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 امللخص:

لمكانيػة ألفكػار العالننيػة األكاديميػةت وتحديػد ا مسػتو ىدؼ البحػث للػا التعػرؼ عمػا 
عالننيػػة األفكػػار ال مػػف لػػنؿ يةالدراسػػبكػػؿ مػػف اانػػدماج المعرفػػات والرحػػا عػػف الحيػػاة  التنبػػ 

ولتحاليػؽ أىػداؼ البحػث قػاـ الباحػث ببنػا  لد  طمبة كمية التربية جامعػة الزقػازيؽ. األكاديمية 
أدوات البحػػث الػػ)نث كاألفكػػار العالننيػػة األكاديميػػةت واانػػدماج المعرفػػات والرحػػا عػػف الحيػػاة 

( طالبػا  5465عينػة بمتػت ك كػؿ منيػا عمػا  و)بػات بعد التحالؽ مػف دػدؽ ( وتطبيالياالدراسية
ـت مػػنيـ 8156/8152وطالبػػة بكميػػة التربيػػة جامعػػة الػػػزقازيؽ الماليػػديف لػػنؿ العػػاـ الدراسػػا 

(. 5,4( سػػنةت وانحػػراؼ معيػػػاري ك81,33( طالبػػة بمتوسػػط عمػػػري ك5525( طالبػػا ت ك621ك
وتحميػػؿ ت والمتوسػػط الحسػػابا واانحػػراؼ المعيػػاريوباسػػتلداـ التحميػػؿ العػػامما ااستك ػػافات 

 اانحدار المتعدد المتدرجت أظيرت النتائج ما يما:  
تراوحػت بدرجػة األفكار العالننية األكاديميػة لػد  طمبػة كميػة التربيػة جامعػة الػػزقازيؽ  تتوافر -

 .بيف متوسطة ومرتفعة
لػد  طمبػة كميػة التربيػة جامعػة الػػزقازيؽ مػف لػنؿ األفكػار  اانػدماج المعرفػايمكف التنب  ب -
األكاديميػة األفكػار العالننيػة  األكاديمية المتعمالة بالػذاتتاألفكار العالننية " ننية األكاديميةالعال

 .  األكاديمية المتعمالة ببيئة الدراسة"األفكار العالننية  المتعمالة باآللريف كالزمن  واألساتذة(ت

لػػزقازيؽ مػف لػنؿ لد  طمبػة كميػة التربيػة جامعػة ا الدراسيةبالرحا عف الحياة يمكف التنب   -
األفكػػار العالننيػػة  األكاديميػػة المتعمالػػة بالػػذاتتاألفكػػار العالننيػػة " األفكػػار العالننيػػة األكاديميػػة

األكاديميػة المتعمالػة ببيئػة األفكػار العالننيػة  األكاديمية المتعمالة باآللريف كالػزمن  واألسػاتذة(ت
 .  الدراسة"

 

الرحا عف الحياة  -ااندماج المعرفا -كاديميةاألفكار العالننية األ الكممات المفتاحية: 
 .الدراسية
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كدمة:ملا  

يعتبر المجاؿ العالما المعرفا مف المجاات التا جذبت اىتماـ الك)ير مف البػاح)يف فػا 
عمـ النفست وأد  ذلؾ للا ظيور الك)يػر مػف ااتجاىػات والنظريػات التػا حاولػت فيػـ وتفسػير 

    أحد ىذه ااتجاىات. وتناوؿ المعمومات أو العمميات المعرفيةاتجاه تكويف ت ويعد العالؿ الب ر 
مدػادر األفكػار وفا ظػؿ الحيػاة المعادػرة المميئػة بػالتتيراتت يواجػو األفػراد تنوعػا  فػا 

 والنعالننيػةت ممػا جعػؿ الدارسػيف والملتدػيف يولػوف موحػوع األفكػار العالننيػة ونيػاالتا يتبن
متزايػػدا  لمك ػػؼ عػػف ع)ػػاره عمػػا الفػػرد  اىتمامػػا   (Rational and Irrational Iderasك

 .(524 ت8155ت مجما وبنفوعنقتيا ببعض المتتيرات فا مجاات حياة الفرد ك
بأنيػػا ( 5248لػػيس كأاألفكػػار النعالننيػػة كمػػا ودػػفيا وكػػاف ااىتمػػاـ ب ػػكؿ أك)ػػر ب

 اسػتلداـ فػا يظيػر و تالييمػات مسػتمدة مػف افتراحػات تيػر تجريبيػة تظيػر فػا لتػة مطمالػةت"

ت ابد...ت وىا م)ؿ: الوجوب الحاجةت وأفعاؿ مفرداتالفرد ل  تيػر ممحػة مطالػب تم)ؿ يجبت اـز

 أنيػا ا منطاليػةت كمػا مطمالػة أفكػار نتػاج وتػ دي للػا احػطراباتت وىػا واقعيػة وتيػر دػحيحة

األىػداؼت وتػ دي للػا  تحاليػؽ عمػا وا تسػاعد والتػوتر والالمػؽ الراحػة تػ دي للػا عػدـ معتالػدات
 ولألحػداث لمػذات والنواقعػا يتلػذ  ػكؿ الت ػويو المعرفػات أو اكدراؾ الم ػوهتو ت   توافػؽسػو 

 .(812 ت8151كالاليسات  الفرد ليا يتعرض التا السمبية
يرىا واستبداليا بأفكار عالننية مف ييمكف تت النعالننية ويجب اك ارة للا أف األفكار

األسباب  وا  بأف تمؾ األفكار ا منطاليةت ويحدديالتنع الفرد أ ت حيثلنؿ تدحيح أنماط التفكير
اقتناع بأف تمؾ األفكار تسبب لو التعاسة وااحطراب فا اعتناؽ تمؾ األفكارت وا التا أدت بو

يمكف أف يتيرىا الفرد بنفسو أو بمساعدة اآللريف ولكنيا فا الحالتيف تحتاج للا و ت حياتو
تحمف عدـ دوؿ للا فمسفة لمحياة أك)ر عالننية المنطؽ والبرىاف واكقناع لتتييرىات والو 

مف اانفعاات السمبية الفرد تلمص ي ىات وعندلألفكار النعالننيةالفرد مرة ألر  ححية  وقوع
 (.8155المزعجة والمحبطة كقزموزت 

بأنيا أفكار ت دي للا السعادة وتحرر الفرد مف الدراعات  " األفكار العالننيةلليس"عرؼ ي  
وتحتوي  تساعد عما تحاليؽ أىدافو وىا تعميمات مرتبطة بما ىو م)بت تجريبيا  و  تالنفسية

  .(53 ت8116كالعرينات وىا دحيحة وواقعة وذات ىدؼ ت عما رتبات وأولويات
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بنػػا الطالػػب لألفكػػار العالننيػػة لػػف يػػتـ لا مػػف لػػنؿ م ػػاركتو فػػا الممارسػػات التػػا وت  
لطالػب فػا الدراسػة يػ دي للػا تحسػيف العنقػة تيدؼ للػا تحسػيف التعمػيـ الجػامعات فانػدماج ا

التفكيػػر عمػػا بينػػو وبػػيف أعحػػا  ىيئػػة التػػدريس والتػػا تزيػػد مػػف احتماليػػة النجػػاح وت ػػجع 
 Academic Engagement اانػدماج األكػاديما. ف(Rupayana, 2010, 8) المسػتالبما
فػا  الطالػبفعمػو عمػا مػا يأيحػا  ولكػف  تفالػط عند قدومو لمجامعة البعما ما لد  الط ا يركز

مػػف  وتلرجػػو األكػػاديما نجاحػػوعمػػا  وبيئتػػو أسػػاليب تفكيػػرهسػػموكياتو و  ومػػد  تػػأ)يرالجامعػػة 
اانػدماج األكػاديما أف كمػا  (Lester, Leonard, & Mathias, 2013, 203)الجامعػة 

ينػدمج  فكممػا تأحد أفحؿ المنبئات بالتعمـ والنمػو ال لدػا يعد فا الممارسات التربوية الجيدة
لطمبة فا أن طة تربوية ىادفةت تستمر فوائد ذلؾ للا ما بعد التلػرج مػف الجامعػةت ويحػاعؼ ا

 .احالا  فرص اندماجيـ فا العمؿ 
ظير اىتماـ متزايد بمفيـو ااندماج األكاديما مف قبؿ الباح)يف والمربيف نظرا  وقد 

يا  بالنتائج األكاديمية ل موليتو فا ودؼ دافعية الطمبة والتعمـ فا الجامعات وكونو منبئا  قو 
 (. 3 ت8154 لمطمبة والتوافؽ الجيد مع الم سسات التعميمية كلحرت

ب كؿ متزايد عما ااندماج األكاديما  -فا اآلونة األليرة-ركز الباح)وف والتربويوف 
لمطمبة باعتباره مفتاح لمعالجة العديد مف الم كنت م)ؿ تدنا مستو  التحديؿ الدراسا 

ت كما أدبح اندماج الطمبة مؿ لد  الطمبة و عورىـ بااتترابت مرتفعة مف المووجود مستويا
يدبحوا متعمميف مد  الحياةت  بحيثىدفا  يتـ مف لنلو تعزيز قدرات الطمبة عما التعمـ 

 ت8154 كمحمودت فااندماج األكاديما يعد م  را  لألدا  اكيجابا والتكيؼ ااجتماعا
413). 

ت وىػذه األنمػاط باكحػافة لننػدماج ككػؿاألكػاديما ننػدماج مػة لىناؾ )ن)ػة أنمػاط مي
 Behavioral: اانػػػػدماج السػػػػموكات والمعرفػػػػات واانفعػػػػالاك فاانػػػػدماج السػػػػموكا ىػػػػا

Engagement  ظيػػػػار الم)ػػػػابرة لمػػػػتعمـت واسػػػػتلداـ ملتمػػػػؼ ىػػػػو لظيػػػػار الطالػػػػب لتركيػػػػزه وال
األسػئمة اللادػة  عفومحاولة اكجابة  ااستراتيجيات لحؿ الم كنت اللادة بالمواد الدراسيةت

فيو م ػاعر الطمبػة   Emotional Engagementبالمواد الدراسيةت أما ااندماج اانفعالا 
 Cognitive حػػػوؿ الػػػػتعمـت م)ػػػػؿ السػػػػعادةت وااىتمػػػػاـت والرحػػػػات أمػػػػا اانػػػػدماج المعرفػػػػا

Engagement  ىػػػذا يتحػػػمف فيعػػػرؼ بأنػػػو الدافعيػػػةت والمجيػػػودت واسػػػتلداـ ااسػػػتراتيجيةت و
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 ,Chang, Evans) ااسػػت)مار النفسػػا فػػا الػػتعمـت والرتبػػة فػػا تحاليػػؽ جميػػع المتطمبػػات

Kim, Norton, Deater-Deckard & Samur, 2016, 1285)  . 
ت والحياة ما طبيعة لدراكو لمحياة ب كؿ عاـوت عد األفكار التا يتبناىا الطالب م  را  ع

باألفكار السابالة يتأ)ر سمبا  الدراسية حياة الالرحا عف مستو  الجامعية ب كؿ لاصك ف
مف  ليتمكنواك مما يدؿ عما أىمية تمالا الطنب الدعـ المطموب لنؿ فترة دراستيـ لمطنب

 الدراسيةالرحا عف الحياة و  .(Bewick, et al., 2010)لتماـ مالرراتيـ بنجاح 
Satisfaction of Study Life  رحا وي ير للا ك عيةالجاممجاات الرحا عف الحياة  أحد

فا البيئة الدراسية مف لنؿ تحاليؽ أىدافو أو طموحاتو األكاديمية تو عف حيالطالب ا
 .  (Kumar, & Dileep, 2006)الميمة

وعف العنقة بيف األفكار العالننية وكؿ مف ااندماج المعرفا والرحا عف الحياة 
الة ب كؿ تير مبا ر ليذه العنقةك الجامعية الدراسيةت فالد تطرقت بعض نتائج البحوث الساب

دراسة تودمت للا أف )م)ا الطمبة ليسوا  (Conner, & Pope, 2013, 1426)حيث أجر  
ـ الطمبة أقروا أنيـ يعمموف مندمجيف ب كؿ تاـ فا عمميـ األكاديمات عما الرتـ مف أف معظ

 دراسيةوط يدحبو حت -ولدودا  تياب ااندماج المعرفا –ت ونالص ااندماج التاـ بجد
مستمرة ومستويات مرتفعة مف التشت كما وجدت الدراسة أف ااندماج التاـ يرتبط ب دة 

ااندماج أف  Guess-Crites (2011)بالعنقات اكيجابية بيف المعمـ والطالب. كذلؾ وجد 
أيحا  وجدت الدراسة أف ئو فييات بالالرحاه عف الدراسة و األكاديما لمطالب يعد عامن  ميما  

 يدركوف بيئة الجامعة عما أنيا داعمة لنندماج األكاديما.  العالنناوي أسموب التفكير ذ
أنػو باألفكػار العالننيػة والنعالننيػة وعما الرتـ مف ىذا ااىتماـ مف قبػؿ البػاح)يف لا 

دراسػة تناولػت البنػا  العػامما لألفكػار العالننيػة األكاديميػةت  –فا حدود عمـ الباحث –ا توجد 
حػػافة للػػا عنقتيػػا بكػػؿ مػػف اانػػدماج المعرفػػا والرحػػا عػػف الحيػػاة الدراسػػية لػػد  طمبػػة باك

 الجامعة. 
يجابيػة يدػاحبيا  وبالرتـ مف وجود نمطيف مػف األفكػارك أفكػار عالننيػة وىػا واقعيػة وال

توافػػؽ وأنمػػاط سػػموكية منئمػػة ومرتوبػػةت وأفكػػار اعالننيػػة تيػػر واقعيػػة وسػػمبية ويدػػاحبيا 
لا أف معظػػػـ  .(5 ت8116كالبػػػراؽت سػػػموكية تيػػػر مرتوبػػػة منئمػػػة  وأنمػػػاطة عواقػػػب انفعاليػػػ

مػػف وجيػػة  –البحػوث والدراسػػات السػػابالة اىتمػػت بػنمط األفكػػار النعالننيػػةت وربمػػا يرجػع ذلػػؾ 



 ........................ األفكار العقالنية األكاديمية وعالقتها بكل من االندماج المعرفي والرضا عن الحياة الدراسية

 - 641 - 

للا مجموعة مف األسباب مف أىميا توافر التأدػيؿ النظػري لألفكػار النعالننيػة  -نظر الباحث
علروف فا ااىتماـ باألفكار النعالننيػة وبلادػة مفيػـو العػنج  مف لنؿ قدمو "أليس" وتنه

عبػػد ك 8112محمػدت كالعالننػا اانفعػالا لألفكػػار النعالننيػة ومنيػا بحػػوث ودراسػات كػؿ مػػف 
وىػػػذا التػػػوافر النظػػػري  ػػػجع معظػػػـ  (ت8153عبػػػد الالػػػويت ت 8153عاقمػػػةت ك 8158الػػػنهت 

مػاـ باألفكػار النعالننيػة دوف ااىتمػاـ باألفكػػار البػاح)يف الميتمػيف بموحػوع األفكػار للػػا ااىت
 -وفػػا ظػػؿ توجيػػات عمػػـ الػػنفس نحػػو دراسػػة المتتيػػرات اكيجابيػػة–ت لا أف الباحػػث العالننيػػة

حاوؿ مف لنؿ البحػث الحػالا ااىتمػاـ بالجانػب اكيجػابا مػف األفكػار وىػا األفكػار العالننيػة 
 لمجاؿ األكاديما. محاوا  التودؿ للا بنا  عامما واحح ليا فا ا

 : البخحمشهلة 

لألفكػػار البنػػا  العػػامما فػػا دراسػػة البنػػا   البحػػث الحػػالاتحػػددت م ػػكمة ممػػا سػػبؽ 
وعنقتػو بػبعض المتتيػرات العالميػة  لد  طمبة كمية التربية جامعة الػػزقازيؽاألكاديمية عالننية ال

 والمعرفية مف لنؿ اكجابة عف التسا ات اآلتية: 
 ؟طمبة كمية التربية جامعة الػزقازيؽلد  األكاديمية عالننية ألفكار الفر اتوا مستو ما  -
لػػد  طمبػػة كميػػة  المعرفػػاباانػػدماج عالننيػػة األكاديميػػة التػػا يمكػػف أف تتنبػػأ ألفكػػار الامػػا  -

 التربية جامعة الػزقازيؽ؟
لػد  طمبػة  سػيةالدرابالرحػا عػف الحيػاة عالننية األكاديميػة التػا يمكػف أف تتنبػأ ألفكار الما ا -

 كمية التربية جامعة الػزقازيؽ؟
 للا التعرؼ عما:  البحث الحالايدؼ ي :البخحأيداف 

 لد  طمبة كمية التربية جامعة الػزقازيؽ.العالننية األكاديمية ألفكار ا مستو  توافر -
رفػة مػف لػنؿ مع لد  طمبػة كميػة التربيػة جامعػة الػػزقازيؽ المعرفابااندماج  التنب لمكانية  -

   .األكاديمية التا يتبنونياالعالننية األفكار 

لد  طمبة كمية التربية جامعة الػزقازيؽ مػف لػنؿ  الدراسيةبالرحا عف الحياة لمكانية التنب   -
 األكاديمية التا يتبنونيا. العالننية معرفة األفكار 
 تنبع أىمية البحث الحالا مف عدة اعتبارات أىميا: أيمية البخح:

