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ــاهمة     :ملخـــص ــة المسـ ــى معرفـ ــة إلـ ــدفت الدراسـ ــبية  هـ ــتركة والنسـ ــاليب لالمشـ ألسـ
الوالدية، وأساليب الهوية، والتكيف األكاديمي بالكفاءة الذاتيـة األكاديميـة لـدى طلبـة     

ولتحقيق غـرض الدراسـة قـام الباحثـان بتقنـين أربعـة مقـاييس تـم         . الجامعة الهاشمية
بلغـت  التابع، وتطبيقها على عينة المتغير تعريبها لقياس متغيرات الدراسة المستقلة و

تـــم اختيـــارهم بطريقـــة عشـــوائية مـــن الطلبـــة المســـجلين فـــي  ًةوطالبـــًا طالبـــ) 140(
ــنفس     يمســاق ــم ال ــذينالعنــف األســري وعل ــة     ال ــة كمســاقات اختياري ــا الجامع تطرحه

ومعظمهم من طلبة السـنة   الكليات اإلنسانية والعلمية في الجامعة يدرسها الطلبة من
 المتعـدد، دارسـة باسـتخدام تحليـل االنحـدار     ولقد أوضـحت نتـائج ال   .األولى والثانية

وجــود مســاهمة مشــتركة ونســبية ذات داللــة إحصــائية لمتغيــرات الدراســة المســتقلة    
كمــا بينــت نتــائج الدراســة   ). الكفــاءة الذاتيــة األكاديميــة (بمتغيــرات الدراســة التابعــة  
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وأســلوب الهويــة المعلومــاتي، وأســلوب االلتــزام بالهويــة والتكيــف األكــاديمي بالكفــاءة  
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ر فــي يشــهد العــالم اليــوم تســارع وتيــرة التقــدم والتغيــ :مقدمــة

مجال العلم والتكنولوجيا، حتى أصبح التغير السريع في شـتى منـاحي   
الحياة سمة من سمات عالمنا المعاصـر، وبـدأ يشـهد كـل يـوم ظهـور       
معلومــــات، وحقــــائق، واكتشــــافات ال يــــتمكن حتــــى المختصــــون مــــن  

. متابعتها بسهولة على الرغم من توفر الوسائل التقنية الميسرة لـذلك 
ــور واال  ــذا التطـ ــال    ولهـ ــى المجـ ــي الهائـــل انعكاســـات علـ ــار المعرفـ نفجـ

التربــوي تحــتم ضــرورة إيجــاد بيئــات تعليميــة مناســبة مــن شــأنها أن      
ترتقــي بالعمليــة التعليميــة وُتحســنها، ناهيــك عــن تزايــد أعــداد الطلبــة 
ــاملين فــي الحقــل         ــام الع ــذي يفــرض تحــديًا أم فــي الجامعــات األمــر ال

لتعليميـة، وتطويرهـا، وتحـديثها    التربوي والتعليمـي لالهتمـام بالبيئـة ا   
ــة وتحقيــق جــودة       ــة العمليــة التعليمي بصــورة مســتمرة لالرتقــاء بنوعي

ــا ــل      . مخرجاتهـ ــة كـ ــالل دراسـ ــن خـ ــأتى إال مـ ــن أن يتـ ــذا ال يمكـ إّن هـ
العوامـــل المـــؤثرة والمتنبئـــة بالتحصـــيل والكفـــاءة الذاتيـــة األكاديميـــة   

تقـاء بالعمليـة   كمؤشرات على نجاعـة وقـدرة البيئـة التعليميـة علـى االر     
 .التعليمية
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Parenting Styles, Identity Styles and Academic 

Adjustment as Predictors of Academic Self-Efficacy 
Among Hashemite University Students. 

 
Ghaleb AL-Baddareen and Soua'd Ghaith, Educational Psychology 

Department, Faculty of Educational Sciences, Hashemite University, 
Al-Zarqaa, Jordan.  

 
Abstract: The purpose of this study was to investigate the contribution 
of parenting style, identity styles and academic adjustment in 
academic self-efficacy of Hashemite University students. The 
researchers randomly sampled 140 students enrolled in two courses: 
psychology and family violence which include all Humanitarian and 
Scientific faculties in Hashemite University; most of the students who 
participated in the study were in their first and second year of college. 
Both the independent and dependent variables were measured with 
relevant standardized instruments. The results showed that some of 
the independent variables both jointly and relatively contributed 
significantly to the prediction of academic self-efficacy of Hashemite 
university students. Regression analysis was used to analyze the data. 
Based on regression analysis, authoritative parenting style, 
informational identity style, commitment identity style and academic 
adjustment were significant predictors of academic self-
efficacy.(Keywords: Parenting styles, identity styles, academic 
adjustment, academic self-efficacy, university students). 

  
  

 

يختبرون مرحلًة نمائيًة ، والمتعلمون من الطلبة في الجامعة
حرجًة في حياتهم كأفراد، وهي ترتبط من جهة بالتغيرات التي تطرأ 
على معتقداتهم حول ذاتهم، ومن جهة أخرى بالتوقعات من 

، )Berzonsky, 2007(السياقات التعليمية واالجتماعية الجديدة 
لهوية ينبثق من قدرة المراهق وهنا يرى أريكسون أن اإلحساس با

والتحديات  ،على التغلب على المتطلبات االجتماعية واألكاديمية
التطورية والنمائية، ومن محاوالت المراهق من إعطاء معنًا لخياراته 

  . والتزاماته الحياتية

اهتمت بها  تؤدي الهوية دورًا مركزيًا في حياة المراهق
ى خيارات المراهق المدرسية، عل البحوث التربوية، ألّنها تؤثر

الدراسي، ولهذا فإنه من  هوسلوكياته الصفية، وأدائه، واستعداد
األهمية بمكان دراسة دور الهوية في التحصيل الدراسي ال سيما 
عند دخول المراهقين إلى سياقات اجتماعية جديدة مثل الجامعة، 

  . حيث يواجهون مهام أكاديمية مختلفة
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تعامل مع هذه المهام بنجاح تعتمد على إّن القدرة على ال
فيه المرهق، فإذا كان السياق  عيشالسياق االجتماعي الذي ي

االجتماعي ال يلبي احتياجات المراهق وتوقعاته فإن هذا قد يؤدي 
 & ,Hejazi, Shahrary, Farsinejad( إلى الفشل األكاديمي

Asgary, 2008.(  

األساليب  :مل هيتهتم الدراسة الحالية بدراسة ثالثة عوا
وأساليب الهوية، والتكيف األكاديمي لوجود عالقات  ،الوالدية

ارتباطيه ايجابية لهذه المتغيرات بالكفاءة الذاتية األكاديمية أشارت 
من تأثير  لما للكفاءة الذاتية، سيرد ذكرها الحقًا ،لها دراسات سابقة

إقبال أو على نواتج سلوكية متعددة ومختلفة، سواء كانت سلوكيات 
تجنب تعكس عنصر االختيار لنشاطات ومهام يعتقد الفرد إمكانية 
نجاحه فيها، أو تعكس مستوى الهدف أو األداء، حيث يضع األفراد 
أهدافًا وتوقعات ذات مستوى عال عندما يكون لديهم كفاءة ذاتية 
عالية أو قد تعكس مستوى اإلصرار والمثابرة في نشاط أو مهمة 

ءة الذاتية تزيد من احتمالية االستمرار بالنشاط أو ألن الكفا ،ما
وبناء علية فإن . المهمة عندما يكون مستوى الصعوبة متوسط

الكفاءة الذاتية للفرد سوف تؤثر على التعلم والتحصيل األكاديمي 
)Valentine, Dubois & Cooper, 2004.(   

إّن مفهوم الكفاءة الذاتية ال يعد سمة من سمات الشخصية 
سب، بل يمثل معتقدات الفرد حول إمكانياته وقدراته بالنجاح في فح

وهو يتطور لدى الفرد من خالل أربعة مصادر  .أداء مهام معينة
  :Betz, 2004)( للخبرات التعليمية وهي

النجاح واالنجاز األكاديمي؛ فخبرات النجاح السابقة تزيد من ثقة  -1
  .الفرد من إمكانية نجاحه بأداء هذه المهمات

فمالحظة أداء اآلخرين على مهام معينة  النمذجة والتعلم باإلنابة؛ -2
قد تزيد من كفاءة الفرد الذاتية المتعلقة بأداء مثل هذه 

  . المهام
فالقلق المنخفض حيال بعض المهام قد يزيد  اإلثارة االنفعالية؛ -3

  .من كفاءة الفرد الذاتية المتعلقة بأداء هذه المهام
جتماعي من مثل التشجيع، والدعم االجتماعي اللذين اإلقناع اال -4

  .قد يزيدان من الكفاءة الذاتية للفرد

أهمية الدور  خرى، تؤكد العديد من الدراساتمن ناحية أ
 & Leondari(الوسيطي للكفاءة الذاتية بين الدافعية ونواتج التعلم 

Gialamas, 2002(. يرى شانك و)Shunk,1991 ( أن الكفاءة
تلعب دورًا مهمًا في التحصيل األكاديمي، وفي خيارات الذاتية 

الكفاءة الذاتية  واألنشطة التعليمية، فالطلبة من ذوي الطلبة للمهام
أكاديمية تمتاز بالصعوبة، والتعقيد،  ًاالعالية سوف يختارون مهام

والتحدي ولهذا يبذلون جهدًا ومقدارًا عاليًا من المثابرة واإلصرار 
ج تعليمية عالية المستوى مقارنة بالطلبة ذوي للحصول على نوات

الكفاءة الذاتية المنخفضة الذين يتجنبون المهام الصعبة والمعقدة 
ولهذا يحصلون على نواتج تعليمية ،والتي تتطلب جهدًا ومثابرة

   .متدنية

فيرى أن الطلبة ذوي الكفاءة  )Bandura, 2000(أما باندورا 
اليًا، ويظهرون مثابرة، ومرونة مرتفعًة الذاتية العالية يبذلون جهدًا ع

بأن معتقدات الفرد  في مواجهة المواقف التعليمية المختلفة، ويؤمن
قدرته على القيام بمهام معينة محددات قوية لمستوى و إمكانياته عن

وبناء عليه فإن الكفاءة الذاتية تسهم بشكل كبير في النمو . انجازه
تؤكد عدة دراسات و .كاديميالمعرفي الذي يقود إلى النجاح األ

على أّن الكفاءة الذاتية ال ترتبط فقط بمستويات عالية من التحصيل 
بل بالعديد من النواتج األكاديمية التكيفية من مثل مستويات عالية 
من المثابرة واإلصرار المتزايد في أداء مهام صعبة ومعقدة 

)Shunk, 2000.( بنترشو ودلت دراسة أجراها كل من ليننبرنك 
Linnenbrink & Pintrinch (2002)  على وجود عالقة ارتباطيه

ايجابية بين الكفاءة الذاتية للطالب واستخدامه الستراتيجيات 
  .التنظيم المعرفي

استنادًا لألدب النظري السابق قام الباحثان في هذه الدراسة 
 األساليب الوالدية،(بتوضيح العالقة بين متغيرات الدراسة المستقلة 

الكفاءة الذاتية (والمتغير التابع ) وأساليب الهوية، والتكيف األكاديمي
تمهيدًا لدراسة القدرة التنبؤية لهذه المتغيرات بالمتغير ) األكاديمية

  .التابع وهذا ما هدفت إليه الدراسة الحالية

  )(Parental Stylesاألساليب الوالدية 

مؤثرة في تكوين تعد أساليب المعاملة الوالدية من العوامل ال
 فإذا كانت هذه األساليب تثير مشاعر الخوف، الهوية النفسية،

فقدان الشعور باألمان فإنه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى و
اضطراب نفسي واجتماعي لدى األبناء، وبالتالي عدم قدرة على 
استكشاف البدائل ومعالجتها وااللتزام بها، أما إذا كانت أساليب 

ة وبناءة يسودها الحب، والتفاهم، والتشجيع على معاملتهم هادف
االستقاللية، واستكشاف البدائل ومعالجتها وااللتزام بها فإن ذلك 

  ). 2007حسن، ( سيؤدي إلى تكوين هوية نفسية إيجابية

فهناك  ؛تتنوع تعريفات أساليب المعاملة الوالدية تنوعا كبيرًا
ية التي يتبعها الوالدان الطرق التربوو تعريفات تركز على السلوكيات،

مع أبنائهم عبر مراحل نموهم المختلفة، والتي قد تؤثر على 
شخصياتهم سلبًا أو إيجابًا من خالل التفاعل المتبادل بين الوالدين 
في المواقف اليومية المختلفة، والتي يمكن التعرف عليها من خالل 

ت التي ، مقابل التعريفا)2006عشوي ودويري،(إدراك األبناء لها 
تتبنى منظورا معرفيا ألساليب المعاملة الوالدية والتي تنطلق من 

معتقدات الوالدين حول األبوة الصالحة، وتربية األبناء، "
هم نحو األبناء، وإدراكهم لنوعية العالقة توتصوراتهم حول سلوكيا

إن هذه . (Rubin & Ghung, 2006, P: 3)" بينهم وبين أبنائهم
ملها اآلباء هي التي تنعكس على تصرفاتهم مع المعتقدات التي يح

أبنائهم أثناء التفاعالت األسرية والحياتية المتنوعة، ومن المالحظ 
أن هذه الطرق المميزة للتصرف والتعامل الصادرة من اآلباء نحو 
األبناء تميل للثبات باتجاه تحقيق اآلباء للصورة التي يريدون 
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تفق مع دورهم كآباء في تحقيق ألبنائهم أن يكونوا عليها، وبما ي
  .هذه الصورة

إلى الدراسات التي  (Rice, 2000)من جهة أخرى أشار رايس 
والمتضمنة  1996عام  (Baumrind)ديانا بومريند  قامت بها

 ،مالحظة سلوك الوالدين تجاه أبنائهم في مرحلة ما قبل المدرسة
باء مع حيث رصدت أساليب المعاملة الوالدية التي يستخدمها اآل

أبنائهم، إضافة الستخدامها أسلوب المقابلة مع اآلباء حول أساليب 
معاملتهم ألبنائهم، ولقد خلصت في دراستها إلى أّن اآلباء يمارسون 

   :األساليب التالية مع أبنائهم

  :)(Authoritativeاألسلوب الديمقراطي  -أ 

لهذا األسلوب من أبنائهم أن  ونيتوقع اآلباء المستخدم
بنضج وحكمة، ولذا فإنهم يستخدمون معهم أسلوب  يتصرفوا

 التعزيز أكثر من أسلوب العقاب لتحقيق أهدافهم، كما أنهم
يستخدمون أسلوب الشرح والتفسير ليساعدوا أبناءهم على فهم 
أسباب ونتائج سلوكياتهم من خالل الحوار، واالستجابة االيجابية 

ميمي المليء لردود أفعالهم، وتوفير الدعم والجو اآلمن الح
ويعد هذا األسلوب من أفضل ). Shaw, 2008(بالمشاعر الدافئة 

الوالدية كونه األكثر مرونة، إضافة إلى تأكيده على الحزم،  األساليب
إّن معاملة الطفل بأسلوب . والتزام األبناء بالقوانين والقواعد العامة

ن ديمقراطي حازم ينظم ويحترم كًال من حقوق اآلباء واألبناء م
شأنه أن يؤثر تأثرًا إيجابيًا على األبناء حيث يتطور لديهم توكيد 
وضبط الذات، والشعور بالرضا، وتقدير الذات المرتفع، واالعتماد 

   ).Berk, 2000(على الذات، والتحصيل الدراسي المرتفع 

  :)(Authoritarianاألسلوب التسلطي  -ب 

فرضون قيمًا يتميز هذا األسلوب بتقييد اآلباء ألبنائهم، فهم ي
ذلك من خالل   نمن مثل احترام السلطة، وطاعة األوامر، ويؤكدو

التهديد، والعقاب البدني دون تقديم أي تفسير لألبناء عن سبب 
ويستخدمون التعزيز للسلوكيات المرغوبة . ووجوب الطاعة، العقاب

 .)Berk, 2000. (بنسبة أقل مقارنة مع أساليب المعاملة األخرى
ألخرى التي يستخدمها اآلباء التسلطيون والتي تعتبر ومن الطرق ا

سحب الحب، وتأكيد السلطة، واإلذالل، والحرمان  :إجبارية وعقابية
ولقد تبين أن لهذا األسلوب آثار سلبية على الشعور . العاطفي

باألمن، ويسهل ظهور مشاعر التعاسة، واالنسحاب، وعدم الثقة 
الشوارب، (اسي المنخفض باآلخرين، والعداوة، والتحصيل الدر

2003( .  

