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 :ُملخَُّص الَبِشِح 
نة األولى عمى مستوى االندماج الطالبي لدى طالب الس ىدَف ىذا البحُث إلى التعرف    

تبًعا  ؛بكمية التربية جامعة اإلسكندرية، كما ىدف إلى معرفة الفروق في االندماج الطالبي
م المدركة، الخارجية(، مستويات بيئة التعم  -يات الدافعية )الداخميةالختالف كل من: التوج  
 من البحث عينة نتتكو   وقدأدبي(، -إناث(، والتخصص )عممي-النوع االجتماعي )ذكر

 ُاستخدمت كما ،طالب السنة األولى بكمية التربية جامعة اإلسكندرية منوطالبة  طالًبا( 112)
وقد  ،الباحث إعداد من( بيئة التعمم المدركة-التوجيات الدافعية-االندماج الطالبي) المقاييس

 :أتيأظيرت النتائج ما ي
األٔنٗ ثكهٛخ انتشثٛخ  االَذيبج انطالثٙ نطالة انسُخ يٍ أعهٗ يٍ انًتٕسظ يستٕٖ ٔخٕد -

 خبيعخ اإلسكُذسٚخ.

توجد فروق دالة إحصائًيا في االندماج الطالبي لدى طالب السنة األولى بكمية التربية  -
الخارجية( لصالح  –تبًعا الختالف التوجيات الدافعية األكاديمية )الداخمية  ؛جامعة اإلسكندرية

 يات الخارجية.ذوي التوج  
ئًيا في االندماج الطالبي لدى طالب السنة األولى بكمية التربية توجد فروق دالة إحصا-

منخفض( -متوسط –تبًعا الختالف مستويات إدراكيم لبيئة التعمم )مرتفع  ؛جامعة اإلسكندرية
 لصالح ذوي المستوى المرتفع.

 التربية بكمية األولى السنة طالب لدى الطالبي االندماج في إحصائًيا دالة فروق توجد -
( لصالح الذكور.إناث-ذكور) االجتماعي النوع الختالف تبًعا ؛اإلسكندرية عةجام  

 التربية بكمية األولى السنة طالب لدى الطالبي االندماج في إحصائًيا دالة فروق توجد-
 التخصص العممي. لصالح (أدبي-عممي) التخصص الختالف تبًعا ؛اإلسكندرية جامعة

 وخرج البحُث بمجموعة من التوصيات.

 .المدركة التعمم وبيئة – الدافعية التوجيات –الطالبي  االندماجالكممات المفتاحية:  -
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Abstract 

The aim of the present research is to recognize the level of students' 

engagement for faculty of education first year students in university of 

Alexandria. It also aims to recognize the students' engagement 

differences according to differences between orientation of motivation 

(intrinsic- extrinsic), the levels of perceived learning environment, sex 

gender (male- female) and field of study (science-Arts). The participants 

were (220) male and female students from faculty of education first year 

students in university of Alexandria. The study applied the following 

scales (students' engagement- academic motivation orientation - 

perceived learning environment) which are prepared by the researcher. 

The results are the followings:  

- There is a high level above average from students' engagement for 

faculty of education first year students in university of Alexandria.  

-There are statistical significant differences in students' engagement for 

faculty of education first year students in university of Alexandria in 

respect to difference of academic motivation orientation (intrinsic- 

extrinsic) for students who have extrinsic academic motivation 

orientation.  

-There are statistical significant differences in students' engagement for 

faculty of education first year students in university of Alexandria in 

respect to difference of their perceived learning environment levels 

(high- medium- low) for the students with high level. 

-There are statistical significant differences in students' engagement for 

faculty of education first year students in university of Alexandria in 

respect to difference of gender (male- female) in favor of male. 

-There are statistical significant differences in students' engagement for 

faculty of education first year students in university of Alexandria in 

respect to difference of field of study (science- arts) in favor of 

scientific departments' students. 

The present research comes with a group of recommendations. 

Key words:  Students engagement- Academic Motivation Orientation- 

Perceived Learning Environment. 
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 ُمَكــذَِّمــْة:

سددموكيات الطالددب فددي مددن الموعددوعات الميمددة؛ حيددث إنددو يددؤ ر  الطالبددياالندددماج  عددد  يُ      
صددورة اًل لمسددؤولياتو، واعًيددا بأىدافددو ومتصدداًل بددا خرين بتحم  ًسددا وُمددتحم  الجددامعي، فيجعمددو مُ 

وعمدى العكدس  عدجو الخخصدي والعقمدي واالجتمداعي،نُ  عمدى كبيدرةا ينعكس بدرجدة إيجابية؛ مم  
الجيدد  في األنخدطة التعميميدة وعددم التواصدل واندماجيم ددعدم تفاعل الطالب الجُ من ذلك فإن 

    ل عائًقا تجاه تحقيق أىدافيم.م   مع ا خرين، قد يُ 
ل خدددراكة بدددين الطالددب بأىدافدددو ودوافعدددو وميولدددو م  دددالعمميدددة التعميميدددة بالجامعددة تُ  كمددا أن      

مكانياتيدا، وتتدأ   وقدراتو وبين الجامعد ، منيدا عدد ةٍ  عوامدلب ر ىدذه العمميدةة بإدارتيدا وأسداتذتيا واك
لمجامعة أو بما حولدو مدن  ق بو وبمدى اندماجو وانتمائوتتعم   راتٍ تغي  حيط بو من مُ الطالب وما يُ 

 م، والعمدلمدن تدوفير بيئدة تعميميدة مناسدبة لمدتعم   د  إمكانيات وأخخاص، ولنجاح ىذه العممية الُبد
ظيدر ويُ  ؛ة التي تجعمدو يدنغمس فييداي  ة والالصف  ي  عمى است ارة دافعيتو، من خالل األنخطة الصف  

   ما لديو من قدرات.
تددرتبط قدددرة الطددالب عمددى التددأقمم فددي حيدداتيم الجامعيددة باندددماجيم األكدداديمي والتخطدديط      

دارة الميددام األكاديميددة فددي  أدائيددم األكدداديمي ويددنعكس ذلددك بصددورة إيجابيددة عمددى ،بكفددا ة واك
، ويدرتبط االنددماج األكداديمي (Collie , Halliman & Martin, 2017) القاعات الدراسدية
يسدددعى التربويدددون السدددت ارة دافعيدددة (، ولدددذلك Wang&Eccles ,2013بالدافعيدددة لددددييم )

    .م الطالبفي عممية تعم   الٍ ا ليا من تأ ير فع  مَ لِ  ؛الطالب
إلددى  (Moore ,2007 ؛ (Tuan, Chin &Shieh,2005مددن كددل  تخددير دراسددة      

فدي التحصديل الدراسدي  ا، حيدث وجددت فروًقدالدراسي لمطالبتحصيل ال فيتأ ير الدافعية أىمية 
 دراسدددة كدددل مدددن ت كمدددا أخدددار  ،بدددين مرتفعدددي ومنخفعدددي الدافعيدددة لصدددالح مرتفعدددي الدافعيدددة

Lepper, Gorpus& Iyengar ,2005) لدددور  (1222،السدديد محمددد أبددو ىاخددم  ؛
 Bircan& Sungurكمددا أوعددحت دراسددة   الدراسددي،تحصدديل اليددات الدافعيددة فددي التوج  

 .األكاديمي من خالل دافعية الطالبأنو أمكن التنبؤ باألدا   (2016)
إلددى أىميددة كددل مددن الدافعيددة  Wurf&Groft-Piggin (2015)دراسددة وقددد أوعددحت      

فالدافعيددة واالندددماج عددامالن ليمددا تددأ ير فددي  اديمي.واالندددماج الجددامعي فددي أدا  الطددالب األكدد
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لالنددماج، عندددما يعددع  اأساسددي   اخددرطً  ةُ افعي دم والتعمدديم، فمدن الممكددن أن تكددون الد  عمميدة الددتعم
فدي أقدل وقدت  اكالنجاح في المرحمة الجامعيدة واالنتيدا  منيد ؛الطالب لنفسو ىدًفا طويل المدى

وتجدده ينددمج فدي األنخدطة المختمفدة  ،حقيق ىذا اليددفممكن؛ تجده يبذل أقصى جيد لديو لت
 ق لو ىذا اليدف.حق  التي تُ 
ر ؤ   إلددى أن االندددماج الطالبددي ُيدد Glannville& wildhagen (2007)دراسددة خددير وتُ     
، في أدا  الطالب األكاديمي ونجاحيم، ويساعدىم في مواجية ك يدر مدن المخدكالت كبيرٍ  بخكلٍ 

أن الطدالب األك در انددماًجا أك در قددرة  Wang&Holcombe (2010)وىذا مدا أكدتدو دراسدة 
( وجددود تددأ ير 1222كمددا أوعددح مسددعد ربيددع أبددو العددال )، عمددى مواجيددة التحددديات والمخددكالت

إلددى  York (2016)دراسددة كمددا أخددارت مباخددر لالندددماج األكدداديمي فددي تحصدديل الطددالب، 
وعمدى تحقيدق النجداح والتقددم لددى الطدالب،  والمخداركة الطالبيدة فدي لالندماجالتأ ير اإليجابي 

الدراسدات نتدائج بعدض كما أوعحتو  الرغم من أىمية االندماج األكاديمي بالنسبة ألدا  الطالب
أخدارت فدي نتائجيدا بفخدل االنددماج   Bircan& Sungur (2016) أن دراسدةالسدابقة، إال 

 دا  األكاديمي لمطالب.المعرفي بالتنبؤ باأل
تدداخل بدين مفيدومي االنددماج والدافعيدة إال أنيمدا مختمفدان، العممدا  وجدود ض بعوقد يرى     
أن الدافعيدة  Appleton, Christenson, Kim& Reschly (2006)يوعدح كدل مدن و 

 فاالندددماج بنددا ٌ  ،تمددايزاناألكاديميددة ىددي الطريددق لفيددم االندددماج األكدداديمي، وىمددا مفيومددان مُ 
 الدراسة والبحث. يستحق  
ألدا  عمدل  واسدتعداده فيدي رغبدة الفدرد ،الدافعية إلى السدبب الكدامن ورا  السدموك رتخيو      

ظيدره الفدرد فدي أدا  الميدام المختمفدة، واك دارة خير إلى سموك يُ ما والنجاح فيو، بينما االندماج يُ 
الدافعيدة لدددى الطددالب تجعميدم أك ددر فاعميددة، فيدي تزيددد مددن حماسديم واندددماجيم فددي األنخددطة 

عروري ولكنو غيدر كداِف لحددوث االنددماج، فقدد يكدون الددافع  كما أن الدافعية خرطٌ  المختمفة.
رغبة نحو خي  معين ولكن ليس فعاًل، ولكن مدا يحدول الددافع إلدى انددماج، الجيدد وتنظديم مدا 

 & Kim, Park, Cozartورا  المعرفة الدذي وعدعو الطالدب لنفسدو لحددوث عمميدة الدتعمم )
Lee, 2015.)    

حدديط بددالفرد ويددؤ ر فددي سددموكو، فيددي مجمددوع الظددروف واألخدديا  مددا يُ  ل  البيئددة إلددى ُكددتخددير     
ذا سيم بيئدة الدتعمم فدي تحسدين انددماج الطدالب وارتفداع مسدتوى أدائيدم، إ، فقد تُ التي تحيط بو
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د ي لددى الطالدب ميدارات كانت ىذه البيئة مالئمة قائمة عمى الحوار والمناقخدة والمخداركة؛ فتنم 
والرغبدددة  ،وُحسدددن إدارة الوقدددت ،حيدددث حسدددن االسدددتماع وزيدددادة ال قدددة بدددالنفس مدددن ،عديددددة

بدداًل مدن أن تكدون داعمدة لمطالدب تكدون طداردة لدو  ؛واالستمتاع بالتعمم، وقد تكون عكدس ذلدك
 م.زة لمتعم  حف  عة المُ خج  ت البيئة المُ إذا لم تكن مالئمة وتخمو من مكونا

 ابعًعدو، مدن عالقدات بدين الطدالب بععديم مدبو أ نا  تعم   إن إدراك الطالب لمبيئة المحيطة     
وعالقدداتيم باألسدداتذة، باإلعددافة إلددى المقددررات التددي يددتم دراسددتيا، وطددرق التدددريس والتقنيددات 

باإليجدداب أو بالسددمب تبًعددا الحدي ددة التددي يسددتخدميا األسدداتذة فددي التدددريس؛ قددد يددنعكس عميددو 
بيئة التعمم في تعمم الطدالب، فقدد أخدارت دراسدة عبدد إلدراكو، وتخير بعض الدراسات إلى تأ ير 

( إلدى تدأ ير بيئدة الدتعمم المدركدة فدي تحصديل الطدالب، كمدا 1222الناصر أنيس عبد الوىداب )
في تسدييل  ايمً مُ  اإلى أن لممعممين دورً  Akhtar, Iqbal &Tatlah(2017)أوعحت دراسة 

 التعمم بالنسبة لمطالب.م طالبيم، فالمعمم لو دور كبير في بيئة عممية تعم  
 :ُمِشِهَلُة َاِلَبِشــِح 

بات نجداح الطالدب فدي حياتدو الجامعيدة، ومدن خدالل عمدل تطم  االندماج الجامعي من مُ  عد  يُ      
خاصة مدن طدالب السدنة -الطالبعديدة من  خكاوىالباحث في مجال التدريس الجامعي؛ وجد 

تددأقمم مددع حيدداتيم الجامعيددة الجديدددة والتواصددل بعدددم القدددرة عمددى االندددماج وال-األولددى الجامعيددة
دد تدددني مسددتوى أدائيددم ؛ كبب فددي مخددكالت أخددرىا قددد يتس ددالجيددد مددع زمالئيددم ومعممددييم؛ مم 

، فيدي مدن أصدعب السدنوات الجامعيدة فدي التعامدل مدع المجتمدع األكاديمي أو تسربيم الجامعي
لمطالددب فددي مرحمددة التعمدديم  الجديددد المختمددف تماًمددا عددن المجتمددع الدراسددي السددابق بالنسددبة

 ال انوي وما قبميا.
ب لمطالدددب بعدددض سدددب  ن االنتقدددال مدددن مرحمدددة تعميميدددة إلدددى مرحمدددة تعميميدددة أخدددرى قدددد يُ إ     

، فددبعض خددر حسددب الفددروق الفرديددة بيددنيم  ، وتختمددف ىددذه المخددكالت مددن طالددبٍ المخددكالت
 جديددة والميدام المطموبدة فييداة اللالنددماج مدع المرجمد زمالئيدمالطالب يبذلون جيًدا أكبر مدن 

(Bru, Stornes, Munthe& Thuen, 2010)  كمدا أوعدحت دراسدة ،Mudhavozi 
عددانون مددن مخددكالت خاصددة بعدددم التددأقمم أن الطددالب فددي السددنة األولددى الجامعيددة يُ  (2012)

واالندددماج وسددو  التوافددق األكدداديمي واالجتمدداعي، وأن اإلندداث أك ددر مددن الددذكور تعرًعددا ليددذه 
 خكالت.الم
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إلدى أىميددة دراسدة االندددماج باعتبداره مددن الموعددوعات  Harris (2008)تخدير دراسددة و      
سددب وىددذه الن   ،%11% إلددى 11الميمددة لمبحددث، حيددث تتددراوح نسددب اندددماج الطددالب مددا بددين 

إلدى  Krause& Coates (2008)تختمدف مدن مرحمدة تعميميدة ألخدرى، كمدا أخدارت دراسدة 
االندماج لدى طالب السدنة األولدى الجامعيدة، فمدن الميدم أن نفيدم أىمية التعرف عمى مستوى 

ر مددع مددرور الوقددت خددالل السددنة األولددى كيددف أن التفاعددل بددين الطددالب والمحيطددين بيددم يتغي دد
دفقدد ( 1221ا دراسدة صدبحي خدعبان خدرف )أم   وخالل السنوات الجامعية التالية، مت إلدى توص 
كمددا أخددارت دراسددة الطالبددي فددي الحيدداة الجامعيددة،  لالندددماجوجددود مسددتوى أقددل مددن المتوسددط 

مسدتوى مدنخفض ( إلى أن طالب كمية التربية المستجدين لدييم 1221عدنان محمد القاعي )
( عمددى عددعف 1221مددن االندددماج الجددامعي، كمددا أكدددت دراسددة يددونس لعددوبي وأحمددد منيعددذ )

داالندماج الطالبي لدى طالب السنة األولى الجامعية عبدد المحسدن خعدير ونجدال   ا دراسدة، أم 
مت إلدى وجدود مسدتوى أعمدى مدن المتوسدط النددماج الطدالب الجدامعي ( قد توص  1222راعي )

 والتخصص األدبي. الذكور)العراق(، ووجود فروق في االندماج لصالح 
تخددير ا ميًمددا فددي العمميددة التعميميددة، حيددث دورً  األكاديميددة يددات الدافعيددةالتوج   ؤد يكمددا تدد     
بالنخدداط بذاتددو،  ، وميددتمٌ العلالط دد حددبٌ ومُ  زٌ حف ددإلددى أن الطالددب مُ  لمدافعيددة وجيددات الداخميددةالت

التوجيدات الدافعيدة فالتوجيدات الداخميدة تخدير إلدى حدب االسدتطالع واالنددماج واألىميدة، بينمدا 
والحصددول عمددى الدددرجات  ،واليدددف االجتمدداعي تخددير لمتقدددير والرغبددة فددي التفددوق الخارجيددة

   فآت.والمكا
فدي تحقيدق االنددماج لددى الطدالب،  وتخير بعض الدراسات إلى أىمية الدافعية األكاديميدة     
نددددماج حيدددث ربطدددت بدددين مسدددتويات اال ،  Saeed& Zyngier(2012)دراسدددة  فددديكمدددا 

دد وجدددت تددأ يرًا  Akpan& Umobong (2013)ا دراسددة والتوجيددات الدافعيددة لمطددالب، أم 
د( 1221دراسدة خديري مسدعد حمديم )بينمدا  لمطدالب، اديميلمدافعية عمى االنددماج األكد مت توص 

   .وجبة بين الدافعية األكاديمية واالندماج األكاديميعالقة ارتباطية مُ  إلى وجود
، وقدد يرجدع ذلدك إلدى معتقددات الطالبدي لتعمم من العوامل المدؤ رة فدي االنددماجبيئة ا عد  وتُ      

 Simons-Motonص حقيقيددة لممخدداركة الطالبيددة )األسدداتذة وسددموكياتيم ومدددى تددوفير فددر 
&Chen, 2009)  ، وقدد أوعدحت دراسدةCaliskan& Mercangoz (2013)  أن الرعدا

أك در انددماًجا  اكدانو ن عن الدراسة جامعي، حيث إن الراعيعن الدراسة ميًما الندماج الطالب ال
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األسددداتذة جامعددة ودور بيئددة الددتعمم التددي توفرىددا ال كمددا أنَ مددن غيددر الراعددين عددن دراسددتيم، 
 Chuangي تحسددين االندددماج الجددامعي لمطددالب، وتوعددح دراسددة تددأ ير فدد الواعددح فييددا لددو

 واندماجيم ودعم التعمم التعاوني.دور بيئة التعمم في زيادة دافعية الطالب  (2014)
بدي، وتخير بعض الدراسات إلى الدور الذي تمعبو بيئة التعمم بمكوناتيا في االنددماج الطال     

إلدى التدأ ير اإليجدابي  Loera, Nakanoto, Koh &Rueda (2015)فقدد أخدارت دراسدة 
أندو  فقدد أوعدحت( 1221ا دراسة منتصر صالح سدميمان )لمزمال  في االندماج األكاديمي، أم  

 ,Wilcox، وقدد أخدارت دراسدة المنداخ المدرسديدرسدي مدن خدالل أمكدن التنبدؤ باالنددماج الم
McQuary, Blackstaffe, Perry& Hawe (2016)  إلدى أىميدة االنددماج األكداديمي

ر بصددورة كبيددرة بالدددعم االجتمدداعي مددن األسدداتذة فددي المدددارس االبتدائيددة وال انويددة، وأنددو يتددأ   
وا بددا  والددزمال ، وأوعددحت الدراسددة أن تالميددذ المدرسددة االبتدائيددة أك ددر اندددماًجا مددن طددالب 

فمددا ىددو الوعددع فددي المرحمددة  ،الددذكورا مددن ر اندددماجً أك دد اإلندداثن المدددارس ال انويددة، كمددا أ
 الجامعية؟

تددأ ير إدراك بيئددة الددتعمم عمددى االندددماج فددي األنخددطة  Alt (2017)كمددا أظيددرت دراسددة      
ا جددابي فددي تحصدديل الطددالب، واتعددح أيًعددأ يرىددا اإليالصددفية أك ددر مددن األنخددطة الالصددفية، وت

 Chipangura& Aldridge مددا فددي دراسددتيتددأ ير بيئددة الددتعمم عمددى االندددماج الطالبددي ك
(2017)  ،Sun& Hsieh (2018)  . 

