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وء بعض لدى عينة من طالب الجامعة في ضالنفسية القيم وعالقته بكاديمي ندماج األاإل
 ۱المتغيرات الديموجرافية
 شروق غرم هللا الزهراني

 الملك عبد العزيز جامعة –كلية اآلداب والعلوم االنسانية  -أستاذ مساعد
     

لدى عينة من   النفسية  والقيم االندماج االكاديميشيوع التعرف على مدى بالدراسة الحالية  هدفتمستخلص. 
لى معرفة إالعالقة بين االندماج االكاديمي والقيم النفسية لدى عينة الدراسة، باإلضافة  ومعرفة طالب الجامعة، 

مدى اختالف كل من مستوى االندماج االكاديمي، والقيم النفسية باختالف الجنس والتخصص الدراسي، وتم 
، جامعة الملك عبد العزيز على عينة من طالب مقياس االندماج االكاديمي ومقياس القيم النفسية  طبيقت

لالندماج األكاديمي والقيم  شيوعوجود وتوصلت النتائج إلى اناث)،  ۲۸٥ذكور،  ۲۱٥، منهم ()٥۰۰(ن=
النفسية لدى عينة الدراسة، ووجود ارتباط دال بين االندماج االكاديمي والقيم النفسية، وظهر عدم وجود فروق 

 تعزي للجنس ، في حين وجدت فروق تعزى للتخصص الدراسي. والقيم النفسية في االندماج األكاديمي
 طالب الجامعة -القيم النفسية -األكاديمياالندماج  -الكلمات الدالة :

 
 مقدمةال

تعد القيم من أهم المتغيرات المؤثرة في فهم دوافع 
السلوك االنساني، فهي جزء ال يتجزأ من نسيج 
الخبرة االنسانية، وذلك لتأثيرها على طموحات 
االفراد وتحديد اختياراتهم واتخاذ قراراتهم المتعلقة 
بجوانب الحياة المختلفة.(أمينة شلبي و هدى أحمد، 

ضوء تقدير الفرد للموضوعات او وفي ).۲۰۱٥
د ومعارفة االشياء، ومن خالل التفاعل بين الفر

وخبراته، ويصدر أحكامه الخاصة بالقيم سواء 
بالتفضيل أو عدم التفضيل، ويضفي عليها صيغته 

 (Schwartz,2012)الخاصة.
والقيم التي يحملها االنسان تعد عوامل وقائية ضد 
صدمات الحياة، كما أنها تمكنا في فهم الشخصية، 

، ولذلك فالقيم تلعب دورا مهما في تعديل السلوك
ختلف وت شخيص االضطرابات النفسية وعالجها.وت

القيم التي يتبناها الفرد باختالف المرحلة العمرية 
التي يمر بها الفرد طبقا للخصائص المعرفية 
والوجدانية والسلوكية، ويؤدي حدوث توازن في 
النسق القيمي الى حدوث توافق الفرد مع القواعد 

واالخالقية  والمعايير االجتماعية
، كما  (Joshanloo& Ghaedi, 2009).السائدة

من خالل  Dipietro, 2011توصلت دراسة ديبترو 
الدراسة التي قام بتطبيقها على طالب الجامعة أن 
القيم  تتغير مع مرور الوقت، كما أنها تتأثر 

 باألحداث التي يمر بها افرد والمجتمع.
ومن المتغيرات التي لها تأثير على القيم النفسية لدى 

ب االندماج األكاديمي، ويعد أحد المفاهيم التي الطال
لها تأثير في دافعية الطالب نحو عملية التعلم، كما 
أنه عامل جوهري وفعال في المخرجات التعليمية 
واالجتماعية االيجابية، واستثمار أوسع لجهود 

 Zhou&Winne, 2012)الطالب في عملية التعلم.(
أن الطالب وقد ظهر من خالل الدراسات السابقة 

االكثر اندماجا اكاديميا يركزون على التعلم، ويؤدون 
آداء افضل في االختبارات ويلتزمون بقواعد 
الجامعة، كما أنهم يؤدون المهام المطلوبة منهم بكل 

كما   (Wang, et al., 2011)حماس واجتهاد ومثابرة.
توصلت الدراسات أن الطالب المندمجين أكاديميا 

ة العامة والتطوعية بالجامعة، نشطيسعون نحو األ
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ويتميزون بحب االستطالع والرغبة المستمرة 
 (Fan&Willias, 2010) المعرفة والتعلم.

وبالرغم من أهمية االندماج االكاديمي في عملية 
التعلم وتكوين االتجاهات والقيم النفسية ، اال أنه نجد 
الدراسات اغفلت هذه االهمية في تحسين االتجاه نحو 

 م النفسية.القي
وتلعب القيم دورا مهما في حياة اإلنسان والمجتمع 
في الماضي والحاضر والمستقبل، فتقوم بالربط بين 
النظم اإلجتماعية وإعطائها أساسا عقليا يستقر في 

 ).۲۰۰۷ذهن اعضاء المجتمعز( عصام عبد العزيز،
منظومة القيم تمثل بناءا نفسيا مترابطا للفرد، كما ف 

بها يدعم سلوك الفرد، لذلك البد من  أن اإللتزام
اإلهتمام بمظومة القيم التي بدأت تتراجع، فهي التي 
تحدد سلوكه وتدخل في بنائه النفسي، فتجعله يختار 
طريقه ويفهمه جيدا وتؤثر على مسيرته في 

 ). ۲۰۰۲المستقبل.( يوسف صالح، 
ولكل عصر قيمه وأفكاره التي تسيطر عليه، 

رأة تعكس بعض حاجات ومجموعة القيم هي م
العصر ومتطلباته كما أن لكل ثقافة نسقها القيمي 

  .الذي يفصح عن نفسه من خالل مظاهر عديدة
 -الدراسة: أسئلة

االندماج االكاديمي لدى عينة من  شيع ما مدى  -
 ؟ طالب الجامعة 

القيم النفسية لدى عينة من شيوع ما مدى   -
 طالب الجامعة؟

بين االندماج هل توجد عالقة ارتباطية  -
 االكاديمي والقيم النفسية لدى عينة الدراسة؟

 القيم النفسيةواالندماج االكاديمي، يختلف هل  -
باختالف الجنس (ذكور وإناث)، والتخصص 

 الدراسي(علمي، نظري)؟ 
  -اهمية الدراسة:

 همية النظريةاأل -أوال:
تساهم الدراسة في القاء الضوء على أهمية  -

للطالب ودوره في تطوير  االندماج االكاديمي،
 االتجاه نحو النسق القيمي االيجابي لطالب الجامعة.

تستمد الدراسة أهميتها من عينة الدراسة وهي  -
طالب الجامعة ، وهم بحاجة الى االهتمام والرعاية 

 والمساعدة بتقديم الدعم.

