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حاالت الهوية األكاديمية ومصادر الدعم االجتماعي المدرك ودالالتهم 
التنبؤية والتمييزية بالدافعية العقلية لدى طالبات شعبة الطفولة بكلية 

 ية بقنا.الترب
 إعداد

 شيماء سيد سليماند/ 
 مدرس بقسم علم النفس التربوي

 جامعة جنوب الوادي -كلية التربية بقنا 
Shaimaapsychology31@yahoo.com 

 :مستخلصال
الدافعية ( تحديد مستوى 1هدفت الدراسة الحالية إلى تحقيق عدة أهداف منها:)

لدى عينة من طالبات  وحاالت الهوية األكاديميةالعقلية، والدعم االجتماعي المدرك، 
 فرقعلى ثالثة  موزعة ( طالبة300بلغ حجمها ) شعبة الطفولة بكلية التربية بقنا،

عن الكشف (2)، باإلضافة إلى (1،46( وانحراف معياري )20،7دراسية بمتوسط عمر)
ت الهوية األكاديمية وماادر الدعم االجتماعي المدرك حااللالتنبؤية  الدالالت

( تحديد الدالة التمييزية بين مرتفعي 3و) ،بالدافعية العقليةوالمستوى الدراسي للطالبات 
ولتحقيق أهداف الدراسة تم تعريب مقياس حاالت الهوية ومنخفضي الدافعية العقلية، 
عداد مقياس  مقياس ، واستخدام الاورة المعربة لركالدعم االجتماعي المداألكاديمية، وا 
وأظهرت  لمقاييس.ا، وتم التحقق من الكفاءة السيكومترية لتلك كاليفورنيا للدافعية العقلية

أن مستوى الدافعية العقلية والدعم االجتماعي المدرك لدى أفراد عينة  الدراسة نتائج
ة مستوى أعلى من عينة الدراس أظهرتالدراسة كان أعلى من المتوسط الفرضي، كما 

المتوسط في حالتي أقل من )المحققة، والمعلقة(، و توسط في حالتي الهوية األكاديميةالم
الهوية األكاديمية )المضطربة، والمغلقة(، وتوالت الدراسة إلى إمكانية التنبؤ بالدافعية 

، حاالت الهوية األكاديمية، وماادر الدعم االجتماعي المدرك من خاللالعقلية 
في طبيعة  مستوى الدراسيوللدعم االجتماعي المدرك لل الدور المعدلرت النتائج وأظه

، كما توجد دالة تمييزية يمكن من الدالالت التنبؤية لحاالت الهوية بالدافعية العقلية
في مجموعتي المرتفعين و المنخفضين في الدافعية  ا التنبؤ بعضوية الطالباتخاللهم
 العقلية. 

جتماعي المدرك، الدافعية الت الهوية األكاديمية، الدعم اال: حاةالكلمات المفتاحي
 .العقلية
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Abstract: 
The current study aimed at achieving several objectives;  

(1)determining the level of mental motivation, perceived social support 

and  academic identity, among a sample of 300 female students 

enrolled at Qena faculty of education (mean=20.7, SD=1.46),(2) 

detecting the predictive indicators of academic identity status, different 

sources of social support , the student's study level in predicting the 

mental motivation,and(3)revealing the discriminatory function between 

high and low mental motivation.To achieve the study aims, a version of  

academic identity status  scale was translated and adopted, scale for the 

Perceived Social Support Scale was developed, and the translated 

image of the Californai Measure of Mental Motivation was used. Also, 

the psychometric properties of these scales were estimated. 

The results of the study showed that the level of mental motivation and 

perceived social support among the study sample was higher than the 

hypothesis average. The study sample also showed a higher level than 

the average in the (acheived and moratorium) academic identity status 

and less than the average in the(diffused  and  foreclosed) academic 

identity status. The study concluded that the mental motivation could 

be predicted by the academic identity status, the sources of perceived 

social support. Also,The results showed the moderating  role of 

perceived social support and student's study level in  the predictive 

indicators of identity status in mental motivation, and  there was a 

discriminatory function that could predict the membership of students 

in the high and low groups in mental motivation. 

 Keywords: Academic Identity Status, Perceived Social Support, 

Mental  Motivation. 
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 مقدمة:
نتيجة  جتماعيةاالو  معرفيةجذرية في النظم التربوية واليرات تغ م اليومالعال يشهد

سهولة الواول إلى و  التعليم والتعلم وتقنيات المعلومات تكنولوجياالسريع في تقدم لل
 رتقاءستجابة لتلك التغيرات من خالل االاالالضروري من أابح ف، وتبادلها المعرفة

يتوقف تطور المجتمع العلمي على ما ينتجه من طالب حيث ؛ ببمستوى تعليم الطال
 ذوي كفاءة مرتفعة في مختلف التخااات.

وتمثل الحياة الجامعية تجربة حياتية متكاملة يعيشها الطالب خالل سنوات 
دراسته فيها بكل تفاايلها ويتفاعل معها ويتأثر بها ويستفيد من معطياتها المختلفة من 

محيطه االجتماعي عند دخوله معترك الحياة  إلىوبالتالي ينقلها  عله معهاخالل تفا
تأتي أهمية الطالب الجامعي في المجتمع من حيث فاعلية ، و العملية بعد التخرج 

ا فيها في المحيط عمرية وعقلية ونفسية يكون مؤثر  التأثير الذي يقوم به، ألنه في مرحلة 
نحو د لتحقيق تطلعات أبناء المجتمع األمل المنشو يمثل  كما أنه، الذي يعيش فيه

 (.2012)موفق الحسناوى،  التطور والرقي والمساهمة في مسيرة الحضارة اإلنسانية
 الفرد إنجاز وتحسن والنجاح التطور أن Deci and Ryan (1991) ويرى 

 الطلبة لدى الدافعية إثارةأن و  ،دافعيتهفي التعلم و  نحو موقفه في يتحدد مجتمعال في
 .التعليمية األنشطة في اندماجهم وزيادة فاعلية أكثر تعلمهم عملية من يجعل

،  Mental Motivationفي السنوات األخيرة ماطلح الدافعية العقليةظهر و 
حيوي ا وافع اإلنسانية، فهي تؤدي دور ا في منظومة الد مهمةأحد الجوانب التمثل هي و 

ية وخارجها، وتعد الدافعية العقلية من في نجاح األفراد وتقدمهم، داخل المؤسسة التعليم
نخراط في عملية التفكير، تي تشير إلى الرغبة القوية في االالمفاهيم الحديثة نسبي ا ال

ستعداد لحل حديات والتساؤل فيها والتيقظ واالوالبحث عن القضايا المعقدة والمليئة بالت
قرارات الاائبة )جابر عبد تخاذ الاالمشكالت المحتملة مع البحث عن األسباب واألدلة و 

 (.2015الحميد جابر ، نورهان حسين إبراهيم ، ومنى حسن السيد ، 
الفرد القوية ونزوعه نحو استعمال  رغبة ة بأنهايلالعق الدافعية م اإلشارة إلىتو 

ال يقل أهمية عن الذي  الجانب االنفعالي للتفكيرتمثل كما أنها مهاراته في التفكير، 
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تم و ، (2015،سحر محمد عبد الكريم وسماح محمود إبراهيم ) له الجانب المعرفي
 نحو التوجهو  ،Mental Focus ىلعقلالتركيز ا ى:ه يةالعقل دافعيةلل أبعاد أربعةتحديد 
 Creative Problems مشكالتلل االبداعى الحل، و  Learning Orentaionمالتعل

Solving ، المعرفي  والتكامل Cognitive Integrity (Giancarlo, Blohm 

&Urdan,2004)  

م ن؛ حيث تالتربوييالباحثين  قبل من باهتمام متزايد العقلية الدافعيةحظيت و 
أجريت على طالب الجامعة وهدفت إلى الكشف عن عديدة   دراسات ها فيتناول

السرعة اإلدراكية البارية بكعالقتها  ،النفسيةالمتغيرات العديد من العالقة بينها وبين 
، (2015، نوال محمد عساف)(، ومهارات إدارة الوقت 2015ة إسماعيل كحيل، )ديان

المنظم والتحايل الدراسي والتعلم  (،2016،العسيري علىمحمد )وأساليب التفكير
(، وكفاءة التعلم اإليجابية 2015)أحمد على محمد الشريم وزياد كامل الالال،ذاتي ا
و أحمد  علي طه)معتقدات الرياضية وال( 2018،ق نور الدين محمد عبدالرحيمطار )

 .(2019،عبدالمجيد خلف إيمان
التعليمية على تنمية الجوانب المعرفية لدى  -دور العملية التعلميةيقتار  الو 

وير الجوانب الحسية والنفسية المتعلمين فحسب، إنما يتعدى ذلك إلى تنمية وتط
اد ومساعدتهم على التكيف جتماعية لما في ذلك من أهمية في تطوير شخاية األفر واال
مة الذي يؤثر سليم، لهذا فإن النمو النفسي االجتماعي يعد أحد مظاهر النمو المهال

نفعالية واألخالقية )عماد رفية واالبشكل مباشر على معظم مظاهر النمو األخرى كالمع
  (.197، 2012عبد الرحيم الزغول ، 

 من ترتبط وهي كأفراد، همحيات في نمائية حرجة مرحلةب ةالجامع طالب ويمر
من  بالتوقعات أخرى جهة ومن ذاتهم، حول معتقداتهم تطرأ على التي بالتغيرات جهة

  Ego Identity األنا هوية تشكل ويمثل ،الجديدة واالجتماعية التعليمية السياقات
 تحديد على الفرد بقدرةترتبط  ؛ حيثErikson نظر وجهة من التغير هذا محور

 تابح حيال تساؤالت قرارات إلى الواول محاولة خالل من الحياة في وارهوأد معتقداته
 من "مثل Ego Identity Crisis األنا هوية أزمة " Erikson أسماه عما وتعبر ملحة
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 ;Berzonsky,2008) اتجه؟ وأين الحياة، في أهدافي وما أريد، وماذا أنا،

Erikson,1968,1980) . 
 هقةمراال مرحلة في الرئيسة المهام التطورية األنا إحدى هوية تشكيل ُيعدو 
يتم استمرار كل من الهوية واألزمات المرتبطة بها  ؛ حيثأوائل العشريناتو  المتأخرة

 ،اعية الثقافية في المجتمعبسبب التغيرات الديموغرافية واالجتمحتى أوائل العشرينات 
 , Emerging adulthood (Arnett الااعد رشدمرحلة الهذه الفترة بتسمى و 

2000) . 
من العوامل غير المعرفية التي لها دور محوري في األبحاث  الهويةوتعد 
ؤثر على اختيارات المدارس وسلوك تألنه في ظل ظروف معينة قد ، المتعلقة بالتعليم

-Flores) .الفال الدراسي واألداء الوظيفي وتارف المراهقين نحو التعليم المدرسي

Crespo ,2007) 
 التعليم مرحلة إلى الدخول في حساس ا وهاما   دور ا الطالب هوية تطور ويلعب

 أن ويمكن عالمهم، في الطلبة ينخرط من خاللها التي العدسة إنها حيث الجامعي،
 (.2018)أحمد محاسنة وعمر العظامات، القرار اتخاذ في عملية كبير تأثير لها يكون

ا ، على أنهاز األكاديميفي سياق أبحاث اإلنج، تم تاور تشكيل الهويةو 
فاءاتهم تطوير إحساس أكثر دقة بجدارتهم وك (1)بـ  العملية التي يقوم بها األفراد

هذه  بناء  علىتقدير الذات ب إدراكهم وشعورهم( 3( تفهمهم لقيمهم، و )2، )الخااة
  ( Eccles, Wigfield, Flanagan, Miller, Reuman, & Yee, 1989) القيم
تعريف على تطوير الكفاءة األكاديمية والدافعية كجزء ال يتجزأ من تشكيل يؤكد هذا الو ، 

 .(Wigfield & Wagner,2005)  الهوية
 الشامل البناء في بشكل عميق المتجذرة المجاالت من العديد من الهوية وتتكون

ك ذل على وبناء  ، مختلفة مجاالت في وضع مختلف في يكون قد الفرد نأل ذلك ة،للهوي
 أربعة حاالت بين للتمييز اا  خا  مقياس ا Was and Isaacson (2008)  امم، 

، جزء خاص من "هوية األنا" ك Academic Identity status  األكاديمية ةللهوي
 Diffused :المضطربة  األكاديمية الهوية (1: )هي، وجانب مميز في تطوير الهوية
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Academic Identity بالهوية لتزاماال إلى اافتقار   ريظه ه الحالةلهذا وفق   والطالب 
يترتب عليه غالبًا عدم اتخاذ قرار بشأن القرارات المتعلقة  مما واستكشافها، األكاديمية

 Moratorium Academic  المعلقة األكاديمية الهوية( 2)، وبالقيم األكاديمية

Identity  ألكاديمي إلى الوقت الذي يمر فيه الطالب باالرتياب أو عدم اليقين اتشير و

 االستكشاف من خالل ةاألكاديمي ه، وأهدافهقيم حول استنتاجات إلىويحاول الوصول 
 :المغلقة األكاديمية الهوية( 3)وبهذه األهداف،  لتزامادون  الفاعل والبحث

Foreclosed Academic Identity   قيم بال االتزام   يظهر ه الحالةلهذ اوالطالب وفق
أي  دون) كاألباء واألمهات ، ...(  مهمون أشخاص رسمها لهالتي  األكاديمية واألهداف
المحققة  األكاديمية الهوية( 4)و هوية،لل استكشافلهذه األهداف أو منه  تفحص

Achieved Academic Identity اطور التزام   قد يكون ه الحالةلهذ اوفق   : والطالب 
 هذه اختيار تم وال، عاالستكشاف الف من فترة بعد األكاديمية القيم من بمجموعة
وفق ا لبعدى و Marcia(1966)  التي اقترحها الهوية حاالت على بناء   التانيفات
 .Identity exploration and commitmentبها  لتزامواالالهوية استكشاف 
ينبغي  ذالبأهداف الطالب وقراراتهم،  مرتبطةنظر ا ألن الهوية األكاديمية و 

للطالب ال سيما عند فهم القضايا األكاديمية إلى عي مراعاة قضايا الهوية عند الس
 أكاديمية مهام يواجهون حيث؛ الجامعة مثل جديدة اجتماعية سياقات إلى دخولهم
الهوية حاالت ، وبالتالي أابح من الضروري التعرف على طبيعة العالقة بين مختلفة

 لدى طالب الجامعة.األكاديمية والدافعية العقلية 
مع أفراد آخرين  للمهام التعليميةأثناء أدائهم من جانب آخر، ، بيتفاعل الطالو 

المعلم والمؤسسة التي و : كاألقران واألسرة هامإتمام هذه المفي يعملون معهم ويشاركونهم 
 االجتماعيأنواع مختلفة من الدعم بأنه يستمد  الفرد يدركة، وقد تتحقق فيها المهم

Social Support  رشاد له، اإلكتقديم النايحة و آلخرين: عالقاته مع اخالل من
 هاحترام قدرات، و الرعاية والحب، وتشجيع الجدارةوالشعور ب، اديةوالمساعدات الم

 . (Dupont,Galand & Nils,2015) الشخاية، والتكامل االجتماعي هتماماتهوا
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 االجتماعي الدعم   Maher, Mora and Leventhal (2006)عرفو 
دراكه الشعور الشخاي للفرد بأنه  Perceived Social Support المدرك بأن وا 
 .الماديةو والتي تشمل االحتياجات العاطفية  احتياجاتهلتلبية ن يمستعد اأشخاا  هناك 

أن الدعم  ت الباحثةباإلطالع على البحوث والدراسات السابقة، وجدو 
 أدائهملى وع للطالب تؤثر على الاحة النفسيةاالجتماعي المدرك من المتغيرات التي 

 أن (2011)فاضلي أحمد و مسيلي رشيد  آيت حمودة حكيمة، رىت حيث ؛األكاديمي
 لألفراد، والعقلية والنفسية الجسمية النواحي على المحافظة على يعمل االجتماعي الدعم
 لراحةبا الدعم متلقي إحساس وتعزيز التفاعل، أنماط تنمية خالل من ذلك ويكون

 حاجات يشبع أن يمكن وبالتالي ،فراداأل بين شاركة الفعالةوالم النفسي، واالطمئنان
 .بالفرد المحيطة للبيئة االنتماء

هذا أن الدعم االجتماعي المدرك التي تناولت في الدراسات البحثية وجد و 
تغيرات النفسية لدى طالب ببعض الم بشكل كبيررتبط ي المختلفةوماادره  المتغير

 , Emadpoor)الرفاهية النفسية و  ،  (Lian,2008) تقدير الذات الجامعة ك

Lavasani and Shahcheraghi ,2016)  ، قدرة الطالب على تنظيم حياتهم و
 ,Kamel,2018 ; Siah) ، والتوافق األكاديمي  (Rahat & lhan,2017)الجامعية 

 Niew, Wong & Lee,2016)  من المفترض أن يكون الدعم ، وبالتالي ،
ا لتحقيق متطلباتا د  مور  المدرك االجتماعي  .الجامعة قيم 
 التعرف على اإلسهام النسبي لحاالتتسعى الدراسة الحالية إلى وفق ا لما سبق و 

الدافعية العقلية لدى ب التنبؤ فيالدعم االجتماعي المدرك ماادر الهوية األكاديمية و 
 أفراد عينة الدراسة.

 :دراسةمشكلة ال
والذي يتجلى  ، ربية والتعليممجال التفي  تطور ا كبير ا المجتمع الماري يشهد 

ويعد  وى المناهج واألنشطة المرتبطة به ال سيما في مرحلة الطفولة، محتتطوير  في
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الطفل هو المحور األساسي في المناهج الحديثة؛ حيث تهدف أنشطتها إلى حث الطفل 
والتجديد،  على التجريب، والمحاولة، واالكتشاف، وتركز على مبدأ المرونة واالبداع

التعامل  علمية تمكنها منتتمتع بخاائص  وهذا كله يستوجب وجود معلمة مؤهلة
االنفتاح كهذا التطور  مواكبة، و بات المجتمع ومواجهة التحدياتبشكل إيجابي مع متطل

طبيعة األنشطة ونوعية  في المستمر والقدرة على التجديدستكشاف والفضول، العقلي واال
لذلك و  خاائص المفكر الناقد الجيد،ب أي تمتعها، التربوي المناخو  يةتعليمال وسائلال

ركزت الباحثة في الدراسة الحالية على طالبات شعبة الطفولة باعتبارهن معلمات 
أجيال تتحلى بالقدرة على  إلعداد فرص يوفرالمستقبل ألطفال ما قبل المدرسة، مما 

 واالبداع.التفكير الناقد 
 مهارات الالزمةلاو  ،المعرفيةلقدرات لمية امتالك الفرد أهعلى الرغم من و 
ا للتعليم تعدالتي و  الناقدللتفكير  يعد غير كاٍف ليكون الفرد مفكر ا هذا  أن، إال هدف ا مهم 

حيث تبين  ؛ (Facione, Giancarlo, Facione, & Gainen, 1995)وناقد ا جيد ا 
 انخفاضالتفكير قد ينتج عن نقص في القدرة أو  امانخفاض أداء الطالب في مهأن 

 استخدام قدرة علىينبغي أن يمتلك الطالب اللذلك ، الميل نحو االنخراط في التفكير
واتخاذ  بطرق ابداعية، وتقييم المواقف، حل المشكالت في هذه المهارات

 .(Giancarlo et al.,2004)القرارات
نخراط في التفكير الفرد لإلغبة الدافعية العقلية بأنها تمثل ر  وبالنظر إلى 

و العمل، فمن المرجح أن الطالب الذين والتعلم مما يؤدي إلى النجاح في الدراسة أ
قادرين على االنخراط في حل  مستوى مرتفع من الدافعية العقلية، يكونون يمتلكون

، مقارنة بأولئك الذين والنجاح في تحقيق النتائج المرجوةالمشكالت، وتطبيق المعرفة، 
وعدم  المباالةقي، فيظهرون حالة من عدم ليس لديهم الدافعية العقلية لبذل أي جهد حقي

 .(Insight Assessment,2019)االهتمام بما يحدث حولهم 
ا أهمية دراسة الدافعية العقلية  ظهرتو  من خالل الدراسة التي قام بها أيض 

Giancarlo et al.(2004)  أن هناك الكثير من الطلبة قادرين على  أظهرتوالتي
بداعي، التفكير الناقد واإل ياتكن ال يستخدم سوى القليل منهم سلوكالتفكير الجيد، ول

https://w.mdar.co/cat-140090.html
https://w.mdar.co/cat-139292.html
https://w.mdar.co/cat-139292.html
https://w.mdar.co/cat-139292.html
https://w.mdar.co/cat-140084.html
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ليست الطريقة و جوهر الدافعية العقلية في أن هناك طرق ا إبداعية لعمل األشياء يكمن و 
بغياب الدافعية العقلية يعتقد الفرد أن لكن و ، الوحيدة لعمل شئ ما أو لحل هي  تقليديةال

الجمود قابل ذلك وي الطريقة التي يسلكها لحل المشكالت هي الطريقة األفضل والوحيدة
  .العقلي

ستمتاع في تكوين بناء ستغراق واالدافعية العقلية في االمن خالل ال يميل الفردو 
يميل باورة طبيعية إلى البحث عن معرفي، فالفرد ذو الدافعية العقلية العالية 

لى اكتسابها والتفكير بها،   وفهم المثيرات والعالقات في عالمه، وتأملها بالمعلومات ، وا 
 بالمشكلة التفكير تستلزم التي أو المهام تيراالمث نحو يجابيةإ اتجاهات هذا الفرد يمتلك
 , Caciopo & Petty)  مقارنة بأقرانه من ذوي الدافع العقلي المنخفض  وحلها

ذلك أابح من األهمية الكشف عن مستوى الدافعية العقلية لدى ل . (34 ,1982
الداخلية حالة الاالهتمام بالكشف عن ن أل ؛فيه مؤثرةوالعوامل الشعبة الطفولة  طالبات

بحدها العقلية  نقدراتهنحو استخدام  هنوالتي تحفز العقلي  هننشاططة بالمرتبو  طالباتلل
ال يقل أهمية عن  والمشاركة في األنشطة المعرفية، االنخراط في التفكيرو األقاي، 

 .على التفكير قدرتهن معرفة
لمرجح تتعارض مع هويتهم، فمن ا أعماال   طالبالي يؤد عندما هتبين أنقد  و

سلوكيات على تؤثر الهوية ، فإن وبالتالي، اعوبات ونعندما يواجه نهاأن يتخلوا ع
أو طرح األسئلة في الفال  ،المحاضراتاألكاديمية )مثل حضور  هماختياراتو الطالب 

تي ربطت بين الاألبحاث أظهرت من جانب آخر، و ، ر(ختباالل اإلعدادالدراسي أو 
الذين األفراد أن ب  Oyserman and Destin (2010)دراسةمثل  الهوية والدافعية

التعليمية تتوافق مع شعورهم  بيئاتهم ، وأنهويتهم وأفعالهم ه يوجد توافق بينأنيعتقدوا 
اعبة ألنهم يجدونها ذات ال هام ماليميلون إلى االستمرار لفترة أطول في  ، بالذات
  .بالنسبة لهموأهمية مغزى 

ط مرتب ةطالب الجامععند هوية الأن اضطراب  Tetsushima (1993) وجدو 
 Shimoyama (1995) كتب، و الدروسمتابعة و باالنسحاب من الحياة الجامعية 

، عي، بما في ذلك الفاول الدراسيةعن ثقافة السلبية التي تتخلل الحرم الجام تقرير ا
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عدم بمرتبطة ارتباط ا سلبي ا تكون بالثقة واالستقاللية  الهوية المرتبطةحالة وأشار إلى أن 
نتائج  واتفق مع ذلك ،ةالممارسات األكاديميالجامعية، وفي السلبية في الحياة و الفعالية 
 . (Shiraishi & Okamoto ,2005) دراسة

 تمتعون بهويةالذين ي أن الطالب Lange and Byrd (2002) وضحو  
ت دراسية أكثر فاعلية ويقّيمون بدقة مدى احتمالية نجاحهم يستخدمون استراتيجيا محققة

أن األفراد الذين يتجهون   Faye and Sharpe (2008)اقترح  كما ، في مقرر معين
على إحداث تغيير في قادرون  همنحو حل أزمة الهوية بنجاح يميلون إلى الشعور بأن

لدى داخلية دورها الدافعية البتعزز مشاعر ، وهذه الالشعور بالكفاءةبيئتهم وأن لديهم 
تطوير الهوية ، فإن نتائج الدراسات السابقة تشير إلى وجود الة بين وبالتالي، ألفرادا

 .الحياة الجامعية واألكاديميةوالدافعية في 
لما بالهوية األكاديمية، في البيئات األجنبية  التربوية البحوث اماهتموبالرغم من 

 طالبال خيارات على تؤثر؛ حيث شباب الجامعيال حياة في مركزي دورمن  لها
 و، األكاديمية همأهداف، و ةالدراسي هماتواستعداد ،هموأدائ الافية، هم، وسلوكياتدراسيةال

 ,Carlisle,2015; Hejazi) اختيارهم الستراتيجيات الدراسة، ومن هذه الدراسات 

Shahrary, Farsinejad & Asgary, 2009; Lange & Byrd, 2002; 

Puspoky,2018; Was,Al-Harthy, Stack-Oden & Isaacson,2009). ، 
، فإن الدراسات النفسية كافي على مستوى الدراسات العربيةإال أنها لم تلقى االهتمام ال

سيتم فحص الهوية و ، احثة إلى إجراء هذه الدراسةفي هذا المجال قليلة وهذا ما دفع الب
نها بناء متعدد األبعاد من أجل الحاول على مزيد األكاديمية في الدراسة الحالية على أ

الدافعية العقلية لدى طالب هام هذه الحاالت في التنبؤ بسإمدى حول ت من المعلوما
 .الجامعة

 safety“يوفر للفرد "شبكة أمان"  المدرك لكونه  الدعم االجتماعيوتأتي أهمية 

net  ”درك الدعم بأن لديه يشعر الفرد الذي ي، و لكي يستكشف ويجرب في العالم
ا يلجأ إليه عندما تظهر عنده مشكال  Sarason, Sarason & Pierce) تشخا 

في حين أن عدم وجود دعم اجتماعي مناسب يرتبط بخطورة األعراض ،  (1990,
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الجسدية والنفسية؛ حيث يعمل الدعم االجتماعي كحاجز بين أحداث الحياة المجهدة 
 Costa-Lobo, Silva, Ribeiro & Silva) رادوظهور األعراض الخطيرة لدى األف

,2018)  . 

رئيسي لتعزيز  عاملهو  المدرك أن الدعم االجتماعياقترح بعض العلماء و 
ووفق ا  م،مباشرة الدافعية والمشاركة الالحقة في أنشطة التعل يعززألنه التعلم والمثابرة؛ 

اف وغايات ذات قيمة ، فإن الشركاء االجتماعيين الداعمين يفضلون تبني أهدلذلك
اجتماعية تحفز الطالب على النجاح والتارف بطرق مناسبة اجتماعي ا في السياقات 

باإلضافة إلى ذلك، ، و (Connell&Wellborn,1990; Wentzel,1998)ةالتعليمي
ن هؤالء الشركاء االجتماعيين يزيدون من تحفيز الطالب، من خالل أعمال اإلقناع إ

 . (Bandura,1997) الشفهي
، األسرةماادر مختلفة كيدرك الطالب دعم ا من أنه عندما  وجد الباحثونو 

 التي ينتمون إليها، فإنهم يميلون إلى إظهار دافعيةوالمؤسسة ، المعلمو واألادقاء، 
، وتؤثر هذه تحقيق إنجازات أكاديمية جيدة بسهولة أكبرمشاركة أفضل و أعلى و 

 ,Connell)م ركة في أنشطة التعلوالمشالى الدافعية عمستقل شكل بالماادر 

Spencer, & Aber, 1994; Dupont et al.,2015; Fass & Tubman, 

2002; Friedlander, Reid, Shupak & Cribbie, 2007 ; 

Mattanah,Lopez, & Govern, 2011; Robbins, Oh, Le, & Button, 

2009; Vansteenkiste,Sierens, Soenens, Luyckx, & Lens, 2009; 

Virtue et al. 2015). 