 ؛رات البحدثتغي دمن خالل عرض نتائج بعض الدراسات السدابقة، نجدد أن أغمبيدا تناولدت مُ      
والتنبؤ باالندماج الطالبي مدن خدالل الدافعيدة أو بيئدة الدتعمم، وأن  ،بدراسة العالقات فيما بينيم

تبًعددا لمسددتويات بيئددة الددتعمم أو تبًعددا  ؛الفددروق فددي االندددماج الطالبددي ىندداك ندددرة فددي دراسددة
لتوجيات الدافعية، كما أن أغمب الدراسات تناولت االندماج من الناحية األكاديميدة، والمدراد فدي 

 عددد  عددح مددن خددالل المقيدداس المُ الددذي سيت  راسددة االندددماج الطالبددي الجددامعي، البحددث الحددالي د
واالنددددماج داخدددل القاعدددات  ،بخدددكل عدددام االنددددماج داخدددل الحدددرم الجدددامعي ل فددديتم  دددالمُ  ؛لدددذلك

 .بخكل خاص الدراسية
السددنة طددالب خاصددة مسددتوى اندددماج الطددالب الجددامعيين؛  ويسددعى البحددث الحددالي لمعرفددة    

بحددددا تيا فدددي المجتمدددع  ؛عيدددةز عدددن غيرىدددا مدددن السدددنوات الجامالتدددي تتمي دددالجامعيدددة  األولدددى
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 ؛ليدم بداختالف بعدض العوامدل الطالبدييًعا لمعرفة ىل يختمدف االنددماج الجامعي، كما يسعى أ
   :م ل

 ؟الخارجية(، بيئة التعمم المدركة، النوع االجتماعي والتخصص –الدافعية )الداخمية التوجيات 
 :تيةوتتمخص مخكمة البحث الحالي في اإلجابة عن األسئمة ا  -
 أل لاااااي بالتاااااة  لج بتاااااة  وم اااااة  ةطاااااالن  لاااااا لااااا     لطالبااااا ماااااو مااااااج      ااااا مو   -1

  إلاا   تة؟
- ل  خلتاااة) ألاو تمتاااة   ل  ف تاااة هاااو  لج     باااوخجال   لطالبااا     ااا مو  تخجلااا  هااا  -2

  أل لي بالتة  لج بتة  وم ة  إلاا   تة؟  لا ةل   طالن  ( لخو  تة
-)م جفاااا   لم  اااااة  لااااج ل  بتئااااة ماااااج تو  بااااوخجال   لطالباااا     اااا مو  تخجلاااا  هاااا  -3

  إلاا   تة؟  وم ة  لج بتة بالتة  أل لي  لا ة طالن ل   م خفض(-ج اطم
   لجخصا إ او(( -)ذاا      جماوي   ل ا   باوخجال   لطالبا     ا مو  تخجل  ه  -4

  إلاا   تة؟  وم ة  لج بتة بالتة  أل لي  لا ة طالن ل   أ ب (-)يلم 
 :ٍِـَذاُف َاِلَبِشــِح  َأ

 :  ا يأتيمييدف البحث الحالي إلى    
ف عمددى مسددتوى االندددماج الطالبددي لدددى طددالب السددنة األولددى بكميددة التربيددة جامعددة عددر  الت   -2

 اإلسكندرية.
-)الداخميدة األكاديميدة تبًعدا لتوجيدات الدافعيدة ؛الكخف عن الفروق في االنددماج الطالبدي -1

 الخارجية( لدى طالب السنة األولى بكمية التربية جامعة اإلسكندرية.
-تبًعدا لمسدتويات بيئدة الدتعمم المدركدة )مرتفدع ؛لفروق فدي االنددماج الطالبديالكخف عن ا -1

 منخفض( لدى طالب السنة األولى بكمية التربية جامعة اإلسكندرية.-متوسط
إندددداث( -تبًعدددا لمنددددوع االجتمددداعي )ذكدددور ؛الكخدددف عدددن الفدددروق فددددي االنددددماج الطالبدددي -1

 لتربية جامعة اإلسكندرية.لدى طالب السنة األولى بكمية ا أدبي(-تخصص )عمميوال
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ٍَِنيَُّة َاِلَبِشـِح:  َأ

ٍَِنيَُّة اليَّظريَُّة:  -  َاأَل

بيئددة -التوجيددات الدافعيدة-)االندددماج الطالبدي وطبيعددة متغيراتدترجدع أىميدة البحددث الحدالي ل-2
   عممية التعمم والتعميم.التعمم المدركة( لما ليا من أىمية وتأ ير في 

كمدا  ،مدن حيدث االنددماج داخدل القاعدات الدراسدية ،االنددماج الطالبدييتناول البحث الحالي -1
كمدددا سيتعدددح فدددي عدددرض الدراسدددات السدددابقة، وأيًعدددا زت عميدددو العديدددد مدددن الدراسدددات؛ رك ددد

 االندددماج لمجامعددة التددي ينتمددي إلييددا الطالددب، وأن ىندداك ندددرة فددي الدراسددات العربيددة التددي
حاولددة التعددرف عمددى الفددروق فددي االندددماج تناولددت االندددماج مددن ىددذا المنظددور، كمددا أن م

 لدم-الباحدثحدود عمدم  في-الخارجية( موعوع -تبًعا لمتوجيات الدافعية )الداخمية ؛الطالبي
 .في البيئة العربية يتناول من قبل

الخددباب طاقددة ىائمددة  لُ م  دديُ  المرحمددة الجامعيددة مرحمددة ميمددة فددي حيدداة الفددرد، حيددثُ  لُ م  ددتُ  -1
دددومصددددرًا لتنميدددة الم ومواجيدددة  ،عميندددا االىتمدددام بيدددذه المرحمدددة حدددتم  ا يُ جتمدددع وازدىددداره؛ مم 

مسديراتيم الجامعيدة، واألمدر يدزداد أىميدة عندد التعامدل مدع طدالب  المخكالت التدي قدد تعيدق
السنة األولى الجامعية، تمك الفئة التي تحتاج إلى اىتمام والعمل عمدى حدل مخدكالتيم، فقدد 

، نظدرًا لوجدوده فدي بيئدة تعميميدة في بداية حياتو الجامعيةلمخكالت يتعرض الطالب لبعض ا
طريقددة التعامددل مددع األسدداتذة م ددل االخددتالف فددي  مختمفددة عددن المراحددل التعميميددة السددابقة، 

 وأسموب المحاعرات واالعتماد عمى النفس بصورة أكبر من ذي قبل.
ٍَِنيَُّة التَّطبيكيَُّة:ا-  أَل

بيئدة الدتعمم و قياس االندماج الطالبدي، التوجيدات الدافعيدة، لمبيئة العربية: م إعافة مقاييس-2
 المدركة.

ا م ديمكن لنتائج البحث الحدالي إ دارة اىتمدام بعدض البداح ين إلجدرا  العديدد مدن الدراسدات؛ مِ -1
 ي إلى تحسين العممية التعميمية.ؤد  يُ 
والعمدل  بيئدة الدتعممعممية التعميمية بالجامعة إلى عرورة تطوير توجيو نظر القائمين عمى ال-1

 عمى إ ارة دافعية الطالب.
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سفر عنو نتائج البحث ربما يمفت االنتباه إلى أىمية التعامدل الجيدد مدع الطدالب وتقدديم ما تُ -1
 الجامعي.الطالبي الدعم المالئم الذي يؤ ر باإليجاب في االندماج 

عمدى والعمدل ي الجدامعي، ية التعميمية بأىميدة االنددماج الطالبدلفت نظر القائمين عمى العمم-1
 إعداد برامج إرخادية لتنمية االندماج لدى الطالب.

 :امُلِصَطَلَشاُت َاإِلِدَراِئيَُّة للَبِشِح 
  :Students Engagement الطالبي االىذماز -

انخددراط الطالددب ومخدداركتو فددي األنخددطة الجامعيددة، سددوا  داخددل  أنددو عمددى الباحددث ُيعر فُددو     
 أو خارجيا، ويمكن تناول ىذا االندماج من خالل:القاعات الدراسية 

 تشم  :Campus Engagement أوّلا: االىذماز داخل احلرو اجلامعي
 خعور الطالب بأىمية الجامعة والتعميم الجامعي بالنسبة لو.تتم ل في  Valuingالقيمة  -
ن يتم ددل فددي خددعور الطالددب بأنددو جددز  مدد Sense of Belongingاإلحسدداس باالنتمددا   -

 نظرًا لتواجده فيو. ؛الحرم الجامعي، وخعوره بالسعادة
 تتم ل في مخاركة الطالب في األنخطة الجامعية. Participationالمخاركة  -

 : تشم Class Engagement ثاىّيا: االىذماز داخل الكاعات الذراشية
بيدة يتم ل في مجموعة السدموكيات اإليجا Behavioral Engagementاالندماج السموكي -

تنفيددذ و  ،ميددممخدداركة الطددالب فددي تعم فددي القاعددة الدراسددية، م ددلالتددي يقددوم بيددا الطالددب 
   والوصول في الوقت المناسب.الميام في وقتيا المحدد، 

الطالدب الوجدانيدة  أفعدال يتم دل فدي ردود Emotional Engagementاالندماج االنفعدالي -
والسددعادة واالحتددرام فددي التعامددل مددع  م ددل الخددعور بددالفخرم، يم والتعمددي الددتعمتجدداه عمميتدد

 .  واالنتما  ليم األساتذة والزمال 
يتم ل في مدى استعداد الطالدب فدي تنداول  Cognitive Engagementاالندماج المعرفي -

ميام التعمم، والرغبة في بذل الجيدد والدتعمم والتغمدب عمدى المواقدف الصدعبة والتركيدز نحدو 
   التعمم.

ي إجرائًيددا بالدرجددة التددي سيحصددل عمييددا الطالددب فددي المقيدداس ويقدداس االندددماج الطالبدد
 المستخدم في البحث.
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ُيعر ُفيدا الباحدث  :Academic Motivation orientation األنادمييـة  الذافعيـة  التودَـات  -
اىا الطالب لتحقيق أىداف معيندة، وقدد تكدون ىدذه ا أنماط مختمفة من الدافعية يتبن  عمى أني

 و خارجية.التوجيات داخمية أ
يتصدرف تصدرًفا مدا لتحقيدق ىددف معدين، الداخمية: الطاقة الكامنة داخل الطالدب التدي تجعمدو -

 .ن ابرة وحب االستطالع والتمك  حدي والمُ تتعح في الت  و 
 الطالب لتصرف مدا لتحقيدق ىددف معدين،ي بالخارجية: مجموعة المصادر الخارجية التي تؤد  -

تتعددح فددي تفعدديل القيددام بالميددام السدديمة وعمددل و  ألفددران،او م ددل المعمددم، أوليددا  األمددور، 
 األخيا  إلرعا  ا خرين والحصول عمى المكافآت.

وتقددداس التوجيدددات الدافعيدددة األكاديميدددة إجرائًيدددا بالدرجدددة التدددي سيحصدددل عمييدددا الطالدددب فدددي 
 المقياس المستخدم في البحث.

 االباحددث عمدى أنيدد اعر ُفيديُ  :Perceived Learning Environment املذرنـة  الــتعله بيئـة  -
، الدزمال لمكونات البيئة المحيطة بالطالب، والمتم مة في أععا  ىيئة التددريس، إعطا  معنى 

 إدارة الكمية، والمقررات الدراسية.
وتقاس بيئة التعمم المدركة إجرائًيا بالدرجة التي سيحصدل عمييدا الطالدب فدي المقيداس 

 المستخدم في البحث.
 َّظريُّ للَبِشـِح:اإلَطاُر الي 

 :Students Engagement الطالبي االىذماز -
د مدن أىدم مقومدات النجداح فدي الحيداة الجامعيدة، فيدو ُيول د الطالبي الجامعياالندماج  عد  يُ 

لدى الطالب الخعور بمدى أىمية جامعتيم ودراستيم، حيث يقعي الطالب فترة من حياتدو مدن 
الطالددب كددي يندددمج وينيمددك فددي ىددذه الحيدداة الجديدددة  فيددو أن كأىددم فتددرات حياتددو، وممددا ال خدد

بالمخدداركة فددي األنخددطة المختمفددة  عميددو-الجامعيددةطالددب السددنة األولددى -)الحيدداة الجامعيددة( 
أحدددىما الطالددب نفسددو ومسددتوى دافعيتددو،  ،ف ذلددك عمددى عدداممينالصددفية والالصددفية، ويتوق دد

و عمدى المخداركة تحدديات مقبولدة تح  دو ره من أنخطة واألخر خاص بالبيئة المحيطة بو وما توف  
 في ىذه األنخطة. 
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االندماج عن الدمج، يخير الدمج إلى عدم التمييز بدين طالدب يعداني مدن مخدكمة  ويختمف     
وتقددديم ليددم نفددس  ،تجمدديعيم فددي مكددان واحددد :أي معينددة والطددالب ا خددرين العدداديين؛ )إعاقددة(
بينمددا يخددير االندددماج إلددى االنخددراط والمخدداركة  تحقيًقددا لمبدددأ تكددافؤ الفددرص بيددنيم، ؛الخدددمات

ب وانيماك الطالب في أدا  األنخطة المختمفة، والوصول لحالة االندماج مدن قبدل الطالدب يتطم د
دوافعدو وأىدافدو وميولدو وقدراتدو، ومنيدا مدا  :م دل ،عوامل معينة، منيا ما يتعمق بالطالب نفسو

       ل ليذه الحالة.  بالبيئة المحيطة وما توفره لموصو قُ يتعم  
أن االندددماج ىددو الطاقددة والوقددت الددذي يوجيددو الطالددب ل نخددطة  Kuf (2001)يوعددح      

التعميمية داخل وخارج الفصول الدراسية، كمدا أن الممارسدات التدي تقددميا المؤسسدة التعميميدة 
( 1221كما عرفو محمود محمدد خدبيب )مى المخاركة في األنخطة المختمفة، خجع الطالب عتُ 

عمى أنو المخاركة اإليجابية واالىتمام اإليجابي الذي يؤدي بالطالب إلى بذل المزيدد مدن الجيدد 
 والم ابرة في أدا  الميام المختمفة مع خعوره بذاتو و قتو بنفسو.

مفيددوم يحددوي  ال ددة مكونددات، مكددون عمددى أنددو  Appleton etal.(2006)كمددا عرفددو     
الجيدد، والمخداركة(، والمكدون المعرفدي م دل )التنظديم الدذاتي، سدموكي م دل )السدموك اإليجدابي، 

م ددل )االىتمددام، االنتمددا ، وموقددف  االنفعدداليأىددداف الددتعمم، واالسددت مار فددي الددتعمم(، والمكددون 
والمبدادرة والمخداركة  م، وااللتدزام واالنتمدا تعمب بدالانخدغال الطدالإيجابي نحو التعمم( فيو يعني 

أن االندددماج بنددا   Kim etal.(2015)كمددا يخددير ئج المرجددوة، األنخددطة لتحقيددق النتددا فددي
ون متعدددد المكونددات، يتددألف مددن مجموعددات فرعيددة مددع مؤخددرات مرتبطددة بيددا، ويخددمل المكدد

 لسموكي والمعرفي واالنفعالي.ا
يخددير االندددماج الطددالب الجددامعي إلددى خددعور الطالددب باالنتمددا  لمجامعددة وقبولددو بددالقيم و      

(، وفددي البحددث الحددالي Gunuc,2014كة الفعالددة فددي األنخددطة المختمفددة )الجامعيددة والمخددار 
لجامعتو وكميتدو وخدعوره بانتمائدو ليمدا  يخمل اندماج الطالب يرى الباحث أن االندماج الطالبي

حسا ل أيًعددا اندددماج الطالددب داخددل القاعددات الدراسددية سددو بقيمتيمددا لددو ولممجتمددع، كمددا يخددمواك
 .معرفًيا وانفعالًيا وسموكًيا

 Astinفي السبعينات من القرن العخدرين فدي أبحداث  الطالبي باالندماجوقد بدأ االىتمام      
( حيث استفادت من النظريات التربويدة 2431الطالبي في سنة ) االندماجوقد ظيرت نظرية ، 

التدي  The Subject-Matter Theoryالسابقة وعممت عمى تطويرىا، م دل نظريدة المجدال 
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وقيددام المعمددم بتمقددين ىددذه المقددررات، وكددذلك نظريددة  ،مقددررات الدراسددية وحفظيددازت عمددى الرك دد
زت عمددى اسددتخدام الوسددائل التعميميددة التددي رك دد The Source Theoryالمددوارد )المصددادر( 

فيدي  The Individualized Theoryا النظريدة الفرديدة المختمفة في العممية التعميميدة، أم د
 (.Astin,1999) روق الفردية في مجال التعميمزت عمى أىمية الفالتي رك  
 خمس مسممات: Astin (1999)لدد  االندماجوقد افترعت نظرية     

إلددددى اسددددت مار الطاقددددة البدنيددددة والنفسددددية فددددي مختمددددف األخدددديا   االندددددماجيخددددير  -2
 والموعوعات.

الفددرد مددن موعددوع  اندددماجختمددف مسددتوى تمفددة، وكددذلك يالطددالب بدددرجات مخ يندددمج -1
  خر.

 ة.يفي  ة وكَ مي  بخصائص كَ  االندماجمتع يت -1
 الطالب مع ىذا الموعوع. اندماجم موعوع ما مع كمية تتناسب كمية تعم   -1
 الطالبي. باالندماجترتبط كفا ة الممارسة التعميمية  -1
ىذا، فاالندماج يعتمد عمى الفرد من حيث ميولو وحالتو الصدحية ودافعيتدو؛ بالتدالي وعمى      

 م دل عددد ،كمًيدا قداسيُ  أن مكدنيُ ي مستوى اندماج الطدالب، كمدا أن االنددماج يوجد اختالفات ف
 مددى فدي ليتم  دحيدث  ،و يقداس كيفًيداأ مدا، موعدوع مدذاكرة فدي الطالب يقعييا التي الساعات
كمدددا أندددو كممدددا زاد وارتفدددع مسدددتوى انددددماج الطالدددب زادت  الموعدددوع، ليدددذا واسدددتيعابو فيمدددو

وتدزداد أيًعدا كفا تدو فدي أدا   ،والميدام التدي يدتم االنتيدا  منيداالمحصمة والكم من المعمومات 
 األنخطة المختمفة.

نموذًجدا  Burch, Heller, Burch,  Freed& Steed (2015) كدل مدن ويقتدرح    
، االنفعددالي: المكددون ويتكددون مددن أربعددة مكونددات،  Astinلالندددماج الطالبددي مطددورًا لنمددوذج 
داخدددل الصدددف الدراسدددي، والمكدددون المعرفدددي خدددارج الصدددف  المكدددون البددددني، المكدددون المعرفدددي

بخدكل منيجدي بيئدة الدتعمم مدن خدالل  رُ غي ديُ دوا عمى أن اسدتخدام ىدذا النمدوذج ك  د أراسي، وقالد
ي بيددم إلدى فعاليددة أكبدر فددي عدي الفددروق الفرديدة بددين الطدالب، وتدؤد  األنخدطة الصدفية التددي ترا

 تفاعالتيم واندماجيم.
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م ددل:  ،اج األكدداديمي الطددالب فددي مواجيددة مخددكالتيم التددي يعددانون منيدداويسدداعد االندددم    
 Fredricksب الدراسدي )والممدل والخدعور بداالغتراب والتسدر   ،ي فدي مسدتواىم التحصديميدن  الت  

Blumenfeld& Paris,2004.) 
قدد  يأن االنددماج الطالبد Parsons, Richey &Parsons (2014)مدن  ل  كُ  حُ وع  يُ و      
مرتفًعا أو منخفًعا، فاالندماج المرتفع يؤدي بالطالب إلى المخداركة فدي العمدل الجمداعي  يكون

واستكمال الميام والم دابرة وتوجيدو األسدئمة عنددما َيصدُعب عميدو الفيدم فدي بعدض الموعدوعات 
ي بالطالدب إلدى عددم إكمدال ؤد  ا االندماج المنخفض فقد يُ وتجاوز التوقعات في ميمة معينة، أم  

 ؛والتعامددل مددع المواقددف والموعددوعات السدديمة ،وخددعوره بالممددل والتعددب ،ام المطموبددة منددوالميدد
 ي.حد  تارًكا الموعوعات التي تحتاج إلى الت  

 Gunuc& Kuzu (2014)، ففددي دراسددة ر االندددماج الطالبددي بددبعض العوامددلويتددأ        
ي إلدى ؤد  االنددماج بددوره ُيدوأن  ،أوعحت أن التكنولوجيا ليا تدأ ير إيجدابي فدي انددماج الطدالب

إلددى تددأ ر  Pilot, Anderson& Hardly(2017)كمددا أخددارت دراسددة ، النجدداح األكدداديمي
االندماج الطالبي داخل القاعات الدراسية بالك افة الطالبية لمقاعات، فكمما زادت الك افدة عدعف 

 االندماج الطالبي.
عمدى االنددماج األكداديمي، ففدي دراسدة بالنسبة لمكونات االندماج، ركدزت بعدض الدراسدات      

(Fredricks et al. (2004  ،تناول  ال ة أبعاد لالندماج األكاديمي وىدي االنددماج المعرفدي
إلدى  Reeve& Tseng (2011)كما أخارت دراسدة االندماج االنفعالي، واالندماج السموكي، 

المعرفدي، واالنددماج بدالتفويض( أربعة أبعاد )االندماج السموكي، االنددماج االنفعدالي، االنددماج 
واالنددددماج بدددالتفويض يعندددي مسددداىمة الطالدددب البندددا ة فدددي تددددفق التعميمدددات أو الميدددام التدددي 

ت مقياًسدا مكوًندا مدن فقدد تبن د Hart, Stewart& Jimerson (2011)يتمقاىدا، أمدا دراسدة 
سدددة، االنددددماج خمسدددة أبعددداد )االنددددماج االنفعدددالي مدددع الدددتعمم، االنددددماج االنفعدددالي مدددع المدر 

وقدد اسدتخدم المعرفي، االندماج السموكي )الجيد والم ابرة(، واالنددماج السدموكي)الالمنيجية((، 
، وجدداني(-معرفدي- ال دة أبعداد )سدموكي لالنددماج في مقياسدو( 1221صبحي خعبان خرف )

ُمكوًندا مقياًسا لالندماج الجامعي لطالب كميدة التربيدة،  (1221عدنان محمد القاعي ) أعد   كما
-مجددال أنظمدة ولددوائح الكميددة-مجددال المقددررات الدراسدية-مدن المجدداالت التاليدة )مجددال الدزمال 

كما أعددت حندان حسدين محمدود ، مجال التخصص الدراسي(-المجال االنفعالي-مجال األساتذة
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( مقياًسدددا لالنددددماج األكددداديمي مبنًيدددا عمدددى أربعدددة أبعددداد وىدددي: االنددددماج المعرفدددي، 1222)
 &Reeveاج االنفعددالي، االندددماج بددالتفويض عمددى غددرار مقيدداس السددموكي، االندددم االندددماج

Tseng (2011). 
دد      مددن حيددث  ،فقددد تناولددت االندددماج الطالبددي Gunuc &Kuzu (2015)ا دراسددة أم 

واالنددماج فدي القاعدات ،  Campus Engagementالجدامعي االنددماج الطالبدي فدي الحدرم 
ويتندداول المحددور األول )االندددماج الطالبددي فددي الحددرم ،  Class Engagementالدراسددية 

،  Sense of Belongingوالخدعور باالنتمددا   ،Valuing الجدامعي(  ال دة أبعدداد: القيمدة
ا المحور ال اني )االندماج داخل القاعات الدراسدي( أم   ،Participationsوالمخاركة الجامعية 

واالنددماج االنفعدالي  ،Cognitive Engagementفيتنداول  ال دة أبعداد: االنددماج المعرفدي 
Emotional Engagement  ،واالنددددماج السدددموكيBehavioral Engagement  ،

مددن خددالل االندددماج  ؛ى الباحددث الحددالي فكددرة قيدداس االندددماج الطالبددي لمطالددب الجددامعيويتبن دد
الددب وفددي الحددرم الجددامعي بخددكل عددام، حيددث إن الط ،بخددكل خدداص داخددل القاعددات الدراسددية

بدو  الجامعي ال يحتاج فقط لالنددماج األكداديمي داخدل القاعدات الدراسدية، بدل البدد مدن أن يمتدد  
حساسدددو بأندددو عنصدددرٌ  ،ىدددذا االنددددماج لمجامعدددة بصدددفة عامدددة ومعرفدددة قيمتيدددا فدددي  اسدددي  أس واك

    جرى عمى مستوى الجامعة. خاركات التي تُ المُ ب وااللتحاق ،الجامعة
 ُّادمييةاألن الذافعية َاتالتود Motivation Orientation Academic: 
، فالدددافع ىددو المحددرك موعددوع الدافعيددة مددن الموعددوعات الميمددة فددي عمددم الددنفس عددد  يُ      

فع ىدو حالدة الرئيس لسموك الفرد )الطالب(، كما أنو خرط أساسدي لحددوث عمميدة الدتعمم. فالددا
ي وتددرى نايفددة قطددام، عدديندف مي بددو إلددى سددموك مددا لتحقيددق ىددؤد  تُدد ؛الفددرد اإل ددارة داخددلمددن 

إليجدداد بيئددة مالئمددة  الطالددبعمميددة سددعي دائمددة مددن قبددل  ( أن الدافعيددة األكاديميددة1221)
 لتحقيق أىدافو.