ما تسفر عنه نتائج الدراسة تساعد التربويين في  -
المفكرة وكيفية تطوير  عملية التخطيط لبناء العقول

 النسق القيمي لدى طالب الجامعة.
توجيه المؤسسات القائمة على تربية الشباب الى  -

ما طرأ على منظومة القيم لدى الشباب من تغير حتى 
 المرغوبة. يمكن التصدي للمتغيرات غير

تساعد نتائج الدراسة الحالية على تشجيع  -
الب أعضاء هيئة التدريس على تقديم الدعم للط

ومساعدتهم في تطوير استراتيجيات مواجهه ايجابية، 
 ى نسق قيمي ايجابي  يحسن مهارات الطالبوتبن

 متطلبات المهن مستقبال.لللتكيف 
 االهمية التطبيقية -ثانيا:

تحسين تصميم برامج ارشادية لطالب الجامعة ل -
 .لدى طالب الجامعة  وزيادة ادراكهاالقيم النفسية 

ارشادية تعتمد على دعم اعضاء اعدا برامح  -
هيئة التدريس، واالستفادة من البرامج العالجية 
 النفسية في رعاية ، وزيادة االندماج االكاديمي لديهم.

  -أهداف الدراسة:
 تسعى الدراسة الى تحقيق االهداف التالية: 

التعرف على  مدى انتشار االندماج االكاديمي  -
 لدى عينة من طالب الجامعة.

التعرف على مدى إنتشار القيم النفسية لدى عينة  -
 من طالب الجامعة.

معرفة  العالقة االرتباطية بين االندماج  -
 االكاديمي والقيم النفسية لدى عينة الدراسة.

في االندماج األكاديمي الكشف عن الفروق  -
 باختالف الجنس والتخصص الدراسي.والقيم النفسية 

 متغيرات الدراسة
 كاديمياالندماج األ
بأنه االندماج األكاديمي   Baker(2010)يعرفه باكر

مشاركة الطالب في األنشطة التعليمية المختلفة التي 
تتم داخل المؤسسة التعليمية وتتضمن بذل الجهد ، 
والمثابرة، واستثمار الطاقات واإلمكانيات الداخلية 
المختلفة للطالب، كذلك المشاركة العاطفية لآلخرين، 

 درجة الدافعية للتعلم.وزيادة 
بأنه  اإلندماج األكاديمي)  ۲۰۱٥عرف سيد حسن(

ات طبيعة دافعية، تتضمن اإلهتمام ذعملية نفسية 
وبذل الجهد، والكفاءة ومشاعر اإلنتماء، وردود 
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الفعل اإليجابية واستثمار الطاقة الداخلية أثناء 
المشاركة في األنشطة األكاديمية واإلجتماعية 

تفق الباحثة مع هذا التعريف لالندماج وت المختلفة.
 يشتمل اإلندماج على ثالثة أشكالالذي االكاديمي 

السلوكي: ويشمل مشاركة الطالب في األنشطة 
 األكاديمية واإلجتماعية المختلفة.

المعرفي: رغبة الطالب في استثمار جهوده إلتقان 
 المعارف والمهارات الصعبة أثناء عملية التعلم.

ويتضمن الكفاءة واإلهتمام ومشاعر اإلنفعالي: 
 اإلنتماء وردود األفعال تجاه العملية التعليمية ككل.

ويشير جوتسيشالج وزولو 
(Gottschalg&Zollo,2007)   بأن اإلندماج

مفهوم يمثل محصلة لدافعية الخارجية التي تتمثل في 
والجوائز الخارجي، والدافعية الداخلية التي  المكافأت

تؤثر على السلوك القائم على الرضا الذاتي وتوكيده، 
كما أن الطالب األكثر إندماجا عندمل يواجهون 
مواقف فشل يستجيبون باإلجتهاد والمثابرة، 
واستخدام استراتيجيات للتعلم أكثر فعالية، كما أن 

كما يتأثر الطالب المندمجين لديهم دافع قوي، 
اإلندماج األكاديمي ببيئة التعلم، كلما كانت مهيأة 
لتلبية احتياجات الطالب ومتطلباتهم النفسية والعقلية 
كلما دفعت إلى تحقيق أعلى درجة من اإلندماج 

 األكاديمي.
 القيم النفسية

تعد منظومة القيم هي المنظم الذاتي الموجه لسلوك 
الفرد، وبمثابة اإلطار المرجعي لعالقة اإلنسان 
بالعالم الذي يعيش فيه، والنسق القيمي ال يولد به 
اإلنسان، وهو ليس آلة جاهزة يمكن للفرد أن يلجاء 
إليها، ولكن شأنها شأن جميع األبعاد النفسية عند 

نتيجة للخبرات المتراكمة الفرد تتطور مع العمر و
تفاعال مع ماهو موجود عند اإلنسان من استعدادات 
ونع ما يطرأ على واقعه من متغيرات.(راشد السهل 

 ).۱۹۹۸ومصري حنورة،
القيم تتضمن تفسيرا لما هو خير، ولما هو شر، و

وإجراء أحكام حول اإليجابية أو السلبية، والميل 
كما أن لها تأثيرا وعدم الميل واإلنجذاب واإلحجام ، 

ومازلت القيم النفسية وستبقى  رئيسيا على السلوك.
إحدى المفاهيم التي تناولها مختلف العلوم اإلنسانية 

واإلجتماعية على حد سوا، فالقيم ترتبط بوجود 
، اإلنسان وتحدد معنى وجوده الفعلي، وليس الشكلي

فالعالم يعيش اليوم مرحلة خطرة وحاسمة في 
تشهد هذه المرحلة أيضا نموا في جميع تاريخه، كما 

التصورات في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت، 
كما تشهد تدهور في جميع التصورات أيضا في 
مجال القيم (أى انحالل القيم ) وهذا األمر يتطلب 
التوقف قليال وإجراء بحوث تهدف إلى تطوير نظام 
   القيم وخاصة لدى شريحة مهمة وهم طالب الجامعة.

هي وترى الباحثة أن القيم ).۲۰۰۲على كاظم،(
اإلطار الذي ينظم سلوك الفرد مع ذاته ومع المجتمع 
الذي يعيش فية، وتساعد على حدوث توافق الفرد مع 

 القواعد والمعايير االجتماعية واالخالقية السائدة.
 -الدراسات السابقة :

 
 
 دراسات تناولت اإلندماج األكاديمي: 

) بالتعرف ۲۰۱۱دراسة مسعد أبو العال(اهتمت    
على النموذج البنائي للعالقة بين توجهات الهدف 
وفعالية الذات واالندماج المدرسي والتحصيل 

) طالبا وطالبة بالصف ۳٤٤االكاديمي، وذلك على (
االول الثانوي، وتم تطبيق مقياس توجهات الهدف، 
 ومقياس فعالية الذات واالندماج المدرسي، وتوصلت
النتائج الى وجود تأثيرات دالة لتوجهات الهدف على 
فعالية الذات واالندماج المدرسي، والتحصيل 
االكاديمي مع اختالف قيم التأثير، ووجود تأثير 
لفعالية الذات على االندماج المدرسي والتحصيل 
االكاديمي مع اختالف قيم التأثير، كما توصلت 

ندماج المدرسي الدراسة أيضا الى وجود تأثير دال لال
 على التحصيل االكاديمي. 