مػػف المفػػاىيـ التػػا ظيػػرت حػػدي)ا  فػػا التػػراث ألفكػػار العالننيػػة األكاديميػػة األف مفيػػـو  نظػػرا   -
فيػػذا يتطمػػب لعػػداد ماليػػاس وتالنينػػو فػػا حػػو  ىػػذا التوجػػو الحػػديث أسػػوة بمالػػاييس  تالنفسػػا
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فػػا  –البيئػػة العربيػػة تفتالػػر للػػا م)ػػؿ ىػػذا النػػوع مػػف المالػػاييس حيػػث أف ت األفكػػار النعالننيػػة
لجػػػػرا  المزيػػػد مػػػف البحػػػوث والدراسػػػػات وبالتػػػالا فػػػفف تػػػوافره سػػػيدعـ ت – حػػػدود عمػػػـ الباحػػػث

مػف ت كما يسمح ىذا المالياس ألفراد عينة البحػث كألفكار العالننية األكاديميةلمستالبمية حوؿ اا
وأف ينالمػوا ىػػذه اللبػػرة األكاديميػػة العالننيػة أفكػػارىـ كميػػة التربيػة( بػػأف ينمػوا الػػوعا عػف  طمبػة

   .تالبن  للا تنميذىـ مس
ت ألفكػػار العالننيػػة األكاديميػػةل -باعتبػػارىـ معممػػا المسػػتالبؿ–طمبػػة كميػػة التربيػػة ف فيػػـ ل -

ت وممارسػػة ىػػذا الػػنمط مػػف األفكػػار تبنػػايجعميػػـ يطػػوروف ااسػػتراتيجيات التػػا تسػػاعدىـ عمػػا 
ااىتمػػاـ بالميػػاـ واألن ػػطة دالػػؿ ف .التفكيػػر اكيجػػابا مػػف لػػنؿ األن ػػطة والمػػنيج الدراسػػا

تسػيـ ليجابيػا   التػالبيئة الدراسية والسموؾ الجيد فييا مف الجوانػب المتعمالػة بالمنػاخ الدراسػا ا
   . (Karatzias, et al., 2001)فا عممية التعمـ الفعاؿ

ىػذه المتتيػرات أطػر نظريػة حػوؿ  تػوفير ؿمف لػن البحث بمكوناتيا الفرعيةت  راتمتتيأىمية  -
 لموحوعات فا المستالبؿ.بم)ؿ ىذه اتدعـ الباح)يف الميتميف 

نػػواة  باعتبارىػػاأىميػػة التعػػرؼ عمػػا األفكػػار العالننيػػة األكاديميػػة المنبػػأة باانػػدماج المعرفػػا  -
 .ذات الدمةلتحسيف اندماج الطمبة مف لنؿ التركيز عما األفكار العالننية 

األن ػػطة بىتمػػاـ ااحػػرورة تعػػد نتػػائج ىػػذا البحػػث دافعػػا  لمالػػائميف عمػػا التعمػػيـ الجػػامعا ب -
التدريسية وال)الافية وأساليب التفكيػر الملتمفػة التػا ت)ػري البيئػة التعميميػة وتسػيـ فػا تحسػيف 

التػػا تػػدعـ اانػػدماج األكػػاديما  المعرفػػا والرحػػا عػػف الحيػػاة الدراسػػية. ففيػػـ األفكػػاراانػػدماج 
 ,Brickman) النجػػاحعمػػا مػػف األمػػور التػػا تسػػاعد الطالػػب   لػػدوتحسػػف درجػػة الرحػػا 

Alfaro, Weimer, & Watt, 2013, 15). 
 األفكػار مدػادر فػا وتنوعػا   الطػنب زيػادة يواجػوبالمتتيراتت  المميئة المعادرة الحياة ظؿ فا -

يدعو للا أىمية التركيز عما الجانػب اكيجػابا يجعؿ  مما النفسية والحتوط والتوتر النعالننية
 الموجبػة وعنقتيػا والجسػدية النفسػية الفػرد دػحة عمػا اكيجابيػة )ارىاآل  عالننيةال األفكار وىو

 .(8155كمجما وبنفت  الملتمفة الفرد حياة مجاات فااكيجابية  ببعض المتتيرات
( 5465ك بالعينػة المسػتلدمة والتػا بمػا قواميػا  تتحػدد نتػائج البحػث الحػالا :البخـح حدود 

الػػزقازيؽ الماليػديف لػنؿ العػاـ  طالبا  وطالبة مف األقساـ العممية واألدبيػة بكميػة التربيػة جامعػة
 ـ.8156/8152الدراسا 
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 :البخحمصطلخات 

  :Rational Academic Ideas األنادمييةالعكالنية األفهار  -
"مجموعة األفكار المنطالية والالابمة لمتحاليؽ مف لنؿ الحجج  :عرؼ األفكار العالننية بأنيات    

لا ال عور بالسعادة والبراىيف والمتسمة بالموحوعيةت والتا ت دي لل ا التفاعؿ المنئـ وال
 .(84 تىػػ5686ت المحمديك النفسية"

فكار مف األموعة بأنيا تبنا الطالب لمجاألفكار العالننية األكاديمية الباحث  وي عرؼ
 مجموعة مبادئ وقوانيفوالمحكومة بت متفالة مع الواقع الموحوعاالمنطالية المعتالدات الو 

ت وت الاس فا البحث فا المجاؿ األكاديما قابمة لمتحالؽو  عالميا  ومسممات تتفؽ مع اآللريف 
ستجاباتيـ نتيجة ا البحثعينة  الطمبة أفرادالدرجات التا يحدؿ عمييا  الحالا مف لنؿ

األكاديمية األفكار العالننية ك األكاديمية بمكوناتو ال)ن)ةعالننية عما مالياس األفكار ال
األفكار  -واألساتذة بالزمن األكاديمية المتعمالة ية األفكار العالنن -بالذاتالمتعمالة 
 ويمكف تعريؼ كؿ مكوف كما يما: .األكاديمية المتعمالة ببيئة الدراسة(العالننية 

األكاديمية المتعمالة بالذات: ىا تحمؿ الطالب لمتالدير فا لتالاف المياـ األفكار العالننية  -
مكاناتو والواجبات الدراسية مف منطمؽ أنو أد  ما عميو وتركيزه عما  تحسب قدراتو وال
 توااتزاف تال عور بال)الة ومف نتائجو تحسيف األدا  دوف ااستمرار فا جمد الذاتت 

 والرحات ومف أم)متو: أتالبؿ نتائج التباراتا  أيا  كانت ألننا أديت ما عما.
ا تحمؿ الطالب األكاديمية المتعمالة باآللريف كالزمن  واألساتذة(: ىاألفكار العالننية  -

لمتالدير فا عنقات اآللريف بو مف الزمن  واألساتذة لتوقعو التنؼ الطنب وأعحا  
وتركيزه عما اكيجابيات فا عنقاتو أك)ر مف  ىيئة التدريس فا اللدائص والسماتت

واكيجابيةت ومف أم)متو: أتعامؿ بفيجابية  والسممية بالرحا ال عورالسمبياتت ومف نتائجو 
 يع زمنئا فا الدراسة حتا المالدريف فا حالا.مع جم

األكاديمية المتعمالة ببيئة الدراسة: ىا تحمػؿ الطالػب لمتتيػرات التػا تحػدث األفكار العالننية  -
فػػا بيئػػة الدراسػػة والتػػا تلتمػػؼ مػػع توقعاتػػو وعمالػػو وطموحاتػػوت وتركيػػزه عمػػا ااىتمػػاـ 

ومػف  واارتيػاح واليػدو  النفسػات عادةبالس ال عورباكيجابيات دوف السمبياتت ومف نتائجو 
 أم)متو: أتعامؿ بفيجابية مع أي تتيرات تالـو لدارة الكمية بفجرائيا دالؿ قاعة الدراسة.
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 :  Cognitive Engagement املعريفاالندماج  -
رتبط بالعمؿ وتتدؼ تاندماج األكاديما أنو حالة عالمية ليجابية منجزة عرؼ اي  

ت ير الحيوية والن اط للا الطاقة التا و  تفانا واكلنصت واانيماؾبالحيوية والن اطت والت
يوظفيا الفرد فا الدراسةت وي ير التفانا للا المعنا واليدؼ لد  الفرد مف الدراسةت ويم)ؿ 

 .(Zhang, et al, 2015, 586) اؾ مد  استتراؽ الفرد فا دراستواانيم
ت فالط مجاؿ ااندماج المعرفاف لنؿ وي حدد ااندماج األكاديما فا البحث الحالا م

بأنو اىتماـ الطالب ببذؿ المجيود العالما فيما يتـ تعمموت وي الاس مف لنؿ  الباحث وي عرفو 
 .حدؿ عمييا الطالب فا المالياس المعد لذلؾيالدرجة التا 

 :  Satisfaction of Study Life الدراسيةاحلياة  الرضا عو -
 الدراسيةمد  رحا الطالب عف واقع البيئة سية بأنو "ي عرؼ الرحا عف الحياة الدرا

التا يتفاعؿ فييا مع اآللريف ويتمالا فييا ملتمؼ المناىج الدراسية وملتمؼ اللدمات ويزاوؿ 
 الدراسيةفييا ملتمؼ األن طةت وكذلؾ رحاه عف تحديمو األكاديما وعف مد  تمبية البيئة 

 (.8158كلريبةت " لحاجاتو ال لدية
المناىج بالطالب  بأنو قبوؿ وسعادةالرحا عف الحياة الدراسية باحث وي عرؼ ال

رحاه عف األمور المتعمالة بالدراسة م)ؿ المنيج الدراسات والتحديؿ و األن طةت و الدراسية 
 الدراسيةواقع البيئة  ت ورحاه عفدريست وأساليب التدريست والتالييـاألكاديمات وطرؽ الت

ف الزمن  وأعحا  ىيئة التدريست والرحا ب كؿ عاـ عف مالتا يتفاعؿ فييا مع اآللريف 
 التا يحدؿ عمييا فا أبعاد المالياس ال)ن)ةت وىا: مف لنؿ الدرجاتوي الاس الدراسةت 

  .الرحا العاـ عف الدراسةت و الرحا ااجتماعات الرحا العمما
 اإلطار الهظرى:

 Rational Academic Ideas  األنادمييةالعكالنية األفهار  :أوال
  ك وتعناالعالننية ىما األفكار فرد كؿ لد  فكاراأل مف نوعيف بيف(ت Ellisك أليس ميز

وتتميز  أىدافوت عما ال لص فا حدوؿ تساعد التا والمنطالية الواقعية األفكار والمعتالدات
 نتائج ياويداحبةت وجوبي وليست وىا تفحيمية حتمات وليس نسبا محموف ذات بأنيا

 تير تمؾ األفكار والمعتالدات افي النعالننية األفكارت أما وسوية ليجابية انفعالية وسموكية
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 األفكار ىذه ويداحب ألىدافوت ال لص تحاليؽ تعيؽ والتا المنطالية اللاطئة وتير لواقعيةا
  .Palmer,& Dryden, 2002, 7)كنتائج تير مرحية 

 التفكيربأنيا منتج ت عرؼ لألفكار العالننية  Ellis,1990)ليس كلمف منطمؽ تعريؼ و 
ويتفؽ كؿ مف (. 56 ت8156كالحيانات  والسعادة بااكتفا  الفرد الذي ي  عر المنطالا

 تتدؼ واقعيةأف األفكار العالننية ىا أفكار  (8153عبد الالو  كو  (8153الزقزوؽ ك
و مما عن الناس يحممو مايدرؾ بدورة دحيحة ا تجعؿ الفرد الت موحوعيةوالالمنطالية ب

 . التكيؼ مايساعده ع
منطالية التا تتدؼ بالالعالننية بأنيا المعتالدات وأساليب التفكير األفكار  وت عرؼ

وتحالؽ الفاعمية ااجتماعية واكبداع ت األىداؼ العامة والاليـ األساسية معوالمنسجمة 
استلداـ المنطؽ فا تحاليؽ تتحمف كما ت احتراـ الذات أماـ النفس واآللريفو واكيجابية 
كرسوؿ  واقعيةوالمنطالية والعممية ىا ال ب)نث لدائصت وتتميز الالريبة والبعيدة األىداؼ

 (.555ت 8155وجرجيست 
الفئة األولا تالـو ك عما أف ىناؾ )نث فئات أساسية مف األفكار النعالننية أليس وي كد

مف فكرة التماـ والكماؿ فا نظرة الفرد لسموكياتو مف ناحية وسموكيات اآللريف نحوه عما 
ت منجزا  تماما  ت يجب أف أكوف ككفئا  تماما  ناحية ألر  وتستلدـ فييا كممات الوجوب م)ؿ: 

ا كنتت محبوبا  دائما  مف الجميع( ت والفئة ال)انية تدنيؼ سموكيات لوقيمة ا  لدا   وال
يجب أف يعاممنا األ لاص الميموف الناس نحو الفرد فا حو  أحكاـ تير موحوعية م)ؿ: 

ا فيـ ت بمطؼ وعدالة وا يعرحوننا لإلحباط وأف يراعوا م اعري فا كؿ األوقاتفا حياتا  وال
البتيحة وتير الكريمة  أ رار يجب أف يوجو للييـ المـو واانتالاـ والعالاب ال ديد لمعاممتيـ

يجب أف تسير ت أما الفكرة ال)ال)ة فتالوـ عما حتمية األحداث حسب رتبة ال لص م)ؿ: لا
دائما  فا ااتجاه الذي أريده واف تعطينا كؿ ما أريد بسيولة مع أقؿ قدر األ يا  والظروؼ 

ا ففف الحياة تدبح  اقةت مف اكحباط  (.524 ت8113ا تطاؽ كحسف والجمالات  وال
مف حالائؽ  ت وتعنا ا تالاؽ األفكارلموحوعيةم)ؿ اعدة سمات بالعالننية وتتميز األفكار 

حيث تت كؿ فا دورة تفحينت ت وتعنا لمرونةاو ت وأدلة موحوعية وليس مف نظرة  لدية
تالمؿ الدراعات ت و ػتساعد عما تحاليؽ أىداؼ الحياةت كما أنيا اتدؿ للا  المطمالات النزمة
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تساعد عما تفكير فا عدة ديا مف ت و التدادـ مع اآللريفتالمؿ ت و الدالمية لد  الفرد
 .(38-35 ت8112 كالتامديت ااحتماات
 ويفحميات اكنساف يحبيا وأ يا  رتبات األدؿ فا ىا النعالننية راألفكا أف للا ي ار
وتدنؼ عنيات  التنازؿ يمكف ا التا النزمة وال روط المطمالة المطالب طابع ألذت لا أنيا
 ذلؾ أفعؿ لـ ذاال و   ا ت كؿ أتالف أف أحب م)ؿ تتعمؽ بالذاتتأفكار :  ىا )ن)ة أنواعللا 
 واككتئابت والالمؽت اللوؼت للا ت دي فكارىذه األ وم)ؿ مموتأتح أف يمكف ا فظيع أمر ففنو

 عادلةت حسنة معاممة الناس يعاممنا أف يجب م)ؿباآللريفت  أفكار تتعمؽت و بالذنب وال عور
 والعدوانية بالتحب ال عور للا األفكار ىذه أتحممو وت دي ا فظيع أمر ففنو ذؿ يفعموا لـ ذاال و 

 لـ ذاال و  أريده الذي بال كؿ الحياة تكوف أف يجب م)ؿت ؼ الحياةبظرو  أفكار تتعمؽت و والسمبية
 النفسا واأللـ باألسا ال عور للا األفكار ىذه أتحممو وت دي ا فظيع أمر ففنو كذلؾ تكف
 .(8153ت الزقزوؽك

 منيا  الفرد لد النعالننية  األفكار سيادة للا ت د  قد األسباب التاوىناؾ مجموعة مف 
 مف الذي يمنعو الجمود ببعض تتسـ اجتماعيا   المنعزؿ الفرد  لديةف كعيةااجتما لعزلةا

 بيا يحيا التا الجماعة ترتحيو وما اآللريفت مع يتفؽ لما وف الا السميـ التالييـ أفكاره تالييـ
 أو تاألفكار تتيير فا الرتبة عدـت ويعنا الفكري الجمودت و الدعـ والمساندة منيا ويستمد
 المتدمب لمتفكير أسيرا الفرد فيالع ومنطاليةك وأك)ر مرونة عالننيةت )رأك بألر  استبداليا
 ير  أف فا يرتب لمحياةت وا واحد جانب لنلو مف ير  مظمـ تفكيره يكوف حيث الجامدت
 .(8153ت عبد الالو ك اآللر الجانب
  Cognitive Engagement املعريفاالندماج  :ثانيًا

 واستلدـلو بتوسع فا المرحمة الجامعيةت تـ دراسة اندماج الطمبة والتنظير 
ب دة  وفا يلتمف يـمدطمحات ملتمفة لودؼ عمميات اندماج الطمبة لا أنوف لو المنظر 

اندماج الطمبة فا حو  اا تراؾ العالما والبدنا أ)نا  اللبرة  فيودؼعف بعحيـ البعضت 
مع األقراف والمعمميفت األكاديميةت م)ؿ ااندماج فا أن طة الفدؿت والعنقات والتوادؿ 

عمـ فا )ن)ة تبأنو كفا ة الجيود التا يبذليا الطالب فا الكما يعرؼ واألن طة اك)رائيةت 
أن طة أساسية كااتداؿ بيف الطالب ومجتمع الجامعةت التعاوف بيف الطمبةت والتعمـ الن ط( 

 .(Heng, 2014, 180)وىذا ما أكدت البحوث ارتباطو بملرجات التعمـ المرتوب فييا 
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المناخ وتتأ)ر درجة اندماج الطمبة بمجموعة مف العوامؿ بعحيا لارجا م)ؿ 
التتذية الراجعة مف و  توالتحديد الدقيؽ لدور الطالباستالنلية الطمبةت الم سسا ودعـ 

المعمموف الجيدوف الذيف ف كوطرؽ التدريس المنئمةت ودعـ اىتمامات الطمبة تالمعمميف
ت األكاديما لمطمبة مف درجة ااندماج يحسنوف ونةوالمر  ةوالم اركيدعموف ااستالنلية 

ة اكيجابية ت ومدركات الطمبدالؿ حجرة الدراسة التفاعنت اكيجابيةوالبعض اآللر دالما م)ؿ 
الوقت والمجيود المبذوليف فا و  تت والكفا ةت وال عور باانتما  والم اركةعف البيئة التعميمية

 مف ناحيةت الجامعة عف الطمبة زيد رحاتدرجة تحسف ىذه العوامؿ و ت الدراسيةاألعماؿ 
 .(Chi, 2014, 27-28) مف ناحية ألر  واندماجيـ األكاديما اتيـأدا وتحسف 

يركز حيث م)ؿ دافعية الطالبك  دماج األكاديماوىناؾ عدة عوامؿ ت )ر عما اان
ة وتالدير أساتذتيـ أك)ر مف عما الحدوؿ عما درجات مرتفع ف لارجيا  أك)روالطمبة المدفوع

أك)ر قابمية أف يكوف يكونوف ما الطمبة المدفوعوف دالميا  أتركيزىـ عما التمكف مف المحتو ت 
لدييـ لبرات تربوية دالؿ حجرة الدؼ نظرا  اىتماميـ واستمتاعيـ بالتعمـ مف أجؿ التعمـت 

التعمـت أ)نا  واالتيار أك)ر اندماجا  عندما تعطييـ المحاحرات مساحة لنستالنلية وىـ 
الطمبة الذيف يفتالروف للا ال)الة فا قدراتيـ عما النجاح قد يفتالروا فوفاعمية الذات المدركةك 

ت )ر عما  السمبيةواألفكار الم اعر ت كما أف أيحا  للا الرتبة فا ااندماج مع المالررات
ت ي حاؼ كاديما لد  الطمبةااندماج األ ت )ر عما ومف )ـ فيذه العوامؿ قد ااندماج الدراساك 

تسيـ أيحا  فا ااندماج األكاديما لد   التاأعحا  ىيئة التدريس بعض سموكيات  للا ذلؾ
األن طة  والتيار المحاحرةأعحا  ىيئة التدريس المناخ المنئـ دالؿ  ك فتوفيرالطمبة
طمبة الذيف الو ت واندماجيـ األكاديما زيادة احتمالية نجاحيـنحو الطمبة  تدعـ والمياـ

ي عروف أف معممييـ ييتموف بيـ أظيروا مستويات مرتفعة مف ااندماج فا المالرراتت 
(Gasiewski, Eagan, Garcia, Hertado & Chang, 2012, 231-232). 