ولمدددوافع وظددائف عديدددة منيددا، إ ددارة سددموك الطالددب لمقيددام بميمددة معينددة، وكددذلك توجيددو      
كمدا أنيدا تزيدد مدن طاقدة ر عميدو، يقوم بو، مبتعًدا عن أي مخدتتات تدؤ أن سموكو تجاه ما يود 

الطالب إلنجاز الميام المطموبة، فالدافعية ىدي القدوة الدافعدة التدي توجدو سدموك الطالدب وتوجدو 
 .  Akhtar , etal.(2017)وتزيد من إنتاجو 
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بددين نددوعين مددن الدافعيددة الداخميددة والخارجيددة، حيددث تخددير  Deci (1998)ز وقددد مي دد     
مدا نتيجدة عوامدل تتعمدق بالخدخص نفسدو أو بالميمدة التدي   لقيام بخديالدافعية الداخمية إلى ا

 يقوم بأدائيا، بينما الدافعية الخارجية تتعمق باألدا  لمحصدول عمدى المكافدآت، كمدا أكدد كدل مدن
Ryan &Deci (2000)  الدددوافع إلددى فئتددين وفًقددا لمصدددرىا وىمددا عمددى أنددو يمكددن تصددنيف

وتظيدر فدي اىتمدام الفدرد بالميدام بنفسدو وينددرج  Intrinsic Motivationالدافعيدة الداخميدة 
 Extrinsicمنيددددا الدددددافع لحددددب االسددددتطالع والكفددددا ة واإلنجدددداز، والدافعيددددة الخارجيددددة 

Motivation  ،م ددل نيددل  ،وتظيددر فددي اىتمامددات الفددرد بالميددام مددن خددالل الحددوافز الخارجيددة
 ستقالل.ويندرج منيا الدافع لالنتما  والسيطرة واال ،رعا  المحيطين

ويظيددر تددأ ير الدددوافع الداخميددة والخارجيددة فددي الميددام التددي يقددوم بيددا الفددرد، ففددي تددأ ير      
الفرد عمى النتائج الممموسة لتنفيذ األنخطة المختمفة، بينما فدي الددوافع  زُ رك  الدوافع الخارجية يُ 

السدموك لميمدة  الدذي يوجدور الداخميدة لمفدرد والرعدا الخخصدي الداخمية التي تنخأ من المخداع
 (.Ryan,Deci, 2000معينة )
م دل الفعدول المعرفدي، حدب االسدتطالع، التممدك، دافدع  ،ىا داخمديفالدوافع الداخمية منخؤ      

م ددل الحصددول عمددى  ،ىا خددارجيا ة، بينمددا الدددوافع الخارجيددة منخددؤ الخددعور بالكفددو اإلنجدداز، 
وافع حالددة توجددو أفكددار الطالددب ، وعامددة فالدددمكافددأة، سددماع كممددات المدددح، السدديطرة والتنددافس
 ووعيو وانتباىو لمقيام بعمل ما لتحقيق ىدف ما.

كما أن الدافعيدة الداخميدة والخارجيدة ليمدا تدأ ير كبيدر عمدى تحصديل الطدالب، إال أن تدأ ير      
ددالدددوافع الداخميددة أقددوى مددن تددأ ير الدددوافع الخارجيددة فددي سددموك الفددرد، وأن كمييمددا يُ  ا خددر  لُ كم 

(Lemos& Verissimo, 2014 ويددرى .)Burgess (2016)  أن الدافعيددة الخارجيددة
ز الدافعيددة الداخميددة، وفددي المقابددل قددد تكددون ىددذه عددز  والمنخددأة مددن التعزيددزات والمكافددآت قددد تُ 

تمام الميام المطموبة تُ   عيق الدوافع الداخمية.المكافآت المقدمة لالنخراط في العمل واك
 Uyulgan& Akkuzuم، فتخددير دراسددة عم  رئيًسددا فددي عمميددة الددت  وافع دورًا الدددَ  ؤد يوتدد     

خاصة الدوافع الداخمية، فقد أمكن التنبدؤ الدوافع لدى طالب كمية التربية؛  إلى أىمية (2014)
 ،جيم لدددى مرتفعددي الدافعيددة األكاديميددة الداخميددةبممارسددات التدددريس فددي المسددتقبل بعددد تخددر  

 ,Stauntanدراسدة دت ية األكاديمية الداخميدة، كمدا أك دبخكل أفعل من ذوي منخفعي الدافع
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Gellert, Knittle & Sniehotta(2015)  المتم مدة  ،أىميدة الددوافع األكاديميدة الخارجيدة
 .مكافآت عمى الحصول إلى والميل ،ا خرين إرعا  في الرغبةفي 
 أن الدددوافع دالددة Expectancy-Value Motivation Theoryتوعددح نظريددة و      

ر فدي دافعيتدو، كمدا أن إعطدا  ؤ   لتوقع الطالب لنجاحيم، فاعتقاد الطالب بقدرتو عمى النجاح ُيد
مددا نتعممددو، وبالتددالي يددؤ ر فددي  ةقيمددة لمددا نتعممددو يعتمددد عمددى إدراكنددا بمدددى صددعوبة أو سدديول

 (.Buehl& Alexander,2005مو )وفيما نتعم   ،دافعيتنا
خير إلى معتقددات الطالدب حدول قدراتدو عمدى الدتعمم، مدن تُ  القيمة، –ع أي أن نظرية التوق       

حيث اليددف مدن أدا  ميمدة معيندة، أو مدا الدذي يتوقعدو عندد أدائدو ىدذه الميمدة، ومدا خدعوره 
 تجاه ىذه الميمة.

فددي  Noels, Pellettier, Clement& Vallerand(2000) كدل مددن  يوعدحكمدا      
الدافعيدددة تنقسدددم إلدددى توجيدددات داخميدددة  أن التوجيدددات Self-Deteminationعدددو  نظريدددة 

وخارجية، وتخير التوجيات الداخمية لمدافعية إلى االندماج في النخاط لتحقيدق الرعدا النفسدي، 
(، بينمددا لمتنخدديطالدافعيددة و وتنقسددم إلددى  ال ددة مكونددات )الدافعيددة لممعرفددة، الدافعيددة ل نجدداز، 

ذات الددوافع الخارجيدة )التصدرفات التدي  التوجيات الخارجية لمدافعية تخير إلى تمدك السدموكيات
قسددم إلددى  ال ددة مكونددات ) التنظدديم الخددارجي، التنظدديم يددتم تنفيددذىا لتحقيددق نيايددة مفيدددة(، وتن

 الداخمي، والتنظيم المحدد(.
من المالحظ من  النظرية السابقة أن التوجيات الداخمية لمدافعيدة تيدتم باستكخداف الجديدد     

باإلعدددافة إلدددى االىتمدددام باإلحسددداس  ،ن الميدددام وتحقيدددق األىددددافواتقدددا ،والتطدددور المعرفدددي
المصدداحب ألدا  الميددام المتم مددة فددي اإلحسدداس بتقدددير األخددرين والخددعور بالمتعددة فددي ذلددك، 

ة، تحديدددىا مددن مصددادر خارجيدد بينمددا التوجيددات الخارجيددة لمدافعيددة تيددتم باألنخددطة التددي يددتم  
 ولكنيدا تدرتبط بالبيئدة المحيطدة، فالطالدبُ  ،كدون داخميدةالتي قدد تواألسباب المتعمقة باألنخطة، 

ىددذا العمددل، وكددذلك تيددتم  ن إذا لددم يددؤدِ ام ا خددرييخددعر بالخجددل أمدد ي عمدداًل مددا حتددى الؤد  قددد ُيدد
 بتحقيق اليدف نظرًا ألىميتو.

ددويُ       ( أن ىندداك ىدددفان لتوجيددات الدافعيددة، أوليمددا 1222ح السدديد محمددد أبددو ىاخددم )وع 
م، مددع الخددعور بتحسددن ن اتقددان الميمددة بالجيددد والددتعم  وفيددو يتحس دد ،أدا  الميمددة االنخددراط فددي



 ................................. الخارجية(-االندماج الطُّالبي في ضوء التَّوجُّهات الدَّافعيَّة األكاديميَّة )الداخلية

- 244 - 

ن، أي أن الددتعمم غيددر كدداف إلدراك الددتمك   عددد  وفيددو يُ  ،الدافعيددة الداخميددة، و انييمددا، اندددماج األنددا
 أدا  جيد ا خرين. ون في عو  التقويم الذاتي لمقدرة يك

خدير إلدى مددى اسدتجابة ماط الدافعية األكاديمية، وىدي تُ طمق عمى التوجيات الدافعية أنويُ      
حددد ندوعين مدن السدموك لمتعامدل مدع ىدذه التحدديات: أوليمدا أن كدل طالدب ي، وتُ الطالب لمتحدد  

ن وبذل الجيد، و انييما أنو عندما يواجو الطالب سدموًكا يتسدم بالتحددي لديو القدرة عمى التحس  
أنيددددا فرصدددددة لتحسدددددين نفسددددو وزيدددددادة قدراتدددددو )ميمددددة صدددددعبة(، فإندددددو ينظددددر إلييدددددا عمدددددى 

(Bustamante,2014). 
ز عمددى قيدداس رك دد يابععددبالنسددبة لقيدداس الدافعيددة فقددد تعددددت وتنوعددت طددرق القيدداس،      

ميا إلدى أربعدة ( فقدد قس د1221الدافعية األكاديمية الداخمية، م ل دراسة ىدالل زىدران النبيدان )
 &Uyulganم م، ال قدة بدالنفس، والم دابرة(، كمدا قس دالتعم  أبعاد )الكفدا ة الذاتيدة، االسدتمتاع بد

Akkuzu (2014)  مقياس الدافعية الداخمية إلدى أربعدة أقسدام، ىدي: الددافع ل نجداز، القبدول
ن، والبعض األخدر تناوليدا بنوعييدا الداخميدة والخارجيدة، االجتماعي، الخوف من الفخل، واالتقا

الدافعيددة فددي وا مُ فقددد قس دد،  Guay, Vallerand& Blanchard (2000) م ددل دراسددة 
دمقياسيم إلى الدافعيدة الداخميدة، الدافعيدة الخارجيدة، الدافعيدة، والتنظديم المحددد،  مت بينمدا توص 

( عددن طريددق التحميددل العدداممي إلددى سددتة عوامددل لمدافعيددة األكاديميددة: 1224فددأ أبددو عددواد )
فعيدة م المعرفدي، دافدع التنظديم غيدر الدواعي، الداالدافعية الداخمية، غياب الدافعية، دافدع التنظدي

كمددا اعتمدددا أحمددد فددالح العمددوان وخالددد عبددد الددرحمن العطيددات المختمطددة، والتنظدديم الخددارجي، 
 ب  ي، حد( في مقياسيما لمدافعيدة الداخميدة األكاديميدة عمدى  ال دة أبعداد: تفعديل التحدد  1222)

ة طدارق ندور الددين محمدد وعبدد الرسدول عبدد البداقي ا دراسفي االتقان، أم  غبة االستطالع، والر  
مت الدافعيددة األكاديميددة لمدافعيددة إلددى داخميددة )إتقددان األىددداف ( فقددد قس دد1221عبددد المطيددف )

والحاجدددة لمتحصددديل، وخارجيدددة )توقعدددات السدددمطة، قبدددول األقدددران، قدددوة الددددوافع، والخدددوف مدددن 
 الفخل(.
توجيدات الدافعيدة الدذي قدام في مقياسدو لد تناول فق( 1222السيد محمد أبو ىاخم ) اأم        

 ،توجيدات الدافعيدة الداخميدة ، األولعدينالمكون من بُ  Cain (2008)وتقنين مقياس  بتعريب
بتوجيددات  ال دداني خدداص  ن المسددتقبل، و سددتطالع والددتمك  ي وحددب االحددد  وينطددوي عمددى أبعدداد الت  

، وقددد اسددتخدم واالعتمدداد عمددى األسدداتذة وينطددوي عمددى بعدددي العمددل السدديل ،الدافعيددة الخارجيددة
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ى الباحددث الحددالي ويتبن ددالمتدرجم فددي دراسددتو،  ( ىددذا المقيدداس1222مصدطفى خميددل عطددا ا  )
 قياس التوجيات الدافعية األكاديمية من خالل التوجيات الداخمية والتوجيات الخارجية.

 االىذماز والذافعية: 
أن االنددددماج الطالبدددي فدددي  Saeed& Zyngier (2012) فدددي Schlechty يدددرى     

 بخمسة مستويات )مراحل(:  القاعات الدراسية يمر  
حيدددث يدددرفض الطالدددب فدددي البدايدددة أدا   ،دمدددر  ىدددي مرحمدددة الت   Rebellionالمرحمدددة األولدددى  -

ويمكدن أن يسدتبدل ىدذه الميمدة  ،الميمة المطموبة منو، ويمكن أن يسبب إزعاج لممحيطدين بدو
 بميام أخرى. 

 ،حيث يترك الطالدب الميمدة ،ىي مرحمة االنسحاب والتقيقر Retreeatismة ال انية المرحم-
 وال يتسبب في إزعاج المحيطين بو، وال يحاول استبداليا بميام أخرى.

ي الطالدب ؤد  ُيد ىي مرحمة االمت ال السمبي، حيثُ  Passive Complianceالمرحمة ال ال ة -
 في أخطا  أو نتائج سمبية. عو ًبا لموقتجن   ؛الميمة المطموبة منو

ي ؤد  ُيد ، حيدثُ أو المنداخي ىي مرحمدة االنددماج الطقوسدي أو العدادي Ritualالمرحمة الرابعة -
 لكن تم ل لو نتائج خارجية.، ل الميمة لمطالب أىميةم   الطالب الميمة كعادة، وال تُ 

 ؛طالدب الميمدةىي مرحمدة االنددماج الحقيقدي، حيدث يدؤدى ال Authenticالمرحمة الخامسة -
 نظرًا لوعوح اليدف من ىذه الميمة وقيمتو بالنسبة لو.

ب أن يكددون يتعددح مددن المراحددل الخمسددة السددابقة أنيددا متفاعمددة، وأن أدا  الميمددة يتطم ددو      
ا إذا كان اليدف غير واعدح بدرجدة كافيدة بالنسبة لمطالب، أم   اوواعحً  ،ومعنى قيمةٍ  اليدف ذا

عالية فقد يقوم الطالب بأدا  الميمة تجنًبا لمعواقدب السدمبية، أو قدد يتركيدا ل لو قيمة م   ال يُ  أو
 تماًما.
بددين مسددتويات )مراحددل( االندددماج الطالبددي  Saeed& Zyngier (2012)وقددد ربددط      
 ( ذلك: 2، ويوعح خكل )يات الدافعية لمطالبوالتوج  
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 .ٕٚبد االَذيبج انطالثٙ ثتٕخٓبد انذافعٛخعاللخ يست

( االرتبدداط بددين مسددتويات االندددماج الطالبددي داخددل القاعددات الدراسددية 2عددح مددن خددكل )يت       
عدح أ در الددوافع الداخميدة فدي االنددماج الحقيقدي، فدالطالب الدذين يت   حيدثُ والتوجيات الدافعية، 

الدددوافع  تددؤد يويات االندددماج، بينمددا لدددييم دوافددع داخميددة يتميددزون عددن غيددرىم بددأعمى مسددت
 حيدثُ  ،يم ل االنددماج الطقوسدي أو العداد ،الخارجية دورًا في تحقيق بعض مستويات االندماج

 ؛يسددعى الطالددب لتحقيددق لمحصددول عمددى النتددائج المرعددية أو االمت ددال السددمبي فددي أدا  الميددام
عدح أن الطدالب الدذين يفتقدرون إلدى ب النتائج السمبية أو االنسحاب وترك الميمة، كما يت  لتجن  

 بون إزعاًجا لزمالئيم ا خرين.سب  وقد يُ  ،دوا عمى الميام المطموبة منيمالدافعية قد يتمر  

 االنسحاب التمرد

 االندماج

االمت ال 
 السمبي

االندماج 
 المناخي

االندماج 
 الحقيقي

 الدافعية الداخمية الدافعية الدافعية الخارجية
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حيددث أخددارت إلددى أن االندددماج ، Nayir (2017)دت ىددذه العالقددة دراسددة وقددد أك دد ،ىددذا     
م دوافدع كبيدرة ينددمجون فدي الطالبي أحدد خدروط الدتعمم النخدط، وأن الطدالب الدذين يكدون لدديي

أدا  الميام، ولذلك فدإن معرفدة مسدتويات )توجيدات( الدافعيدة أمدر ميدم لالنددماج، كمدا أخدارت 
مددع عددرورة التخطدديط ل نخددطة التددي  لالندددماج،الدراسددة إلددى أن التوجددو الددداخمي مؤخددر ميددم 

   تحث عمى االندماج.
 املذرنة التعله بيئة Perceived Learning Environment: 
البيئدة الجامعيدة إلدى مجموعدة الظدروف  بينمدا تخدير، تخير البيئة إلى كل ما يحديط بدالفرد     

االجتماعيددة وال قافيددة كالعددادات والتقاليددد والقددوانين والمغددة والددنظم داخددل الجامعددة والتددي تددؤ ر 
 (.Lila,2016بدورىا في حياة الطالب )

تيجة الممارسات المرتبطة بالمعمم والطالب خير بيئة التعمم إلى المناخ السائد نتُ كما      
يعرف إسماعيل محمد الفقي (، كما 1221لدراسية )محمود محمد خبيب، داخل القاعات ا

تمك البيئة من خالل ما  ( بيئة التعمم المدركة بأنيا إعفا  المعنى عمى مكونات13، 1221)
بيئة بين التالميذ وبععيم استخارات وكيفية التفاعل مع ىذه االستخارات داخل التقدمو من 

 البعض وبين التالميذ والمعمم.
م المدركة تعندي إعطدا  معندى لمكوناتيدا بالنسدبة لمطالدب، فالطالدب أ ندا  أي أن بيئة التعم       
يم، ومع أساتذتو بخخصديتيم وقددراتيم عمدى نمو يتعامل مع زمالئو بالفروق الفردية التي بيتعم  

باإلعددافة إلددى المقددررات وسددائل التددي يسددتخدمونيا فددي ذلددك، توصدديل المعمومددات والطددرق وال
، باإلعدافة إلدى أو حتدى الحفدظ الدراسية وما تحويو من معمومات تتطمب منو الفيدم واالسدتنتاج

فيو مطالب باحترام قوانينيا ولوائحيدا واإلداريدين بيدا، فقدد يكدون إدراك  ،بداخل الجامعة هوجود
 ن زمالئو ا خرين. ختمًفا عكل طالب ليذه المكونات مُ 

وفًقدا ألىدافدو ومعتقداتدو وقيمدو واتجاىاتدو وتييئدو  ؛يتأ ر إدراك بيئة الدتعمم بالطالدب نفسدو     
( إلددى تددأ ير الفاعميددة الذاتيددة 1222ر دراسددة عبددد الناصددر أندديس عبددد الوىدداب )يتخددف، الددذىني

مرتفعددي ومنخفعددي لمطالددب فددي إدراكددو لبيئددة الددتعمم، فقددد ُوجدددت فروًقددا دالددة إحصددائًيا بددين 
المتم مدددة فدددي )االحتدددرام وال قدددة والنمدددو االجتمددداعي  الفاعميدددة الذاتيدددة فدددي إدراك بيئدددة الدددتعمم

ر أيًعدا بمدا ، كما يتأ الفاعمية الذاتية مرتفعوأفعل لصالح  التربوي( بخكلواألكاديمي والتجديد 
 يدور حولو من متغيرات.
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نحددو  وواتجاىدد األكدداديمي ى تأ يرىددا فددي أدائددولنسددبة لمطالددب إلددبا بيئددة الددتعمم ترجددع أىميددة     
أوعددحت دراسددة محمددد خددعبان فرغمددي ومحمددود أنددور  فقددد، وعمميددة الددتعمم بخددكل عددام الددتعمم

( وجود عالقة ارتباطية موجبدة بدين جدودة بيئدة الدتعمم واتجاىدات الطدالب نحدو 1221سويفي )
حددوث مزيدد مدن الدتعمم، كمدا كما تسيم بيئة التعمم في زيادة نخاط الطدالب وحماسديم و التعمم، 

يمعب المعممون دورًا ميًما في تنظيم فصوليم وتعامالتيم مع طالبيم، مما يؤ ر باإليجاب عمدى 
 (.Imms&Byers, 2017اندماج الطالب األكاديمي )

سددبعة  Henningsen& Stein (1997) دراسددة وعددحبالنسددبة لقيدداس بيئددة الددتعمم، ت    
قة الداعمة بين المعممين والطالب، مخداركة الطدالب فدي الميدام مكونات لبيئة التعمم وىي: العال

طا  وقدت كداٍف احة الفرص لمتعاون بين الطالب، إعواألنخطة، توقعات ومسؤوليات واعحة، إت
عطددا  أنخددطة ذات إتاحددة الفددرص لمطددالب لممارسددة الميددام المحددوار والمناقخددة،  إلبداعيددة، واك

 Brand, Felner, shim, Seitsinger & Duma (2003) كدل مدن  تنداولكمدا معندى، 
فدددي دراسدددتيم مقياًسدددا لبيئدددة الدددتعمم تعدددمن خمسدددة أبعددداد ىدددي: دعدددم المعمدددم، دعدددم األصددددقا  
واألفددددران، الددددوال  واالنتمددددا  لممدرسددددة، دعددددم خددددعور الطالددددب باالسددددتقاللية، وعددددوح القواعددددد 

ة أبعدداد ىددي: ( أبعدداد بيئددة الددتعمم فددي أربعدد1221بينمددا حدددد محمددود محمددد خددبيب )، ةالمدرسددي
 المعمم، المعرفة المقدمة لمطالب، خصائص الطالب، وتقنيات التعميم المستخدمة.

 تدم قيداس بيئدة الدتعمم مدن خدالل Opdenakker & Minnaert (2011)وفدي دراسدة      
لمعمدم كمدددرب جيددد، والمتعددمن  ال دة أبعدداد: ا ISTOFعمدم مقيداس النظددام الددولي لمالحظددة الم

معمدم كمدنظم ومددير ل نخدطة الصدفية، م النخط ومراعاة الفروق الفرديدة، والتطبيق المعمم لمتعم
دد فقددد أخددارت إلددى  مانيددة أبعدداد: القيمددة التعميميددة الذاتيددة،  Cavanagh (2015)ا دراسددة أم 

مخرجددات الددتعمم الددذاتي، االتجاىددات والسددموكيات داخددل الفصددل، دعددم األقددران، المناقخددة داخددل 
( 1222وقد أخدارت أمداني صدالح المطيدري )ومخاركة الوالدين، تو، الفصل، دعم المعمم وتوقعا

ة، إلى خمسة أبعاد لبيئة التعمم وىي: أععا  ىيئدة التددريس، المقدررات الدراسدية، إدارة الجامعد
مندال حميددي وعيدد صدقر كمدا أخدار عمدار أحمدد العجمدي و وسائل التقويم، وخصائص الطمبدة، 

التعمم وىي: العالقة الخخصية بين الطالدب وععدو ىيئدة ( إلى سبعة أبعاد لبيئة 1222) الييم
التدددريس، مخدداركة الطالددب فددي اتخدداذ القددرارات، العالقددات االجتماعيددة بددين الطمبددة، اسددتمتاع 

ع فدي الطمبة في األنخطة التعميمية، التنظديم والوعدوح داخدل القاعدات الدراسدية، التجديدد والتندو  



 ................................. الخارجية(-االندماج الطُّالبي في ضوء التَّوجُّهات الدَّافعيَّة األكاديميَّة )الداخلية

- 121 - 

ى الباحددث الحددالي قيدداس بيئددة الددتعمم ويتبن ددرديددة. الفددروق الفراعدداة طددرق التدددريس، ومدددى مُ 
إدراكددو لكددل مددن أععددا  ىيئددة التدددريس، الطددالب، إدارة الكميددة، والمقددررات  مددن خددالل ؛المدركددة
 الدراسية.