 ,Perkmannوأكدت  دراسة بيركمان وآخرون   
Riccardo , Michael, Ross1,  Silvestri ,   

Valentina,(2015)     على عينة من طالب
جامعة كوليدج في لندن علي مدى أهمية األنشطة 
الدراسية على مدار اليوم الدراسي في الجامعة 
وتأثيرها  الواضح علي التحصيل الدراسي، 

 واإلندماج األكاديمي.
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 ,Keith ,Radley , Evan  أثبتت دراسة كيث وآخرون
Dart,  Roderick,   Ohandley(2015)     فعالية

رف الدراسية  الهادئة التي تحتوي على  الغ
الكمبيوترات المحمولة في زيادة سلوك المشاركة 
األكاديمية، واإلندماج األكاديمي، وينخفض مستوي 

 الضوضاء، والسلوك المضطرب لدى الطالب .
) أثر العوامل ۲۰۱٥وتناولت دراسة عمار بو جمعة(

ومدى  االسرية في اندماج تالميذ السنة الثالثة الثانوي
انعكاسها على التحصيل المدرسي، وقد توصلت 
النتائج الى وجود ارتباط بين االندماج المدرسي وكل 
من المستوى االقتصادي لألسرة والمتمثل في 
(الدخل، ونوع السكن، المهنة)، وأيضا المستوى 

 الثقافي والعلمي للوالدين.
 ,Wilson  تناولت دراسة ويلسون وآخرون   

Kim,    Veilleux,  Jones,  Bocell,  
Crawford, (2015)    Floyd-Smith, Bates, 

 Plett    مستويات متعددة األشكال للمشاركة السلوكية
  STEMوالعاطفية بين الطالب الجامعين بمؤسسة 

) من  ۱٥۰۰في الواليات المتحدة  لدى عينة  (
الطالب، وأيدت الدراسة بوضوح أهمية اإلنتماء 

لسلوكية والعاطفية في سياق الفصول للمشاركة ا
 الدراسية ، ودورها في تحقيق اإلندماج  األكاديمي. 

  ,Jonssonوتناولت دراسة جونسون وآخرون  
BaraLdi,  Larsson(2015)  إمكانية تعزيز

اإلندماج األكاديمي، ودعم شامل لإلبتكار ،وخلق 
المنافع المتبادلة سواء بالنسبة للمنظمات أو مجتمع 

امعة نفسة من خالل عدة عناصر منها: أنشطة الج
مختارة من الجامعة ، إستراتيجية التوظيف، بناء ثقة 
بين جميع أصحاب المصلحة،  تقديم أدوات محددة 
 لتعزيز أثار األنشطة الدراسية في الوسط األكاديمي .

) الكشف عن ۲۰۱٥وتناولت دراسة شري حليم (  
االندماج المدرسي العالقة بين الدافعية االكاديمية و

لدى تالميذ المرحلة االعدادية، والفروق في الدافعية 
االكاديمية، واالندماج المدرسي وتعزى الى الجنس، 

)، ۳۸۰والعمر، ومكان السكن، وشملت الدراسة (
تلميذا وتلميذة بالمرحلة االعدادية ، واستخدم مقياس 
الدافعية االكاديمية واالندماج المدرسي، وظهر عدم 

ود فروق في الدافعية االكاديمية ، واالندماج وج

المدرسي تعزى الى العمر والسكن، ولم تظهر فروق 
بين الذكور واالناث في االندماج االكاديمي، بينما 
 كانت االناث اعلى من الذكور في الدافعية االكاديمية.

) عينة من طالب ۲۰۱٥وشملت دراسة سيد حسن(
ستخدم مقياس )، وا۲۰۰الصف الثاني الثانوي(ن=

تصورات المراهقين عن المناخ الدراسي، ومقياس 
الذكاء اإلنفعالي، ومقياس اإلندماج الدراسي، 
وتوصلت النتائج إلى وجود تأثير دال للمناخ الدراسي 
المدرك، ودرجة الذكاء اإلنفعالي على االندماج 

  والمعرفي.السلوكي واإلنفعالي 
 ,Daniel, Coxبحثت دراسة دينال  وآخرون  

Bjornsen, Thomas, krieshok  Yan(2016) 
عن الهوية المهنية كمتغير وسيط للعالقة بين األداء     

المهني والرضا الدراسي، عالوة علي ذلك تحقيق 
) من ۲۱٥االندماج األكاديمي، تم إختيار عينه من ( 

الطالب الجامعيين ، وأشارت النتائج إلي أن األداء 
اح األكاديمي ، وأن الهوية المهني يؤدي إلي النج

المهنية تدعم هذة العالقة ، وهذة النتائج تدعم 
المشاركة المهنية بإعتبارها مساهمة هامة في التكيف 
وإتخاذ القرارات المهنية وتشجع الباحثين علي 

 المشاركة األكاديمية .
   ,Xavierوشملت  دراسة أكسيفي وآخرون    

AXavie, Alberto, Michelle, Slivia , 
Rafael (2016)   ٤۲۸  ، من طالب جامعة تشيلي

% إناث ، الذين تراوحت ٦۳٬٥% ذكور ، ۳٦٬٥
عاما، وتوصلت النتائج أن  ٤٥-۱۸أعمارهم من 

تطوير مستويات عالية من اإلبداع العاطفي ، 
والمشاعر اإليجابية مثل (اإلمتنان ،والحب ، واالمل) 

ي، لدى الطالب يساعد على اإلندماج األكاديم
 ويساعد الطالب علي تجنب الفشل الدراسي.

 ,Guangوهدفت دراسة جانجيه وآخرون       
Hanchao , Kaiping (2016)    إلى التعرف

على العالقة بين المرونة النفسية، واإلندماج 
من طالب  ۱۲٦۰األكاديمي، وشملت الدراسة 

أناث )،  ٦۰۲ ،ذكور  ٦٥۸الجامعة منهم  (
وجود عالقة بين المرونة وتوصلت النتائج إلى 

 النفسية، واإلندماج األكاديمي.
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دراسات تناولت النسق القيمي والقيم النفسية لدى 

 طالب الجامعة
الدراسات السابقة في موضوع غالبية توجهت 

الدراسة الحالية الى التعرف على النسق القيمي 
، لدى الطالب، وترتيب النسق القيمي االكثر شيوعا 

وعالقته ببعض المتغيرات النفسية ومن هذه 
) حيث هدفت ۲۰۰۲على كاظم(دراسة الدراسات 

إلى ترتيب القيم النفسية لدى طلبة جامعة السلطان 
قابوس والعوامل الخمس الكبرى في الشخصية 
لديهم، فضال على معرفة العالقة بين القيم النفسية، 
والعوامل الخمس الكبرى في الشخصية، وشملت 

)طالب وطالبة، واستخدم مقياس القيم، ٦۳لدراسة(ا
وقائمة العوامل الكبرى ، وكشفت النتائج عن ترتيب 
النسق القيمي كالتالي القيم( الدينية، السياسية، 
النظرية، اإلجتماعية، اإلقتصادية، الجمالية)، كما 
ظهر وجود إرتباط بين القيم الدينية ويقظة الضمير 

 واإلنبساط. 
 )۲۰۱۱ؤاد الموافي وآخرون (كما هدفت دراسة ف

لتعرف على أكثر القيم شيوعا في النسق القيم لى اإ
لدى طالب المرحلة الثانوية ذوي الشعور 

) طالبة تراوحت ۲۰٥باالغتراب، وشملت الدراسة(
) سنة، وتم تطبيق اختبار ۱٥-۱٤أعمارهم بين (

)، ۲۰۰٥التفكير االبتكاري اعداد ممدوح الكناني(
ومقياس القيم اعداد ايمان الكاشف، ومقياس 
االغتراب  اعداد الباحث. أظهرت النتائج عدم وجود 
فروق بين الطالب ذوي القيم المختلفة (جمالية، 
سياسية، دينية، اجتماعية، نظرية) في االغتراب، كما 
ظهر وجود فروق بين متوسطات االفراد ذوي القيم 

تراب لصالح االفراد الجمالية، والقيم النظرية في االغ
ذوي القيم النظرية، وكان ترتيب القيم لدى المبتكرين 
المغتربين هي القيم النظرية، يليها القيم السياسية، 

 والجمالية، واالقتصادية.
 Sadeghia., etدراسة سادينا وآخرون  اهتمت كما 

al, 2012  دراسة النسق القيمي لدى الطالب ب
) طالب ٦۰الدراسة (بالمدارس العليا، وشملت 

وطالبة. وأظهرت النتائج أن قيمة االمانة تحتل قمة 
النسق القيمي لدى الطالب، كما اختلف ترتيب القيم 

   بين الذكور واالناث.