اندماج  (Martinez, 2015, 7)عرؼ حيث ي  وتلتمؼ تعريفات اندماج الطالبك 
 ,Lester, et al, 2013)عرفو والسموؾ. وي  الطالب بأنو العنقة اكيجابية بيف المعرفة 

م اركة الطالب فا األن طة اليادفة تربويا ت ويالاس مف لنؿ معتالدات الطمبة بأنو  (205
يالاس مف لنؿ التعمـ الن ط  وكما أن تحوؿ الوقت والجيد المبذوليف فا ىذه األن طة

الب وزمنئو واألساتذةت ودعـ التفاعؿ بيف الطو التحدي األكاديمات و جيد الطالبت و والتعاونات 
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فالد  (Luthans, et al, 2016, 1099)أما  ليجابيا  بالم)ابرة.ذلؾ ويرتبط  المتعمميفت
ااندماج األكاديما بأنو الوقت والطاقة التا ييبيا الطمبة لألن طة التربوية دالؿ عرفوا 
 .الالاعة الدراسيةولارج 

فاتت فيناؾ تدنيؼ لنندماج فا لطار عدة تدنياألكاديما ااندماج وي دنؼ 
 ,Jelas, Azman) -الم اركة والتحديد أو التما)ؿاألكاديما باعتباره مكونا  مف بعديف ىما 

Zulnaidi, & Ahmad, 2016, 223) وىناؾ تدنيؼ علر باعتباره يتكوف مف )ن)ة .
لا ي ير ااندماج السموكا ل والمعرفات حيث ااندماج السموكا واانفعالاىا: أنواع 

الم اركة فا األن طة المرتبطة بالمدرسة سوا  أكاديمية أو تير أكاديميةت وي كد ااندماج 
اانفعالا عما النزعات اانفعالية اكيجابية وااستجابات اانفعالية اكيجابية تجاه العمميات 

الذي  والممارسات التربويةت وكذلؾ تجاه الفاعميفت أما ااندماج المعرفا فيو العمؿ العالما
الذي يكوف مدفوعا  لتوظيفو فا المياـ األكاديمية فا عمؿ عالما دعب  الطالبيوظفو 

اندماج امعالدة والتمكف مف المياـ الدعبةت وظير اتجاه علر لتدنيؼ  وحروري لفيـ أفكار
 أربعة مكونات ىا: ااندماج األكاديمات والسموكات والمعرفات واانفعالالنؿ األكاديما مف 

(Hirschfield, & Gasper, 2011, 3-4). 
مما سبؽ يتحح أف نماذج ااندماج األكاديما تنوعتت لا أف معظـ الباح)يف أجمعوا 

ظير ب كؿ عمما اندماج الطمبة مف عما أف مكوف ااندماج المعرفا مف أىـ المكونات التا ت  
 لنؿ بذليـ لمجيودات ذىنية فيما يتـ تعممو.

م اركة الطمبة فا التركيز عما ت حيث يتـ المعرفا نندماجوىناؾ أىمية كبيرة ل
يا والتا تتحمف التنظيـ الذاتا والميارات ما ورا  المعرفية وناستراتيجيات التعمـ التا يستلدم

الطمبة ذوو ااندماج المعرفا المرتفع  وي ظيرفا تلطيط ومراقبة وتالييـ محتو  التعمـت 
موف أىمية التعمـ أك)ر مرونة فا حؿ الم كنت ويالي  لالبوؿ التحدياتت ويكونوف  ا  أك)راستعداد

 .(Jelas, et al, 2016, 223-224)فا المدرسة كتححير لممستالبؿ 
 Satisfaction of Study Life الدراسيةالحياة  الرحا عف: )ال)ا  

السعادةت وىو عممية لددار و ويتحمف مدطمح الرحا عف الحياة حالة مف الرحا 
الرحا عف و وقد يظؿ )ابتا ت أ)نا  حياة الفرد مستو  الرحا عف الحياة قد يتتير و حكـ معرفات 

عرؼ بأنو تالويـ جودة حياة الفرد بالنظر الحياة ىو تالويـ الفرد اكيجابا لجودة حياتوت وي  
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 ,Deniz)لممعايير التا وحعيا ىوت فالرحا عف الحياة يرتبط بتالويـ حياة الفرد كميا 
2006). 

تالييـ الفرد  وي  ير للاجوىري لمسموؾ اكنسانات المحرؾ ال الرحا عف الحياة وي عد
عف وجوده طواؿ حياتوت وقد تـ حدر العديد  بالسعادةلمجوانب المتنوعة التا تجعمو ي عر 

مجاات عدة منيا المجاؿ مف المجاات التا تسيـ فا تعزيز ال عور بالرحا عف الحياة فا 
مفيوـ ذاتا يستطيع تفسير الفروؽ الفردية بيف ىو  الدراسيةالرحا عف الحياة ف الدراساك

 ,.Karatzias, et al)ت ويعد أحد جوانب الينا  الذاتا الدراساالطنب فا عنقتيـ بالمناخ 
2001). 
الرحا عف الحياة مفيـو متعدد األبعاد ي ير للا الرحا المدرؾ عف األسرة و 

ف الحياة الرحا عف الحياة ومف مجاات الرحا ع تواألددقا  والذات والبيئة المدرسية
األكاديميةك وىو الرحا المتوقع عف حياة الفرد فا البيئة الدراسية مف لنؿ تحاليؽ أىدافو أو 

 .  (Kumar, & Dileep, 2006)طموحاتو األكاديمية الميمة
وتظير الحياةت  الرحا عفف المجاات الحدي)ة فا وي عد الرحا عف الحياة الدراسية م

 ت حيث دراستيـ بالتعميـ الجامعا أ)نا يمر بيا الطمبة التا جديدة اللبرة لدرجتو مف لنؿ ا
الحياة الجامعية الك)ير مف اللبرات التا تحتـ عما الطمبة مواجيتيا والتكيؼ معيا  تتوافر فا

م)ؿ التعرؼ عما أنظمة الجامعة ولوائحيات والتعامؿ مع عدد أكبر مف األقرافت والتيار 
ي ي ىميـ لموظيفة المستالبمية التا يرتبوف فييات وما للا ذلؾ مف التلدص المناسب الذ

 (.8158كلريبوت ورحاىـ عف حياتيـ الدراسية أمور ميمة ت )ر فا مستالبؿ الطمبة 
 كالفجوة بيف الطموح واكنجازمنيا  لمرحا عف الحياة ةنظريوىناؾ عدة تفسيرات 

ما تكوف لنجازاتو وأعمالو قريبة يرحا عف حياتو عندما يحالؽ طموحاتوت أو عند فاكنساف
تحاليؽ التوازف بيف ت وحتا ي عر الطالب بالرحا عف دراستو ا بد مف مف طموحاتو

لنفسو طموحات يالدر عما تحالياليا ففف ذلؾ ي عره  الطالبالطموحات واكمكاناتت ففذا وحع 
 (.8112البياصت و بالكفا ة والجدارة والنجاحت فيرحا عف نفسو ويسعد بحياتو كالطيبت 

فا المرحمة الجامعية ىا بيئة ذات متطمبات أك)ر الدراسية وبلادة بيئة التعمـ و 
. ومف )ـ (Karatzias, et al., 2001)مالارنة ببيئة التعمـ المدرسا  وتعد أك)ر تعاليدا  
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تعد قيمة ميمةك وتوافر الموحوعية فا تحاليؽ أىدافو  ةالجامعي الدراسة عفالطالب  فرحا
 .  (Haybron, 2011)النجاح الدراسا تساعد عما تحاليؽ

 :احلاىل البخحاملرتبطة مبوضوع  البخوخ

( طبيعة العنقة بيف أساليب التفكير المرتبطة بالمواقؼ 8116بحث حسانيف كتناوؿ 
الدراسية والرحا عف المناخ الجامعا لد  الطنب المرتفعيف تحديميا  والمنلفحيف تحديميا ت 

موعتيف فا درجة الرحا عف المناخ الجامعا بأبعاده الملتمفة والك ؼ عف الفروؽ بيف المج
كالتعميمات التنظيمات ااجتماعات الجامعا العاـ(ت وفا أساليب التفكير المرتبطة بالمواقؼ 
الدراسية المتم)مة فا األسموب التنفيذيت والفوحويت وااستالنلات والواقعات والسمبا. تكونت 

وطالبة. تـ تطبيؽ مالياس المناخ الجامعات والتبار أساليب  ( طالبا  561عينة الدراسة مف ك
التفكير المرتبطة بالمواقؼ الدراسية. تودمت الدراسة للا وجود ارتباطات ليجابية دالة بيف 
التفكير التنفيذي وااستالنلا والواقعا وبيف درجة الرحا عف المناخ الجامعا لد  كؿ مف 

ا ت بينما وجدت ارتباطات سمبية دالة بيف التفكير الطنب المنلفحيف والمرتفعيف تحديمي
وكانت أساليب التفكير  تالرحا عف المناخ الجامعا لدييـ الفوحوي والتفكير السمبا وبيف

السمبية أك)ر  يوعا  لد  المنلفحيف تحديميا ت بينما كانت األساليب اكيجابية أك)ر  يوعا  
 لد  المرتفعيف تحديميا .

 الدراسا الجنس والمستو  مف كؿ ل)ر عما معرفة (8114ك جرادات دراسةوركزت 
 تالدير الذات بيف العنقةمعرفة باكحافة للا ت النعالننية وااتجاىات الذات تالدير فا

 جامعةبمستو   فا وطالبة طالب ا (324مف ك تكونت عينة لد  النعالننية وااتجاىات
 أظيرت. النعالننية األفكار ومالياس تالدير الذات مالياس ىما أداتيف تطبيؽ تـ اليرموؾ.
 كما الدراسا المستو  أو لحدائيا تعز  للا الجنس دالة فروؽ وجود عدـ الدراسة نتائج
 كما الذكور عند ىو مما أك)ر اكناث لد  لحدائيا   داؿ الذات تالدير فأالنتائج للا  أ ارت
 .نيةالنعالن  فا ااتجاىات الدراسا لممستو  أ)ر يوجد ا انو تبيف

( Szentagotai, & Freeman, 2007دراسة سزنتاجوتا وفريماف كواىتمت 
 تـالعنقة بيف المعتالدات تير العالننية واألفكار التمالائية والتنب  بالحتوط والحيؽت بتوحيح 

ت وأظيرت (51-88( مف األفراد بالمرحمة العمرية مفك558تطبيؽ الدراسة عما عينة ك
ية بيف األفكار التمالائية النعالننية وبيف لحساس الفرد بالحيؽ يجابلالنتائج وجود عنقات 
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واست عاره لمحتوطت وذلؾ مف لنؿ التأ)ير عما عممية اكدراؾ حيث تالوـ األفكار النعالننية 
بت ويو اكدراؾ وجعؿ الفرد ي عر بالحيؽ وااكتئاب ألبسط الم كنت الحياتيةت أي أف 

ايجابيا  باألفكار التمالائية التا تتحكـ فا عممية اكدراؾت المعتالدات تير العالننية ترتبط 
 فت وىو وت )ر سمبيا  عما الفرد. 

فكار النعالننية لطمبة الجامعات لمعرفة األ( 8114أبو  مر كوسعت دراسة 
ت حيث استلدمت الدراسة المنيج الودفا التحميما كالفمسطينية وعنقتيا ببعض المتتيرات

وطالبة مف طمبة  ا  ( طالب658ك فكار النعالننية عما عينة بمتتتطبيؽ مالياس األتـ و 
توافر األفكار النعالننية لد  الطمبة بدرجة ىـ نتائج الدراسة أالجامعات بالطاع تزةت ومف 

 طمبة المستو  الرابع.مالارنة بطمبة المستو  األوؿ  مرتفعةت وكانت ىذه األفكار أك)ر لد 
التفكير النعالننا وعنقتو لتركيز عما انت ار ا( 8116دراسة البراؽ كوتناولت 

المنيج تـ استلداـ ت طنب الجامعات بالمدينة المنورةبتالدير الذات ومركز التحكـ لد  
والعنقات المتبادلة لمتعرؼ ت الودفا المسحا لمتعرؼ عما مد  انت ار األفكار النعالننية

وتكونت  ت ف تالدير الذات ومركز التحكـعما طبيعة العنقة بيف األفكار النعالننية وكؿ م
 وبعد تطبيؽت الجامعة اكسنمية بالمدينة المنورةو طيبة  تامف جامع طالبا  ( 315العينة مف ك

نتائج الدراسة أف األفكار النعالننية تنت ر بيف طنب جامعة  أبانتت مالاييس الدراسة ال)ن)ة
ة تير دالة وجود عنقة ارتباطي أظيرتكما ت طيبة وطنب الجامعة اكسنمية بنسب مرتفعة

 تالدير الذات ومركز التحكـ.كؿ مف بيف األفكار النعالننية و  لحدائيا  
تحديد أسباب عدـ قدرة  عما( Stanovich, 2009ش كتدراسة استانوفيوركزت 

بعض األفراد عما التفكير المنطالا أو العالننا عما الرتـ مف توافر درجة الذكا  النـز لمالياـ 
تودمت الدراسة للا أف أىـ أسباب ذلؾ ىو افتالار بعض األفراد لبعض و بعمميات التفكيرت 

كأفكار  العمميات المعرفية عند محاولة حؿ الم اكؿ مما يالودىـ للا حموؿ تير منطالية
فجوة بيف ما يتوافر لد  الفرد مف معارؼ وبيف ما يستمزمو  باكحافة لوجودت اعالننية(

 مف معارؼت فيتجو الفرد لتبنا األفكار النعالننية نتيجة تمؾ الفجوة.التفكير العالننا 
( للا معرفة العنقة بيف األفكار النعالننية والمستو  8151وىدفت دراسة الاليسا ك

( 861الدراسا والجنس وتالدير الذات لد  طمبة جامعة الطفيمة التالنيةت وتكونت العينة مف ك
ريوس ط بؽ عمييـ مالياسا الدراسة األفكار النعالننية طالبا  وطالبة فا مستو  البكالو 
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وتالدير الذاتت وأبانت النتائج أف مستويات األفكار النعالننية عما أبعاد العزو الدالما 
لمف ؿ وتالييـ الذات السمبا وسرعة اانفعاؿ كانت لد  الطالبات أعما منيا لد  الطنبت 

نية وأبعاد تالدير الذات كتالييـ الذات السمبات ووجود عنقة ارتباطية بيف األفكار النعالن 
 والعزو الدالما لمف ؿت وسرعة اانفعاؿ(. 