 :االىذماز وبيئة التعله -
 ، تخير بيئة التعمم إلى كل ما يحديط بالطالدبببيئة التعمم ر االندماج األكاديمي لمطالبيتأ        

أ نا  تعممو، من عالقات مع زمالئو واألساتذة وطرق تناوليم لمموعدوعات وخدرحيا والمقدررات 
وقدد التي يدرسيا وعوامل خخصيتو حتى البيئة الفيزيقية المحيطة ليا تدأ ير فدي تعمدم الطالدب، 

 Ramos-Diaz, Fernandez-Zabala &Rodriguez-Fernandezأوعحت دراسة 
حيطددين بالطالددب فددي تحقيددق أعمددى م مددن المُ قددد  الدددعم المُ  ؤديددوأىميددة الدددور الددذي ي (2016)

مستويات االنددماج األكداديمي، سدوا  كدان ىدذا الددعم مدن األقدران أو المعممدين أو مدن األسدرة، 
أخدارت عم االجتمداعي واالنددماج األكداديمي، كمدا دل مفيوم الذات متغيرًا وسيًطا بين الدوقد خك  
يدو األسداتذة فدي حدث طالبيدم ؤد  أىميدة الددور الدذي يُ  إلدى Imms& Byers (2017)دراسدة 

مدن ،  Pilot, etal.(2017)دت ذلدك دراسدة ، كمدا أك دعمدى االنددماج فدي أنخدطتيم األكداديمي
 حيث ارتباط االندماج الطالبي بأدا  األساتذة داخل القاعات الدراسية.

ميدة يتدوفير بيئدة تعمأىميدة  إلدىفقدد أخدارت  Martin& Bolliger (2018)دراسدة ا أم د     
تحسدين األدا  األكداديمي، و وخعورىم بالرعدا وتقميدل خدعورىم بالعزلدة  مناسبة الندماج الطالب

مدن حيدث طريقدة  ،وذلك من خالل اسدتخدام بعدض االسدتراتيجيات المتعمقدة بدالمحتوى التعميمدي
لمتكنولوجيددا  وتمكنددو واسددتخدامو ،عرعددو وبنيتددو، أو االسددتراتيجيات المتعمقددة بددالمعمم )المدددرب(

واندماجددو فددي البيئددة التعميميددة لمطددالب، وكددذلك مددا يتعمددق بددالمتعمم نفسددو مددن حيددث دافعيتددو 
   وأسموب تعممو المفعل ونوعو االجتماعي.

إلددى اختبددار الفددرض بددأن االندددماج الطالبددي  Cavanagh (2015)كمددا سددعت دراسددة      
لبعددد، وذلددك باسددتخدام نمددوذج  راش  وتصددور البيئددة التعمميددة يخدديرا إلددى نفددس البنيددة أحاديددة ا

( مفدددردة حدددول االنددددماج 31الختبدددار مددددى مالئمدددة البياندددات التجريبيدددة لمقيددداس مكدددون مدددن )
تسدمية ىدذه  الطالبي وبيئدة الدتعمم، وتوصدمت الدراسدة إلدى وجدود بنيدة مخدتركة بينيمدا، ويمكدن

 .  Engaging Learning Environmentالبنية 
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عدح الددور الكبيدر ية بيئة التعمم وتأ يرىا في اندماج الطالب، وقد ات  أىم ا سبقعح مم  يت  و      
المعمم وتأ يره في تعمدم الطالدب واندماجدو فدي عمميدة الدتعمم، باإلعدافة إلدى الدزمال   ؤديوالذي ي

 المحيطين بو والمقررات التي يدرسيا.
   :ِدَراَشاْت َشاِبَكْة 
  والتخصص.االدتناعي بي والرروم وفّكا لليو  تياولت حتذيذ مصتوى االىذماز الطال ِدَراَشاْت 

الطالبددي فددي  االندددماج( إلددى تحديددد مسددتوى 1221ىدددفت دراسددة صددبحي خددعبان خددرف )     
منيددا  ،وفًقددا لددبعض المتغيددرات ؛الطالبددي االندددماجالحيدداة الجامعيددة، وكددذلك معرفددة الفددروق فددي 

( طالًبدا وطالبدة مدن طدالب 131النوع االجتماعي والتخصدص، وقدد تكوندت عيندة الدراسدة مدن )
الطدالب فدي الحيداة  النددماجكمية التربية، وأسفرت النتائج عن وجود مستوى أقل مدن المتوسدط 

خصصدات الطالبدي لصدالح اإلنداث والت االنددماجدالدة إحصدائًيا فدي  االجامعية، كما وجددت فروًقد
مسدتوى االنددماج ف عمدى ( إلدى التعدر  1221ىدفت دراسة عدنان محمد القاعي )العممية، كما 

الجدددامعي لددددى طدددالب كميدددة التربيدددة المسدددتجدين بجامعدددة تعدددز، باإلعدددافة إلدددى عالقدددة الدددذكا  
( طالًبددا وطالبددة مددن الطددالب 112نددت عينددة الدراسددة مددن )الوجددداني باالندددماج الجددامعي، وتكو  

المسدددتجدين بكميدددة التربيدددة، وأخدددارت النتدددائج إلدددى أن مسدددتوى االنددددماج الجدددامعي ليدددذ الفئدددة 
 منخفًعا، كما أوعحت وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الذكا  الوجداني واالندماج الجامعي.  

إلى فحدص العالقدة بدين سدموك االنددماج فقد ىدفت ( 1221دراسة رفعة رافع الزغبي )ا أم       
الطالبددي فددي تعمددم المغددة اإلنجميزيددة وعالقتددو بمعممددي المغددة اإلنجميزيددة، باإلعددافة إلددى تحديددد 

ستوى االندماج الطالبي ومعرفدة الفدروق فدي االنددماج تبًعدا لمندوع االجتمداعي، وتكوندت عيندة م
( طالًبددا وطالبددة بالمرحمددة ال انويدة، وأظيددرت النتددائج وجددود مسددتوى متوسددط 121الدراسدة مددن )

تبًعددا  ؛يدالددة إحصددائًيا فددي االندددماج الطالبدد الالندددماج الطالبددي لدددى الطددالب، وال توجددد فروًقدد
( إلددى معرفددة مسددتوى 1221الخددكعة ) عمددىدراسددة ىدددفت ف النددوع االجتمدداعي، كمددا الخددتال

نددت التوافددق مددع الحيدداة الجامعيددة والتعددرف عمددى الفددروق بددين البنددين والبنددات فددي التوافددق، وتكو  
( طالًبدا وطالبدة، وأظيدرت النتدائج وجدود مسدتوى متوسدط لمتوافدق مدع 214عيندة الدراسدة مدن )

الدراسة، وكدذلك وجدود فدروق دالدة إحصدائًيا فدي التوافدق مدع الحيداة  ةينالحياة الجامعية لدى ع
 .الذكورالجامعية لصالح 
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معرفدة الفدروق فدي التوافدق ( فقدد ىددفت إلدى 1221ا دراسة مسعود عبد الحميد حجو )أم       
، وكدذلك بدين طدالب الكميدات اإلنسدانية والعمميدة، وقدد الدذكور واإلنداثمع الحيداة الجامعيدة بدين 

دالدة إحصدائًيا فدي  ا( طالًبا وطالبة، وأظيرت النتائج وجود فروقً 112كونت عينة الدراسة من )ت
وصددل ا   دراسددةالددذكور والكميددات اإلنسددانية، كمددا ىدددفت التوافددق مددع الحيدداة الجامعيددة لصددالح 

( إلى التعرف عمدى الفدروق فدي االنددماج النفسدي المعرفدي وفًقدا لمندوع 1221عبد ا  السواط )
لتخصص ومعرفة التنبؤ باالندماج النفسي المعرفي مدن خدالل مسدتوى رعداىم عدن الخددمات وا

د311اإلرخادية، تكونت عينة الدراسدة مدن ) مت النتدائج ( طالًبدا وطالبدة بجامعدة الطدائف، وتوص 
دالدددة إحصدددائًيا فدددي االنددددماج النفسدددي المعرفدددي وفًقدددا لمتغيدددري الندددوع  اإلدددى أندددو ال توجدددد فروًقددد

طدالب عدن مسدتوى ا أمكدن التنبدؤ باالنددماج النفسدي المعرفدي بمعموميدة رعدا الوالتخصص، كم
( إلددى 1222ىدددفت دراسددة عبددد المحسددن خعددير ونجددال  راعددي )الخدددمات اإلرخددادية، بينمددا 

التعرف عمى مستوى االندماج الجامعي لدى طالب المرحمة الجامعية ومعرفة أ ر كدل مدن الندوع 
راسدية عمدى االنددماج الجدامعي، تكوندت عيندة الدراسدة مدن االجتماعي والتخصص والسدنوات الد

( طالًبدددا وطالبدددة، وتوصدددمت النتدددائج إلدددى وجدددود مسدددتوى أعمدددى مدددن المتوسدددط لالنددددماج 122)
الجامعي لددى الطدالب، وجدود فدروق دالدة إحصدائًيا فدي االنددماج الجدامعي تبًعدا لمتغيدري الندوع 

وعدددم وجددود فددروق دالددة إحصددائًيا فددي االجتمدداعي والتخصددص لصددالح الددذكور والقسددم األدبددي، 
 االندماج الجامعي تبًعا لمسنوات الدراسية.

، أندو اختمدف مسدتوى االنددماج الطالبدي عح من خدالل عدرض بعدض الدراسدات السدابقةيت       
؛ عددددددنان محمدددددد 1221مدددددن دراسدددددة إلدددددى أخدددددري، ففدددددي دراسدددددة )صدددددبحي خدددددعبان خدددددرف،

؛ 1221بينمدا أخدارت دراسدة )رفعدة الزعبدي، من المتوسط، ( كان المستوى أقل  1221القاعي،
د إلدى( 1221عمى الخكعة،  ا دراسدة )عبدد المحسدن خعدير ونجدال  وجدود مسدتوى متوسدط، أم 

لوجود مستوى أعمى من المتوسط لالندماج لددى طدالب الجامعدة،  فقد توصمت( 1222راعي، 
ة )صددبحي خددعبان كمددا اختمددف االندددماج بدداختالف النددوع االجتمدداعي )ذكددور/ إندداث(، ففددي دراسدد

؛ عبددد 1221( كانددت الفددروق لصددالح اإلندداث، بينمددا فددي دراسددة ) مسددعود حجددو،1221خددرف،
( كانددددت الفددددروق Akpan&Umobong,2013؛ 1222المحسددددن خعددددير ونجددددال  راعددددي،

فدي دراسدة لصالح الذكور، بينما لدم توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية فدي االنددماج تبًعدا لمندوع 
(، كمددا وجدددت 1221؛ خدديري حمدديم، 1221عبددد ا  السددواط، ؛ وصددل1221)رفعددة الزعبددي، 
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في االندماج الطالبي لصدالح التخصدص العممدي كمدا فدي دراسدة )صدبحي خدعبان خدرف،  افروقً 
؛ عبدد 1221(، وكانت الفروق لصالح التخصص األدبي كما في دراسدة )مسدعود حجدو،1221

عبدددد ا  السدددواط، (، بينمدددا أخدددارت دراسدددة )وصدددل 1222المحسدددن خعدددير ونجدددال  راعدددي، 
( لعدم وجود فروق بين التخصصين في االندماج النفسي والمعرفدي، كمدا أجريدت بعدض 1221

الدراسات المتعمقة باالندماج عمى طالب السنة األولدى الجامعيدة كمدا فدي دراسدة )عددنان محمدد 
ة (، ويسعى البحث الحالي لمعرفة مسدتوى االنددماج الطالبدي المقداس بالطريقد1221القاعي، 

المتبعدة فدي ىدذا البحدث لددى طدالب السدنة األولدى الجامعيدة بكميدة التربيدة جامعدة اإلسدكندرية، 
 والتعرف عمى الفروق في االندماج الطالبي تبًعا الختالف النوع االجتماعي والتخصص.

  تياولت االىذماز الطالبي وعالقتُ بالذافعية. ِدَراَشاْت 
إلدى التعدرف عمدى تدأ ير الددافع ل نجداز  Akpan& Umobong (2013)ىدفت دراسدة      

، اإلندداث الددذكورعمددى االندددماج األكدداديمي لمطددالب، وكددذلك معرفددة الفددروق فددي االندددماج بددين 
 11إلددى  21( طالًبددا وطالبددة مددن مراحددل عمريددة مختمفددة مددن 112تكونددت عينددة الدراسددة مددن )

دد 2152عاًمددا بمتوسددط  ع ل نجدداز عمددى االندددماج مت الدراسددة إلددى وجددود تددأ ير لمدددافعاًمددا، توص 
، الدذكورلصدالح  واإلنداث الدذكوربدين األكاديمي، كما وجدت فروًقدا دالدة إحصدائًيا فدي االنددماج 

عيدة ل نجداز واالنددماج إلى نمذجة العالقدة الداف Wang&Eccles (2013)كما ىدفت دراسة 
تكونددت ( أو البيئددة المدرسددية، حيددث school contextحالددة ووعددع المدرسددة )المدرسددي و 

( تمميًذا من المرحمة المتوسدطة، أظيدرت الدراسدة أن الددافع ل نجداز 2212عينة الدراسة من )
يم ل متغيرًا وسديًطا بدين البيئدة المدرسدية وانددماج التالميدذ، فقدد تدأ رت دوفدع التالميدذ بدإدراكيم 

فعددالي جميددع أنددواع االندددماج المدرسددي )السددموكي واالنلمبيئددة المدرسددية ، ومددن  ددم أ ددرت فددي 
 والمعرفي(.

 األكدداديمي بدداألدا  التنبددؤ إلددى Wurf&Groft-Piggin (2015) دراسددة ىدددفتوقددد      
 وقددد الجددامعي، واندددماجيم دافعيددتيم مددن كددل خددالل مددن ،المعممددين بكميددة األولددى السددنة لطددالب
 إلددى النتددائج أخددارت وقددد المعممددين، كميددة طددالب مددن طالًبددا( 31) مددن الدراسددة عينددة نددتتكو  
، بينمدا الجدامعي وانددماجيم الدافعيدة مدن كدل بمعمومية لمطالب األكاديمي باألدا  التنبؤ انيةإمك

( إلددى التعددرف عمدددى طبيعددة العالقددة بددين الدافعيدددة 1221دراسددة خدديري مسدددعد حمدديم )ىدددفت 
األكاديميددة واالندددماج األكدداديمي لدددى تالميددذ المرحمددة اإلعداديددة، وكددذلك معرفددة الفددروق فددي 
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، وأظيدرت ( تمميدًذا وتمميدذةً 132نت عينة الدراسة )، وتكو  اإلناث الذكورندماج بين الدافعية واال 
النتائج وجود عالقدة ارتباطيدة موجبدة بدين الدافعيدة األكاديميدة واالنددماج األكداديمي لددى عيندة 

، بينمدا ال توجدد اإلنداثدالدة إحصدائًيا فدي الدافعيدة الداخميدة لصدالح  االدراسة، كمدا وجددت فروًقد
األكدداديمي، كمددا  جواالندددما الخارجيددةفددي الدافعيددة  واإلندداث الددذكوربددين  اوق دالددة إحصددائيً فددر 

( إلددى الكخددف عددن عالقددة االندددماج األكدداديمي بكددل 1221ىدددفت دراسددة تددامر خددوفي إبددراىيم )
مددن بنيددة الفعددائل وقددوى الخمددق اإلنسددانية، والكخددف عددن بعددض العوامددل المنبئددة باالندددماج 

( طالًبدا وطالبدة، ومدن أىدم مدا 122نت عينة الدراسة مدن )تكو  و الجامعة،  األكاديمي لدى طالب
دد مددن خددالل تنظدديم الددذات وتقدددير  ،مت إليددو الدراسددة أنددو يمكددن التنبددؤ باالندددماج األكدداديميتوص 

 كاىة.دين والفُ والت   )كأحد أبعاد الدافعية( الجمال والقيادة والنخاط والم ابرة
، ارتباط االندماج الطالبي بالدافعيدة لددى ض الدراسات السابقةعح من خالل عرض بعيت  و      

(، كمددا أنددو أمكددن التنبددؤ باالندددماج مددن 1221كمددا فددي دراسددة )خدديري مسددعد حمدديم،  ،الطددالب
(، أو 1221كمدا فدي دراسدة ) تدامر خدوقي إبدراىيم، ،خالل الدافعيدة أو بعدض مكوندات الدافعيدة

؛ Wang&Eccles,2013كمددددددددددددددددددا فددددددددددددددددددي دراسددددددددددددددددددة ) ،باسددددددددددددددددددتخدام النمذجددددددددددددددددددة
Akpan&Umobong,2013زت بعددض الدراسددات عمددى تندداول االندددماج والدافعيددة (، كمددا رك دد

(، مدن Wurf&Groft-Piggin,2015كمدا فدي دراسدة ) ،عمى طالب السنة األولدى الجامعيدة
عددح أنددو توجددد عالقددة أو تددأ ير لمدافعيددة بمكوناتيددا عمددى االندددماج، والسددؤال خددالل مددا سددبق يت  
تبعددة فددي البحددث الحددالي بدداختالف االندددماج الطالبددي المقدداس بالطريقددة المُ  ا ن ىددل يختمددف

الخارجيدددة( لددددى طدددالب السدددنة األولدددى بكميدددة التربيدددة جامعدددة -التوجيدددات الدافعيدددة )الداخميدددة
 اإلسكندرية.

 تياولت االىذماز الطالبي وعالقتُ ببيئة التعله. ِدَراَشاْت  -
( إلددى التعددرف عمددى االرتبدداط بددين خصددائص 1221ىدددفت دراسددة محمددود محمددد خددبيب )     

كما يددركيا الطدالب واالنددماج واالسدتمتاع بدالتعمم لددييم، تكوندت عيندة الدراسدة  ،حجرة الدراسة
( طالًبددا مددن طددالب كميددة التربيددة، أظيددرت النتددائج وجددود عالقددة ارتباطيددة بددين إدراك 121مددن )

ئددة المدركددة فددي التنبددؤ باالندددماج، الطددالب لبيئددة تعمميددم واندددماجيم، وقددد أسدديمت عناصددر البي
دراسددة %،  كمددا ىدددفت 1251وكانددت خصددائص الطددالب أعمددى إسددياًما فددي التنبددؤ حيددث بمغددت 

Huang&Fisher (2011)  التعدددرف عمدددى مددددى ارتبددداط إدراك الطدددالب لبيئدددة تعمميدددم إلدددى
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وان، ( طالًبدا جامعًيدا بتداي2214تكوندت عيندة الدراسدة مدن )حيدث باندماجيم وخعورىم بالرعا، 
إدراك الطددالب لبيئددتيم التعمميددة واندددماجيم األكدداديمي، وأن وأظيددرت النتددائج وجددود عالقددة بددين 

ر تددأ يرًا فددي االندددماج األكدداديمي، كمددا ىدددفت دراسددة عالقددة الطالددب بععددو ىيئددة التدددريس أك دد
Opdenakker & Minnaert (2011)  التعرف عمى تدأ ير خصدائص بيئدة الدتعمم عمدى إلى

( تمميدًذا بالصدف السدادس االبتددائي 222كاديمي، حيث تكونت عينة الدراسدة مدن )االندماج األ 
بنيوزيالند، أخارت النتائج إلى تأ ير جميع خصدائص البيئدة التعمميدة فدي انددماج التالميدذ، وأن 
المعمم كمدرب جيد كانت أفعل الخصائص فدي االسديام باالنددماج لددى التالميدذ يميدو اسدتخدام 

 التعمم النخط. 
( إمكانيدددة التنبدددؤ بأخدددكال االنددددماج 1221كمدددا بح دددت دراسدددة سددديد محمددددي صدددميدة )     

المختمفددة )السددموكي، االنفعددالي، والمعرفددي( مددن خددالل تصددورات الطددالب عددن المندداخ المدرسددي 
دو ( طالًبدا بالمرحمدة ال انويدة، 121نت عينة الدراسة من )والذكا  الوجداني، تكو   مت النتدائج توص 

التنبؤ باالندماج من خالل المناخ المدرسي، وبمغ نسدبة اإلسديام النسدبي لممنداخ  إلى أنو يمكن
%، ولالنددماج االنفعدالي 2453%، ولالنددماج السدموكي 1152المدرسي في االندماج المعرفي 

( إلدى معرفدة التدأ يرات المباخدرة 1221ىددفت دراسدة منتصدر صدالح سدميمان )%،  كما 2152
ل: المناخ المدرسي والدافعيدة الخارجيدة( والداخميدة )م دل: الدافعيدة لبعض العوامل الخارجية )م 

عدددادة  الداخميدددة واسدددتراتيجيات الدافعيدددة لمدددتعمم( عمدددى أبعددداد المروندددة التحفيزيدددة )االنددددماج واك
االندماج والسخط والتخمي( وكذلك معرفة التدأ يرات غيدر المباخدرة ليدذه العوامدل عمدى التحصديل 

( تمميدًذا 212التحفيزية كمتغير وسيط، وتكونت عينة الدراسدة مدن )الدراسي من خالل المرونة 
من تالميدذ الصدف الخدامس االبتددائي واألول اإلعددادي، وأظيدرت النتدائج: وجدود تدأ ير  وتمميذة

عددادة االندددماج  مباخددر لمعوامددل الداخميددة والخارجيددة عمددى أبعدداد المرونددة التحفيزيددة )االندددماج واك
الدافعيددة الداخميدددة أمكددن التنبدددؤ باالندددماج المدرسددي مددن خددالل والسددخط والتخمددي(، كمددا أنددو 

 المناخ المدرسي.و 
عدات إلدى معرفدة تدأ ير بعدض العوامدل كالتطم   Loera , etal.(2015)ىددفت دراسدة كمدا      

وتددأ ير الددزمال  عمددى كددل مددن االندددماج األكدداديمي والرعددا  ،التربويددة وجددودة البددرامج الدراسددية
( طالًبدا مدن طدالب المرحمدة ال انويدة، ومدن خدالل 112عينة الدراسة من )الدراسي، وقد تكونت 

الددزمال  عمددى االندددماج  النمذجددة البنائيددة توصددمت النتددائج إلددى وجددود تددأ ير دال إحصددائًيا لتددأ ير



 ................................. الخارجية(-االندماج الطُّالبي في ضوء التَّوجُّهات الدَّافعيَّة األكاديميَّة )الداخلية

- 122 - 

إلدى تحميدل العالقدة بدين فقدد ىددفت ،  Ramos-Dias etal.(2016)دراسدة األكداديمي، أمدا 
التالميذ واندماجيم األكداديمي، وتكوندت عدين الدراسدة  لِ بَ من قِ  كل من الدعم االجتماعي المدرك

سددنة، وأظيددرت النتددائج إلددى  (21-21( تمميددًذا وتمميددذة تتددراوح أعمددارىم مددا بددين )2112مددن )
دراسددة واألسددرة عمددى االندددماج األكدداديمي، بينمددا ىدددفت  وجددود تددأ ير لدددعم الددزمال  والمعممددين

Alt(2017)  إدراك بيئة التعمم لطالب الجامعة عمى اندماج الطدالب فدي ف عمى تأ ير التعر  إلى
( 122األنخطة الالصفية وتدأ ير ذلدك عمدى تحصديميم األكداديمي، وتكوندت عيندة الدراسدة مدن )

طالًبددا، وباسددتخدام أسددموب تحميددل المسددار أظيددرت النتددائج وجددود تددأ ير سددمبي بددين إدراك بيئددة 
تددأ ير موجدب لبيئددة الدتعمم المدركددة لمطدالب فددي  الدتعمم لمطدالب واألنخددطة الالصدفية، كمددا وجدود

 تحصيميم األكاديمي.
معرفدة تدأ ير بيئدة الدتعمم إلدى  Chipangura& Aldridge (2017)دراسدة كمدا ىددفت      