  : )(Permissiveاألسلوب الفوضوي  - ج 

يتصف به اآلباء الذين يظهرون القليل من التوجيه لألبناء، 
الخاصة دون مشاركتهم في ذلك مما  مويسمحون لهم باتخاذ قراراته

إّن هذا األسلوب . )Santrack, 1999(الهوية  بيؤدي إلى اضطرا
ل ولكنه يتجنب مطالبة األبناء بواجباتهم، يعتمد على الرعاية والقبو

القواعد، و وال يحاول اآلباء فيه فرض الضبط وااللتزام بالقوانين

فاألبناء  ؛ال تتناسب مع أعمارهم تفيسمحون لألبناء باتخاذ قرارا
يستطيعون الخروج من المنزل متى يشاؤن، كما أنهم يفعلون ما 

 ض فيها مستوى الرقابةيريدون بحرية ال مسؤولة، وفي أجواء ينخف
  ). 2004داوود وحمدي،(والضبط والعقاب 

  العالقة بين األساليب الوالدية والكفاءة الذاتية األكاديمية

 )Baumrind(وفقًا لنظرية أساليب التنشئة الوالدية لبومرند 
فإّن أساليب التنشئة الوالدية تلعب  Rice, 2000)(المشار إليها في 

لذاتي لدى الفرد، وفي كفاءته االجتماعية، دورًا في درجة التحكم ا
حيث يزيد أسلوب التنشئة الديمقراطي من درجة التحكم الذاتي 
والكفاءة االجتماعية لدى األطفال، بينما يسهم أسلوب التنشئة 

بتحكم ذاتي منخفض،  )المهمل أو المتساهل(التسلطي والفوضوي 
وبناء . )Paulson, 1994(وكفاءة اجتماعية متدنية لدى األبناء 

لدى  عليه فإن نمط التنشئة الديمقراطي يرتبط بنواتج ايجابية
األبناء، بينما يرتبط أسلوب التنشئة التسلطي والفوضوي بنواتج 

  .سلبية

لقد أظهرت عدة دراسات فروقًا ذات داللة إحصائية بين 
أساليب التنشئة االجتماعية فيما يتعلق بالنواتج السلبية وااليجابية؛ 

 ,Cohen & Rice(دراسة كوهين ورايس  ين هذه الدراساتومن ب

التي أظهرت وجود عالقة بين أسلوب التنشئة الوالدي  )1997
طالبًا وطالبًة، حيث أشارت ) 386(والنواتج السلبية على عينة بلغت 

نتائج الدراسة إلى أّن الطالب المدخنين، والذين يتعاطون الكحول 
وأنهم من النمط  ،مقراطيةصنفوا والديهم على أنهم أقل دي

  . بدرجة أكبر مقارنة بالطلبة غير المدخنين المتساهل –الفوضوي 

 & Pittman(في دراسة أخرى لكل من بتمان وشيس لنسدال 

Chase-Lansdale, 2001(  درسوا فيها عدة نواتج سلبية لدى
عينة من المراهقين األمريكيين من أصول افريقية، كشفت نتائج 

خاصة أسلوب التنشئة  -ر أسلوب التنشئة الوالديالدراسة تأثي
على ظهور عدة نواتج سلبية تمثلت باالكتئاب،  -المهمل/الفوضوي 

  .. واالنحراف، والعالقات الجنسية، وتدني التحصيل

الدراسات التي تناولت العالقة بين األساليب الوالدية والكفاءة 
  الذاتية األكاديمية 

رن ودورنبوش ودارلنج أجرى كل من استينبيرغ ولمبو
)Steinberg , Lamborn , Dornbusch & Darling, 1992 (

دراسة تناولت تأثير نمط التنشئة الديمقراطي على التحصيل 
طالبًا وطالبًة من خلفيات اجتماعية  6400الدراسي على عينة بلغت 

) 18-14(واقتصادية وعرقية مختلفة، تراوحت أعمارهم ما بين 
ئج الدراسة على أن النمط الديمقراطي كان أكثر سنة، وقد دلت نتا

أنماط التنشئة الوالدية تأثيرًا من الناحية االيجابية على التحصيل 
   .الدراسي واألداء المدرسي في المرحلة الثانوية

 , Conzales(قام كل من كونزالس وكوس وفريدمان وماسون 

Cauce , Friedman & Mason, 1996(  بدراسة تناولت أثر
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لمتغيرات الوالدية على األداء المدرسي لدى عينة من الطلبة ا
طالبًا وطالبًة، وقد ) 120(األمريكيين من أصول افريقية بلغت 

 -أظهرت نتائج الدراسة أّن الدعم الوالدي إلى جانب دفء المشاعر
يؤثران تأثيرًا ايجابيًا داًال  -وهي من خصائص النمط الديمقراطي

 يلتعليمية والتي من بينها التحصيل األكاديمإحصائيا على النواتج ا
  .والكفاءة األكاديمية

كشفت عن وجود  )(Paulson, 1994وفي دراسة لـ بولسون 
عالقة ما بين خصائص الوالدين والتحصيل األكاديمي لدى عينة 

حيث كشفت نتائج الدراسة عن وجود  ،من المراهقين 274بلغت 
ٍ من االستجابية الوالدية متمثلة  )Responsiveness( مستوى عال

بالدعم، والتشجيع، ودفء المشاعر، ومشاركة الولدين في نشاطات 
وهذه خصائص النمط  -أبنائهم األكاديمية، ومستوى من الضبط 

  . ارتبطا بمستوى عال من التحصيل األكاديمي -الديمقراطي 

 Cohen(من جهة أخرى أشارت دراسة كل من كوهين ورايس 

& Rice, 1997 (ذوي التحصيل الدراسي المتدني  لى أن الطلبةإ
أدركوا والديهم على أنهم أقل ديمقراطية، وأنهم من النمط 
الفوضوي المتساهل، أومن النمط التسلطي بدرجة أعلى مقارنة مع 

  .الطالب من ذوي التحصيل الدراسي العالي

هدفت لمعرفة العالقة بين  (Shaw, 2008)وفي دراسة لـشو 
لدية المدركة، والكفاءة الذاتية األكاديمية، والتكيف األساليب الوا

طالًبا وطالبًة، أظهرت ) 31(بلغت  ةلدى عينة من طلبة كلية الهندس
ذات مستوى عال عند  ةنتائج الدراسة وجود كفاءة ذاتية أكاديمي

الطلبة الذين كان أسلوب تنشئتهم ديمقراطي، كما أظهرت الدراسة 
طي كان أكثر األساليب الوالدية سيادة أن أسلوب التنشئة الديمقرا

   .ثم األسلوب التسلطي فالفوضوي

 Turner, Chandler) كما نفذ كل من تيرنر، شاندلر وهوفر

& Huffer, 2009)  دراسة تناولت أثر األساليب الوالدية، والكفاءة
الذاتية، ودافعية التحصيل على األداء األكاديمي على عينة بلغت 

قد أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير و بة،طالبًا وطال )264(
إيجابي ألسلوب التنشئة الديمقراطية على األداء األكاديمي وقدرة 
تنبؤية للكفاءة الذاتية والدافعية الداخلية باألداء األكاديمي، كما 
كشفت نتائج الدراسة عن وجود تفاعل غير دال إحصائيًا بين الكفاءة 

   .قراطيةالذاتية وأسلوب التنشئة الديم

تأثير األساليب الوالدية  ةبدراس) Mills, 2010(ميلز  كما قام
والكفاءة الذاتية، والتكيف األكاديمي لدى  كل من مركز الضبط، على

طالبًا ) 100(بلغت ) Auburn( عينة من طلبة جامعة أوبورن
وطالبة، ولقد دلت نتائج الدراسة على عدم وجود قدرة تنبؤية 

بالكفاءة الذاتية والتكيف األكاديمي لدى الطلبة لألساليب الوالدية 
  .عينة الدراسة

  )Identity Styles(أساليب الهوية 

أن الفرد يشهد في بداية مرحلة (Erickson) يرى إريكسون
والتي قد تستمر إلى مرحلة  –المراهقة أزمة نفسية تتعلق بهويته 

رد وتنطوي هذه األزمة على عملية استكشاف الف -الرشد المبكر
المراهق لذاته محاولة لفهمها، وما تحوي هذه الذات من قيم 
ومعتقدات وسلوكيات، ويرافق هذه العملية السيكولوجية إلستكشاف 
الذات حالة عدم اتزان انفعالي، وعملية تقييم لعدة بدائل محتملة 

تقييم البدائل و نتيجة لعمليتي االستكشافو لفهمه الحالي لذاته،
رد يقوم بدمج قيم ومعتقدات وأهداف جديدة في المختلفة، فإّن الف

فهمه الجديد لذاته ويصبح ملتزما بهذا الفهم الجديد لذاته 
)Berzonsky & Kulk, 2005( .  

إلى عملية تكوين الهوية التي تحدث ) Marcia( وينظر مارسيا
عنها إريكسون من جانبين؛ الجانب األول عدم ظهور األزمة عند 

شة الفرد لألزمة والتي تتمثل في استكشاف الفرد بمعنى عدم معاي
وعملية تقييم البدائل من النماذج والشخصيات واآلراء  الذات،

واأليدلوجيات المختلفة، أما الجانب اآلخر فيتضمن مدى االلتزام 
بهذه البدائل، وبناء على ذلك صنف مارسيا الهوية إلى أربع حاالت 

   :Berzonsky, 2007)(أو أشكال كالتالي 
في هذا الشكل من أشكال الهوية يكون الفرد : الهوية المؤجلة .1

منخرطُا في عملية استكشاف نشطة لعدة بدائل في فهمه 
  . لهويته، ويكون مدى االلتزام بهذه البدائل محدودا

في هذه الحالة يكون الفرد قد أكمل  :الهوية المحققة لذاتها .2
زامًا ثابتًا عملية االستكشاف للهويات البديلة، ويحقق الت

  .ومتسقًا وفهمًا أفضل لذاته

في هذه الهوية يكون لدى الفرد التزام ولكن : انغالق الهوية. 3
الفرد يكون  بدون فترة تأمل ذاتي، أو استكشاف للبدائل ألن

قد قبل الهوية التي تطورت أثناء مرحلة الطفولة عندما يكون 
   .قد تشرب قيم ومعتقدات العائلة في فهمه لذاته

في هذه الحالة يتجنب الفرد استكشاف الهويات  :الذات المشتتة .4
  . والذوات البديلة، ومسؤولية االلتزام بهذه البدائل

أن الهوية يجب النظر  )Berzonsky, 1989(يرى بيرزونسكي 
لها في ضوء مفهوم االستراتيجيات المعرفية االجتماعية التي 

رات حول المعلومات يستخدمها الفرد في استكشاف واتخاذ القرا
ذات الصلة بفهمه لذاته، وليس في ضوء مفهوم الحالة أو الوضع 

تشتمل أساليب الهوية أو االستراتجيات . الذي تحدث عنه مارسيا
   :في معالجة المعلومات من وجهة بيرزونسكي على األساليب التالية

في هذا األسلوب  :Informationalأسلوب الهوية المعلوماتي  - أ
فراد القرارات حول بعض القضايا ذات العالقة بالهوية يتخذ األ

من خالل الوعي، واإلدراك الجيد، والتنظيم لهذه المعلومات 
 جذات العالقة قبل اتخاذ القرارات، وهم قادرون على دم

وبناء عليه  ،المعلومات المختلفة والجديدة في فهمهم لذاتهم
أن أسلوب ولقد أظهرت الدراسات . يعدلون ويراجعون هويتهم

الهوية المعلوماتي لديه قدرة تنبؤية في اتخاذ القرارات، 



  البدارين وغيث

 69

 ،ومعالجة المشكالت، ومستويات عالية من التأمل الذاتي
والحاجة إلى التعامل مع المهام المعرفية 

 ;Berzonsky,1992; Berzonsky& Kulk, 2000)(المعقدة

Soenens, Duriez & Goossens, 2005.(  

عندما يستخدم األفراد  :Normativeري أسلوب الهوية المعيا - ب
هذا النوع من أساليب الهوية في معالجة المعلومات فإنهم 
يتبنون منحًى سلبيًا في معالجة المعلومات، ويميلون إلى تقبل 
توقعات وأهدف الهوية المرسومة من قبل والديهم أو أي 

ولقد أوضحت الدراسات أن أصحاب هذا . نماذج أخرى
إلى إظهار مستويات منخفضة من التأمل األسلوب يميلون 

الذاتي، وعدم قدرة في تحمل الغموض، وحاجة عالية للتنظيم 
 );Berzonsky & Sullivan, 1995(واإلغالق 

)Berzonsky,1992 . ولقد أظهرت دراسة)Soensense et 

al., 2005(  وجود عالقة ارتباطية ايجابية بين أسلوب الهوية
الخمس الكبرى مثل االنفتاحية، المعيارية وسمات الشخصية 

والمرونة، واالنبساطية، كما أظهرت دراسة كل من 
)Dollinger, 1995(  ودراسة)Berzonsky & Neimeyer, 

هذه الهوية  وجود قدرة تنبؤية في استخدام األفراد )(1994
   .الستراتيجيات التغلب على المشكالت

يل األفراد في يم: Diffuseأسلوب الهوية التجنبي أو المشتت  - ج
هذا األسلوب في معالجة المعلومات إلى التجنب النشط في 
التعامل مع مسائل وقضايا ذات عالقة بالهوية، وكنتيجة لهذا 
فإّن األفراد يميلون إلى التأجيل والمماطلة حتى ال يعد هنالك 

كما يظهرون مستويات منخفضة  ،ضرورة إلى اتخاذ قرارات
والوعي الذاتي، واإلتقان للعمل،  ،رةمن التأمل الذاتي، والمثاب

ويرتبط . ويستخدمون استراتجيات معرفية غير مجدية وفاعلة
أسلوب الهوية المشتت أو التجنبي باستخدام الفرد 
المتكررالستراتيجيات تجنبية في التعامل مع القضايا والمسائل 

استخدام استراتيجيات ال تساعدهم على التكيف و المختلفة،
 ,Berzonsky(دراسة  المحيط مثلما تشير االيجابي مع

  ).Soensense et al,. 2005(ودراسة ) 1992
وهو مدى التزام الفرد بمنظومة من القيم  :بالهوية مااللتزا -د

االجتماعية والدينية والمعتقدات واالتجاهات المشكلة لهويته، 
ويتأثر االلتزام بالهوية بأسلوب معالجة المعلومات، كما هو 

إّن صاحب هذا األسلوب . ي أسلوب الهوية المعلوماتيالحال ف
ال يلتزم بالهوية إال بعد التأمل بالمعلومات والمعالجة العميقة 
لها، وحل الصراعات المتعلقة بها، ومناقشة جميع القضايا 

أما صاحب أسلوب الهوية المعياري فيلتزم بالهوية . ذات الصلة
خرى، فيحين يفشل المرسومة من قبل اآلباء أو أية نماذج أ

صاحب أسلوب الهوية التجنبي بااللتزام بالهوية ألنه شخصية 
   تجنبية يميل للتأجيل والمماطلة

)(Bersonskey, 2007.   