الك ؼ عف طبيعة العنقة بيف األفكار ب( 8155ك دراسة مجما وبنفواىتمت 
النعالننية والحتوط النفسية لد  طمبة الجامعةت والك ؼ عف مد  انت ار األفكار 

 التربية كمية طمبة مف وطالبة ا  طالب (311مف ك البحث ةعين النعالننية بينيـت وتكونت
 األفكار التباروبعد تطبيؽ  استلداـ المنيج الودفا اارتباطاوبعمرافت  جامعة -دعده

 األفكار بيف ةارتباطي عنقة وجودالتودؿ للا  النفسيةت تـ والتبار الحتوط النعالننيةت
بدرجة أعما مف  طمبة بيف النعالننية اراألفك النفسيةت وانت ار الحتوطو  النعالننية
 .المتوسط

الجامعية  الرحا عف الحياةبح)ت ف Joshanloo, & Afshari (2011)أما دراسة 
ت وبعد تطبيؽ العوامؿ اللمسة الكبيرة لم لدية وتالدير الذاتوعنقتو بجامعة ال ةطمب لد 

عوامؿ اللمسة الكبيرة أظيرت النتائج أف الأدوات الدراسة عما عينة مف طمبة الجامعة 
اانبساطية  ت وأفالجامعية % مف التبايف فا درجات الرحا عف الحياة85لم لدية فسرت 

 والعدابية أقو  المنبئات. 
األفكار النعالننية  معرفةللا ( Al-Salameh, 2011ك السنمة دراسةوسعت 

( 511ت العينة مف كوتكونت لد  عينة مف طنب الكمية األردنييف وعنقتيا بال)الة بالنفس
عنقة ذات دالة لحدائية وجود نتائج ال وأبانتمف طنب جامعة البمالا  التطبيالية.  ا  طالب

تأ)ير لألفكار كما أظيرت النتائج وجود سالبة بيف األفكار النعالننية وال)الة بالنفست 
 النعالننية عما ال)الة بالنفس.

ندماج اا ساليب التفكير و العنقة بيف أ Guess-Crites (2011) بحثودرس 
مالاييس  لمسةاندماج الطمبة والمكوف مف قائمة تـ تطبيؽ ت لد  طمبة الجامعة األكاديما

فرعية كالتعمـ الن ط والتعاونات ل)را  اللبرات التربويةت مستو  التحدي األكاديمات تفاعؿ 
ب التفكير المكوف الطالب مع الزمن  والمعمميفت البيئة المدرسية الداعمة(ت ومالياس أسالي

-حدسات منطوي-حساست منبسط-حساست منطوي-مالاييس فرعية كمنبسط (6كمف 
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عاطفا( عما عينة مكونة -عاطفات منطوي-مفكرت منبسط-مفكرت منطوي-حدسات منبسط
( طالبا  جامعيا . تـ التودؿ للا وجود ارتباط بيف أساليب تفكير الطمبة واندماجيـ 531مف ك

 . (مفكر-منبسطالطنب اندماجا  ىـ الطمبة ذوي أسموب التفكير كت وأف أك)ر األكاديما
( بمعرفة عنقة األفكار النعالننية بالسموؾ 8158واىتمت دراسة مالكا والر يدي ك

العدوانا لد  طمبة المرحمة ال)انويةت تـ استلداـ المنيج الودفا وتطبيؽ أداتا قياس 
مف طنب المرحمة ال)انوية بمدينة حائؿ ( طالبا  581متتيري الدراسة عما عينة بمتت ك

بالمممكة العربية السعوديةت وتودمت النتائج للا وجود عنقة موجبة بيف األفكار النعالننية 
والسموؾ العدوانات كما أظير البنا  العامما لألفكار النعالننية  تجمع مكوناتو األربعة 

ألقويا  ومحاربة ال رت الرجؿ أىـ مف الماحا ي )ر عما الحاحر وا بد مف ااعتماد عما اك
المرأة والظروؼ اللارجية تتحكـ بالفردت مف الحروري أف يكوف ال لص محبوبا  ولو قيمةت ا 
بد مف ليجاد الحموؿ الم)الية واأل يا  المليفة ا بد مف التفكير فييا( حوؿ عامؿ واحد تـ 

 تسميتو األفكار النعالننية.
العوامؿ عنقتو بالرحا عف الحياة الجامعية و ( 8158وتناولت دراسة لريبو ك

تكونت ت  اللمسة الكبيرة لم لدية لد  طمبة جامعة الممؾ لالد بالمممكة العربية السعودية
أسفرت النتائج عف وجود عنقة ارتباطية و جامعة. ال( طالبا  وطالبة ب864عينة البحث مف ك

لرحا عف الحياة الجامعية وكذلؾ الدرجة دالة لحدائيا  بيف العدابية وأي مف مجاات اتير 
الكمية لوت ووجود عنقة ارتباطية دالة لحدائيا  بيف كؿ مف اانبساطية والتالبؿ ويالظة الحمير 

كالمجاؿ الدراسا والمجاؿ لمرحا عف الحياة الجامعية واانفتاح عما اللبرات والمجاات ال)نث 
ت كما تبيف وجود تأ)ير داؿ لحدائيا  لعامؿ الدرجة الكمية لوو ال لدا والمجاؿ ااجتماعا( 

 يالظة الحمير عما الدرجة الكمية لمرحا عف الحياة الجامعية.
التعرؼ عما مستو  انت ار األفكار للا ( 8158دراسة عبد النه كوىدفت 

يذا  الذات لد  عينة مف طنب الجامعة وتحديد أك)ر األفكار انت ارا  لدييـت  تالنعالننية وال
وطالبة  ا  ( طالب655كمف عينة الدراسة  وتكونتفاعمية البرنامج المستيدؼت وتحديد 

( ع رة بالمجموعة التجريبية وتسعة بالمجموعة 52جامعييفت وعينة لر ادية قواميا ك
وأسفرت النتائج عف  تالحابطة. انتيجت الدراسة المنيجيف الودفا اارتباطا و بو التجريبا

ت وانلفاض مستو  انت ار ليذا  الذات لد  العينة النعالننيةستو  انت ار األفكار ارتفاع م
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موجبة  ةوجدت عنقة ارتباطيكما % مف العينة كانت ذات ليذا  مرتفع لمذاتت 54باست)نا 
بيف درجات أفراد العينة عما الدرجة الكمية لمالياس األفكار النعالننية  ودالة لحدائيا  

 ودرجاتيـ عما مالياس ليذا  الذات. 
للفض الحتوط ( ببنا  برنامج لر ادي جمعا 8153تمت دراسة عبد الالوي كواى

النفسية واألفكار النعالننية وتحسيف مستو  الرحا عف الحياة لطالبات جامعة تبوؾ استنادا  
عما فنيات العنج العالننا اانفعالات واستلدمت الدراسة المنيج التجريبا مف لنؿ تطبيؽ 

( طالبة مف طالبات جامعة تبوؾ كمجموعتيف 31ج عما عينة بمتت كأدوات الدراسة والبرنام
تجريبية وحابطة(ت وأظيرت النتائج وجود فاعمية لمبرنامج اكر ادي فا لفض الحتوط 

 النفسية واألفكار النعالننية وتحسيف مستو  الرحا عف الحياة لد  طالبات جامعة تبوؾ.
عنقة مف وجود  (Khaledian, et al.2013دراسة لالديف وعلروف كوتحالالت 

مف الالمؽ وأ)رىا فا ا)نيف مف ملتمؼ األنظمة األكاديمية فا ليرافت و بيف األفكار النعالننية 
( س اؿت ومالياس 511والذي يتحمف ك Jonesاستبياف جونز لنؿ تطبيؽ أداتا الدراسة ك

دمت نتائج ت وتو طنب الجامعات اكيرانية( طالبا  مف 861( عما كلمالمؽ  Kattelكاتؿ 
عالننية والالمؽ لد  نذات دالة لحدائية بيف األفكار ال موجبةالدراسة للا وجود عنقة 
 . عالننية عما التحديؿ الدراسانالألفكار لتأ)ير سمبا  ت ووجودطنب الجامعات اكيرانية

لداات الفمسفية لألفكار العالننية نحو ااىتماـ با( 8153ك راسة عبداهللدوتوجيت 
( 361وتكونت العينة مف ك تلنعالننية بيف الممارسيف وتير الممارسيف لمن اط الرياحاوا

انت ار األفكار النعالننية بيف الطمبة أبانت النتائج و ت جامعة المودؿمف  وطالبة طالبا  
لألفكار العالننية مف  ك)ر مين  أاكناث ت وأف الممارسيف وتير الممارسيف لمن اط الرياحا

مف الطمبة تير  أقؿالطمبة الممارسيف لمن اط الرياحا أفكارىـ النعالننية  أفت و الذكور
 الممارسيف.

فحص فاعمية برنامج لر ادي مستند للا األفكار ب( 8153راسة عاقمة كدواىتمت 
النعالننية فا تحسيف توكيد الذات لد  الطمبة بالدؼ العا رت وتألفت عينة الدراسة مف 

المنيج  وباستلداـف عما درجة منلفحة عما مالياس توكيد الذاتت ( طالبة مف الحادمي88ك
( فا 1.15ذات دالة لحدائية عند مستو  ك فروؽ وجودأ ارت النتائج للا ت تجريباال بو 

وأظيرت النتيجة أف  مستو  توكيد الذات بيف المجموعتيف لدالح المجموعة التجريبيةت
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د الذات لد  الطمبة مف ذو  األفكار البرنامج اكر ادي كاف فعاا فا تحسيف توكي
 .النعالننية
( فاىتمت بدراسة نسبة انت ار األفكار العالننية 8156أما دراسة الحيانا ك 

والنعالننية وعنقتيا بالدحة النفسية عند طمبة المرحمة ال)انوية ودور األسرة فا ذلؾ 
عمييـ أداتا الدراسة األفكار  ( طالبا  وطالبة ط بؽ811لمواجية العولمةت تكونت العينة مف ك

العالننية والنعالننيةت والدحة النفسيةت وأظيرت النتائج  ارتفاع مستو  انت ار األفكار 
النعالننية بيف أفراد عينة الدراسةت ووجود عنقة موجبة بيف األفكار العالننية والدحة 

 النفسية لد  الطمبة.
عالننية باستلداـ الحوار نألفكار ال( عما عنقة ا8156وركزت دراسة نور الديف ك

فا الوسط الجامعا لد  الطمبة والفروؽ فييما تبعا  لبعض المتتيراتت وبعد تطبيؽ مالياسا 
واستلداـ الحوارت أظيرت (ت 5264متتيري الدراسة األفكار النعالننية كلعداد الريحانا 

كار النعالننية واستلداـ فالنتائج وجود عنقة ارتباطية تير دالة لحدائيا  بيف معظـ األ
ت فا حيف و جدت عنقة ارتباطية سالبة بيف كؿ مف األفكار النعالننية كتوقع الكوارثت الحوار

بينما و جدت تجنب الم كنتت ال عور بالعجزت وعنقة الرجؿ بالمرأة( واستلداـ الحوارت 
سا لمذاتت وااعتمادية( عنقة ارتباطية موجبة بيف كؿ مف األفكار النعالننية كالمـو الالا

 واستلداـ الحوار.
( مستو  األفكار النعالننية لد  طمبة 8155وتناولت دراسة رسوؿ وجرجيس ك

( طالبا  وطالبة مف المرحمة ال)ال)ة 416جامعة دنح الديف بالعراؽت وتكونت العينة مف ك
(ت أظيرت 5225 بجامعة دنح الديفت وبعد تطبيؽ مالياس األفكار النعالننية كمن طاىرت

و  مرتفع مف األفكار النعالننيةت وأف طمبة الجامعة مف اكناث ذوات النتائج مست
الذكور ذوي بالتلددات اكنسانية لدييف مستو  أكبر مف األفكار النعالننية مالارنة 

 التلددات العممية.
أساس تعامؿ الفرد مع أحداث الحياة ومواقفيا ( ب8155واىتمت دراسة حيؼ ك

وأكدت الدراسة عما أف الفرد ا  تالييمو المعرفا ليذه األحداث و المواقؼتمف لنؿ  اتطةالح
وأكد عما أف  يدرؾ دور التالييمات المعرفية واألفكار فا أي احطراب قد يظير عميوت

 ااحطراب اانفعالا قد نتج بالفعؿ عف الفكرة التا توسطت الحدث أو الموقؼ الحاتطت
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تعديؿ األفكار تير المنطالية واستبداليا بألر  أك)ر منطالية فا مية وركزت الدراسة عما أى
ألبرت نظرية أساس ت وىو مف اكحطراب الناتجمما يساعد فا التلفيؼ  التعامؿ مع األحداث

العنج العنج العالننا اانفعالا السموكا حيث ير   فا ت (Albert Ellis)أليس
ا التا ت دي للا احطرابو النفسا لذا كانت تير أف أفكار الفرد و معتالداتو ى (Ellis)أليس

أو لذا عدلت األفكار النعالننية  لذا كانت أفكاره عالننية و منطاليةت أما منطالية واعالننيةت
ففف ذلؾ مف  أنو أف يساعد عما تمتعو بالدحة  عالننيةت و تبنا الفرد بدا منيا أفكارا  

 ة أحداث الحياة. النفسية و السوا  النفسا و قدرتو عما مواجي
التعرؼ عما مستو  األفكار النعالننية ( للا 8154ت دراسة عسيري كىدفو 
بالمممكة  السموؾ العدوانا لد  طنب المرحمة المتوسطة فا مدينة لميس م يطبوعنقتيا 

ت ولتحاليؽ أىداؼ البحث تـ تطبيؽ مالياس األفكار النعالننية ومالياس العربية السعودية
مف طنب المرحمة المتوسطةت وتودمت  ا  طالب (384بمتت كعينة عما نا السموؾ العدوا

الدراسة للا وجود عنقة ليجابية ذات دالة لحدائية بيف األفكار النعالننية والسموؾ 
العدوانات ووجود درجة مرتفعة فا مستو  األفكار النعالننية لد  طنب المرحمة المتوسطة 

وتجنب الم كنتت ووجود  واآللريفكار المـو الالاسا لمذات فيما يتعمؽ بطمب ااستحساف وأف
درجة متوسطة وأقؿ مف المتوسطة فا انت ار األفكار النعالننية فيما يتعمؽ بأفكار ابتتا  

 الكماؿ ال لدا. 
ارتباط أساليب التفكير بجودة الحياة  Cheng, & Zhang (2017)بحث  درسو 

تطبيؽ مالياس ت وبعد ييف مف طمبة الجامعة بالديفالجامعية لد  الدـ وحعاؼ السمع والعاد
ومالياس جودة الحياة الجامعية  ت(8114أساليب التفكير المعدؿ كستيرنبرجت واجنرت وزىانجت 

واألقؿ  النتائج أف الطمبة المبتكريفتت أظيرت ( طالبا  وطالبة جامعييف568كعينة بمتت عما 
األوؿ والذي يم)ؿ أساليب التفكير الحكمات واليرمات تنظيما ت واألك)ر تعاليدا  معرفيا  كمف النمط 

والعالمات والمتحرر( كانوا أك)ر رحا عف الحياة الجامعيةت أما ى ا  التالميدييفت واألك)ر 
تنظيما ت واألبسط معرفيا  كمف النمط ال)انا والذي يم)ؿ أساليب التفكير التنفيذيت والمحمات 

 الحياة الجامعية. والممكات والمحافظ( كانوا أقؿ رحا عف
( بالك ؼ عف العنقة بيف األفكار العالننية 8154واىتمت دراسة األمير ك

والنعالننية وميارات لدارة الذات المدركة لد  المر ديف الطنبييف بمنطالة جازاف بالمممكة 
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ار ( مر دا  طنبيا ت وتـ تطبيؽ التبار األفك811العربية السعوديةت وتكونت عينة الدراسة مف ك
العالننية والنعالننية ومالياس لدارة الذاتت وأ ارت النتائج للا توافر األفكار النعالننية لد  

درجة توافر ةت كما أظيرت النتائج وجود ارتباط داؿ لحدائيا  بيف طعينة الدراسة بدرجة متوس
 .األفكار النعالننية ودرجة ميارات لدارة الذات المدركة لد  المر ديف الطنبييف

مف العرض السابؽ لمبحوث السابالة ي مكػف اسػتلنص مػا  تعكيب على البخوخ الشابكة: -
 يأتا:

ت ولػػذا تتجمػػع حػػوؿ عامػػؿ عػػاـتكػػوف مػػف عػػدة مكونػػات فرعيػػة تعالننيػػة األفكػػار الأف 
فػا  –كمػا ي نحػظ أنػو ا توجػد دراسػة لمبرياليػة عربيػة  تعالننيػةاألفكار المدطمح  اأطمؽ عميي

عالننية وبلادة ذات الدمة بالجانب األكػاديمات لػذا كػاف ألفكار الابح)ت  –حدود عمـ الباحث 
ت وكػذلؾ للالػا  الحػو  عمػا مستو  تػوافر أحد أىداؼ البحث الحالا التعرؼ عما  ىػذا المفيػـو

 نتائج البحوث والدراسات األجنبية السابالة المرتبطة بيذا ال أف. 
والعالننيػػػػة عالننيػػػػة نألفكػػػػار الانتػػػػائج  البحػػػػوث السػػػػابالة المرتبطػػػػة بعنقػػػػة  ت ػػػػير

بالمتتيرات الملتمفة للا اارتباط الطردي بيف األفكار النعالننية والمتتيػرات التػا تدػنؼ عمػا 
 Wong(ت 8115(ت والبنػػػوي ك8113حسػػػف والجمػػػالا كوأكػػػد ذلػػػؾ كػػػؿ مػػػف  سػػػمبيةأنيػػػا 

 Khaledian, et(ت 8153والزقػزوؽ ك ت (8155ك والتامػدي(ت 8151ك والعنػزيت (2008)
al., (2013)ارتباطػا  طرديػا  بػالمتتيرات  بينمػا تػرتبط  األفكػار العالننيػة(ت 8154ت وعسػيري ك

 .(8154ت واألمير ك(8153ك عبد اهللالتا تدنؼ عما أنيا ليجابية وأكد ذلؾ كؿ مف 
الػذي ركػز  -عمػا حػد عمػـ الباحػث–يعد البحث الحالا ىػو البحػث األوؿ فػا البيئػة العربيػة  -

المتتيػرات اكيجابيػة فػا األفكػار العالننيػة األكاديميػة فػا عنقتيػا بأحػد أىػـ أنػواع عما دراسة 
ورحػػػاه عػػػف الدراسػػػة كجانػػػب  تالمعرفػػػا كجانػػػب عالمػػػا معرفػػػااانػػػدماج تعمػػػـ الطػػػنب وىػػػو 