( طالًبدددا 111عمدددى انددددماج الطدددالب ومخددداركتيم فدددي األنخدددطة، تكوندددت عيندددة الدراسدددة مدددن )
لبيئددة الددتعمم المتم مددة فددي الوسددائط المتعددددة  بالمرحمددة ال انويددة، أظيددرت النتددائج وجددود تددأ ير

دراسددددة يم والتفدددداعالت الطيبددددة بددددين الطددددالب، بينمددددا ىدددددفت المسددددتخدمة فددددي عمميددددة التعمدددد
Martin&Bolliger (2018)  أي االسدددتراتيجيات الددد الث )المدددتعمم والمحتدددوى،  تحديددددإلدددى

وىدل تختمدف  ،خداركة الطالبيدةالمتعمم والمدرب، والمتعمم والمتعمم( أك ر أىمية في االندماج والم
( طالًبدا، وأظيدرت النتدائج 211نت عيندة الدراسدة مدن )وتكو   ؟ىذه االستراتيجيات باختالف النوع

المددددرب  دددم المدددتعمم -التأكدددد عمدددى االسدددتراتيجيات الددد الث، وتدددأتي فدددي المرتبدددة األولدددى المدددتعمم
ين عمدى اسدتخدام ىددذه المدتعمم، وتميدزن اإلنداث عددن الدذكور فدي حرصد–والمحتدوى  دم المدتعمم 

 االستراتيجيات واكتخاف الموعوعات وعرض المحتوى بمجموعة متنوعة من العروض.
ب ، ارتبدداط بيئددة الددتعمم باندددماج الطددالعددح مددن خددالل عددرض بعددض الدراسددات السددابقةيت  و      

م ددل دراسددة  ،ومخدداركتيم فددي األنخددطة المختمفددة سددوا  عددن طريددق حسدداب معددامالت االرتبدداط
 ،عدن طريدق التنبدؤ باالنددماج (، أوHuang&Fisher,2011؛ 1221مد خبيب،محمود مح)

حسداب (، أو عدن طريدق 1221كمدا فدي دراسدة )سديد محمددي صدميدة، ،من خالل بيئدة الدتعمم
 Ramos-Dias؛ (Loera , etal.,2015 كمدا فددي دراسدة  ،التدأ ير باسدتخدام النمذجددة

etal ,2016 ؛Chipangura& Aldridge ,2017 دد(، كمددا ت مت بعددض الدراسددات وص 
ألىمية مكون العالقة بين الطالب واألستاذ كأحد مكونات بيئة التعمم فدي االنددماج الطالبدي كمدا 
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؛ Opdenakker & Minnaert,2011؛ Huang&Fisher,2011فدددددي دراسدددددة )
Martin&Bolliger,2018 زت بعددض الدراسددات لتوعدديح ىددذه العالقددة أو التددأ ير (، كمددا رك دد

، مدن خدالل مدا (Alt,2017؛ Huang&Fisher,2011معة كما في دراسة )عمى طالب الجا
ىدل  :سبق يتعح أنو توجد عالقة أو تأ ير لبيئة التعمم بمكوناتيا عمى االنددماج، والسدؤال ا ن

يختمف االندماج الطالبي المقاس بالطريقة المتبعة في البحدث الحدالي بداختالف مسدتويات بيئدة 
 ؟ سنة األولى الجامعيةالتعمم المدركة لدى طالب ال

 :ُفُروُض الَبِشِح 
يوجد مستوى متوسط لالندماج الطالبي لدى طالب السنة األولى بكمية التربية جامعة -2

 اإلسكندرية.
ال توجد فروق دالة إحصائًيا في االندماج الطالبي لدى طالب السنة األولى بكمية التربية -1

 الخارجية(. –لدافعية )الداخمية جامعة اإلسكندرية تبًعا الختالف التوجيات ا
توجد فروق دالة إحصائًيا في االندماج الطالبي لدى طالب السنة األولى بكمية التربية -1

-متوسط –جامعة اإلسكندرية تبًعا الختالف مستويات إدراكيم لبيئة التعمم )مرتفع 
 منخفض(.

سنة األولى بكمية التربية ال توجد فروق دالة إحصائًيا في االندماج الطالبي لدى طالب ال-1
 إناث(.-جامعة اإلسكندرية تبًعا الختالف النوع االجتماعي )ذكور

ال توجد فروق دالة إحصائًيا في االندماج الطالبي لدى طالب السنة األولى بكمية التربية -1
 أدبي(.-جامعة اإلسكندرية تبًعا الختالف التخصص )عممي

 :ِإِدـَراَءاُت الَبِشِح 

المقارن لمعرفة مستوى االندماج والسببي  ث عمى المنيج الوصفياعتمد الباح
الطالبي لدى طالب السنة األولى بكمية التربية جامعة اإلسكندرية، وكذلك لمعرفة االختالفات 
في االندماج الطالبي باختالف التوجيات الدافعية ومستويات إدراك بيئة التعمم لدى الطالب 

 والنوع االجتماعي والتخصص.
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 واّل: املشارنوٌ يف البشح: أ
 املشارنوٌ يف الذراشة االشتطالعية )سصاب اخلصائص الصيهو مرتية لألدوات(:-أ

د من الخصائص السيكو مترية ألدوات البحث، وذلك بتطبيقيا عمى قام الباحث بالتأك     
ت أعمارىم ( طالٍب وطالبٍة من طالب السنة األولى بكمية التربية جامعة اإلسكندرية، تراوح32)

لمعام الدراسي  ال اني( سنًة، وذلك خالل الفصل الدراسي 24-23الزمنية بين )
تمييًدا لحساب الصدق وال بات قبل التطبيق  ؛م، حيث تم تطبيق ىذه األدوات1222/1223

 عمى المخاركين في الدراسة األساسية.
 املشارنوٌ يف الذراشة األشاشية:-ب

( طالًبا وطالبًة من طالب السنة األولى بكمية 112سية )لقد خارك في الدراسة األسا    
( سنًة بمتوسط حسابي 24-23التربية جامعة اإلسكندرية، تراوحت أعمارىم الزمنية بين )

لمعام الدراسي  ال اني، وذلك خالل الفصل الدراسي (1512( وانحراف معياري )2351)
البحث تبًعا لمنوع االجتماعي  م. والجدول التالي يوعح توزيع المخاركين في1222/1223

 والتخصص
 ( تٕصٚع انًشبسكٍٛ فٙ انجحث تجًعب نهُٕع االختًبعٙ ٔانتخصص1خذٔل )          

 انًدًٕع ثُبد ثٍُٛ 

 151 86 25 أدثٙ

 111 21 94 عهًٙ

 111 114 551 

 ثاىّيا: أدوات البشح:

صميم أدوات البحث، قام الباحث بتفي عو  اإلطار النظري ونتائج الدراسات السابقة 
 التي اختممت عمى ما يمي:

عداد الباحث-2  مقياس االندماج الطالبي الجامعي                          تعريب واك
 مقياس التوجيات الدافعية األكاديمية                                إعداد الباحث-1
 إعداد الباحث             مقياس بيئة التعمم المدركة                            -ج

 وفيما يمي يتم تناول تمك األدوات بالتفصيل وعمى التوالي:
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 (0أوّلا: مكياط االىذماز الطالبي اجلامعي          تعريب وإعذاد الباسح )ملشل 

التعرف عمى مستوى االندماج الطالبي لدى طالب السنة األولى الجامعية  ٍذف املكياط: -
 ة اإلسكندرية.بكمية التربية جامع

 خطوات تصنيه املكياط: -

 بعد إطالع الباحث عمى بعض الدراسات والمقاييس السابقة، قام الباحث بترجمة مقياس    
Gunuc& Kuzu (2015)  الذي وفًقا لمغرض من البحث الحالي،  ؛لالندماج الطالبي

لحرم الجامعي ين ىما: االندماج داخل ارئيس نموزعين عمى بعدي ؛مفردة( 14يختمل عمى )
في  أستاذين متخصصينوتم مراجعة الترجمة بعرعيا عمى واالندماج داخل القاعات الدراسية، 

وجعت الترجمة من حيث ، كما رُ (2)عمى الدكتوراه من جامعات أجنبية حاصمينعمم النفس 
 يا.الحصول عمي الصياغة والمغة، وأجريت بعد التعديالت بناً  عمى التغذية الراجعة التي تم  

 وصف املكياط:

االندماج داخل  لُ م   ( مفردة موزعة عمى بعدين، البعد األول يُ 14)يتكون المقياس من      
 لُ م   ويختمل عمى )القيمة، اإلحساس باالنتما ، والمخاركة(، والبعد ال اني يُ  ،الحرم الجامعي

 نفعالي، والسموكي(ويختمل عمى االندماج )المعرفي، اال  ،االندماج داخل القاعات الدراسية
 ( توزيع المفردات عمى األبعاد:1ويوعح جدول)

 ( تٕصٚع يفشداد يمٛبس االَذيبج انطالثٙ عهٗ األثعبد5خذٔل )

عذد  انفمشاد  انًحٕس

 انفمشاد

االَذيبج داخم انحشو اندبيعٙ 

 يفشدح( 51)

 2 2: 1 انمًٛخ

 11 12: 8 اإلحسبس ثبالَتًبء

 2 51: 18 انًشبسكخ

ج داخم انمبعبد االَذيب

 يفشدح(94)

 11 91: 51 ثعذ يعشفٙ

 14 94: 91 ثعذ اَفعبنٙ

 11 24: 21 ثعذ سهٕكٙ

 24 ـــــــــــٕعانًدًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
                                                           

(
1
 ٚشكش انجبحث: د. أًٍٚ عجذ اندهٛم انمبضٙ، ٔد.عثًبٌ حًذٍٚ عثًبٌ؛ نهًشبسكخ فٙ يشاخعخ انتشخًخ.( 
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 كياط:طريكة تكذير دردات امل

تم تقدير اإلجابة عمى النحو التالي، نعم ) الث درجات(، أحياًنا )درجتان(، ال )درجة      
 واحدة(.

 اخَلَصاِئُص الصَِّيهو ِمِتريَُّة ِلِنِكَياط االىذماز الطالبي:

 الصذم: -

 أوّلا: صذُم املضنوٌ:

ٍة من الُمحك مين قام الباحث بعرض مقياس االندماج الطالبي بعد الترجمة عمى مجموع    
(؛ 1ممحق ) (1) المتخصصين في مجال القياس والتقويم وعمم النفس التربوي والصحة النفسية

لمت أك د من مدى ارتباط المفردة بمفيوم االندماج الطالبي، ومدى مالئمة الصياغة والمغة، وقد 
كمين عمى المحاور   من المح1 ، وقد اعتمد الباحث عمى ات فاق عدد  1بمغ عدد المحكمين  

 را  المحكمين.آباحث صياغة بعض المفردات في عو  ل ال% ؛ وقد عد  32بنسبة  
 ثاىّيا: صذُم املكارىة الطرفية: الصذم التنييسي:

قام الباحث بترتيب الدرجات التي حصل عمييا الطالب عينة البحث االستطالعية في     
( طالًبا وطالبة،  م قام بتحديد أعمى 32تي قواميا )مقياس االندماج الطالبي ترتيًبا تنازليًا وال

% األدنى 12% األعمى، 12% من أفراد ىذه العينة،  م حسب الفروق بين 12وأدنى 
 (.1باستخدام اختبار )ت(، والنتائج يوعحيا جدول )
 (9خذٔل )

 (61صذق انًمبسَخ انطشفٛخ نًمٛبس االَذيبج انطالثٙ )ٌ=

 انعذد انًدًٕعخ
انًتٕسظ 

 بثٙانحس

االَحشاف 

 انًعٛبس٘

 لًٛخ د ٔيستٕٖ انذالنخ

 انذالنخ د

 15,244 199,529 55 % األعهٗ 52
9,245 1,11 

 1,441 191,241 55 % األد52َٗ

( بين متوسطي 2.22( وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )1يتعح من جدول )     
عمى القدرة  ا يدل  لطالبي، مم  % األدنى في مقياس االندماج ا12% األعمى، و12درجات 

                                                           
(
5
 حًذ عجذ انحًٛذ يحشو،ٚشكش انجبحث: ا.د.فتحٙ عجذ انحًٛذ عجذ انمبدس، ٔأ.و. د.يحًذ انسٛذ يُصٕس، ٔد.أ( 

 ٔد. أًٍٚ عجذ اندهٛم انمبضٙ، ٔد.فضهٌٕ سعذ انذيشداش؛ نهًشبسكخ فٙ تحكٛى األدٔاد.



 ................................. الخارجية(-االندماج الطُّالبي في ضوء التَّوجُّهات الدَّافعيَّة األكاديميَّة )الداخلية

- 121 - 

التمييزية لمقياس االندماج الطالبي، مع مالحظة أنو في اختبار التجانس كانت قيمة )ف( 
 اختيار قيمة )ت( في حالة عدم التجانس. دالة، وبالتالي تم  

 ثالّجا: صذم املرردات:

تم حساب صدق المفردات عن طريق حساب معامل االرتباط بين درجة المفردة ودرجة      
وذلك بعد تطبيق المقياس عمى  –بعد حذف درجة المفردة نفسيا -البعد الذي تنتمي إليو 

( طالًبا وطالبة يم مون نفس أفراد المجتمع 32العينة االستطالعية والتي بمغ عدد أفرادىا )
 والجدول التالي يوعح ذلك.األصمي لعينة البحث، 
 ٔدسخخ انجعذ انز٘ تُتًٙ إنّٛ  ( يعبيالد االستجبط ثٍٛ دسخخ انًفشدح9خذٔل )

  ثعذ حزف دسخخ انًفشدح )االَذيبج داخم انحشو اندبيعٙ( االَذيبج انطالثٙ نًمٛبس

 و
يعبيم االستجبط 

 يع انمًٛخ
 و

يعبيم االستجبط 

يع اإلحسبس 

 ثبالَتًبء

 و

يعبيم االستجبط 

ع اإلحسبس ي

 ثبالَتًبء

 و

يعبيم 

االستجبط يع 

 انًشبسكخ

1 1.299** 8 1.821** 11 1.595* 18 1.962** 

5 1.946** 2 1.261** 15 1.962** 12 1.816** 

9 1.986** 6 1.862** 19 1.928** 16 1.299** 

9 1.211** 4 1.299** 19 1.555* 14 1.922** 

2 1.215** 11 1.291** 12 1.261** 51 1.261** 

وجبًا مع درجة كل بعد تنتمي ( أن درجة كل مفردة مرتبطة ارتباطًا مُ 1عح من جدول )يت      
، 22يخير إلى صدق مفردات ىذه األبعاد، ماعدا الفقرتين )بعد حذف درجة المفردة، مما إليو 
 ( فقد كان معامل االرتباط ععيًفا؛ وبالتالي يتم حذفيما.21
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  جبط ثٍٛ دسخخ كم يفشدح ٔدسخخ انجعذ انتٙ تُتًٙ إنّٛيعبيالد االست( 2خذٔل )

 ثعذ حزف دسخخ انًفشدح داخم انمبعبد انذساسٛخ( )االَذيبج نًمٛبس االَذيبج انطالثٙ

 و

يعبيم االستجبط 

يع انجعذ 

 انًعشفٙ

 و
يعبيم االستجبط 

 يع انجعذ االَفعبنٙ
 و

يعبيم االستجبط 

يع انجعذ 

 االَفعبنٙ

 و
يعبيم االستجبط يع 

 نجعذ انسهٕكٙا

51 1.949** 91 1.928** 91 1.115 21 1.965** 

55 1.259** 95 1.999** 95 1.854** 21 1.964** 

59 1.625** 99 1.966** 99 1.219** 25 1.419** 

59 1.928** 99 1.212** 99 1.146 29 1.419** 

52 1.212** 92 1.964** 92 1.999** 29 1.822** 

58 1,211** 98 1,819** 98 1,924** 22 1,852** 

52 1,944** 92 1,259** 92 1,926** 28 1,212** 

56 1,882** 96 1,991** 96 1,211** 22 1,856** 

54 1,861** 94 1,966** 94 1,966** 26 1,221** 

91 1,292** 91 1,515*   24 1,145 

درجة كل بعد تنتمي  وجبًا معأن درجة كل مفردة مرتبطة ارتباطًا مُ ( 1يتعح من جدول )    
، ماعدا الفقرات أرقام بعد حذف درجة المفردة، مما يخير إلى صدق مفردات ىذه األبعادإليو 

؛ (12وكذلك ععف معامل االرتباط لممفردة ) ( لم يكن معامل االرتباط داالً 14، 11،12)
 وبالتالي يتم حذفيم.

 ثبات املكياط:

، Cronbach's Alphaي بطريقة ألفا كرونباخ حساب  بات مقياس االندماج الطالب تم      
( طالٍب 32حيث قام الباحث بتطبيق المقياس عمى عينة البحث االستطالعية التي قواميا )

وطالبٍة من بين طالب السنة األولى الجامعية لطالب كمية التربية جامعة اإلسكندرية، وقد 
(، وىي قيمة مقبولة 2.4)بمغت قيمة معامل  بات المقياس كدرجة كمية بيذا األسموب 

 عمى  بات المقياس وصالحيتو لالستخدام مع عينة البحث الحالي، كما تم   ا يدل  وُمرعية؛ مم  
 حساب معامالت  بات األبعاد بنفس الطريقة، والجدول التالي يوعح ذلك.
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 ( يعبيالد ثجبد أثعبد يمٛبس االَذيبج انطالث8ٙخذٔل )

عذد  يعبيم انثجبد  انجعذ

 شادانفم

  1,995 انمًٛخ االَذيبج داخم انحشو اندبيعٙ

 1.848 اإلحسبس ثبالَتًبء 1,212

 1,859 انًشبسكخ

  1,619 ثعذ يعشفٙ االَذيبج داخم انمبعبد

 1,826 ثعذ اَفعبنٙ 1,64

 1,681 ثعذ سهٕكٙ

 1,4 يعبيم انثجبد نهًمٛبس ككم

أبعاد مقياس االندماج الطالبي مرتفعة، (: أن قيم معامالت  بات 1يتعح من جدول )    
عمى  بات المقياس بدرجة ُمرعية، وصالحية  ا يدل  ؛ مم  لٍ وأقل من معامل  بات المقياس ككُ 
 استخدامو مع عينة البحث الحالي.

 االتصام الذاخلي ملكياط االىذماز الطالبي:

 االتصام الذاخلي ملرردات مكياط االىذماز الطالبي:
بحساب معامل االرتباط بين درجة كل مفردة ودرجة البعد التي تنتمي إليو، أي  قام الباحث    

( نتائج معامالت االرتباط بالنسبة لبعد االندماج 2مدى ارتباطيا بيذا البعد، ويوعح جدول )
 .في الحرم الجامعي وأبعاده الفرعية

 (2خذٔل )

 ٙ إنّٛ )ثعذ االَذيبج داخم انحشو اندبيعٙ(يعبيالد االستجبط ثٍٛ دسخخ كم يفشدح ٔدسخخ انجعذ انتٙ تُتً

 و
يعبيم االستجبط 

 يع انمًٛخ
 و

يعبيم االستجبط يع 

 اإلحسبس ثبالَتًبء
 و

يعبيم االستجبط يع 

 اإلحسبس ثبالَتًبء
 و

يعبيم االستجبط 

 يع انًشبسكخ

1 1.229** 8 1.221** 11 1.182 18 1.919** 

5 1.919** 2 1.825** 15 1.261** 12 1.228** 

9 1.941** 6 1.224** 19 1.212** 16 1.244** 

9 1.828** 4 1.211** 19 1.119 14 1.945** 

2 1.859** 11 1.891** 12 1.219** 51 1.669** 

وجبًا مع درجة كل بعد تنتمي ( أن درجة كل مفردة مرتبطة ارتباطًا مُ 2عح من جدول )يت      
مفردات المقياس متماسكة داخميًا، ماعدا  (، وىذا يعني أن2.22إليو عند مستوي داللة )
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( لم يكن معامل االرتباط دااًل؛ مما يخير إلى عدم اتساقيما مع البعد 21، 22الفقرتين أرقام )
 المقاس؛ وبالتالي يتم حذفيما.

ولمتحقق من اتساق محتوى األبعاد الفرعية مع بعد االندماج داخل الحرم الجامعي، قام      
مل االرتباط بين درجة كل بعد فرعي والدرجة الكمية لبعد االندماج داخل الباحث بحساب معا

 ( نتائج معامالت االرتباط. 3الحرم الجامعي، ويوعح جدول )
 (6خذٔل )

 يعبيالد االستجبط ثٍٛ دسخخ كم ثعذ ٔانذسخخ انكهٛخ نجعذ االَذيبج داخم انحشو اندبيعٙ

 انًشبسكخ اإلحسبس ثبالَتًبء انمًٛخ انجعذ

يم االستجبط يع انذسخخ انكهٛخ نجعذ االَذيبج داخم يعب

 انحشو اندبيعٙ
1.915** 1.452** 1.296** 

مما يدل عمى  ؛(2.22( أن قيم معامالت االرتباط دالة عند مستوى )3يتعح من جدول )    
 قوة االتساق الداخمي لكل بعد فرعي والدرجة الكمية لبعد االندماج داخل الحرم الجامعي.

قام الباحث بحساب فا بالنسبة لبعد االندماج داخل القاعات الدراسية وأبعاده الفرعية، أم     
معامل االرتباط بين درجة كل مفردة ودرجة البعد التي تنتمي إليو، أي مدى ارتباطيا بيذا 

( نتائج معامالت االرتباط بالنسبة لبعد االندماج داخل القاعات 4البعد، ويوعح جدول )
 عاده الفرعيةالدراسية وأب

 (2خذٔل )

 يعبيالد االستجبط ثٍٛ دسخخ كم يفشدح ٔدسخخ انجعذ انتٙ تُتًٙ إنّٛ )ثعذ االَذيبج داخم انمبعبد انذساسٛخ(

 و
يعبيم االستجبط يع 

 انجعذ انًعشفٙ
 و

يعبيم االستجبط يع 

 انجعذ االَفعبنٙ
 و

يعبيم االستجبط يع 

 انجعذ االَفعبنٙ
 و

يعبيم االستجبط يع 

 سهٕكٙانجعذ ان

51 1.259** 91 1.292** 91 1.198 21 1.252** 

55 1.882** 95 1.112 95 1.821** 21 1.812** 

59 1.411** 99 1.926** 99 1.815** 25 1.499** 

59 1.998** 99 1.282** 99 1.181 29 1.499** 

52 1.944** 92 1.812** 92 1.281** 29 1.292** 

58 1,212** 98 1,215** 98 1,929** 22 1,292** 

52 1,946** 92 1,256** 92 1,166 28 1,899** 

56 1,264** 96 1,146 96 1,281** 22 1,842** 

54 1,261** 94 1,945** 94 1,929** 26 1,651** 

91 1,898** 91 1,112   24 1,111 
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تمي ( أن درجة كل مفردة مرتبطة ارتباطًا موجبًا مع درجة كل بعد تن4يتعح من جدول )    
(، وىذا يعني أن مفردات المقياس متماسكة داخميًا، ماعدا 2.22إليو عند مستوي داللة )

( لم يكن معامل االرتباط دااًل؛ مما يخير 14، 12، 11، 12، 12، 13، 11الفقرات أرقام )
 إلى عدم اتساقيم مع البعد المقاس؛ وبالتالي يتم حذفيم.