  العالقة بين أساليب الهوية والكفاءة الذاتية األكاديمية

إّن الطلبة المراهقين الذين يستخدمون أسلوب الهوية 
عالية عن المعلومات المرتبطة المعلوماتي يبحثون بجد ونشاط وف

بهويتهم الذاتية، ويعالجون هذه المعلومات قبل التفاوض ومناقشة 
الصراعات المرتبطة بالهوية الذاتية، أو تكوين التزامات واضحة 

والمراهقون الذين يتبنون هذا األسلوب يميلون . اتجاه هذه الهوية
ك وانفتاح على ألن يكونوا تأمليين، وفاعلين، وواعين، ولديهم إدرا

وإصرار ومثابرة، وتركيز على المشكلة التي ،الخبرات الجديدة
كما ويتمتع ). Berzonsky, 2004( يعالجونها، وأصحاب قرار

أصحاب هذا األسلوب باستقاللية أكاديمية، ومهارات اجتماعية، 
ويحققون أعلى العالمات في مختلف المساقات الدراسية، 

ة الجامعية، كما يمتازون باالنخراط ويستفيدون بفاعلية من البيئ
والتركيز واالنكباب على المهام األكاديمية، وعلى استكشاف هويتهم 

  ).Bodetal , 2005(الذاتية بشكل مناسب 

 ,Jakubosky & Dembo( ديمبوو أشار كل من جاكوبسكي

إلى أن أصحاب أسلوب الهوية المعلوماتي قد حققوا أعلى  )2004
أصحاب أسلوب  لتنظيم الذاتي، بينما ينخرطالدرجات على مقياس ا

الهوية المعياري في صراعات والتزامات تتعلق بهويتهم عن طريق 
تبني وتذويت توقعات األشخاص ذوي األهمية في حياتهم بشكل 
عفوي وتلقائي، إال أن أصحاب هذا األسلوب من الذين ينخرطون 
 بشكل منظم ومدروس يكونون على وعي وإدراك بما يريدون

تحقيقه مثل أصحاب األسلوب المعلوماتي إلى حد ما، لكنهم منغلقين 
ومقاومين لكل المعلومات التي ال تتوافق مع قيمهم ومعتقداتهم 

)Bersonsky & Kulk , 2000.(  

أوضحت الدراسات أن ذوي األسلوب المعياري لديهم التزام 
تنعدم بالهوية الذاتية، وعند مقارنتهم بأصحاب األسلوب المعلوماتي 

لديهم االستقاللية األكاديمية، والقدرة على األداء في البيئات 
التعليمية ضعيفة التنظيم والبناء، ولديهم تحمل منخفض فيما يتعلق 
باالنفتاح، وتقبل أفكار اآلخرين ال سيما لتي تتعارض مع قيمهم 
ومعتقداتهم، كما تنعدم لديهم االستقاللية االنفعالية، والنضج 

 ,Berzonsky & Kulk)(طوير عالقات بناءة وذات معنى المرتبط بت

2005.  

أما بالنسبة ألصحاب أسلوب الهوية التجنبي فيمتازون 
بالمماطلة، والتأجيل، ويتجنبون االنخراط أو مناقشة قضايا تتعلق 
بهويتهم الذاتية، كما يتجنبون حل المشكالت الشخصية، وسلوكهم 

موقفية  –امل سياقية غالبًا ما تحدده عوامل خارجية أو عو
)Bersonsky, 2004( . ويرتبط هذا األسلوب سلبًا بااللتزام

كما يواجهون مشاكل بالتعامل والتقيد بقوانين وتعليمات  بالهوية،
الجامعة ألنهم غير معدين بشكل جيد في مثل هذه السياقات 
االجتماعية، وينعدم لديهم اإلحساس بأهمية التخطيط ووضع 

سجلون أدنى الدرجات على مقاييس االلتزام، األهداف، لذلك ي
والتخطيط للحياة والدراسة، وكذلك يفتقرون لالستقاللية واالعتماد 
على الذات في الدراسة، وعدم القدرة على االنهماك واالنخراط 
والتركيز في المهام األكاديمية، ويواجهون صعوبة في بناء عالقات 
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درجات في التحصيل هادفة وذات معنى، ويحصلون على أدنى ال
 ,Bersonsky & Kulkالدراسي، وأداؤهم األكاديمي ضعيف 

 ,Vleioras & Bosmas(ويشير فليوراس وبوسماس . )(2004

  .إلى ارتباط هذا األسلوب سلبيًا بالحياة الهانئة والسعادة) 2005

الدراسات التي تناولت العالقة بين أساليب الهوية والكفاءة 
   ةالذاتية األكاديمي

) Ross &Hammer, 2002(جرى كل من روس وهامر أ
دراسة تناولت العالقة بين التكيف، والتحصيل األكاديمي، واألساليب 

طالبًا من طلبة  )106(الوالدية، وأساليب الهوية لدى عينة بلغت 
، دلت نتائج الدراسة )Wisconsin(جامعة ويسكنسون األميركية 

واألساليب الوالدية على  الهوية بعلى وجود تأثير وعالقة ألسالي
التحصيل األكاديمي والتكيف لدى طلبة الجامعة، كما أظهرت نتائج 
الدراسة وجود قدرة تنبؤية ذات داللة إحصائية ألسلوب الهوية 
المعياري بالتكيف وقدرة تنبؤية لألسلوب األبوي الفوضوي 
بالتحصيل األكاديمي، وأن غالبية الطلبة أدركوا والديهم على أنهم 

% 78لآلباء، و% 64ذوي أسلوب تنشئة ديمقراطي بنسبة 
من الطلبة المشاركين في الدراسة من % 79كما كان . لألمهات

ذوي أسلوب الهوية % 8ذوي أسلوب الهوية المعلوماتي مقابل 
   .المعياري

 & Jakubowski)قام كل من جاكوبسكي وديمبو كذلك

Dembo, 2004)  التنظيم الذاتي بدراسة هدفت لمعرفة العالقة بين
األكاديمي، والكفاءة الذاتية، ونظامين من المعتقدات الذاتية، 

طالبًا وطالبًة من طلبة ) 210(وأساليب الهوية على عينة بلغت 
إحدى الجامعات الخاصة، ولقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة 
ارتباطية قوية بين األسلوب المعلوماتي والكفاءة الذاتية والتنظيم 

اتي األكاديمي، حيث بلغ معامل االرتباط بين األسلوب المعلوماتي الذ
ولم تظهر قدرة تنبؤية لألسلوب المعياري ) 0,67(والكفاءة الذاتية 

  . والفوضوي

 )Berzonsky & Kulk, 2005(وكولك  وتناول بيرزونسكي
–في دراستهما العالقة ما بين أسلوب الهوية، والتطبيع النفسي 

طالبا وطالبة، ) 460(اء األكاديمي على عينة بلغت االجتماعي، واألد
وقد دلت نتائج الدراسة على أن الطالب ذوي أسلوب الهوية 
المعلوماتي كان أداؤهم األكاديمي عاليًا، وحققوا مستويات مرتفعة 
من االستقاللية األكاديمية، ولديهم أهداف تعليمية واضحة، ومهارات 

. وب الهوية المشتت أو التجنبياجتماعية مقارنة بالطالب ذوي أسل
 كما أوضحت نتائج الدراسة أن أسلوب الهوية المعياري أقل سيادة

  . نسبيًا من أسلوب الهوية المعلوماتي

أجرى كل من حجازي وشهرراي وفرسنجاد واسجاري 
(Hejazi , Shahrary , Farsinejad & Asgary, 2008)  دراسة

ءة الذاتية على العالقة ما هدفت إلى معرفة التأثير التوسطي للكفا
) 400(بين أساليب الهوية والتحصيل األكاديمي على عينة بلغت 

). Path Analysis(طالبًا وطالبة، وباستخدام تحليل المسار 

أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير ايجابي ألسلوب المعلوماتي على 
التحصيل الدراسي وتأثير سلبي لألسلوب التجنبي، كما دلت 

سة على وجود تأيثر إيجابي لألسلوب المعياري والمعلوماتي الدرا
   .على التحصيل األكاديمي من خالل العالقة التوسطية للكفاءة الذاتية

  التكيف األكاديمي والكفاءة الذاتية األكاديمية

قد تحدث  إن الفترة االنتقالية من المدرسة إلى الحياة الجامعية
ن في الجامعة، عالوة على أن ضغطًا نفسيًا على الطلبة المقبولي

الحياة الجامعية تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل الهوية النفسية لدى 
هؤالء المراهقين، ووفقًا لنظرية حيز الحياة إلريكسون تعد الجامعة 
المكان الذي يزود الطلبة بالفرصة المثالية الكتشاف خيارات الحياة، 

 ,.Perry et al( ومحاولة تشكيل هوية شخصية متزنة ومتماسكة

2001( .  

علق بالتكيف النفسي يواجه طلبة الجامعة قضايا تت
الذي يشير إلى عملية التفاعل بين الفرد بما لديه من واالجتماعي، 

حاجات وإمكانات، وبين البيئة بما فيها من خصائص ومتطلبات، 
وتنطوي عملية . والقدرة على التعامل مع الضغوطات الحياتية

وعة من ردود الفعل أو االستجابات السلوكية التي التكيف على مجم
يعدل بها الفرد بناءه النفسي أو سلوكه ردًا على ظروف محيطه أو 

  .)2002 رضوان،(خبرات جديدة 

من  من أهم مظاهر التكيف العام، و هوأما التكيف األكاديمي ف
 إن تكيف الطالب مع ؛أقوى المؤشرات على صحة الطالب النفسية

جامعة، وشعوره بالرضا عن نوعية حياته الجامعية يمكن متطلبات ال
أن ينعكس على إنتاجيته، ويسهم في تحديد مدىٍ استعداده لتقبل 

إن . االتجاهات والقيم التي تعمل الجامعة على تطويرها لدى طلبتها
الضغوط النفسية المرتبطة بالحياة الجامعية، قد ينتج عنها انسحاب 

إّن هذه . (Tinto, 1996) معة قبل التخرجالعديد من الطلبة من الجا
الظاهرة تنتج عن تنوع التحديات التي يواجهها الطلبة خاصة في 

تتضمن هذه التحديات . السنوات األولى من الدراسة الجامعية
تشكيل عالقات جديدة والتكيف مع هذه العالقات، وتعلم 

إضافة إلى األعباء األكاديمية، وصعوبة ،استراتيجيات جديدة
المساقات الدراسية، وكيفية التعامل مع األساتذة والزمالء، ولهذا 

أن يتعلموا االستقاللية وطرق ممارستها وتطويرها،  ىفهم بحاجة إل
فإذا فشلوا في مواجهة هذه التحديات فإنهم من المحتمل أن يتركوا 

أما إذا نجحوا في مواجهة هذه التحديات  الجامعة قبل التخرج،
ً ينعكس على أدائهم األكاديمي، فسوف يطورون تكي فًا إيجابيا

   .واعتقاداتهم حول قدراتهم على القيام بالمهام المختلفة

الدراسات التي تناولت العالقة بين التكيف األكاديمي والكفاءة 
   الذاتية األكاديمية

بدراسة تناولت ) Hirose et al., 1999(قام هيروس وزمالؤه 
اديمية على التكيف في الحرم الجامعي، تأثيرات الكفاءة الذاتية األك

طالبًا وطالبة يابانيين، وأوضحت ) 1385(وذلك على عينة بلغت 
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الدراسة أن الكفاءة الذاتية األكاديمية تلعب دورًا كبيرًا في التكيف 
   .من التباين في التكيف )%18(الجامعي حيث فسرت ما نسبته 

) Elias & Loomis, 2000(لوميس و وأجرى كل من ايلياس
دراسة تناولت العالقة بين المثابرة واإلصرار على التخصص 

طالبًا  99األكاديمي والكفاءة الذاتية األكاديمية على عينة بلغت 
وطالبة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة الذين غيروا 
تخصصاتهم أكثر من مرة أظهروا مستوى منخفضًا من الكفاءة 

بالطالب الذين لم يغيروا تخصصاتهم حيث الذاتية األكاديمية مقارنة 
   .أظهروا كفاءة ذاتية عالية

بدراسة على عينة  )Lent et al., 2000(كما قام لنت وآخرون 
طالبًا من الطلبة المسجلين في إحدى التخصصات  42بلغت 

الهندسية تناولت العالقة بين الكفاءة الذاتية األكاديمية والتكيف 
وجود قدرة تنبؤية للكفاءة الذاتية  ةالدراسأظهرت نتائج  األكاديمي،

بالتكيف األكاديمي، كما أظهرت النتائج أن الطالب ذوي الكفاءة 
حصلوا على عالمات عالية واستمروا بتخصصاتهم مقارنة  الذاتية

   .بالطالب ذوي الكفاءة الذاتية المتدنية

دراسة تناولت التنبؤ ) Stoever, 2001(وأجرى ستوفر 
معي واألداء األكاديمي في ضوء بعض المتغيرات بالتكيف الجا

درجة  ،عوامل أكاديمية مثل الكفاءة الذاتية األكاديمية(المستقلة 
، الرتبة المئينية للطالب، عوامل SAT المفحوص على اختبار

 التفاؤل،و الشخصية مثل تقدير الذات، ومركز الضبط األكاديمي،
قاللية، ونوعية التعلق عوامل عائلية مثل الدعم العاطفي، واالستو

حوادث سلبية وايجابية في حياة و العاطفي، وعوامل بيئية،
طالبًا من طلبة جامعة ) 285(وذلك على عينة بلغت ) المفحوص

، ومن النتائج التي (Southwestern)ساوث ويسترن األميركية 
أشارت لها الدراسة وجود قدرة تنبؤية ذات داللة إحصائية للكفاءة 

من التباين ) 0,25(لتكيف األكاديمي حيث فسرت ما نسبته الذاتية با
  بالتكيف األكاديمي

بدراسة تناولت العالقة بين  )Wilson, 2002(وقام ويلسن 
طالبًا وطالبة  130الكفاءة الذاتية والنجاح األكاديمي على عينة من 

، وقد أظهرت نتائج )++c(من الطلبة المسجلين في مساق برمجية 
طلبة ذوي الكفاءة الذاتية العالية حصلوا على أعلى الدراسة أن ال

العالمات، واظهروا انهماكًا وانخراطًا ومشاركة وتركيزًا عاليًا، 
   .++Cًا بمساق برمجية عواستمتا