وتناولت دراسة محمد اسماعيل واحسان 
) النسق القيمي لدى عينة من طلبة ۲۰۱۳حجازي(

) يناير من حيث مستوياته ۲٥الجامعة بعد ثورة (
ترتيبه، والفروق بين الجنسين، والفروق في و

التخصصات العلمية، والفرق الدراسية، وشملت 
) من طالب الجامعة، واستخدم مقياس ٥۳٦الدراسة (

القيم اعداد الباحثين، وتوصلت النتائج الى وجود 
مستويات للنسق القيمي لدى طلبة الجامعة بدرجة 

لدى مرتفعة ومتوسطة، يوجد ترتيب للنسق القيمي 
طلبة الجامعة يبدأ بالقيم المرتبطة بالعمل، يليها القيم 

، وأخيرا الدينية، ثم السياسية، واالقتصادية، والجمالية
االجتماعية، كما اختلف النسق القيمي لدى طالب 
الجامعة باختالف الجنس، والتخصصات العلمية، 

 والفرق الدراسية.
وحيدر  دراسة صباح مسبل وأجريت    

تحديد التفضيالت المهنية والقيم  بهدف) ۲۰۱٤(ظاظا
النفسية التي يتميز بها الموهوبين أكاديميا عن غيرهم 
في المرحلة الثانوية، والتعرف على الفروق نبين 
الطلبة الموهوبين والطلبة غير الموهوبين في 
التفضيالت المهنية والقيم النفسية، وفحص العالقة 

النفسية لدى الطلة بين التفضيالت المهنية القيم 
) طالبا ٥۸۸الموهوبين أكاديميا، وشملت الدراسة (

) من الطلبة الموهوبين، ۲۱۲وطالبة، منهم (
) من غير الموهوبين، واستخدم مقياس القيم ۳۷۷و(

اللبورت وآخرون، ومقياس التفضيالت المهنية 
لهوالند ومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة 

أن ابرز القيم التي تساهم لية والمرتبطة بالدراسة الحا
في التمييز بين الطلبة الموهوبين وغير الموهوبين 
هي القيم (االجتماعية، والدينية، والجمالية، 
والسياسية)، كما ظهر وجود فروق في جميع القيم 
تبعا لحالة الموهبة حيث كانت القيم الفطرية والدينية 
لصالح الطلبة الموهوبين، في حين كانت القيم 
(االقتصادية، الجمالية، االجتماعية، االقتصادية، 
والسياسية) لصالح الطلبة غير الموهوبين، ولم تظهر 
عالقة ارتباطية بين القيم النفسية والتفضيالت المهنية 
لدى الطلبة الموهوبين، كما ظهر عدم وجود فروق 
ذات داللة في القيم النفسية تعزى لمتغير الجنس ، 

  تفاعل بينهما.والصف الدراسي، وال
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) الى التعرف ۲۰۱٤هدفت دراسة سهير ابو العال (  
على طبيعة القيم، ومظاهر اضطراب النسق القيمي 
لدى الشباب، وواقع القيم واولوياتها لدى طلبة كلية 

) من طالب ۲۹٦شملت الدراسة (التربية بأسوان، و
الجامعة، واستخدم استبيان القيم، وتوصلت النتائج ان 

القيم لدى الطلبة هي بالترتيب القيم الدينية، أولويات 
ثم االجتماعية، والسياسية، والعلمية، واالقتصادية، 
والجمالية،  وبالنسبة للقيم الدينية جاءت قيمة الصدق 
في المرتبة األولى في منظومة القيم يليها لي االمانة، 
أما بالنسبة للقيم العلمية فجاء قيمة الفهم في المرتبة 

في منظومة القيم يليها طلب العلم، وبالنسبة األولى 
للقيم االجتماعية  فجاء االحترام والطاعة في المرتبة 
االولي في منظومة القيم، وبالنسبة وللقيم السياسية 
(العدل، واالمن)، وبالنسبة للقيم االقتصادية (ترشيد 
االستهالل، االنتاجية)، والقيم الجمالية(التهذيب، تأمل 

 الطبيعة).
) ۲۰۱٥وتناولت دراسة  أمينة شلبي وهدى أحمد( 

العالقة بين القيم التي يتبناها الفرد والوجود االفضل، 
ومعرفة مدى اختالف النسق القيمي لدى مرتفعي 
الوجود االفضل عن الوجود االفضل لدى 

)طالب وطالبة ٦۹۷المنخفضين، وشملت دراسة (
 بالمرحلة الجامعية بالدمام، واستخدم مسح القيم
العالمي لشوارتز، ومقياس الوجود االفضل اعداد 
هدى عبد اللطيف محمد ، وأظهرت النتائج وجود 
ارتباط بين الوجود االفضل والقيم التي يتبناها الفرد 
وهي الطاعة واالمتثال، والتقاليد، واالحسان، 
والشمولية، كما ظهر اختالف القيم التي يتبناها 

التي يتبناها مرتفعي الوجود االفضل عن القيم 
منخفضوا الوجود االفضل، فهي بالترتيب لدى 
مرتفعوا الوجود االفضل (االنجاز، االحسان، 
التوجيه، والقوه، والسيطرة، واالمن والطاعة، بينما 
لدى منخفضوا الوجود االفضل كان بالترتيب 

 .(التقاليد، الطاعة، االمن ، االحسان)
على عينة من )۲۰۱٦وطبقت دراسة وفاء محمد (

إناث)،  ۱۲۰ذكور، ۲۸۰طالب الجامعة منهم (
التي النتائج أهم واستخدم مقياس القيم النفسية، ومن 

انتشار القيم النفسية لدى طالب توصلت لها الدراسة 
الجامعة( اإلحساس بالمسئولية، التسامح، عالقة 

اإلنسان بربه، األسرة، الصداقة، األمانة، مساعدة 
 .اآلخرين)

) إلى ترتيب ۲۰۱۷دفت دراسة حيدر ظاظا(كما ه 
القيم النفسية لدى طالب جامعة األردن ، والتعرف 
على العالقة بين القيم النفسية والذكاءات المتعددة، 

) من طلبة كلية العلوم ۲۰۷وشملت الدراسة (
التربوية باألردن، وظهر أن القيم مرتبة كالتالي 

دية، جتماعية، النظرية، اإلقتصا(الدينية، اإل
السياسية، وأخيرا الجمالية)، كما ظهر وجود عالقة 

  إرتباطية بين الذكاءات المتعددة والقيم النفسية. 
 -التعليق على الدراسات السابقة:

 يتضح من خالل العرض السابق للدراسات السابقة
اتجهت الدراسات في بحث االندماج االكاديمي إلى   -

أنها تحسين معرفة المتغيرات النفسية التي من ش
مستوى االندماج االكاديمي لدى الطالب كالدافعية 
االكاديمية، والعوامل األسرية، وفعالية الذات 

 وتوجهات الهدف.
ندرة في الدراسات التي اهتمت باالندماج  - 

االكاديمي لدى طالب الجامعة بصفة عامة، وتحاول 
 الدراسة الحالية سد ثغرة في هذا المجال.