 .وجدانا
 :البخحفروض 

األكاديميػة لػد  طمبػة كميػة التربيػػة عالننيػة األفكػار ال يوجػد مسػتو  متوسػط مػف الفـرض األو:: 
 .جامعة الػزقازيؽ
لػد  طمبػة كميػة التربيػة جامعػة الػػزقازيؽ مػف  باانػدماج المعرفػايمكػف التنبػ   الفرض الجـانى: 

 .عالننية األكاديمية لدييـألفكار اللنؿ ا
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الحيػػاة الدراسػػية لػػد  طمبػػة كميػػة التربيػػة جامعػػة  بالرحػػا عػػفيمكػػف التنبػػ   الفــرض الجالــح: 
 .ية األكاديمية لدييـعالننألفكار الالػزقازيؽ مف لنؿ ا

 وإدراءاتٌ: البخحمهًج 

 كالسػببااألسػموب العػامما و وذلػؾ باسػتلداـ كػؿ مػف  الودفاتـ استلداـ المنيج  :البخحمهًج 
فاألسػموب العػامما لمتعػرؼ عمػا البينػة العامميػة   تنو أك)ر من مة ألىداؼ البحث الحالاحيث ل

اكت ػاؼ  بط متتيػراف أو أك)ػر ببعحػيما أويوحح للػا أ  حػد يػرت السببااألسموب لممتتيراتت و 
   البحث.السببية بيف المتتيرات موحع عنقة ال

التيرت العينة ااستطنعية بالبحث الحالا بطريالػة ع ػوائية بسػيطة مػف  :البخحعيهة جمتمع و
( 46ت ك( طالبػا  وطالبػة مػنيـ311طنب وطالبات كمية التربية جامعة الزقػازيؽت وتكونػت مػف ك

واسػػػتلدمت (ت 5.4ت وانحػػػراؼ معيػػػاري ك( سػػػنة52.4طالبػػػة بمتوسػػػط عمػػػر ك( 838كطالبػػػا  و
أمػا العينػة النيائيػة فالػد ت درجات ىذه العينة فا التحالؽ مف ددؽ و)بػات أدوات البحػث الحػالا

بكميػػة التربيػػة جامعػػػة  الفػػرؽ األربعػػةالتيػػرت بطريالػػة ع ػػوائية طباليػػة مػػف طػػػنب وطالبػػات 
اـ العمميػة ػموزعػة عمػا األقسػ(ت 5.5ة وانحػراؼ معيػاري ك( سػن52.6بمتوسط عمر كازيؽ ػالزق

اـ األدبيػػػة كالمتػػػة العربيػػػةت والمتػػػة ػكالرياحػػػياتت والطبيعػػػة والكيميػػػا ت والبيولػػػوجا( ت واألقسػػػ
ت مػػنيـ ( طالبػػا  وطالبػػة5465ت وتكونػػت مػػف كالمتػػة الفرنسػػيةت والجترافيػػا( بالكميػػةت و اكنجميزيػػة

 864( طالبػػػػة ك5525ت كباألقسػػػػاـ األدبيػػػػة( 356ميػػػػةت باألقسػػػػاـ العم 538( طالبػػػػا  ك621ك
 ألدبية(.باألقساـ ا 216ت باألقساـ العممية

 : بخحأدوات ال

 مكياس األفهار العكالنية األنادميية )إعداد الباحح(( 0)

كعػػداد ىػػذا الماليػػاس قػػاـ الباحػػث بػػفجرا  مسػػح لعػػدد مػػف المالػػاييس العربيػػة واألجنبيػػة 
ك 8113كحسػف والجمػالات فكار النعالننية م)ؿ بحوث كػؿ مػف قياس األالمن ورة فيما يلص 

Wong, 2008 ك 8153ك الزقػزوؽتKhaledian, et al.,  2013 ت 8154ك عسػيريت)
األميػرت ك 8155حػيؼت ك 8153كعبػد اهللت والتا تاليس األفكار العالننية م)ؿ بحوث كػؿ مػف 

التػػا تػػػـ المجػػاؿ األكػػاديما  األفكػػار العالننيػػة فػػالاليػػاس  )ن)ػػة أبعػػادوتػػـ تحديػػد ت (8154
األفكػػار العالننيػػة المتعمالػػة بالػػذاتت واألفكػػار العالننيػػة اسػػتلداميا فػػا البحػػث الحػػالا وىػػا: 

واعتمػػد ت ببيئػػة الدراسػػة( المتعمالػػة بػػاآللريف كالػػزمن  واألسػػاتذة(ت واألفكػػار العالننيػػة المتعمالػػة
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د فا تحديد األبعاد ال)ن)ػة وعػدد عبػارات كػؿ بعػد مػف لػنؿ األوزاف النسػبية ليػذ األبعػا الباحث
وعػػعبػػارة" 56" ودػػاغ الباحػػثت فػػا المالػػاييس التػػا اطمػػع الباحػػث عمييػػا  لألبعػػادتم)يميػػا  ات ر 

تطبػؽ ت عما دائمػا  استجابات: تنطبؽ  لمست وي جاب عمييا بالتيار استجابة واحدة مف ال)ن)ة
ت 5ت وت عطػا الػدرجات كعمػات ا تنطبػؽ عمػا لطنقػا   ت ا تنطبػؽأحيانا  عما  تنطبؽت عما تالبا  

ت وجميع العبارات ليجابيةت حيػث ت ػير الدرجػة المرتفعػة للػا تػوافر ( عما الترتيب5ت 8ت 3ت 6
األفكػػػار ماليػػػاس ولمتحالػػػؽ مػػػف دػػػدؽ و)بػػػات  بدرجػػػة مرتفعػػػة. األكاديميػػػة األفكػػػار العالننيػػػة
 تباع اللطوات اآلتية: ت تـ اميةالعالننية األكادي

ــى  - األفكػػار العالننيػػة  ألبعػػادت والتعريفػػات اكجرائيػػة العبػػاراتتػػـ عػػرض  احملهمــ : العــرض عل
ت وفػػا حػػو  عرائيػػـ تػػـ تعػػديؿ دػػياتة ي( مػػف أسػػاتذة عمػػـ الػػنفس التربػػو 2ك عمػػااألكاديميػػة 

المتعمالػػة ببيئػػة الدراسػػة األفكػػار العالننيػػة كمػػا تػػـ حػػذؼ عبػػارة واحػػدة مػف بعػػد ت العبػػاراتبعػض 
ماليػػاس بعػػد التحكػػيـ مكونػػا  مػػف الليدػػبح %( 55.54لحدػػوليا عمػػا نسػػبة اتفػػاؽ منلفحػػة ك

   .تاليس )ن)ة أبعاد عبارة( 35ك
حسػػاب تػػـ تطبيػػؽ الماليػػاس كفػػا دػػورتو بعػػد التحكػػيـ( عمػػا عينػػة  )أ( حشــاص قــدم املكيــاس: 

والدرجات الكمية لممكػوف  عبارة ت وح سبت معامنت اارتباط بيف درجات كؿال)بات والددؽ
مػف الدرجػة الكميػة فػا كػؿ مػرة(ت وكانػت جميػع  العبػارةالذي تنتما لليو كمع حػذؼ درجػة 

(ت وىػذا يػدؿ عمػا: دػدؽ 1.62ت 1.45معامنت اارتباط دالة لحدائيا   كانحدرت بػيف 
 .  عبارة( 35ك

ع األفكػار العالننيػة كما تـ لجرا  التحميؿ العامما ااستك افا وأسفرت النتائج عف ت ب
 األكاديمية ال)ن)ة جميعا  عما عامؿ عاـ واحد وجا ت النتائج عما النحو التالا:  
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 ( مصفوفخ االررجبط ثٍه األفكبر انعقالوٍخ األكبدٌمٍخ1خدول )

 3 2 1 انجعد

    األفكبر انعقالوٍخ انمزعهقخ ثبنذاد -1

األفكبر انعقالوٍخ انمزعهقخ ثبَخزٌه  -2

  ء واألابرذح()انزمال

0

856.** 

  

األفكبر انعقالوٍخ انمزعهقخ ثجٍئخ  -3

 اندرااخ

0

860.** 

0

864.** 

 

يتحح مف مدفوفة اارتباط السػابالة أف قػيـ معػامنت اارتبػاط بػيف األفكػار العالننيػة  
 (.   1.15( وجميعيا دالة لحدائيا  عند مستو  ك1.466ت 1.546األكاديمية انحدرت بيف ك
 بئح انزحهٍم انعبمهى االازكشبفى نألفكبر انعقالوٍخ األكبدٌمٍخ ( وز2خدول )

 

 األفكبر انعقالوٍخ األكبدٌمٍخ

األفكبر انعقالوٍخ 

 انمزعهقخ ثبنذاد

األفكبر انعقالوٍخ 

 انمزعهقخ ثبَخزٌه

األفكبر انعقالوٍخ انمزعهقخ 

 ثجٍئخ اندرااخ

 08613 .0853 ..085 االشززاكٍبد

 3..08 08.34 08.61 انزشجعبد

يتحػح مػف الجػدوؿ السػابؽ ت ػبع األفكػار العالننيػة األكاديميػة عمػا عامػؿ عػاـ واحػػد 
( مػػػف التبػػػايف الكمػػػات وانحدػػػرت قػػػيـ 54.44(. ويفسػػػر ىػػػذا العامػػػؿ ك5.44بجػػػذر كػػػامف ك 
( األفكػػار العالننيػػة 1.463( لألفكػػار العالننيػػة المتعمالػػة بػػاآللريفت ك1.436الت ػػبعات بػػيف ك
 راسة.المتعمالة ببيئة الد

 لمبعػدت والدرجات الكمية العباراتتـ حساب معامنت اارتباط بيف درجات  )ص( االتشام الداخلى:
ت 1.44جػػد أف جميػػع معػػامنت اارتبػػاط دالػػة لحدػػائيا  كانحدػػرت بػػيف الػػذي تنتمػػا لليػػوت وو  

 .  عبارة( 35(ت وىذا يدؿ عما توافر ااتساؽ الدالما لعدد ك1.66
عبػػارات وأبعػػاد )بػػات حسػػاب  تػػـ حسػػاب )بػػات الماليػػاس مػػف لػػنؿ )ج( حشــاص ثبــات املكيــاس: 
حيػػث تػػـ حسػػاب معامػػؿ "ألفػػا كرونبػػاخ" كفػػا حػػاؿ حػػذؼ درجػػة  كاألفكػػار العالننيػػة األكاديميػػة

األفكػار ك ال)ن)ػة األفكار العالننية األكاديميػةألبعاد "ألفا كرونباخ"  تمعامنقيـ  وكانت(ت العبارة
واألفكػار العالننيػة المتعمالػة بػاآللريف كالػزمن  واألسػاتذة(ت واألفكػار  العالننية المتعمالة بالذاتت

وكانػت قيمػة  ( عمػا الترتيػبت1.48ت 1.46ت  1.42ىػا: ك (العالننية المتعمالة ببيئػة الدراسػة
( 35لػػػػ ك"ألفػػا كرونبػػاخ" ت وكانػػت قػػيـ معػػامنت (1.66ك لمماليػػاس ككػػؿ"ألفػػا كرونبػػاخ" معامػػؿ 
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. عبػارة( 35ت وىذا يػدؿ عمػا: )بػات كعبارةنتما لليو كؿ تالذي  لمبعد أقؿ مف معامؿ ألفا عبارة
ة التجزئػػة الندػػفيةت وامتػػدت معػػامنت بطريالػػ وأبعػػاده ال)ن)ػػة حسػػاب )بػػات الماليػػاس ككػػؿوتػػـ 

 .وأبعػادهت وىا معامنت مرتفعػة تػدؿ عمػا )بػات الماليػاس ككػؿ (1.68( وك1.44ال)بات بيف ك
فػا دػورتو  األفكػار العالننيػة األكاديميػةدػنحية ماليػاس  ثاكجرا ات السابالة تأكد لمباحػ مف

األفكػػار العالننيػػة المتعمالػػة بالػػذاتت : )ن)ػػة أبعػػاد( يم)ميػػا عبػػارة 35النيائيػػة كالمكػػوف مػػف: 
واألفكػػار العالننيػػة المتعمالػػة بػػاآللريف كالػػزمن  واألسػػاتذة(ت واألفكػػار العالننيػػة المتعمالػػة ببيئػػة 

كمػا فػا الجػدوؿ  بعػدكػؿ  عبػارات(ت وبيػاف أرقػاـ 5كممحػؽ  االحال ت لمتطبيؽ فا البحثالدراسة
 التالا:

 مقٍبس قهق انمسزقجم أثعبد(: ثٍبن أرقبو وعدد عجبراد 3خدول )

 أرقبو انعجبراد / عدد انعجبرادانجعد

 -.2 -25 -22 -11 -16 -13 -10 -. -4 -1 (12األفكبر انعقالوٍخ انمزعهقخ ثبنذاد )

31- 34 

 -21 -26 -23 -20 -.1 -14 -11 -. -5 -2 (12)الوٍخ انمزعهقخ ثبَخزٌه األفكبر انعق

32- 35 

 األفكبر انعقالوٍخ انمزعهقخ ثجٍئخ اندرااخ

(11) 

3- 6- 1- 12- 15- 1.- 21- 24- 2.- 30- 33 

 (35( حزى )1مه ) مقٍبس األفكبر انعقالوٍخ األكبدٌمٍخ ككم

 احح(االندماج املعريف  )إعداد الب( مكياس 9) 

األجنبية المن ػورة فيمػا يلػص العربية و بفجرا  مسح لعدد مف المالاييس  قامت الباحث
 ,Rupayana (2010) ك8158الالاحػػات  ت م)ػػؿ بحػػوث كػػؿ مػػفعػػاـ اانػدماج األكػػاديما

Heng (2014), Chi (2014), Martinez (2015), Jelas, et al. (2016) 
لماليػاس فػا دػورتو األوليػة لمعػرض عمػا حيػث تػـ دػياتة اوااندماج المعرفا ب كؿ لػاصت 

. وبعػد عػرض الماليػاس عمػا المعرفػاانػدماج ا( مفػردة تالػيس 58المحكميفت وقد تكػوف مػف ك
تحديػد مػد   وىػو التحكػيـت وتوحػيح التػرض مػف التربػوي ( مف األساتذة بالسػـ عمػـ الػنفس2ك

ت قػاـ المحكمػوف االمعرفػننػدماج الماليػاس فػا حػو  التعريػؼ اكجرائػا لانتما  المفردات للػا 
أدبح المالياس فا دورتو األوليػة بعػد و بفجرا  بعض التعدينت عما دياتة بعض المفرداتت 
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: اللماسػاليكػرت ( مفردةت ويستجاب لو وفالػا  لماليػاس 58العرض عما المحكميف يتكوف مف ك
" عمػا ؽ(ت "ا ينطبػ3" كأحيانػا   (ت "ينطبؽ عمػا6عما تالبا " ك(ت "ينطبؽ 5" كعما دائما  "ينطبؽ 

حيػػػث ت ػػػير الدرجػػػة وجميػػػع عبػػػارات الماليػػػاس ليجابيػػػةت  (ت5"ا ينطبػػػؽ عمػػػا لطنقػػػا " ك(ت 8ك
. ولمتحالػؽ مػف دػدؽ و)بػات لػد  الطالػب بدرجػة مرتفعػة اانػدماج المعرفػاالمرتفعة للا توافر 

 ت تـ اتباع اللطوات اآلتية: ااندماج المعرفامالياس 
س كفػػا دػػورتو بعػػد التحكػػيـ( عمػػا عينػػة تػػـ تطبيػػؽ الماليػػا كأ( حسػػاب دػػدؽ الماليػػاس: 

الكميػة  ةوالدرجػ عبػارةت وح سبت معامنت اارتبػاط بػيف درجػات كػؿ حساب ال)بات والددؽ
مػف الدرجػة الكميػة فػا كػؿ مػرة(ت وكانػت جميػع  العبارةكمع حذؼ درجة  لنندماج المعرفا

عمػا: دػدؽ (ت وىػذا يػدؿ 1.66ت 1.48معامنت اارتباط دالة لحدائيا   كانحدرت بػيف 
 .  عبارة( 35ك

الكميػػة  ةت والدرجػػالعبػػاراتتػػـ حسػػاب معػػامنت اارتبػػاط بػػيف درجػػات كب( ااتسػػاؽ الػػدالما: 
جػػػد أف جميػػػع معػػػامنت اارتبػػػاط دالػػػة لحدػػػائيا  كانحدػػػرت بػػػيف ت وو  لننػػػدماج المعرفػػػا

 .  عبارة( 58(ت وىذا يدؿ عما توافر ااتساؽ الدالما لعدد ك1.64ت 1.45
العبارات )بات حساب  تـ حساب )بات المالياس مف لنؿ ت المالياس:كج( حساب )با

حيث تـ حساب معامؿ "ألفا كرونباخ" كفا حاؿ حذؼ  والدرجة الكمية لنندماج المعرفاك
 (ت1.44لنندماج المعرفا ككؿ ىا: ك"ألفا كرونباخ"  تقيـ معامن وكانت(ت العبارةدرجة 

ت لممالياس ككؿأقؿ مف معامؿ ألفا  عبارة( 58وكانت قيـ معامنت "ألفا كرونباخ" لػػ ك
ة التجزئة بطريال حساب )بات المالياس ككؿوتـ . عبارة( 58وىذا يدؿ عما: )بات ك

مف  دؿ عما )بات المالياس ككؿ.ي ت وىا معامؿ مرتفع(1.41كوكانت قيمتو الندفيةت 
النيائية فا دورتو  ااندماج المعرفااكجرا ات السابالة تأكد لمباحث دنحية مالياس 

 . (8كممحؽ  ا(ت لمتطبيؽ فا البحث الحالعبارة 58ك
 احلياة الدراسية:   الرضا عو( مكياس 3)

أعػػػػده الباحػػػػثت بعػػػػد ااطػػػػنع عمػػػػا اكطػػػػار النظػػػػر  والبحػػػػوث السػػػػابالةت وبعػػػػض 
أو لدراؾ جػػودة  الرحػػا عػػف الحيػػاة الدراسػػيةالمالاييسكاألجنبيػػة والعربيػػة( التػػا أ عػػدت لاليػػاس 
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ماليػاس جػودة الحيػاة الالػائـ عمػا م  ػرات األدا  ت منيػا: ية وبلادة فا الجامعةالحياة الدراس
أو بعػض المالػاييس التػا تحػمنت محػاور أو ت Karatzias, et al. (2001a)والػذي أعػده 

ت Milbrath, & Doyno (1987) ماليػاس  ت منيػاأبعاد لمرحا عف الحياة الجامعية الدراسية
ومالياس جودة الحيػاة لػد  طػنب ت (8114كاظـت و يادلات ومالياس جودة الحياة الجامعية كالب

الرحػا ماليػاس و  (ت8151كػاظـت و جػودة الحيػاة كمنسػا ت ومالياس (8116الجامعة كسميمافت 
ك ةالجامعػالدراسػية فػا ااىتماـ بالرحا عف الحياة . وتـ (8158ت لريبوعف الحياة الجامعية ك

والرحػػا عػػف الػػزمن  واألسػػاتذةت راسػػيةت المنػػاىج والمالػػررات الدحيػػث ت عنػػا برحػػا الطمبػػة عػػف 
الحيػػاة  الرحػػا عػػفالرحػػا العػػاـ عػػف الدراسػػةت ووجػػد الباحػػث حػػرورة لعػػداد ماليػػاس لاليػػاس و 

وعػػا تم)يميػػا 84الدراسػػيةت ودػػاغ " ت وي جػػاب لمحػػموف الرحػػا عػػف الحيػػاة الدراسػػية" مفػػردةت ر 
ايدت تير موافؽت تيػر عمييا بالتيار لجابة واحدة مف لمس لجابات: موافؽ ب دةت موافؽت مح

وجميػػع العبػػارات ( عمػػا الترتيػػبت 5ت 8ت 3ت 6ت 5موافػػؽ عمػػا اكطػػنؽت وي عطػػا الػػدرجات ك
ليجابيةت حيث ت ير الدرجة المرتفعة للا توافر درجة مرتفعػة مػف الرحػا عػف الحيػاة الدراسػية. 