 ,Poyrazli, Arbona, Nora)بورزلي وزمالؤه  كما درس

McPherson & Pisecco, 2002) . ،العالقة بين إثبات الذات
االجتماعي على عينة  -ة األكاديمية، والتكيف النفسيوالكفاءة الذاتي

 67من طلبة البرنامج الدولي في إحدى الجامعات األمريكية بلغت 
أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية بين . طالبًا وطالبة

االجتماعي حيث بلغ و الكفاءة الذاتية األكاديمية والتكيف النفسي
  ). 0,49(معامل االرتباط 

 ,Devonport & Lane(كل من ديفنبورت والين  أجرى

دراسة تناولت العالقة بين الكفاءة الذاتية، ومواجهة  )2003
طالبًا  87في الجامعة على عينة بلغت  ةالصعوبات، واالستمراري

طالبًة من طلبة كلية التربية الرياضية في المملكة المتحدة،  44و
الكفاءة الذاتية العالية  وقد دلت نتائج الدراسة على أّن الطلبة ذوي

لديهم قدرات عالية في مواجهة التحديات والصعوبات، وكما أنهم 
سجلوا أعلى المعدالت في االستمرارية بالجامعة مقارنة بذوي 

أشارت نتائج الدراسة إلى أّن الكفاءة و الكفاءة الذاتية المنخفضة،
معة حيث الذاتية ترتبط ارتباطًا سلبيًا بمعدالت االنسحاب من الجا

، وترتبط ارتباطًا ايجابيًا بالنجاح )- 0.60(بلغ معامل االرتباط 
  . األكاديمي ومواجهة الصعوبات والتحديات

 عن )Tong & Song, 2004(وفي دراسة لـ تونغ وسونغ 
العالقة بين الكفاءة الذاتية واإلحساس بالسعادة والمتعة في األنشطة 

طالبًا من خلفية اجتماعية  120والمهام األكاديمية على عينة بلغت 
طالبًا من خلفية اجتماعية مرتفعة والذين يدرسون في  164متدنية و

وقد كشفت نتائج الدراسة أن الطلبة ذوي الكفاءة  ،الجامعة الصينية
الذاتية العالية أظهروا سعادة ومتعة في األنشطة والمهام األكاديمية 

  . لمنخفضةبدرجة أعلى من الطلبة ذوي الكفاءة الذاتية ا

 , Zajacova)كما هدفت دراسة لـزاجكوفا ولينخ وازبنشد 

Lynch & Espenshade, 2005) إلى معرفة العالقة بين الكفاءة 
الذاتية، والضغط النفسي، والنجاح األكاديمي في الجامعة على عينة 

تّم التوصل إلى وجود قدرة تنبؤية . طالبًا وطالبة) 107(بلغت 
%) 56(نجاح األكاديمي حيث فسرت ما نسبته للكفاءة الذاتية بال

وأن قدرة متغير الكفاءة الذاتية على  من التباين بالنجاح األكاديمي،
  .التنبؤ تفوق قدرة متغير الضغط النفسي

بيل وتايلر وبراون  -وفي دراسة لكل من توماس ولف وروان
 & Thomas, Love, Roan-Belle, Tyler, Brown)وجاريوت 

Garriott, 2009)  ،تناولت العالقة بين الكفاءة الذاتية، والدافعية
فتاًة أمريكية من أصول ) 111(والتكيف األكاديمي على عينة بلغت 
أظهرت نتائج الدراسة وجود  أفريقية في إحدى الكليات الجامعية،

بين  )0,74(عالقة ارتباطيه ايجابية قوية حيث بلغ معامل االرتباط 
   .ألكاديميالكفاءة الذاتية والتكيف ا

على عينة  Lent et al., 2009)(وفي دراسة لنت وزمالؤه 
 طالبًا وطالبة من طلبة جامعة شمال البرتغال )252(بلغت 

)(Northern Portugal  تعرف المتنبئات المعرفية هدفت إلى
االجتماعية بالتكيف األكاديمي، والرضا عن الحياة، وخلصت نتائج 

ية األكاديمية، والدعم البيئي لهما قدرة الدراسة إلى أن الكفاءة الذات
من التباين %) 22(تنبؤية بالتكيف األكاديمي، حيث فسرا ما نسبته 

  .بالتكيف األكاديمي

 ,Elias)إلياس ونور الدين ومحي الدين  وفي دراسة قام بها

Noordin , & Mahyuddin, 2010)  لتناول العالقة بين دافعية
طالبًا في  )178( تكيف لدى عينة بلغتالتحصيل والكفاءة الذاتية وال
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جامعة ماليزيا، تّم التوصل إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية حيث 
بين الدافعية والتكيف، وبين الكفاءة ) 0.55(بلغ معامل االرتباط 

الذاتية والتكيف، كما أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة الخريجون 
شاكل من الطلبة الذين ال أكثر تكيفًا، وأقل مواجهه للصعوبات والم

  . يزالون في السنوات الجامعية األولى

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

تبلورت مشكلة الدراسة في ذهن الباحثين بعد اطالعهما على 
األدب النظري والدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة المستقلة 
والمتغير التابع، واتفاق أغلبية هذه الدراسات على أهمية هذه 

لمتغيرات في العملية التعليمية، والموقف التعليمي، وتأثيرها ا
االيجابي على نواتج التعلم الذاتية، إال أن هذه الدراسات لم تتناول 

من جهة أخرى . األثر المشترك لهذه المتغيرات في نموذج تنبؤي
تمثل الدراسة الحالية محاولًة لالستجابة لقلة الدراسات المحلية التي 

المتغيرات ال سيما إذا كانت مجتمعًة وذلك من خالل  تناولت هذه
الكشف عن العالقة بين األساليب الوالدية، وأساليب الهوية، والتكيف 
األكاديمي كمتنبئات بالكفاءة الذاتية األكاديمية، وتتضمن الدراسة 

   :األسئلة البحثية الرئيسية التالية
ند مستوى هل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية ع -1

بين متغيرات الدراسة  )α≥ 0.05(الداللة اإلحصائية 
أساليب الهوية، والتكيف األكاديمي، و األساليب الوالدية،(

   ؟)والكفاءة الذاتية األكاديمية
: أسلوب الوالدية(ما القدرة التنبؤية للمتغيرات المتنبئة  -2

: المعلوماتي: التوجهو الفوضوي، والسلطوي، والديمقراطي،
توجه االلتزام والتكيف و توجه التجنبي، والتوجه المعياري،ال

عند  )الكفاءة الذاتية األكاديمية(بالمتغير المتنبأ به  )األكاديمي
  ؟)α≥ 0.05(مستوى الداللة اإلحصائية 

كما ويتضمن البحث سؤالين وصفيين يرى الباحثان ضرورة 
 وجودهما في البحث للوقوف على مدى سيادة أساليب الهوية،

واألساليب الوالدية في مجتمع البحث، ودرجة التكيف األكاديمي، 
من هذه البيانات في  ةوالكفاءة الذاتية األكاديمية من أجل االستفاد

  :المناقشة، أو استخدامها في أبحاث مستقبلية وهي
ما األساليب الوالدية وأساليب الهوية السائدة لدى طلبة  -3

كاديمي والكفاءة الذاتية الجامعة الهاشمية ودرجة التكيف األ
   ؟األكاديمية لديهم

التكيف األكاديمي والكفاءة الذاتية األكاديمية السائدة  ما درجة -4
   لدى طلبة الجامعة الهاشمية؟

  أهمية الدراسة 

كونها من الدراسات القليلة من لتبدو أهمية الدراسة حالية من 
مشترك لألساليب بين الدراسات العربية والعالمية التي تناولت األثر ال

الوالدية، وأساليب الهوية، والتكيف األكاديمي كمتغيرات متنبئة 
والتي من  ،-وذلك حسب علم الباحثين –بالكفاءة الذاتية األكاديمية 

المؤمل أن تسهم في توفير بناء نظري جيد حول أهمية هذه 
المتغيرات في الموقف التعليمي، وأهمية أخذها بعين االعتبار من 

تربويين القائمين على العملية التربوية والتعليمية في الجامعات قبل ال
كما ُيتوقع أن ُيستفاد من هذه الدراسة في عقد ورش  والمدارس،

تدريبية للمعلمين واآلباء في األساليب الُفضلى للتنشئة الوالدية 
والتي تقود إلى تشكيل شخصية إنسانية متوازنة، ومنتجة، وأفضل 

في  - )Berzonsky(ن منظور نظرية بيرزونسكي م -  أساليب الهوية
  . زيادة الكفاءة الذاتية األكاديمية واألداء األكاديمي

  التعريفات اإلجرائية

هي األساليب أو اإلجراءات التي يتبعها  :األساليب الوالدية
اآلباء في تنشئة أبنائهم وتربيتهم في مواقف تفاعلية، وتأثير ذلك 

احل عمرية مختلفة، والتي ُتقاس بالدرجة على بنائهم النفسي عبر مر
الفرعية التي يحصل عليها المستجيب على أبعاد مقياس األساليب 

   :كالتالي الوالدية الذي تم تطويره ألغراض الدراسة الحالية
وهو األسلوب الذي يتمثل : أسلوب التنشئة الديمقراطي - أ

بتوفير الدعم، والتشجيع، والجو اآلمن المفعم بالدفء 
ميمية، واحترام الفروق الفردية، وتوفير جو من الحوار والح

ُيقاس هذا . والنقاش البناء، والمشاركة في اتخاذ القرارات
األسلوب بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب على هذا 

  . البعد
وهو األسلوب الذي يتمثل بضعف  :أسلوب التنشئة التسلطي - ب

والدعم بكل  االستجابية لدى اآلباء من حيث توفير التشجيع
أشكاله، واالفتقار لجو الحوار والنقاش المنفتح والمتسم 
باأللفة والمحبة، وزيادة التطلب والتحكم والسيطرة من خالل 
فرض للقواعد، والتعليمات، والقرارات، ومن عدم مراعاة 

. للقدرات واإلمكانات الجسدية والعقلية، والتوقعات المرتفعة
لتي يحصل عليها المستجيب ُيقاس هذا األسلوب بالدرجة ا

 . على هذا البعد

وهو األسلوب الذي يتمثل بضعف  :أسلوب التنشئة الفوضوي - ج
االنضباطية والتوجيه لسلوكيات األبناء من قبل اآلباء، وزيادة 
االستجابية من حيث توفير العاطفة، والحاجات، والرغبات 

جة ُيقاس هذا األسلوب بالدر. المادية، أو ضعف االستجابية
  . التي يحصل عليها المستجيب على هذا البعد

تشتمل على استراتيجيات أو أساليب الفرد : أساليب الهوية
في معالجة المعلومات، والتي تتحدد في ضوئها هوية الفرد وفقًا 

ُتقاس هذه األساليب بالدرجات الفرعية التي . لنظرية بيرزونسكي
الهوية الذي تم  يحصل عليها المستجيب على أبعاد مقياس أسلوب

  :وعلى النحو التالي تطويره ألغراض الدراسة الحالية
هو أسلوب في معالجة المعلومات  :أسلوب الهوية المعلوماتي -أ 

يبحث أصحابه بجد وفعالية عن المعلومات المرتبطة بهويتهم 
الذاتية، ويعالجون هذه المعلومات قبل التفاوض ومناقشة 

ية، أو تكوين التزامات الصراعات المرتبطة بالهوية الذات



  البدارين وغيث

 73

 واضحة تجاه هذه الهوية، ويتصف أصحاب هذا األسلوب
بكونه أشخاص تأمليين، وفاعلين، ولديهم وعي وإدراك 

ُيقاس هذا األسلوب بالدرجة . وانفتاح على الخبرات الجديدة
  . التي يحصل عليها المستجيب على هذا البعد

لمعلومات هو أسلوب في معالجة ا :أسلوب الهوية المعياري -ب 
المتعلقة بالهوية يمتاز أصحابه بتبني منحًى سلبيًا في معالجة 
المعلومات من حيث تقبل األهداف والتوقعات التي يرسمها 

ويمتاز أصحابه بعدم  ،اآلباء أو أي نماذج أخرى لهويتهم
القدرة على تحمل الغموض، ُيظهرون مستويات منخفضة من 

ُيقاس هذا . ت الجديدةالوعي والتأمل واالنفتاح على الخبرا
األسلوب بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب على هذا 

 . البعد

يتسم أصحاب هذا األسلوب : أسلوب الهوية التجنبي - ج 
بالمماطلة، والتأجيل، وتجنب االنخراط أو مناقشة قضايا 
تتعلق بهويتهم الذاتية، وتجنب حل المشكالت الشخصية، 

 –ارجية أو عوامل سياقية وغالبًا ما ُيحدد سلوكهم عوامل خ
موقفية، ولديهم مستويات منخفضة من الوعي والتأمل في 
معالجة المعلومات، والقليل من االنفتاح على الخبرات 

ُيقاس هذا األسلوب بالدرجة التي يحصل عليها . الجديدة
  . المستجيب على هذا البعد

هو أحد مظاهر التكيف العام، والمتضمن  :التكيف األكاديمي
لية التفاعل ما بين الفرد بما لديه من إمكانات وحاجات، والبيئة عم

يقاس التكيف األكاديمي بالدرجة . ُبما فيها من خصائص ومتطلبات
الكلية التي يحصل عليها المستجيب على مقياس التكيف األكاديمي 

  .الذي تم تطويره ألغراض الدراسة الحالية

اعتقادات الفرد ُتشير إلى : الكفاءة الذاتية األكاديمية
المدركة حول مدى قدرته على القيام بمهام أكاديمية معينة، والتي 
ُتقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب على مقياس 

  .الكفاءة الذاتية األكاديمية الذي تم تطويره ألغراض الدراسة الحالية

  منهجية البحث 
  عينة الدراسة 

لبة المسجلين في مساقي علم تّم اختيار عينة الدراسة من الط
 تالعنف األسري، وهما مساقان ُيصنفان ضمن متطلباو النفس

ُ يسجل فيها الطلبة من كل االختصاصات الجامعة االختيارية،  التي
والبالغ عددهم للفصل ،العلمية واإلنسانية في الجامعة الهاشمية

طالبًا وطالبًة، موزعين على ) 240( 2010/2011الدراسي الصيفي 
طالبًا وطالبة ) 225(قام . شعبة عنف أسري وشعبتي علم نفس

بإعادة المقاييس التي ُوزعت عليهم مستجيبين لها بشكل طوعي، 
ومن بين المقاييس المسترجعة لم يكن يصلح للمعالجة اإلحصائية 

مقياسًا، حيث تّم استثاء بعض المقاييس المسترجعة ) 140(سوى 
س بدون إجابة، وبذلك أصبحت بسبب ترك كثير من فقرات المقايي

وهي عينة ممثلة لكافة  ،طالبًا وطالبة) 140(تضم  عينة الدراسة

االختصاصات العلمية واإلنسانية والسنوات الدراسية في الجامعة 
  ).1(كما هو مبين في الجدول 

توزيع أفراد عينة الدراسة لطلبة الجامعة الهاشمية  :)1(جدول 
  ةوفقًا للمتغيرات الديموغرافي

المتغير 
 المستقل

مستويات 
المتغير المستقل

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 64.3 90 علمية الكلية

 35.7 50 إنسانية
 37.1 52 أولى السنة

 38.6 54 ثانية
 24.3 34 ثالثة فأكثر

النوع 
 االجتماعي

 31.4 44 ذكر

 68.6 96 أنثى

 100.0 140 الكلي

  أدوات الدراسة 

ف الدراسة وهو الكشف عن العالقة ما وألغراض تحقيق هد
بين األساليب الوالدية، وأساليب الهوية، والتكيف األكاديمي كمتنبئات 
بالكفاءة الذاتية األكاديمية، قام الباحثان بتعريب أربعة مقاييس، 