أن  Costa-Lobo et al. (2018)  دراسة، أظهرت وعلى النقيض من ذلك
متغير ذات الة  ولكنه ،على الدوافع األكاديمية ثير كبيرالدعم االجتماعي ليس له تأ

وجد إلى أنه ال ت  Lian(2008)كما أظهرت  دراسة  م،رفاهية والتنعبالاحة النفسية وال
 معظم األدبيات على عكساألداء األكاديمي للطالب، االجتماعي و عالقة بين الدعم 

تناقض بين نتائج الدراسات فيما يتعلق بتأثير الدعم اإلجتماعي وبالتالي هناك  .المتاحة
 لمدرك على دافعية الطالب وسلوكهم.ا

جتماعي المدرك، هناك كاديمية والدعم االوباإلضافة إلى حاالت الهوية األ
قلية منها المستوى الدافعية العب تساهم في التنبؤ ة من المحتمل أنمتغيرات تانيفي
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تباين في السلوك، وتم الكشف عن  قد يحدث؛ حيث أن هذا المتغير الدراسي للطالب
)أحمد محاسنة وعمر العظامات،  منها دراساتالعديد من الدراسات النفسية  تأثيراته في

وفي ضوء العرض ، (2018لجراح، ؛ فيال هالل العزام و عبدالناار ذياب ا2018
 في اإلجابة على التساؤالت التالية: الحالية تتحدد مشكلة الدراسة السابق
أفراد عينة الدراسة  لدى  ما مستوى الدافعية العقلية والدعم االجتماعي المدرك -1

 الحالية؟
 ؟ لدى أفراد عينة الدراسة الحالية الهوية األكاديمية حاالت ما مستوى -2
ثير للمستوى الدراسي لدى أفراد عينة الدراسة الحالية على حاالت هل يوجد تأ -3

 الهوية األكاديمية
 ؟لديهموالدعم االجتماعي المدرك       
يمكن التنبؤ بالدافعية العقلية لدى أفراد عينة الدراسة الحالية من خالل هل  -4

في األكاديمية، وهل توجد حالة من هذه الحاالت أفضل من غيرها  حاالت الهوية
 التنبؤ بالدافعية العقلية؟

أفراد عينة الدراسة الحالية من خالل هل يمكن التنبؤ بالدافعية العقلية لدى  -5
ماادر الدعم  االجتماعي المدرك، وهل يوجد مادر من هذه الماادر أفضل 

 العقلية؟ من غيره في التنبؤ بالدافعية
ألفراد عينة الدراسة لدعم االجتماعي المدرك والمستوى الدراسي ا يعد كل منهل  -6

حاالت التنبؤية ل ة الداللةفي طبيع Moderator variablesمعدلة المتغيرات من ال
 ؟الدافعية العقليةبالهوية األكاديمية 

حاالت مرتفعي ومنخفضي الدافعية العقلية من خالل بين  تمييزية دالةهل يوجد  -7
 ؟ راد عينة الدراسةلدى أفالدعم االجتماعي المدرك ماادر الهوية األكاديمية و 

 أهداف الدراسة:  
 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية:  
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لدى أفراد عينة  والدعم االجتماعي المدرك مستوى الدافعية العقليةالكشف عن  -1
 .الدراسة الحالية

 لدى أفراد عينة الدراسة الحالية.الهوية األكاديمية  الكشف عن مستوى -2
الهوية األكاديمية والدعم  حاالتللمستوى الدراسي على تأثير  التعرف على -3

 .جتماعي المدرك لدى أفراد عينة الدراسة الحاليةاال
لدى أفراد عينة الدراسة الحالية بالدافعية العقلية  التنبؤ الكشف عن إمكانية -4

الكشف عن أفضل الحاالت إسهام ا في و  الهوية األكاديمية حاالتبمعلومية 
 .العقلية التنبؤ بالدافعية

الكشف عن إمكانية التنبؤ بالدافعية العقلية لدى أفراد عينة الدراسة الحالية  -5
 الماادربمعلومية ماادر الدعم االجتماعي المدرك ، والكشف عن أفضل 

 م ا في التنبؤ بالدافعية العقلية.إسها
 في دور ا معدال   لمستوى الدراسيللدعم االجتماعي المدرك ولعما اذا كان الكشف  -6

 .الدافعية العقليةالتنبؤية لحاالت الهوية األكاديمية ب طبيعة الدالالت
بين مرتفعي ومنخفضي الدافعية العقلية لدى أفراد عينة  مميزةالدالة ال تحديد -7

 .الدراسة
 

 أهمية الدراسة :
 تنبع أهمية الدراسة الحالية من اآلتي:

ة، والدعم االجتماعي )حاالت الهوية األكاديميالحالية تعد متغيرات الدراسة   -1
من المؤشرات المهمة على شعور الطالب بالاحة  المدرك، والدافعية العقلية(

 . النفسية
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المهتمين بتطوير عملية  فيديلطالب لى مستوى الدافعية العقلية لدى االتعرف ع -2
 داخل العقلية القدرات تحفيزالتعليم بالكشف عن العوامل التي تسهم في 

 .المختلفة التعلم عمليات يف الطالب الستخدامها
حاالت الهوية األكاديمية وماادر  كيفية ارتباطرؤية حول  نتائج الدراسة توفر -3

ين فيد المرشديين النفسيمما يبالدافعية العقلية ك در الدعم االجتماعي الم
بناء  على لدى الطالب الدافعية العقلية  والتربوين في وضع برامج لتحسين

 .هم في ذلكمعرفة العوامل التي تس
 والمرشديين،  وأولياء التربوية، العملية على للقائمين جيد ا معرفي ا ء  بنا تتيح -4

األمور، حول أهمية حاالت الهوية األكاديمية وماادر الدعم االجتماعي 
 علىمكنهم من مساعدة الطالب ، مما يالطالب األكاديمي كسلو في المدرك 
 داخل الداعمة االجتماعية العالقات نموبناء شبكة ، األكاديمية هوياتهمتطوير 
التربوي  السياق داخلفسي الن التوازن من حالةتحقيق  ن شأنهاالجامعي م الحرم

 وخارجه.
تعريب مقياس لتقييم حاالت الهوية األكاديمية لدى طالب الجامعة يمكن  -5

استخدامه في البحوث النفسية والتربوية المستقبلية ويعد إضافة إلى التراث 
 لوجي في البيئة العربية.السيكو 

)األسرة  عداد مقياس للدعم االجتماعي المدرك يتضمن ماادر متعددة للدعمإ -6
يمكن استخدامه في البحوث النفسية  ، المؤسسة التعليمية(، المعلم ، األادقاء
 .والتربوية المستقبلية 

 الدراسة: مفاهيم
 : الهوية األكاديمية

 للهوية األكاديمية Was and Isaacson ,(2008)الباحثة تعريف  تبنت
وجهة نظر الشخص لنفسه في اإلعداد األكاديمي " والتي عرفها بأنها ،تعريف ا إجرائي ا

دراكهو  باختيارات  ترتبط على إتمام المهمات األكاديمية بنجاح ، كما أنها بأنه قادر ا 
: الهوية  ا، وتتضمن أربع حاالت هم الفرد والتزامه بأدوار الدراسة وقيمها وأهدافها
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 عن هذه الحاالت ويعبر، المحققة(و ، المغلقةو المعلقة ، و ،  ضطربةالم األكاديمية )
ذي أعده الحاالت الهوية األكاديمية  مقياس التي يحال عليها المفحوص علىبالدرجة 

Was and Isaacson (2008) 
 :الدافعية العقلية 
 Gian Carlo and تعريف في الدراسة الحالية الباحثة تبنت

Facione(1998) مقياس، والذي سبق أن تبناه معرب فعية العقليةالدا لمفهوم 
، حيث تم ( 2008)توفيق أحمد مرعي و محمد بكر نوفل، كاليفورنيا للدافعية العقلية

لتحفيز  متعددة طرائقثمة و  جادة، إبداعات إلنجازااحبها  تؤهل حالة "بأنها تعريفها
والتي تبدو  مختلفة قالمطروحة بطر  المشكالت حلل التي تدفع ااحبها الحالة هذه

الذي يشير إلى أن الطرق  العقلي الجمود ةعقليال الدافعية ويقابل ،غير منطقيةأحيان ا 
األفضل وربما تكون الطريقة  ء هي الطرقعمل األشيا، و التقليدية لحل المشكالت 

 ". الوحيدة
الكلية التي يحال  لدرجةابفي الدراسة الحالية ويعبر عن الدافعية العقلية 

 ، والتي تمثل مجموع يفورنيا المعرب للدافعية العقليةعلى مقياس كال المفحوص اعليه
 و التعلم، نحو التوجه و العقلي، التركيز : للدافعية العقلية هيته في أربعة أبعاد ادرج
 والتكامل المعرفي. إبداعي ا، المشكالت حل

 : الدعم االجتماعي المدرك
تقدم له الرعاية ينتمي إلي شبكة اجتماعية بأنه  الطالبإدراك إجرائي ا بأنه  لباحثةتعرفه ا

وتتضمن هذه الشبكة ، واالهتمام والمساعدة وتكون على استعداد لتلبية احتياجاته
، والمعلم ، والمؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها ، األسرة، واألادقاء:االجتماعية 

ياس الدعم االجتماعي المدرك التي في مقعليه المفحوص ويقاس بالدرجة التي يحال 
 في الدراسة الحالية. تم إعداده

 : بها والبحوث والدراسات المرتبطةلمفاهيم الدراسة اإلطار النظري 
 الدافعية العقلية :أوالا 
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 "انزوعي   "اجانب   بوافها العقلية الدافعية مفهوم Facione et al.(1995)ناولت
 أو مثل الرغبة مختلفة مسميات ( وتحتDispositionللتفكير لنزعةا مفهوم(للتفكير
 .وخااة التفكير الناقد رللتفكي يةلقابلا او االستعداد أو الميل أو النزعة

التحفيز العقلي بأنها الدافعية العقلية إلى  Giancarlo et al.(2004)أشارو 
ي تتطلب استعمال واسع من نخراط والمشاركة في األنشطة المعرفية التالداخلي للفرد لال
التفكير في حل المشكالت واتخاذ واف ستخدامها في التي يمكن ا، و العمليات العقلية

  .القرارات أو تقييم المواقف
 حالة بأنها( 2016الكبيسي و محمد فخري عبد العزيز) عبد الواحد حميدعرفها و 
 مناسب قرار تخاذال الوقت نفس في ام ةلمشك أو لموقف وللح عدة إلى نظرلل محفزة

 .واالرتياح الرضا من بنوعا ماحوب  
، لدافعية العقليةلرئيسية مجاالت أربعة  Giancarlo, et al.(2004) وحدد

؛ 2008)توفيق أحمد مرعي و محمد بكر نوفل، كما جاءت في ها عرضويتم 
(Giancarlo, et al.,2004 على النحو التالي :- 

  التوجه نحو التعلم ولالمجال األ : Learning Orentaion)) 
لى و لديه، والمهارات زيادة قاعدة المعارف إلى المتعلم  نزعةيتمثل في  تقديره ا 

، إلنجاز المهام التعليمية والتمكن منهاوسيلة ك عتماد عليهواالجل التعلم ، أتعلم من لل
م ويكون المتعل، الفضولية العقلية لديه من خالل البحث واالكتشاف الفعال يتم إشباعو 

ويتخذ نشطة التحدي ، ألالندماج في  امتشوق لالنخراط في عملية التعلم، ويبدي اهتمام  
حل المشكالت، ويقدر جمع لستراتيجية شخاية إالمعلومة  عن من عملية البحث

ا في الدراسة بشكل فعالومن المرجح أن ، قامة الدليل عليهاا  لومات و المع  .يكون مندمج 
 ابداعيا إ:حل المشكالت نيالمجال الثا(Creative Problems Solving) 
، ايلةأو  مبتكرةحل المشكالت بأفكار وحلول  إلى مالمتعل يتمثل في ميل  
الرغبة في االنخراط في  ولديه، بسعة خياله، وعبقريته، وأاالة أفكارهبالفخر  يشعرو 
وفهم  ،واأللعاب اإلستراتيجيةحاجي لغاز واألنشطة التي تثير التحدي مثل األاأل
نخراط في اال دحساس قوي بالرضا عن الذات عنإلديهم  و، لألشياء الضمنيةلوظائف ا
 نشطة تبدو سهلة.أكثر من المشاركة في أيعة متحدية و ذات طبأنشطة معقدة، أ



حاالت الهوية األكاديمية ومصادر الدعم االجتماعي المدرك ودالالتهم التنبؤية والتمييزية بالدافعية العقليـــــة 

 ة بقنا                                                     د/ شيماء سيد سليمانلدى طالبات شعبة الطفولة بكلية التربي

 2019ديسمبر                                    - 91 -                            واألربعون  حاديالعدد ال

 ثالثالمجال ال ( التركيز العقلي :Mental Focus) 
 وضوحو ، ة في العملمنهجيالنظام و الو  جتهاد،ويشير إلى نزعة المتعلم نحو اال

، اتجاه موضوع النشاط تركيزواالندماج وال، والتوجه نحو المهام لديه، الاورة الذهنية
والشعور ، حتى االنتهاء منها دون كلل أو مللنجاز المهمة إعلى  اراراإلو والمثابرة 

لهذه من اورة ذهنية واضحة  يمتلكه نظر ا لما في الوقت المحدد المهام بإنجاز بالثقة
حل  عند اندماجه في رتياحباال كما أنه يشعر، بالتركيز أثناء أدائها هشعور المهام و 
 .المشكالت

    ( المجال الرابع : التكامل المعرفيCognitive Integrity) 
االستمتاع و  تباينةوجهات النظر الم معالتفاعل  تجاه المتعلم ميلر إلى يشي

، وال إلى أفضل قرارمن أجل تعلم الحقيقة أو التالتفاعل هذا بالتفكير من خالل 
نظرة تقدير ال و محايدة ةفكيرياستخدام مهارات تو  ،فكريالفضول ال عن والتعبير القوي

، يجابيإعن الحقيقة بشكل  باحث وفه ،البديلة وجهات النظرل المحايدة لمنافة و ا
 .بعين االعتبار تعدد الخيارات البديلة يأخذو ، نالذه ومتفتح
تتميز لدافعية العقلية اأبعاد إلى أن ( 2016)العسيري محمد علىأشار و 

مهارات وأنشطة عقلية تتسم بالحيوية والفاعلية والنشاط الذهني الموجه،  بالتركيز على
ا و  .تؤثر في التعليم الجامعي وتتأثر به أيض 

  :العقلية الدافعية تناولت التي النظريات
 نظريةهي ب لدافعية العقلية لدى الطالمن النظريات التي ساهمت في فهم ا

 ;Deci and Ryan(1985,48 لــ  Self Determination Theory تتقرير الذا

ة النظري هذه تميزو ، لفهم الدوافع البشرية والشخاية ر اإطا وتعد هذه النظرية، (2000
التي تعبر  Intrinsic Motivation( الدافعية الداخلية 1نوعين للدافعية هما: ) بين

في  نخراطلال باورة فطرية، وفيها يميل األفراد ثر تقرير ا للذاتة الدافعية األكعن اور 
نحو النمو والتحدي والبحث ذاتي شير إلى ميل تو داخلية،   ةرادإ على اء  بن نشطةاأل

( 2و) ما، مهمة ألداء والكفاية بالفعالية ما يشعرهم وهذا ،مواالستكشاف في المها
ي تعبر عن مشاركة األفراد في نشاط الت Extrinsic Motivationالدافعية الخارجية 
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وبناء  على هذه ، لسبب أو مكافأة خارجية بدال  من اإلشباع الداخلي المالزم للمهمةما 
 يستمتعون وهم وكفايتهم لتنمية ذكائهم طبيعية باورة مدفوعين فراداأل النظرية يكون
 األداء، في اراتهمومه قدراتهم المعرفية تظهر التي نشطةاأل في وباالنخراط بإنجازاتهم،
 أخرى مشابهة، مهام ألداء عقليةال الدافعية يرفع مستوى والكفاية بالفعالية فالشعور
ألداء  تقاناإل يف جهدهم يضعف وبالتالي عقليةالدافعية ال يضعف الكفاية بعدم والشعور

 .مهمة معينة
 على ستنديهي مفهوم  De Bono(1998)الدافعية العقلية من وجهة نظر  أما

إلبداعي، كما ا التفكيرممارسة  على قدرة لديهم فراد األ جميع أن مفاده أساسي تراضفا
 تدراتحفيز القولذلك ينبغي ستثارة دوافعهم المرتبطة بالنشاط العقلي، الأن لديهم القابلية 

 تجعل العقلية الدافعية وأكد أن، بحدها األقاى يستخدمها حتى اإلنسان داخل العقلية
 جديدة أفكار بإيجاد ويعطي أمال بها، يقومون التي باألعمال مهتمين المتعلمين من
 العقلية الدافعية من المتولدة فكاريشير إلى أن األو  ، ممتعة الحياة وتجعل هادفة، قيمة

كل  زالةإ (2، و)المتبعة السبل محاولة تحسين (1ن هما: )بطريقتي اليها يمكن التوال
؛  االبتكار على األفراد عدم قدرة سببعلى  عرفتال أن المهم فمن ا،إعاقته شأنه ما

 تؤهلنا التي متلك النظرةن عندما جديدة افكار اكتشاف على تطوير القدرة يمكنحيث 
توفيق أحمد مرعي و محمد بكر  هذه األفكار)في: ظهور يمنع ما معرفة إلى

   .(2008نوفل،
ا ومن النظريات التى ساهمت  التنافر ظريةنفي فهم الدافعية العقلية  أيض 

 -McFalls and Cobb يرى؛ حيث Cognitive Dissonance Theory المعرفي

Roberts (2001) عندما التوتر النفسي إحداث في يتسبب قد المعرفي التنافر أن 
 غير التعارض هذا وألن لدى الفرد، الموجودة المعرفة مع الجديدة المعرفة تتعارض
 المعرفة بين التنافر تقليل طريق عن ذه الحالةه إلنهاء يسعى هنا الفرد فإن ساٍر،

بأن  (2000)قطامييوسف  يرى، و المعرفية الفرد بنية في والمعرفة القائمة الجديدة
 الفرد يكون عندما يحدث الذي التنافر تااحب التي باالستثارة تتمثل ةالعقلي الدافعية
 لتقليل الفرد تدفع االستثارةه وهذ ما، بموقف ترتبط التي المكونات بين ختالفاتلال امدرك  
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 مواجهة لتجنب معرفية تاقدر  من لديه ما بكل قيامه خالل من التنافر المعرفي
 ر.التناف دائرة توسع أن المحتملمن  مواقف أو معلومات

 دةإراب يتمتع الفرد ى أنلع فيؤكدون أوزبل ومنيم المعرفي االتجاه أاحاب أما
 وتتدخل ،امناسب   يراه الذي النحو ىلع وكلوالس بةالمناس قراراتال اتخاذ من هتمكن حرة

 ىلع تؤكدهذا فهي وب ،هاب يقوم التي وكياتلالس في والتوقع والنية القاد مثل عوامل
 من اهتحقيق إلى دفرااأل يسعى التي والخطط تماماتهواال والتوقعات يةلالداخ الماادر

 ونومثابر  يطوننش أن األفرادلذلك فهي ترى بع ا وت ،هاب يقومون لتيوكيات الالس لخال
 تحيط التي األشياء مهلف السعي في تتمثل وحاجات قوية دوافع لدييم وتوجد ،ونوفعال

 يحاولون دافع الفضول وحب االستطالع  مهلدي الذين فاألفراد ا،ليهع والسيطرة مهب
ادا  األمر ،ليهع والسيطرة همهف بغية موضوع أي أو شيء أي حول المعرفة اكتشاف  ئم 

 (.221، 2012)عماد عبدالرحيم الزغول،  مفهوم الذات لدييم يعزز الذي
لدى طالب الجامعة هناك العديد من الدراسات التي تناولت الدافعية العقلية و 

( 2008في بيئات عربية مختلفة منها دراسة توفيق أحمد مرعي و محمد بكر نوفل)
كاليفورنيا  مقياس من دنيةاألر  للاورة العاملي البناء عن الكشفالتي هدفت إلى 

أربعة عوامل  إلى وجود االستكشافيوأسفرت نتائج التحليل العاملى  العقلية، للدافعية
ه العوامل هي: التوجه نحو ، وهذا نسبة من التباين الكلي للمقياس، فسر كل منهةرئيس

ل المعرفي م، والتكا%(5،53)المشكالت إبداعي ا وفسر ، وحل%(12،75)وفسرالتعلم 
 وجود عدمو ، %(4،99)ل الرابع هو التركيز العقلي وفسر، والعام%(5،14)فسرو 

والتخاص والمستوى الدراسي في الدافعية  نوعال متغيرلتعزى  اإحاائي  ة دال فروق
 .العقلية

( إلى تحديد 2011هدفت دراسة أيسر فخري رحومي )وفي البيئة العراقية، 
، ب الجامعة المستناريةية العقلية لدى طالالبنية العاملية لمقياس كاليفورنيا للدافع

وجاءت نتائج التحليل العاملي بعد التدوير المتعامد متطابقة مع البناء النظري للمقياس 
وفي البيئة السورية ، وفي هذا داللة على ادق بنائه، ملعوا ةالذي يفترض وجود أربع

 البارية اإلدراكية ( إلى الكشف عن السرعة2015هدفت دراسة ديانة إسماعيل كحيل )
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 عالقة وجود ما توالت إليه الدراسة من نتائج هو من بين، و قليةالع بالدافعية وعالقتها
 البارية كيةدرااإل السرعة لمقياس الكلية الدرجة بين "اإحاائي   دالة موجبة ةارتباطي
 داللة ذات فروق توجد ال أنه النتائج أظهرت، كما العقلية الدافعية وبين الثالثة وأبعاده

 توجد التخاص الدراسي، بينماو  الجنس يلمتغير  اتبع   العقلية الدافعية في بين إحاائية
وفي البيئة لمتغير المرحلة النمائية، اتبع   العقلية الدافعية إحاائية في داللة ذات فروق

ا هدفت دراسة نوال محمد عساف) ( إلى تحديد العالقة بين الدافعية 2015العراقية أيض 
إليها  ومن النتائج التي توالت، رة الوقت لدى طلبة جامعة البارةومهارات إدا العقلية

هناك عالقة ، و  مستوى جيد من الدافعية العقليةتمتلك طلبة جامعة البارة  الدراسة أن
وفي البيئة ، بين الدافعية العقلية ومهارات إدارة الوقتا دالة إحاائي  ارتباطية موجبة 

إلى هدفت دراسة ( 2015)الالوزياد كامل ال ى محمد الشريمأحمد علأجرى  ،السعودية
ل منهما القدرة التنبؤية لكالعالقة بين الدافعية العقلية والتعلم المنظم ذاتي ا، و الكشف عن 

ومن بين ما  لدى طلبة قسم التربية الخااة بجامعة القايم،بالتحايل األكاديمي 
 أبعاد جميع بين إحاائيًّا دالة موجبةارتباطية  عالقةد و وجتوالت إليه الدراسة هو 

 مستوى من كالًّ  أن وتبين الطلبة، لدى العقلية الدافعية أبعاد وجميع ذاتيًّا المنظم التعلم
 .للطالب التراكمي بالمعدل تنبؤية قدرة لهما ذاتيًّا المنظم التعلم ومستوى العقلية الدافعية

إلى الكشف عن القدرة فت دراسة هد( 2016أحمد على محمد الشريم )كما أجرى 
ومن  ،القايم جامعة طلبة من عينة لدى التنبؤية للدافعية العقلية بالتحايل األكاديمي

بين ا دالة إحاائي  بين النتائج التي أسفرت عنها الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة 
 .عقلية والمعدل التراكمي للطلبةالدافعية ال

ا،  ( إلى 2016العسيري) محمد علىدراسة  هدفتوفي البيئة السعودية أيض 
كلية  عينة من طلبةلدى  بأبعاد الدافعية العقليةأساليب التفكير عالقة التعرف على 

وجود عالقة ومن بين ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج  ،التربية جامعة الملك سعود
والتوجه نحو  ،يز العقليكبين جميع أساليب التفكير وكل من التر ا ارتباطية دالة إحاائي  

أسلوب  بين كل منا إحاائي  د عالقة ارتباطية دالة ال توج التعلم، في حين
 .(التكامل المعرفي، والحل اإلبداعي للمشكالت) فكير)التشريعي والتنفيذي( وبعديالت



حاالت الهوية األكاديمية ومصادر الدعم االجتماعي المدرك ودالالتهم التنبؤية والتمييزية بالدافعية العقليـــــة 

 ة بقنا                                                     د/ شيماء سيد سليمانلدى طالبات شعبة الطفولة بكلية التربي

 2019ديسمبر                                    - 95 -                            واألربعون  حاديالعدد ال

هدفت دراسة طارق نور الدين محمد عبدالرحيم بينما في البيئة المارية 
العقل والدافعية العقلية في التنبؤ بكفاءة التعلم ( إلى الكشف عن تأثير عادات 2018)

جامعة سوهاج، ومن بين النتائج التي كلية التربية بطالب عينة من اإليجابية لدى 
بين أبعاد الدافعية ا دالة إحاائي  موجبة أسفرت عنها الدراسة وجود عالقات ارتباطية 

 خلف إيمانو أحمد  ليع طه هدفت دراسةبينما  ة،لتعلم اإليجابيالعقلية وكفاءة ا
 والمعتقدات العقلية الدافعية بين التفاعل أثر( إلى التعرف على 2019) عبدالمجيد
 شعبة التربية كليةعينة من طلبة  لطالب األكاديمي التحايل على الرياضية

 هو انخفاض، ومن بين ما توالت إليه الدراسة من نتائج بجامعة سوهاج الرياضيات
 ةدالعالقة ارتباطية أفراد عينة الدراسة، و وجود لدى للرياضيات ليةالعق مستوى الدافعية

 تأثيروجود ، عقلية والتحايل األكاديمي للطالبإحاائي ا بين الدرجة الكلية للدافعية ال
 والمعتقدات الرياضية رياضياتلل يةالعقل الدافعية بين لتفاعلل اإحاائي   دالو  موجب

  .طالبلل كاديمىاأل التحايل ىعل
تقييم بهدف دراسة  Giancarlo, et al.(2004)أجرى في البيئة األجنبية، و 

نحو التفكير الناقد من بالواليات المتحدة األمريكية لة الثانوية الطالب في المرح نزعة
 وأظهرت نتائج الدراسة مدى مالءمة، ة العقلي كاليفورنيا للدافعيةقياس متطوير خالل 

طالب المرحلة الثانوية نحو التفكير كأداة لتقييم نزعة  قليةمقياس كاليفورنيا للدافعية الع
أربعة أبعاد  ، مع التدوير المائل، عنتائج التحليل العاملي االستكشافيوأسفرت نالناقد، 

، ، والتركيز الذهنيكالت اإلبداعي، وحل المشالتعلم: التوجه نحو ذات مغزى نظري ا هى
تعديل إلى  Özdemir and Demirtaş(2015)هدفت دراسة و التكامل المعرفي، و 

البنية نتائج الوأظهرت ، قافة التركيةمقياس كاليفورنيا للدافعية العقلية لكي يتالءم مع الث
أربعة في جوهره الذي يتضمن مطابقة للمقياس في اورته األالية، و  العاملية للمقياس

دراسة هدفت  Heilat and  Seifert(2019)فعية العقلية، كما أجرى للداة عوامل رئيس
ر الدعم االنفعالي لدى عينة من إلى التعرف على عالقة الدافعية العقلية بمااد

وأظهرت عمان واألردن، امة في مدارس الثانوية العالموهوبين الموهوبين وغير طالب ال
 دعم االنفعالي والدافعية العقلية.الدراسة وجود عالقة ارتباطية دالة إحاائي ا بين أبعاد ال
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 الهوية األكاديمية:ا ثانيا 
 :الهويةمفهوم 

في األدب النفسي ، ودراستها في سياقات متعددة ، تم تاور مفهوم الهوية 
 Markus  هاعرَّفحيث ؛ الفردية واالجتماعية والتنموية( )على سبيل المثال ، الفروق

سياقات ديناميكية واجتماعية  ةجهعلى أنها ضرورة للشعور بالذات عند موا (1977)
بأنها "منظمة ديناميكية ذاتية البناء   Marcia (1980,159) هاوافو  ،ئلةارفة وهاج

ما اقترح أنه كل، و ، والتاريخ الفردي" قدات، والمعتوداخلية، من الحوافز، والقدرات
، يمكن للفرد أن يحقق وعي ا كبير ا بهويته الفريدة  اأابحت هذه المنظمة أكثر تطور  

 Ireri, Wawire, Mugambi, and ووافها ن،يبهوية اآلخر  ربطها يةوكيف

Mwangi(2015) عادة نتاج التفاعل ىوه ،بأنها عملية اإلحساس األساسي بالذات 
 .الثقافة ، وعلم النفسو التنشئة االجتماعية ، و ، الديناميكي لعلم األحياء

تعلق ت بعض الباحثين بأنها هاوافوفيما يتعلق بمفهوم الهوية األكاديمية 
استخدم و  (،eg. Winters, 2009المهني لألفراد في سياق التعليم العالي) بالتطوير
 ,Feuerbergالهوية الجامعية:ماطلحات أخرى لتشير إلى هذا البناء منهاالباحثون 

2012) college-bound identity،)  الهوية التعليميةو educational identity 
(Hejazi et al., 2009 ،) هوية الطالب وstudent identity والهوية المرتبطة ،