 ولمتحالؽ مف ددؽ و)بات المالياست تـ اتباع اللطوات اآلتية: 
الرحػا عػف الحيػاة  ألبعادت والتعريفات اكجرائية العباراتتـ عرض  ميف:المحك العرض عما -

ت وفا حػو  عرائيػـ تػـ تعػديؿ دػياتة بعػض ي( مف أساتذة عمـ النفس التربو 2ك عما الدراسية
   .تاليس )ن)ة أبعاد عبارة( 84مالياس بعد التحكيـ مكونا  مف كالت ليدبح العبارات

تػـ تطبيػؽ الماليػاس كفػا  األولػا:الطريالػة  :مػاى فبطػريالتيوتػـ  كأ( حساب ددؽ المالياس: 
سػبت معػامنت اارتبػاط بػيف حسػاب ال)بػات والدػدؽدورتو بعد التحكيـ( عما عينة  ت وح 

مػف  العبػارةوالدرجات الكمية لممكػوف الػذي تنتمػا لليػو كمػع حػذؼ درجػة  عبارةدرجات كؿ 
لحدػائيا   كانحدػرت بػيف  الدرجة الكمية فا كؿ مرة(ت وكانت جميع معامنت اارتباط دالػة

: بػػفجرا  التحميػػؿ ال)انيػػةالطريالػػة و . عبػػارة( 84(ت وىػػذا يػػدؿ عمػػا: دػػدؽ ك1.65ت 1.46
والتػدوير  Principal-Componentالعامما ااستك افا بطريالػة المكونػات األساسػية 

ت وأظيػػرت النتػػائج أف مفػػردات الماليػػاس تت ػػبع Varimax المتعامػػد بطريالػػة الفاريمػػاكس
ت مػف الرحا العاـ عف الدراسػةوالرحا ااجتماعات و ت الرحا العمما: ىا عوامؿ )ن)ةعما 

بنسػبة بمتػت لنؿ محتػو  المفػردات التػا ت ػبعت عمػا كػؿ بعػدت وفس ػرت األبعػاد ال)ن)ػة 
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ت وىا نسبة مرتفعة ت ػير للػا الدػدؽ الرحا عف الحياة الدراسية%( مف تبايف 46.66ك
 .ال)ن)ة المالياسالعامما ألبعاد 

ت والػدرجات الكميػة العبػاراتتػـ حسػاب معػامنت اارتبػاط بػيف درجػات ب( ااتساؽ الػدالما: ك
جػد أف جميػع معػامنت اارتبػاط دالػة لحدػائيا  كانحدػرت بػيف الذي تنتمػا لليػوت وو   لمبعد
 .  عبارة( 84(ت وىذا يدؿ عما توافر ااتساؽ الدالما لعدد ك1.63ت 1.46

عبػارات وأبعػاد )بػات حسػاب  ب )بات المالياس مػف لػنؿتـ حسا كج( حساب )بات المالياس:
حيث تـ حساب معامػؿ "ألفػا كرونبػاخ" كفػا حػاؿ حػذؼ درجػة  كالرحا عف الحياة الدراسية

والرحػػػا ت الرحػػا العممػػػاك بعػػػاد ال)ن)ػػػةألل"ألفػػػا كرونبػػاخ"  تقػػيـ معػػػامن وكانػػػت(ت العبػػارة
 ( عمػػا الترتيػػبت1.42ت 1.48ت  1.45ىػػا: ك (الرحػػا العػػاـ عػػف الدراسػػةااجتمػػاعات و 

ت وكانػػت قػػيـ معػػامنت "ألفػػا (1.65ك وكانػػت قيمػػة معامػػؿ "ألفػػا كرونبػػاخ" لمماليػػاس ككػػؿ
ت وىػذا يػدؿ عبػارةنتمػا لليػو كػؿ تالػذي  لمبعػدأقؿ مف معامؿ ألفا  عبارة( 84كرونباخ" لػػ ك
ة الػبطريوأبعاده ال)ن)ػة  حساب )بات المالياس ككؿوتـ . جميع عبارات المالياسعما )بات 

 جيػدةت وىػا معػامنت (1.46( وك1.45التجزئة الندفيةت وامتدت معامنت ال)بات بػيف ك
مػػف اكجػػرا ات السػػابالة تأكػػد لمباحػػث دػػنحية  .وأبعػػادهتػػدؿ عمػػا )بػػات الماليػػاس ككػػؿ 

( يم)ميػا عبػارة 84فا دػورتو النيائيػة كالمكػوف مػف:  الرحا عف الحياة الدراسيةمالياس 
ت لمتطبيػؽ فػا الرحػا العػاـ عػف الدراسػةوالرحػا ااجتمػاعات و ت الرحا العممػا: )ن)ة أبعاد
 كما فا الجدوؿ التالا: بعدكؿ  عبارات(ت وبياف 3كممحؽ  االبحث الحال

 (: ثٍبن أرقبو وعدد عجبراد أثعبد مقٍبس قهق انمسزقجم4خدول )

 أرقبو انعجبراد انجعد/ عدد انعجبراد

 25 -22 -11 -16 -13 -10 -. -4 -1 (1انزضب انعهمً )

 26 -23 -20 -.1 -14 -11 -. -5 -2 (1انزضب االخزمبعً )

 .2 -24 -21 -.1 -15 -12 -1 -6 -3 (1انزضب انعبو عه اندرااخ )

 (.2( حزى )1مه ) مقٍبس انزضب عه انحٍبح اندرااٍخ ككم

األساليب اكحدائية بواسطة الحزمة اكحدائية فا  استلدـ الباحث المعالجة اكحدائية:
ومعامنت ألفا لكرونباخ ت التحميؿ العامما ااستك افات SPSS V.25عمـو ااجتماعية ال
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والمتوسطات الحسابية واانحرافات المعيارية ت ومعامنت اارتباط فا لجرا ات ال)بات والددؽ
مف لنؿ الحكـ عما درجة التحالؽ طبالا  لممعايير لمتحالؽ مف قبوؿ أو رفض الفرض األوؿ 

 التالية: 
 6=  5- 5أقؿ درجة =  –تحديد المد  = أعما درجة تـ  -
 مرتفع(. -متوسط -كمنلفض 3عدد فئات الحكـ عما التحالؽ =  -
ت وبنا   عميو تـ تحديد 5.33=  5/3لذا طوؿ الفئة = المد  الكما / عدد الفئات =  -

( للا أقؿ مف 8.36مف كت و (= منلفض8.36( للا أقؿ مف ك5مف ك الفئات التالية:
 (= مرتفع.5.11( للا ك3.44مف كت وسط(= مت3.44ك

فرحػا البحػث ال)ػانا فا التحالؽ مف قبوؿ أو رفض  المتدرجد متعدال اانحداروتحميؿ 
       .وال)الث
 ومناق ػػتيا قػػاـ قبػػوؿ أو رفػػض فػػروض البحػػثقبػػؿ التحالػػؽ مػػف  :وتفسػػيرىا بحػػثنتػػائج ال
تػوا  والػتفمطح لػدرجات اال ابالتبار اعتداليػة التوزيػع وذلػؾ عػف طريػؽ حسػاب معػامم الباحث

وأظيػرت النتػائج ت SPSSباستلداـ حزمػة البػرامج اكحدػائية فا متتيرات البحث عينة البحث 
 قرب التوزيعات التكرارية لمتتيرات البحػػػث مف ااعتدالية.

  الفرض األو::التخكل مو قبو: أو رفض نتائج 

د مسػتو  متوسػط يوجػ"الذ  ينص عمػا أف:  األوؿلمتحالؽ مف قبوؿ أو رفض الفرض 
المتوسػػطات " تػػـ مػػف األفكػػار العالننيػػة األكاديميػػة لػػد  طمبػػة كميػػة التربيػػة جامعػػة الػػػزقازيؽ

مػػف األفكػػار العالننيػػة األكاديميػػة ال)ن)ػػة لػػدرجات الطػػنب فػػا الحسػػابية واانحرافػػات المعياريػػة 
 :  النتائج كما يما وكانتت SPSSالبرنامج اكحدائا لنؿ 
 نألفكبر انعقالوٍخ األكبدٌمٍخبد )و( واالوحزافبد انمعٍبرٌخ )ع( (: انمزواط5خدول )

 األفكبر انعقالوٍخ األكبدٌمٍخ
انمزواططططططططططط  

 انحسبثً

االوحطططططططزا  

 انمعٍبري

مسطططططططزو  

 aانزحقق
 انززرٍت

 3 مزوا  ..08 3856 األكبدٌمٍخ انمزعهقخ ثبنذاداألفكبر انعقالوٍخ 

األكبدٌمٍططططططخ انمزعهقططططططخ األفكططططططبر انعقالوٍططططططخ 

 ٌهثبَخز

 مزوا  0861 .385
2 

األكبدٌمٍططخ انمزعهقططخ ثجٍئططخ األفكططبر انعقالوٍططخ 

 اندرااخ

 مزرفع 08.4 ..38
1 

  مزرفع 0861 .386 نألفكبر انعقالوٍخ األكبدٌمٍخاندرخخ انكهٍخ 
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a ( مزواطط 8    مططه .386( إنططى أقططم مططه )2834(= مططىضف 8   مططه )2834( إنططى أقططم مططه )1مططه =)

 ع8          (= مزرف5800( إنى ).386)

األفكػػػار العالننيػػػة كاألفكػػػار العالننيػػػة األكاديميػػػة ال)ن)ػػػة يتحػػػح مػػػف النتػػػائج تػػػوافر 
األفكػار العالننيػة و ت األكاديمية المتعمالة بػاآللريفاألفكار العالننية و ت األكاديمية المتعمالة بالذات

 ومرتفعػػة متوسػطةف تراوحػت بػيبدرجػة  والدرجػة الكميػة ليػا( األكاديميػة المتعمالػة ببيئػة الدراسػة
(. كمػػػا 3.66ت 3.54لػػػد  طمبػػػة كميػػػة التربيػػػة جامعػػػة الزقػػػازيؽك بمتوسػػػطات تراوحػػػت بػػػيف ك

األكاديميػة األفكػار العالننيػة األفكار العالننيػة األكاديميػة  تحالالػا  ىػا "أظيرت النتائج أف أعما 
 ا(ت يمييػ3.66بمتوسط وزنا بمتت قيمتػو ك المتعمالة ببيئة الدراسة" حيث تحالالت بدرجة مرتفعة

بمتوسػط وزنػا  حيػث تحالالػت بدرجػة متوسػطة األكاديمية المتعمالػة بػاآللريف"األفكار العالننية "
حيػث تحالالػت بدرجػة  األكاديمية المتعمالة بالػذات"األفكار العالننية " ا(ت يميي3.54بمتت قيمتو ك

ككػؿ كاديميػة األفكػار العالننيػة األ  ت(. بينمػا تحالالػ3.54يمتو كقبمتوسط وزنا بمتت  متوسطة
قبوؿ الفػرض األوؿ ب ػكؿ (. مما يعنا توافر 3.44بمتوسط وزنا بمتت قيمتو ك مرتفعةبدرجة 
 .جزئا

ك التامديت 5226ت الدويكاتككؿ مف:  دراسةوتتفؽ نتائج ىذا الفرض مع  نتائج 
( التا 8154ودراسة األمير كت التا أبانت نتائجيا ارتفاع مستو  األفكار العالننيةت (8112

بينما تلتمؼ مع نتائج دراسات كؿ مف انت نتائجيا مستو  متوسط مف األفكار العالننيةت أب
عبد اهللت ك  8158ت عبد النه  ك8155ت مجما وبنفك 8116ت البراؽك 8114أبو  مرت ك

( التا أظيرت نتائجيا انلفاض مستو  األفكار 8154ك عسيريت 8156 الحياناتك 8153
 العالننية. 

 الجانى: مو قبو: أو رفض الفرض نتائج التخكل 

يمكػػػف التنبػػػ  : "لمتحالػػػؽ مػػػف قبػػػوؿ أو رفػػػض الفػػػرض ال)ػػػانا الػػػذ  يػػػنص عمػػػا أنػػػو
" اسػػتلدـ كميػة التربيػػة.لػػد  طمبػػة األفكػػار العالننيػػة األكاديميػة  لػنؿ مػػف  باانػدماج المعرفػػا

ات وكانػػت المتتيػػر  Forward stepwiseأسػػموب تحميػػؿ اانحػػدار المتعػػدد بطريالػػة  الباحػػث
 .ااندماج المعرفا( أما المتتير التابع فكاف أبعاد األفكار العالننية األكاديميةالمستالمة ىا ك
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 االودمبج انمعزفًانمؤثزح فً نألفكبر انعقالوٍخ األكبدٌمٍخ ( وزبئح رحهٍم رجبٌه االوحدار 6خـــــــــدول )

مزثططع معبمططم 

 R2االررجبط 

مسططزو  

 اندالنخ
 قٍمخ  

مزواطططططططططططط  

 انمزثعبد

درخططططبد 

 انحزٌخ

مدمططططططططططوع 

 انمزثعبد
 مصــــدر انزجبٌه

08..5 0000*

* 

43240..

. 

202861. 3 60.001

4 

 انمىسوة إنى االوحدار 

 انجواقً  5..0.. 16.1 .0004   

    16.4 6.60..