. من صدق وثبات تواستخراج الخصائص السيكومترية لهذه األدوا
سيكومترية لها قام ولتعريب األدوات والتحقق من الخصائص ال

  : الباحثان باإلجراءات التالية
ترجمة األدوات من اللغة االنجليزية إلى اللغة العربية ومن ثم  - أ

 back(إعادة ترجمتها من اللغة العربية إلى اللغة االنجليزية 

translation( ومطابقتها بالنسخة األصلية للتأكد من دقة ،
في اللغة  الترجمة، ثم تّم عرضها على خمسة أساتذة

  .االنجليزية للتأكد من إجراءات الترجمة ودقتها

تطبيق أدوات الدراسة على عينة استطالعية من خارج عينة  - ب
طالبًا وطالبة ) 45( الدراسة ومن مجتمع الدراسة بلغت

 : الستخراج مؤشرات الصدق والثبات لها وعلى النحو التالي

  :صدق األدوات استخدمت الطرق التالية للتأكد من :صدق األدوات

ُعرضت المقاييس على سبعة من أساتذة علم  :صدق المحتوى -1
 النفسي في الجامعة الهاشمية ، والقياسيالنفس التربو

الجامعة األردنية للتأكد من تحقق معايير معينة من مثل و
انتماء الفقرات للبعد وللمقياس، ومالءمتها لقياس الغرض 

ووضوح اللغة، وتّم  الذي وجد من أجله المقياس، وسالمة
 -خمسة محكمين على األقل -األخذ بآراء أغلبية المحكمين 

   ).%70(وبنسبة اتفاق ال تقل عن في تعديل الفقرات، 

وهو أحد  -استخدم الباحثان الصدق التمييزي :صدق البناء -2
وذلك بحساب  -Convergent Validityأشكال صدق البناء 
دق األدوات بعد تطبيقها للتأكد من ص ،معمل تمييز الفقرات
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على العينة االستطالعية، وذلك بحساب معامل ارتباط الفقرة 
بالبعد أو المجال، واستبعاد الفقرات التي يقل معامل ارتباطها 

  ).0,20(بالبعد أو الدرجة الكلية للمقياس عن 

 Parentalمقياس األساليب الوالدية لبوري  :أوًال -1

authority questionnaire (Buri, 1991):  يتكون هذا
فقرة موزعة على ثالثة ) 30(المقياس بصورته األصلية من 

مجاالت، المجال األول والذي يقيس األسلوب الفوضوي 
)Permissive Style(  من خالل الفقرات)10،13، 6، 1 ،

الثاني الذي يقيس  والمجال ،)24،27، 21، 19، 17، 14
خالل الفقرات من  Authoritarian Style)(األسلوب التسلطي

والمجال  ،)28 ،25، 22 ،18 ،16 ،12 ،9 ،7، 3 ،2(
 )Authoritative(األسلوب الديمقراطي  الثالث الذي يقيس

 ،29، 26، 23 ،20، 15، 11 ،8 ،5، 4( من خالل الفقرات
30(. 

غير موافق  1(يتبع هذا المقياس تدريج ليكرت الخماسي 
، )وافق بشدةم 5 ،موافق 4 ،محايد 3 ،غير موافق 2 ،بشدة

، حيث )150-30(وتتراوح الدرجة الدنيا والعليا للمقياس بين 
، ومتوسطة )2,33-1(تعتبر الدرجة منخفضة إذا تراوحت ما بين 

تراوحت ما بين  ، ومرتفعة إذا)3,66-2,34(إذا تراوحت ما بين 
وتبلغ معامالت ثبات االتساق الداخلي في المقياس ). 3,67-5(

، كما يبلغ معامل الثبات المحسوب )0,80-0,71(األصلي ما بين 
ولقد تم ). 0.92 - 0,77(بطريقة االختبار وإعادة االختبار ما بين

استخراج مؤشرات عن صدق البناء لهذا المقياس باستبعاد الفقرات 
كما هو مبين في  )0,20(التي يقل معامل ارتباطها بالبعد عن 

  .)2(الجدول 

  ت بأبعاد المقياسمعامالت ارتباط الفقرا :2جدول 

 المجال
 رقم

الفقرة
  مضمون
 الفقرة

  معامل
تمييز الفقرة

بالطريقة التي يرونها مناسبةيرى والدي أن األسرة المتماسكة هي األسرة التي يتصرف بها األبناء  1 الفوضوي
   .لهم

0.25 

تعارض ذلك معيرى والدي أن من الضرورة ترك أبنائهم يتصرفوا ويبدوا آرائهم بحرية حتى وإن   6
 قناعاتهم

0.24 

ال يرى والدي من الضروري إتباع قواعد ضبط السلوك لمجرد أن شخص ذو سلطة في العائلة هو 10
 الذي وضع تلك القواعد

0.24 

 0.23 نادرًا ما نتلقى من والدينا اإلرشادات وما يتوقعونه عن سلوكياتنا 13

 0.25 منهم عند اتخاذ القراراتنا في أغلب األحيان ما نريده ايفعل والد 14

يرى والدّي أن معظم مشاكل المجتمع يمكن حلها إذا لم يقيد اآلباء حرية أبنائهم في اتخاذ القرارات 17
 وممارسة األنشطة وتحقيق رغباتهم

0.33 

 0.26 نا باتخاذ قراراتنا دون مزيدًا من التوجيه منهمايسمح لنا والد 19

 0.34 سهم كمسؤولين وموجهين لسلوكياتناأنف ياال يظهر والد 21

يسمح والدي لنا بتكوين وجهة نظر حول الشؤون العائلية ويسمحوا لنا عمومًا باتخاذ قرارات ذات 24
 عالقة بشؤوننا الخاصة

0.23 

 0.20 ال يوجه والدي سلوكياتنا وأنشطتنا ورغباتنا 27

 0.49 بما يعتقدوا أنه صحيح االلتزامى يرى والدي أن من مصلحتنا إذا أجبرنا عل 2 السلطوي

 0.46 يتوقع والدي أن أفعل ما يريدوه مني فورًا دون إبداء أي تساؤل حول ذلك 3

 0.45 ال يسمح والدي لنا بمناقشاتهم بأي قرار يتخذونه 7

 0.56 يرى والدي ضرورة استخدام القوة لجعلنا نتصرف كما يرغبون  9

 0.20 كمة إخبارنا من هو القائد في األسرةيرى والدي أنه من الح 12

 0.58 يغضب والدّي مّنا إذا حاولنا معارضتهم وعدم االتفاق معهم حول كثير من القرارات واألشياء 16

 0.58 نا على توقعاتهم من سلوكياتنا فإذا لم نحقق لهم هذه التوقعات يعاقبوننياُيطلعنا والد 18

المجتمع يمكن حلها إذا تعامل اآلباء مع األبناء بصرامة وحدة ولم يرى والدّي أن معظم مشاكل 22
 يفعلوا ما يريدونه األبناء

0.49 

 0.20 ي بما يريدانه منا بالضبط والكيفية التي يتوقعانها منا في عمل األشياءايخبرنا والد 25

 0.51 لك احترامًا لهمبالتوقعات التي يضعونها لسلوكياتنا معتبرين ذ التزامناي على ايصر والد 28
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 المجال
 رقم

الفقرة
  مضمون
 الفقرة

  معامل
تمييز الفقرة

 0.54 يناقش والدي معنا السياسة التي وضعوها للعائلة بكل منطقية وعقالنية 4 الديمقراطي

 0.67 يشجعنا والدي دائمًا على الحوار عندما يشعروا أن القيود والقواعد السلوكية العائلية غير منطقية 5

 0.61 رارات بشكل منظم وعقالنينا على ممارسة األنشطة أو اتخاذ القايوجهنا والد  8

 0.58 أرى أنه لدي الحرية بمناقشة والدي حول توقعاتهم منا عندما أشعر أنها غير منطقية 11

 0.68 نا باإلرشادات والتوجيهات بطريقة عقالنية وموضوعية باستمرارايزودنا والد 15

 0.38 ن يفعلوا ما نريد بسهولةالحسبان عند اتخاذهم للقرارات دون أءنا بنا آراايأخذ والد 20

يوجه والدي سلوكياتنا واألنشطة التي نمارسها ويتوقعوا منا إتباع هذه التوجيهات بعد أن يناقشوا 23
 معنا اهتماماتنا وهذه التوقعات

0.57 

يزودنا والدي بالتوجيهات الواضحة ذات العالقة بأنشطتنا وسلوكياتنا ويتفهموا متى ال نكون متفقين 26
 معهم

0.64 

 0.45 يناقش والدي القرار الذي اتخذوه بحقنا وسبب لنا األذى ويعترفوا بالخطأ الذي ارتكبوه 29

 0.53 ق حاجات كل فرد من أفراد أسرتنايظهر والدي معايير واضحة لسلوكياتنا ويعدلوا هذه المعايير وف 30

  

 جوللتأكد من ثبات األداة قام الباحثان باستخرا :ثبات األداة
معامالت الثبات بطريقة االختبار وإعادة االختبار وبفاصل زمني 
مقداره أسبوعان، وبطريقة االتساق الداخلي ألبعاد المقياس كما هو 

  .3مبين في الجدول 

ات بإعادة االختبار ومعامالت ثبات االتساق معامالت الثب: 3جدول 
  الداخلي ألبعاد المقياس

األساليب 
 الوالدية

االتساق 
 الداخلي

ثبات 
 اإلعادة

عدد 
الفقرات

 10 0.83 0.70 الفوضوي
 10 0.84 0.75 السلطوي
 10 0.87 0.85 الديمقراطي

أن معامالت الثبات بإعادة االختبار ) 3(ويالحظ من الجدول 
، ومعامالت الثبات باالتساق )0,87-0,83(ت ما بينقد تراوح

وهذا يشير إلى تمتع ) 0,85-0,70(الداخلي قد تراوحت ما بين 
  . المقياس يتمتع بثبات جيد

 1989(مقياس أساليب الهوية لـبيرزونسكي  :ثانيًا
Berzonsky,) Identity Style Inventory:  يتكون هذا

ة موزعة على أربعة فقر) 40(المقياس بصورته األصلية من 
مجال أسلوب التوجه المعلوماتي : مجاالت، وهي

)Informational Style (يضم الفقرات و)16 ،6 ،5 ،2، 

، ومجال األسلوب )35،37،،33 ،30 ،26 ،25، 18
 ،10، 4(ويضم الفقرات ) Normative Style(المعياري 

، ومجال أسلوب التوجه )40 ،34 ،32 ،28، 23 ،21 ،19
 ،17 ،13 ،8 ،3(ويضم الفقرات  )Diffuse Style(التجنبي 

، ومجال االلتزام بالهوية )38 ،36 ،31 ،29 ،27 ،24
)Commitment Style( الفقرات  ويضم)11،12 ،7،9 ،1، 

يشتمل المقياس على عدد من . )22،39 ،20 ،15 ،14
 ،11،14 ،9(الفقرات السلبية وهي الفقرات ذوات األرقام 

20(.  

غير موافق  1(س تدريج ليكرت السداسي يتبع هذا المقيا
 6 ،موافق كثيرًا 5 ،موافق 4 ،محايد 3 ،غير موافق 2 ،بشدة

وتتراوح الدرجة العليا والدنيا للمقياس ما بين . )موافق بشدة
درجة، حيث تعتبر الدرجة منخفضة إذا تراوحت ما ) 240- 40(

، )4.33-2,67(ومتوسط إذا تراوحت ما بين ) 2,66-1(بين
وتتراوح معامالت الثبات ). 6-4.34(عة إذا تراوحت ما بين ومرتف

، )0 ,89-0,83(بطريقة إعادة االختبار في المقياس األصلي ما بين 
- 0.64(في حين تراوحت معامالت الثبات باالتساق الداخلي ما بين 

ولقد تم استخراج مؤشرات عن صدق البناء لهذا المقياس  ،)0.76
كما  )0.20(معامل ارتباطها بالبعد عن  باستبعاد الفقرات التي يقل

   .4هو مبين في الجدول
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  معامالت ارتباط الفقرات بأبعاد المقياس :4جدول 
 

 المجال
 رقم

الفقرة
 حالة

الفقرة
 مضمون
 الفقرة

  معامل
تمييز الفقرة

 التوجه
المعلوماتي

 0.36 تيأقضي وقتًا طويًال وأنا أفكر بشكل جدي حول ما يجب علي فعله في حيا  2

 0.37 أقضي وقتًا جيدًا وأنا أتحدث مع اآلخرين عن بعض األفكار الدينية  5

 0.21 عندما أناقش مسألة ما مع اآلخرين فإنني أحاول أن أتبناها من وجهة نظرهم ومن منظورهم الخاص  6

 0.22 أقضي وقتًا طويًال في قراءة ومحاولة فهم القضايا السياسية  16

 0.49 قتًا طويًال وأنا أتحدث مع اآلخرين محاوًال تطوير مجموعة من القيم تكون ذات معنىأقضي و  18

 0.46 عندما أواجه مشكلة شخصية فإنني أحاول تحليلها لكي أفهمها  25

 0.26 أجد من األفضل البحث عن نصيحة حول المشكلة التي أواجهها من أشخاص ذوي خبرة  26

 0.33 خصية غالبًا ما تتحول إلى تحديات ممتعةأجد أن المشاكل الش  30

 0.28 عند اتخاذ قرار ما فإنني أقضي وقتًا طويًال بالتفكير بالحلول والخيارات البديلة  33

35 
 

أحب أن تكون لدي مسؤولية تجاه القضايا والمشاكل التي تواجهني في حياتي والتي تتطلب مني التفكير
 بالحلول والخيارات البديلة

0.48 

 0.39عند اتخاذ قرار ما فإنني أحب أن يكون لدي أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات عالقة بالقرار المراد اتخاذه  37

 التوجه
 التجنبي

 0.30 أنا لست متأكد من أدائي ووضعي في الجامعة وأظن أن األمور تسير لوحدها  3

 0.24 حياتي وال أتعامل معها إال في الوقت المناسبال أبدي قلقًا مسبقًا حول بعض القضايا المهمة في  8

 0.32 ال أنشغل كثيرًا بمسائلي الشخصية وأتركها تسير بشكل طبيعي  13

 0.28 أنا اآلن ال أفكر كثيرًا بالمستقبل ما زال الوقت مبكرًا  17

 0.20 أحاول االنتظار قدر اإلمكان عند اتخاذ قرار ما لكي أرى ما سوف يستجد  24

 0.22 أرى من األفضل عدم أخذا الحياة بجدية مبالغ فيها واالستمتاع بها قدر اإلمكان  27

 0.31 أحاول قدر اإلمكان عدم التفكير بالمشكلة التي تواجهني  29

 0.30 أحاول تجنب المواقف الشخصية التي تتطلب مني مزيدًا من التفكير والجهد  31

 0.27 مشكلة ما ومن أنها ستنتهي لوحدهاأرفض أحيانا فكرة حدوث  36

 0.20 عندما أعلم من موقف ما سوف يجعلني تحت الضغط النفسي فإنني أحاول تجنبه  38

 التوجه
 المعياري

 0.32 أتصرف تقريبًا وفقًا للقيم التي تربيت عليها  4

 0.22 اية وهدف في حياتيتربيت على معرفة ما الذي أحاول أن أبذل جهدًا من أجله لوجود دائمًا غ  10