 & school-affiliated identity   (Hejazi, Lavasani, Amaniبالمدرسة 

Was,2012)  
"االلتزام  الهوية األكاديمية بأنها Welch and Hodges (1997,37)حدد و 

التحدي ، والنضال ، مواجهة ، والرغبة في االستمرار في الشخاي بمعيار التميز
، " التعلم عملية في أساسية عناار تعددى لمشاعر خيبة األمل التي واإلثارة ، والتا

أن الهوية  Graham and Anderson (2008)أوضح ، على هذا التعريف وبناء  
تعد و ،  self-conceptمفهوم الذات  من شموليةأكثر مجرد بعد واحد،  األكاديمية هي 

على غرار الكفاءة  ،اإلنجازعنار أساسي وضروري بالنسبة لألداء األكاديمي ودافعية 
قادر على تشكيل الهوية األكاديمية عندما يدرك الطالب نفسه بأنه ويحدث الذاتية، 



حاالت الهوية األكاديمية ومصادر الدعم االجتماعي المدرك ودالالتهم التنبؤية والتمييزية بالدافعية العقليـــــة 

 ة بقنا                                                     د/ شيماء سيد سليمانلدى طالبات شعبة الطفولة بكلية التربي

 2019ديسمبر                                    - 97 -                            واألربعون  حاديالعدد ال

 عن( بأنها 2018أحمد محاسنة وعمر العظامات) هاوعرفة، إكمال المهام األكاديمي
 بنجاح. األكاديمية المهمات إكمال على قادرون على أنهم وتاوراتهم الطلبة دراكاتإ

   :ل الهويةتشكي
من قبل  باعتبارها قضية مهمة في حياة اإلنسان تم النظر إلى الهوية ألول مرة

 Erikson ،اقترح حيث Erikson(1963,1968,1980)  نظرية نفسية اجتماعية
 تتعلق نفسية أزمة مرحلة المراهقة بداية في يشهد الفرد أن Ericksonيرى و  ،للتنمية
 هذه وتنطوي - المبكر مرحلة الرشد إلى تستمر قد يوالت Identity Crisis – بهويته
قيم  من الذات هذه تحوي وما فهمها،محاوال   لذاته المراهق استكشاف على األزمة

 تزانم االمن عد حالة هذهستكشاف اال عملية ويااحب وسلوكيات، ومعتقدات
 عمليتيل ونتيجة ،من أجل فهمه لذاتهمحتملة  بدائل لعدة تقييم وعملية نفعالي،اال

 وأهداف ومعتقدات قيم إضافةب يقوم الفرد فإنّ  البدائل المختلفة، وتقييم االستكشاف
تشكيل ، لذلك يعد لذاته الجديد هتاور ب املتزم   ويابح لذاته الجديد فهمهإلى  جديدة
المتطلبات المراهق على مواجهة ة للمراهق، ويتجلى في قدرة المهمة الرئيس الهوية

لتنموية ومحاوالت إعطاء معنى لخياراته والتزاماته في تطورية واالات االجتماعية والتحدي
المراهقة المتأخرة أن فترتي و المراهقة بأنها وقت أزمة الهوية،  Eriksonوواف  ،حياته

من خالل  وقت يختار فيه األفراد قيمهم ومعتقداتهم وأهدافهموالرشد المبكر هما 
، على كيفية تعامل الفرد مع ثر حالة الهويةتؤ و ، استكشاف الخيارات ومعالجة األزمات

ستراتيجيات إوتوظيف المهن اختيار الشدائد والتفاعل مع اآلخرين واتخاذ القرارات بشأن 
 .وغيرها من القرارات المهمة المتعلقة بالحياة، للتغلب على التحديات

يستحق الكثير من الفضل في توجيه االنتباه   Eriksonوعلى الرغم من أن 
ت قاعدة مهمة للبحث في وفر  هتأن نظري،و تشكيل الهوية كمهمة نفسية اجتماعية  إلى

أساليب  تطورتونتيجة لذلك ا، تجريبي   همفاهيمالاعب قياس  ظل من هإال أن ،المستقبل
 Marciaتقدم؛ حيث النمو النفسي في Erikson نظرية احة عن الكشف

ا لحالة الهوية (1966,1987) الهوية  شكيلا لجعل مفهوم تفي محاولة منه ،نموذج 
: يهو هوية للأربع حاالت هناك وفق ا لهذا النموذج و  .لبحثلقياس ولقابال  ل
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على الجمع ستند هذه الحاالت ت، و  المضطربة(والمعلقة، و  المغلقة،و ، )المحققةالهوية
كلتا العمليتين قطبي تطوير مثل ، وتبها : استكشاف الهوية وااللتزامعمليتين همابين 
ا باسم األزمةوية، المعروف ، ويشير استكشاف اله ويةاله ، إلى الدرجة التي أيض 

استكشف بها الفرد الخيارات والبدائل الممكنة لقيمه ومعتقداته وجوانب هويته األخرى، 
التي القرارات ، أو القيمهذه الخيارات أو يشير االلتزام إلى مدى استقرار الفرد على و 

  .(الفردما يتبناه أي ) وال إليها

عندما حدث تالهوية  تحقيقحالة أن  Marcia(1966,1987,1993)أشارت و 
ستكشاف االأي:)بها  بدائل بحرية قبل االلتزامالتعرض ألزمة واستكشف  يكون الفرد

رد ملتزم ا بخيارات الهوية عندما يكون الف انغالقحالة حدث وت، العالي وااللتزام الشديد(
حيث يتم تعيين الهوية بشكل  ؛تاحةبدائل المللاستكشاف زمة أو أل هتعرض الحياة دون

ذي ، ونمط الحياة الاألهداف، والقيمالفرد في هذه الحالة بني يت و، من قبل آخرينفعال 
 ام الشديد، واالستكشافااللتز أي:) لهذه األهداف دون تفحص منه آخرونله  حدده

من أزمة واستكشاف الفرد  يعانيللهوية عندما  تعليقحالة حدث تو ، المنخفض(
هذا هو وقت ، و بهذه الخيارات، ولكنه لم يقدم أي التزامات الشخاية والمهنيةلخيارات ل

، االلتزام المنخفضأي:) عدم االستقرار فيما يتعلق بالقيم واألهداف والمعتقدات
يلتزم  ال، و الفرد أزمة  ال يواجه الهوية عندما اضطرابحدث يو ، واالستكشاف العالي(

، ويمكن توضيح استكشاف منخفض أو بدون استكشاف(، و التزام منخفض) راتبأي خيا
 1في شكلوفق ا لبعدى االستكشاف وااللتزام حاالت الهوية 

 حاالت الهوية وفق ا لبعدى االستكشاف وااللتزام. 1شكل           
 خياراتبالااللتزام       

 استكشاف
 لخيارات )األزمة(ل

 

 زامعدم االلت االلتزام      

 ةالهوية المعلق الهوية المحققة االستكشاف
 الهوية المضطربة الهوية المغلقة عدم االستكشاف
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 ري اتطويار ا مس يتبعون شديناالر  واغار هقينمراالأن  Marcia(1994)  رىتو 
 البقاء أوالهوية المغلقة  حالة نحو   إّما بعدها ويتقدمون الهوية اضطراب من بحالة يبدأ
 اراع وأن   ة،حققالم للهوية للواول ن طريقهماألخيرة يواالو  ومن ، تعليقال فترة في

تستهدف  الهوية حاالت أن   امؤكد   اعام   22و 18بين األعمار  ما ُيفّض  ما اغالب   الهوية
 .ةالمتأّخر   هقة  ار مال مرحلة في الهوية قي اس

ووفق ا للخااية التي تشير إلى أن حاالت الهوية محددة المجال 
(Marcia,1966) ،طبق كل من Was and Isaacson (2008)  موذجن Marcia 

، وخرجا بنموذج معرفة الطالب بالمجال األكاديمي لتحديد مدى حول حاالت الهوية،
من  هاتم استنتاج، أربعة حاالت للهويةوحدد ، جانب األكاديميحاالت الهوية خاص بالل

 .لعمل األكاديمي، ومادر التوجيه، وقيمة ا، واالختياراتالسلوك األكاديمي للطالب
وجهة نظر  هي، فإن الهوية األكاديمية  Was and Isaacson (2008)لـ اوفق  

الشخص لنفسه في اإلعداد األكاديمي كما أنها مرتبطة باختيارات الفرد والتزامه بأدوار 
 بشكل جيد مع فرضية خاواية السياقهذا التعريف توافق يو ، الدراسة وقيمها وأهدافها

the context-specificity الهوية لمارسيا  توفق ا لنموذج حاال(Marcia, 1966).  
على القرارات التي  ،ابشكل أكثر تحديد  ، Was and Isaacson(2008) ركزو 
تتضمن ، و المراهقون والشباب أثناء انتقالهم من المدرسة الثانوية إلى الكلية يتخذها

، )ج( االهتمام بالفاول اختيار الكليةأسباب  )ب(، ختيار الكليةعشرة موضوعات )أ( ا
، )و( المسؤولية، )ز( االهتمامات هـ( األهداف األكاديمية)، )د( األولويات الدراسية
، و )ي( المثابرة عند مواجهة ، )ط( االستجابة للفشلدةواإلرا ، )ح( االنضباطوالدوافع
دى المراهقين والشباب ة لالموضوعات لتمثل الشواغل الرئيس ويتم تاور هذه الفشل،

الهوية األكاديمية للطالب بأنها تؤثر على كيفية  ، وتم تاورةعند االنتقال إلى الكلي
   .تعامل الفرد مع أي من األمور المذكورة أعاله

بمجموعة من الخاائص  كاديميةاألهوية من حاالت الترتبط كل حالة و 
، على النحو Was and Isaacson(2008) نموذجل وفق ايتم عرضها  الشخاية

ا يتعلق بعدم االستكشاف وااللتزام فيم المضطربة، التالي: تتميز الهوية األكاديمية
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، الهوية هذه أهداف ا أكاديمية؛ حيث ال يضع الطالب في حالة بمتابعة التعليم الجامعي
بالفشل في اتخاذ ، ويتافون تحديد أولويات واضحة ، أوال يقلقون بشأن درجاتهمو 

لتزام ة التعليمية  واالالمتعلقة بالقيم األكاديمية، ويظهرون القليل من المشارك القرارات
مثل هذا  ، وتدني احترام الذات وانخفاض االستقاللية.التعليمي، ويظهرون الفوضى

الطالب لديه المباالة، وعدم اهتمام ، والتزام ضعيف جد ا بالمهام المدرسية وأقل 
 ;Hejazi et al., 2009;Was & Isaacson,2008) استعداد ا لإلنجاز األكاديمي

Was et al.,2009)  
 من االلتزام بالمهام األكاديمية على قدر مغلقةتنطوي الهوية األكاديمية الو  

، ربما يلتحق الطالب بالجامعة ولكن دون االنخراط في االستكشاف، وفي هذه الحالة
 لتزامبااليتميزون كما ، فخورينيرغبون في جعل والديهم  ؛ حيثوالديهم تنفيذ ا لرغبة

المعلمين ، و األباء ، ك)من قبل اآلخرين  تعيينهاالقيم واألهداف األكاديمية التي تم ب
أولياء  رضا، ويسعى الطالب إلى الحاول على أي تساؤالت حولهادون األادقاء( و 

إلى  األمور والمعلمين واألادقاء، ويكون لديهم التزام اارم وغير مرن تدفعه الحاجة
مثل هؤالء الطالب لديهم اعوبات في ، لهم المحددةعلى الوفاء بالمهام إثبات القدرة 

 .(Hejazi , Lavasani, Amani,& Was,2012) حل المشاكل تحت الضغط
، التزام ضعيفى استكشاف استباقي و علتنطوي  المعلقةالهوية األكاديمية  أما
التي و  همتواعلى معلومات متعلقة بذللحاول  هذه الحالةالطالب في  سعىوبالرغم من 

 مقيمه إلى الواول ونويحاول وتلك التي ال يمتلكونها،يمتلكونها تخبرهم بالمهارات التي 
ا لهذه وفق   لبالطا الفعال، إال أن والبحث االستكشاف من خالل موأهدافه األكاديمية،

فع إلكمال المهام دواتذبذب ال، و انفعاالت غير متسقة بشأن التعلم يكون لديه  الحالة
على أنها وقت التردد واالستكشاف  معلقةريف الهوية األكاديمية الوتم تع، األكاديمية 
، مثل (Was & Isaacson,2008) يعدم اليقين األكاديمبحالة مر الطالب عندما ي

وهم قلقون وغير راضين عن  ،هم التزام ضعيف بالمهام المدرسيةهؤالء الطالب لدي
ا رفضهم ومن ال ة،المدرس ، ومن ناحية أخرى المؤقت للقيم األبوية والمدرسيةمرجح أيض 

، ، فإن الهوية األكاديمية المتحققة هي النتيجة/ النهاية الاحية ألزمة الهوية األكاديمية
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يال الطالب إلى هذه الحالة بعد استكشاف الخيارات وتقديم التزام قوي مبني على و 
 ,Kroger) القيم واألهداف األكاديمية االختيار الشخاي للفرد لمجموعة من

Martinussen  & Marcia ,2010)  ، ويكون الطالب في هذه الحالة أكثر
ء الطالب ويحظى هؤال ،، ومنطقية في انع القرار ولديهم القدرة على التخطيطاستبطان ا

ا بتقدير ذات عالٍ  ، حيث من (Was et al.,2009) ، ويعملون بفعالية تحت ضغطأيض 
ا ودافع ا إلنجاز األرج ح أن يكون لدى هؤالء الطالب أهداف أكاديمية أكثر وضوح 

 . (Was & Isaacson,2008) تحدياتالمهام األكاديمية حتى عندما يواجهون 
 (، والمحققةالمغلقة)الهوية حالتىاألفراد في بين  أن االختالف الرئيس إفتراضب

، فإن اآلخرينفسهم أو من قبل هو ما إذا كانت هويتهم قد تم تشكيلها من خالل أن
 Ryan and Deci (2000)اقترح حيث الة بذلك،  تبدو ذات تذانظرية تقرير ال

األكثر مالءمة هو  مفهوم االستقالل الذاتي، ويعد ره للدافعيةيعدة مفاهيم في تفس
، ومشاعر الكينونة في استقاللية الفرد وحرية االختيار ، والذي يشير إلىدراسة الحاليةلل
بالكفاءة  شعور هيالزم باالستقالليةهذا الشعور فرص لتوجيه الذات، و وتوفر ال،  لسيطرةا

 .حول النشاطالمتكونة ، والمشاعر اإليجابية الذي يأتي من خالل التجارب الناجحة
مبني على  بعد التعرض ألزمة والتزام الهوية يتم تحقيق، فإن كما نوقش أعاله

وهذا من شأنه أن يكون  ، تأثير العوامل الخارجيةوليس بسبب الخااة إرادة الفرد 
ألن المستويات العالية من االستقاللية  ار  ونظ ،من االستقالليةمتسق ا مع مستويات عالية 

ترتبط  ربما المحققة، فإن ذلك يعني أن حالة الهوية ةالداخلي يةترتبط بزيادة الدافع
جح أن يختار األفراد ذوي الهوية ، من المر وفي المجال األكاديمي، عقليةال فعيةبالد

وقد تم دعم  ،المحققة دورات وبرامج تساهم في هوية يشعرون فيها بإلتزامهم الشخاي
 ,Faye & Sharpe, 2008; Luyckx) هذه التنبؤات من قبل البحوث السابقة

Vansteenkiste, Goossens, & Duriez, 2009) 
من  تهمجهوا أي أزمة وتم اختيار هويوا، لم يغلقةأاحاب الهوية الم، فإن وفي المقابل
خذ الفرد ستقاللية، ويتا يشير إلى مستويات منخفضة من االهذ، و قبل أخرين

تجنب إظهار يأو  من قبل آخرين حماية هويته المحددة ته علىاستراتيجيات إلثبات قدر 
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من خالل  غلقةيز أاحاب الهوية الم، يتم تحفوعلى هذا النحو ،على ذلك تهعدم قدر 
بعد جل الشعور بالرضا الداخلى من أ لها من إكمالعوامل الخارجية إلكمال المهام بدال  ا

 المجالوفي  ،ةالخارجي يةبالدافع رتبطت غلقةحالة الهوية الم وبالتالي فإن، إكمالها
من المحتمل أن يختار الفرد الدورات والبرامج التي تعكس هذه التأثيرات  ،األكاديمي
، ذلكوبناء  على ،  .(Faye & Sharpe, 2008; Luyckx et al., 2009)الخارجية 

، والعكس بالنسبة بالدافعية العقلية إيجابي ا المحققةمن المتوقع أن ترتبط حالة الهوية ف
 والمعلقة، والمضطربة(.،المضطربة )لهوية حاالت ل

ة حاالت الهوية سات في البيئة األجنبية على دراسالدرا العديد مناهتمت و 
 .Was et alدراسة  ، ومن هذه الدراساتيةسيمية وعالقتها ببعض المتغيرات النفاألكاد

بتوجهات هدف الهوية األكاديمية  التي هدفت إلى التعرف على العالقة بين (2009)
باألهداف األكاديمية التي  ترتبطوأوضحت النتائج أن حالة الهوية األكاديمية ، اإلنجاز

فحص أثر حاالت  دراسة هدفت إلى Fearon (2012) أجرىكما  ،يتبناها الطالب
 تكساس، وأظهرت النتائج وجود معةجا لطلبة التراكمي المعدل على األكاديمية الهوية
 لطلبة التراكمي المعدل على (المعلقةو  ، المحققة) األكاديمية الهويةحالتي كبير ل تأثير

 Carlisleكما أجرى ، (ربةمضطلمغلقة، وال)ا األكاديمية الهويةبحالتي  الجامعة مقارنة  

 الهوية حاالت بين االرتباطية العالقة التعرف على إلىدراسة هدفت   (2015)
، كاليفورنيا جنوب جامعة طلبة من عينةلدى  األكاديمية الذاتية واإلعاقة األكاديمية

 األكاديمية الهوية بين إحاائي ا ودالة سالبة ارتباطية وجود عالقةوكشفت النتائج عن 
 بين إحاائي ا ودالة موجبة ارتباطية عالقة ووجود الذاتية، واإلعاقة األكاديمية حققةالم

عاقو  (،المغلقةو  ،المعلقةو  ،المضطربة) ةاألكاديمي لهويةا حاالت ،  األكاديميةالذات  ةا 
هدفت إلى التعرف على في البيئة الكندية دراسة  Puspoky(2018) أجرى بينما

الت الهوية الشخاية وتوجهات هدف اإلنجاز وأثر ذلك على العالقة االرتباطية بين حا
 ودال جود ارتباط موجب ، وأسفرت النتائج عناإلندماج األكاديمي والكفاءة الذاتية

الهوية  ، بينما ارتبطتالفعالية الذاتية األكاديميةو بين الهوية األكاديمية المحققة  إحاائي ا
 .، واإلندماج األكاديمي ، والدافعية الذاتيةتقانسلبي ا بتوجه هدف اإلاألكاديمية المغلقة 
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ة في دراسة واحدة فقط تناولت الهويسوى الباحثة  ، لم تجدة العربيةوفي البيئ
إلى  هدفت التي (2018)العظامات عمرو  محاسنة أحمد المجال األكاديمي وهي دراسة

 وعالقتها اشميةاله الجامعة لدى طلبة السائدة األكاديمية الهويةحاالت   على التعرف
 وأسفرت الدراسة عن ي، الدراس والمستوى متغيري الجنس، ضوء في الدراسي بالتحايل

المعلقة  (األكاديمية الهوية ن حالتيبي اإحاائي   ودالةة موجب ارتباطية عالقة وجود
 ودالة سالبة ارتباطية عالقة ووجود الدراسي لدى طالب الجامعة، والتحايل (والمحققة
 .الدراسي والتحايل المضطربة األكاديمية ين الهويةب اإحاائي  

، كما في النفسية في مجاالت مختلفةهناك دراسات أخرى تناولت الهوية و 
رتب الهوية التي هدفت إلى التعرف على  (2016براهيم)إجالل  إلهامدراسة 

من  عينة لدىجتماعية واأليدولوجية وعالقتهم بالتكيف األكاديمي والكفاءة الذاتية اال
( 2016الدين ) عالء محمود دراسة جهاد وهدفت، شقراء جامعة التربية كلية طالبات

الجامعة  طلبة   من عينة لدى مارسيا مفهوم ضمن األنا هوية   التعرف على حاالت إلى
 في األسري والتكيف والتماسك واالكتئاب الذات متغيرات تقدير دور  ، ودراسة  باألردن

 هالل فيال ادعم كما أجرىبع، األر  األنا هوية   حاالت   ابقضاي لتزاماالاستكشاف و 
عن القدرة التنبؤية  الكشف هدفت إلىدراسة ( 2018) العزام وعبد الناار ذياب الجراح

 .من جامعة اليرموكلحاالت الهوية النفسية بالذكاء الثقافي لدى عينة 
 الدعم االجتماعي المدرك:ثالثاا 

تتسم بتعدد الخواص وعدم  المفاهيم التي كانتمن  الدعم االجتماعي مفهوميعد 
 يرجع ذلك إلىو ، (Vaz Ryzin,2010)للقياس قابال  مفهوم ا تدريجي ا أابح و ، التجانس

،  Networkنموذج الشبكة نها:مو ، ج الدعم االجتماعي المختلفةمساهمات نماذ
 ونموذج الدعم Received social support المتلقىجتماعي االونموذج الدعم 

لجهد المبذول في ، فضال  عن ا Perceived social support المدرك جتماعياال
وفيما  المفاهيم من خالل تاميم أدوات مختلفة لقياس هذه البنية. همحاولة تفعيل هذ

في الدراسات الوبائية التي أجراها ، ُيعتقد أنه وجد لدعم االجتماعييتعلق بأال مفهوم ا
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Cassel  المسببة أكد على العمليات النفسية واالجتماعية في السبعينيات ، حيث
 .مراض المرتبطة باإلجهادلأل

أن ب Williams, Barclay & Schmied (2004)  ورد فييؤيد ذلك ما و 
 وعالجي وقائي كمنهج 1970 عام في االجتماعي استخدم ألول مرة الدعم ماطلح

 والتفسخ ية المتعددةالحيات الضغوط عن الناجمة النفسية اآلثار للتعامل ومواجهة
 االجتماعي الدعم ماادر أن السيما والعالقات الشخاية، الروابط وضعف االجتماعي

 .طاقاته تفوق ألزمات قد مواجهته حالة في الفرد إليه يلجأ الذي األول الدفاع خط تعتبر
لطالب بأنه يتم اإدراك بالدعم االجتماعي المدرك Cobb(1976,300 وعرف )
إلى بيئة االنتماء شعوره ب، و اديقأو ، معلممن  وأ، ته من الوالدينرعايته، ومساعد
بأنه ثقة األفراد في تلقي الدعم Barrera (1986,417)   كما وافه ،اجتماعية داعمة

 عبارة بأنه  Hobfoll and Stokes(1988,499)وعرفه، الكافي لهم إذا لزم األمر
دراك الفرد ، و الحقيقية المساعدة ادفر لأل توفر التي االجتماعية التفاعالت مجموعة عن ا 

 ,Demaray فعرّ و ،  فرد أو مجموعة من األفراد من محبة أو رعاية بأنه يتلقى

Malecki, Davidson, Ho dgson, & Rebus, (2005)   الدعم االجتماعي على
وزمالء الدراسة( ويتألف  ددة )اآلباء والمعلمين واألادقاءأنه "إجراء من ماادر متع

عالمية وتقييمية(عددةع متمن أنوا تساعد في تحسين توافق الطالب  ، والتي)عاطفية وا 
الموارد المادية والنفسية مجموعة من بأنه  Vaz Ryzin (2010)  هوافو ، وتحايلهم

 .التي يمكن للناس الواول إليها من خالل شبكاتهم االجتماعية
 Hobfoll and  أن تعريف  Norris and Kaniasty,(1996,498)وذكر 

Stokes(1988)  ويشير إلى مظهرين هما: الدعم المتلقى  يتضمنللدعم االجتماعي
ويشير إلى معتقدات الفرد  ،، والدعم المدرك سلوكيات المساعدة الفعلية التي تقدم للفرد

جهاد محمود عالء ورد في و ، ومدى إدراكه لتوفر هذه المساعدة عند الحاجة إليها
 تتطور الداعمة التي الطفولية التعلق خبرات عن ينشأ الدعم ( أن إدراك2010)الدين
 االهتمام يلقى وأنه لقيمته الفرد تتضمن إدراك للعالقات،) ةعقلي أبنية (سكيمات إلى

 الذي الفعلي والدعم للدعم، الفرد إدراك بين الفرق ويعد، اآلخرين والحب من والعناية
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 األدب في المهمة النظرية الفروق أحد موتر، لحدث تعرضه بعد الفرد عليه يحال
 بالنسبة ليس مختلفة نتائج إلحداث كل منهما يؤدي وقد ،االجتماعي للدعم النفسي
ا لكن المتوفر فقط، الدعم لنوعية م. الدع هذا على المترتبة النفسية للنتائج بالنسبة أيض 
ى أقو  أن إدراك الفرد واعتقاده بأنه يحال على الدعم الالزم Thoits (1995)ويرى 

  .الذي يقدم له تأثير ا على الاحة العقلية له من الدعم الفعلي
 اتفاق ا هناك فإن االجتماعي، الدعم تعريف في تعدد وجهات النظر من وبالرغم

 هناك بأن الفرد إدراك 1) :هما أساسين عنارين من يتكون االجتماعي الدعم أن على
 في إليها الرجوع يمكنه الرسمية غير االجتماعية الشبكة في األشخاص من الكافي العدد

 الدعم إزاء الفرد لدى والقناعة العالية الرضا درجة( 2، و)ذلك تستدعي التي الحاالت
 (Scarpa, Haden & Hurley, 2006) إليه المقدم االجتماعي

الدعم االجتماعي عدة أنواع يحال عليها الفرد من اآلخرين ويتم ويتضمن 
:  :تانيفها إلى  ،نفسيال دعمالبيشار إليه أحيان ا و ، االجتماعي النفعاليالدعم اأوال 

وثاني ا: واالنتماء،  واالهتمام والحب، والثقة، واالرتباط، والطمأنينة، المودة، ويتضمن
أو  ،، بما في ذلك الدعم الماليجميع أنواع الدعم الماديالذي يشمل الدعم األدائي 

يتم تضمين الدعم المعلوماتي أحيان ا في و ، وسائل النقلتوفير أو حتى ، لمنزليةالرعاية ا
الدعم االجتماعي األدائي ويشير إلى المساعدة التي يمكن لآلخرين تقديمها من خالل 

 والتغذية السلوكية المشكالت، حل على الفرد تساعد قد التي والناائح توفير المعلومات
 ثناءوال الفرد بالتقدير بشعور المتعلق الدعم ير الذي يشير إلىدعم التقدثالث ا: و ، الراجعة
 الدعم تشملي التي االجتماع الدعم شبكة: وأخير ا ،به المحيطين األشخاص من والمديح
 من األهل، تتكون التي للفرد، الرسمية غير االجتماعية الشبكة الذي تقدمه المتنوع

 ,Costa-Lobo et al., 2018 ; Stages, Long)ءواألقربا والجيران، واألادقاء،

Mason, Krishnan & Riger, 2007) الشبكة االجتماعية من جميع   قد تتكون، و
 (Deseve,2009) المنظمات والمجتمع من خاللاألشخاص بين العالقات التي تربط 

.  
 مصادر الدعم االجتماعي المدرك وعالقتها بسلوك الطالب:
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در مااهناك طالع على الدراسات السابقة أن من خالل االوجدت الباحثة و 
وفيما يلي عرض مبسط لهذه الماادر الطالب من خاللها الدعم،  يدركمتعددة 

 :ودافعيتهم وعالقتها بأداء الطالب
 

 :المدرك دعم المعلم -1
قتراحات االو المعلم على سلوكيات مثل التغذية الراجعة اإليجابية  يشتمل دعم

جريت على مستوى وأظهرت الدراسات السابقة التي أ ،وتوفير ماادر التطوير، اائبةال
المدرسة الثانوية والجامعة أن الدعم المدرك من المعلم يعزز مشاركة الطالب في 

 فرص ويزيد من الطالب، دافعية تحفيز في مباشر بشكل يؤثر، و أنشطة التعلم
ب، ومن هذه مما يزيد من أداء الطال واالجتماعية األنشطة المدرسية في المشاركة
 ;Dupont et al.,2015; Roeser, Midgley, & Urban, 1996)الدراسات 

Vansteenkiste et al., 2009; Virtue et al. 2015; Williams & Deci,, 

1996).    