فرعية مع بعد االندماج داخل القاعات الدراسية، قام ولمتحقق من اتساق محتوى األبعاد ال     
الباحث بحساب معامل االرتباط بين درجة كل بعد فرعي والدرجة الكمية لبعد االندماج داخل 

 ( نتائج معامالت االرتباط. 22القاعات الدراسية، ويوعح جدول )
 (11خذٔل )

 َذيبج داخم انمبعبد انذساسٛخيعبيالد االستجبط ثٍٛ دسخخ كم ثعذ ٔانذسخخ انكهٛخ نجعذ اال

 انجعذ انسهٕكٙ انجعذ االَفعبنٙ  انجعذ انًعشفٙ انجعذ

يعبيم االستجبط يع انذسخخ انكهٛخ نجعذ 

 االَذيبج داخم انحشو اندبيعٙ
1.624** 1.644** 1.459** 

( مما يدل عمى 2.22( أن قيم معامالت االرتباط دالة عند مستوى )22يتعح من جدول )    
 التساق الداخمي لكل بعد فرعي والدرجة الكمية لبعد االندماج داخل القاعات الدراسية.قوة ا

 االتصام الذاخلي لبعذي مكياط االىذماز الطالبي:

لمتحقق من اتساق محتوى المقياس ككل وارتباطو ببعديو، قام الباحث بحساب معامل     
ارتباط البعد بالمقياس ككل، ويوعح االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكمية لممقياس، أي 

 ( نتائج معامالت االرتباط. 22جدول )
 (11خذٔل )

 يعبيالد االستجبط ثٍٛ دسخخ كم ثعذ ٔانذسخخ انكهٛخ نًمٛبس االَذيبج انطالثٙ

 انجعذ
االَذيبج داخم انحشو 

 اندبيعٙ

االَذيبج داخم انمبعبد 

 انذساسٛخ

يعبيم االستجبط يع انذسخخ انكهٛخ 

 نهًمٛبس
1.659** 1.429** 

مما يدل  ؛(2.22( أن قيم معامالت االرتباط دالة عند مستوى )22يتعح من جدول )    
 عمى قوة االتساق الداخمي لكل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكمية لممقياس.

( مفردة 23( مفردة، موزعة )12أصبح المقياس في صورتو النيائية مكون من )
-مفردات22( مفردة لمبعد ال اني )11مفردات(، ) 1-مفردات 3-داتمفر  1)   لمبعد األول 

 مفردة(.4-مفردة21
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 (9ثاىّيا: مكياط التودَات الذافعية األنادميية                إعذاد الباسح )ملشل 

التعرف عمى التوجيات الدافعية األكاديمية لدى طالب السنة األولى ٍذف املكياط:  -
 امعة اإلسكندرية.الجامعية بكمية التربية ج

 خطوات تصنيه املكياط: -

قام الباحث باالطالع عمى مجموعة من الدراسات السابقة والمقاييس العربية واألجنبية     
، Saeed&Zyngier (2012)(، 1222، السيد أبو ىاخم )Guay etal.(2000)م ل: 

Wurf&Groft-Piggin (2015)( ؛ ومن  َ 1221، خيري مسعد حميم)  صياغة  م  تَ  م
 عبارات المقياس الحالي في عو  ىذه المقاييس والدراسات.

 وصف املكياط:

مفردًة( موزعة عمى بعدين: التوجيات الدافعية الداخمية  11يتكون المقياس من )     
 ( توزيع المفردات عمى البعدين.21والتوجيات الدافعية الخارجية، ويوعح جدول )

 خٓبد انذافعٛخ عهٗ ثعذّٚتٕصٚع يفشداد يمٛبس انتٕ (15خذٔل )

 انًدًٕع انًفشداد انًحٕس 

 16 16-1 انتٕخٓبد انذاخهٛخ 1

 16 98-14 انتٕخٓبد انخبسخٛخ 5

 98 انًدًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٕع

 طريكة تكذير دردات املكياط:

 ئًما )أربع درجات(، غالًبا ) الث درجات(، أحياًناتم تقدير اإلجابة عمى النحو التالي، دا     
 )درجتان(، أبًدا )درجة واحدة(.

 اخَلَصاِئُص الصَِّيهو ِمِتريَُّة ِلِنِكَياط الذافعية األنادميية: 

 صذم املكياط:

 حساب صدق مقياس الدافعية األكاديمية بطريقتين كالتالي: تم  
 صدُق المعمون.-2
 صدُق المفردات.-1

 ذُم املضنوٌ:أوّلا: ص
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قام الباحث بعرض مقياس التوجيات الدافعية األكاديمية عمى مجموعٍة من الُمحك مين     
(؛ 1المتخصصين في مجال القياس والتقويم وعمم النفس التربوي والصحة النفسية ممحق )

لتوجيات لمت أك د من مدى ارتباط المفردة بالبعد التي تنتمي إليو سوا  التوجيات الداخمية أو ا
 ، وقد اعتمد الباحث 1الخارجية، ومدى مالئمة الصياغة والمغة، وقد بمغ عدد المحكمين  

% ؛ وقد عدل الباحث صياغة 32  من المحكمين عمى كل مفردة بنسبة  1عمى ات فاق عدد  
 بعض المفردات.

 ثاىّيا: صذم املرردات: 

اط بين درجة المفردة تم حساب صدق المفردات عن طريق حساب معامل االرتب     
وذلك بعد تطبيق المقياس  –بعد حذف درجة المفردة نفسيا -ودرجة البعد الذي تنتمي إليو 

( طالًبا وطالبة يم مون نفس أفراد 32عمى العينة االستطالعية والتي بمغ عدد أفرادىا )
 المجتمع األصمي لعينة البحث، والجدول التالي يوعح ذلك.

 ستجبط ثٍٛ دسخخ انًفشدح ( يعبيالد اال19خذٔل )

 ثعذ حزف دسخخ انًفشدح ٔدسخخ انجعذ انز٘ تُتًٙ إنّٛ نًمٛبس انتٕخٓبد انذافعٛخ األكبدًٚٛخ

 انتٕخٓبد انخبسخٛخ انتٕخٓبد انخبسخٛخ انتٕخٓبد انذاخهٛخ انتٕخٓبد انذاخهٛخ

سلى 

 انًفشدح

يعبيم 

 االستجبط

سلى 

 انًفشدح

يعبيم 

 االستجبط

سلى 

 انًفشدح

يعبيم 

 ستجبطاال

سلى 

 انًفشدح

يعبيم 

 االستجبط

1 1.619** 11 1.945** 14 1.252** 56 1.299** 

5 1.686** 11 1.656** 51 1.259** 54 1.969** 

9 1.115 15 1.929** 51 1.819** 91 1.281** 

9 1.994** 19 1.855** 55 1.511 91 1.182 

2 1.295** 19 1.169 59 1.294** 95 1.299** 

8 1.181 12 1.219** 59 1.224** 99 1.946** 

2 1,141 18 1,821** 52 1,269** 99 1,968** 

6 1,949** 12 1,268** 58 1,226** 92 1,222** 

4 1,658** 16 1,892** 52 1,825** 98 1,818** 

 يتعح من الجدول السابق ما يمي:
إليو لمقياس التوجيات أن معامالت االرتباط بين درجة المفردة ودرجة البعد الذي تنتمي    

فيما عدا  2.22دالة إحصائيا عند مستوى  بعد حذف درجة المفردة الدافعية األكاديمية
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(؛ لذا تم حذفيم من المقياس؛ مما يخير إلى صدق 12، 11، 21، 2، 1، 1المفردات )
 المقياس.

جدول التالي كما تم حساب معامل االرتباط بين درجة البعد والدرجة الكمية لممقياس، وال     
 يوعح ذلك.

 ( يعبيالد االستجبط ثٍٛ دسخخ انجعذ ٔانذسخخ انكهٛخ نهًمٛبس19خذٔل )

 انتٕخٓبد انذافعٛخ انخبسخٛخ انتٕخٓبد انذافعٛخ انذاخهٛخ انجعذ

يعبيم االستجبط يع انذسخخ 

 انكهٛخ نهًمٛبس
1.621** 1.645** 

الُبعد والدرجة الكمية لممقياس دالة يتعح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجة 
 ؛ مما يخير إلى صدق المقياس. 2.22إحصائيا عند مستوى 

 21مفردة لمتوجيات الداخمية،  21مفردة( موزعين ) 12من ) انً كو  مُ  أصبح المقياُس      
مفردة لمتوجيات الخارجية(، ويصنف الطالب لذو توجو دافعي داخمي إذا كانت النسبة المئوية 

يات الداخمية أعمى من النسبة المئوية لمجموع وع درجاتو في اإلجابة عمى مفردات التوج  لمجم
الطالب لذو توجو خارجي  فُ صنّ درجاتو في اإلجابة عمى مفردات التوجيات الخارجية، وكذلك يُ 

إذا كانت النسبة المئوية لمجموع درجاتو في اإلجابة عمى مفردات التوجيات الخارجية أعمى 
 بة المئوية لمجموع درجاتو في اإلجابة عمى مفردات التوجيات الداخمية.من النس

 ثبات مكياط التودَات الذافعية األنادميية:

 تم حساب  بات مقياس الدافعية األكاديمية بطريقتين كالتالي:
 .أوّلا: طريكة ألرا نروىباخ

 ثاىّيا: التذسئة اليصرية. 

  Cronbach's Alphaأواّل: طريكة ألرا نروىباخ 

قام الباحث الحدالي بحسداب  بدات المقيداس باسدتخدام أسدموب معامدل  بدات  ألفدا كرونبداخ ،     
( طالددٍب وطالبددٍة مددن بددين 32وذلددك بعددد تطبيقددو عمددى عينددة البحددث االسددتطالعية التددي قواميددا )

طالب السنة األولى الجامعيدة لطدالب كميدة التربيدة جامعدة اإلسدكندرية، وقدد بمغدت قيمدة معامدل 
(، كما بمغ معامدل  بدات البعددين: التوجيدات 2.322ت المقياس كدرجة كمية بيذا األسموب ) با

( عمدى الترتيدب، وىدي قديم مقبولدة وُمرعدية؛ 25241، 25311الداخمية والتوجيدات الخارجيدة )
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 مما يدل عمى  بات المقياس وصالحيتو لالستخدام مع عينة البحث الحالي

 :لتذسئة اليصريةثاىيّا: ثبات املكياط باشتخذاو ا

قام الباحث بحساب  بات مقياس التوجيات الدافعية األكاديمية باستخدام التجزئة     
(، باستخدام معادلة 25111النصفية، حيث بمغ معامل االرتباط بين درجات نصفي االختبار)

Spearman-Brown (= وتدل ىذه القيمة عمى أن المقياس .،221فكان  بات المقياس ،)
 در مقبول من ال بات. يتمتع بق

 (3ثالّجا: مكياط بيئة التعله املذرنة                         إعذاد الباسح )ملشل 

التعرف عمى مستوى إدراك طالب السنة األولى الجامعية بكمية التربية  ٍذف املكياط: -
 جامعة اإلسكندرية لبيئة تعمميم.

 خطوات تصنيه املكياط: -

ع عمى مجموعة من الدراسات السابقة والمقاييس العربية واألجنبية قام الباحث باالطال    
، سيد صميدة Opdenakker&Minnaert (20110 ،Cavanagh (2015)م ل: 

(1221 ،)Alt (2015)( ؛ ومن  م تم صياغة عبارات المقياس 1222، أماني المطيري)
 الحالي في عو  ىذه المقاييس والدراسات.

 وصف املكياط:

يفشدحً( يٕصعخ عهٗ أسثعخ أثعبد: أعضبء ْٛئخ انتذسٚس،  89انًمٛبس يٍ )ٚتكٌٕ      

( تٕصٚع انًفشداد عهٗ األثعبد 12انطالة، إداسح انكهٛخ، ٔانًمشساد انذساسٛخ، ٕٔٚضح خذٔل )

 األسثعخ.
 تٕصٚع يفشداد يمٛبس ثٛئخ انتعهى انًذسكخ عهٗ األثعبد (12خذٔل )

 انًدًٕع انفمشاد انًحٕس 

 55 89-29، 11-1 ئخ انتذسٚسأعضبء ْٛ 1

 19 59-11 انطالة 5

 19 96 -52 إداسح انكهٛخ 9

 19 25 -94 انًمشساد انذساسٛخ 9

 89 انًدًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٕع

 طريكة تكذير دردات املكياط:
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ث درجات(، أحياًنا )درجتان(، ال )درجة تم تقدير اإلجابة عمى النحو التالي، نعم ) ال     
 واحدة(.

 اخَلَصاِئُص الصَِّيهو ِمِتريَُّة ِلِنِكَياط بيئة التعله املذرنة:

 :صذم املكياط 

 تم حساب صدق مقياس بيئة التعمم المدركة بطريقتين كالتالي:
  انًيا: صدُق المرتبط بالمحك.                             أواًل: صدُق المعمون.

 أوّلا: صذُم املضنوٌ: -
عمى مجموعٍة من الُمحك مين  بيئة التعمم المدركةقام الباحث بعرض مقياس        

(؛ 1المتخصصين في مجال القياس والتقويم وعمم النفس التربوي والصحة النفسية ممحق )
س أو الطالب لمت أك د من مدى ارتباط المفردة بالبعد التي تنتمي إليو سوا  أععا  ىيئة التدري

أو إدارة الكمية أو المقررات الدراسية، ومدى مالئمة الصياغة والمغة، وقد بمغ عدد المحكمين 
% ؛ 32  من المحكمين عمى كل مفردة بنسبة  1 ، وقد اعتمد الباحث عمى ات فاق عدد  1 

 وقد عدل الباحث صياغة بعض المفردات.
 مي:ثاىّيا: صذم املرتبط باحملو: الصذم التالز -

( مفردة 22( لبيئة العمم المدركة والمكون من )1222تم تطبيق مقياس أماني المطيري )    
موزعة عمى أربعة أبعاد، وىي: أععا  ىيئة التدريس، المقررات الدراسية، إدارة الجامعة، 
ووسائل التقييم، باإلعافة إلى المقياس الذي أعده الباحث وذلك عمى عينة المخاركين في 

( طالًبا وطالبة، وبحساب معامل االرتباط بين درجات 32االستطالعية والتي عددىا ) الدراسة
،.( وىو معامل ارتباط دال إحصائًيا عند مستوى 121الطالب في المقياسين وجد أنو يساوي )

 خير إلى صدق المقياس الحالي.ا يُ ،.(، مم  22)
 ثبات ملكياط بيئة التعله املذرنة: -

اب  بات المقياس باستخدام أسموب معامل  بات  ألفا كرونباخ ، وذلك بعد قام الباحث بحس    
( طالٍب وطالبٍة من بين طالب السنة 32تطبيقو عمى عينة البحث االستطالعية التي قواميا )

األولى الجامعية لطالب كمية التربية جامعة اإلسكندرية، وقد بمغت قيمة معامل  بات المقياس 
عمى  بات  ا يدل  (، وىي قيمة مقبولة وُمرعية؛ مم  2.414موب )كدرجة كمية بيذا األس
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( يوعح قيم معامالت 21المقياس وصالحيتو لالستخدام مع عينة البحث الحالي، وجدول )
  بات ألفا كرونباخ  لمفردات المقياس بعد حذف درجة المفردة:

 (18خذٔل )

 (.61لٛى يعبيالد ثجبد "أنفب كشَٔجبخ" نًفشداد انًمٛبس )ٌ=

يعبيم ثجبد  و

 أنفب كشَٔجبخ

يعبيم ثجبد  و

 أنفب كشَٔجبخ

يعبيم ثجبد  و

 أنفب كشَٔجبخ

يعبيم ثجبد  و

 أنفب كشَٔجبخ

يعبيم ثجبد  و

أنفب 

 كشَٔجبخ

1 1.458 19 1.456 52 1.458 91 1.458 29 1.454 

5 1.458 12 1.456 56 1.452 91 1.456 29 1.458 

9 1.459 18 1.458 54 1.458 95 1.459 22 1.452 

9 1.452 12 1.456 91 1.454 99 1.456 28 1.456 

2 1.459 16 1.452 91 1.458 99 1.458 22 1.495 

8 1.458 14 1.452 95 1.452 92 1.452 26 1.458 

2 1.458 51 1.452 99 1.456 98 1.454 24 1.454 

6 1.452 51 1.454 99 1.459 92 1.452 81 1.452 

4 1.456 55 1.458 92 1.452 96 1.458 81 1,452 

11 1.456 59 1,458 98 1,452 94 1,459 85 1,452 

11 1,459 59 1,452 92 1,459 21 1,452 89 1,458 

15 1,456 52 1,452 96 1,452 21 1,452 89 1,452 

19 1,491 58 1,491 94 1,459 25 1,452   

 (1.454ثجبد أنفب كشَٔجبخ نهًمٛبس ككم )

(: أن قيم معامالت  بات مفردات مقياس بيئة التعمم المدركة 21دول )يتعح من ج    
( 14، 11، 11، 11، 12، 21مرتفعة، وأقل من معامل  بات المقياس ككل ماعدا الفقرات )
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والتي سيتم حذفيم؛ مما يدل عمى  بات المقياس بدرجة ُمرعية، وصالحية استخدامو مع 
 عينة البحث الحالي.
 معامالت ال بات ألبعاد المقياس والدرجة الكمية لو. والجدول التالي يوعح

 ( يعبيالد انثجبد نًمٛبس ثٛئخ انتعهى انًذسكخ ٔأثعبد12ِخذٔل )

 يعبيم انفب كشَٔجبخ نهثجبد انجعذ

 1.292 أعضبء ْٛئخ انتذسٚس

 1.215 انطالة

 1.669 إداسح انكهٛخ

 1,686 انًمشساد انذساسٛخ

 1.454 انذسخخ انكهٛخ

الجدول السابق أن معامالت ال بات ألبعاد مقياس بيئة التعمم المدركة معامالت  يتعح من
  بات عالية؛ مما يخير إلى  بات المقياس.

 االتصام الذاخلي ملكياط بيئة التعله املذرنة:

 االتصام الذاخلي ملرردات مكياط بيئة التعله املذرنة:
مفردة ودرجة البعد التي تنتمي إليو، أي قام الباحث بحساب معامل االرتباط بين درجة كل     

 ( نتائج معامالت االرتباط.23مدى ارتباطيا بيذا البعد، ويوعح جدول )
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 (16خذٔل )

 يعبيالد االستجبط ثٍٛ دسخخ كم يفشدح ٔدسخخ انجعذ انتٙ تُتًٙ إنّٛ

 و

و.االستجبط 

يع ثعذ 

 األعضبء

 و
و.االستجبط يع 

 ثعذ األعضبء
 و

و.االستجبط يع 

 الةثعذ انط

و.االستجبط يع  

 و ثعذ اإلداسح
و.االستجبط يع 

 ثعذ انًمشساد

1 1.659** 29 1.245** 11 1.858** 52 1,611** 94 1.692** 

5 1.965** 22 1.244** 15 1.291** 58 1,555* 91 1.229** 

9 1.292** 28 1.928** 19 1.162 52 1,881** 91 1.224** 

9 1.252** 22 1.188 19 1.289** 56 1,629** 95 1.246** 

2 1.492** 26 1.891** 12 1.211** 54 1,699** 99 1.515 

8 1.821** 24 1.912** 18 1,215** 91 1,229** 99 1.294** 

2 821**.، 81 842**.، 12 252**.، 91 1,269** 92 249**.، 

6 942**.، 81 219**.، 16 211**.، 95 1,219** 98 942**.، 

4 122.، 85 218**.، 14 251**.، 99 1.515 92 216**.، 

1

1 
511.، 89 515.، 51 156.، 

99 1,615** 
96 222**.، 

2

9 
1,919** 89 1,252** 51 1,216** 

92 1,621** 
94 1,246** 

    55 1,218** 98 1,858** 21 1,862** 

    59 1,215** 92 1,685** 21 1,811** 

    59 1,115 96 1,698** 25 1,269** 

( أن درجة كل مفردة مرتبطة ارتباطًا موجبًا مع درجة كل بعد تنتمي 23تعح من جدول )ي    
، 11، 11، 11، 12، 21، 22، 4( ماعدا المفردات أرقام )2.22إليو عند مستوي داللة )

 (، وىذا يعني أن مفردات المقياس متماسكة داخميًا.11، 12
 االتصام الذاخلي ألبعاد املكياط:

وارتباط أبعاده بععيا ببعض قام الباحث بحساب  تساق محتوى المقياس ككل  لمتحقق من ا    
عد والدرجة الكمية لممقياس، أي ارتباط البعد بالمقياس ككل، معامل االرتباط بين درجة كل بُ 

 ( نتائج معامالت االرتباط. 24ويوعح جدول )
 (14خذٔل )

 ٛبس لهك االختجبسيعبيالد االستجبط ثٍٛ دسخخ كم ثعذ ٔانذسخخ انكهٛخ نًم

 انًمشساد اإلداسح انطالة األعضبء انجعذ

يعبيم االستجبط يع انذسخخ انكهٛخ 

 نهًمٛبس
1.689** 1.825** 1.669** 1.668** 
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( مما يدل عمى 2.22( أن قيم معامالت االرتباط دالة عند مستوى )22يتعح من جدول )    
 لدرجة الكمية لممقياس.قوة االتساق الداخمي لكل بعد من أبعاد المقياس وا

، 11، 11، 11، 12، 12، 21، 22، 4( مفردة أرقام )21مع مالحظة أنو تم حذف )
( 12(، وأصبح المقياس في صورتو النيائية مكون من )11، 14، 12، 11، 11، 11

 21مفردات، البعد ال الث 22مفردة، البعد ال اني  21مفردة موزعة كالتالي )البعد األول 
 مفردة(. 21الرابع  مفردة، البعد

     :َىَتاِئُر الَبِشِح وحتليُلَا اإلسصائي ومياقشتَا 
 :ىتائر الررض األول ومياقشتُ -

يوجد مستوى متوسط لالندماج الطالبي لددى طدالب  الفرض األول عمى أنو   ينص  
  .  السنة األولى بكمية التربية جامعة اإلسكندرية

لباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحدراف ق من صحة ىذا الفرض قام احق  ولمت   
المعياري والنسبة المئوية لممتوسط، حيث اعتمد الباحث عمى المتوسط الحسابي كمحدك 

االنددددماج الطالبدددي لددددى طدددالب السدددنة األولدددى بكميدددة التربيدددة جامعدددة لتحديدددد مسدددتوى 
 :، حدد الباحث مستوى الموافقة لعينة البحث طبقا لممعادلة ا تيةاإلسكندرية

 ن  ن  تدُم ل تدرج المقياس.إحيث     مدى االستجابة =

 .حيث كان تدرج المقياس  ال ي 2.112=   مدى االستجابة =
وىدي الواحدد  ،( إلى أقل قيمة فدي المقيداس112,2أعافة ىذه القيمة ) وقد تم      

( المتوسط 12ويوعح جدول ) الصحيح؛ وذلك لتحديد الحد األدنى واألقصى لكل تقدير،
 ونسبتو المئوية ودرجة التقدير المقابمة لو.