الدراسات السابقة على اهمية النسق القيمي اتفاق  -
، مع تركيز معظم الدراسات بالنسبة للفرد والمجتمع

على التعرف على ترتيب النسق القيمي لدى الفرد 
)، فؤاد الموافي ۲۰۰۲مثل دراسة على كاظم(

دراسة محمد اسماعيل واحسان )، ۲۰۱۱وآخرون (
صباح مسبل وحيدر  )،۲۰۱۳حجازي(

   .)۲۰۱٦محمد ( )، وفاء۲۰۱٤ظاظا(
اهتمت الدراسات السابقة بمتغيرات الدراسة الحالية  -

كل على حدة، ولم تجد الباحثة في حدود علمها 
 ودراسات متخصصة تربط بين القيم النفسية 

االندماج االكاديمي، لذلك تسعى الدراسة الحالية الى 
 هذه المتغيرات.بين فهم أعمق لطبيعة العالقة 

  -فروض الدراسة:
والقيم النفسية االندماج االكاديمي  شيوعيوجد   -

 .لدى عينة من طالب الجامعة
للقيم النفسية لدى عينة من طالب  شيوع يوجد  -

 الجامعة.
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توجد عالقة ارتباطية بين االندماج االكاديمي  -

 والقيم النفسية لدى عينة الدراسة.
توجد فروق في كل من االندماج االكاديمي،  -

 باختالف الجنس والتخصص الدراسي؟ والقيم النفسية
  -المنهج واالجراءات:

 عينة الدراسة 
لضمان تمثيل عينة الدراسة لمجتمعها تمثيالً صادقاً 

كلية اآلداب  البتم اختيار عينه  عشوائية من ط
بجامعة الملك عبد العزيز بجدة في التخصصات 

-اللغة العربية -علم االجتماع -اآلتية (علم النفس 

-التاريخ -الدراسات اإلسالمية -األوربية اللغات 
، باإلضافة )۲٥۰( البالجغرافيا) حيث بلغ عدد الط

إلى عينة من طالب كلية العلوم بجامعة الملك عبد 
 -العزيز بجدة في التخصصات اآلتية (الرياضيات

علوم فلكية)  -الجولوجيا -االحياء -الكيمياء -الفيزياء
ك بلغ عدد ، وبذل)۲٥۰حيث بلغ عدد الطالب (

، منهم )طالب وطالبة٥۰۰طالب العينة الكلية (
)  ۱، ويبين جدول ( إناث ۲۸٥ذكور،  ۲۱٥(

 .والجنس خصائص أفراد العينة وفقاً للتخصصات

   (التخصصات األدبية)): توزيع العينة حسب التخصص األكاديمي ۱ جدول (  

 النسبة الجنس العدد المتغير
 إناث ذكور 

 التخصص

  %۲۰  ۲۰ ۳۰ ٥۰ علم النفس
 %۱٤ ۲۰ ۱٥   ۳٥ علم االجتماع
  %۲۰ ۳۰ ۲۰  ٥۰ اللغة العربية

اللغات 
 األوربية

 ۲۰ ۱۰ ۱۰ ۸% 

الدراسات 
 اإلسالمية

 ۳۰ ۱۰ ۲۰ ۱۲%   

  %۱٤ ۲۰ ۱٥ ۳٥  التاريخ
 %۱۲  ۲۰ ۱۰ ۳۰  الجغرافيا

 %۱۰۰ ۱٤۰ ۱۱۰ ۲٥۰  للعينةالمجموع الكلي 

%) ۱٤%) وعلم اجتماع بنسبة (۲۰كان بنسبة (واللغة العربية ) أن تخصص علم النفس ۱يتبين من جدول (

 %) من حجم عينة الدراسة.۸التي بلغت ( ات األوربية تخصص اللغال ب بينما كانت أقل نسبة لط

 )عمليةال): توزيع العينة حسب التخصص األكاديمي(التخصصات ۲جدول (
 النسبة الجنس العدد المتغير

 إناث ذكور 

 التخصص

 %۲۰ ۳۰ ۲۰ ٥۰ رياضيات 
 %۱٤ ۲۰ ۱٥   ۳٥ فيزياء

 %۲۰ ۳۰ ۲۰  ٥۰ كيمياء
 %۱٤ ۲۰ ۱٥ ۳٥  أحياء

 %۱۸ ۲٥ ۲۰ ٤٥  الجولوجيا 
 %۱۰ ۲۰ ۱٥ ۳٥  علوم فلكية

 %۱۰۰ ۱٤٥ ۱۰٥ ۲٥۰  المجموع الكلي للعينة

%) ۱۸%) والجولوجيا  بنسبة (۲۰) أن تخصص الرياضيات والكيمياء  كان بنسبة (۲جدول (يتبين من 

 %) من حجم عينة الدراسة. ۱۰لطال ب تخصص الفيزياء واألحياء والعلوم الفلكية (ابينما كانت نسبة 
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 ) خصائص أفراد عينة الدراسة وفقاً للعمر۳ ويبين جدول (
 النسبة العدد المتغير

 العمر

 %٥۲ ۲٦۰ سنة ۲۳سنة ألقل من  ۲۰من 
 %۳۸ ۱۹۰ سنة ۲٦سنة ألقل من ۲۳من 
 %۱۰ ٥۰ سنة ۲۸سنة إلى  ۲٦من 

 %۱۰۰ ٥۰۰ المجموع الكلي

سنة  ۲۰من الفئة العمرية من  قايسسلى المجيبين عالم الب) أن معظم الط۳يتبين من نتائج جدول (      
 ۲٦سنة الى  ۲۳بالفئة العمرية من  الببلغت نسبة الط %) بينما٥۲سنة حيث بلغت نسبتهم ( ۲۳ألقل من 

 %).۱۰سنة) ( ۲۸سنة ألقل من  ۲٦%) وبالفئة من (۳۸سنة (
 أدوات الدراسة

 Fredericks, etإعداد مقياس االندماج األكاديمي  
all(2005) ترجمة مسعد ربيع أبو العال 

) عبارة تتوزع على ثالثة ۱۹يتكون المقياس من (
أبعاد لإلندماج(السلوكي، اإلنفعالي، المعرفي)، ويت 
اإلجابة على عبارات المقياس باإلختيار من (تنطبق 
دائما، تنطبق غالبا، تنطبق أحيانا، تنطبق نادرا، ال 
تنطبق أبدا)، وتتراوح الدرجة على كل مفردة من 

ق، وتراوحت معامالت )وفقا لمدى اإلنطبا۱-٥(
)، وفي ,۸۳، ,۷۲ارتباط ألفا في البيئة األجنبية بين (