 المدرك:دعم األسرة  -2
 Dupont) الداعمة للطالب مخططات إيجابية فيما يتعلق بالذاتتوفر األسر   

et al.,2015)  ا يتيح المشاركة الفعالة درك سياق ا آمن  مالدعم األسري ال يوفر؛ حيث
في مجموعة واسعة من تجارب الحياة، بما في ذلك خبرات واالستكشاف والتجريب 

 ، (Sarason et al.,1990) ، مما يؤدي إلى اكتساب المهارات والثقة بالنفسالتعلم
المدركة ري المرتفع يزيد من قدرة الطالب أن الدعم األس الدراساتالعديد من  وأظهرت

(Mattanah, Lopez, & Govern, 2011; Schunk & Pajares, 

2009;Torres & Solberg, 2001) تقييم الطالب اإليجابي لمهام التعلمزيد من ي، و 
نجازهم  خالل إ، وتزيد من  (Reynolds & Clements, 2005)واندماجهم فيها 

 ,Cutrona, Cole,Colangelo, Assouline, & Russell) الدراسة الجامعية 

1994). 

 :دعم األصدقاء المدرك -3
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ا الدعم من أيت   Richardson andووفق ا  ادقائهم،لقى الطالب أيض 

Skinner (1992) ة من عندما ينتمي الطالب إلى مجموع ، يتم تقديم هذا الدعم
، ويتبادلون الناائح واآلراء حول المالحظات والخبراتمن خاللها يشاركون  األادقاء
التي يستخدمونها في التعامل مع المشكالت  راتيجياتستاالو ، الواجب اتخاذها القرارات

 Torres  and دراساتنتائج  ويتفق مع ذلكك، ، وما إلى ذلاألكاديمية

Solberg(2004) وكذلك دراسة ، Robbins et al.(2009)  إدراك أن التي أظهرت
، افيه همالطالب ومشاركتهم في أنشطة التعلم وأدائ يةفعابد ارتبط ادقاءاألمن دعم ال

معة في السنة أنه عندما يساعد طالب الجا Tinto(1997) باإلضافة إلى ذلك، اقترح
ابرون أكثر في المهام األكاديمية، ويشاركون بفاعلية ، فإنهم يثاألولى بعضهم البعض

تم تأكيد هذا االقتراح من قبل . و ، على المستوى المعرفي واالنفعالي  والسلوكيأكثر
 ;Fass & Tubman, 2002; Friedlander, et al., 2007) بعض الدراسات

Virtue et al.,2015)  
التأثير المفيد للسلوكيات الداعمة من   MacGeorge et al. (2005)وأبرز 

 .Emadpoor et al، أشار للطالب، وبالمثل العائلة واألادقاء على الاحة النفسية

عتمد ادقاء، وغيرهم من األفراد تإذا كانت عالقة الفرد بالعائلة، واألإلى أنه  (2016)
النفسية األساسية ، األمر الذي يؤدي  هالمستقلة، و تلبية احتياجات على دعم سلوكياته

 .ومن ثم التوافق النفسيلديه الداخلية  يةالدافع تعزيزإلى 
 :المدرك دعم المؤسسة -4

المؤسسات التي أن ب اإلشادةتم الطالب، و  م المؤسسي على دافعيةيؤثر الدع
قادرة على تحفيز الطالب  تكون ،لهم من خالل توفير التكامل األكاديمي هاطالبتدعم 
 Dupontتوالت دراسة و  ، (Gansemer-Top & Schuh, 2006) الدراسة إلتمام

et al.(2015)  والتي بالدافعية يرتبط ارتباط ا داال   المدرك الدعم المؤسسيإلى أن ،
 .فضلة وانفعالية أكة سلوكية ومعرفيبدورها تنبأت بمشار 

ا بالكشف  باإلضافة إلى ما سبق، هناك العديد من الدراسات األخرىو  التي اهتمت أيض 
دراسة منها:  النفسية من المتغيرات هعن عالقة الدعم االجتماعي المدرك بغير 
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Lian(2008) إلى استكشاف العالقات بين الدعم االجتماعي واألداء  هدفت التي
كشفت و   ،في ماليزياإحدى الجامعات عينة من طالب على ات الذتقدير األكاديمي و 

ال ، ولكن تقدير الذاتن الدعم االجتماعي و بي ارتباطية دالةعالقة عن وجود النتائج 
في البيئة الاينية و ب، األداء األكاديمي للطالوجد عالقة بين الدعم االجتماعي و ت

 السلوك في الجتماعيا الدعم تأثير على تعرفال إلى Guo(2017) دراسة هدفت
 في مباشر بشكل يؤثر الجامعة طلبة دعم أن إلىوأسفرت النتائج ، اإليجابي االجتماعي

نفعالية والثقة بين اال الثقة تأثير  من خالل مباشر وغير اإليجابي االجتماعي السلوك
 إلىدراسة في البيئة التركية هدفت  Rahat and lhan (2017) وأجرى، األشخاص

 قدرة في المرونة، وسمات االجتماعي، والدعم التوافق، أساليب إسهام مدى ىتعرف علال
 الدعم أن، وأظهرت الدراسة ىاألول السنة في الجامعية حياتهم تنظيم على الطلبة

دراسة  وهدفتالجامعية،  حياة الطالب تنظيم في المدرك له دور ا كبير ا  االجتماعي
Siah et al.(2016)  الدعم اإلجتماعي والدافعية األكاديمية  الكشف عن عالقةإلى

وجود ، وأظهرت الدراسة في ماليزيا امعةجال من طالببالتوافق األكاديمي لدى عينة 
، والدور وافق األكاديميعالقة ارتباطية موجبة دالة إحاائي ا بين الدعم االجتماعي والت

 .التوافق األكاديميجتماعي على العالقة بين الدافعية األكاديمية و المعدل للدعم اال
يوسف العتوم  عمر عطااهلل العظامات و عدنانالعربية، أجرى وفي البيئة 

الكشف عن مستوى التنافر المعرفي وعالقته بأساليب  إلى هدفت  راسةد( 2018)
وأشارت جامعة اليرموك،  من طالبعينة اعي لدى التفكير، وماادر الدعم االجتم

ى التعامل عل الجامعة طالبيسهم في تحسين قدرة  االجتماعينتائجها إلى أن الدعم 
إلى  (2010الدين ) عالء محمود جهاددراسة  هدفتكما ، مع معتقداتهم المعرفية

 االجتماعي الدعم وماادر الذات تقدير مستوياتالعالقة االرتباطية بين التعرف على 
 وجودراسة عن وأسفرت الد الجامعة الهاشمية باألردن،من طالب عينة   لدى العدوانو 

ومقاييسه بين تقدير الذات والدعم االجتماعي المدرك  إحاائي ا دالة موجبة ارتباطات
بين الدعم  إحاائي ا دالة سالبة ارتباطات وجودو  واألادقاء وآخرون،عية:األسرة، الفر 

هدفت دراسة آالء داود الخروف بينما  ،الجامعةاالجتماعي المدرك والعدوان لدى طلبة 
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جتماعي المدرك الكشف عن دور الدعم اال ( إلى2012ناار ذياب الجراح )و عبد ال
جامعة اليرموك، ومن  من طالبعينة من األسرة واألادقاء في الاالبة النفسية لدى 
في مستوى فروق ذات داللة إحاائية بين النتائج التي توالت إليها هذه الدراسة وجود 

لاالح ي المدرك من قبل األسرة واألادقاء تعزى إلى الدعم االجتماعالاالبة النفسية 
كان و  ، مقابل المستويين: المنخفض والمرتفع مستوى دعم األادقاء واألسرة المرتفع

 سحاب ةفاطم وأجرتجتماعي المدرك لدى أفراد العينة مرتفع ا، مستوى الدعم اال
 المدرك االجتماعي الدعم مستوى على التعرف إلىدراسة هدفت ( 2018الرشيدي )

 مستوى أن إلى جهانتائ أشارتو ،  القايم جامعة في التربية كليةعينة من طالب  لدى
 ذات فروق وجود عدمتبين و  ،امتوسط   كان طالبال لدى المدرك الدعم االجتماعي

 مجال باستثناء الكلية الدرجة في ياالجتماع النوع ألثر تعزى إحاائية داللة
دراسة في  Kamel(2018) ى، كما أجر رالذكو  لمالحة الفروق وجاءت ،)األادقاء(

كان من ضمن أهدافها الكشف عن إمكانية التنبؤ بالتوافق األكاديمي البيئة المارية، و 
من طالب كلية التربية الخااة بجامعة بمعلومية الدعم االجتماعي المدرك لدى عينة 

بين  إحاائي ا وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالةوتوالت الدراسة إلى ، القاهرة
ن التنبؤ بالتوافق األكاديمي لدى طالب عينة الدراسة بمعلومية كمالمتغيرين، وأنه ي

 الدعم االجتماعي المدرك لديهم.
 .تعقيب على اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 ثـل م الجامعـة طـالب لـدى  الدافعيـة العقليـة توىمسـبتحديـد  بعض الدراسات اهتمت
؛ نـوال محمـد عسـاف ، 2019 ،عبدالمجيـد خلـف إيمانو أحمد  علي طه) اتسدرا

 (، واهتمـــت دراســـات أخـــرى بالكشـــف عـــن تـــأثير المســـتوى الدراســـي للطالـــب2015
علـــى الدافعيـــة  وبعـــض المتغيـــرات التاـــنيفية األخـــرى كـــالنوع والتخاـــص الدراســـي

ديانـة إسـماعيل  ؛2008،توفيق أحمد مرعي و محمد بكر نوفـل) العقلية مثل دراسة
محمــد علــى محمــد  ؛2018، رق نــور الــدين محمــد عبــدالرحيم طــا ؛2015، كحيــل

 الدافعيـــة العقليـــةتبـــاين مســـتوى  اتســـالدرانتـــائج هـــذه  ، وأظهـــرت( 2016،العســيري



حاالت الهوية األكاديمية ومصادر الدعم االجتماعي المدرك ودالالتهم التنبؤية والتمييزية بالدافعية العقليـــــة 

 ة بقنا                                                     د/ شيماء سيد سليمانلدى طالبات شعبة الطفولة بكلية التربي

 2019ديسمبر                                    - 110 -                            واألربعون  حاديالعدد ال

كـذلك أظهـرت تبـاين فـي النتـائج المتعلقـة بمـدى ، و  لدى طالب الجامعـات المختلفـة
 .راسيالد ، أو التخاصعقلية بالمستوى الدراسي أو النوع تأثر الدافعية ال

 الدافعيــــة العقليــــة بغيرهــــا مــــن  اهتمــــت العديــــد مــــن الدراســــات بالكشــــف عــــن عالقــــة
، ومهـارة إدارة الوقـت ، والـتعلم المـنظم ذاتي ـا ، كالسرعة اإلدراكية المتغيرات النفسية 

، وأظهرت نتائجهـا أن الجامعة لدى طالب  والتحايل األكاديمي، وأساليب التفكير
علــى  أحمــد، ومــن أمثلــة هــذه الدراســات ) ارتباط ــا موجب ــا بهــاالدافعيــة العقليــة تــرتبط 

 ؛2015،أحمـــــد علـــــى محمـــــد الشـــــريم وزيـــــاد كامـــــل الـــــالال ؛2016،محمـــــد الشـــــريم
محمد على  ؛2018، طارق نور الدين محمد عبدالرحيم  ؛2015،إسماعيل كحيل 
 .(2015نوال محمد عساف، ؛ 2016،محمد العسيري

 علىيمكن أن تؤثر  األكاديمية الهويةت ن حاالالسابقة أدلة على أ الدراسات قدمت 
 ;Carlisle,2015)دراســات ومـن أمثلــة هـذه ال فــي سـياقات الــتعلمسـلوك الطـالب 

Fearon ,2012; Hejazi et al.,2012; Puspoky,2018; Was et al. 

الهويـة النفسـية ، دراسـة علـى في البيئة العربيـة ركزت معظم الدراسات و ،  (2009,
، ولكنهــا حــاالت الهويــة الســائدة عنــد طــالب الجامعــة األيدولوجيــة ، و  االجتماعيـة ،

ات التـي تناولتهـا فـي البيئـة سـرت الدرااـ؛ حيـث اقتدراسـة الهويـة األكاديميـةأغفلت 
إلـى  التـي هـدفت (2018،العظامـات و عمـر محاسـنة أحمـدالعربيـة علـى دراسـة )

 وعالقتها الهاشمية الجامعة لدى طلبة السائدة األكاديمية الهوية أنماط على التعرف
 ي.الدراس والمستوى متغيري الجنس، ضوء في الدراسي بالتحايل

   ؛ جتمـــاعي المـــدرك مـــن مؤشـــرات الاـــحة النفســـية لطـــالب الجامعـــةالـــدعم االيعـــد
بالرفاهيـــة النفســـية، والاـــالبة إيجابي ـــا ه يـــرتبط أنـــ اتســـدراأظهـــرت بعـــض الحيـــث 

، مـن أمثلـة  سلبي ا بالعدوان، والتنافر المعرفـي، ويرتبط  األكاديمي النفسية، والتوافق
 جهاد ؛ 2012آالء داود الخروف و عبد الناار ذياب الجراح ،: )هذه الدراسات 

 العظامـــات و عـــدنان يوســـف العتـــوم عمـــر عطـــااهلل؛ 2010، عالءالـــدين محمـــود
فـي  اتسـدرابعـض الأظهـرت كمـا  ، (2018، الرشـيدي سـحاب فاطمـه؛   2018،

دعم االجتمـــاعي المـــدرك علـــى دافعيـــة الطـــالب اإليجـــابي للـــتـــأثير اليـــة البيئـــة األجنب
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 ;Emadpoor et al.2016; Guo,2017)  مثـل دراسـات وأدائهـم األكـاديمي

Rahat & lhan ,2017; Siah et al, 2016; Virtue et al. 2015).    

 ى جتماعي المختلفة علتمت بدراسة تأثير ماادر الدعم االمعظم الدراسات التي اه
ســـلوك الطـــالب ركـــزت علـــى دعـــم المعلـــم، أو األســـرة، أو األاـــدقاء، أو أشـــخاص 
آخــرون ولكــن أغفلــت دعــم المؤسســة التــي ينتمــي إليهــا الطــالب ومــدى إدراكــه لهــذا 

، ولــــم تجــــد الباحثــــة ســــوى دراســــة واحــــدة فقــــط أهتمــــت بدراســــة تــــأثير الــــدعم دعمالــــ
 ..(Dupont et al.,2015)المؤسسي على أداء الطالب وهي دراسة 

  ن للـــدعم االجتمـــاعي فـــي العالقـــة بـــياهتمـــت بدراســـة الـــدور المعـــدل دراســـات هنـــاك
تواـــلت إلـــى دور الـــدعم التـــي  Siah et al.,(2016)المتغيـــرات ومنهـــا دراســـة 

 .الدافعية األكاديمية والتوافق األكاديميبين العالقة في تحسين جتماعي اال
  وهــــي الدافعيــــة العقليــــة و فعـــالي ربطــــت بــــين الــــدعم االنواحـــدة هنـــاك دراســــة أجنبيــــة

الثانويـة  عينـة مـن طـالب التي أجريت على Heilat and  Seifert(2019)دراسة
 .في عمان واألردنالموهوبين وغير الموهوبين  العامة

  جمعـت بـين متغيـرات الدراسـة الحاليـة في البيئة األجنبية أو العربية  توجد دراسة ال
 ا.مع  

 ة:سفروض الدرا
ة الحالية سابقة المرتبطة بالدراسات السالنظري ونتائج البحوث والدرا في ضوء اإلطار

 ة على النحو التالي:سيمكن اياغة فروض الدرا
أقل من  الدافعية العقلية والدعم االجتماعي المدرك يتوقع أن يكون مستوى  ال  -1

 لدى أفراد عينة الدراسة.  الفرضيالمتوسط 
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أقل حاالت الهوية األكاديمية في  الدراسةعينة  أفراديتوقع أن يكون مستوى ال   -2
  ها.ل من المتوسط الفرضي

الهوية األكاديمية، والدعم  حاالتال يوجد تأثير للمستوى الدراسي على  -3
 .االجتماعي المدرك لدى أفراد عينة الدراسة

التنبؤ بالدافعية العقلية لدى أفراد عينة في حاالت الهوية األكاديمية تسهم   -4
 .يةالدراسة الحال

التنبؤ بالدافعية العقلية لدى أفراد في الدعم االجتماعي المدرك ماادر  تسهم  -5
 .عينة الدراسة الحالية 

من المتغيرات المعدلة االجتماعي المدرك والمستوى الدراسي للطالبة يعد الدعم  -6
Moderator variables  هوية لحاالت ال في طبيعة الدالالت التنبؤية

 .الحالية عينة الدراسةلدى أفراد العقلية األكاديمية بالدافعية 
الت حامن خالل بين مرتفعي ومنخفضي الدافعية العقلية  تمييزيةدالة  وجدي  -7

 .عينة الدراسة"  أفرادلدى جتماعي المدرك الدعم االماادر الهوية األكاديمية و 
 

 إجراءات الدراسة :
عداد األدوات وا  لمعالجة اإلحاائية .تتلخص في منهج الدراسة واشتقاق العينة وا 

 
 : منه  الدراسة:أوالا 

 اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوافي لمالءمته ألغراض الدراسة.
 
 ا: مجتمع الدراسة:ثانيا 
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 –طالبة بشعبة الطفولة  بكلية التربية بقنا ( 990)بلغ حجم مجتمع الدراسة 
ث مستويات على ثال ةم موزع2019/ 2018جامعة جنوب الوادي في العام الجامعي 

 : 1كما مبين في جدولدراسية(  )فرقدراسية 
  1جدول             
توزيع أفراد مجتمع الدراسة الحالية ومتوسط أعمارهم حسب المستوى             

 الدراسي.
 االنحراف المعياري متوسط العمر العدد المستوى الدراسي

 0،61 سنة وخمسة أشهر   19 357 األول
 0،47 سنة  سبعة أشهر 20 318 الثاني
 0،59 سنة وأربعة أشهر21 315 الثالث

 
 ا : عينة الدراسة:ثالثا 
 :ألدوات الدراسة الخاائص السيكومترية التحقق من عينة ( أ)

الخاائص السيكومترية لألدوات الدراسة الحالية من التحقق تم اشتقاق عينة 
من طالبة  (90)، ةطالب (220) عددهامن المجتمع األالي للدراسة الحالية، وبلغ 

 .ةالثالث فرقة( طالبة من ال70، و )ةالثاني فرقة( طالبة من ال60)و، ىاألول الفرقة
 )ب( عينة الدراسة األساسية:

( طالبة في كل 100( طالبة بمعدل )300وبلغ حجم عينة الدراسة األساسية )
متوسط ( ب22، 19تتراوح أعمارهم بين )مستوى من المستويات الدراسية الثالثة ، 

 .(1،46سنة وسبعة أشهر(، وانحراف معياري )20) ي قدرهعمر 
 ا: أدوات الدراسةرابعا 

 تم استخدام أربع أدوات لتحقيق أهداف الدراسة الحالية وهي كما يلي :
 مقياس حاالت الهوية األكاديمية )تعريب الباحثة(: (1)

 طورهالذي  ةالهوية األكاديميحاالت تخدمت الباحثة في الدراسة الحالية مقياس سا
Was and Isaacson (2008)   لتقييم أوضاع الهوية األكاديمية لطالب المرحلة
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حاالت للهوية  ا على أربعتم توزيعه، ا( بند  40ويتكون المقياس من ) ، الجامعية
ويندرج ، المعلقة، والمغلقة، والمحققة(و األكاديمية هما: الهوية األكاديمية )المضطربة، 

عنها في الدراسة الحالية وفق أسلوب ويتم االستجابة  ،بنود ( 10) تحت كل حالة
ال ينطبق على  ينطبق، متردد، ال ينطبق،ليكرت ذي التدريج الخماسي)ينطبق تمام ا، 

                                     .( على الترتيب1، 2، 3، 4، 5يقابلها الدرجات )اإلطالق(، و 
 الهوية األكاديمية في البيئة األجنبية: حاالتالكفاءة السيكومترية لمقياس 

التحليل  Was and Isaacson (2008) للتحقق من ادق المقياس استخدم
( من طلبة  جامعة تكساس، وأسفرت 421من ) مكونة عينة عليالتوكيدي العاملي 

وفيما يرتبط ، إلى أن حل العوامل األربعة يقدم أفضل مطابقة للبيانات التحليل نتائج
 ا؛ حيث بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخلمقياس في البيئة األجنبية كان جيد  بثبات ا

Cronbach's Alpha (0،76للهوية األكاديمية المضطربة )(للهوية 0،77، و )
( للهوية األكاديمية 0،76( للهوية األكاديمية المعلقة، و)0،85األكاديمية المغلقة، و)

قياس مما يثبت االحية األداة لجمع بيانات المحققة،  وجميعها قيم مقبولة لثبات الم
 الدراسة في البيئة األجنبية.

 الكفاءة السيكومترية لمقياس حاالت الهوية األكاديمية في الدراسة الحالية:
تم تعريب المقياس وعرض الترجمة مرفقة مع النسخة األجنبية على ثالثة من 

، 1ية بكلية التربية بقنا ملحق أعضاء هيئة التدريس ذوي االختااص في اللغة االنجليز 
 إلقرار سالمة الترجمة ومطابقتها، وتم إجراء التعديالت المطلوبة.

 صدق المقياس:
 صدق المحتوى: ( أ)
تم عرض المقياس على تسعة محكمين من أساتذة علم النفس التربوي والاحة  -

من  ، وطلب منهم إبداء الرأي حول بنود المقياس1النفسية بكلية التربية بقنا ملحق
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 مالءمتها للبعد الذي وضعت لقياسه ومدى وأهميتها حيث وضوحها ومدى انتمائها
 .للبيئة المارية

 ، للبنود Content Validity Ratio(CVR) ادق المحتوى نسبةحساب تم   -
لكل بند في المقياس)المتوسط الوزني للبنود(  متوسط تقديرات المحكمينحساب و 

ادق  لنسبة لقيمة الحديةوفق ا ل دكم على البنو الح وتم ،Lawshe(1975) وفق ا لــ
تي وال متوسط تقديرات المحكمين باإلضافة إلى قيمة ،CVR ≥ 0,78 المحتوى

 .في المقياس الحالي (1،5) بــ تقدر
، (0،78المقياس أكبر من أو تساوي )بنود لالادق معامالت جميع قيم جاءت   -

جميع بنود المقياس والتي بلغ  علىتم االبقاء (، وبالتالي 1،5ها أكبر من)ومتوسط
 .بند ا (40)عددها 

  .اللغوية للبنوداياغة الحول تم إجراء جميع التعديالت التي أواى بها المحكمين  -
 :العامليالصدق )ب(

تم فحص البنية الكامنة للمقياس في الدراسة الحالية باستخدم التحليل العاملي  
ا مع نموذج البنية الكامنة التي تم جمعه التوكيدي من خالل دراسة مطابقة البيانات

،  AMOS(Version24)الهوية األكاديمية بواسطة الحزمة اإلحاائية  حاالتل
 ذج:مؤشرات مطابقة البيانات للنمو  2جدولويبين 
 2جدول

 الهوية األكاديمية لحاالتمؤشرات جودة مطابقة البيانات لنموذج البنية الكامنة 

X2 /df GFI IFI TLI CFI NFI RMSEA AIC ECVI 
1،510 0،907 0،956 0،942 0،953 0،921 0،042 1285 5،868 
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وجد أن مؤشرات المطابقة جيدة؛ حيث  2ص مؤشرات جودة المطابقة في جدولوبتفح
يث إنها أقل من تدل على مطابقة جيدة حقيمة  (X2 /df)  / درجة الحرية2كا وجد أن

مؤشر المطابقة  ، GFI  : مؤشر حسن المطابقةوقيم المؤشرات،  (2> 1،510) 2

مؤشر ،  CFIمؤشر المطابقة المقارن ،  TLI  مؤشر توكر لويس، IFI المتزايد

مما يدل على مطابقة  0،95وتقترب من  0،90 ≤جميعها   NFIالمطابقة المعياري 
على قيمة RMSEA ع الخطأ التقريبيجذر متوسط مربمقبولة ، وحظى مؤشر 

،  AIC: مؤشر المعلومات ألكيك (، كما أن قيمتي المؤشرين 0،05>  0،042)
على ( 5،868، 1285)للنموذج المفترض بلغت  ECVIومؤشر الادق المتوقع 

حيث بلغت  Saturated modelالترتيب وهما أقل من نظائرها في النموذج المشبع 
مطابقة مقبولة لتيب، و قيم هذه المؤشرات تدل على جودة على التر  (7،489،  1640)

  (.2016عبد الناار السيد عامر ، ذكره فيب ما ورد سالبيانات للنموذج )ح
تقديرات األوزان االنحدارية المعيارية، والالمعيارية، واألخطاء المعيارية،  حسابوتم 

، AMOS(Version24)باستخدام الحزمة اإلحاائيةوالنسبة الحرجة لبنود المقياس 
 تلك التقديرات: 3ويبين جدول
 3جدول

الهوية  حاالتتقديرات األوزان االنحدارية المعيارية والالمعيارية لبنود مقياس 
 (.220األكاديمية)ن=

رقم  
 المفردة 

الوزن  البعد
 االنحداري

الوزن االنحداري 
 المعياري ) التشبع(

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 الحرجة

ألكا
ة ا
هوي
ال

ية 
ديم ربة

ضط
الم

 

2 DI 1،000 0،574 - - 
3 DI 1.389 0،763 0،169 8،286 ** 
8 DI 1،105 0،573 0،161 6،843 ** 
13 DI 1،475 0،750 0،180 8،196 ** 

≤ 2 ≥0،95 ≥0،95 ≥0،95 ≥0،95 ≥0،95  <0،05 1640 7،489 
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رقم  
 المفردة 

الوزن  البعد
 االنحداري

الوزن االنحداري 
 المعياري ) التشبع(

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 الحرجة

15 DI 1،233 0،644 0،166 7،436 ** 
19 DI 1،390 0،721 0،174 8،005** 
23 DI 1،150 0،643 0،155 7،424 ** 
26 DI 1،195 0،561 0،177 6،739 ** 
35 DI 1،1008 0،617 0،140 7،206** 
39 DI 1،102 0،629 0،151 7،303 ** 

لقة
لمع
ة ا
يمي
كاد
 األ

وية
اله

 

7 MI 1،000 0،497 - - 
12 MI 1،003 0،540 0،179 5،612 ** 
14 MI 0،781 0،435 0،160 4،876 ** 
21 MI 1،322 0،484 0،253 5،231**  
24 MI 0،971 0،450 0،195 4،980**  
27 MI 1،162 0،566 0،201 5،770**  
31 MI 1،618 0،744 0،246 6،587**  
34 MI 0،980 0،457 0،194 5،046**  
36 MI 0،754 0،324 0،193 3،897** 
37 MI 1،304 0،524 0،236 5،512** 

لقة
لمغ
ة ا
يمي
كاد
 األ

وية
اله

 

1 FI 1،482 0،621 0،231 6،411**  
6 FI 0،750 0،315 0،192 3،896**  
9 FI 1،237 0،469 0،232 5،336**  
10 FI 1،951 0،750 0،277 **7،053 
11 FI 1،386 0،501 0،248 5،591** 
16 FI 1،080 0،367 0،244 4،417** 
20 FI 1،000 0،529 - - 
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رقم  
 المفردة 

الوزن  البعد
 االنحداري

الوزن االنحداري 
 المعياري ) التشبع(

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 الحرجة

22 FI 1،944 0،719 0،281 6،926** 
29 FI 0،928 0،381 0،204 4،544** 

 33 FI 0،929 0،319 0،236 3،936** 

ققة
مح
ة ال

يمي
كاد
 األ

وية
اله

 

4 AI 1،000 0،531 - - 
5 AI 0،890 0،568 0،147 6،062** 
17 AI 1،462 0،699 0،214 6،818** 
18 AI 1،194 0،622 0،187 6،376** 
25 AI 1،208 0،538 0،209 5،786** 
28 AI 1،137 0،600 0،181 6،274** 
30 AI 0،841 0،397 0،179 4،696** 
32 AI 1،193 0،589 0،192 6،199** 
38 AI 0،770 0،310 0،202 3،812** 
40 AI 0،847 0،381 0،187 4،524** 

 
 : DI(، االختاارات، 0،001ملحوظة: ** القيمة دالة عند مستوى داللة )

Diffused Identity الهوية المضطربة  ،MI : Moratorium Identity الهوية
 AI :Achieved الهوية المغلقة ،    FI : Foreclosed Identityالمعلقة، 

Identity الهوية المحققة. 
أن جميع تقديرات األوزان االنحدارية المعيارية)تشبعات  3جدول من ويتبين

(، وجميع قيم النسبة 0،76 – 0،31(، وتتراوح ما بين )0،30البنود( أكبر من )
شير إلى استقرار البنية (، مما ي0،001ا عند مستوى داللة )الحرجة دالة إحاائي  

وهذا مؤشر على ادق  الهوية األكاديمية في البيئة المارية، حاالتالكامنة لمقياس 
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حاالت الهوية النموذج البنائي المفترض لمقياس  2شكل ويوضح ، بنود المقياس
 األكاديمية.
 