 0.23 أعرف دائمًا ما أومن وما ال أومن به وال يوجد لدي شكوك تتعلق بالدين  19

 0.21 كنت أعرف منذ أن كنت بالمدرسة ما االختصاص الذي سوف أدرسه بالجامعة  21

 0.35 منفتحةأرى من األفضل أن تكون لدي مجموعة من المعتقدات الثابتة من أن أكون ذو عقلية  23

 0.33 أرى من األفضل أن يكون لدي قيم ثابتة بدًال من تبني منظومات قيمية بديلة ومتغيرة  28

 0.23 عندما أعرف فعالية وجدوى إستراتيجية ما في معالجة المشاكل، فإنني استخدمها باستمرار  32

 0.21 والمعايير االجتماعيةأفضل التعامل مع المشاكل التي تمكنني من االستناد على القيم  34

40 
 

أجد من األفضل لي االعتماد على نصيحة األصدقاء والمقربين والمعارف في التعامل مع المشاكل التي
 تواجهني

0.23 

 توجه
 االلتزام

 0.23 أعرف بشكل أساسي ما أومن به وما ال أومن به فيما يخص معتقداتي الدينية  1

 0.48 مستقبلأعرف ما أريد فعله في ال  7

 0.25 لست متأكدًا من مدى إيماني من بعض المسائل الدينية سالبة 9

 0.43 لست متأكدًا من طبيعة القيم التي فعًال أنا متمسك بها سالبة 11

 0.29 لدي مواقف سياسية ثابتة من الحكومة والدولة  12

 0.45 لست متأكدًا مما أريد فعله بالمستقبل سالبة 14

 0.22 ختصاصي في الجامعة يتناسب مع قدراتي وينسجم مع رغبتيا  15

 0.35 لست متأكدًا من االختصاص الذي يجب أن اختص به وما االختصاص الذي أود االنتقال إليه سالبة 20

 0.32 لدي مجموعة من القيم المحددة التي سوف استخدمها في اتخاذ القرارات الشخصية  22

39 
  

حاجة إلى المشاعر الدافئة واإلنسانية ومن اإللتزام بالقيم والمثاليات حتى يعيشوا حياةأرى أن الناس ب
 كريمة

0.32 
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 جوللتأكد من ثبات األداة قام الباحثان باستخرا :ثبات األداة
معامالت الثبات بطريقتي إعادة االختبار، واالتساق الداخلي 

  ):5(ألبعاد المقياس، كما هو مبين في الجدول 

معامالت ثبات إعادة االختبار ومعامالت ثبات االتساق : 5ل جدو
  الداخلي ألبعاد المقياس

عدد الفقراتاإلعادةاالتساق الداخلي أساليب الهوية
 11 0.87 0.78التوجه المعلوماتي
 10 0.88 0.72 التوجه التجنبي
 9 0.89 0.74 التوجه المعياري

 10 0.87 0.81 االلتزامتوجه 

أن معامالت ثبات إعادة االختبار قد  )5(الجدول يالحظ من 
، في حين وتراوحت معامالت الثبات )0.89-0.87(تراوحت ما بين

، وهذا يشير إلى تمتع )0.81-0.72(باالتساق الداخلي ما بين 
   .المقياس بثبات جيد

 (SACQ(مقياس التكيف األكاديمي لبيكر وسيرك  :ثالثًا

(Baker & Sirke, 1999( The Student adaptation to 

college questionnaire،  والمكون بصورته األصلية من
مجال الدافعية، (فقرة، موزعة على أربعة مجاالت وهي  )20(

. )والمجال التطبيقي، ومجال األداء، ومجال البيئة األكاديمية
غير موافق  1(يتبع هذا المقياس تدريج ليكرت السداسي 

 ،موافق كثيرًا 5 ،موافق 4 ،محايد 3 ،غير موافق 2 ،بشدة
، وتتراوح درجات المقياس العليا والدنيا ما )موافق بشدة 6

حيث تعتبر الدرجة منخفضة إذا تراوحت ما  ،)120-20(بين 
-2,67(، ومتوسطة إذا تراوحت ما بين )2,66-1(بين 
ولقد تم ). 6-4.34(ما بين  ، ومرتفعة إذا تراوحت)4,33

ا المقياس باستبعاد الفقرات استخراج مؤشرات على صدق هذ
كما هو مبين  ،)0,20(التي يقل معامل ارتباطها بالبعد عن 

 .6في الجدول 

  معامالت ارتباط الفقرات بأبعاد المقياس :6جدول 
 تمييز الفقرة معامل  مضمون الفقرة حالة الفقرة رقم الفقرة

 0.48 لدي أسباب واضحة ومقنعة لوجودي في الجامعة  1

 0.56 داف دراسية واضحةلدي أه  2

 0.45 أرى أن الدراسة الجامعية ذات أهمية كبيرة  3

 0.33 أشك بمدى أهمية وقيمة الدراسة الجامعية سالبة 4

 0.37 في مجال اختصاصي أحافظ على تواصلي وإلمامي بآخر المستجدات العلمية  5

 0.52 ال أبذل جهدًا في الدراسة كما يجب سالبة 6

 0.63 يتي نحو الدراسة متدنيةدافع سالبة 7

 0.36 أحافظ على حضوري للمحاضرات بانتظام واستمرار  8

 0.34 أجد أن الدراسة الجامعية في غاية الصعوبة سالبة  9

 0.63 أدائي في االمتحانات الدراسية متدني سالبة 10

 0.50 أنا راضي عن أدائي الدراسي  11

 0.51 المساقات الجامعية ال أشعر بكفاءتي وقدراتي في سالبة 12

 0.53 ال أستثمر وقت الدراسة بشكل فعال سالبة 13

 0.26 استمتع بكتابة األبحاث والتقارير الخاصة بالمساقات الدراسية  14

 0.46 أجد مشكلة وصعوبة في التركيز أثناء الدراسة سالبة 15

 0.31 وضعي الدراسي غير جيد على الرغم من الجهد الذي أبذله سالبة 16

 0.58 لدي مشكلة في أداء الواجبات الدراسية سالبة 17

 0.26 لدي رضى عن البرامج الدراسية التي تطرحها الجامعة  18

 0.24 لدي رضى عن أساتذتي في الجامعة  19

 0.31 لدي رضى عن الوضع الدراسي بالجامعة بشكل عام  20

  

ياس بصورته تراوح معامل االتساق الداخلي للمق :ثبات األداة
وللتأكد من ثبات األداة ،)0,89– 0,83(األصلية ما بين

معامالت الثبات بطريقة إعادة  جالمعربة قام الباحثان باستخرا
االختبار، ومعامالت االتساق الداخلي للمقياس ككل، حيث 

، ومعامل )0,81(بلغت قيمة معامل الثبات بإعادة االختبار 
وهذا يشير إلى تمتع  ،)0,85(الثبات باالتساق الداخلي

  . المقياس بثبات جيد
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  :مقياس الكفاءة الذاتية األكاديمية :رابعًا
 & Owen) 1988 ,( طور هذا المقياس أوون وفرومان

Fromen Academic Self-Efficacy Inventory، هو يتكون و
يبلغ معامل ثبات االتساق الداخلي . فقرة) 33(بصورته األصلية من 

ومعامل الثبات بطريقة إعادة ) 0,90( في المقياس األصلي
يتبع هذا المقياس تدريج ليكرت الخماسي حيث ). 0,85(االختبار

مرتفعة ) 5(مرتفعة بشدة (يقيس درجة الثقة للقيام بسلوكيات معينة 

، وتتراوح ))1(، منخفضة جدًا )2(منخفضة ) 3(متوسطة  ،)4(
  الدرجة، حيث تعبر )165-33(درجاته العليا والدنيا ما بين 

، ومتوسطة إذا تراوحت )2.33-1(منخفضة إذا تراوحت بين 
وقد ). 5-3,67(، ومرتفعة إذا تراوحت ما بين )3,66-2,34(بين 

تم استخراج مؤشرات عن صدق البناء لهذا المقياس باستبعاد 
الفقرات التي يقل معامل ارتباطها بالدرجة الكلية للمقياس عن 

  7كما هو مبين في الجدول ) 0,20(

  .معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمقياس: 7جدول 
 تمييز الفقرة معامل  مضمون الفقرة رقم الفقرة

 0.32 تدوين مالحظات منظمة ومترابطة منطقيًا أثناء المحاضرة الدراسية 1

 0.60 المشاركة بالمناقشات الصفية 2

 0.58 جداعددها كبير  اإلجابة على األسئلة التي يطرحها األساتذة في شعبة 3

 0.36 اإلجابة على األسئلة التي يطرحها األساتذة في شعبة عددها قليل جدًا 4

 0.21 )صح وخطأ، اختيار من متعدد(اجتياز االختبارات ذات األسئلة الموضوعية  5

 0.45 اجتياز االختبارات ذات األسئلة المقالية 6

 0.47 عالية كتابة بحث أو تقرير فصلي مميز وذو جودة 7

 0.44 اإلصغاء الجيد طوال المحاضرة الدراسية لموضوع صعب ومعقد 8

 0.56 تدريس بعض زمالئك في الشعبة بعض المواضيع والدروس األكاديمية 9

 0.63 شرح وتفسير مفهوم علمي لزميل في إحدى المواد الدراسية 10

 0.51 طلبك من أستاذك إعادة توضيح مفهوم لم تفهمه 11

 0.55 الحصول على عالمات جيدة في معظم المواد الدراسية 12

 0.61 دراسة المادة الدراسية بشكل كافي حتى تفهم محتواها تمامًا 13

 0.48 شرح مسألة علمية أو درس أمام زمالئك في الشعبة 14

 0.33 ..).رياضية، ثقافية،(المشاركة بالنشاطات الالمنهجية  15

 0.21 ويقدرونك جعل أساتذتك يحترمونك 16

 0.33 بحضور المحاضرات الدراسية بشكل منتظم االلتزام 17

 0.21 االلتزام بحضور المحاضرات المملة بصورة منتظمة 18

 0.32 جعل أساتذتك يضنون أنك تعطي كامل اهتمامك وانتباهك للمحاضرة الدراسية 19

 0.44 االمتحاناتفهم واستيعاب معظم المفاهيم واألفكار التي ترد في ورقة  20

 0.47 فهم واستيعاب معظم المفاهيم واألفكار التي ترد في المحاضرات الدراسية 21

 0.20 إجراء عمليات حسابية بسيطة 22

 0.09 استخدم الحاسوب بكفاءة 23

 0.53 إتقان معظم محتوى المواد العلمية الصعبة 24

 0.21 مع أساتذتك على انفراد للتعرف عليهم ثالتحد 25

 0.48 ربط محتوى المواد الدراسية بعضها ببعض 26

 0.22 تحدي ومعارضة آراء وأفكار أساتذتك في المحاضرات الدراسية 27

 0.52 توظيف محتوى المادة الدراسية التي تعلمتها في موقف عملي تطبيقي 28

 0.39 الجيدة من مكتبة الجامعة واالستفادةاالستخدام  29

 0.56 عالية الحصول على عالمات 30

 0.52 توزيع وتنظيم أوقات الدراسة على المواد الدراسية 31

 0.65 فهم النصوص الصعبة التي ترد في الكتب والمساقات الدراسية 32

 0.39 إتقان واستيعاب محتوى دراسي ال يستهويك وال تميل إليه 33
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مل معا جللتأكد من ثبات األداة قام الباحثان باستخرا :ثبات األداة
االتساق الداخلي للمقياس، و الثبات بطريقتي إعادة االختبار

، ومعامل ثبات )0,84(حيث بلغ معامل الثبات بإعادة االختبار 
وهذا يشير إلى تمتع المقياس ) 0,89(االتساق الداخلي 

   .بثبات جيد

  :متغيرات الدراسة

شارحة ومتغير / اشتملت الدراسة على ثالثة متغيرات مستقلة 
  : المحك كالتالي/ تابع

  : المتغيرات المستقلة - أ
أسلوب : أساليب التنشئة الوالدية، ولها ثالثة مستويات -1

 التنشئة الديمقراطي، وأسلوب التنشئة التسلطي،
   .أسلوب التنشئة الفوضويو

أسلوب الهوية : ولها ثالثة مستويات: أساليب الهوية -2
أسلوب الهوية و المعلوماتي، وأسلوب الهوية المعياري،

  .لتجنبيا

 . التكيف األكاديمي -3

  . الكفاءة الذاتية األكاديمية: المتغير التابع - ب

تعد هذه الدراسة من الدراسات االرتباطية  :منهجية الدراسة
االستكشافية، إذ تهدف إلى استكشاف العالقة ما بين 
المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، ومدى مساهمة المتغيرات 

  .غير التابعالمستقلة بالتنبؤ بالمت

  إجراءات الدراسة 
اختيار أدوات الدراسة المناسبة لغرض الدراسة وتعريبها من  -

قبل الباحثين، ثم التأكد من دقة الترجمة من خالل مختصين 
باللغة االنجليزية ومن خالل إعادة ترجمتها من العربية إلى 

، ومن ثم عرضها على )(back Translationالنجليزية 

لنفس التربوي للتأكد من مدى مالءمة مختصين في علم ا
الفقرات، ومن ثم تطبيقها على عينة استطالعية الستخراج 

   .مؤشرات صدقها وثباتها
تطبيق أدوات الدراسة على عينة الدراسة من الشعب التي  -

يدرسها الباحثان، وتوضيح التعليمات المتعلقة بكيفية تعبئة 
ذ الوقت الكافي أدوات الدراسة، والطلب من أفراد العينة أخ

لقراءة فقرات األدوات في البيت وإعادتها في المحاضرة 
الالحقة، علمًا بأن االشتراك بالدراسة كان طوعيًا لمن يرغب 

 . من الطلبة

وفرزها الستبعاد  ،تجميع أدوات الدراسة من أفراد العينة -
) 85(ذات الفقرات غير المكتملة حيث بلغت  تاالستبيانا

البيانات من قبل الباحثين على جهاز  استبانه، ثم إدخال
الحاسوب،وتحليلها باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم 

 . )SPSS( االجتماعية

  :نتائج الدراسة

   النتائج المتعلقة بالسؤال األول

هل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة "يشير إلى  والذي
ات بين متغير) α≥ 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

وأساليب الهوية، والتكيف األكاديمي  ،األساليب الوالدية(الدراسة 
  ؟")والكفاءة الذاتية األكاديمية

ولإلجابة على هذا السؤال استخدمت معامالت ارتباط بيرسون 
  .8بين متغيرات الدراسة، كما هو مبين في الجدول 

  .معامالت ارتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة: 8جدول 
  العالقة

 االرتباطية
الديمقراطيالسلطويالفوضوي

  التوجه
المعلوماتي

 التوجه
 التجنبي

  التوجه
 المعياري

 توجه
اإللتزام

  التكيف
 األكاديمي

الذاتية الكفاءة
 األكاديمية

         1 الفوضوي
        1 0.28- السلطوي

       1 0.50- 0.20 الديمقراطي
      1 0.40 0.13- 0.02 التوجه المعلوماتي

     1 0.14 0.04- 0.11 0.18 التوجه التجنبي
    1 0.30 0.48 0.26 0.02 0.08- التوجه المعياري