 (51خذٔل )

 انًتٕسظ َٔسجتّ انًئٕٚخ ٔدسخخ انتمذٚش انًمبثهخ نّ

 دسخخ انتمذٚش انًمبثهخ نّ انُسجخ انًئٕٚخ نهًتٕسظ انًتٕسظ انحسبثٙ

 ألم يٍ انًتٕسظ %22,228% أللم يٍ 99,999 1.882أللم يٍ  1

 يتٕسطخ %22,226% أللم يٍ 22,228 5.999م يٍ ألل 1.882

 أعهٗ يٍ انًتٕسظ %111% إنٗ 22,226 9إنٗ  5.999
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 ( المتوسط ونسبتو المئوية ودرجة التقدير المقابمة لو.12يوعح جدول )    
 كما قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لممتوسط،    
 (.12حيا جدول )والنتائج يوع 

 (51خذٔل )

 انًتٕسظ َٔسجتّ انًئٕٚخ ٔدسخخ انتمذٚش انًمبثهخ نّ

 انًتغٛش
 االَحشاف انًعٛبس٘ انًتٕسظ انحسبثٙ

انُسجخ انًئٕٚخ 

 نهًتٕسظ

 %22.182 1,696 5,912 انمًٛخ

 %25,182 9,291 5,182 اإلحسبس ثبالَتًبء

 %21,482 5,284 5,154 انًشبسكخ

 %29,599 8,212 5,142 اندبيعٙ االَذيبج داخم انحشو

 %%26 9,656 5,991 االَذيبج انًعشفٙ

 %65,899 8,944 5,924 االَذيبج االَفعبنٙ

 %65,982 9,218 5,929 االَذيبج انسهٕكٙ

االَذيبج داخم انمبعبد 

 انذساسٛخ
5,999 15,841 61,199% 

 %26,562 16,124 5,994 االَذيبج انطالثٙ

أن قيمددة المتوسددط الحسددابي لعينددة البحددث فددي مقيدداس االندددماج  (12يتعددح مددن جدددول )    
ة المئويدة لعيندة %(، أي أن النسدب235131المئويدة ) (، وىدي تقابدل النسدبة15114الطالبي )

البحث من طالب السنة األولى بكمية التربيدة جامعدة اإلسدكندرية فدي مقيداس االنددماج الطالبدي 
 ( أعمى من المتوسط.23الموعحة بجدول )%(، وىذه النسبة طبًقا لممحكات 23.131)

وتتفددق ىددذه النتيجددة مددع النتيجددة التددي توصددمت إلييددا دراسددة عبددد المحسددن خعددير ونجددال      
( حيددث أخددارت الدراسددة إلددى وجددود مسددتوى أعمددى مددن المتوسددط لالندددماج لدددى 1222راعددي )

راسددات كددل مددن الطددالب بالمرحمددة الجامعيددة، بينمددا تختمددف نتيجددة البحددث الحددالي مددن نتددائج د
؛ عمددي 1221الزعبددي،؛ رفعددة 1221؛ عدددنان محمددد القاعددي، 1221)صددبحي خددعبان خددرف،

التددي أخددارت كددل مددنيم إلددى وجددود مسددتوى متوسددط أو أقددل مددن المتوسددط ( 1221الخددكعة، 
لالندماج لدى الطالب بالمرحمة الجامعية وال انوية، كما ىو موعح في جزئية عدرض الدراسدات 

 السابقة.
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( وجود مستوى متوسط لطالب عينة البحث الحالي فدي 12أيًعا من خالل جدول )نالحظ      
االندماج داخل الحرم الجامعي، بينما كان مستوى االنددماج داخدل القاعدات الدراسدية أعمدى مدن 
المتوسددط، أي أن مسددتوى اندددماج الطددالب داخددل القاعددات الدراسددية أعمددى مددن اندددماجيم داخددل 

قد نرجع ذلك إلدى أن الطدالب مدازالوا فدي السدنة الجامعيدة األولدى، الحرم الجامعي بخكل عام؛ و 
فمدم يمعددوا ك يدرًا مددن الوقدت كددي يتعرفدوا عمددى كميدتيم وجددامعتيم بخدكل أكبددر، وأنيدم فددي بدايددة 
مددرحمتيم الجامعيددة التركيددز أك ددر عمددى المحاعددرات ومحاولددة اندددماجيم مددع زمالئيددم وأسدداتذتيم 

وقتًدددا أطدددول بالجامعدددة  نحمددة األوسدددع نطاًقدددا عنددددما يقعددولمر ومقددرراتيم الجديددددة،  دددم تدددأتي ا
 سيتعرفون عمى األنخطة الخاصة بالكمية والجامعة واالختراك في المجان المختمفة.

أي أن الطالب قد حققوا مستوى أعمى من المتوسط في االنددماج الطالبدي، قدد يرجدع ذلدك      
انفعالًيدا معيدم، والنسدجاميم معرفًيدا مدع إلى التفاعل الجيد مع أساتذتيم وزمالئيدم وانسدجاميم 

المقددررات المطروحددة ليددم؛ ممددا انعكددس ذلددك عمددى سددموكياتيم، كمددا يمكننددا أن نرجددع ذلددك إلددى 
الدددور الددذي تمعبددو الكميددة مددن تددوفير مددا يحتاجددو الطددالب مددن قاعددات مناسددبة وتوقيددت مناسددب 

لك عمدى إحسداس الطدالب لممحاعرات، وتوفير األنخطة المختمفة لجميع الطالب؛ مما ينعكس ذ
 بانتمائيم لمكمية وتقديرىا والسعي لممخاركة فيما يتاح ليم من أنخطة.

ممدا سددبق يتعدح وجددود مسدتوى أعمددى مدن المتوسددط مدن االندددماج الطالبدي لطددالب السددنة     
 األولى بكمية التربية جامعة اإلسكندرية.

 :ىتائر الررض الجاىي ومياقشتُ -

ال توجدد فدروق دالدة إحصددائًيا فدي االنددماج الطالبدي لدددى  أنددو   يدنص الفدرض ال داني عمدى    
طدددالب السدددنة األولدددى بكميدددة التربيدددة جامعدددة اإلسدددكندرية تبًعدددا الخدددتالف التوجيدددات الدافعيدددة 

  .الخارجية( –األكاديمية )الداخمية 
الختبدددار ىدددذا الفدددرض قدددام الباحدددث باسدددتخدام اختبدددار  ت  لممجموعدددات المسدددتقمة، وذلدددك      
اب الفددروق بددين متوسددطات درجددات الطددالب ذوي التوجددو الددداخمي والخددارجي فددي مقيدداس لحسدد

االندماج الطالبي، حيث تم تصنيف  الطالب لذو توجو دافعدي داخمدي إذا كاندت النسدبة المئويدة 
لمجموع درجاتو في اإلجابة عمى مفردات التوجيات الداخمية أعمى من النسبة المئويدة لمجمدوع 

ة عمى مفردات التوجيات الخارجية، وكدذلك ُصدنف الطالدب لدذو توجدو خدارجي درجاتو في اإلجاب
إذا كانت النسبة المئوية لمجمدوع درجاتدو فدي اإلجابدة عمدى مفدردات التوجيدات الخارجيدة أعمدى 
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من النسبة المئوية لمجموع درجاتو فدي اإلجابدة عمدى مفدردات التوجيدات الداخميدة، وبنداً  عمدى 
( 122و الخدارجي، وتبقدى )وت لدييم نسبة التوجو الداخمي مع التوج  ( طالًبا تسا12ذلك ُوجد )

( طالًبددا ذو توجددو خددارجي، والنتددائج يوعددحيا 41( ذو توجددو داخمددي، )221طالًبددا وجددد مددنيم )
 (.11جدول )

 (55)خذٔل 

انًتٕسطبد انحسبثٛخ ٔاالَحشافبد انًعٛبسٚخ ٔلٛى "د" نهفشٔق ثٍٛ يتٕسطٙ دسخبد انطالة رٔ٘ 

 نذاخهٙ ٔانخبسخٙ فٙ يمٛبس االَذيبج انطالثٙانتٕخّ ا

 انجعذ

 انتٕخّ انذاخهٙ

=ٌ(118) 

 انتٕخّ انخبسخٙ

=ٌ(49) 
 "د"

 انذالنخ انمًٛخ االَحشاف انًتٕسظ االَحشاف انًتٕسظ

 انمًٛخ
11,592 1,614 11,894 1,289 1,266 

غٛش 

 دانخ

اإلحسبس 

 ثبالَتًبء
18,819 9,462 12,925 9,566 1,926 

غٛش 

 دانخ

 1,12 5,214 5,228 11,641 5,922 11 انًشبسكخ

االَذيبج داخم 

انحشو 

 اندبيعٙ

92,626 8,295 94,419 8,159 5,594 1,12 

االَذيبج 

 انًعشفٙ
51,461 9,129 59,949 9,141 9,892 1,11 

االَذيبج 

 االَفعبنٙ
91,512 2,459 99,981 8,888 9,295 1,11 

االَذيبج 

 انسهٕكٙ
51,915 9,222 55,894 9,299 5,242 1,11 

االَذيبج داخم 

انمبعبد 

 انذساسٛخ

29,211 15,544 61,919 15,591 9,429 1,11 

االَذيبج 

 انطالثٙ
111,926 12,289 151,914 18,422 9,892 1,11 

( لالندددماج الطالبددي ككددل 2.22( أن قدديم  ت  دالددة عنددد مسددتوى )11عددح مددن جدددول )يت       
ات الدراسدددية وأبعددداده الفرعيدددة ولصدددالح الطدددالب ذوي التوجيدددات ولبعدددد االنددددماج داخدددل القاعددد

( لبعدد االندددماج داخدل الحددرم 2521الخارجيدة، كمدا ُوجدددت فدروق دالددة إحصدائًيا عندد مسددتوى )
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الجامعي وبعده الفرعدي المخداركة لصدالح الطدالب ذوي التوجيدات الخارجيدة، كمدا بيندت النتدائج 
ب ذوي التوجيدات الدافعيدة الداخميدة أو الخارجيدة فدي عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين الطال

 بعدي القيمة واإلحساس باالنتما .
بخكل عام فإن لمدافعية تدأ يرًا كبيدرًا فدي رفدع مسدتوى االنددماج الطالبدي، فقدد أكددت بعدض      

 &Akpan&Umobong,2013; Wangالدراسدددددات ذلددددددك كمددددددا فددددددي دراسددددددة )
Eccles,2013ثي ال توجددد دراسددة عربيددة ىدددفت إلددى معرفددة (، ولكددن يفددي حدددود عمددم الباحدد

 الفروق في االندماج الطالبي تبًعا لمتوجيات الدافعية األكاديمية.
يمكددن أن نرجددع عدددم وجددود فددروق فددي االندددماج الطالبددي فددي بعدددي القيمددة واإلحسدداس     

عطددا  سددوا  إ ،باالنتمددا  بددين ذوي التوجيددات الدافعيددة الداخميددة والخارجيددة إلددى أىميددة البعدددين
قيمددة لمكميددة والجامعددة التددي ينتمددي إلييددا الطالددب إحساسددو بأنددو ععددًوا فييددا، األمددر الددذي ال 

 يحتاج أن يكون توجو الطالب داخمًيا أو خارجًيا، فيو ميم لكال التوجيين عمى حِد سوا .
بعدد الوفدي  ،كما أن وجود فروق دالة إحصائًيا في االندماج الطالبي داخل الحدرم الجدامعي     

الفرعي المخاركة لصمح الطالب ذوي التوجيدات الخارجيدة؛ فديمكن أن نرجدع ذلدك إلدى مدا تبذلدو 
الجامعة والكمية من إ ارة وتحفيز دافعيدة الطدالب لممخداركة، مدن خدالل ميدزات معيندة كدالرحالت 
عطا  دورات ونددوات لتخدجيع الطدالب عمدى المخداركات  واالختراك في األسر المختمفة بالكمية واك

 عية.الجام
( وجدود فدروق دالدة إحصدائًيا فدي االنددماج 11كما اتعح أيًعا من نتائج البحث بجدول )     

الطالبددي داخددل القاعددات الدراسددية وفددي الدرجددة الكميددة لالندددماج بددين الطددالب ذوي التوجيددات 
الدافعية الداخميدة والخارجيدة لصدالح التوجيدات الخارجيدة، ويبدين ىدذا دور التوجيدات الخارجيدة 

مسدداعدة الطددالب فددي االندددماج والمخدداركة معرفًيددا مددع مقددرراتيم الدراسددية، وانفعالًيددا مددع فددي 
زمالئيم وأساتذتيم؛ مما يدنعكس ذلدك عمدى سدموكياتيم داخدل القاعدات الدراسدية، حيدث يوعدحا 

Saeed& Zynder (2012)  أن االندماج داخل القاعات الدراسية يمر بخمس مراحدل، بدايدة
االنسددحاب  ددم االمت ددال السددمبي  ددم االندددماج الطقوسددي وصددواًل لالندددماج مددن مرحمددة التمددرد  ددم 

(، 2الحقيقي، وأن التوجيات الخارجية ليا تأ يرًا كبيرًا في ىذه المراحل كما ىدو موعدح بخدكل )
حيث تؤ ر التوجيات الخارجية في انتقال الطالب من مرحمدة االنسدحاب  دم االنتقدال السدمبي  دم 
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مددن خددالل سددموكيات األسدداتذة وتحفيددزىم لطالبيددم بطددرقيم ووسددائميم  االندددماج الطقوسددي وذلددك
 المختمفة.

 :ىتائر الررض الجالح ومياقشتُ -

توجد فروق دالة إحصائًيا في االندماج الطالبي لددى طدالب  الفرض ال الث عمى أنو   ينص      
اكيددم لبيئددة الددتعمم تبًعددا الخددتالف مسددتويات إدر  ؛السددنة األولددى بكميددة التربيددة جامعددة اإلسددكندرية

 منخفض(.-متوسط –)مرتفع 
والختبار صحة ىدذا الفدرض، قدام الباحدث باسدتخدام اختبدار تحميدل التبداين أحدادي االتجداه      

لحسددداب داللدددة الفدددروق بدددين متوسدددطات درجدددات طدددالب السدددنة األولدددى بكميدددة التربيدددة جامعدددة 
ة التعمم المدركة لدييم )مدنخفض وفقا الختالف مستويات بيئ ؛اإلسكندرية في االندماج الطالبي

 مرتفع(، والجدوالن التاليان يوعحان ذلك. –متوسط  –
 (59خذٔل )

انًتٕسطبد انحسبثٛخ ٔاالَحشافبد انًعٛبسٚخ نطالة انسُخ األٔنٗ ثكهٛخ انتشثٛخ خبيعخ اإلسكُذسٚخ فٙ 

 يشتفع( –يتٕسظ  –ٔفمب الختالف يستٕٚبد ثٛئخ انتعهى انًذسكخ نذٚٓى )يُخفض  ؛االَذيبج انطالثٙ

 انجعذ
يستٕٚبد ثٛئخ 

 انتعهى انًذسكخ
 ع و ٌ

 انمًٛخ

 1,962 11,214 24 يُخفض

 1,295 11,829 26 يتٕسظ

 1,212 15,249 89 يشتفع

 اإلحسبس ثبالَتًبء

 5,982 19,591 24 يُخفض

 9,296 12,662 26 يتٕسظ

 1,488 51,945 89 يشتفع

 انًشبسكخ

 1,688 6,999 24 يُخفض

 5,112 11,516 26 يتٕسظ

 1,296 15,846 89 يشتفع

االَذيبج داخم انحشو 

 اندبيعٙ

 5,551 99,519 24 يُخفض

 8,128 91,228 26 يتٕسظ

 9,941 92,469 89 يشتفع

 انجعذ انًعشفٙ
 9,568 51,898 24 يُخفض

 9,568 59,291 26 يتٕسظ
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 (59خذٔل )

َتبئح استخذاو اختجبس تحهٛم انتجبٍٚ أحبد٘ االتدبِ نحسبة دالنخ انفشٔق ثٍٛ يستٕٚبد ثٛئخ انتعهى 

 .يشتفع( فٙ االَذيبج انطالثٙ نذٖ عُٛخ انجحث –يتٕسظ  –انًذسكخ )يُخفض 

 يصذس انتجبٍٚ انجعذ
يدًٕع 

 انًشثعبد

دسخبد 

 انحشٚخ

يتٕسظ 

يدًٕع 

 انًشثعبد

 ف
يستٕٖ 

 انذالنخ

 انمًٛخ

ثٍٛ 

 انًدًٕعبد

165,19

9 
5 41,125 99,492 

1,11 
داخم 

 انًدًٕعبد

282,84

9 
512 5,812 

 

 انكم
292,69

8 
514  

اإلحسبس 

 ثبالَتًبء

ثٍٛ 

 انًدًٕعبد

1912,4

96 
5 

219,42

9 
49,191 

1,11 
داخم 

 انًدًٕعبد

1891,1

96 
512 2,226 

 

 انكم
9196,1

68 
514  

 5,961 58,954 89 يشتفع

 انجعذ االَفعبنٙ

 9,526 52,125 24 يُخفض

 8,611 99,911 26 يتٕسظ

 5,989 92,111 89 يشتفع

 انجعذ انسهٕكٙ

 9,584 14,659 24 يُخفض

 9,924 55,156 26 يتٕسظ

 1,291 52,216 89 يشتفع

االَذيبج داخم 

 انمبعبد انذساسٛخ

 6,691 82,851 24 يُخفض

 15,541 24,584 26 يتٕسظ

 9,996 64,196 89 يشتفع

 بج انطالثٙاالَذي

 24 يُخفض
111,65

9 
6,819 

 26 يتٕسظ
151,15

8 
12,122 

 89 يشتفع
192,19

5 
2,482 
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 انًشبسكخ

ثٍٛ 

 انًدًٕعبد

829,56

2 
5 

992,19

9 
49,281 

1,11 
داخم 

 انًدًٕعبد

225,12

6 
512 9,226 

 

 انكم
1998,9

92 
514  

االَذيبج داخم 

 انحشو اندبيعٙ

ثٍٛ 

 انًدًٕعبد

2419,2

18 
5 

5425,5

26 
185,249 

1,11 
اخم د

 انًدًٕعبد

9491,1

12 
512 16,122 

 

 انكم
4699,8

95 
514  

 انجعذ انًعشفٙ

ثٍٛ 

 انًدًٕعبد

1162,2

92 
5 

245,62

5 
89,292 

1,11 
داخم 

 انًدًٕعبد

5159,6

21 
512 4,991 

 

 انكم
9511,2

42 
514  

 انجعذ االَفعبنٙ

ثٍٛ 

 انًدًٕعبد

9898,6

12 
5 

1659,9

16 
29,991 

1,11 
داخم 

 عبدانًدًٕ

2959,5

21 
512 59,291 

 

 انكم
6421,1

68 
514  

 انجعذ انسهٕكٙ

ثٍٛ 

 انًدًٕعبد

1192,1

49 
5 

282,24

2 
82,184 

1,11 
داخم 

 انًدًٕعبد

1664,4

69 
512 6,211 

 

 انكم
9152,1

22 
514  

االَذيبج داخم 

انمبعبد 

 انذساسٛخ

ثٍٛ 

 انًدًٕعبد

18959,

996 
5 

6181,8

29 
49,922 

داخم  1,11

 انًدًٕعبد

16421,

611 
512 62,991 

 

  92529,514 انكم
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124 

االَذيبج 

 انطالثٙ

ثٍٛ 

 انًدًٕعبد

91695,

995 
5 

51418,

518 
194,922 

1,11 
داخم 

 انًدًٕعبد

91964,

919 
512 

191,19

9 
 

 انكم
25551,

698 
514  

 

ي درجددات ( فدد2.22( وجددود فددروق دالددة إحصددائيًا عنددد مسددتوى )11يتعددح مددن جدددول )     
ا الخددتالف مسددتويات بيئددة الددتعمم تبًعدد ؛االنددماج الطالبددي كمجمددوع كمددي وبعديددو وأبعدداده الفرعيددة

 .مرتفع( –متوسط  –المدركة )منخفض 
وفقددا الخددتالف مسددتويات  ؛ولتحديددد اتجدداه الفددروق الدالددة إحصددائيا فددي االندددماج الطالبددي     

لممقارندات المتعدددة، كمدا ىدو مبدين  Scheffeبيئة التعمم المدركة، تم اسدتخدام اختبدار خديفيو 
 (.11بجدول )

 (52خذٔل )

َتبئح اختجبس شٛفّٛ ٔدالنتّ ثبنُسجخ نهفشٔق فٙ االَذيبج انطالثٙ تجعب الختالف يستٕٚبد ثٛئخ انتعهى 

 يشتفع( –يتٕسظ  –انًذسكخ )يُخفض 

 يشتفع يتٕسظ يُخفض انًتٕسظ انًدًٕعخ انجعذ

 انمًٛخ

   _______ 11,214 يُخفض

  _______ *1,192 11,829 يتٕسظ

 _______ *1,191 *5,522 15,249 يشتفع

اإلحسبس 

 ثبالَتًبء

   _______ 19,591 يُخفض

  _______ *9,899 12,662 يتٕسظ

 _______ *5,812 *8,525 51,945 يشتفع

 انًشبسكخ

   _______ 6,999 يُخفض

  _______ *5,222 11,516 يتٕسظ
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 _______ *1,961 *9,522 15,846 يشتفع

االَذيبج داخم 

انحشو 

 اندبيعٙ

   _______ 99,519 يُخفض

  _______ *2,229 91,228 يتٕسظ

 _______ *2,556 *15,265 92,469 يشتفع

 انجعذ انًعشفٙ

   _______ 51,898 يُخفض

  _______ *9,162 59,291 يتٕسظ

 _______ *5,846 *2,269 58,954 يشتفع

 جعذ االَفعبنٙان

   _______ 52,125 يُخفض

  _______ *8,526 99,911 يتٕسظ

 _______ *9,211 *4,481 92,111 يشتفع

 انجعذ انسهٕكٙ

   _______ 14,659 يُخفض

  _______ *5,912 55,156 يتٕسظ

 _______ *9,961 *2,862 52,216 يشتفع

االَذيبج داخم 

انمبعبد 

 انذساسٛخ

   _______ 82,851 يُخفض

  _______ *11,894 24,584 يتٕسظ

 _______ *4,226 *51,952 64,196 يشتفع

االَذيبج 

 انطالثٙ

   _______ 111,659 يُخفض

  _______ *14,519 151,158 يتٕسظ

 _______ *12,111 *99,514 192,195 يشتفع

دماج الطالبددي وبعديددو يتعددح مددن الجدددول السددابق وجددود فددروق دالددة إحصددائيًا فددي االندد       
وأبعادىما الفرعية لصالح المستوى المرتفع من بيئة التعمم المدركة مقارندة بالمسدتوى المتوسدط 
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والمنخفض من بيئة التعمم المدركة، كما وجدت فروًقا دالة إحصائيا لصدالح المسدتوى المتوسدط 
 من بيئة التعمم المدركة مقارنة بالمستوى المنخفض منيا.

( يتعددح أن االنددددماج الطالبددي يختمدددف 11(، )11(، )11ل عددرض الجدددداول )مددن خدددال       
بدداختالف مسددتويات بيئددة الددتعمم المدركددة ولصددالح المسددتوى األعمددى منيددا، وىددذا يعنددى أن بيئددة 
التعمم المدركة ليا تأ يرًا كبيرًا عمى االندماج الطالبي، وقد اتفقدت ىدذه النتيجدة مدن دراسدات كدل 

 &Opdenakker؛ Huang&Fisher,2011؛ 1221مددددن )محمددددود محمددددد خددددبيب، 
Minnaert, 2011 ؛Chipangura & Aldridge, 2017)،  حيددث أخددارت كددل منيددا

 لمدور الكبير الذي تمعبو بيئة التعمم في االندماج الطالبي.
كممددا تددوافرت ببيئددة الددتعمم مددا يمددزم الطالددب عمددى الددتعمم  ويمكددن أن نرجددع ذلددك إلددى أنددو      

مدو ومدع المحيطدين بدو، ويرجدع عده ذلدك فدي اندماجدو وانسدجامو مدع مدا يتعم  واالستيعاب سيسا
ذلك إلى مدى ما يدركو الطالب بيئة تعممدو المحيطدة بدو، بدايدًة باألسداتذة فالددعم المقددم مدنيم 
لو تأ ير إيجدابي فدي تخدجيع الطدالب فدي المخداركة واالنددماج، وقدد أوعدحت ذلدك دراسدات كدل 

( أىميدة الددور الدذي يمعبدو األسداتذة Imms& Byers,2017; Pilot et al.,2017مدن )
عم دالزمال  ليدم تدأ ير فدي مسدتوى انددماج زمالئيدم، فالد في االندماج الطالبي لمطالب، كما أن  

 ,Ramos-Diazمن المحيطين بالطالب يسيم في تحقيق أعمى مسدتويات االنددماج ) مالمقد
etal.,2016.) 