حاالت الهوية النموذج البنائي المفترض لمقياس يوضح  2شكل             
 مية.األكادي

 
 ثبات المقياس:

الحزمة بواسطة ستخدام طريقة ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات المقياس، تم ا 
( للهوية 0،832وبلغ قيمة معامل ألفا )،  Spss22جتماعية اإلحاائية للعلوم اال

للهوية  (0،787( للهوية األكاديمية المعلقة، و)0،768األكاديمية المضطربة ، و)
، وتم حساب معامل سبيرمان المحققة للهوية األكاديمية( 0،782) و ،المغلقة األكاديمية

(، وجميعها قيم مقبولة 0،878( ، وبلغت قيمة معامل جتمان)0،881براون وبلغ ) –
(، 220لثبات المقياس مما يثبت االحية األداة لجمع بيانات الدراسة الحالية )ن= 

 (.2)ملحق ( بند40وبذلك تكونت الاورة النهائية للمقياس من )
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 مقياس الدعم االجتماعي المدرك )إعداد : الباحثة( (2)
تم إعداد هذا المقياس بعد االسترشاد باإلطار النظري وبالمقاييس المستخدمة 

 Emadpoor et al. ,2016; Dupont et al.,2015; Mageau,et)في دراسات 
al.,2015; Zimet, Dahlem, Zimet & Farley,1988)   ، اس إلى يهدف المقيو

قياس الدعم االجتماعي المدرك لدى طالب الجامعات، وتكون المقياس في اورته 
ذي التدريج ( بند ا، ويتم االستجابة على البنود وفق أسلوب ليكرت 32األولية من )

 ( على الترتيب.1، 2، 3نادر ا ( تقابلها الدرجات ) ، )دائم ا ، أحيان ا الثالثي
 

 الدعم االجتماعي المدرك الكفاءة السيكومترية لمقياس
 صدق المقياس:

 
 صدق المحتوى: ( أ)
على تسعة محكمين من أساتذة علم  (بند32) تم عرض الاورة األولية من المقياس -

، وطلب منهم إبداء الرأي 1لنفسية بكلية التربية بقنا ملحقالنفس التربوي والاحة ا
 عد الذي وضعتللبوأهميتها حول بنود المقياس من حيث وضوحها ومدى انتمائها 

 .لقياسه
بنود المقياس، ومتوسط تقديرات المحكمين ل (CVR)تم حساب نسبة ادق المحتوى -

وفق ا للقيمة الحدية لنسبة  البنود الحكم على، وتم Lawshe(1975) لكل بند وفق ا لــ
في  تي تقدروال تقديرات المحكمين متوسط وقيمة، CVR ≥ 0,78ادق المحتوى 
 .(1،5) بــ المقياس الحالي

وكان محك وحذف بند واحد فقط،  ،بنود المقياس( بند  من 31تم االبقاء على ) -
حسابي ومتوسط  (0،78) أقل من ه على معامل ادقهو حاول دالبن ااستبعاد هذ
 (.1،5أقل من)
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اللغوية اياغة فيما يتعلق بال تم إجراء جميع التعديالت التي أواى بها المحكمين -
  بنود المتبقية.لل

 
 

 

 :الصدق العاملي()ب 
ا باستخدام التحليل ( بند  31تم الكشف عن البنية العاملية للمقياس المكون من ) 

 Principal Componentsالعاملي االستكشافي بطريقة المكونات األساسية 

Method ستخالص العوامل والتدوير المتعامد للعوامل المستخلاة بطريقة ال
 .Spss22، بواسطة برنامج Varimaxالفاريماكس

وقبل البدء في تحليل البيانات تم التحقق من مدى قابلية البيانات للتحليل العاملي من 
-Kaiser أولكن لكفاية المعاينة -ماير-خالل بعض المؤشرات منها اختبار كايزر

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ( 0،829مته )وبلغت قي
 Bartlett'sالعينة مناسب، وتم حساب اختبار( لذا يعد حجم 0،5وهي قيمة أكبر من )

Test of Sphericity  للتأكد من أن مافوفة االرتباط هي ليست مافوفة الوحدة
ا عند مستوى ( وهي دالة إحاائي  465( بدرجة حرية )4183،643وبلغت قيمته )

فوفة االرتباط وبلغت قيمته االقيمة المطلقة لمحدد م ابستم ح كما(، 0،0001)
، وذلك يشير إلى عدم وجود تعددية  (0،00001( وهي قيمة أكبر من )0،00181)

وبهذا فإن البيانات تستوفي الشروط الالزمة الستخدام محك كايزر لتحديد عدد ، خطية
مع استبعاد البنود ذات  1≤العوامل، وتم اإلبقاء على العوامل التي جذرها الكامن 

د، واإلبقاء على البنود التي تشبعت على طبق ا لمحك جيلفور  (0،30التشبعات األقل من)
 أكثر من عامل في العامل األعلى تشبع ا، وحذف العوامل التي تشبع عليها أقل 

 نتائج التحليل العاملي االستكشافي.(  5، 4لي )ويبين جدو  ،من ثالثة بنود
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  4 جدول  

 المتعامدالتدوير  مصفوفة المكونات األساسية لعوامل الدعم االجتماعي المدرك بعد    
   البنود على العوامل تشبعات رقم البند

 العامل الخامس العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األول الشيوع
1 0,054 0,147 0,081 0,614 0,091 0,416 
2 0,120 0,068 0,001 0,808 0,116 0,685 
3 0,056 0,106 0,008 0,755 0,179 0,616 
4 0,064 0,042 0,148 0,725 0,025 0,554 
5 0,086 0,073 0,023 0,725 0,153 0,563 
6 0,074 0,084 0,083 0,535 0,359 0,434 
7 0,008 0,115 0,024 0,702 0,104 0,518 
8 0,040 0,100 0,042 0,749 0,220 0,629 
9 0,001 0,684 0,013 0,116 0,214 0,527 

10 0,046 0,785 0,028 0,096 0,023 0,629 
11 0,080 0,775 0,061 0,192 0,176 0,678 
12 0,035 0,746 0,020 0,035 0,215 0,605 
13 0,068 0,762 0,091 0,057 0,293 0,682 
14 0,037 0,861 0,023 0,103 0,133 0,771 
15 0,075 0,596 0,056 0,031 0,270 0,438 
16 0,145 0,815 0,045 0,170 0,103 0,727 
17 0,756 0,080 0,082 0,115 0,259 0,665 
18 0,689 0,115 0,023 0,178 0,267 0,592 
19 0,695 0,129 0,041 0,226 0,279 0,630 
20 0,802 0,006 0,051 0,035 0,096 0,656 
21 0,795 0,087 0,127 0,055 0,054 0,662 
22 0,826 0,019 0,046 0,001 0,032 0,702 
23 0,797 0,081 0,033 0,085 0,326 0.756 
24 0,767 0,022 0,024 0,001 0,032 0,591 
25 0,116 0,020 0,821 0,016 0,196 0,726 
26 0,071 0,037 0,802 0,013 0,046 0,652 
27 0,013 0,031 0,739 0,038 0,084 0,638 
28 0,096 0,096 0,725 0,098 0,060 0,558 
29 0,081 0,024 0,746 0,011 0,149 0,586 
30 0,019 0,004 0,799 0,024 0,094 0,648 
31 0,090 0,002 0,839 0,010 0,200 0,752 

 الجذر الكامن
 

4,834 
 

4,720 
 

4,458 
 

4,284 
 

1,051 
 

19,347 
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   البنود على العوامل تشبعات رقم البند
 العامل الخامس العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األول الشيوع

 62,413 3,391 13,819 14,381 15,227 15,594 التباين المفسر

د مقياس الدعم ستكشافي لبنو التحليل العاملي اال نتائجأن  4يتضح من جدول 
% من التباين 62،413عوامل فسرت  خمسة عن ظهور  أسفرتاالجتماعي المدرك 

جميع تشبعات بتفحص قيم التشبعات تبين أن ، و ( بند31الكلي للمقياس المكون من )
كان  (23، 6)البندين ما عدا ( 0،30كانت أقل من )العامل الخامس البنود على 

الذي تشبع عليه أقل من تم حذف هذا العامل  ليبالتاو  (،0،30من )تشبعهما أعلى 
كما  في العامل األعلى تشبع ا ( تم االبقاء عليهما23، 6ين )البند بينما، بنود ثالثة

من التباين  (%59،02) أربعة عوامل فسرت، وبذلك تم اإلبقاء على  4موضح بجدول 
  5من جدول  كما يتبين( بند 31للمقياس المكون من )الكلي 
 5جدول

بالعوامل بعد التدوير  مقياس الدعم االجتماعي المدركالتشبعات ذات الداللة لبنود 
 (.220)ن=المتعامد 

 العامل الرابع  العامل الثالث العامل الثاني العامل األول
في  رقم البند

 المقياس 
رقم  التشبع

 البند
رقم  التشبع

 البند
رقم  التشبع

 البند
 التشبع 

3 0,756 2 0,684 4 0,821 1 0,614 
6 0,689 7 0,785 9 0,802 5 0,808 
12 0,695 11 0,775 10 0,739 8 0,755 
16 0,802 15 0,746 14 0,725 13 0,725 
20 0,795 18 0,762 19 0,746 17 0,725 
24 0,826 21 0,861 22 0,799 23 0,535 
28 0,797 26 0,596 25 0,839 27 0,702 
29 0,767 31 0,815 - - 30 0,749 

 4,284  4,458  4,720  4,843 الجذر الكامن
 %13,819  %14,381  %15,227  %15,594 التباين المفسر

 %59,022الكلي = نسبة التباين  
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، 12، 6،  3( بنود هي )8من ) يتكون العامل األولأن  5يتضح من جدول     

حول إدراك تبين أنها تدور ( وبتفحص محتوى هذه البنود 29، 28، 24، 20، 16
الطالب بدعم عضو هيئة التدريس له )على سبيل المثال: تقديم التغذية الراجعة، تقديم 

دعم المعلم المدرك، بأمكن تسمية هذا العامل النايحة ، تاحيح الخطأ( ولذلك 
( 31، 26، 21، 18، 15، 11، 7، 2( بنود هي)8وتكون العامل الثاني من )

دراك الطالب بأن لديه اديق ممميز دور حول إتبين أنها توبتفحص محتوى البنود 
أمكن تسمية هذا العامل دعم األادقاء بالنسبة له يلجأ إليه وقت الحاجة، لذلك 

( 25، 22، 19، 14، 10، 9، 4( بنود هي)7المدرك، وتكون العامل الثالث من )
وجد أنها تدور حول إدراك الطالب بأنه ينتمي إلى مؤسسة وبتفحص محتوى البنود 

مدرك ، وتضمن أمكن تسمية هذا العامل بدعم المؤسسة العليمة داعمة ألهدافه و ت
( وبتفحص 30، 27، 23، 17، 13، 8، 5، 1( بنود هي)8على ) رابعالعامل ال

تبين أنها تدور حول إدراك الطالب بأنه ينتمي ألسرة تدعمه تلبي محتوى البنود 
أمكن تسمية هذا العامل بدعم األسرة  احتياجاته النفسية واالنفعالية والمعرفية، ولذلك

     .المدرك
 ثبات المقياس:

ستخدام طريقة ألفا كرونباخ لحساب ثبات المقياس في الدراسة الحالية، وبلغ اتم 
( لدعم األادقاء المدرك، و 0،89( لدعم األسرة المدرك ، و)0،87قيمة معامل ألفا ، )

وبلغت قيمة معامل ، ؤسسة المدركم( لدعم ال0،79( لدعم المعلم المدرك، و )0،85)
وجميعها قيم مقبولة لثبات المقياس، مما يثبت االحية األداة لجمع (، 0،92جتمان) 

( 3)ملحق ا( بند  31بيانات الدراسة الحالية، وبذلك تكونت الاورة النهائية للمقياس من )
 ( درجة .93:  31وتتراوح درجة المفحوص على هذا المقياس ما بين )

)تعريب: توفيق أحمد مرعي , محمد بكر كاليفورنيا للدافعية العقلية مقياس  (3)
 (.2008نوفل, 
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 يسمى للدافعية العقلية مقياس ا Giancarlo & Facione, (1998)أعدت
 Californai Measure of Mental Motivationللدافعية العقلية  كاليفورنيا بمقياس

لداخلي المستمر نحو تطبيق مهارات ، يهدف إلى تقييم الدافع اCM3)ويختار بــ ) ،
ويتألف المقياس في اورته  التفكير الناقد واالستدالل المنطقي في حل المشكالت.

( فقرة موزعة على أربعة أبعاد هي: التركيز العقلي، والتوجه نحو 72األجنبية من )
 .التعلم ، وحل المشكالت إبداعي ا، والتكامل المعرفي

توفيق  ورته األالية إلى البيئة العربية بواسطةونقل ا تعريب المقياسوتم 
 جنبيةاأل في نسخته المقياس أن، وأشارا إلى (2008محمد بكر نوفل)و أحمد مرعي 
خالل  من التالزمي الادق دالالت إلى تم التوال حيث متعددة، ادق يتمتع بدالالت

 والرغبة يميةاألكاد للدافعية المقاييس النفسية وبين بينه االرتباط معامالت إيجاد
 اللفظي ، واختبار االستدالل غير المعرفي التفكير وبين اختبار بينه االجتماعية وكذلك

 معربا المقياس اليومي وكانت جميعها دالة إحاائي ا ، وفيما يتعلق بثبات المقياس أشار
 معامل باستخدام األالية ثبات المقياس بنسخته عن دالالت إلى التوال تم هأن إلى

 الواليات المتحدة في مختلفة عينات شملت دراسات إجراء ثالث خالل من ألفا خكرونبا
 وتراوحت معامالت وافريقية، وآسيوية التينية أقليات عرقية العينات وشملت األمريكية
وللمقياس (0،86 – 0،73بين ) الثالث في الدراسات المقياس ألبعاد بالنسبة الثبات

من الكفاءة السيكومترية للمقياس في البيئة ، وللتحقق (0.91 – 0،88ككل بين )
 مقياسالاورة المعربة لل( 2008محمد بكر نوفل )و توفيق أحمد مرعي العربية، عرض 

 عشرة على الترجمة وكذلك ادق من للتأكد اإلنجليزية في اللغة متخااين على
 التدال ألغراض إيجاد التربوية الدراسات كليات في هيئة التدريس أعضاء من محكمين
يتعلق  فيما المحكمين مالحظات حسب بعض التعديالت إجراء تمو  س،المقيا ادق

 عوامل أربعة ر عنهوأسف للمقياس استكشافي عاملي تحليل ة، وتم إجراءاللغوي بالاياغة
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 الثبات معامل المقياس، وفيما يتعلق بثبات المقياس تم حساب في العوامل األالية هي
الثبات  معامل قيمة كرونباخ ، وبلغت ألفا بطريقة ربعةاأل وعوامله المعرب للمقياس
 المقياس ألبعاد بالنسبة الثبات قيمة معامل (، وتراوحت0،88) للمقياس الكلية للدرجة
 لبيئة العربية.في ا( مما يدل على االحية المقياس 0،91 – 0،75بين )

 
 الكفاءة السيكومترية للمقياس في الدراسة الحالية

 :صدق المقياس
 دق المحتوى:ص ( أ)
تسعة  على ( بند72تم عرض الاورة األولية المعربة من المقياس والتي تتضمن ) -

، 1لنفسية بكلية التربية بقنا ملحقمحكمين من أساتذة علم النفس التربوي والاحة ا
وطلب منهم إبداء الرأي حول بنود المقياس من حيث وضوحها ومدى انتمائها 

 .هلقياس للبعد الذي وضعتوأهميتها 
متوسط تقديرات كذلك و ، لبنود المقياس (CVR)تم حساب نسبة ادق المحتوى -

وفق ا للقيمة  دو البنالحكم على ، وتم Lawshe(1975) المحكمين لكل بند وفق ا لــ
متوسط تقديرات  قيمة، باإلضافة إلى CVR ≥ 0,78الحدية لنسبة ادق المحتوى 

 .(1،5) بــ في المقياس الحالي تي تقدروال المحكمين
أن هو  ودالبن هوكان محك استبعاد هذ، حذف خمسة بنود النتائج عنأسفرت  -

، وبذلك أابحت عدد بنود (1،5أقل من) اتهاومتوسط ،(0،78أقل من ) تهامعامال
 ( بند بعد الحذف.67المقياس )

تم إجراء جميع التعديالت التي أواى بها المحكمين فيما يتعلق بالاياغة اللغوية  -
  قية.للبنود المتب

  الصدق العاملي: ( ب)
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تم التأكد من الادق البنائي باستخدام التحليل العاملي التوكيدي بالنسبة 
لألبعاد للتأكد من تشبعها على عامل كامن واحد هو الدافعية العقلية بواسطة 

مؤشرات جودة   6ويوضح جدول AMOS(Version24)الحزمة اإلحاائية 
 ية العقلية مطابقة للنموذج البنائي لمقياس الدافع

 
 6جدول 

 مؤشرات جودة مطابقة للنموذج البنائي لمقياس الدافعية العقلية 

وجد أن مؤشرات المطابقة جيدة؛  6لي جدو ص مؤشرات جودة المطابقة فوبتفح 
 (2> 0،002) 2تدل على مطابقة جيدة حيث إنها أقل من قيمة  X2 /dfحيث وجد أن

مما يدل على  0،95جميعها <   GFI  ،IFI ،TLI ،CFI  ،NFIوقيم المؤشرات ، 
(، 0،05>  0،000على قيمة ) RMSEA مطابقة جيدة للبيانات ، وحظى مؤشر 

على (0،119، 26)للنموذج المفترض بلغت AIC  ،ECVIلمؤشرين كما أن قيمتي ا
حيث بلغت  Saturated modelالترتيب وهما أقل من نظائرها في النموذج المشبع 

على الترتيب ، و قيم هذه المؤشرات تدل على جودة مطابقة البيانات  (0،128،  28)
 .(2016عبد الناار السيد عامر ، ذكره فيب ما ورد سللنموذج )ح
تقديرات األوزان االنحدارية المعيارية، والالمعيارية، واألخطاء  حسابوتم 

باستخدام الحزمة المعيارية، والنسبة الحرجة لبنود المقياس 
 تلك التقديرات: 7, ويبين جدولAMOS(Version24)اإلحصائية

 7جدول     
 (.220دافعية العقلية)ن=تقديرات األوزان االنحدارية المعيارية والالمعيارية لبنود مقياس ال

النسبة الخطأ الوزن االنحداري الوزن  البعد

X2 /df GFI IFI TLI CFI NFI RMSEA AIC ECVI 
0،002 1،000 1،000 1،000 1،000 1،000 0،000 26 0،119 

≤ 2 ≥0،95 ≥0،95 ≥0،95 ≥0،95 ≥0،95  <0،05 28 0،128 
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 الحرجة المعياري المعياري ) التشبع( االنحداري
 - - 0,634 1,000 التوجه نحو التعلم

 ** 7,288 0,172 0,947 1,252 المشكالت ابداعيااحل 
 ** 7,281 0,166 0,557 1,209 التكامل المعرفي
 ** 7,495 0,177 0,576 1,325 .التركيز العقلي

  (.0,001ملحوظة: ** القيمة دالة عند مستوى داللة )
أن جميع تقديرات األوزان االنحدارية المعيارية)تشبعات  7ويتبين من جدول

(، وجميع قيم النسبة 0،95 – 0،56(، وتتراوح ما بين )0،30األبعاد( أكبر من )
(، مما يشير إلى استقرار البنية 0،001ا عند مستوى داللة )الحرجة دالة إحاائي  

الكامنة لمقياس الدافعية العقلية في البيئة المارية، وهذا مؤشر على ادق المقياس 
 النموذج البنائي المفترض لمقياس للدافعية العقلية. 3بند( ، ويوضح شكل 67)

 
 النموذج البنائي المفترض لمقياس للدافعية العقلية 3شكل         
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قق من االتساق الداخلي للمقياس من خالل حساب معامالت االرتباط وتم التح 

الماححة من خالل  كذلك تم حساب معامالت االرتباطو بين أبعاد المقياس األربعة ، 
ياس بعد استبعاد درجة معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقحساب 
 :8وتم عرض النتائج في جدول، البعد
   8جدول     
معامالت االرتباط بين أبعاد الدافعية العقلية ومعامالت االرتباط الماححة بين       

 (220العقلية والدرجة الكلية )ن=  أبعاد الدافعية
نحو  التوجه أبعاد المقياس 

 التعلم
حل المشكالت 

 ابداعي ا
التركيز  التكامل المعرفي

 العقلي
    - التوجه نحو التعلم

    **0،652 عي االمشكالت ابدا حل
  - **0،527 **0،545 التكامل المعرفي
 - **0،601 **0،354 **0،365 التركيز العقلي
 **0،484 **0،681 **0،652 **0.662 الدافعية العقلية
أن جميع قيم معامالت االرتباط دالة إحاائي ا عند مستوى داللة   8يتضح من جدول

 .مما يؤكد االتساق الداخلي المقياس 0،01
 ثبات المقياس : 

ستخدام طريقة ألفا كرونباخ لحساب ثبات المقياس في الدراسة الحالية، اتم 
( لحل المشكالت 0،85و) ، ( للتوجه نحو التعلم0،82وبلغت قيمة معامل ألفا )

، وبلغت قيمة معامل ( للتركيز العقلي0،69)، للتكامل المعرفي (0،76و)، إبداعي ا
مقبولة لثبات المقياس، وبذلك يتسم المقياس بدرجة من  (، وجميعها قيم0،91جتمان)

ا لجمع بيانات الدراسة الحالية، وبذلك تكونت الاورة  الادق والثبات تجعله االح 
ويوضح جدول توزيع بنود المقياس على األبعاد  (4)ملحقبند  67لنهائية للمقياس من ا
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وفق تدريج خماسي  األربعة المكونة له ، ويستجيب المفحوص على بنود المقياس
طالق( يقابلها الدرجات إلتردد، ال تنطبق ، ال تنطبق على ا)تنطبق بشدة ، تنطبق ، م

عطائها تقديرات إع مراعاة البنود السلبية حيث تم ( على الترتيب ، م1، 2، 3، 4 ،5)
( على الترتيب ، وبذلك تتراوح درجة المفحوص على المقياس 5، 4، 3، 2، 1عكسية )
توزيع بنود مقياس الدافعية العقلية على أبعاده  9، ويبين جدول (335إلى  67مابين )
 الفرعية.

  9جدول      
توزيع بنود مقياس الدافعية العقلية على أبعاده الفرعية في الاورة األولية والاورة       

 النهائية 
أبعاد 
 المقياس

الصورة  البنود التي تنتمي على كل بعد
 األولية

الصورة 
 ئيةالنها

البنود 
 المحذوفة

التوجه نحو 
 التعلم

1 ,2 ,4 ,7 ,17 ,18 ,19 ,20 ,28 ,35 ,
39 ,40 ,46 ,48 ,49 ,55 ,56 ,57 ,60 ,

64 ,66 ,67 ,68 ,69 ,72 

25 23 20 ,49 

 حل
المشكالت 
 ابداعياا

5 ,8 ,9 ,11 ,12 ,14 ,22 ,23 ,24 ,
25,26, 27 ,34 ,44 ,50 ,54 ,61 

17 17 - 

التكامل 
 المعرفي

16 ,21 ,32 ,33 ,38 ,42 ,43 ,47 ,52 ,
53 ,62 ,63 ,65 ,71 

14 13 32 

التركيز 
 العقلي

3 ,6 ,10 ,13 ,15 ,29 ,30 ,31 ,36 ,
37 ,41 ,45 ,51 ,58 ,59 ,70 

16 14 36 ,41 

 5 67 72 إجمالي البنود
 
 المعالجة اإلحصائية :خامساا

 ة إلختبار فروضها:استخدمت الدراسة الحالية األساليب االحاائية التالي
 .One Sample T-Test  اختبار "ت" لمجموعة واحدة -1
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 Maltivariate Analysis ofتحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة   -2

Variance (MANOVA). 

 Stepwise multiple regression التدريجي   تحليل االنحدار المتعدد -3

Analysis 
 Multiple regression hierarchicalتحليل االنحدار المتعدد الهرمي  -4

Analysis  
 .Stepwise Discriminant Analysis  التدريجي أسلوب التحليل التمييزي -5

 نتائ  اختبار فروض الدراسة وتفسيرها
 :نتائ  اختبار الفرض األول وتفسيرها 

ينص الفرض األول على " ال يتوقع أن يكون مستوى كل من الدافعية العقلية 
لمدرك أقل من المتوسط العام لدى أفراد عينة الدراسة " ، والختبار والدعم االجتماعي ا

هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" للمجموعة الواحدة عن طريق مقارنة المتوسط 
،  Spss22باستخدام برنامج متغيرات الدراسة بالمتوسط التجريبي لكل منهما لالفرضي 

عدد بنود المقياس( ×  3ة يساوي )وتم افتراض أن المتوسط الفرضي للدافعية العقلي
، والمتوسط الفرضي للدعم (النقطة المحايدة في تدريج ليكرت3مثل الرقم )حيث ي

( النقطة 2، حيث يمثل الرقم )عدد بنود المقياس(×  2االجتماعي المدرك يساوي )
نتائج  10ويبين جدول   بالنسبة لمقياس الدعم االجتماعي، المحايدة في تدريج ليكرت

لكل من الدافعية العقلية ومتغير  والتجريبي النظري المتوسطين بين للفرق بار )ت(اخت
 الدعم االجتماعي المدرك .