البية العربية تراوحت معامالت االرتباط بين درجة 
)، كما أن ,۸٦،,۷۸البند والدرجة الكلية للبعد بين (

جميع معامالت االرتباط بين درجة البعد والدرجة 
) ,۸۹) لالندماج السلوكي، (,۸۷الكلية مرتفعة حيث (
 ) لالندماج السلوكي,۹۲لالندماج اإلنفعالي، (
 إعداد  وفاء محمدمقياس القيم النفسية 

يتكون المقياس من مجموعة من القيم هي(اإلحساس 
بالمسئولية، التسامح، عالقة اإلنسان بربه، األسرة، 
الصداقة، األمانة، مساعدة اآلخرين)، وتم حساب 

ى عينة مكونة ثبات المقياس بطريقة إعادة التطبيق عل
) من شباب الجامعات، وتراوحت معامالت ۱٥من (

)، كما تم حساب الصدق من ,٦۱، ,٥٥اإلرتياط بين (
خالل صدق المحكمين، كما تم حساب اإلتساق 
الداخلي بحساب معامل اإلرتباط بين درجة البند 

 ).,٦٥والدرجة الكلية، وبلغ معامل اإلرتباط (
حساب الثبات والصدق وفى الدراسة الحالية تم إعادة 

) منهم ۳۰على عينة من طالب الجامعة (ن= 
وبلغ معامل الثبات بطريقة  إناث) ۱٥ذكور، و۱٥(

) لمقياس االندماج ,٦۸الفاكرونباخ (
 ) لمقياس القيم النفسية.,۷۲األكاديمي،(

 نتائج الدراسة
الندماج االكاديمي ليوجد انتشار  -الفرض األول: 

 ة .لدى عينة من طالب الجامع
وللتحقق من صحة الفرض تم استخدام المتوسطات 
الحسابية والنسبية واالنحرافات المعيارية والجدول 

 التالي يوضح ذلك
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 إلندماج األكاديميلمقياس ا النسبي والمتوسط المعيارية واالنحرافات الحسابية ) المتوسطات ٤جدول رقم (

المتوسط   األكاديمي ندماجاإل

 الحسابي

متوسط ال

 النسبي

اإلنحراف 

 المعياري

 الترتيب

 ۳ ٤۱,۲  ,۱۸  ۹۰,٤ االندماج السلوكي

 ۲ ۰۹,۳ ,۳٦ ۱٥,٥ اإلندماج اإلنفعالي

 ۱ ٥۱,۷ ,٤٥ ۱۲,۱۰ اإلندماج المعرفي

أكثر  معرفيأن اإلندماج المن الجدول السابق يتضح 
أنواع االندماج األكاديمي انتشارا يليه االندماج 

 وتتفق نتيجة الدراسةثم االندماج السلوكي،  نفعالياإل
الحالية مع األطر النظرية عن االندماج األكاديمي 
حيث يظهر بداية  االندماج المعرفي في رغبة 
الطالب في استثمار جهوده إلتقان المعارف 

، ثم يلية لية التعلموالمهارات الصعبة أثناء عم
اإلهتمام وإظهار  حيث يظهر في االنفعالي اإلندماج 

مشاعر اإلنتماء وردود األفعال تجاه العملية التعليمية 
ويشمل مشاركة  السلوكي ، وأخيرا اإلندماجككل

الطالب في األنشطة األكاديمية واإلجتماعية 
كما تتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج  المختلفة.

ونتائج دراسة     (Wang, et al., 2011)سة .درا
(Fan&Willias, 2010)  في أن الطالب االكثر

اندماجا اكاديميا يركزون على التعلم، ويؤدون آداء 

افضل في االختبارات ويلتزمون بقواعد الجامعة ، 
كما أنهم يؤدون المهام المطلوبة منهم بكل حماس 

ن الطالب كما توصلت الدراسات أ  واجتهاد ومثابرة
المندمجين أكاديميا يسعون نحو االنشطة العامة 
والتطوعية بالجامعة، ويتميزون بحب االستطالع 

وترى الباحثة أن  والرغبة المستمرة المعرفة والتعلم.
هذه النتيجة منطقية حيث تتفق مع طبيعة المرحلة 
التي يمر بها طالب الجامعة في السعى نحو تحقيق 

د من أجل تحقيق طموحاتهم الذات والجد واالجتها
 وأهدافهم.

يوجد انتشار للقيم النفسية لدى عينة  -الفرض الثاني:
 من طالب الجامعة. 

وللتحقق من صحة الفرض تم استخدام المتوسطات 
الحسابية والنسبية واالنحرافات المعيارية والجدول 

 التالي يوضح ذلك
 لمقياس القيم النفسية النسبي والمتوسط المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات )٥جدول رقم ( 

المتوسط  القيم النفسية 
 الحسابي

المتوسط 
 النسبي

 الترتيب لمعياريا االنحراف

 ۷ ۰۹,۳ ۷۰,۱ ۳٥,۱۱ اإلحساس بالمسئولية
 ٦ ٥٦,۳ ٦٥,۲ ۰۲,۱٥ التسامح

 ۱ ٤۱,۸ ٥٦,٤ ۱۰,۳۱ عالقة اإلنسان بربه
 ٥ ۳۷,٤ ۹۰,۲ ۷٦,۱٦ األسرة

 ۳ ۱۹,٦ ۸٥,۳ ۳۳,۲٥ الصداقة
 ۲ ٥۳,۷ ٤۰,٤ ٤٦,۲٦ األمانة

 ٤ ۰۱,٦ ٦٦,۳ ٦۹,۲۰ مساعدة اآلخرين



 م)۲۰۱۸( ۲۷۱ -۲٥۳ص ص:  ۱ع۲۷اآلداب والعلوم االنسانية، ممجلة جامعة الملك عبدالعزيز: 
DOI:10.4197/Art.27-1.9 

 

۲٥۳ 

يتضح من الجدول السابق أن أكثر القيم النفسية  
انتشارا هى عالقة اإلنسان بربه، يليها األمانة، ثم 

مساعدة اآلخرين، ثم األسرة، والتسامح، ثم  الصداقة،
، وتتفق نتيجة الدراسة الحالية  واالحساس بالمسؤولية

مع األطر النظرية عن القيم التي توضح أنها تمثل 
اطارا مرجعيا تدور في فلكه وتتمحور حوله وتتشكل 
وفقا له تصورات الفرد العقلية،  فهي جزء ال يتجزأ 

ك لتأثيرها على من نسيج الخبرة االنسانية، وذل
طموحات االفراد وتحديد اختياراتهم واتخاذ قراراتهم 
المتعلقة بجوانب الحياة المختلفة.(أمينة شلبي و هدى 

). وهذا يوضح سبب انتشار القيم ۲۰۱٥أحمد، 
أن طالب وترى الباحثة  النفسية لدى طالب الجامعة.

حاجة إلى تبني نسق قيمي يمثل سلوكهم  الجامعة فى
، كما ان المجتمع في حاجة إلى مجموعة من القيم 
والضوابط التي تحكم سلوك األفراد، حيث أن غياب 
القيم عن الفرد والمجتمع يؤدي إلى اغتراب الفرد 
عن المجتمع، والمجتمعات التي تهدف إلى استمرار 

لقيم تماسكها واستقرارها تولى اهتماما خاصا با
وتوجهت غالبية الدراسات وغرزه في أفرادها. 