بالكميدة، والمدذان ليمدا دور  يلمقررات الدراسية والجانب اإلدار ا ام أيعً كما تخمل بيئة التعم       
في مدى اندماج الطالب؛ ومدن  دم يجدب تدوفير بيئدة مالئمدة لمطدالب لرفدع مسدتويات انددماجيم 
فددي األنخددطة المختمددف داخددل القاعددات الدراسددية أو خارجيددا عمددى مسددتوى الكميددة أو الجامعددة 

(Martin& Bolliger,2018.) 
اختمف االندماج الطالبي لددى طدالب السدنة األولدى  حيث تحقق صحة ىذ الفرض،تك وبذل     

وفقا الختالف مستويات بيئة الدتعمم المدركدة لددييم )مدنخفض  ؛بكمية التربية جامعة اإلسكندرية
ولصدددالح المسددتوى المرتفددع مقارندددة بالمسددتويين المددنخفض والمتوسدددط،  مرتفددع( –متوسددط  –

   مقارنة بالمستوى المنخفض.ولصالح المستوى المتوسط 
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 :ىتائر الررض الرابع ومياقشتُ -

يددنص الفددرض الرابددع عمددى أنددو   ال توجددد فددروق دالددة إحصددائًيا فددي االندددماج الطالبددي 
لدددى طددالب السددنة األولددى بكميددة التربيددة جامعددة اإلسددكندرية تبًعددا الخددتالف النددوع االجتمدداعي 

 إناث( .-)ذكور
الباحدددث باسدددتخدام اختبدددار  ت  لممجموعدددات المسدددتقمة، وذلدددك  الختبدددار ىدددذا الفدددرض قدددام     

لحساب الفروق بين متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث فدي مقيداس االنددماج 
 (.11الطالبي، والنتائج يوعحيا جدول )

(58) 

َب  انًتٕسطبد انحسبثٛخ ٔاالَحشافبد انًعٛبسٚخ ٔلٛى "د" نهفشٔق ثٍٛ يتٕسطٙ دسخبد انزكٕس ٔاإل

 فٙ يمٛبس االَذيبج انطالثٙ

 انًحٕس

 انزكٕس

=ٌ(111) 

 اإلَب 

=ٌ(114) 
 "د"

 انذالنخ انمًٛخ االَحشاف انًتٕسظ االَحشاف انًتٕسظ

 1,11 9,121 1,251 11,111 5,199 15,154 انمًٛخ

اإلحسبس 

 ثبالَتًبء
16,491 5,942 12,421 9,121 8,842 1,11 

 انًشبسكخ
11,265 5,284 11,254 5,949 1,258 

غٛش 

 دانخ

االَذيبج داخم 

انحشو 

 اندبيعٙ

91,621 8,522 92,224 8,988 9,416 1,11 

االَذيبج 

 انًعشفٙ
52,829 5,815 51,985 9,892 4,218 1,11 

االَذيبج 

 االَفعبنٙ
99,491 2,852 91,229 8,828 9,229 1,11 

االَذيبج 

 انسهٕكٙ
59,992 5,411 51,981 9,161 9,128 1,11 

َذيبج داخم اال

انمبعبد 

 انذساسٛخ

65,491 4,449 29,242 19,162 2,421 1,11 

االَذيبج 

 انطالثٙ
159,245 12,282 111,122 12,415 2,489 1,11 
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( لجميدع محداور االنددماج 2.22( أن قديم  ت  دالدة عندد مسدتوى )11يتعح من جددول )     
 ،المحددور الخدداص بالمخدداركةوىددذه الفددروق لصددالح الددذكور عدددا  ،الطالبددي ومجموعيددا الكمددي

فكانت قيمة  ت  غير دالة، مع مالحظة أنو فدي اختبدار التجدانس كاندت قيمدة )ف( دالدة أحياًندا 
سدوا  فدي حالدة التجدانس أو عددم  ،وأحياًنا غير دالدة، وبالتدالي تدم اختيدار قيمدة )ت( المناسدبة

 التجانس.
 عمددديابقة م دددل دراسدددات )تتفدددق نتيجدددة البحدددث الحدددالي مدددع نتيجدددة بعدددض الدراسدددات السددد     

؛ عبددد 1221؛ مسددعود عبددد الحميددد حجددو،Akpan&Umobong,2013؛ 1221الخددكعة،
قدد أخدارت كدل مدنيم إلدى وجدود فدروق فدي االنددماج ف( 1222المحسن خعير ونجدال  راعدي،

والتوافددق مددع الحيدداة الجامعيددة لصددالح الددذكور، كمددا اختمفددت نتيجددة البحددث الحددالي مددع نتددائج 
؛ 1221ل السدواط،؛ وصد1221؛ رفعدة الزغبدي،1221حي خدعبان خدرف،دراسات كل من )صب

ال توجدد فدروق  التي أخارت كل منيدا إلدى وجدود فدروق لصدالح اإلنداث أو( 1221خيري حميم،
 في االندماج الطالبي تبًعا لمتغير النوع االجتماعي.

لمخداركة، قدد مع مالحظة، أنو ال توجد فروق دالة إحصائًيا بين الذكور واإلنداث فدي بعدد ا     
يرجددع ذلددك إلددى عدددم تفرقددة الجامعددة أو الكميددة بددين الددذكور واإلندداث فددي األنخددطة المختمفددة 
المتاحددة لمطددالب، فيددي متاحددة لمجميددع ليسددت مقتصددرة عمددى فئددة بعينيددا؛ ممددا اتعددح ذلددك فددي 

 خعور الطالب جميًعا بيذه النقطة، وىي المساواة بين الجنسين في األنخطة المختمفة.
خالل نتيجة البحث الحالي، فإن الذكور أك ر اندماًجا وانسجاًما في الحيداة الجامعيدة، ومن      

فيددم أك ددر خددعورًا باالنتمددا  لمجامعددة والكميددة وقيمتيددا، كمددا أنيددم أك ددر اندددماًجا ومخدداركًة فددي 
القاعات الدراسية مع زمالئيم وأساتذتيم والمقررات التي يدرسونيا، وقدد يرجدع ذلدك إلدى طبيعدة 

ات المجتمدع المصدري، الدذي يعطدي أحياًندا اىتماًمدا أكبدر لمدذكور، ويتعدح ذلدك فدي محديط وعاد
واالنفتدداح عمددى  ،والسددماح ليددم بالمخدداركات ،األسددرة مددن خددالل إعطددا  الددذكور الدددور القيددادي

حيدث تقتصددر  ،البيئدة الخارجيدة أك ددر مدن اإلندداث، وقدد يحددث ذلددك فدي مرحمددة مدا قبدل الجامعددة
؛ دوليدة عمدى الدذكور أك در مدن اإلنداثتطمدب سدفر ومخداركات محميدة أو بعض األنخدطة التدي ت

 نظرًا لعدم رغبة األسرة في مخاركة بناتين؛ األمر الذي يمكن أن ينتقل إلى المرحمة الجامعية.
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 :ىتائر الررض اخلامض ومياقشتُ -

البدي لددى الفرض الخامس عمى أنو   ال توجد فروق دالة إحصائًيا في االنددماج الط ينص       
 أدبي( .-تبًعا الختالف التخصص )عممي ؛طالب السنة األولى بكمية التربية جامعة اإلسكندرية

الختبدددار ىدددذا الفدددرض قدددام الباحدددث باسدددتخدام اختبدددار  ت  لممجموعدددات المسدددتقمة، وذلدددك      
لحسدداب الفددروق بددين متوسددطات درجددات الطددالب بالخددعب العمميددة ومتوسددطات درجددات الطددالب 

 (.12ألدبية في مقياس االندماج الطالبي، والنتائج يوعحيا جدول )بالخعب ا
(52) 

انًتٕسطبد انحسبثٛخ ٔاالَحشافبد انًعٛبسٚخ ٔلٛى "د" نهفشٔق ثٍٛ يتٕسطٙ دسخبد انشعت األدثٛخ 

 .ٔانعهًٛخ فٙ يمٛبس االَذيبج انطالثٙ

 انًحٕس

 انعهًٙ

=ٌ(111) 

 األدثٙ

=ٌ(151) 
 "د"

 انذالنخ انمًٛخ االَحشاف ظانًتٕس االَحشاف انًتٕسظ

 1,11 2,991 1,219 11,445 1,286 15,521 انمًٛخ

 اإلحسبس ثبالَتًبء
51,141 5,224 12,112 5,649 19,899 

1,11 

 انًشبسكخ
15,111 5,518 4,212 5,542 6,156 

1,11 

االَدددددددذيبج داخدددددددم 

 15,664 9,692 92,252 2,951 99,981 انحشو اندبيعٙ

1,11 

 

 شفٙاالَذيبج انًع
52,111 9,126 51,482 9,691 8,891 

1,11 

 االَذيبج االَفعبنٙ
99,811 8,896 91,591 2,924 2,998 

1,11 

 االَذيبج انسهٕكٙ
59,411 9,848 51,411 9,192 2,259 

1,11 

االَدددددددذيبج داخدددددددم 

 انمبعبد انذساسٛخ
69,851 15,549 29,116 11,428 8,219 

1,11 

 1,11 4,584 19,198 116,899 18,652 152,461 االَذيبج انطالثٙ
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( لجميدع محداور االنددماج 2.22( أن قديم  ت  دالدة عندد مسدتوى )12يتعح من جددول )     
وىدذه الفدروق لصدالح القسدم العممدي، مدع مالحظدة أندو فدي اختبدار  ،الطالبي ومجموعيدا الكمدي

ار قيمدددة )ت( التجدددانس كاندددت قيمدددة )ف( دالدددة أحياًندددا وأحياًندددا غيدددر دالدددة، وبالتدددالي تدددم اختيددد
 المناسبة سوا  في حالة التجانس أو عدم التجانس.

( التدي أخدارت 1221تتفق نتيجة البحث الحالي مع نتيجة دراسة صدبحي خدعبان خدرف )     
الطددالب ذوي إلددى وجددود وفددروق دالددة إحصددائًيا فددي االندددماج لدددى طددالب كميددة التربيددة لصددالح 

لي مددع نتددائج بعددض الدراسددات م ددل )مسددعود ، كمددا تختمددف نتيجددة البحددث الحدداالخددعب العمميددة
( التددي 1222؛ وصددل السددواط،1222؛ عبددد المحسددن خعددير ونجددال  راعددي،1221حجددو، 

أخارت كل منيا إلدى وجدود فدروق دالدة إحصدائًيا فدي االنددماج لصدالح األقسدام األدبيدة أو عددم 
 وجود فروق بين طالب الخعب األدبية وطالب الخعب العممية في االندماج.

ومن خالل نتيجة البحدث الحدالي، فدإن طدالب الخدعب العمميدة أك در انددماًجا وانسدجاًما فدي      
الحيدداة الجامعيددة مددن طددالب الخددعب األدبيددة، فيددم ُيقدددرون جددامعتيم وكميددتيم بخددكل أعمددى مددن 
نظائرىم، ويخعرون بالفخر النتمائيم ليذه الكمية والجامعة، فيم أك ر تفداعاًل وتوافًقدا وانسدجاًما 

مالئيم وأساتذتيم والمقررات التي يدرسونيا، وقد يرجع ذلك إلى قمة عدد الطدالب بالخدعب مع ز 
العمميددة مقارنددَة بعدددد الطددالب بالخددعب األدبيددة؛ لددذلك فددإن التفدداعالت داخددل القاعددة الدراسددية 

أن الك افدة الطالبيدة داخدل القاعدات  Pilot etal.(2017)أفعل، وىذا مدا أخدارت إليدو دراسدة 
تؤ ر في اندماج الطالب، فكمما زادت الك افدة الطالبيدة داخدل القاعدات الدراسدية عدعف الدراسية 

 اندماج الطالب.
باإلعافة إلى طبيعدة المقدررات التدي يدرسديا طدالب الخدعب العمميدة وتطبيقاتيدا المعمميدة،      

ك فيو متاح لمطالب تطبيق ما يدرسدونو نظرًيدا بطريقدة عمميدة مدن خدالل المعامدل الخاصدة بدذل
تقدان لمدا يدرسدو؛  والمتاحة بالكمية، فتطبيق الطالب ما يدرسو عممًيا يؤدي بو إلى فيم أعمق واك

ي بو لمخعور بالراحة وال قدة؛ ممدا يدنعكس إيجابًيدا فدي تعامالتدو مدع زمالئدو وأسداتذتو؛ ؤد  ا يُ مم  
 ا يزيد من اندماجو داخل القاعات الدراسية ولمكمية بخكل عام.مم  
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 ذَِّراَشاُت َاِلُنكرتَسُة والتَّوصيَّاُت:الُبُشوُخ وال 
 في عو  النتائج التي توصل إلييا ىذا البحث يمكن تقديم التوصيات التالية: 
عمى رفع مستوى االندماج الطالبي، وذلك بعقد ندوات ودورات تحث وتخجع الطالب  العمل-2

 الجامعة. عمى المخاركات داخل القاعات الدراسية وخارجيا عمى مستوى الكمية أو
مخكالتيم وح يم عمى االندماج  دور اإلرخاد األكاديمي لمطالب لمساعدتيم في حل   تفعيل-1

 .في األنخطة المختمفة المتاحة بالجامعة

ومن  م اندماجيم داخل  ؛استخدام وسائل متنوعة الست ارة الطالب لمتعمم لزيادة دافعيتيم-1
 وخارج القاعات الدراسية.

المقررات الدراسية لمواكبة التغيرات العممية ولزيادة دافعية الطالب  العمل عمى تطوير-1
 واندماجيم المعرفي.

تخجيع الخباب من الجنسين والتخصصات المختمفة بالكميات عمى المخاركات الجامعية -1
 داخل وخارج القاعات الدراسية.

عمم لدى مراحل تعميمية نمذجة العالقات بين االندماج الطالب والتوجيات الدافعية وبيئة الت-1
 مختمفة.

 البنية العاممية لمقياس االندماج الطالبي الجامعي.-2
 دراسة التوجيات الدافعية في عو  بعض المتغيرات الديموغرافية.-3
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 املرادع

(. العالقدة بدين الدافعيدة الداخميدة األكاديميدة 1222أحمد فالح العموان وخالد عبد الرحمن العطيدات )-
ألكاديمي لدى عيندة مدن طمبدة الصدف العاخدر األساسدي فدي مديندة معدان بداألردن. والتحصيل ا

 .222-131(، 1)23، مجمة الجامعة اإلسالمية )سمسمة الدراسات اإلنسانية(
(. عالقة أسموب التعمم والتخصص الدراسي والنوع بدإدراك بيئدة الدتعمم 1221إسماعيل محمد الفقي )-

مجمددة لدددى طددالب كميددة التربيددة جامعددة تعددز بدداليمن.  والتحصدديل الدراسددي وأسددموب التدددريس
 .31-12، 221، دراسات في المناىج وطرق التدريس

(. العدزو السدببي لمنجداح والفخدل وعالقتدو بدبعض جواندب بيئدة الدتعمم 1222أماني صالح المطيري )-
 ، كمية التربية بالقصيم.رسالة ماجستير غير منخورةالمدركة لدى طالبات جامعة القصيم. 

(. بنية الفعائل وقوى الخمق اإلنسدانية وعالقتيمدا باالنددماج األكداديمي 1221تامر خوقي إبراىيم )-
 .234-221(، 1)214، مجمة كمية التربية جامعة األزىرلدى طالب الجامعة. 

(. مفيددوم الددذات األكاديميددة ومسددتوى الطمددوح األكدداديمي وعالقتيمددا1222حنددان حسددين محمددود )-
، مجمدددة العمدددوم التربويدددة مصدددراديمي لددددى عيندددة مدددن طالبدددات الجامعدددة. باالنددددماج األكددد  
 11(1 ،)121-111. 

(. انيماك الطمبة في تعمم المغة اإلنجميزية وعالقتو بكل من عالقدة الطمبدة 1221رفعة رافع الزعبي )-
(، 1)4، المجمة األردنيدة فدي العمدوم التربويدةبمعممي المغة اإلنجميزية واتجاىاتيم نحو تعمميا. 

112-112. 
(. المعتقدددات المعرفيددة والتوجيددات الدافعيددة )الداخميددة والخارجيددة( 1222السدديد محمددد أبددو ىاخددم ) -

المددؤتمر العممددي ال ددامن لدددى مرتفعددي ومنخفعددي التحصدديل الدراسددي مددن طددالب الجامعددة. 
-222إبريددل،  11-12، )اسددت مار الموىبددة ودور مؤسسددات التعمدديم: الواقددع والطموحددات(

212. 
(. التنبددؤ باالندددماج الدراسددي لدددى طددالب المرحمددة ال انويددة مددن خددالل 1221يد محمدددي صددميدة )سدد-

(، 2)11، مجمدة كميدة التربيدة جامعدة اإلسدكندريةالمناخ المدرسي المدرك والذكا  االنفعدالي. 
141-122. 

المرحمدة  (. الدافعية األكاديمية وعالقتيدا باالنددماج المدرسدي لددى تالميدذ1221خيري مسعد حميم )-
 .211-34(، 2)21، مجمة دراسات عممية في عمم النفساالبتدائية. 
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(. االنيمدداك الطالبددي فددي الحيدداة الجامعيددة. دراسددة  را  الطددالب فددي 1221صددبحي خددعبان خددرف )-
 .113-231، 11، مجمة كمية التربية بطنطاكمية التربية جامعة المنوفية. 

(. التفكيدر اإليجدابي وعالقتدو 1221لباقي عبدد المطيدف )طارق نور الدين محمد وعبد الرسول عبد ا-
بالدافعية األكاديمية الداخميدة والخارجيدة لددى طدالب الدراسدات العميدا بكميدة التربيدة بسدوىاج. 

 .121-112(، 1)12، مجمة كمية التربية في العموم النفسية جامعة عين خمس
ي لدى طمبة الجامعة، بندا  وتطبيدق. (. االندماج الجامع1222عبد المحسن خعير ونجال  راعي )-

 .143-111(، 1)11، مجمة أبحاث البصرة )العموم اإلنسانية( العراق
(. مدددركات الطددالب المعممددين ألبعدداد بيئددة الددتعمم الجامعيددة 1222عبددد الناصددر أندديس ىبددد الوىدداب )-

البحددوث مجمددة وعالقتيددا بالتحصدديل األكدداديمي وفًقددا لمسددتويات فاعميددة الددذات العامددة لدددييم. 
 .221-221(، 1)11، النفسية والتربوية كمية التربية جامعة المنوفية

(. الددذكا  الوجددداني وعالقتددو باالندددماج الجددامعي لدددى طددالب كميددة 1221عدددنان محمددد القاعددي )-
 .32-12(، 1)1، المجمة العربية لتطوير التفوقالتربية جامعة تعز. 

لجددنس عمددى التوافددق الجددامعي لدددى طمبددة جددامعتي (. تددأ ير نظددام الدراسددة وا1221عمددى الخددكعة )-
 .112-111(، 1)12، مجمة العموم التربويةالنجاح الوطنية وجامعة القدس المفتوحة. 

(. مواصدفات بيئدة الدتعمم فدي 1222عمار أحمد العجمي ومنال حميدي الديحاني وعيد صدقر اليديم )-
مجمددة العمددوم لدراسددي لمطمبددة. كميددة التربيددة األساسددية بدولددة الكويددت وعالقتيددا بالتحصدديل ا

 .123-111(، 2)23، التربوية والنفسية بالبحرين
( دراسدة سديكو متريدة AMS(. البنيدة العامميدة لمقيداس الدافعيدة األكاديميدة )1224فأ أبو عدواد )-

عمى عينة من طمبة الصفين السادس والعاخر في مددارس وكالدة الغدوث )األوندروا( بداألردن. 
 .122-111(، 1+1)11، مجمة جامعة دمخق

(. جدودة بيئدة الدتعمم وعالقتيدا باالتجاىدات نحدو 1221محمد خعبان فرغمي ومحمود أندور سدويفي )-
الدددتعمم واكتخددداف الطدددالب الموىدددوبين بالمرحمدددة اإلعداديدددة بأسددديوط: خطدددة عمدددل نحدددو بيئدددة 

 .111-123(، 1)11، مجمة كمية التربية جامعة أسيوطمدرسية فعالة. 
(. بعض خصائص بيئة التعمم كما يدركيا طالب كميدة المعممدين بدالرس 1221يب )محمود محمد خب-

-42(، 2)12، مجمددة كميددة التربيددة جامعددة أسدديوطوعالقتيددا باالندددماج واالسددتمتاع بددالتعمم. 
211. 
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(. نمذجددة العالقددات بددين توجيددات اليدددف وفعاليددة الددذات واالندددماج 1222مسددعد ربيددع أبددو العددال )-
مجمة البحوث النفسدية األكاديمي لدى عينة من طالب المرحمة ال انوية. المدرسي والتحصيل 

 .112-121(، 2)11، والتربوية بكمية التربية جامعة المنوفية
(. التوافددق مددع الحيدداة الجامعيددة وعالقتددو بددبعض المتغيددرات لدددى 1221مسددعود عبددد الحميددد حجددو )-

-131(، 2)1، والدراسددات مجمددة فمسددطين ل بحدداثطمبددة جامعددة القدددس المفتوحددة بغددزة. 
124. 

(. التسددويف األكدداديمي وعالقتددو بالتوجيددات الدافعيددة )الداخميددة 1222مصددطفى خميددل عطددا ا  ) -
المجمددة العمميددة بكميددة التربيددة جامعددة والخارجيددة( وال قددة بددالنفس لدددى طددالب كميددة التربيددة. 

 .241-213(، 1)11، أسيوط
حفيزية كمتغير وسيط بدين العوامدل الداخميدة والخارجيدة (. المرونة الت1221منتصر صالح سميمان )-

مجمددة دراسددات فددي والتحصدديل الدراسددي لدددى التالميددذ أ نددا  االنتقددال إلددى المرحمددة اإلعداديددة. 
 .112-132(، 1)11، التربية وعمم النفس بالسعودية

 . عمان: دار الفكر لمطباعة والنخر.ميارات التدريس الفعال(. 1221نايفة قطامي )-
(. بعددض عوامددل الدافعيددة األكاديميددة الذاتيددة المرتبطددة بالمندداخ الدددافعي 1221ىددالل زاىددر النبيددان )-

مجمدة كميدة الدتمكن لددى طمبدة الصدف العاخدر بسدمطنة عمدان. -لدى ذوي التوجو نحو األدا 
 .142-111(، 2)211، التربية جامعة األزىر

مات اإلرخددداد األكددداديمي وعالقتدددو (. مسدددتوى الرعدددا عدددن خدددد1221وصدددل ا  عبدددد ا  السدددواط )-
مجمددة كميددة باالندددماج النفسددي والمعرفددي لدددى طددالب الجامعددة فددي عددو  بعددض المتغيددرات. 

 . 121-111(، 1)211، التربية جامعة األزىر
مجمدة (. واقع االندماج االجتمداعي لطمبدة السدنة األولدى جدامعي. 1221يونس لعوبي وأحمد منيعذ )-

 .211-211، 1، رالعموم اإلنسانية بالجزائ
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