 10جدول        
لدافعية العقلية كل من ل والتجريبي الفرضي المتوسطين بين للفرق )ت( اختبار      

 (.300)ن= المدركدعم االجتماعي وال
عدد  المتغيرات

 البنود
المتوسط 

 لفرضيا
المتوسط 
 التجريبي

االنحراف 
 المعياري

حجم   ت
 التأثير

  0,98 **17,108 31,66 232,27 201 67 الدافعية العقلية
 0,51 **8,89 11,24 67,78 62 31الدعم االجتماعي 
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 المدرك
 (.299)(, ودرجة حرية 0,001** قيمة )ت( دالة إحصائياا عند مستوى داللة )     

ود فرق دال إحاائي ا بين المتوسط التجريبي للدافعية وج 10ويتضح من جدول
، حيث لاالح المتوسط التجريبي (201( والمتوسط الفرضي لها )232،27العقلية )
، مما كبيرويناظرها حجم تأثير (، 0،001عند مستوى داللة )قيمة "ت" دالة  جاءت

يمكن و ة العقلية، لدافعيمن ا بمستوى مرتفع طالبات شعبة الطفولة يتمتعنأن يشير إلى 
شعبة التي تدرسها طالبات ضوء طبيعة بعض المقررات  تفسير هذه النتيجة في

ر وسائل تعليمة وأنشطة ابتكا ب منهنالطفولة، والتي يغلب عليها الطابع العملي، وتتطل
على التنافس  عمل الكلية على حث الطالباتوت بداع واالبتكار لدى األطفال،لتنمية اإل

نتاجهن في نهاية كل رض إنتاج األفضل؛ حيث تقيم الكلية لهن معرض لعواالجتهاد وا  
بشكل  المعلومة على الحاول في ومثابرة بحثا   أكثر فال دراسي، وكل ذلك يجعلهن

 خالل من ذلكالتركيز فيها، و و نشطة التحدي أاهتماما  لالندماج في ، وأكثر معرفيا   دقيق
 ت النظر، واالستفادة من الخبرات السابقة،وتبادل وجها ،والميل إلى الفهم التجريب،
السريع في وسائل التكنولوجيا التقدم  أن، كما جديدة أشياء تعلم محاولة في والرغبة
 .نترنت يتيح للطالبات فرص أكبر للبحث واالستكشافواإل

ما جاء في األدب السيكولوجي، ومن في ضوء  هذه النتيجةيمكن تفسير و 
ر أكث اإلناثالتي أظهرت أن ( 2018ة وعمر العظامات)دراسة أحمد محاسن أمثلته 

من أجل تحقيق  لمتطلبات الدراسة ومتابعة االتزام   أكثرورغبة في البحث، و  تحمس ا للتعلم
 شخاية وتكوين ،الذات إلثبات محاولةٍ  في وراء النجاح سعيا  مستويات التقدم والتميز و 

يعزز من الدافعية العقلية  مما، رالذكو  من الخبرة على انفتاحا   أكثر، وهن مستقلة
 2016مع نتائج دراسة )محمد علي محمد العسيري،جاءت هذه النتائج متسقة و  لديهن،

ى أن طالب الجامعة يتمتعون بمستوى ل( التي توالت إ2015؛  نوال محمد عساف، 
 .جيد من الدافعية العقلية

ا من جدولبويت سط التجريبي وجود فرق دال إحاائي ا بين المتو  10ين أيض 
لاالح المتوسط  (62( والمتوسط الفرضي له )67،78للدعم االجتماعي المدرك )
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حجم  اويناظره، (0،001)عند مستوى داللة دالة ، حيث كانت قيمة "ت" التجريبي
 بمستوى مرتفع منيتسمون الحالية  عينة الدراسةأفراد مما يشير إلى ، متوسطتأثير 

ق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )آالء داوود الخروف و ، وتتفالمدركلدعم االجتماعي ا
؛  وعمر عطااهلل 2018الرشيدي،  سحاب ؛ فاطمه2012عبد الناار ذياب الجراح ، 

( في أن طالب الجامعة يتمتعون بمستوى 2018العظامات و عدنان يوسف العتوم ،
 .جيد من الدعم االجتماعي المدرك

التي ينتمي  - المؤسسة التربوية ىسع ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء 
لطالبها واالهتمام التوعية والتثقيف  تقديمإلى  -إليها أفراد عينة الدراسة الحالية 
على إدراك ذلك ينعكس و ، من أجل التوافق مع المجتمعبأهدافهم واهتماماتهم الشخاية 

و هيئة )عضمعلم لايدرك الطالب كما ، أنهم ينتمون إلي مؤسسة داعمة لهمالطالب ب
بينهم وبين  يجابيالتفاعل اإلمن خالل  من ماادر الدعم مهم مادركالتدريس( 

ذلك في ، ويأتي ومن جانب آخر يدرك الطالب الدعم من أسرهم داخل الكلية،  المعلم
المجتمعات الشرقية بتلبية متطلبات أبنائها وتوفير كافة في إطار اهتمام األسرة وخااة 

أشارت آالء داوود )وخااة اإلناث(، كما إلى أبنائهم ةالممكن، والرعاية أساليب الدعم
-18أن الطلبة في المرحلة العمرية ) إلى( 2012وعبد الناار ذياب الجراح) الخروف

( تربطهم عالقات اداقة قوية بأادقائهم وتتوفر لديهم طاقة نفسية تتيح لهم 22
الل هذه التفاعالت تنمو االنخراط في  تفاعالت اجتماعية متكررة مع األخرين، فمن خ

، قدرة الفرد على الشعور باآلخرين، ويدركون بأهمية دعم األادقاء لبعضهم البعض
دراك الطالب بالدعم المقدم له من مختلف الماادر، وشعوره إينعكس كل ذلك على و 

مما يؤدي إلى  الرعاية واالهتمامعلى  منهايحال ينتمي إلى شبكة اجتماعية بأنه 
  .الدعم االجتماعي المدرك لديهم ارتفاع مستوى

 وتفسيرها: نينتائ  اختبار الفرض الثا
في عينة الدراسة  أفرادال يتوقع أن يكون مستوى  "ى ينص الفرض الثاني عل

 " لها أقل من المتوسط الفرضيحاالت الهوية األكاديمية 
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ا  Spss22باستخدام برنامج وتم إجراء اختبار )ت( للمجموعة الواحدة  أيض 
 حالة من حاالتوالتجريبي لكل  الفرضي المتوسطين بين الفرقلكشف عن داللة ل

عدد ×  3وتم افتراض أن المتوسط الفرضي لكل حالة يساوي )، كاديمية الهوية األ
 على النحو التالي:  11ويتم عرض النتائج في جدول  ، ( التي تقيس الحالة البنود

 
 11جدول    

 الهوية حاالتالفرضي والتجريبي ل المتوسطين ينب للفرق نتائج اختبار)ت(    
 . (300)ن= األكاديمية
الهوية  حاالت

 األكاديمية
عدد 
 البنود

المتوسط 
 فرضيال

المتوسط 
 التجريبي

االنحراف 
 المعياري

حجم  قيمة)ت(
 التأثير

 0,81 **14,013- 7,73 23,75 30 10 الهوية المضطربة
 0,43 ** 7,394 9,77 34,17 30 10 الهوية المعلقة
 0,12 *2,135- 8,36 28,97 30 10 الهوية المغلقة
 0,82 **14,133 9,59 37,83 30 10 الهوية المحققة

 (0،05مستوى داللة )وتشير * إلى (، 0،001مستوى داللة ) إلىملحوظة: تشير **
وجود فروق دالة إحاائي ا بين المتوسط التجريبي  11ويتضح من جدول

لاالح المتوسط  (المعلقة ، والمحققة)الهوية األكاديمية التي حوالمتوسط الفرضي في 
، حيث كانت قيمة "ت" دالة عند مستوى داللة (34،17،  37،83) لهماالتجريبي 

جدول وجود فروق دالة إحاائي ا بين ال، كما يبين  (299(، ودرجة حرية )0،001)
المضطربة، )ميةالهوية األكاديحالتي المتوسط التجريبي والمتوسط الفرضي في 

، وكانت قيمة "ت" دالة عند مستوى (30ط الفرضي لكل منهما )لاالح المتوس(والمغلقة
الهوية المضطربة ، وقيمتها دالة  لحالةبالنسبة ( 299ودرجة حرية ) (0،001داللة )

مما يشير إلى أن حالتي الهوية  الهوية المغلقة حالة، بالنسبة ل(0،05عند مستوى )
العكس من حالتي  مغلقة( كانت أقل من المتوسط الفرضي لهما، على)المضطربة، وال
ءت النتائج وجا، والمعلقة( التي كانت أعلى من المتوسط الفرضي لهما، الهوية )المحققة
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ا  11يتبين من جدول، و بأحجام تأثير متفاوتة الهوية األكاديمية  حاالتأن ترتيب أيض 
على النحو التالي:  لها جاء)التجريبي( حسابي لدى أفراد عينة الدراسة تبع ا للمتوسط ال

الهوية األكاديمية المحققة جاءت في المرتبة األولي ويليها الهوية المعلقة ثم المغلقة 
أحمد محاسنة وعمر العظامات مع دراسة جزئي ا وتتفق هذه النتيجة  وأخير ا المضطربة

 .لدى طالب الجامعة ولىحتل المرتبة األتفي أن الهوية األكاديمية المحققة ( 2018)
 في ضوء ما جاء في األدب السيكولوجي بأن البيئات ويمكن تفسير هذه النتائج

 باألهداف االهتمام تحّفز أن متنوعة يمكن وخبرات بتجاربٍ  الطالب تزّود الجامّعية
ا لهم وتقّدم والقيم واالعتقادات الشخاية الهوية  لقضايا بديلة لقرارات فرا 

(Waterman, 1993)جسدي ا العائلة االنفاال عن عمليةالبيئة الجامعية تحفز  ، كما 
وعاطفي ا؛ حيث أن الذهاب إلى الكلية وحضور المحاضرات يتطلب من معظم الطالب 

ألكاديمية والشخاية، في ااالبتعاد عن عائلتهم، ويواجه الطالب العديد من التحديات 
هم في بيئة الجامعة يستكشفون بداية األمر، ولكن بمرور الوقت ومن خالل تجارب

 & Guerraإحساسهم بالذات ويشكلون آراء وأفكار منفالة عن آراء آبائهم 

Braungart-Rieker, 1999)) ، التي وافها  تطور الهويةمما يعززErikson 

، وبهذا يمكن القول بأن معظم أفراد عينة بأنها مهمة تنموية نفسية اجتماعية (1968)
 بعد الهوية أزمة مرحلةى تخطقدمون نحو تحقيق هوياتهم األكاديمية و الدراسة الحالية يت

مجموعة من لاستكشاف الخيارات وتقديم التزام قوي مبني على االختيار الشخاي  فترة
، لذلك جاء مستوى كل مع اهتماماتهم واستعدادهمالتي تتوافق  القيم واألهداف األكاديمية

، بينما كان أقل من المتوسط الفرضي لهمامن الهوية المضطربة والهوية المغلقة 
  مستوى الهوية المحققة أعلى من المتوسط الفرضي.

لهوية األكاديمية لفيما يتعلق بالنتيجة التي أظهرت أن المتوسط التجريبي و 
 عمادإليه في ضوء ما أشار ، يمكن تفسيره لها أعلى من المتوسط الفرضيجاء المعلقة 
تمثل  أن حالة الهوية المعلقة( ب2018الجراح ) ذياب ناارال العزام و عبد هالل فيال

ا بعد حالة تحقيق الهوية طورة من الوعي بالذات هي مرحلة مت، و الوجه األكثر نضج 
ختيار مؤجل لحين اكتمال عملية ، فالوعي متوفر والتجريب قائم والقرار باالومتطلباتها
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ما ذلك  ويؤيد ،ة تحقيق الهويةوتعد هذه المرحلة هي المرحلة السابقة لمرحل، البحث
المرتبة الثانية لدى أفراد عينة  جاءت فيالهوية المعلقة  أظهرته الدراسة الحالية في أن

هناك أفراد من عينة  وتشير هذه النتيجة إلى أنه ، الدراسة بعد حالة الهوية المحققة
عينة إلى أن وقد يرجع ذلك ، في مرحلة البحث واالستكشاف واما زالالدراسة الحالية 
، بات من ثالث فرق دراسية مختلفة )األولى ، الثانية، الثالثة(طال تضمالدراسة الحالية 

 .وهذا قد يؤثر في تشكيل هويتهم األكاديمية
 وتفسيرها: لثنتائ  اختبار الفرض الثا
الهوية  حاالتعلى  على "ال يوجد تأثير للمستوى الدراسي لثينص الفرض الثا

عم االجتماعي المدرك لدى أفراد عينة الدراسة "، والختبار هذا الفرض األكاديمية، والد
باستخدام   MNOVAستخدام اختبار تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة تم ا

حاائي ، كما افتراضات استخدام هذا األسلوب اإلتحقق من ال، بعد  Spss22برنامج  
التي تعد أساس ا الستخدام تحليل  عةتم حساب معامالت االرتباط بين المتغيرات التاب

  :كالتالي 12في جدول ، وتم عرض النتائج  التباين متعدد المتغيرات
 12جدول    
والدعم  الهوية األكاديمية األربع حاالتمافوفة معامالت االرتباط البينية بين     

 االجتماعي المدرك.  
الهوية  المتغيرات

 المضطربة
الهوية  مغلقةالهوية ال الهوية المعلقة

 المحققة
الدعم االجتماعي 

 المدرك

     - الهوية المضطربة
     **0,260 الهوية المعلقة
   - **0,282 **0,263 الهوية المغلقة
  - **0,234- **0,291- **0,497- الهوية المحققة

الدعم االجتماعي 
 المدرك

-0.562** -0,353** -0,315** 0,641** - 

 (.0،01مستوى داللة ) ** القيم دالة عند
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جميع معامالت االرتباط بين المتغيرات الداخلة في  12يتضح من جدول 
نتائج  13( ، ويعرض جدول 0،01ي ا عند مستوى داللة )التحليل دالة إحاائ

االختبارات المتعددة لدراسة تأثير المستوى الدراسي على حاالت الهوية األكاديمية 
 والدعم االجتماعي المدرك.

 

  13جدول       
الهوية  حاالتنتائج االختبارات المتعددة عند دراسة تأثير المستوى الدراسي على        

 األكاديمية والدعم
 (.300االجتماعي المدرك )ن=       

 
الرمز  يشيرملحوظة : 

حجم  يدل علىالذي  مربع معامل إيتا الجزئيإلى  2
 .التأثير

عند مستوى  أن نتائج االختبارات المتعددة دالة إحاائي ا 13يتضح من جدول

على متغير تابع واحد على يوثر دراسي المستوى الأن ، مما يشير إلى  (0،001داللة )

جراء اختبارات أحادية إ، ومن ثم تم من المتغيرات التابعة الداخلة في التحليلاألقل 

 14جدول  تتبعية كما موضح في

 

المتغير 
درجات  "ف"قيمة  القيمة اسم االختبار المستقل

 الحرية
خطأ درجات 

 الحرية
2 

المستوى 
 الدراسي

Pillai's Trace 0,397 14,576 10 588 0,199 

Wilks' Lambda 0,641 14,615 10 586 0,200 
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 14جدول 
لدراسة تأثير  MNOVAنتائج اختبار تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة  

   المستوى الدراسي
 (.300األكاديمية والدعم االجتماعي المدرك )ن=  الهوية حاالتعلى  
مصدر 
 التباين

مجموع  المتغير التابع
 المربعات

متوسط  د.ح
 المربعات

 قيمة "ف"
2 

ست
الم

و 
راس
 الد

ى
ي

 

الهوية 
 المضطربة

239,527 2 119,763 2,675 0,018 

 0,170 **30,362 1778,403 2 3556,807 الهوية المعلقة
 0,176 **31,612 1832,790 2 3665,580 الهوية المغلقة
 0,073 **11,687 628,013 2 1256,027 الهوية المحققة

الدعم 
االجتماعي 
 المدرك

417,620 2 208,810 2,003 0,013 

خط
ال

 أ

الهوية 
 المضطربة

13296,22 297 44,768   

   58,573 297 17396,01 علقةمالهوية ال
   57,977 297 17219,15 الهوية المغلقة
   53,734 297 15958,96 الهوية المحققة

الدعم 
االجتماعي 
 المدرك

30963,86 297 104,255   

مستوى داللة إلى ** وتشير،  ملحوظة : يشير الرمز )د.ح( إلى درجة الحرية      
(0،001). 

الهوية  حالة توجد فروق ذات داللة إحاائية فيأنه ال  14يتضح من جدول
ربة، والدعم االجتماعي المدرك تعزى لمتغير المستوى الدراسي، حيث األكاديمية المضط
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ا غير دالة إحاائي ا، (ف)قيم  كانت وجود فروق ذات داللة  14من جدول  وتبين أيض 
تعزى لمتغير  المحققة(و  ،لقةغوالم ،لقةعالم) األكاديمية حاالت الهويةإحاائية في 

على  (11،687، 31،612، 30،362قيمة ف ) كانتالمستوى الدراسي؛ حيث 
( وهي قيم ذات داللة إحاائية عند مستوى داللة 297، 2بدرجة حرية ) الترتيب

مع وجود حجم تأثير كبير في حالتي الهوية األكاديمية )المعلقة، و المغلقة( (، 0،001)
 داللة ولتحديد، بينما وجد حجم تأثير متوسط في حالة الهوية األكاديمية المحققة، 

 المستوى لمتغيرا وفق   )المعلقة، والمغلقة، والمحققة( الهوية األكاديميةحاالت  في الفروق
 في مبين وه كما البعدية، للمقارنات Scheffe     اختبار شيفيه استخدام تم الدراسي،
 15جدول

 

 15جدول        
 توىمسا للوفق   األكاديمية الهوية حاالتل البعدية للمقارنات شيفيه اختبار نتائج      

 (.300الدراسي )ن=
 الثاني األول المتوسط الحسابي المستوى الدراسي المتغير
 
 المعلقة الهوية

 

   35,07 األول
  *2,80 37,87 الثاني
 *8,29 *5,49 29,58 الثالث

 
 الهوية المغلقة

 

   33,84 األول
  *6,57 27,27 الثاني
 1,47 *8,04 25,80 الثالث

 
 الهوية المحققة

   36,34 لاألو
  0,08 36,42 الثاني
 *4,30 *4,38 40,72 الثالث

 دالة فروق وجود 15 جدولموضحة في عدية الالب المقارنات نتائج من يتبين
 السنة طلبة بينالمعلقة  األكاديمية الهوية ( في0،05مستوى داللة )عند  اإحاائي  
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 ين طالب السنة الثانية والسنةوب ،ثانيةفي اتجاه طالب السنة ال انيةالث والسنة األولى،
في اتجاه  لثةالثا والسنة ولىوبين طالب السنة األ، الثالثة في اتجاه طالب السنة الثانية

 الهوية متوسط في اإحاائي   دالة فروق . كما أظهرت النتائج وجود ولىطالب السنة األ
في الثانية  والسنة األولى، السنة طلبة بين( 0،05المغلقة عند مستوى داللة ) األكاديمية

الثة في اتجاه طالب الث وبين طالب السنة األولى والسنة اتجاه طالب السنة األولى،
المحققة عند  األكاديمية الهوية في اإحاائي   دالة فروق ، كما وجدتالسنة األولى

الثالثة في اتجاه طالب السنة  والسنة األولى، السنة طلبة بين( 0،05مستوى داللة )
 ثة في اتجاه طالب السنة الثالثة.الثال وبين طالب السنة الثانية والسنة الثالثة،
في ضوء ما دراسي للطالبات على حاالت الهوية يمكن تفسير تأثير المستوى الو 

 يبدأ اتطويري   مسار ا يتبعون غار الراشدينابأن المراهقين و  Marcia(1994)أشار إليه 
مرحلة  في البقاء أو انغالق الهوية نحو   ّماإ بعدها ويتقدمون الهوية حالة اضطرابمن 

 اراع   المحققة، وأن   للهوية للواول طريقهم األخيرة يواالون ومن للهوية، تعليق 
؛ حيث أن هذه الفترة هي التي ا(عام   22:  18بين األعمار)  ما ُيفّض  ما اغالب   الهوية

(، 21:  19بات ما بين )وفي الدراسة الحالية تراوحت أعمار الطال. تتشكل فيها الهوية
 Marciaإليه أشارتوفق ا لما و ، في الفترة الي تتشكل فيها الهوية هنمما يشير إلى أن

بالتحقيق في القيم واألهداف واالهتمامات يقومون فترة في هذه الاألفراد بأن  (1966)
دين والعالم المحيط بهم لتشكيل بنية داخلية يمكنهم من خاللها فهم أنفسهم كأفراد فري

 .وكجزء من المجتمعات التي يعيشون فيها
ا ويمكن  الهوية األكاديمية  يف الحالية تفسير الفروق بين أفراد عينة الدراسةأيض 

 في والنضج الخبرة دورإلى  الدراسي األعلى المحققة والتي تكون في اتجاه  المستوي
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لخبرات  تعرضنو قاربن على التخرج من الجامعة، كون الطالبات ت؛ حيث الهوية تحقيق
ا من الطالباتالدراسية و  هنوتجارب متعددة خالل سنوات في  أابحن أكثر نضج 

ا لما يريدنالمستوى الدراسي األقل،  فيملن بدرجة أكبر لتحقيق ذواتهن  ،وأكثر فهم 
خرج بما فيها من واالستعداد للحياه العملية التي يواجهونها بعد الت، االستقاللية،و 

 وبدرجة ساهمي ، مماتهنفي شخاي اإيجابي   االنتقال هذا ويعد ،مستجدات وتطورات
دراسة نتائج وتتفق هذه النتيجة مع ن، تهاوحل أزم تهن األكاديميةاهوي تحقيق في كبيرة
 .(2018،العظامات  و عمر محاسنة )أحمد

 فرقةاتجاه الفروق في الهوية األكاديمية المعلقة لاالح طالبات الب وفيما يتعلق
في حالة و ، والبدائل، مرحلة استكشاف الخياراتلم يتجاوزن  أن هؤالء الطالباتب الثانية

، االنتهاء من عملية االستكشافإلى حين  االلتزام بقرار من التردد تجعلهن ال يستطيعن
األكاديمية، وتجاوز األزمة ، حيث أنهن  فهن في طريقهن إلى تحقيق هويتهم وبالتالي

ا وخبرة م  .) الفرقة الثالثة(لمستوى الدراسي الثالثن طالبات اأقل نضج 
الفروق في الهوية األكاديمية المغلقة والتي تكون في اتجاه المستوى  تفسير يمكنو 

، نبأهله نيرتبط لنالسنة األولى بالجامعة ما يز  الدراسي األول إلى أن الطالبات في
يات المستو  الباتقليلة مقارنة بط نلية أقل، وتكون فرص التفاعل معهالباستق يتميزنو 

أو  األباء يرسمها التي والتوقعات باألهداف لتزاماالإلى  نالدراسية األعلى، فيلجأ بعضه
 التأمل من يخلو  نتزامهالأن  أي ،ون مهمون بالنسبة لهناألادقاء أوأشخاص آخر 
 ،ناستعداداته مع المتفقة المتاحة عن الخيارات الذاتي البحثواالستكشاف، ويخلوا من 

  ويجعلها في حالة انغالق. نهوياته تشكيل في يؤثر الذي األمرا للعقاب أو الفشل تجنب  
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حاائية في الدعم إوجود فروق ذات داللة فيما يتعلق بالنتيجة التي أظهرت عدم و 
 تتيحبأن البيئة الجامعية  هاتفسير يمكن ، االجتماعي المدرك تعزى إلى المستوى الدراسي

ا , خبرات طالبها في مختلف المستويات الدراسية ، وتوفر لهم  لجميع متكافئةفرا 
وتوجههم نحو هم إلى الكلية وحتى تخرجهم منها برامج تعريفية وتوعوية منذ دخول

، غض النظر عن المستوى الدراسي لهمالتي يمكن االستفادة منها ب الداعمة الماادر
الفيسبوك ك االجتماعي التواال ومواقع شبكات استخدامانتشار  باإلضافة إلى
Facebook اب والواتس  what's app   غض ب بين جميع األفراد زيادة الوعي بهاو
والتفاعل بين  التقارب تعزيز فيا مهم   دور ا قد يؤدي ،ةمستوياتهم الدراسي النظر عن

في تقدم الدعم ألبنائها في المجتمعات الشرقية أن األسر  كما ،األفراد بعضهم بعض
ال يتأثر ادراك الطالب للدعم االجتماعي شير ذلك بأن يو ، جميع مراحل تعليمهم
 ;Costa-Lobo et al.,2017) ، وتتفق هذه النتيجة مع دراساتبمستوياتهم الدراسية

Siah et al.,2016).  

 :وتفسيرها الفرض الرابعنتائ  اختبار 
ة التنبؤ بالدافعي في" تسهم حاالت الهوية األكاديمية : أنه ينص الفرض الرابع على

 "العقلية لدى أفراد عينة الدراسة الحالية
أسلوب تحليل االنحدار المتعدد وللتحقق من احة هذا الفرض تم استخدام 

  16.( وتم عرض النتائج في جدولStepwise)بطريقة التحليل المتتابع 
 16جدول        
لهوية امن خالل حاالت قيمة )ف( لمعرفة داللة التنبؤ بالدافعية العقلية          

 األكاديمية 
 (300لدى أفراد عينة الدراسة)ن=                     

 قيمة )ف( متوسط المربعاتدرجة  مجموع المربعات المصدر النموذج
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 الحرية
 **188,675 116202,158 1 116202,158 االنحدار 1

 615,884 298 183533.429 البواقي
  299 299735.587 الكلي

 
2 
 

  75069,746 2 150139,493 االنحدار
149,039**  

 
 503,691 297 149596,094 البواقي
  299 299735,587 الكلي

 
3 
 

  57592,338 3 172777,014 االنحدار
134,275**  428,914 296 126958,573 البواقي 

  299 299735,587 الكلي
4 
 

  

  44506,899 4 178027,597 االنحدار
107,877**  412,5690 295 121707,989 يالبواق 

  299 299735,587 الكلي
 .( 0،001** قيمة)ف( دالة إحاائي ا عند مستوى أقل من )ملحوظات:        
  .، الهوية المحققةالثابت:  1المنبئات في النموذج         
  .الهوية )المحققة ، والمضطربة(الثابت، :  2المنبئات في النموذج         
  .الهوية )المحققة،  والمضطربة ، والمعلقة(الثابت، :  3المنبئات في النموذج         
 .الهوية )المحققة،  والمضطربة، والمعلقة،  والمغلقة(الثابت، : 4المنبئات في النموذج        

( 0،001أن قيم )ف( جميعها دالة عند مستوى أقل من ) 16يتضح من جدول 
عية العقلية لدي الدافو الهوية األكاديمية  حاالتيجمع وجود نموذج انحداري  يعنىمما 

الهوية  حالة من حاالت ، ولتحديد األهمية النسبية لكلةالحالي أفراد عينة الدراسة
األكاديمية في معادلة االنحدار تم حساب قيمة "ت" إلختبار مدى الداللة االحاائية 

 .17لمعامالت االنحدار الجزئي كما موضح في جدول
   17ولجد    
 نبؤية بالدافعية العقلية من خاللداللة معامالت االنحدار الجزئي في المعادلة الت   

 حاالت
 (300الهوية األكاديمية )ن=    
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 النموذج

 المعامالت 
 غير المعيارية

المعامالت 
 المعيارية

 R R2 )ت( 
الخطأ  Bقيمة 

 المعياري
 قيمة
Beta 

 )الثابت(
 الهوية المحققة

134,535 
2,589 

7,258 
0,188 

 
0,623 

18,535** 
13,736** 

0,623 0,388 

 )الثابت(
الهوية المحققة 
 الهوية المضطربة

209,321 
1,760 

-1,823 

11,229 
0,198 
0,222 

 
0,423 

-0,391 

18,641** 
8,881** 

-8,208** 

0,708 
 
 

0,501 

 )الثابت( 
الهوية المحققة  
 الهوية المضطربة
 الهوية المعلقة

254,087 
1,506 

-1,612 
-1,192 

12,056 
0,186 
0,207 
0,164 

 
0,362 

-0,346 
-0,290 

21,076** 
8,088** 

-7,786** 
-7,265** 

0,759 
 

0,576 

 )الثابت(
الهوية المحققة  
الهوية المضطربة  
 الهوية المعلقة
 الهوية المغلقة

264,887 
1,449 

-1,493 
-1,071 
-0,538 

12,205 
0,183 
0,206 
0,164 
0,151 

 
0,349 

-0,320 
-0,261 
-0,142 

21,702** 
7,909** 

- 7,255** 
-6,512** 
-3,567** 

 
0,771 
 

 
0,594 

 (.0،001** دالة عند مستوى أقل من )
عند مستوى داللة أقل  أن جميع قيم )ت( دالة دالة إحاائي ا 17يتضح من جدول 

( من %59،4)حاالت الهوية األكاديمية األربع يفسرون مع ا ، وأن (0،001من )
لهذه الحاالت  R2؛ حيث بلغت قيمة معامل التحديد باين الكلي في الدافعية العقليةالت
 ،حاالت في التنبؤ بالدافعية العقليةهذه ال(، وبالتالي يمكن اإلعتماد على 0،594) مع ا

أفضل الحاالت إسهام ا ، وجد أن   Betaمعامالت االنحدار المعيارية وبتفحص قيم 
ربة ثم ، ويليها الهوية المضطية هي الهوية األكاديمية المحققةعية العقلفي التنبؤ بالداف

-، 0،320-، 0،349لهذه الحاالت )  Betaحيث بلغت قيم المعلقة وأخير ا المغلقة؛ 
إلى أن  باإلضافة ( على الترتيب وجميعها قيم ذات داللة إحاائية،0،142-، 0،261
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تباين الكلي في من ال %(38،8حوالي ) رفي تفسيبمفردها حالة الهوية المحققة تسهم 
ا ، وتشير النتائج الدافعية العقلية الهوية األكاديمية إلى التأثير الموجب لحالة أيض 

و يمكن األكاديمية في الدافعية العقلية،  اقي حاالت الهويةالتأثير السالب لبو المحققة 
 اياغة معادلة التنبؤ كالتالي:

 
 
 

 
التنبؤ بالدافعية العقلية في األربع الهوية األكاديمية إسهام حاالت  تفسير يمكن

ي للهوية األكاديمية في الجوهر  دورال وفق ا لما ورد في األدب السيكولوجي الذي أوضح
 وأدائه، الافية، ة، وسلوكياتهدراسيالطالب ال خيارات على تؤثر؛ حيث البسلوك الط
 كما أنها تؤثر في اختيارهم، ونهااألكاديمية التي يتبن األهداف، و الدراسي واستعداده

 Carlisle,2015; Hejazi et al, 2009; Lange) الستراتيجيات الدراسة المناسبة

& Byrd, 2002; Was et al.,2009)، العقلية يتهموهذا يؤثر إيجابي ا في دافع ،
 .ورغبتهم في استخدام قدراتهم العقلية في المواقف المختلفة

ا هذه النتيجة يمكن تفسير و   التي حاالتال هذهص خاائ طبيعة ضوء فيأيض 
هويته بعد  حقق، الهوية األكاديمية المحققة  فااحب ،السيكولوجيفي األدب  تورد

بناء   لقيم واألهداف األكاديميةباالتزم أنه لخيارات بحرية و لاستكشاف و التعرض ألزمة 
سق ا مع مستويات وهذا من شأنه أن يكون مت ، الشخاي على إرادته الخااة واختياره

 Faye & Sharpe, 2008; Luyckx et) ،والكفاءة عالية من االستقاللية

al.,2009) ، الهوية األكاديمية بسلوكيات ونتائج الطالب األكثر  حالة تحقيقترتبط كما
 والتقييمة، األكاديمي يةالدافعو  ة،الكفاءة الذاتية األكاديميكإرتباطها اإليجابي بة؛ إيجابي

عدد األيام والساعات التي يقضيها لتعلم، واالندماج األكاديمي، و ل يجابيالذاتي اإل
 بينما، األداءعلى قدام واإلإتقان األداء، اإلنجاز المتعلقة ب أهداف، و الطالب في الدراسة

( 1،493 –األكاديمية المحققة + ) ( الهوية1،449+ ) 264،887الدافعية العقلية = 
( 0،538 –( الهوية األكاديمية المعلقة + ) 1،071 -الهوية األكاديمية المضطربة +)