1 

 انكهً

 (0805(    * دانخ إحصبئٍبً عىد مسزو  )0801** دانخ إحصبئٍبً عىد مسزو  )

عمػا لألفكار العالننيػة األكاديميػة وجود تأ)ير داؿ لحدائيا  يتحح مف الجدوؿ السابؽ 
% مف التبػايف فػا 66.5األفكار العالننية األكاديمية  تفسر و ت لنندماج المعرفاالدرجة الكمية 

ت 1,665كمعامػؿ التحديػػد( =  R2حيػػث أف مربػع معامػػؿ اارتبػاط المتعػػدد  اانػدماج المعرفػاك
لدالػػػة لألفكػػػار العالننيػػػة األكاديميػػػة المنبػػػأة باانػػػدماج المعػػػامنت ايوحػػػح والجػػػدوؿ التػػػالا 

 المعرفا.
 ( وزبئح االوحدار انمزعدد ألثعبد األفكبر انعقالوٍخ األكبدٌمٍخ انمؤثزح فً االودمبج انمعزفً.خـــــــــدول )

مسزو  
 اندالنخ

 Bثٍزب  قٍمخ د

انضطأ 
انمعٍبري 
نهمعبمم 
 انجبئً

انمعبمم 
 انجبئً

 انمزغٍز انمسزقم 

 انثبثذ 00213 00034  05.5. **0000
األفكبر انعقالوٍخ انمزعهقخ  00131 00014 00161 10.63 **0000

 ثبنذاد
األفكبر انعقالوٍخ انمزعهقخ  08042 08020 08040 .2814 *0003

 ثبَخزٌه
األفكبر انعقالوٍخ انمزعهقخ  .08.1 08001 08.31 ...38. **0000

 ثجٍئخ اندرااخ

 (0805(     * دانخ إحصبئٍبً عىد مسزو  )0801ٍبً عىد مسزو  )** دانخ إحصبئ

عمػا الػ)نث  تحح وجود تأ)ير داؿ لحدائيا  لألفكار العالننية األكاديميػةيمف الجدوؿ السابؽ 
التنبػػػ  يمكػػف مػػف لنليػػا  التػػايمكػػف دػػياتة معادلػػة اانحػػػدار المتعػػدد اانػػدماج المعرفػػات 
 فا الدورة التالية:األفكار العالننية األكاديمية مف لنؿ أبعاد  بااندماج المعرفا
+  (المتعمالػػة بالػػذات األفكػػار العالننيػػة األكاديميػػةك 1.532+  1.823=  اانػػدماج المعرفػػا

األفكػػػػار العالننيػػػػة ك 1.456( + األفكػػػار العالننيػػػػة األكاديميػػػػة المتعمالػػػة بػػػػاآللريفك 1.168
 .(األكاديمية المتعمالة ببيئة الدراسة
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باانػػدماج حيػػث أمكػػف التنبػػ   ال)ػػاناالفػػرض  النتػػائج السػػابالة تحالػػؽ قبػػوؿيتحػػح مػػف 
وكانػت أك)ػر األفكػار العالننيػة األكاديميػة  مف لنؿ أبعاد األفكار العالننية األكاديميػة. المعرفا

الػ)نث تنبػػأ  باانػػدماج المعرفػا ىػػا األفكػػار العالننيػة األكاديميػػة المتعمالػػة ببيئػة الدراسػػة يمييػػا 
العالننية األكاديميػة المتعمالػة بالػذات بينمػا كانػت األفكػار العالننيػة األكاديميػة المتعمالػة  األفكار

 باآللريف ىؿ أقؿ األفكار العالننية األكاديمية تنبأ  بااندماج المعرفا لد  الطمبة.
وجود ارتباط مف  Guess-Crites (2011)مع ما تودؿ لليو كؿ جزئيا  وتتفؽ ىذه النتيجة 

ت وأف أك)ر الطنب اندماجا  ىـ الطمبة ذوي ب تفكير الطمبة واندماجيـ األكاديمابيف أسالي
حيث أف تبنا . وير  الباحث أف ىذه النتيجة منطالية (مفكر-منبسطأسموب التفكير المنطالا ك

ت وه معرفات ويدبح الفرد لديو والتوترت  ت دي للا الالمؽ ا منطالية مطمالة فكارالطالب أل
ت 8151كالاليسات  طالب ااندماج المعرفا فا الدراسة وىذا ما أكدهمما ي دعب عما ال

بأنيا أفكار ت دي للا  ألفكار العالننيةل" لليس"ت وتتفؽ ىذه النتيجة مع تعريؼ (812
مف لنؿ انلراط الطمبة فا م اركات دراسية مع وتساعد عما تحاليؽ أىدافو  تالسعادة

نا يدركوف بيئة الجامعة عما أنيا داعمة لنندماج أسموب التفكير العالن  أقرانيـت فالطمبة ذوو
 والمناىجاألن طة العالننا يساعد عما اندماج الطمبة فا ممارسة التفكير ت كما أف األكاديما
كرسوؿ وجرجيست وىذا ما أكده ت واكبداع واكيجابية فا التعميـؽ الفاعمية يوتحاليةت الدراس
 .(Gasiewski, Eagan, Garcia, Hertado & Chang, 2012)كما أكد  (.8155

 فا ااندماج الدراسا.األفكار عما تأ)ير 
 نتائج التخكل مو قبو: أو رفض الفرض الجالح:  

بالرحػا يمكػف التنبػ  الذ  يػنص عمػا أنػو: "لمتحالؽ مف قبوؿ أو رفض الفرض ال)الث 
" اسػتلدـ لتربيػة.كميػة الػد  طمبػة األفكػار العالننيػة األكاديميػة  لنؿ مف  عف الحياة الدراسية

وكانػػت المتتيػػرات  Forward stepwiseالباحػػث أسػػموب تحميػػؿ اانحػػدار المتعػػدد بطريالػػة 
الرحػػا عػػف الحيػػاة  فيػػو( أمػػا المتتيػػر التػػابع أبعػػاد األفكػػار العالننيػػة األكاديميػػةالمسػػتالمة ىػػا ك

 .الدراسية
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انزضب عه انحٍبح انمؤثزح فً كبدٌمٍخ نألفكبر انعقالوٍخ األ( وزبئح رحهٍم رجبٌه االوحدار .خـــــــــدول )

 اندرااٍخ

مزثع معبمم 

 R2 االررجبط

مسزو  

 اندالنخ
 قٍمخ  

مزوا  

 انمزثعبد

درخبد 

 انحزٌخ

مدموع 

 انمزثعبد
 مصــــدر انزجبٌه

08.16 0000*

* 

166011. 15.8620 3 4.50.5

1 

انمىسططططططططوة إنططططططططى 

 االوحدار 

   00164 16.1 2.5011

1 

 انجواقً 

    16.4 .510.5

0 

 انكهً

 (0805* دانخ إحصبئٍبً عىد مسزو  )   ( 0801** دانخ إحصبئٍبً عىد مسزو  )

عمػا لألفكار العالننيػة األكاديميػة يتحح مف الجدوؿ السابؽ وجود تأ)ير داؿ لحدائيا  
% 42.4األفكػػار العالننيػػة األكاديميػػة  تت وقػػد فسػػر لمرحػػا عػػف الحيػػاة الدراسػػيةالدرجػػة الكميػػة 
 R2حيػث أف مربػع معامػؿ اارتبػاط المتعػدد  كرحػا الطمبػة عػف الحيػاة الدراسػيةفا مف التبايف 

ت والجػػدوؿ التػػالا المعػػامنت الدالػػة لألفكػػار العالننيػػة األكاديميػػة 1,424كمعامػػؿ التحديػػد( = 
 .بالرحا عف الحياة الدراسيةالمنبأة 

انزضب عه انحٍبح ٍخ األكبدٌمٍخ انمؤثزح فً ( وزبئح االوحدار انمزعدد ألثعبد األفكبر انعقالو1خـــــــــدول )

 اندرااٍخ

مسزو  
 اندالنخ

 Bثٍزب  قٍمخ د
انضطأ انمعٍبري 
 نهمعبمم انجبئً

انمعبمم 
 انجبئً

 انمزغٍز انمسزقم 

 انثبثذ 00621 00064  10.02 **0000
0000** 50..5 0021

3 
 األفكبر انعقالوٍخ انمزعهقخ ثبنذاد 001.4 .0002

0000** 28.11 0801
4 

األفكبر انعقالوٍخ انمزعهقخ  08103 .0803

 ثبَخزٌه
0000** 3484.

2 
0861
1 

األفكبر انعقالوٍخ انمزعهقخ ثجٍئخ  08553 08016

 اندرااخ

 (0805(     * دانخ إحصبئٍبً عىد مسزو  )0801** دانخ إحصبئٍبً عىد مسزو  )

ننية األكاديميػة الػ)نث عمػا يتحح وجود تأ)ير داؿ لحدائيا  لألفكار العالمف الجدوؿ السابؽ 
يمكػػف مػػف لنليػػا  التػػايمكػػف دػػياتة معادلػػة اانحػػدار المتعػػدد الرحػػا عػػف الحيػػاة الدراسػػيةت 

فػػا الدػػورة بالرحػػا عػػف الحيػػاة الدراسػػية مػػف لػػنؿ أبعػػاد األفكػػار العالننيػػة األكاديميػػة التنبػػ  
 التالية:
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عالننيػػػة األكاديميػػػة المتعمالػػػة األفكػػػار الك 1.566+  1.485=  الرحػػػا عػػػف الحيػػػاة الدراسػػػية
األفكػػػار ك 1.553( + األفكػػػار العالننيػػػة األكاديميػػػة المتعمالػػػة بػػػاآللريفك 1.513+  (بالػػػذات

 (.العالننية األكاديمية المتعمالة ببيئة الدراسة
بالرحػا عػف حيػث أمكػف التنبػ   ال)ػاناالفػرض  النتائج السابالة تحالؽ قبػوؿيتحح مف 

اد األفكػػار العالننيػػة األكاديميػػة. وكانػػت أك)ػػر األفكػػار العالننيػػة الحيػػاة الدراسػػية مػػف لػػنؿ أبعػػ
األكاديميػة الػ)نث تنبػػأ  بالرحػا عػػف الحيػاة الدراسػية ىػػا األفكػار العالننيػػة األكاديميػة المتعمالػػة 
ببيئة الدراسة يمييا األفكػار العالننيػة األكاديميػة المتعمالػة بالػذات بينمػا كانػت األفكػار العالننيػة 

بالرحػػا عػػف الحيػػاة ة المتعمالػػة بػػاآللريف ىػػؿ أقػػؿ األفكػػار العالننيػػة األكاديميػػة تنبػػأ  األكاديميػػ
 لد  الطمبة.الدراسية 

التا أبانت ( 8116حسانيف كمف كؿ دراسات لليو  تمع ما تودمجزئيا  وتتفؽ ىذه النتيجة 
ناخ طبيعة عنقة بيف أساليب التفكير المرتبطة بالمواقؼ الدراسية والرحا عف الموجود 
أساليب بيف ارتباط التا أظيرت وجود  Cheng, & Zhang (2017)ت ودراسة الجامعا
 .جودة الحياة الجامعيةو التفكير 
يتأ)ر  الدراسية لمطمبةالحياة الرحا عف مستو   رجع الباحث ىذه النتيجة للا أفيو 

ار العالننية ت كما أف األفك(Bewick, et al., 2010)وىذا ما أكده ك باألفكار السابالة لدييـ
تتحمف مرونة األحداث وعدـ ااتجاه نحو الحتميةت وقبوؿ الحياة الدراسية وبالتالا تحالؽ 

(. كما أف 524ت 8113الرحا عف الحياة الدراسية وىذا ما أكدتو دراسة كحسف والجمالات 
تبنا الطمبة لألفكار العالننية يجعميـ يحعوف أىدافيـ ب كؿ يتناسب مع طموحاتيـ مف 

تحاليؽ التوازف بيف ة مع وحع لمكاناتيـ فا ااعتبار مف ناحية ألر  وىو ما ي عرؼ بناحي
ت وبالتالا ي  عر الطمبة بالكفا ة ويدبحوف راحوف عف حياتيـ الطموحات واكمكانات

الدراسيةك فاألفكار العالننية تساعد عما تحسيف مستو  الرحا عف الحياة ب كؿ عاـ والحياة 
 الدراسية ب كؿ لاص.

 :  توقياتال

األفكػػار العالننيػػة األكاديميػػة بحػػرورة األلػػذ بعػػيف ااعتبػػار  ممػػا سػػبؽ يودػػا الباحػػث
جرا  االتباراتلمطنب والطالبات عند ا األفكػار ت ووحػع بػرامج تدريبيػة لتنميػة ىػذه لتدريست وال
 اتػزاؿميػة األفكار العالننية األكادي تأ)يرلف بحوث وحيث  .اوااستفادة منيالعالننية األكاديمية 
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األفكػار العالننيػة تعتبر مجاات لدبة تحتاج للا لجرا  البحوث التػا تك ػؼ عػف طبيعػة تمػؾ 
 :  راسات التاليةلجرا  البحوث والد يالترح الباحثت وعميو وفعالية تطبيالاتيااألكاديمية 

   .لد  طنب الجامعة  "دراسة عبر )الافية"األفكار العالننية األكاديمية  -
ب المػػرحمتيف ال)انويػػة طػػناألفكػػار العالننيػػة األكاديميػػة دراسػػة مالارنػػة بػػيف عامميػػة البنيػػة ال -

 والجامعية.
 .لد  طنب الجامعة النجاح األكاديماوأ)رىا عما األفكار العالننية األكاديمية  -
 األفكار العالننية األكاديمية وعنقتيا برفض العنؼ والسموؾ العدوانا لد  طمبة الجامعة. -
 طلبة  ألفكار العالننية األكاديمية فا مواجية التطرؼ الفكري لد لمية برنامج معرفا فاع -
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 املرادع:

 أواًل: املرادع العربية

(. األفكار النعالننية لد  طمبة الجامعات 8114أبو  عرت عبد الفتاح عبد الالادر محمد ك
كمية التربيةت الجامعة  الفمسطينية وعنقتيا ببعض المتتيراتت رسالة ماجستير تير من ورةت

 اكسنميةت تزةت فمسطيف.
(. األفكار العالننية والنعالننية وعنقتيا بميارات لدارة الذات 8154األميرت عبد اكلو محسف ك

المدركة مف قبؿ المر ديف الطنبييف بمنطالة جازافت رسالة ماجستير تير من ورةت كمية 
 بية السعودية.التربيةت جامعة الممؾ لالدت المممكة العر 

(. التفكير النعالننا وعنقتو بتالدير الذات ومركز التحكـ 8116البراؽت فطـو محمد السيؼ محمد ك
لد  طنب الجامعات بالمدينة المنورةت رسالة ماجستير تير من ورةت كمية التربية لمبناتت 

 جامعة طيبة بالمدينة المنورةت المممكة العيربية السعودية.
(. جودة الحياة لد  طمبة الجامعة العمانييف والميبييف 8114اللالؽك وكاظـت عما ك البيادلات عبد

 . 53 -86(ت 35ك3"دراسة )الافية مالارنة"ت مجمة العموـ اكنسانيةت 
(. التسرب الدراسا وعنقتو باألفكار النعالننيةت رسالة ماجستير تير 8115البنويت منا لبراىيـ ك

 ميات جامعة م تةت األردف. من ورةت عمادة الدراسات الع
الطمبة  لد  النعالننية وااتجاىات الذات تالدير بيف (. العنقة8114ك جراداتت عبد الكريـ

 .553 -568(ت 3ك 8التربويةت  العموـ فا األردنية الجامعييف. المجمة
امعا كما (. أساليب التفكير المرتبطة بالمواقؼ الدراسية والمناخ الج8116حسانيفت اعتداؿ عباس ك

ت (8ك3يدركو الطنب المنلفحوف والمرتفعوف تحديميا . مجمة دراسات عربية فا عمـ النفست 
52-514. 

(. األفكار النعالننية وعنقتيا 8113حسفت عبد الحميد سعيدك والجمالات فوزية عبد الباقا ك
عموـ ببعض المتتيرات اانفعالية لد  عينة مف طمبة جامعة السمطاف قابوست مجمة ال

 .833 -525ت 6التربويةت جامعة السمطاف قابوست 
(. األفكار العالننية والنعالننية وعنقتيا بالدحة النفسية عند طمبة 8156الحيانات برداف عما ك

المرحمة ال)انوية ودور األسرة فا ذلؾ لمواجية العولمة. مجمة ااكاديمية العربية فا الدنمارؾت 
 .41 – 65ت 56
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الرحا عف الحياة الجامعية والعوامؿ اللمسة الكبيرة (. 8158محمد دفوت كلريبوت ليناس 
ت مجمة كمية التربيةت جامعة لم لدية لد  طمبة جامعة الممؾ لالد بالمممكة العربية السعودية

 .346 -824ت (5كفر ال يخت ك
(. ااتجاىات الحدي)ة فا بحوث ااندماج الجامعا لمطمبة 8154لحرت عادؿ سعد يوسؼ ك

وتوجياتيا المستالبمية. ورقة بحث مالدمة للا الم تمر السنوي ال)انا وال)ن)وف لعمـ النفس 
أبريؿ  51-2 –فا مدر والرابع والع روف العربات الجمعية المدرية لمدراسات النفسية 

 ت جامعة عيف  مس(.8154
بة جامعة (. األفكار النعالننية لد  طم8155رسوؿت سازه حسيف و جرجيست م يد لسماعيؿ ك

 .586-512(ت 8ك52 تدنح الديف. مجمة جامعة دنح الديفت المودؿت العراؽ
(. فاعمية استلداـ السيكودراما فا لفض المستو  الالمؽ واألفكار النعالننية 8153الزقزوؽت راما ك

لد  طمبة الكميات التالنية فا قطاع تزة. رسالة ماجستير تير من ورةت جامعة األزىرت بتزةت 
 فمسطيف.دولة 

(. قياس جودة الحياة لد  عينة مف طنب جامعة تبوؾ بالمممكة 8116 اىر لالد ك تسميماف
-554ت 554عودية وتأ)ير بعض المتتيرات عمييا. مجمة رسالة اللميج العربات سالعربية ال

555. 
"ت مجمة جيؿ Ellis(. األفكار العالننية والنعالننية حسب نظرية أليس "8155حيؼت حميمة ك

 .565 -543(ت 51ك8لمعموـ اكنسانية وااجتماعيةت 
(. الدحة النفسية وعمـ النفس اكيجابا. 8112سيد أحمد ك تالبياصو محمد عبد الظاىرت  تالطيب

 التربية. كميةالطبعة األولا. طنطا: 
(. فاعمية برنامج لر ادي مستند للا تفنيد األفكار النعالننية 8153عاقمةت نور محمد لسماعيؿ ك

فا تحسيف توكيد الذات لد  الطمبة. رسالة ماجستير تير من ورةت كمية الدراسات العميات 
 الجامعة األردنيةت األردف.

 الحتوط للفض انفعالا عالننا لر ادي برنامج (. فاعمية8153عبده ك الداوي الالويت رانيا عبد
 تبوؾ. دراسات جامعة تلطالبا الحياة عف الرحا مستو  وتحسيف النعالننية واألفكار النفسية
 .31-5(ت 55التربوية. ك و النفسية الممارسات تطوير ملبر تربويةت و نفسية

(. األفكار النعالننية وعنقتيا بفيذا  الذات وأ)ر برنامج عالننا 8158عبد النهت ر ا محمد عما ك
رةت كمية انفعالا سموكا فا تعديميا لد  عينة مف طنب الجامعة. رسالة ماجستير تير من و 

 التربيةت جامعة سوىاجت مدر.
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 جامعة طمبة بيف والنعالننية العالننية لألفكار الفمسفية (. الداات8153عبد اهللت ىديؿ داىا ك
 الرافديف . مجمة)مالارنة ودفية دراسة(الرياحا  لمن اط وتير الممارسيف الممارسيف المودؿ
 .348-363(ت 41ك52الرياحيةت  لمعموـ

(. األفكار النعالننية وعنقتيا بالتكيؼ األكاديما لد  طنب جامعة 8116لح محمد كالعرينات دا
 .64-61ت 52اكماـ محمد بف سعود اكسنمية. مجمة دراسات فا التعميـ الجامعات 

لد   العدوانا األفكار النعالننية وعنقتيا بالسموؾ(. 8154جابر ك بف عما بف حسفعسيريت 
ت رسالة ماجستير تير من ورةت كمية التربيةت جامعة م يط ة فا لميسطنب المرحمة المتوسط

 الممؾ لالد. 