   1 0.42  0.13- 0.52 0.28 0.20- 0.11- االلتزامتوجه 
  1 0.56 0.15 0.30- 0.29 0.37 0.24- 0.05 التكيف األكاديمي

 1 0.66 0.42 0.10 0.14- 0.40 0.27 0.12- 0.05 الكفاءة الذاتية األكاديمية
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عالقة ارتباطية طردية من  16وجود  )8(يالحظ من الجدول 
ذات داللة إحصائية بين مختلف متغيرات الدراسة تراوحت  36أصل 

، ُصّنف بعض منها على أنها عالقات ارتباطية )0,66- 0,18(ما بين 
أسلوب التوجه التجنبي واألسلوب (ضعيفة جدًا مثل العالقة بين 

 توجه االلتزام ،ضوي، األسلوب المعياري واألسلوب الديمقراطيالفو
الكفاءة الذاتية األكاديمية واألسلوب  ،األسلوب الديمقراطيو

، وكذلك ُصّنف )التكيف األكاديمي والتوجه المعلوماتي ،الديمقراطي
التكيف (بعٌض منها على أنها عالقات ارتباطية طردية ضعيفة مثل 

ديمقراطي، التوجه المعياري، والتوجه األكاديمي واألسلوب ال
الكفاءة الذاتية  ،المعلوماتي، توجه االلتزام والتوجه المعياري

الكفاءة الذاتية األكاديمية والتوجه  ،األكاديمية وتوجه االلتزام
ُصّنف أيضًا بعض و ،)والتوجه التجنبي ،التوجه المعياري ،المعلوماتي

توجه (متوسطة القوة مثل  منها على أنها عالقات ارتباطية طردية
 ،التكيف األكاديمي وتوجه االلتزام ،االلتزام والتوجه المعلوماتي

  . )الكفاءة الذاتية األكاديمية والتكيف األكاديمي

عالقات ارتباطية عكسية ) 5(كما ُيالحظ من الجدول وجود 
 عالقة ارتباطية تراوحت ما بين  36ذات داللة إحصائية من أصل 

، حيث ُصّنف بعُض منها على أنها عالقات )0,20- - 0,50-(
األسلوب السلطوي واألسلوب (ارتباطية ضعيفة جدًا من مثل 

الفوضوي، والتكيف األكاديمي والسلطوي، التكيف األكاديمي 
، وُصّنف )األسلوب السلطويو والتوجه التجنبي، توجه االلتزام

ألسلوب ا(بعضها اآلخر على أنه عالقات ارتباطية ضعيفة من مثل 
عالقة ) 15(، مما يعني وجود )الديمقراطي واألسلوب السلطوي
   .ارتباطية ليست ذات داللة إحصائية

   :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

الفوضوي، السلطوي، (ما القدرة التنبؤية للمتغيرات المتنبئة 
 الديمقراطي، التوجه المعلوماتي، التوجه التجنبي، التوجه المعياري،

الكفاءة (بالمتغير المتنبأ به  )االلتزام، والتكيف األكاديميتوجه 
  ؟)α≥ 0.05(عند مستوى الداللة اإلحصائية  )الذاتية األكاديمية

لإلجابة على هذا السؤال تم حساب قيم معامالت االرتباط 
المتعدد ومربعاتها، وإحصائيات التغير لكل منها وكذلك األثر 

  9هو مبين في الجدول  المشترك للمتغيرات المتنبئة كما

  .معامالت االرتباط الخطية المتعددة ومربعاتها ومقدار تفسيرها: 9جدول 

  أسلوب
  إدخال

 المتغيرات
 2ر  ر النموذج

  2ر
  المعدل

  الخطأ
  المعياري

 في التقدير

 إحصائيات التغير

  التغير
 2في ر

  ف
 التغير

  درجة
  حرية
 البسط

 درجة
 حرية
 المقام

  الداللة
 اإلحصائية

Enter 10.000 131 8 16.118 %49.61 0.349 0.465 %49.61 0.704 أ 

Stepwise 
 0.000 138 1 106.013 %43.45 0.360 0.430 %43.45 0.659 ب1

 0.001 137 1 11.733 %4.46 0.347 0.471 %47.91 0.692 ج2

 التجنبي، ، الفوضوي، السلطوي، الديمقراطي، التوجه المعلوماتي، التوجه)ثابت االنحدار(  أ
 ، التكيف األكاديميااللتزامالتوجه المعياري، توجه 

 األكاديميالتكيف ، )ثابت االنحدار( ب

 التوجه المعلوماتي، األكاديمي، التكيف )ثابت االنحدار( ج

  
استخدام أسلوبين من أساليب ) 15(يالحظ من الجدول 

رك حيث كان األثر المشت) Stepwise and Enter(إدخال المتغير 
لكل من المتغيرات المتنبئة، % Enter( 49,61(باستخدام طريقة 

كان األثر المشترك للمتغيرات  Stepwise أما باستخدام طريقة

متغير التكيف  ،لكل من المتغيرين المتنبئين% 47,91المتنبئة 
   .متغير التوجه المعلوماتيو األكاديمي

ات المتنبئة في ولمعرفة األوزان الالمعيارية والمعيارية للمتغير
تم حسابها  Enterو Stepwiseالنموذج التنبؤي باستخدام طريقتي 

   .)10( كما هو مبين بالجدول
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  األوزان المعيارية والالمعيارية لالنحدار المتعدد وقيم ت المحسوبة: 10جدول 

  أسلوب
  إدخال

 البيانات
 المتنبئاتالنموذج

  األوزان
 الالمعيارية

  األوزان
  تالمعيارية

حسوبةالم
  الداللة

اإلحصائية
 االرتباط
 الجزئي

B 
  الخطأ

المعياري
β 

Enter 

1 

   0.064 1.865   0.471 0.878 )ثابت االنحدار(

 0.021 0.810 0.240 0.016 0.074 0.018 الفوضوي

 0.076 0.386 0.869 0.066 0.058 0.050 السلطوي

 0.004- 0.960 0.050- 0.004- 0.0030.058- الديمقراطي

 0.291 0.001 3.483 0.283 0.063 0.221التوجه المعلوماتي

 0.045 0.608 0.515 0.038 0.059 0.030 التوجه التجنبي

 0.150- 0.085 1.733- 0.137- 0.1070.062- التوجه المعياري

 0.003- 0.972 0.035- 0.003- 0.0020.069- االلتزامتوجه 

 0.556 0.000 7.661 0.627 0.056 0.428 يالتكيف األكاديم
Stepwise

1 
   0.000 8.793   0.175 1.539 )ثابت االنحدار(

 0.659 0.000 10.296 0.659 0.044 0.450 التكيف األكاديمي

2 

  0.000 4.375  0.230 1.005  )ثابت االنحدار(

 0.618 0.000 9.213 0.594 0.044 0.406 التكيف األكاديمي

 0.281 0.001 3.425 0.221 0.050 0.172التوجه المعلوماتي

  
أّن ألسلوب التوجه المعلوماتي قدرة  )10(يتضح من الجدول 

تنبؤية بالكفاءة الذاتية األكاديمية ذات داللة إحصائية، حيث بلغت 
، وأن التكيف )3,483(المحسوبة ) ت(وقيمة ) β: )0.283قيمة 

بالكفاءة الذاتية األكاديمية ذات داللة األكاديمي لديه قدرة تنبؤية 
المحسوبة ) ت(وقيمة ) β: )0,627حيث بلغت قيمة  ،إحصائية

، حيث يعتبر التكيف األكاديمي مساهمًا أوًال، والتوجه )7,661(
المعلوماتي مساهمًا ثانيًا بالنموذج التنبؤي بالكفاءة الذاتية 

نسبة لطريقة ، وكذلك الحال بالEnterاألكاديمية وفقًا لطريقة 
Stepwise.  ويتضح أيضًا من الجدول عدم وجود قدرة تنبؤية

لألساليب الوالدية بالكفاءة الذاتية لوجد عالقات ارتباطية ضعيفة 
بينها وبين الكفاءة الذاتية األكاديمية كما هو موضح بالجدول رقم 

)8(.   

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

الهوية السائدة لدى طلبة الجامعة ما األساليب الوالدية وأساليب 
  الهاشمية؟ 

لإلجابة على هذا السؤال، استخدمت المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية ألبعاد مقياس األساليب الوالدية، وألبعاد 

  . )12(و) 11(مقياس أساليب الهوية كما هو مبين في الجدولين 
  

معيارية ألساليب المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال: 11جدول 
  .التنشئة الوالدية السائدة لدى طلبة الجامعة الهاشمية

الرتبة
  رقم

المجال
األساليب الوالدية

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 0.68 3.666 الديمقراطي 3 1

 0.44 2.923 الفوضوي 1 2

 0.63 2.906 السلطوي 2 3

كان أكثر  أن األسلوب الديمقراطي) 11(يالحظ من الجدول 
األساليب التنشئة الوالدية سيادة من بين أساليب التنشئة الوالدية 
األخرى، حيث كانت درجته مرتفعة بمتوسط حسابي مقداره بالتقريب 

ثم جاء بالمرتبة الثانية ) 0,68(وبانحراف معياري مقداره  )3,67(
  األسلوب الفوضوي بمتوسط حسابي مقداره

وبالمرتبة الثالثة ) 0,44(ره وانحراف معياري مقدا )2,923(
وانحراف ) 2,906(األسلوب السلطوي بمتوسط حسابي مقداره 

، ضمن درجة سيادة متوسطة لكل من )0,63(معياري مقداره 
   .األسلوب الفوضوي واألسلوب السلطوي
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألساليب  :)12(جدول 
  معة الهاشميةالهوية السائدة لدى طلبة الجا

 أساليب الهوية رقم المجالالرتبة
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

 0.62 4.617 االلتزامتوجه  4 1

 0.61 4.133 التوجه المعياري 3 2

 0.61 4.109التوجه المعلوماتي 1 3

 0.59 3.356 التوجه التجنبي 2 4

م أن أسلوب التوجه نحو االلتزا) 12(يالحظ من الجدول و
كان أكثر أساليب الهوية سيادة من بين أساليب الهوية األخرى، حيث 

وانحراف ) 4,617(كانت درجته مرتفعة بمتوسط حسابي مقداره 
ثم جاء بالمرتبة الثانية أسلوب التوجه  ،)0,62(معياري مقداره 

وبانحراف معياري ) 4,133(المعياري بمتوسط حسابي مقداره 

بة الثالثة أسلوب التوجه المعلوماتي جاء بالمرتو ،)0,61(مقداره 
 ،)0,61(وانحراف معياري ) 4,109(بمتوسط حسابي مقداره 

جاء األسلوب التجنبي المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مقداره و
ضمن درجة سيادة ) 0,59(وانحراف معياري مقداره ) 3,356(

  .متوسطة لكل منها

   النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

كيف األكاديمي والكفاءة الذاتية األكاديمية السائدة الت ما درجة
   ؟لدى طلبة الجامعة الهاشمية

استخدمت المتوسطات الحسابية  ،لإلجابة على هذا السؤال،
واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المقياسين، كما هو مبين 

  .)14(و )13( في الجدولين

  

  .ات المعيارية لدرجة التكيف األكاديمي السائدة لدى طلبة الجامعة الهاشميةالمتوسطات الحسابية واالنحراف: 13جدول 

الرتبة
  رقم

الفقرة
 حالة
الفقرة

  مقياس
 التكيف األكاديمي وفقراته

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 1.11 5.321 أرى أن الدراسة الجامعية ذات أهمية كبيرة  3 1

 0.96 5.264 دي في الجامعةلدي أسباب واضحة ومقنعة لوجو  1 2

 1.43 5.064 أشك بمدى أهمية وقيمة الدراسة الجامعية سالبة 4 3

 1.28 4.843 لدي أهداف دراسية واضحة  2 4

 1.36 4.686 أحافظ على حضوري للمحاضرات بانتظام واستمرار  8 5

 1.24 4.329 لدي مشكلة في أداء الواجبات الدراسية سالبة 17 6

 1.42 4.221 ال أشعر بكفاءتي وقدراتي في المساقات الجامعية سالبة 12 7

 1.39 4.107 أدائي في االمتحانات الدراسية متدني سالبة 10 8

 1.45 4.043 وضعي الدراسي غير جيد على الرغم من الجهد الذي أبذله سالبة 16 9

 1.61 3.943 دافعيتي نحو الدراسة متدنية سالبة 7 10

 1.29 3.679 واصلي وإلمامي بآخر المستجدات العلميةأحافظ على ت  5 11

 1.50 3.593 أجد مشكلة وصعوبة في التركيز أثناء الدراسة سالبة 15 12

 1.41 3.564 أجد أن الدراسة الجامعية في غاية الصعوبة سالبة 9 13

 1.54 3.507 ال أبذل جهدًا في الدراسة كما يجب سالبة 6 14

 1.24 3.371 ذتي في الجامعةعن أسات الدي رض  19 15

 1.38 3.343 عن الوضع الدراسي بالجامعة بشكل عام الدي رض  20 16

 1.55 3.286 ال أستثمر وقت الدراسة بشكل فعال سالبة 13 17

 1.56 3.000استمتع بكتابة األبحاث والتقارير الخاصة بالمساقات الدراسية  14 18

 1.24 2.900 التي تطرحها الجامعة عن البرامج الدراسية الدي رض  18 19

20 11  1.38 2.750 عن أدائي الدراسي أنا راض 

 0.70 3.941 الكلي للمقياس
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  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الكفاءة الذاتية األكاديمية لدى طلبة الجامعة الهاشمية: 14جدول 

الرتبة
  رقم

الفقرة
  مقياس

 األكاديمية وفقراتهالكفاءة الذاتية 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 0.71 4.314 جعل أساتذتك يحترمونك ويقدرونك 16 1

 0.89 4.171 بحضور المحاضرات الدراسية بشكل منتظم االلتزام 17 2

 1.01 4.136 إجراء عمليات حسابية بسيطة 22 3

 0.95 4.021 استخدم الحاسوب بكفاءة 23 4

 0.87 3.779 ستيعاب معظم المفاهيم واألفكار التي ترد في ورقة االمتحاناتفهم وا 20 5

 0.94 3.743جعل أساتذتك يضنون أنك تعطي كامل اهتمامك وانتباهك للمحاضرة الدراسية 19 6

 0.84 3.743 )صح وخطأ، اختيار من متعدد(اجتياز االختبارات ذات األسئلة الموضوعية  5 7

 0.77 3.743 عظم المفاهيم واألفكار التي ترد في المحاضرات الدراسيةفهم واستيعاب م 21 8