 الهوية األكاديمية المغلقة.
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االكتئاب وتشتت االنتباه أثناء الدراسة، و ، إعاقة الذات األكاديميةترتبط سلبي ا بكل من 
 ;Carlisle,2015 ; Matsushima And Ozak,2015) وأهداف تجنب األداء

Puspoky,2018 ; Was et al., 2009)التأثير الموجب لحالة  إلىذلك  يؤدي ، و
 ة.بالدافعية العقلي التنبؤ الهوية المحققة في
 لتنبؤفي احالة الهوية األكاديمية المضطربة ل السالب االتجاه ويمكن تفسير
 أاحاب هذه الحالةيتسم  ث؛ حيئص هذه الحالةفي ضوء خاابالدافعية العقلية 

التسرب من التعليم ب، و ةاالستكشاف وااللتزام بالقيم األكاديميعمليتي الفشل في ب
مستويات  وامتالكواضحة،  وأمستقرة  إلى أهداف أكاديمية واإلفتقارالجامعي، 
حترام الفوضى، وتدني اظهرون ، كما أنهم يالتنظيم الذاتي األكاديمي من منخفضة 

، األكاديمية كالتلمشمن اويتعرضون لخطر متزايد  ،المشاركة التعليمية عدم ،الذات
  لديه المباالة، و وعدم اهتمام بالمهام المدرسيةوالكفاءة الذاتية،  االستقالليةفي وانخفاض 

 ;Berzonsky ,2004;  Hejazi et al.,2009) يوأقل استعداد ا لإلنجاز األكاديم

Was et al. ,2009)  بانخفاض الدافعية العقلية عد منبئات تخاائص ه المثل هذف
 .لدى الطالب
بالدافعية العقلية يمكن  لتنبؤفي ا علقةلهوية األكاديمية المل السالب للتأثيروبالنسبة 
متردد،  ر، ويكونالقرا اتخاذ على قادر غيريكون هذه الحالة الطالب وفق ا لتفسيره بأن 

افع إلكمال المهام األكاديمية أو انفعاالت غير متسقة بشأن مما يؤدي إلى تذبذب الدو 
  لتنبؤ بالدافعية العقليةفي ا للهوية المعلقةالسالب  التأثير، وذلك من شأنه يفسر التعلم

(Kroger et al.,2010; Was & Isaacson,2008). 
ة لدافعيبافي التنبؤ هوية األكاديمية المغلقة لحالة ال السالبالتأثير فيما يتعلق بو 

من االلتزام بالمهام األكاديمية  قدرعلى  هذه الحالةفي  البالعقلية يمكن تفسيره بأن الط
إلى مستويات  ؤديمما ياالستكشاف، مرحلة في  غماسدون االنهذا االلتزام يكون ولكن 
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أي  من قبل اآلخرين دونله  تعيينهاتم  أهدافتبني و ستقاللية، منخفضة من اال
اعوبات في حل المشاكل تحت الضغط  لديه البالط هذاثل ، متساؤالت حولها

(Hejazi et al.,2012; Was et al.2009) عوامل خارجيةمن خالل  يتم تحفيزه، و 
، امن أجل الشعور بالرضا الداخلى إلتمامه ها من إكمالإلكمال المهام بدال   )كالمكافآت(

 Faye & Sharpe, 2008; Luyckx) ية الخارج يةبالدافعوبالتالي ترتبط هذه الحالة 

et al., 2009) ، المشاركة األكاديميةو هدف اإلتقان،  هتوجبكل من سلب ا وترتبط ،
أن وجميع ذلك من شأنه  (Puspoky,2018) ة، والرضا عن الحياداخليةوالدافعية ال

 .بالدافعية العقليةفي التنبؤ هوية األكاديمية المغلقة لحالة ال السالب تأثيربالر يفس
 :وتفسيرها خامسالفرض ال  اختبار نتائ

 :أنهعلى  خامسينص الفرض ال
التنبؤ بالدافعية العقلية لدى أفراد عينة  في دعم االجتماعي المدرك لا " تسهم ماادر 

 "الدراسة الحالية
أسلوب تحليل االنحدار المتعدد وللتحقق من احة هذا الفرض تم استخدام 

 18وتم عرض النتائج في جدول( Stepwise)بطريقة التحليل المتتابع 
 
 18جدول       
قيمة )ف( لمعرفة داللة التنبؤ بالدافعية العقلية بمعلومية ماادر الدعم        

 االجتماعي المدرك 
 (300لدى أفراد عينة الدراسة)ن=                     

 مجموع المربعات المصدر النموذج
درجة 
 قيمة )ف( متوسط المربعات الحرية

  105512,118 1 105512,118 نحداراال  1
 651,757 298 194223,469 البواقي **161,889
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  299 299735,587 الكلي
 
2 
 

  71797,386 2 143594.772 االنحدار
136,568** 

 
 525,727 297 156140,814 البواقي
  299 299735,587 الكلي

 
3 
 

  49827,687 3 149483,061 االنحدار
 507,610 296 150252,526 البواقي **98,161

  299 299735,587 الكلي
4 
 

  

  38427,703 4 153710,812 االنحدار
 494,999 295 146024,774 البواقي **77,632

  299 299735,587 الكلي
 ( 0،001** قيمة)ف( دالة إحاائي ا عند مستوى أقل من )        
 . المدرك دعم المعلم الثابت، : 1المنبئات في النموذج         
 .المدرك( ، واألادقاءالمعلم )دعم  الثابت،: 2المنبئات في النموذج         
  .المدرك (واألادقاء ، والمؤسسة)المعلم،  الثابت، دعم  : 3المنبئات في النموذج         

 (، واألسرةسة، والمؤساألادقاء)المعلم،  دعم الثابت، : 4لمنبئات في النموذج ا        
 .المدرك

( 0،001لة عند مستوى أقل من )أن قيم )ف( جميعها دا 18يتضح من جدول 
مما يعنى وجود نموذج انحداري يجمع ماادر الدعم االجتماعي المدرك والدافعية 

ماادر الدعم ل، ولتحديد األهمية النسبية العقلية لدي أفراد عينة الدراسة الحالية
ادلة االنحدار تم حساب قيمة "ت" إلختبار مدى الداللة االجتماعي المدرك في مع

  19االحاائية لمعامالت االنحدار الجزئي كما موضح في جدول
  19جدول

 من خاللداللة معامالت االنحدار الجزئي في المعادلة التنبؤية بالدافعية العقلية 
 (300ماادر الدعم االجتماعي المدرك  )ن= 

 النموذج
 المعامالت
 ياريةغير المع

المعامالت 
 )ت(  المعيارية

 
R 
 

R2 
 قيمةالخطأ  Bقيمة 
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 Beta المعياري
 )الثابت(
 دعم المعلم

143,552 
4,652 

7,127 
0,366 

 
0,593 

20,142** 
12,724** 

0,593 0,352 

 )الثابت(
 دعم المعلم
 دعم األصدقاء

85,370 
3,740 
3,710 

9,365 
0,345 
0,436 

 
0,477 
0,375 

9,116** 
10,827** 
8,511** 

0,692 0,479 

 )الثابت(
 دعم المعلم

 دعم األصدقاء 
 دعم المؤسسة

74,517 
3,620 
3,116 
1,314 

9,738 
0,341 
0,462 
0,386 

 
0,462 
0,315 
0,155 

7,652** 
10,610** 
6,739** 
3,406** 

0,706 0,499 

 )الثابت(
 دعم المعلم
 دعم األصدقاء
 دعم المؤسسة 
 دعم األسرة

67,878 
3,509 
2,956 
1,204 
1,010 

9,881 
0,339 
0,460 
0,383 
0,346 

 
0,448 
0,299 
0,142 
0,123 

6,869** 
10,349** 
6,429** 
3,143** 
2,922** 

0,716 0,513 

 (.   0،01** دالة عند مستوى أقل من )
دالة إحاائي ا عند مستوى داللة أقل من أن قيم )ت(  19يتضح من جدول 

%( من التباين 51،3)يفسرون مع اتماعي األربعة االج ماادر الدعموأن ( ، 0،001)
 مع ا لهذه الماادر R2؛ حيث بلغت قيمة معامل التحديد الكلي في الدافعية العقلية

، وبتفحص قيم في التنبؤ بالدافعية العقلية(، وبالتالي يمكن اإلعتماد عليهم 0،513)
ام ا في التنبؤ إسه أفضل الماادر، وجد أن   Betaمعامالت االنحدار المعيارية 

يليه دعم األادقاء، ثم دعم المؤسسة، وأخير ا دعم المعلم المدرك، هو ية بالدافعية العقل
، Beta  (0،448 ،0،299 ،0،142حيث بلغت قيم معامالت  ؛ دعم األسرة

إلى أن دعم المعلم  باإلضافة( على الترتيب وجميعها قيم ذات داللة إحاائية، 0،123
تباين الكلي في الدافعية من ال %(35،2في تفسير حوالي )بمفرده سهم المدرك ي
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ا، وتشير النتائج العقلية في لماادر الدعم اإلجتماعي األربعة إلى التأثير الموجب  أيض 
 يمكن اياغة معادلة التنبؤ كالتالي:و الدافعية العقلية، 

 
 

 
 

إدراك  أنب ،في ضوء ما جاء في األدب السيكولوجي، هذه النتائجمكن تفسير وي
داخل وخارج الحرم  ممن العالقات االجتماعية الداعمه لهشبكة  هناك بأن الطالب
 ، تقدم لهم( في )المعلم، األادقاء، المؤسسة التربوية، واألسرة، والمتمثلة الجامعي

، تقديم النايحة واإلرشاد، وتزويدهم : التغذية الراجعة مثلل مختلفة من الدعم اأشك
 من حالة تحقيقيؤدي إلى ، فإن ذلك الدعم المعنوىألخطاء، و وتاحيح ابالمعلومات، 

 من خالل العقلية دافعيتهم عزيزيعمل على تمما داخل السياق التربوي  النفسي التوازن
كحل المشكالت ابداعي ا، ، استخدام عملياتهم العقلية في المواقف التعليميةهم على تحفيز 

ستفادة من وجهات النظر االو ، ة المعرفيةاالنغماس في األنشطو التوجه نحو التعلم ، و 
هذه  تتفق، و فضولي ا ومبدع ا، وجاد االطالب أن يكون و  ،، والتكامل المعرفي المختلفة
 . (Heilat & Seifert,2019) دراسة نتائجمع النتيجة 

ا متسقة نتائج هذه الوجاءت  التي أشارت إلى أن  الدراساتبعض نتائج  معأيض 
جتماعي ارتباط ا بأداء الطالب ن أكثر ماادر الدعم االم المدرك مدعم المعل
 Dupont et al.,2015; Vansteenkiste et al., 2009; Virtue et) ودافعيتهم.

al.,2015)   
يمكن تفسيره في في التنبؤ بالدافعية العقلية دعم األادقاء  بإسهاموفيما يتعلق 

 Dennis, Phinney and Chuateco (2015) نتائج دراسة ضوء ما أشارت إليه 

( دعم األادقاء + 2،956( دعم المعلم + )3،509+ ) 67،878الدافعية العقلية = 
 (  دعم األسرة.1،010( دعم المؤسسة + )1،204)
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أن دعم األادقاء هو مؤشر أقوى من دعم األسرة في التنبؤ بتحايل الطالب ب
وتوافقهم األكاديمي، عندما تم تضمين كل من متغيرات دعم األسرة واألادقاء في 

أن أقرانهم أفضل قدرة  هرت نتائجهم أن طالب الجامعة يدركونوأظر، تحليل االنحدا
دعم الذي يحتاجونه من أجل القيام بالمهام األكاديمية باورة من أسرهم على تقديم ال

بأن طالب  Richarson and Skinner(1992) إليهأفضل، وذلك يتفق مع ما أشار 
الجامعة يتشاركون مع  الطالب اآلخرين في فاولهم الدراسية من أجل تشكيل 

تتفق ة، كما والتعامل مع المشكالت األكاديميمجموعات دراسية ومشاركة الواجبات 
 Fass & Tubman, 2002; Friedlander et)نتائج الدراسة الحالية مع نتائج 

al.,2007; Robbins et al. 2009; Torres & Solberg,2001)   ، أظهرت التي
 بدافع الطالب ومشاركتهم في أنشطة التعلم وأدائهم ارتبطالمدرك  ادقاءأن دعم األ

في المهام األكاديمية، ويشاركون بفاعلية  مثابرة كثرأالطالب يكونوا ؛ حيث وجد أن فيها
  .عندما يدركون الدعم من أادقائهم أكثر، على المستوى المعرفي واالنفعالي والسلوكي

ة فيمكن للدعم المؤسسي المدرك بالدافعية العقلي فيما يخص الداللة التنبؤيةو 
يدركه طالبها؛  ليمية والذيتقوم به المؤسسة التع يجابي التيتفسيرها في ضوء الدور اإل

بما يكفي إلنجاز توفر لهم الفرص إلعدادهم جيد ا عندما يدرك الطالب أن المؤسسة ف
ثارة لالهتمام، المهام األكاديمية ، فإنهم يعتبرون هذه المهام أكثر أهمية وفائدة وا 

سسي الدعم المؤ  يرتبط، باإلضافة إلى ذلك، و ويؤمنون بقدر أكبر بقدراتهم على تحقيقها
المدرك بشكل غير مباشر، مع استخدام الطالب الستراتيجيات معالجة عميقة، 

 نتائج ويؤيد ذلك، (Robbins et al.,2009) وانفعاالت إيجابية، وأداء أكاديمي مرتفع
يرتبط التي أظهرت أن الدعم المؤسسي المدرك  Dupont et al., (2015) دراسة
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المشاركة االنفعالية يرتبط ب، و التي يؤديها ة المهام األكاديميةقيمبإدراك الطالب ل
أن  وبالتالي يمكن القول. والسلوكية والمعرفية باإلضافة إلى األداء األكاديمي الجيد

يمكن من للطالب، و  الدافعية العقليةالدعم المؤسسي المدرك له تأثير إيجابي على 
  لديهم. خالله التنبؤ بالدافعية العقلية

يمكن تفسيره في بالدافعية العقلية التنبؤية لدعم األسرة المدرك  ةوفيما يتعلق بالدالل
درك يوفر سياق ا مالدعم األسري البأن   Sarson et  al. (1990)ضوء ما أشار إليه 

في مجموعة واسعة من تجارب آمن ا يتيح المشاركة الفعالة واالستكشاف والتجريب 
 ،ى اكتساب المهارات والثقة بالنفس، مما يؤدي إلالحياة، بما في ذلك خبرات التعلم

كمادر من  ةألسر إدراك الطالب لبأن  Dupont et al.(2015)ما أشار إليه ووفق ا ل
يزيد من قدرة ت، كما أنه وفر مخططات إيجابية فيما يتعلق بالذاي همالداعمة لالماادر 
 ;Mattanah et al.,2011; Schunk & Pajares, 2009)المدركة الطالب 

Torres & Solberg, 2001) ، مما مهام التعلم ل لطالب اإليجابيا تقييموتزيد من
وبالتالي يمكن من ،  (Reynolds & Clements, 2005)اندماجهم فيها يزيد من 
فإنه ب بافة عامة، في أداء الطال لدعم األسرة المدركالتأثير اإليجابي  خالل هذا

 العقلية من خالله. يمكن التنبؤ بالدافعية 
 

ئ  الفرض السادس وتفسيرها نتا  
يعد  الدعم االجتماعي المدرك والمستوى الدراسي "  أنه ينص الفرض السادس على

في طبيعة الدالالت التنبؤية لحاالت الهوية األكاديمية  المعدلة تمتغيرامن الللطالبة 
 بالدافعية العقلية لدى أفراد عينة الدراسة"
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لتحقق ل Enter))بطريقة  متعدد الهرمياستخدام أسلوب تحليل االنحدار الوتم 
 في معادلة تقلة واحد تلو اآلخردخال المتغيرات المس، والذي فيه يتم إمن هذا الفرض

مما يتيح التعرف على ما يضاف للتباين المفسر في الدافعية العقلية في كل مرة  التنبؤ
تم اختبار التأثير و ، سةعينة الدرا لتنبؤ بالدافعية العقلية لدىيضاف فيها متغير لمعادلة ا

ت في الدالالالمعدل لكل من الدعم االجتماعي المدرك والمستوى الدراسي للطالبة 
  بشكل منفال.التنبوية لحاالت الهوية بالدافعية العقلية 

عة الدالالت التنبؤية والختبار الدور المعدل للدعم االجتماعي المدرك في طبي
التنبؤ  الهوية األكاديمية أوال  في معادلة حاالتدخال إم تلحاالت الهوية بالدافعية العقلية 

لدعم االجتماعي المدرك إلى معادلة الدرجة الكلية لدخال إ)النموذج األول(، ثم تم 
التفاعالت بين الدعم دخال إتم  وأخير االثانية )النموذج الثاني(،  الخطوةالتنبؤ في 

إلى معادلة التنبؤ)النموذج األربع  مدرك مع حاالت الهوية األكاديميةاالجتماعي ال
 : 20نتائج في جدولالوتم عرض ، (ثالثال

  20جدول     
الدعم االجتماعي المدرك كمتغير معدل في طبيعة الدالالت التنبؤية لحاالت       

 الهوية األكاديمية
 (.300)ن= الدافعية العقليةب       

 
                               المنبئات      

  Betaقيمة الثابت ومعامالت االنحدار المعيارية        
 3نموذج        2نموذج         1نموذج             

     186،327 170،863 264،887 الثابت
 **0،536- **0،226- **0،320- الهوية المضطربة( 1)

 0،094 **0،185- **0،261- الهوية المعلقة     
 0،190- **0،127- **0،142- الهوية المغلقة     
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 0،047 **0،260 **0،349 الهوية المحققة     
 **0304 ** 0،364 الدعم االجتماعي المدرك (2)
 *0،308  الدعم المدرك×  المضطربةالهوية  (3)

 0،268  الدعم المدرك×  المعلقةالهوية     
 0،077  الدعم المدرك×  المغلقةالهوية     
 0،238 الدعم المدرك×  ةالمحققالهوية    

R 0،771 0،828 0،844 
R

2
 0،594 0،685 0،712 

R
2

 0،594 0،091 0،026 
F 107،877** 128،070*

* 
79،492** 

 290، 9 294، 5 295، 4 درجات الحرية
F 107،877** 85،395** 6،591** 

 (.0،001** مستوى داللة ) ،( 0،01مستوى داللة ) * ملحوظة:       
 

 مايلي:  20 جدولنتائج تحليل االنحدار الهرمي الموضحة في من يتضح 

التباين المفسر في الدافعية  في%( 59بحوالي )حاالت الهوية األكاديمية إسهام  -

 .وذلك يتفق مع نتائج الفرض الرابع )في النموذج األول(،  العقلية

 وذج الثاني،في النم إلى معادلة التنبؤ تم إضافة الدعم االجتماعي المدركعندما  -

مما (؛ 0،091) R2وبلغت قيمة التغير في  ،(0،685وأابحت ) R2قيمة ازدادت 

يعنى أن الدعم االجتماعي المدرك يضيف للتباين المفسر في الدافعية العقلية حوالي 

ا  تغير، وحدث الهوية األكاديميةحاالت %( بجانب التباين المفسر بواسطة 9) أيض 
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 حدثكما ، وذج الثانيمفي الن ت الهوية األكاديميةحاالالمناظرة ل Betaقيم في 

ة الفائية لتحليل تباين النسبفي قيمة  (0،001إحاائي ا عند مستوى داللة ) دال تغير

 .ليل في التنبؤ بالدافعية العقليةمما يؤكد أهمية المتغيرات الداخلة في التح ،االنحدار

وحاالت الهوية األكاديمية مدرك الدعم االجتماعي الالتفاعالت بين عندما تم إضافة  -

وأابحت  R2 ةقيممرة أخرى ازدادت  في النموذج الثالث، إلى معادلة التنبؤ

أن ادخال هذه  ، مما يشير إلىR2 (0،026 ) في  التغيرقيمة  ت(، وبلغ0،712)

في الدافعية العقلية حوالي ضيف للتباين المفسر التفاعالت في معادلة التنبؤ ي

والدعم  الهوية األكاديميةحاالت تباين المفسر بواسطة %( بجانب ال2،6)

النسبة و  Betaقيم كل من في تغير وجد كما  ،المدرك في النموذج الثاني االجتماعي

دالة إحاائي ا عند ، وكانت قيمة التغير في النسبة الفائية موذج الثالثفي النالفائية 

 .(0،001مستوى داللة )

زداد من اين المفسر في الدافعية العقلية اة التبالنتائج إلى أن قيمهذه تشير و  -

%( في النموذج الثالث، مما يعنى زيادة 71،2%( في النموذج األول إلى )59،4)

التنبؤ بالدافعية العقلية عند إضافة الدعم االجتماعي المدرك وتفاعالته إلى جانب 

م االجتماعي الدعأن يدل على مما  حاالت الهوية األكاديمية في نموذج االنحدار،

يجابي ا و له دور ا معدال  المدرك  الهوية األكاديمية في طبيعة الدالالت التنبؤية لحاالت ا 

    بالدافعية العقلية.
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الداللة طبيعة  في المعدل للمستوى الدراسي للطالبات الدور وللتحقق من

وية األكاديمية اله حاالتدخال إتم ، كاديمية بالدافعية العقليةالتنبؤية لحاالت الهوية األ

إلى  دراسي للطالبةمستوى الالدخال إأوال  في معادلة التنبؤ )النموذج األول(، ثم تم 

التفاعالت بين دخال إتم  وأخير االثانية )النموذج الثاني(،  الخطوةمعادلة التنبؤ في 

إلى معادلة مع حاالت الهوية األكاديمية األربع  المستوى الدراسي للطالبة

وذلك ، من خالل استخدام تحليل االنحدار المتعدد الهرمي (ثالثوذج الالتنبؤ)النم

لتعرف على ما يضاف للتباين المفسر في الدافعية العقلية في كل مرة يضاف فيها ل

متغير لمعادلة التنبؤ بالدافعية العقلية لدى عينة الدراسة، وتم عرض نتائج في 

 : 21جدول

  21جدول
بة كمتغير معدل في طبيعة الدالالت التنبؤية لحاالت المستوى الدراسي للطال      

 الهوية األكاديمية
 (.300)ن= الدافعية العقليةب       

        
 المنبئات 

  Betaقيمة الثابت ومعامالت االنحدار المعيارية           
 3نموذج        2نموذج         1نموذج 

     195,709 251,787 264,887 الثابت 
 0,057- **0,330- **0,320- وية المضطربةاله (1)
 **0,343- **0,234- **0,261- الهوية المعلقة        
 0,086- *0,106- **0,142- الهوية المغلقة       
 **0,446 **0,334 **0,349 الهوية المحققة       
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 *0,872 * 0,114  المستوى الدراسي  (2)
 **0,486-  المستوى الدراسي ×  المضطربةالهوية  (3)

 0,207-  المستوى الدراسي×  المعلقة الهوية 
 0,275-  المستوى الدراسي×  المغلقة الهوية 

 *0,316  المستوى الدراسي×  المحققة الهوية 
R 0,771 0,777 0,788 
R

2
 0,594 0,604 0,621 

R
2

 0,594 0,010 0,017 
 **F 107,877** 89,677** 52,798 النسبة الفائية

 290, 9 294, 5 295, 4 لحريةدرجات ا
F 107,877** 7,447** 3,257* 
** دالة عند مستوى داللة  (      0،05د مستوى داللة )دالة عنملحوظة:   *

(0،001. ) 
 

 مايلي: 21يتضح من جدول
 الثاني ، في النموذجعندما تم إضافة المستوى الدراسي للطالب إلى معادلة التنبؤ  -

وبلغت قيمة التغير في  ،(0،604وأابحت )نموذج الثاني في ال R2ازدادت قيمة و 
R2 (0،010 ؛) يضيف للتباين المفسر  المستوى الدراسي للطالباتمما يعنى أن

الهوية حاالت %( بجانب التباين المفسر بواسطة 1في الدافعية العقلية حوالي )
من ية المناظرة لحاالت الهوية األكاديم Betaحدث تغير في قيم ، و األكاديمية

إحاائي ا عند مستوى  دال تغير كان هناكو النموذج الثاني،  النموذج األول إلى
 .النسبة الفائية لتحليل تباين االنحدارفي قيمة  (0،001داللة )

وحاالت الهوية  المستوى الدراسي للطالباتالتفاعالت بين عندما تم إضافة   -
 R2زدادت مرة أخرى قيمة ، افي النموذج الثالث إلى معادلة التنبؤاألكاديمية 
( ، مما يشير إلى 0،017)هي  R2في  قيمة التغير (، وكانت0،621وأابحت )



حاالت الهوية األكاديمية ومصادر الدعم االجتماعي المدرك ودالالتهم التنبؤية والتمييزية بالدافعية العقليـــــة 

 ة بقنا                                                     د/ شيماء سيد سليمانلدى طالبات شعبة الطفولة بكلية التربي

 2019ديسمبر                                    - 158 -                            واألربعون  حاديالعدد ال

في الدافعية أن ادخال هذه التفاعالت في معادلة التنبؤ يضيف للتباين المفسر 
ا كما وجد ، %( 1،7العقلية حوالي ) النسبة و  Betaتغير في كل من قيم أيض 

بينما كانت   (،0،001الة إحاائي ا عند مستوى داللة )د في النموذج الثالثالفائية 
 .(0،05دالة إحاائي ا عند مستوى داللة )قيمة التغير في النسبة الفائية 

قيمة التباين المفسر في الدافعية العقلية تزداد من تشير هذه النتائج إلى أن  -
 لىيدل عمما ، ( في النموذج الثالث%62،1نموذج األول إلى )( في ال59،4%)

إلى جانب  وتفاعالته إضافة المستوى الدراسي عندزيادة التنبؤ بالدافعية العقلية 
بالتالي تتحقق احة الفرض و ، في نموذج االنحدار حاالت الهوية األكاديمية

 ماله المستوى الدراسي السادس الذي يشير إلى أن الدعم االجتماعي المدرك و
 ية األكاديمية بالدافعية العقلية.لحاالت الهو  في طبيعة الدالالت التنبؤية معدال   ادور  

  ويمكن تفسير نتائ  الفرض السادس على النحو التالي:
ُيعدِّل في طبيعة  النتيجة التي أظهرت أن الدعم االجتماعي المدركفيما يتعلق ب

يزيد من قيمة  ؛ حيث أنهية األكاديمية بالدافعية العقليةالدالالت التنبؤية لحاالت الهو 
يمكن تفسيرها اين المفسر في الدافعية العقلية عند إضافته إلى النموذج االنحداري، التب

طبيعة العالقة االرتباطية بين الدعم االجتماعي المدرك وحاالت الهوية  في ضوء
؛ حيث بلغت قيم من ناحية ، وارتباطه بالدافعية العقلية من ناحية أخرى األكاديمية 

وية )المضطربة، المعلقة، المغلقة، المحققة( بالدعم معامالت االرتباط لحاالت اله
( على الترتيب، 0،641، 0،315-، 0،353-، 0.562-االجتماعي المدرك )

والتي سبق االشارة إليها في  (0،01وجميعها دال إحاائي ا عند مستوى داللة )
 الدعم االجتماعي المدرك يرتبط ارتباط ا موجب ا بحالةأن  ، مما يشير إلى12جدول

الطالب الذين الهوية المحققة وسالب ا بحاالت الهوية الثالث المتبقية وذلك يعني أن 
، قادرون على تحقيق يحالون على درجات مرتفعة في الدعم االجتماعي المدرك
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 2011) وآخرون آيت حمودة حكيمةما أشارت إليه هويتهم وتطويرها، ويتفق ذلك مع 
 على من خالل الحفاظ الذاتية ويقويها الفرد ةهوي على يحافظ االجتماعي الدعم أن( ب
حساسه ذاتية به، ومن  بالمحيطين الشخاية العالقات إطار في الذاتية بهويته الفرد وا 
  الجماعة، داخل لذاته احترام الفرد يعزز كما الراجعة، التغذية ماادر تنمية خالل

درك المالجتماعي الدعم ايرتبط من جانب آخر ، و بالكفاءة الذاتية اإلحساس ينميو 
بالتالي فإن  ، في نتائج الفرض الخامسارتباط ا إيجابي ا بالدافعية العقليه كما تبين 

االرتباط والتفاعل بين الدعم االجتماعي وحاالت الهوية يزيد من القدرة التنبؤية 
 بالدافعية العقلية .