السابقة في موضوع الدراسة الحالية الى التعرف 
على النسق القيمي االكثر شيوعا لدى الطالب، 

،مثل دراسة  على وترتيب النسق القيمي
) حيث كشفت النتائج عن ترتيب النسق ۲۰۰۲كاظم(

ية، القيمي كالتالي القيم( الدينية، السياسية، النظر
اإلجتماعية، اإلقتصادية، الجمالية)، ودراسة فؤاد 

) حيث كان ترتيب القيم  ۲۰۱۱الموافي وآخرون (
هي القيم النظرية، يليها القيم السياسية، والجمالية، 

 واالقتصادية.
  Sadeghia., et al, 2012و دراسة سادينا وآخرون 

أظهرت النتائج أن قيمة االمانة تحتل قمة النسق 
دراسة محمد اسماعيل لدى الطالب، والقيمي 

) وتوصلت النتائج الى ۲۰۱۳واحسان حجازي(
وجود مستويات للنسق القيمي لدى طلبة الجامعة 
بدرجة مرتفعة ومتوسطة، يوجد ترتيب للنسق القيمي 
لدى طلبة الجامعة يبدأ بالقيم المرتبطة بالعمل، يليها 

مالية، القيم الدينية، ثم السياسية، واالقتصادية، والج
) ۲۰۱٦وفاء محمد (ودراسة  وأخيرا االجتماعية.

ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة انتشار 
القيم النفسية لدى طالب الجامعة( اإلحساس 
بالمسئولية، التسامح، عالقة اإلنسان بربه، األسرة، 

دراسة حيدر و الصداقة، األمانة، مساعدة اآلخرين).
ظهر أن القيم مرتبة كالتالي حيث ) ۲۰۱۷ظاظا(

(الدينية، اإلجتماعية، النظرية، اإلقتصادية، 
 السياسية، وأخيرا الجمالية)،

وجد عالقة ارتباطية بين االندماج ت -الفرض الثالث:
 االكاديمي والقيم النفسية لدى عينة الدراسة.

وللتحقق من صحة الفرض تم حساب معامل اإلرتباط 
اإلندماج األكاديمي بيرسون بين درجات مقياس 

ومقياس القيم النفسية لدى عينة الدراسة والجدوال 
 التالي يوضح ذلك
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  قيم النفسيةودرجات مقياس ال ندماج األكاديمي) معامالت االرتباط بين درجات مقياس اال ٦جدول (

 

 

 

 

  

 

 ۰۱,۰دالة عند (**) 

يتضح من الجدول السابق وجود ارتباط دال بين 
درجات الطالب على مقياس االندماج االكاديمي 
وأبعاده الفرعية ، ودرجاتهم على مقياس القيم النفسية 

وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع وأبعاده الفرعية، 
ومن المتغيرات األطر النظرية التي أوضحت أن 

ة لدى الطالب هو التي لها تأثير على القيم النفسي
االندماج األكاديمي، ويعد أحد المفاهيم التي لها تأثير 
في دافعية الطالب نحو عملية التعلم، كما أنه عامل 
جوهري وفعال في المخرجات التعليمية واالجتماعية 
االيجابية واالهتمام باكتساب نسق قيمي، واستثمار 
أوسع لجهود الطالب في عملية 

وبالرغم من أهمية  Zhou&Winne, 2012)التعلم.(
االندماج االكاديمي في عملية التعلم وتكوين 

االتجاهات والقيم النفسية ، اال أنه نجد الدراسات 
اغفلت هذه االهمية في تحسين االتجاه نحو القيم 

 من حيث البحث والدراسة. النفسية
توجد فروق في كل من االندماج  -:رابعالفرض ال

النفسية باختالف الجنس االكاديمي، والقيم 
 والتخصص الدراسي.

وللتحقق من صحة الفرض تم حساب قيمة (ت) 
لدالالت الفروق بين الذكور واإلناث وأيضا الطالب 

علمية والتخصصات األدبية على ذوى التخصصات ال
مقياس االندماج األكاديمي ومقياس القيم النفسية ، 

 والجدول التالي يوضح ذلك
 

 

 

 

 اإلندماج األكاديمي       
  

 االقيم النفسية
 

اإلندماج 
 السلوكي

االندماج 
 االنفعالي

االندماج 
 المعرفي

 **,۲۲۱  **,۳۳۲  **,٥۳۱  اإلحساس بالمسئولية
 **,٤۱۲  **,٤۹۱  **,٤٤۹  التسامح

 **,٥۱۹  **,٤۱۸  **,٦٥۲  عالقة اإلنسان بربه
 **,۳۸۲  **,۳۰۱  **,۳۷۲  األسرة

 **,٦۳۷  **,۳۳۱  **,۳۱۰  الصداقة
 **,٥۱٤  **,٤۹۰  **,٥۹٥  األمانة

 **,۳۲۹ **,٥٥۲ **,٥۱۳ مساعدة اآلخرين



 شروق غرم هللا الزهراني                                                              ۲٦٤
 

 

 وفقا للجنس والتخصصفي االندماج األكاديمي والقيم النفسية  ) قيم ت للمقارنة بين الطالب ۷ جدول (

 

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة بين  
الذكور واالناث في كل من االندماج األكاديمى والقيم 

ظرية نوالنفسية، في حين ظهر أن التخصصات ال
أعلى من التخصصات العملية في كل من االندماج 

وتتفق نتيجة الداسة الحالية  ،األكاديمي، والقيم النفسية
فيما يختص بالفروق في الجنس في االندماج 

) حيث ۲۰۱٥األكاديمي مع نتائج دراسة شري حليم (
أوضحت عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في 

الفروق بين الذكور وفيما يتعلق ب اإلندماج االكاديمي.
واالناث في القيم النفسية فاتفقت نتيجة الدراسة 

صباح مسبل وحيدر  الحالية  مع نتيجة دراسة 
) حيث توصلت إلى عدم وجود فروق ۲۰۱٤ظاظا(

ذات داللة في القيم النفسية تعزى لمتغير الجنس ، 
والصف الدراسي، والتفاعل بينهما. في حين اختلفت 

سادينا  نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 
أظهرت حيث   Sadeghia., et al, 2012وآخرون 

لقيم بين الذكور واالناث. ف ترتيب االنتائج اختال
دراسة محمد اسماعيل واحسان وأيضا 

) كما اختلف النسق القيمي لدى ۲۰۱۳حجازي(
طالب الجامعة باختالف الجنس، والتخصصات 

وترى الباحثة أن النتيجة  العلمية، والفرق الدراسية.

التي تم التوصل إليها في الدراسة الحالية منطقية 
ألفراد العينة، وأيضا نظرا لتقارب العمر الزمني 

تقارب الظروف البيئية والتعليمية واألكاديمية، مما 
يشير إلى تقارب متوسط الطالب في كال المتغيرين.  