الرفض الوالدي واألفكار النعالننية وقمؽ  -(. لدراؾ الالبوؿ8151العنزيت لالد الحميدي ىدموؿ ك
المستالبؿ لد  عينة مف طنب جامعة الحدود ال ماليةت رسالة دكتوراه تير من ورةت كمية 

 عة أـ الالر .التربيةت جام

(. األفكار النعالننية وعنقتيا بالتحب ووجية الحبط 8155التامديت ليماف عبد الرحمف مسفر ك
لد  عينة مف طالبات جامعة الطائؼت رسالة ماجستير تير من ورةت كمية التربيةت جامعة 

 الطائؼت المممكة العربية السعودية.

لتفكير العالننا والتفكير تير العالننا ومفيوـ (. ا8112التامديت تـر اهلل عبد الرزاؽ دالح ك
الذات ودافعية اانجاز لد  عينة مف المراىاليف المتفوقيف دراسيا  والتادييف بمدينتا مكة المكرمة 

 من ورةت كمية التربيةت جامعة أـ الالر ت المممكة العربية السعودية.   ةوجدة. رسالة دكتوراه تير 

(. الذكا  والوجدانا وعنقتو بااندماج الجامعا لدي طمبة كمية 8158الالاحات عدناف محمد عبده ك
 .61-84(ت 6ك3التربية جامعة تعزت المجمة العربية لمتفوؽت 

(. األفكار النعالننية وعنقتيا بتالدير الذات وأزمة اليوية لد  طمبة 8155قزموزت رواف عبد اهلل ك
ن ورةت كمية العمـو التربوية والنفسيةت المرحمة ال)انوية فا فمسطيف. رسالة ماجستير تير م

 جامعة عماف العربيةت األردف.

(. العنقة بيف األفكار النعالننية والمستو  الدراسا والجنس وتالدير 8151الاليسات لما ماجد ك
 -815(ت 55ت ك5الذات لد  طمبة جامعة الطفيمة التالنية. مجمة العمـو التربوية والنفسيةت 

884. 
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(. عنقة األفكار النعالننية بالسموؾ العدوانا لد  طنب  8158لر يديت  باب كمالكات حمزةك ا
 .844- 852ت 44ال)انوي. مجمة كمية التربية بالزقازيؽت 

 بالحتوط النفسية وعنقتيا النعالننية (. األفكار8155مجمات  ايع عبد اهللك بنفت كماؿ يوسؼ ك
 .863-523ت 84ت – دم ؽ جامعة ف. مجمةعمرا جامعة – بدعده التربية طمبة كمية لد 

(. األفكار النعالننية المنبئة بااكتئاب دراسة عما طنب 8112محمدت ى اـ عبد الحميد محمود ك
 .361 -318ت 84ال)انوي العاـ بأسيوطت مجمة كمية اآلداب بالنات 

تا الحمبط الدالما (. األفكار العالننية وتير العالننية وعنقتيا بوجي5686المحمديت مروف نافع ك
لد  عينة مف طنب كمية المعمميف بمحافظة جدة. رسالة ماجستير تير من ورةت كمية التربيةت 

 جامعة أـ الالر .

(. مفيـو الذات األكاديمية ومستو  الطموح األكاديما وعنقتيما 8154محمودت حناف حسيف ك
-418(ت 8ك85مدرت -لتربويةبااندماج األكاديما لد  عينة مف طالبات الجامعة. العمـو ا

464. 

(. تطوير وتالنيف مالياس جودة الحياة لد  8151عما ميدي ك تكاظـو  تمحمود عبد الحميـ تمنسا
 تاألكاديمية األمريكية العربية لمعمـو والتكنولوجيا طمبة الجامعة فا سمطنة عماف. أماراباؾت

 .41-65ت (5ك5

وعنقتيا باستلداـ الحوار فا الوسط الجامعا لد   (. األفكار النعالننية8156نورالديفت بتورة ك
كمية العموـ اانسانية  رسالة ماجستير تير من ورةتالطمبة والفروؽ فييما تبعا لبعض المتتيرات. 

 وااجتماعية والعموـ ااسنميةت جامعة الحاج للحرت الجزائر.
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 (1ملحق رقم )
 Rational Ideas Scale (RIS)  ةيمقياس األفكار العقالنية األكاديم

 إعداد 
 الي عبد المطلبد. السيد الفض   

 جامعة الزقازيق-كلية التربية  -أستاذ علم النفس التربوي المساعد   
  أواًل: البيانات الشخصية

 الفرقة:..................................  -2االســم : ............................................    -1
 العمر )      ( سنة     -4     .... التخصص: .................................. -3
 النوع : )ذكر /أنثى( -5

  ثانياً : التعليمات:
 0الـى  تصـب بـو نفسـ  أو يوجـد ضـمن أـفات  أو قـد ال يوجـد بعـ  األفكـار( مفـردة توضـ  35تتكون القائمة من )

ام كــل مفــردة بحيــ  تعبــر اقــرأ كــالً منهــا باىتمــام وأجــب عنهــا باوتيــار إجابــة والــدة مــن ا جابــات الخمــس الموضــحة أمــ
أمـام المفـردة تحـإل ا جابـة التـى ( √)ا جابة عـن عـن وجهـة ن ـرك وتعكـس بدقـة وأـف  لنفسـ   وعندئـى ضـ  عالمـة 

تناسب  بدقة  علماً بأنو ال توجد إجابة أحيحة وأور  واطئة  فا جابة الصحيحة ىى التى تعبر عن وجهة ن رك بدقـة   
لكل مفردة  وال تترك أية مفردة دون ا جابة عنها  وإجابت  ستحاط بالسرية التامة  كما ال تختر سو  إجابة والدة فقط

 0وال يطل  عليها سو  البال  الستخدامها فى البح  العلمى
 

 العبارة م

ماماً 
ى ت
قعل
نطب
ت

 
طبق

تن
 

ثيراً 
ى ك

عل
 

طبق
تن

 
ياناً 
 أل
على

 
طبق

تن
 

ليالً 
ى ق

عل
 

طبق
ال تن

 
القاً 

 إط
على

 

      .بارات أياً كانإل ألنني أديإل ما عليأتقبل نتائجي في االوت 1
أعىر زمالئي المقصرين في واجباتهم نحوي ألن لكل إنسان ظروفو  2

 الخاأة التي تمنعو عن القيام ببع  واجباتو
     

      أتقبل المكان الىي أتلقى فيو المحاضرة لتى لو اوتلب م  توقعاتي لو. 3
كانإل منخفضة ألنها تناسب ما   أتقبل درجتي في أداء المهام لتى لو 4

 قمإل بو من جهد
     

أتوق  اوتالف الزمالء في درجة اىتمامهم بي الوتالف درجة عالقتي  5
 بكل منهم
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      أىتم بإيجابيات القاعات الدراسية دون االىتمام بالسلبيات 6
أتقبل النقد الموجو لي نتيجة تقصيري في الواجبات الدراسية ألني على  7

 قناعة بأن ىىه إمكانياتي
     

      أىتم بفهم شرح أستاذ المقرر أثناء المحاضرة دون االىتمام بم هره 8
أتقبل أي تغيرات طارئة أجدىا في بيئة الدراسة لتى لو اوتلفإل م   9

 توقعاتي 
     

      لدي ثقة في أن درجتي المنخفضة سببها ىو تقصيري في أداء االوتبار. 10
      م بعالقاتي م  زمالئي بعيداً عن وض  م هر أي منهم في االعتبارأىت 11
أتقبل بسهولة تغيير مكان بع  المحاضرات ألن مهمة التن يم لها  12

 أشخاص مسؤولون عنها ولديهم المبررات للقيام بىل 
     

لد  رضا عن مستوي تحصيلي مقارنة بزمالئي ألنو يتناسب م  قدرتي  13
 ت زمالئيمقارنة بقدرا

     

أتحمل التقصير من بع  زمالئي في مساعدتي ألن لكل منهم واجباتو  14
 ومهامو المطلوبة منو

     

لد  قناعة ألن لكل فرد مسؤولياتو في بيئة الدراسة التي ال يمكن أن  15
 يقوم بها غيره

     

      أؤدي واجباتي لسب قدراتي دون الن ر إلى مستو  أداء زمالئي 16
      أتقبل رف  بع  الطالب قبول أداقتي ألنها لرية شخصية  17
مناسبة بللتفاعل داول المحاضرة دون االنشغال أجلس في أي مكان  18

 المكان م  طمولاتي. 
     

لد  قناعة بأن المطلوب مني ىو بىل ما أستطي  من جهد في التعلم  19
 بغ  الن ر عن النتيجة

     

بع  األساتىة على توضي  موضوعات المقرر ألنو ال أتحمل عدم قدرة  20
 يمكن أن يكون جمي  األساتىة بنفس درجة التميز في الشرح.

     

     أتقبل طلب بع  األساتىة تغيير مكاني أثناء المحاضرة رغم اوتالفها  21
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 م  رغبتي
لدي قناعة بوجود فروق فردية بين الطالب في تحصيلهم  لىا ال أشغل  22

 بنتائجي الضعيفة نفسي
     

أتجنب التركيز في الحدي  م  زمالئي عن سلبيات األساتىة لقناعتي أنو  23
 ال يوجد من ىو كامل في الصفات.

     

لد  قناعة بأن إدارة الكلية تبىل أقصى جهد لتوفير بيئة دراسية جيدة  24
 لتى وإن كان واق  ىىه البيئة منخف  عن توقعاتي وطمولي.

     

      من غير الطبيعي أن أستمر في جلد ذاتي لوقوعي في بع  األوطاء 25
أتعامل بإيجابية م  زمالئي في الدراسة لتى من أر  أنهم مقصرون في  26

 عالقاتهم بي.
     

فكرتي عن المباني والقاعات الدراسية أنها جيدة لتى وإن ُوجد فيها  27
 تفي بالغرضبع  السلبيات  ألن المهم بالنسبة لي أنها 

     

أثق في أن التفكير في أداء االوتبارات المستقبلية بشكل أفضل أىم من  28
 البكاء على تقصيري في االوتبارات السابقة

     

أتجنب الخطأ في زميلي لتى وإن أدر منو وطأ نحوي لقناعتي أنو ال  29
 يوجد من ىو معصوم من الوقوع في الخطأ.

     

في بيئة الدراسة مثل عدم توافر مراوح أو تكييفات ألن  أي تقصير أتقبل  30
 كل مؤسسة لها قدراتها التي ال يمكن أن تلبي جمي  طمولاتي. 

     

أركز على تحسين أدائي بداًل من االستمرار في تأنيب الىات على أوطاء  31
 الماضي

     

      فكرتي إيجابية عن زمالئي لتى وإن أدر منهم بع  األوطاء 32
أتقبل القاعات الدراسية كما ىي لتى وإن ُوجد فيها تقصير سواء في  33

 ن افة المكان أو كفاية مقاعد الدراسة كما ونوعاً.
     

أر  أن درجاتي سواء منخفضة أو مرتفعة ترج  إلى قدراتي وإمكاناتي  34
 وليس لعوامل وارجية
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م لتى إن وق  البع  لد  فكرة أن أساتىتي في الجامعة واجب الترامه 35
 في وطأ ألن لكل قاعدة لاالت استثنائية وليسإل األأل.
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 ( 2ملحق رقم )
 Cognitive Engagement Scale (CES)  مقياس االندماج المعرفي

 إعداد 
 د. السيد الفضالي عبد المطلب   

 جامعة الزقازيق-كلية التربية  -أستاذ علم النفس التربوي المساعد   
 مد  مشاركت  في الجوانب المعرفيةالطالب / عزيزتي الطالبة ... فيما يلي مجموعة من العبارات التي تعبر عن  عزيزي

 وأسفل العبارة أمام( √. والرجاء قراءة كل عبارة بدقة لتحديد مد  انطباقها علي  ثم وض  عالمة )بالتعلم األكاديمي
 الخمسةالمة والدة فقط أمام كل عبارة تحإل ألد االوتيارات وض  علتي تناسب مع   م  مراعاة ا االوتيارات ألد

ا جابة بصدق عن كل عبارة لي  إنو ال قها علي   وعدم ترك أي عبارة بدون إجابة  و بحي  تدل على مد  انطبا
  توجد إجابة أحيحة وأور  وطأ؛ فا جابة الصحيحة ىي التي تعبر عن وجهة ن رك بصدق. م  وافر التحية وااللترام 

       البال 
 العبارة م

طبق
تن

لى  
ع

ماماً 
ت
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ع
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ك
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لى 

ع
القاً 
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      أثناء شرح المحاضرة أربط المعلومات ببعضها ليزداد فهمي لها 1
      أىتم ببىل مجهود أكبر في فهم الموضوعات الصعبة دون ملل 2
في طرح أفكار جديدة تساعد في فهم  أشارك زمالئي 3

 الموضوعات الصعبة في المقررات الدراسية
     

      أربط ما أدرسو بالواق  أللقق أكبر فائدة منو 4
      أثابر لتى أفهم ما يصعب علي فهمو 5
      عند استىكار موضوع جديد ألاول ربطو بمعلوماتي السابقة 6
      ات التي أتعلمها أبىل أقصى جهد لفهم الموضوع 7
      ألاول أن أدرك أوجو التشابو واالوتالف فيما أتعلمو 8
      أشارك بجد م  زمالئي أثناء القيام باألنشطة والمهام الجماعية 9
      ألاول جاىداً فهم الموضوعات التي أدرسها 10
      ألاول أن أركز انتباىي أثناء شرح المحاضرة 11
م الموضوعات الصعبة من والل سؤالي ألساتىتي أىتم بفه 12

 وزمالئي
     

 
 ( 3ملحق رقم )

  Scale Satisfaction of Study Life (SSLS) مقياس الرضا عن الحياة الدراسية
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 إعداد 
 د. السيد الفضالي عبد المطلب   

 جامعة الزقازيق-كلية التربية  -أستاذ علم النفس التربوي المساعد   
/ أوتي الطالبة... فيما يلي مجموعة من العبارات التي تعطى أورة عامة عن مد  رضاك عن ليات   أوي الطالب

عليها بدقة قدر استطاعت   فليس ىناك إجابة أحيحة وأور  وطأ  فا جابة الصحيحة  الدراسية  وعلي  أن تجيب
( أمام √باقها علي   ثم وض  عالمة )ىي التي تعبر عن رأي  بصدق. والرجاء قراءة كل عبارة بدقة لتحديد مد  انط

العبارة وأسفل ألد االوتيارات التي تتناسب مع   م  مراعاة وض  عالمة والدة فقط أمام كل عبارة تحإل ألد 
وعدم ترك أي عبارة بدون إجابة  م  العلم أن ىىه البيانات لن ُتستخدم إال في أغراض البح   الخمساالوتيارات 

 م.   م  وافر التحية وااللترام         البال العلمي. وشكًرا لتعاونك
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      لدي رضا عن المقررات الدراسية التي أدرسها في الكلية 1
      أشعر بالسعادة في تواجدي م  زمالئي أثناء الدراسة 2
      لدي رضا عن الدراسة بشكل عام 3
األنشطة المتعلقة بالمقررات الدراسية مرتبطة بمحتو  ىىه  4

 المقررات
     

      أشعر بالسعادة من أسلوب تعامل األساتىة معي وم  زمالئي 5
      أشعر بالرضا عن مستو  تقمدي في الدراسة بشكل عام 6
      ي يستخدمها األساتىة في الكليةلدي رضا عن طرق التدريس الت 7
      لدي رضا من تدعيم أعضاء ىيئة التدريس لي 8
      أشعر بالسعادة لتواجدي في ىىه الكلية 9
      تنوي  أعضاء ىيئة التدريس ألساليب تواألهم م  الطالبأسعد ب 10
      أشعر بالسعادة من الدعم الىي يقدمو لي الزمالء في الدراسة 11
      لدي رضا بشكل عام عن الن ام الدراسي 12
      لدي رضا عن أساليب التقويم المستخدمة في الكلية 13
      عالقاتي جيدة م  زمالئي في الدراسة 14
      لدي رضا عن بيئة الدراسة بشكل عام 15
      أشعر بالسعادة عند ممارسة األنشطة المرتبطة بالمقررات الدراسية 16
      أشعر بحرص زمالئي على تفوقي في االوتبارات  17
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      أشعر باالرتياح عندما أبدأ يومي الدراسي 18
      لدي رضا عن نتائج تقييم أدائي في المقررات الدراسية 19
      لدي رضا عن متابعة أعضاء ىيئة التدريس لمستوا  أثناء الدراسة 20
      زة من الدراسةأتضايق لينما أعلم بوجود أجا 21
أنا راض عن طرق التدريس المستخدمة من أعضاء ىيئة التدريس  22

 في تدريسهم للمقررات
     

      أشارك بحب وسعادة م  زمالئي في األنشطة الجامعية 23
      لدي رضا عن الخدمات المقدمة في القاعات الدراسية 24
      لدي رضا عن مواعيد محاضراتي الدراسية 25
      أشعر بالسعادة في وجودي م  زمالء الدراسة 26
      أشعر بالفخر والسعادة لوجودي دول ىىه الكلية 27

 