طبيعة ل في ُيعدَّ لمستوى الدراسي أن االنتيجة التي تشير إلى أما فيما يتعلق ب
الدافعية العقلية، فيمكن تفسيرها باالستناد الدالالت التنبؤية لحاالت الهوية األكاديمية ب

تأثير المستوى الدراسي للطالبات على حاالت الهوية األكاديمية التي سبق االشارة  إلى
الطالبات في المستويات الدراسية  أن أظهرتي التو ، إليه في نتائج الفرض الثالث

يكون له تأثير إيجابي  هذا من األرجح أنإلى تحقيق هويتهن األكاديمية، و  يملنى األعل
كالرغبة في استخدام عملياتهن العقلية في أنشطة التعلم  لديهن الدافعية العقلية على

، ، وتقييم للمواقفحل المشكالت بطرق غير تقليديةو  ،والفضولية واالستكشافالمختلفة، 
وما بها من مستجدات، لتخرج والدخول في الحياة العملية وغيرها؛ حيث قاربن على ا

حاالت بجانب إلى نموذج االنحدار  هتتفاعالإضافة المستوى الدراسي و فإن وبالتالي 
 .زيد من القدرة التنبؤية بالدافعية العقليةيالهوية األكاديمية 

  وتفسيرها: ابعسالفرض الاختبار نتائ  
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بين مرتفعي ومنخفضي  تمييزية دالة وجدت"  أن على الفرض السابع ينص
جتماعي المدرك الدعم االماادر الت الهوية األكاديمية و حامن خالل الدافعية العقلية 

 عينة الدراسة"  أفرادلدى 
لحاالت  التدريجي وللتحقق من هذا الفرض تم استخدام أسلوب التحليل التمييزي

قامت ليل حالتهذا وقبل إجراء ، ماادر الدعم االجتماعي المدرك والهوية األكاديمية 
؛ حيث الباحثة بتحديد المرتفعين والمنخفضين في الدافعية العقلية عن طريق الرباعيات

الذين حالوا على درجات تبدأ من قيمة  من الطالباتتكونت مجموعة المرتفعين 
من ( فأعلى ، وتتكون مجموعة منخفضي الدافعية العقلية Q3  =255الربيعي الثالث )

، فأقل (Q1  =210) ولالذين حالوا على درجات تبدأ من قيمة الربيعي األ طالباتال
يزي التحليل التمينتائج  وتم توضيح،  ( طالبة77وبذلك بلغ حجم كل مجموعة منهما )

  التمييزية على النحو التالي: التدريجي واشتقاق الدالة
 

   22جدول
ية وماادر الدعم االجتماعي لحاالت الهوية األكاديماإلسهام التراكمي نسبة 

 في التباينالمدرك 
  الكلي بين مرتفعي ومنخفضي الدافعية العقلية    

 

 ةالخطو 
 

 المتغيرات الداخلة
 في التحليل

Wilks' Lambda 
 

 نسبة
 التباين

 
د.ح
1 

 
 د.ح
2 

 
 د.ح
3 

 Exact F)ف( 
 د.ح قيمة )ف(

1 
 2د.ح

 152 1 **121,574 152 1 1 0,556 الهوية المحققة 1
 151 2 **103,422 152 1 2 0,422 دعم المعلم المدرك 2
 150 3 **82,993 152 1 3 0,376 الهوية المضطربة 3
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 149 4 **67,686 152 1 4 0,355 الهوية المعلقة 4
 148 5 **56,276 152 1 5 0,345 الهوية المغلقة 5
 147 6 **48,707 152 1 6 0,335 المؤسسة المدركدعم  6

ملحوظة : يشير الرمز )د.ح( إلى درجة الحرية ، وتشير ** إلى مستوى داللة  
(0،001 .) 

 
دالة إحاائي ا للمتغيرات الداخلة في التحليل أن جميع قيم )ف(  22يتضح من جدول

( ، مما يشير إلى أن المتغيرات المبينة في جدول لها قدرة 0،001عند مستوى داللة )
، وتم استبعاد كل من والمنخفضين في الدافعية العقلية عينالمرتف مجموعتي بين تمييز

ال تؤدى من التحليل ، نظر ا ألن إضافتهما دعم األادقاء المدرك ودعم األسرة المدرك 
مجموعتين فقط له لمتغير التابع اة األثر التجميعي لهذه المتغيرات، ونظر ا ألن إلى دالل

الموضحة ستة لمتغيرات الاألثر التجميعي ل تمثل تمييزية واحدة فإنه يمكن تكوين دالة 
 لتلك الدالة.قيم المؤشرات اإلحاائية  23ويوضح جدول  ، 22في جدول
           

 23جدول          
 (.154)ن= التمييزية المؤشرات اإلحصائية للدالة            

 الدالة
الجذر 
 الكامن

نسبة 
 التباين

معامل االرتباط 
 القانوني

Wilks' 

Lambda 

 مربع كاي
Chi-square 

درجات 
 الحرية

1 1,988 100% 0,816 0,335 163,098** 6 

 (0،001تشير ** إلى مستوى داللة )
 

% 100وجود دالة تمييزية واحدة تسهم متغيراتها بنسبة  23يتضح من جدول

( إلى أن نسبة 1،988من التباين بين المجموعتين ، وتشير قيمة الجذر الكامن )
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سر لمجموعتي المنخفضين والمرتفعين في الدافعية العقلية تعزى إلى الدالة التباين المف

إلى جودة الدالة ( 0،816القانوني )قيمة معامل االرتباط التمييزية، بينما تشير 

، مما يدل (0،001عند مستوى داللة ) دالة إحاائي ا مربع كاى ، وجاءت قيمةالتمييزية

نجحت في التمييز بين مرتفعي  خلة في التحليلللمتغيرات الداعلى وجود دالة مميزة 

من  في المجموعتين وأنه يمكن التنبؤ بعضوية الطالباتضي الدافعية العقلية، فومنخ

 المعيارية وغير المعيارية المعامالت عن التحليل نتائج أسفرت كما ،الدالةخالل هذه 

 :24ج في جدولوتم عرض النتائ التمييزية الدالةهذه ل البنية مافوفة ومعامالت

 
 24جدول           

 (.154)ن= التمييزية وفق المتغيرات المنبئة  معامالت الدالة           

 ات المنبئةالمتغير 
معامالت الدالة 

 المعيارية
معامالت الدالة 
 غير المعيارية

معامالت مافوفة 
 بنية الدالة

 0،634 0،161 0،555 محققةالهوية ال
 0،587 0،050 0،346 دعم المعلم المدرك
 0،502 - 0،047- 0،330- الهوية المضطربة

 علقةالهوية الم
 غلقةالهوية الم

- 0،315 
- 0،217 

-0،045 
- 0،027 

- 0،464 
-0،373 

 0،249 0،054 0،212 دعم المؤسسة المدرك
  2،287-  الثابت
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معامالت مافوفة  وقيم معامالت الدالة المعيارية تفحص تضح من خالل ي
 ،24جدول الموضحة في ()معامالت االرتباط بين المتغيرات المنبئة والدالة الدالةبنية 

الهوية األكاديمية المحققة، هو متغير سهام ا في الدالة التمييزية أن أكثر المتغيرات إ
فالمغلقة ، وأخير ا  ،معلقة، ثم الهوية اليليها دعم المعلم المدرك، ثم الهوية المضطربةو 

 األكبر اإلسهام نسبة على تدل األكبر المعيارية القيم؛ حيث أن درك دعم المؤسسة الم
بذلك تكون حالة ، و األقل القيم ذات المتغيرات مع بالمقارنة التمييزية الدالة في للمتغيرات

وفي التنبؤ الهوية األكاديمية المحققة هي األفضل في التمييز بين مجموعتي الدراسة، 
" حالة الهوية  بـــــ دالة التمييز ، ويمكن تسميةةفي كل مجموع بعضوية الطالبات

 الباتبعضوية الط التنبؤ يمكن خاللها من التي التمييزية الةالد اياغة يمكنو ، المحققة
 على النحو التالي: في مجموعتي الدراسة

 
 
 
 

 
 

ة المرتفعين أو المنخفضين حولها مجموعالتي تتمركز دوال ال 25 ويوضح جدول
          :لعقليةفي الدافعية ا

 25جدول                          
 دوال تمركز المجموعة                          
 1 الدالة المجموعة

 1،401- منخفضي الدافعية العقلية

 الة التمييزية:الد
 الهوية األكاديمية المحققة (0،161) + (2،287-) عضوية الطالبة في المجموعة =

 + المضطربة  الهوية األكاديمية( 0،047-( دعم المعلم المدرك +  )0،050)+ 
+  الهوية األكاديمية المغلقة ( 0،027-+ )الهوية األكاديمية المعلقة  (0،045-)
 درك( دعم المؤسسة الم0،054)
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 1،401 مرتفعي الدافعية العقلية
 

ان تقعأن المجموعتين  25المبينة في جدول يتبين من  دوال تمركز المجموعة
ة ونظر ا ألن القيم الموجبة تتمركز حولها مجموع، اكس ا بعضهما من بعضموقع ا مع

قيم معامالت كل من الهوية األكاديمية المحققة ، ، وكانت المرتفعين في الدافعية العقلية
ا ، فإن ارتفاع درجات  ودعم المعلم المدرك ، ودعم المؤسسة المدرك موجبة أيض 

إلى مجموعة مرتفعي  ؤدي إلى ارتفاع انضمامهنتالطالبات في هذه المتغيرات الثالثة 
 26ويوضح جدول ة لحاالت الهوية الثالث المتبقية، الدافعية العقلية ،والعكس بالنسب

 وفق التابع المتغير مجموعتي على الدراسة عينة ألفراد التنبؤي التانيف دقة مدى
 .المنبئة المتغيرات

 
 26جدول 
تبع ا للدوال خفضي الدافعية العقلية لمرتفعي ومننتائج التانيف الاحيح  
 (.154)ن= التمييزية 

 به من خالل الدالة التميزية تانيف المتنبأال الدافعية العقليةمجموعات 
 المرتفعين المنخفضين

 %(10،4)8  %(89،6) 69 (77) نمنخفضيال األاليالتانيف 
 (92،2) 71 %(7،8) 6 (77)  المرتفعين

 90،9= 154( / 71+  69) في العينة ككل نسبة التانيف التاحيح 
 0،818   نلالتفاق بين التانيفي Kappaمعامل كابا 

في  للطالباتالمتنبأ بها  نسبة التانيف الاحيحأن  26يتضح من جدول 
 اكاب معاملحساب  وتم، %( 90،9بلغت ) الدالة التمييزيةمجموعتي الدراسة من خالل 

يرات المنبئة الداخلة في التحليل؛ حيث المتغلجميع  الادفة عامل لتاحيح كمؤشر
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 مؤشر وهذا،  (0،01دالة إحاائي ا عند مستوى داللة )وهي ( 0،818ه )تبلغت قيم
 .للادفةا عائد   يكن لم التانيف أن إلى

دالة تمييزية بين المرتفعين والمنخفضين في  وجودإلى وتشير هذه النتائج 
لحاالت الهوية األكاديمية األربع باإلضافة إلى تمثل األثر التجميعي  الدافعية العقلية

في  الطالبة عضويةبالتنبؤ  يمكن من خاللهادعم المعلم ودعم المؤسسة المدرك، و 
مع  ، وتتفق نتيجة هذا الفرضالدافعية العقلية مجموعة )المرتفعين، أو المنخفضين( في

التأثير  ي أشارت إلىوالت،الرابع  الفرضنتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي في 
التأثير السلبي لحاالت و  ،الدافعية العقليةاإليجابي لحالة الهوية األكاديمية المحققة، في 

أهمية  إلىتم اإلشارة و ، الهوية )المضطربة، والمعلقة ، والمغلقة( في الدافعية العقلية
أن تبين و  ،اليةهذه المتغيرات في التنبؤ بالدافعية العقلية لدى أفراد عينة الدراسة الح

، يليها بالدافعية العقلية التنبؤ فيالهوية األكاديمية المحققة أفضل حاالت الهوية إسهام ا 
 .المضطربة، فالمعلقة ، وأخير ا المغلقة

هي النتيجة الاحية ألزمة الهوية  حالة تحقيق الهويةبأن ويمكن تفسير ذلك 
واألهداف األكاديمية مبنية على مجموعة من القيم يها الطالب فنى ب، ويتةاألكاديمي

والكفاءة،  االستقاللية مستويات عالية منبيتميز هؤالء الطالب االختيار الشخاي لها، 
بفعالية القدرة على التخطيط، والعمل دافع ا إلنجاز المهام األكاديمية، و يكون لديهم و 

 & Kroger et al.,2010 ; Was et al.,2009; Was)تحت ضغط ، 

Isaacson,2008)  ، مستوى مرتفع من  هؤالء الطالب يمتلكفمن األرجح أن وبالتالي
االنخراط في حل المشكالت، وتطبيق المعرفة،  والمتمثل في الميل إلى الدافعية العقلية

الثالث  الهويةفي حاالت  على العكس من الطالبلنجاح في تحقيق النتائج المرجوه، وا
بمستويات منخفضة من االستقاللية، ن ويتميز )المضطربة، المعلقة، المغلقة(األخرى

مستوى  تؤدي بدورها إلى ممابما يحدث حولهم وعدم المبااله ضعف االهتمام و 
الحاالت تلك وبالتالي فإن ارتفاع درجات الطالب في  ،عقليةال يةالدافعمن  منخفض
 وقد، يةمنخفضي الدافعية العقل مجموعةلاألكاديمية يؤدي إلى انضمامهم هوية للالثالث 
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 Faye & Sharpe, 2008; Luyckx et) دراساتهذه التنبؤات من قبل تم دعم 

al.,2009). 
، الدالة التمييزيةفي  المدركبإسهام كل من دعم)المعلم، والمؤسسة(وفيما يتعلق 

، وتتفق هذه النتيجة جزئي ا  الدافعية العقلية في تباين مية هذان المتغيرانيرجع إلى أهقد 
دعم المعلم المدرك أفضل ماادر الدعم أن  فرض الخامس التي أظهرتمع نتائج ال

االجتماعي إسهام ا في هذا التنبؤ، يليه دعم )األادقاء ، المؤسسة، األسرة ( المدرك 
على الترتيب، ولكن في الدالة التمييزية تم استبعاد دعم )األادقاء، واألسرة( المدرك 

عند إضافتهما إلى الدالة التمييزية ،مما يعني أن  نظر ا لعدم داللة قيمة ف المناظرة لهما
لذلك تم إضافتهما دعم )المعلم، والمؤسسة( المدرك تفوقا عليهما في قدرتهما التمييزية 

 جانب حاالت الهوية األكاديمية األربع. إلى الدالة التمييزية إلى
ي ونتائج الدراسات السابقة التالخلفية النظرية في ضوء  يمكن تفسير ذلك

مرتفعة من معلمهم أو المؤسسة التي  اتأظهرت أن الطالب الذين يدركون الدعم بدرج
مرتفع، ومشاركة انفعالية ومعرفية إيجابية في بأداء أكاديمي يدرسون بها،  يتميزون 

ما  ، ويتفق مع ذلك، وميل إلى االستكشاف والتجريبالتي تتطلب تحدي أنشطة التعلم
بأن تطوير عالقات وثيقة من الرعاية،  Heilat and Seifert(2019)إليه أشار 

واإلهتمام، بين األفراد يؤدي دور ا مهم ا في ميل الطالب إلى أن يكون فضولي ا ومبدع ا، 
مع خاائص الطالب ذلك  يتماشىو ، وجاد ا وعلى استعداد الستخدام مهاراته العقلية

أثناء مناقشة نتائج بين وقد ت الذين يتسمون بمستويات مرتفعة من الدافعية العقلية،
لدعم المقدم لهم لطالب دراك الإل التأثير اإليجابي في الدراسة الحالية الفرض الخامس

وبالتالي فإن حاول الطالب على   ،في الدافعية العقلية، والمؤسسة المعلممن خالل 
درجات مرتفعة في هذين البعدين يزيد من انضمامهم إلى مجموعة المرتفعين في 

 ,.Dupont et al)وجاءت هذه النتائج متسقة مع نتائج دراسات  ،ة العقليةالدافعي

2015;  Gansemer-Top & Schuh, 2006; Mattanah et al., 2011; 

Robbins et al., 2009; Virtue et al. 2015)  ،. 
 ملخص نتائ  الدراسة:
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يشير إلى مما  ،تتمتع طالبات شعبة الطفولة بمستوى مرتفع من الدافعية العقلية  -1
وجود دافع داخلي لديهن نحو تطبيق مهارات التفكير الناقد واالستدالل المنطقي في 

 حل المشكالت، وتقييم األفكار، واتخاذ القرار.
تتمتع طالبات شعبة الطفولة بمستوى مرتفع من الدعم االجتماعي المدرك مما يشير  -2

الفعالة واالستكشاف إلى وجود شبكة اجتماعية داعمة لهن، وتتيح لهن المشاركة 
 والتجريب في تجارب الحياه بما في ذلك خبرات التعلم. 

أظهرت النتائج أن حالتى الهوية األكاديمية )المضطربة ، والمغلقة( كانت أقل من   -3
المتوسط الفرضي لهما بينما حالتي الهوية األكاديمية)المحققة، والمعلقة(كانت أعلى 

لة الهوية المحققة في المرتبة األولى، بينما من المتوسط الفرضي لهما، وجاءت حا
الهوية المضطربة كانت في المرتبة األخيرة، مما يشير إلى أن معظم أفراد عينة 

 الدراسه في طريقهم إلى تحقيق هويتهم األكاديمية وتخطي أزمتها.
تختلف حاالت الهوية األكاديمية باختالف المستوى الدراسي للطالبات، وكانت   -4

الح الفرقة الثالثة في حالة الهوية المحققة، ولاالح الفرقة الثانية في الفروق لا
، مما يشير الى تطور الهوية المعلقة، ولاالح الفرقة األولى في الهوية المغلقة

 الهوية األكاديمية في المستوي الدراسي األعلى. 
ربعة تسهم حاالت الهوية األكاديمية األربع وماادر الدعم االجتماعي المدرك األ -5

في التنبؤ بالدافعية العقلية، باإلضافة إلى وجود دالة تمييزية بين المرتفعين 
والمنخفضين في الدافعية العقلية تتضمن ستة متغيرات )الهوية المحققة، ودعم 
المعلم المدرك، والهوية المضطربة، والمعلقة، والمغلقة، ودعم المؤسسة المدرك(، 

باإلضافة إلى قدرتها التنبؤية بالدافعية العقلية مما يشير إلى أن هذه المتغيرات 
يوجد لها قدرة تمييزية بين مجموعتي المرتفعين والمنخفضين في الدافعية العقلية، 
وبالتالي يمكن االعتماد على درجات الطالبات في هذه المتغيرات الستة في التنبؤ 

 بعضوية الطالبات في مجموعتي الدراسة. 
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ا ع  -6 ن الدور المعدل لكل من الدعم االجتماعي المدرك كشفت النتائج أيض 
والمستوى الدراسي في طبيعة الدالالت التنبؤية لحاالت الهوية األكاديمية بالدافعية 

 العقلية، مما يشير إلى أهمية هذه المتغيرات في التنبؤ بالدافعية العقلية.
 التوصيات

 الية:في ضوء نتائج الدراسة الحالية يمكن تقديم التوايات الت
توجيه المعلمين إلى إيجاد الوسائل والطرق المناسبة للتعامل مع طالب الجامعة  -1

 بما يتناسب مع استعداداتهم وقدراتهم ومساعدتهم في تحقيق هويتهم األكاديمية.
دارة الكلية إلى تعزيز الدعم  -2 توجيه األباء واألادقاء وأعضاء هيئة التدريس وا 

من أجل تحقيق غايات التفاعل االجتماعي االجتماعي لدى الطالب الجامعيين 
 واالنسجام النفسي مما يؤثر إيجابي ا  على دافعيتهم العقلية.

التركيز بشكل أكبر على تعزيز الدافعية العقلية من خالل تقديم ورش عمل   -3
إضافية تشجع الطالب على استخدام مهاراتهم العقلية وتطبيق مهارات التفكير 

تقييم األفكار عن طريق التوجه نحو التعلم، وحل الناقد في حل المشكالت و 
المشكالت بطرق ابداعية، وضرورة التكامل المعرفي ، والتركيز العقلي وفهم 

 المهام التي يؤديها الطالب. 
 حول العملية الورش وتنفيذ الطلبة، توعية خالل من دور الجامعات تفعيل -4

يجابي على الدافعية العقلية المختلفة لما له من تأثير إ االجتماعي الدعم ماادر
 للطالب.

 التمييزية الدوال إليجاد التربوية والنفسية الدراسات في التمييزي التحليل استخدام -5
 مجموعات. في تانيف األفراد في تساعد التي

 البحوث المقترحة:
دراسة اإلسهام النسبي لحاالت الهوية األكاديمية في التنبؤ بمتغيرات أخرى  -1

 توجهات أهداف اإلنجاز، أو المرونة المعرفية، وغيرها. كتقدير الذات ،
دراسة العالقة بين ماادر الدعم االجتماعي المدرك بمتغيرات أخرى لدى  -2

 طالب الجامعة.
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عينات مختلفة )مثل طالب التعليم إجراء دراسة مطابقة للدراسة الحالية على  -3
لديموغرافية كالنوع تأثير المتغيرات اإلتاحة الفراة لدراسة  العام، واألساسي(

 والتخاص على المتغيرات المتضمنة في الدراسة الحالية.
دراسة تأثير بعض العوامل األسرية كالحالة االجتماعية والمستوى اإلقتاادي  -4

 لألسرة  والمستوى التعليمي للوالدين على متغيرات الدراسة الحالية.
تماعي المدرك التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للدعم اإلجالكشف عن  -5

 وحاالت الهوية األكاديمية على الدافعية العقلية.
عة في ضوء دراسة فاعلية برنامج لتحسين الدافعية العقلية لدى طالب الجام -6

 نتائج الدراسة الحالية.

 

 قائمة المراجع:
 والدافعية ذاتيا المنظم التعلم(. 2015أحمد على محمد الشريم وزياد كامل الالال )

 بجامعة الخااة التربية طلبة قسم لدى االكاديمي بالتحايل قتهماوعال العقلية
 . 206-177(، 164)1التربية  كلية،  راألزه التربية جامعة مجلةالقايم . 

القدرة التنبؤية للدافعية العقلية بالتحايل األكاديمي  (.2016أحمد على محمد الشريم)
، جامعة بوية والنفسيةمجلة الدراسات التر .جامعة القايملدى عينة من طلبة 

  .389 -376(، 2)10السلطان قابوس، 
 طلبة لدى السائدة األكاديمية الهوية (. أنماط2018أحمد محاسنة وعمر العظامات)

 (Isaacson)و إساكسون  (Was)واس  مقياسضوء  في الهاشمية الجامعة
(، 2)14التربوية،  العلوم في األردنية المجلةالدراسي.  بالتحايل وعالقتها
191-207. 
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دور الدعم اإلجتماعي (. 2012) آالء داود الخروف و عبد الناار ذياب الجراح
. المدرك من األسرة واألادقاء في الاالبة النفسية لدى طلبة جامعة اليرموك

 ، جامعة اليرموك.رسالة ماجستير، كلية التربية
 األكاديمي والتكيف ةواأليديولوجي االجتماعية الهوية (. رتب2016إلهام جالل إبراهيم)
شقراء.  جامعة التربية كلية طالبات لدى األكاديمية الذاتية بالكفاءة وعالقتهم

 .393-351(، 106)27التربية، جامعة بنها،  كلية مجلة
 االجتماعية المساندة .أهمية(2011فاضلي أحمد و مسيلي رشيد ) آيت حمودة حكيمة،

 العلوم مجلة األبطال، الشباب لدى النفسي واالجتماعي التوافق تحقيق في
 . 36-1( ، 2)2واالجتماعية،  اإلنسانية

العقلية لدى  للدافعية البنية العاملية لمقياس كاليفورنيا (.2011أيسر فخري رحومي )
(، 67، )الجامعة المستنارية، مجلة كلية التربية األساسيةطلبة الجامعة. 

37- 404 .  
 لمقياس األولية األردنية الاورة (2008توفيق أحمد مرعي و محمد بكر نوفل)

على طلبة كلية العلوم التربوية : دراسة ميدانية العقلية للدافعية كاليفورنيا
 .294 -257، (2)24مجلة جامعة دمشق ، الجامعية األونروا في األردن.

(. فاعلية 2015جابر عبد الحميد جابر ، نورهان حسين إبراهيم ، ومنى حسن السيد )
في تنمية الدافعية العقلية لدى طالب  TRIZريبي قائم على نظرية برنامج تد

لتربوية، معهد الدراسات التربوية، جامعة مجلة العلوم االجامعة. 
  . 518-493 (،2)23،القاهرة

 الدعم وماادر الذات تقدير مستويات تتنبأ (. هل2010الدين ) عالء محمود جهاد
 التربوية ، العلوم دراسات،  ين؟الجامعي الطلبة لدى بالعدوان االجتماعي

37(1 ،)50- 78 . 
(. قياس المقدرة اإلبداعية العامة لدى طلبة الكليات 2012خالد عرب ووااف العابد)

 .105 -88(، 3)1، ة المتخااةالتربويالدولية  في جامعة المجمعة. المجلة
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: العقلية فعيةبالدا وعالقتها البارية اإلدراكية السرعة(. 2015ديانة إسماعيل كحيل )
 الجامعية والسنة العام الثانوي األول الاف طالب بين مقارنة ميدانية دراسة
 كلية التربية ، جامعة دمشق. . )رسالة ماجستير(، دمشق مدينة في األولى

 عل قائميبي تدر  برنامجفعالية (. 2015سحر محمد عبد الكريم وسماح محمود إبراهيم )
مستوى  ورفع اإلبداعي سالتدري نمية مهاراتفية في تالمعر  المرونة نظرية

المعلمات ذوي الدافعية العقلية المنخفضة.  الدافعية العقلية لدى الطالبات
 . 72-40، (10)4، لية التربوية المتخااةالمجلة الدو 

(. عادات العقل، الدافعية العقلية، التخاص 2018طارق نور الدين محمد عبدالرحيم )
ات تنبؤيه لكفاءة التعلم اإليجابية لدى طالب جامعة الدراسي والجنس كمتغير 

 . 559 -447، 52 كلية التربية، ،جامعة سوهاجالمجلة التربوية، ، سوهاج
 العقلية الدافعية بين التفاعل (. أثر2019) عبدالمجيد خلف أحمد و إيمان علي طه 

 شعبة التربية كلية لطالب األكاديمي على التحايل الرياضية والمعتقدات
 .881 -813، 59 جامعة سوهاج، كلية التربية، المجلة التربوية،الرياضيات. 

جة المعادلة البنائية: بعض القضايا النهجية ذ. نم(2016يد عامر)سر الااعبد الن
 .58-37(، 91)26ية، سات النفسرية للدرااالم المجلةيات. اوالتو 

 األبعاد استراتيجية أثر.(2016عبد الواحد حميد الكبيسي و محمد فخري عبد العزيز )
 لدى الرياضيات في العقلية والدافعية في التحايل (PDEODE) السداسية

 -76( ، 11)5، لمجلة الدولية التربوية المتخااةا. األدبي طالب الرابع
94. 

اإلمارات العربية  (.2مبادئ علم النفس التربوي)ط(. 2012عماد عبدالرحيم الزغول)
 .كتاب الجامعي للنشرالمتحدة، العين ، دار ال
لقدرة التنبؤية لحاالت ا(. 2018عبدالناار ذياب الجراح)عماد فيال هالل العزام و 

الهوية النفسية بالذكاء الثقافي لدى الطلبة األردنيين وغير األردنيين في جامعة 
-367(، 5)26، سالمية للدراسات التربوية والنفسيةمجلة الجامعة اإل. اليرموك
398 . 

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=237945
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 وعالقته المعرفي (. التنافر2018)عدنان يوسف العتومعمر عطااهلل العظامات و 
 مجلةاليرموك.  جامعة طلبة لدى االجتماعي الدعم التفكير وماادر بأساليب
-14، (22)7النفسية، و  التربوية والدراسات لألبحاث المفتوحة القدس جامعة
28. 

 في التربية كلية طلبة لدى المدرك االجتماعي (. الدعم2018الرشيدي ) سحاب فاطمه
 العربية الجامعة مجلةالديمغرافية.  يراتالمتغ بعض ضوء في القايم جامعة

 .157-136(، 2)4،للبحوث األمريكية
ية .الدافعية العقلية وأساليب التفكير لدى طلبة كل(2016محمد على محمد العسيري)

، ( 5)5المجلة الدولية التربوية المتخااة ، التربية بجامعة الملك سعود. 
63-82 . 

-5-30. تم استرجاعها بتاريخ الطلبة والحياة الجامعية(.2012موفق الحسناوي)
   :م من خالل الرابط2019

http://www.alnoor.se/article.asp?id=182509 
وعالقتها بمهارات إدارة الوقت لدى طلبة الدافعية العقلية  .(2015نوال محمد عساف)

التربية للعلوم، جامعة  )رسالة ماجستير(، علم النفس التربوي. كلية. الجامعة
 العراق. البارة، 
 في الدراسي والتحايل والاف الجنس متغير من كل أثر(. 2000يوسف قطامي )
ت اسادر مجلة . األردن في الوسطى األغوار منطقة طلبة لدى التعلم دافعية
 . 413-398(،2)27، التربوية العلوم
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