ير وفي حدود علم الباحثة لم يتم دراسة أثر متغ
في   ديموجرافي رمتغي، كالتخصص الدراسي  

االندماج األكاديمي أو القيم النفسية في اطار البحوث 
محمد اسماعيل واحسان  دراسةسوى  قةالساب

) كما اختلف النسق القيمي لدى ۲۰۱۳حجازي(
طالب الجامعة باختالف التخصصات العلمية، 

وترى الباحثة انه يمكن تفسير ذلك  والفرق الدراسية.
في ضوء طبيعة المواد الدراسية ومستوى صعوبتها 

ومتطلبات الكليات العملية التي  بالمواد االدبيةمقارنة 
تمثل اجهادا على  الطالب مما يقلل من اإلهتمام 
بمنظومة القيم ، فهي التي تحدد سلوكه وتدخل في 

 بنائه النفسي.وأيضا تخفض من اندماجه األكاديمي.
    توصيات الدراسة

إعداد البرامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس  -
اإلندماج األكاديمي لما لمساعدة الطالب على تحقيق 

 له من أهمية في العملية التعليمية ككل.

قيمة  )۲۸٥اناث(ن= )۲۱٥ذكور(ن= المتغيرات 
 (ت)

مستوى 
 الداللة

 تخصصات عملية 
 )۲٥۰(ن=

 تخصصات نظرية
 )۲٥۰(ن=

قيمة 
 (ت)

مستوى 
 الداللة 

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

االندماج 
 األكاديمي

غير  ۷۹,۱ ۸۹,۱ ٤,٤۸ ۹۳,۲ ٦,٥۳
 دالة

۲۷,۷ ۰۱,۳ ۲٥,۱۱ ٤۱,٤ ۷۸,۱۱ ۰۱, 

القيم 
 النفسية

غير  ۱,۸٦ ۲,۷٥ ٦۹,۱۳ ۱۷,۳ ۱۷,٤٤
 دالة

۱۱,۱۰ ۰۲,٤ ۲۷,۱٦ ۸۰,٥ ۷۹,۱۳ ۰۱, 
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لتشكيل العمل على تنمية القيم النفسية لدى الطالب   -
 الشخصية االنسانية لديهم .

توجيه انتباه القائمين على العملية التعليمية على  -
أهمية الدور الذي تلعبه  القيم النفسية في تحقيق 

 االندماج األكاديمي.
  -حوث مقترحة:ب
التحقق من مدى فعالية برنامج إرشادي لتنمية القيم  -

 النفسية لدى طالب الجامعة.
التعرف على مدى فعالية برنامج تدريبي قائم على  -

 التعلم الذاتي لتحقيق االندماج األكاديمي لدى الطالب.
البحث في عالقة القيم النفسية بأساليب المعاملة  -

 .الوالدية لدى الطالب
البحث في العوامل المنبئة باالندماج األكاديمي لدى  -

 الطالب كالسمات الشخصية.
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ثالث مجموعات عمرية من الجنسين. دراسات نفسية 
حول طالب المدارس والجامعات. بحوث ودراسات 
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وعالقته بالقيم الشخصية واإلغتراب واإلضطرابات 
النفسية عند الشباب دراسة ميدانية على عينة كويتية. 

لخامس، اإلرشاد النفسي والتنمية المؤتمر السنوي ا
 .۲٥ -۱)، ۱البشرية، (

). النسق القيمي ۲۰۱٤سهير عبد الطيف أبو العال( -
لدى طلبة كلية التربية بأسوان في ضوء بعض 
متغيرات القرن الحادي والعشرين. مجلة كلية التربية 

 .۲٦٤-۱۷۳)، ۱(۳۰بأسيوط، 
. التنبؤ باإلندماج ۲۰۱٥۹سيد محمدي حسن( -

اسي لدى طالب المرحلة الثانوية من خالل الدر
المناخ المدرسي المدرك والذكاء اإلنفعالي. مجلة 

 .٥۰۰ -۳۹۳)، ۱(۲٥كلية التربية باألسكندرية، 
). الدافعية االكاديمية ۲۰۱٥شيري مسعد حليم( -

وعالقتها باالندماج المدرسي لدى تالميذ المرحلة 
فس، االعدادية. مجلة دراسات عربية في علم الن

۱٤)۱ ،(۸۹-۱٦۲ . 
). ۲۰۱٤صباح فايز مسبل وحيدر ابراهيم ظاظا( -

التفضيالت المهنية والقيم النفسية التي يتميز بها 
الطلبة الموهوبين عن غيرهم في منطقة تبوك في 
المملكة العربية السعودية. رسالة ماجستير، الجامعة 

 .۱۱۹ -۱األردنية، 
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الب كلية ). قيم ط۲۰۰۷عصام فريد عبد العزيز( -
التربية بسوهاج المتأخرين دراسيا وأهم العوامل 
النفسية واإلجتماعية واإلقتصادية التي تعوق نجاحهم 

 -۹۰)، ۲۰(۸الدراسي. مجلة الثقافة والتنمية مصر، 
۱۳۰. 

). القيم النفسية والعوامل ۲۰۰۲علي مهدي كاظم( -
الخمسة الكبرى في الشخصية. مجلة العلوم التربوية 

 .٤۲ -۱۱)، ۲(۳، البحرين، والنفسية
). دور العوامل االسرية في ۲۰۱٥عمار بو جمعة( -

االندماج والتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة 
النهائية. مجلة جيل العلوم االنسانية واالجتماعية 

 .۱٦٦ -۱٤۷)، ٦الجزائر، (
فؤاد حامد الموافي وسعاد أحمد عبد الغفار ونداء  -

عبد المنعم الشربيني بسيوني وممدوح 
). النسق القيمي لدى المبتكرين ذوي ۲۰۱۱الكناني(

الشعور باالغتراب. مجلة بحوث التربية النوعية، 
)۲۳ ،(۲۷۲-۱۹٦. 

محمد المري اسماعيل واحسان شكري  -
). النسق القيمي لدى عينة من طلبة ۲۰۱۳حجازي(

) يناير. مجلة ۲٥جامعة الزقازيق بعد ثورة (
 .٦٦-۱)، ۷۹دراسات نفسي، (

). نمذجة العالقة بين ۲۰۱۱مسعد ربيع أبو العال( -
توجهات الهدف وفعالية الذات واالندماج المدرسي 
والتحصيل االكاديمي لدى عينة من طالب المرحلة 
الثانوية. مجلة البحوث النفسية والتربوية جامعة 

 .۳۰۲-۲٥۷)، ۱(۲٦المنوفية، 
). المجتمعات اإلفتراضية ۲۰۱٦وفاء حافظ محمد( -
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لدى شباب الجامعات. مجلة الخدمة اإلجتماعية 

 .٤٥۷ -٤۰۹)،٥٥مصر، (
). منظومة القيم ۲۰۰۲يوسف عبد الصبور صالح( -

وعالقتها بالوعي اإلقتصادي والتزكية النفسية للمنتج 
الوطني لدى طالب كلية التربية بسوهاج. مجلة 

التربية االقتصادية واإلنمائية في اإلسالم أبحاث ندوة 
 .۲۸ -۱مصر، 
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  Abstract. The aim of this current study is to identify the Prevalence of Academic engagement  and psychological 
values, also identify the relationship between Academic engagement and psychological values to a sample of  
university students, As well as the differences between  male and female in  Academic engagement, and 
psychological values , This study includes a sample of  university students(N=500),(215male and285 female) the 
researcher used Academic engagement Scale and psychological values Scale. The result showed that a Prevalence 
of Academic engagement  and psychological values, and a relationship between them, no differences between  male 
and female in  Academic engagement, and psychological values, but there are  differences led to  academic  
specialization. 

 