 1.10 3.700 االلتزام بحضور المحاضرات المملة بصورة منتظمة 18 9

 1.01 3.550 تدوين مالحظات منظمة ومترابطة منطقيًا أثناء المحاضرة الدراسية 1 10

 0.94 3.536 اها تمامًادراسة المادة الدراسية بشكل كافي حتى تفهم محتو 13 11

 1.08 3.486 اإلصغاء الجيد طوال المحاضرة الدراسية لموضوع صعب ومعقد 8 12

 0.94 3.443 الحصول على عالمات جيدة في معظم المواد الدراسية 12 13

 0.92 3.421 ربط محتوى المواد الدراسية بعضها ببعض 26 14

 0.99 3.386 والمساقات الدراسيةفهم النصوص الصعبة التي ترد في الكتب  32 15

 0.97 3.371 إتقان معظم محتوى المواد العلمية الصعبة 24 16

 1.02 3.336 توظيف محتوى المادة الدراسية التي تعلمتها في موقف عملي تطبيقي 28 17

 1.05 3.321 اإلجابة على األسئلة التي يطرحها األساتذة في شعبة عددها قليل جدًا 4 18

 0.98 3.307 تياز االختبارات ذات األسئلة المقاليةاج 6 19

 0.88 3.286 الحصول على عالمات عالية 30 20

 1.07 3.200 شرح وتفسير مفهوم علمي لزميل في إحدى المواد الدراسية 10 21

 1.03 3.186 كتابة بحث أو تقرير فصلي مميز وذو جودة عالية 7 22

 1.09 3.107 لى المواد الدراسيةتوزيع وتنظيم أوقات الدراسة ع 31 23

 1.14 3.029 تدريس بعض زمالئك في الشعبة بعض المواضيع والدروس األكاديمية 9 24

 1.21 3.000 طلبك من أستاذك إعادة توضيح مفهوم لم تفهمه 11 25

 0.99 2.986 إتقان واستيعاب محتوى دراسي ال يستهويك وال تميل إليه 33 26

 1.21 2.900 الجيدة من مكتبة الجامعة ستفادةواالاالستخدام  29 27

 1.13 2.821 المشاركة بالمناقشات الصفية 2 28

 1.05 2.714 جدااإلجابة على األسئلة التي يطرحها األساتذة في شعبة عددها كبير  3 29

 1.13 2.607 شرح مسألة علمية أو درس أمام زمالئك في الشعبة 14 30

 1.21 2.429 على انفراد للتعرف عليهممع أساتذتك  ثالتحد 25 31

 1.30 2.336 ..).رياضية، ثقافية،(المشاركة بالنشاطات الالمنهجية  15 32

 0.93 2.229 تحدي ومعارضة آراء وأفكار أساتذتك في المحاضرات الدراسية 27 33

 0.48 3.313 الكلي للمقياس

   
ي أن درجة التكيف األكاديم 14و 13ُيالحظ من الجدولين 

لدى طلبة الجامعة الهاشمية مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي 
، ودرجة الكفاءة الذاتية )0,70(واالنحراف المعياري  )3,941(

) 3,313(األكاديمية كانت متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي 
   .)0,48(واالنحراف المعياري 

  مناقشة النتائج 

ة ألساليب أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود قدرة تنبؤي
ويمكن تفسير ذلك في  ،ةالتنشئة الوالدية بالكفاءة الذاتية األكاديمي

 )Baumrind(ضوء نظرية أساليب التنشئة الوالدية لـبومرند 
)Rice, 2000( حيث ترى بومرند أن أسلوب التنشئة التسلطي ،
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اكثر مقارنة بأسلوب التنشئة  والفوضوي مرتبط بنواتج سلبية
أكثر ايجابية من حيث زيادة  ي الذي يرتبط بنواتجالوالدية الديمقراط

درجة التحكم والضبط الذاتي لدى األبناء، وزيادة كفاءتهم الذاتية 
واالجتماعية مقارنة بأساليب التنشئة الوالدية األخرى والتي ترتبط 
بالنواتج السلبية مثل ضعف في درجة التحكم والضبط الذاتي، 

الجتماعية، وتعاطي الكحول وتدني مستوى الكفاءة الذاتية وا
  . )Paulson, 1994(والتدخين 

يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء طبيعة خصائص أسلوب 
التنشئة التسلطي المتمثل بالتطلب الزائد من قبل 

، والرقابة الشديدة والصارمة، والتوقعات )Demandness(الوالدين
كانات المرتفعة، والمطالب الملحة دون مراعاة للقدرات، واإلم

الفردية، والفروق الفردية بين األبناء، وضرورة التزام األبناء 
بالقواعد والتعليمات والقرارات التي يصدرها رب األسرة دون 
احترام لوجهات نظرهم، وخصوصية القرارات التي قد تمس 

اآلباء ) (Responsenessمستقبلهم، عالوة على ضعف استجابية 
المشاعر الدافئة  غياب التعبير عنو ن،المتمثلة بعدم توفير الجو اآلم

التقصير في تقديم التشجيع والدعم بكل و والحميمة تجاه األبناء،
أشكاله المادي والنفسي والمعلوماتي، وانعدام أجواء الحوار 

  ).Shaw, 2008(والمناقشة 

وال يختلف الحال كثيرًا بالنسبة ألسلوب التنشئة الفوضوي 
حيث االستجابية العالية  أو مهمًال،سواء كان أسلوبا متسامحًا، 

المتمثلة بالدعم، والتشجيع، وتوفير كل ما يلزم لألبناء السيما 
مع غياب االنضباطية، والتوجيه للسلوك، وهذا ما  ةلألمور المادي

أو من خالل  ،يطلق عليه نمط التنشئة الفوضوي المتسامح
المفعمة االستجابية الضعيفة أي غياب التشجيع والدعم واألجواء 

بالعاطفة، إضافة إلى غياب االنضباط والتوجيه لسلوكيات األبناء 
)Berk, 2000(.  

المتدنية منها  -ويبدو أّن هذه االستجابية واالنضباطية 
تؤثران على أداء ونجاح األبناء األكاديمي، وكفاءتهم  -والعالية

وهذا ما أظهرته ،الذاتية األكاديمية، وحتى كفاءتهم االجتماعية
 & Cohen(رايس و عديد من الدراسات ومن بينها دراسة كوهينال

Rice, 1997(  التي أظهرت أن الطالب ذوي التحصيل األكاديمي
المنخفض أدركوا وصنفوا والديهم على أنهم أشخاص تسلطيين أو 

التي أظهرت أن ) Paulson, 1994(ودراسة بولسون . فوضويين
 ةن المشاعر الدافئوجود مستوى من الدعم والتشجيع، وأجواء م

الحميمة، والمشاركة الوالدية لألبناء في المهام واألنشطة و
األكاديمية، ومستوى من الضبط من قبل الوالدين قد أرتبط 

  .بمستوى عال من التحصيل األكاديمي لألبناء

كما أظهرت دراسة استينبيرغ ولمبورن ودورنبوش ودارلنج 
)Steinberg, Lamborn, Dornbusch & Darling, 1992(  أن

أسلوب التنشئة الديمقراطي كان من أكثر أساليب التنشئة الوالدية 
تأثيرًا من الناحية اإليجابية على التحصيل الدراسي، واألداء 

 كوسو األكاديمي في المرحلة الثانوية، كما تؤكد دراسة كونزالس

 ,Conzales, Cauce, Friedman & Mason) ماسونو فريدمانو

مشاعر الدافئة والحميمة من قبل اآلباء تجاه األبناء، أن ال )1996
والدعم الوالدي عوامل ذات تأثير ايجابي دال إحصائيًا على نواتج 

  . التعلم ومن بينها التحصيل، والكفاءة الذاتية األكاديمية

لقد أظهرت نتائج الدراسة الحالية عدم وجود قدرة تنبؤية 
تائج الدراسات السابقة، للنمط الديمقراطي على عكس ما بينته ن

وربما يعود ذلك إلى عدم قدرة هذا النمط على التنبؤ بنواتج التعلم 
بشكل مباشر إال من خالل عالقة توسطية مع عوامل أخرى غير 
العوامل التي تناولتها الدراسة مثل الدافعية لالنجاز والتحصيل، 

دراسة كل من جينسبيرغ وهنا يمكن اإلشارة الى 
أنه ال  التي بينت (Ginsburg & Broustein, 1993)وبروستين

يمكن للنمط الديمقراطي التنبؤ بالكفاءة الذاتية األكاديمية إال من 
وبالتالي تفسير حجم تأثير النمط  ،خالل الدافعية الداخلية لألبناء

إال من خالل ال يكون الديمقراطي بالكفاءة الذاتية األكاديمية 
   .الدافعية الداخلية

خرى بينت نتائج الدراسة وجود قدرة تنبؤية للتكيف من جهة أ
ويمكن تفسير هذه النتيجة في  األكاديمي بالكفاءة الذاتية األكاديمية،

من أهمية التكيف األكاديمي  Tinto, 1996)(ضوء ما أشار له تنتو 
كمؤشر هام على الصحة النفسية للطالب، وعلى مدى إنتاجية الطالب 

يمية، وكفاءته الذاتية، ومدى استعداده للمهام، واألنشطة األكاد
لتقبل القيم واالتجاهات التي تحاول الجامعة تطويرها لدى الطلبة، 
ومن تحديد طبيعة مشاعر الطالب تجاه جامعته، ومدى الشعور 
بالرضا عن نوعية الحياة الجامعية، واالستمرارية والتعلق بهذه 

خراطه باألنشطة الجامعة، ودرجة تحقيقه لألهداف التعليمية، وان
  .والمهام األكاديمية

لقد أظهرت عدة دراسات دور التكيف األكاديمي لدى الطلبة 
في كفاءتهم الذاتية األكاديمية، ومن بين هذه الدراسات دراسة 

التي أشارت إلى أن ) Elias & Loomis , 2000(لوميس و ايلياس
كفاءة  الطلبة الذين غيروا تخصصاتهم العلمية أكثر من مرة أظهروا

ذاتية أكاديمية منخفضة مقارنة بالطلبة الذين لم يغيروا تخصصاتهم 
 ,.Lent et al(العلمية أطالقًا، كما تبين في دراسة لينت وزمالئه 

أن الطلبة ذوي الكفاءة الذاتية العالية استمروا في ) 2000
تخصصاتهم، وحصلوا على عالمات عالية في هذه التخصصات 

لكفاءة الذاتية المنخفضة، وأظهرت دراستهم مقارنة بالطلبة ذوي ا
  . قدرة تنبؤية للكفاءة الذاتية بالتكيف األكاديمي

إضافة إلى ذلك فقد أظهرت دراسة ديفنبورت والين 
)Devonport & Lane, 2003 ( أّن الطلبة ذوي الكفاءة الذاتية

العالية يتمتعون بقدرة عالية في مواجهة الصعوبات والتحديات 
، كما أنهم سجلوا أعلى المعدالت في االستمرارية والبقاء األكاديمية

وأظهرت  في الجامعة مقارنة بالطلبة ذوي الكفاءة الذاتية المنخفضة،
الدراسة عالقة ارتباطية سلبية بين معدالت االنسحاب من الجامعة 
والكفاءة الذاتية، في حين ظهرت عالقة ارتباطية إيجابية بين مواجهة 

كما أشارت . وبات األكاديمية، والكفاءة الذاتيةالتحديات، والصع
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إلى أّن الطلبة ذوي الكفاءة الذاتية ) Wilson, 2002(دراسة ويلسن 
العالية حصلوا على أعلى العالمات، وأظهروا انهماكًا وانخراطًا 

   .++Cوتركيزًا عاليًا بمساق برمجية 

أظهرت نتائج الدراسة الحالية وجود قدرة تنبؤية ألسلوب 
هوية المعلوماتي بينما لم تظهر أي قدرة تنبؤية لكل من أسلوب ال

إّن تفسير ذلك يمكن أّن . الهوية المعياري، وأسلوب الهوية التجنبي
فأسلوب الهوية  في ضوء طبيعة خصائص هذه األساليب، يكون

المعلوماتي يمتاز أصحابه بالمثابرة، والفاعلية، والتركيز العالي، 
معلومات قبل بناء أية تصورات أو معتقدات والتعمق في معالجة ال

إّن . )Bersonsky, 2004(حول هويتهم أو حتى اتخاذ قرارات 
أصحاب هذا األسلوب ينخرطون باألنشطة والمهام األكاديمية بتركيز 
 عال، واستمتاع، ولديهم استقاللية في الدراسة والتعلم، وأنهم

د من يستكشفون ذاوتهم بشكل مناسب، ولديهم مستوى جي
المهارات االجتماعية، بينما يتصف أصحاب أسلوب الهوية المعياري 

كل المعلومات التي ال تتوافق وال تنسجم مع  باالنغالق، ومقاومة
قيمهم ومعتقداتهم، ويفتقرون لالستقاللية واالعتمادية الذاتية في 
الدراسة والتعلم، وتنعدم لديهم القدرة على األداء في البيئات 

ضعيفة التنظيم، ولديهم مشكلة في االنفتاح على الخبرات التعليمية 
الجديدة، وتقبل ألفكار اآلخرين والتسامح معهم، ويواجهون مشكلة 

  . )Bersonsky & Kulk, 2005(في بناء عالقات بناءة وهادفة 

أما أصحاب أسلوب الهوية التجنبي فيتسمون بالمماطلة، 
ترتبط بهويتهم،  ا التيوالتأجيل للمهام والقضايا ال سيما للقضاي

وتحدد سلوكياتهم عوامل خارجية وموقفية بدًال من العوامل 
الداخلية من مثل حب الفضول واالستطالع واالستكشاف، كما أنهم 
يجدون صعوبة بالتقيد بالتعليمات والقوانين الجامعية ألنهم غير 

 ,Bersonsky(معدين للتعامل مع مثل هذه السياقات االجتماعية 

، ويظهرون أداء أكاديميًا ضعيفًا حيث يحصلون على أدنى )2004
وهذا ما توضحه عدة ). Vleioras & Bosmas, 2005(العالمات 

 & Bersonsky(كولك و دراسات، ومنها دراسة كل من بيرزونسكي

Kulk, 2005(  التي أوضحت أّن الطلبة من أصحاب أسلوب الهوية
حققوا مستويات مرتفعة من المعياري كان أداؤهم األكاديمي عاليًا، و

االستقاللية واالعتمادية الذاتية، ولديهم أهداف تعليمية واضحة 
مقارنة بأصحاب األسلوب المعياري واألسلوب التجنبي الذين أظهروا 

  .مستويات متدنية

 ,Jakubowski & Dembo(ديمبو و كما ذكر جاكوبسكي

لمعلوماتي في دراستهما وجود قدرة تنبؤية ألسلوب الهوية ا) 2004
بالكفاءة الذاتية بينما لم يظهر أسلوب الهوية المعياري أو أسلوب 

وأظهرت دراسة حجازي . الهوية التجنبي هذه القدرة التنبؤية
وجود تأثير إيجابي ألسلوب الهوية  (Hajzai et al., 2008)وزمالئه 

المعلوماتي على التحصيل الدراسي، وتأثير سلبي ألسلوب الهوية 
وأسلوب الهوية التجنبي على التحصيل الدراسي، كما المعياري 

أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي ألسلوب الهوية المعياري، 

وأسلوب الهوية المعلوماتي على التحصيل من خالل العالقة 
  .التوسطية للكفاءة الذاتية

 توفي ضوء ما سبق يخلص الباحثان للتوصيات والتضمينا
  :التالية

سواء مع المتغيرات التي  Path Analysisمسار إجراء تحليل  -
استخدمت في الدراسة الحالية، أو متغيرات أخرى لمعرفة 
العالقات المباشرة والعالقات غير المباشرة ال سيما فيما 

  . يتعلق بنمط التنشئة الديمقراطي
دراسة دور السيادة لمتغيرات الدراسة المستقلة أو لمتغيرات  -

 . ية للكفاءة الذاتية األكاديميةأخرى في القدرة التنبؤ

عقد ورش تدريبية للعاملين في حقل اإلرشاد التربوي  -
والنفسي لبيان أهمية أساليب الهوية، واألساليب الوالدية، 
والتكيف األكاديمي بنواتج التعلم كدافعية االنجاز والتحصيل 

 .األكاديمي
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