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  أسالیب التفكیر وفعالیة التعلم كمنبئات للشعور باالنتماء لدى طلبة الجامعة
  حسني زكریا السید النجار .د    عالء الدین السعید النجار .أ.م.د

  مقدمة:
م مراحـل العملیـة التعلیمیـة، ففیهـا یكتمـل بنـاء شخصـیة الطالـب تعد الجامعة أهـ

ـــــى المجتمـــــع  خصائصـــــهوتتمـــــایز  ـــــي طـــــرأت عل ـــــرات الت النفســـــیة. وقـــــد أدت التغی
سـهم فیهـا طلبـة الجامعـة بجـزء لـیس بالیسـیر؛ أوالتـي  الماضـیةالمصري في السـنة 

بعـد أن زیادة ثقة وفعالیة هؤالء الطلبـة بصـفة خاصـة والمجتمـع بصـفة عامـة.  إلي
المجتمع المصري من التغیـرات الناتجـة عـن تغلغـل ثقافـة العولمـة واالنفجـار عانى 

المعرفــي وثـــورة المعلومــات وتكنولوجیـــا االتصــاالت، والتـــي أثــرت فـــي تراجــع القـــیم 
اإلنسـانیة، وقــیم اإلبــداع، وقــیم العمــل المنـتج، وتفشــت الســلبیة واألنانیــة والالمبــاالة 

فـــي اتخـــاذ القـــرارات المتعلقـــة بالقضـــایا  اإلیجابیـــةاركة وتراجــع دور الفـــرد فـــي المشـــ
 الـــــوطني Belonging المجتمعیـــــة، وقـــــد أفـــــرز ذلـــــك نوعـــــًا مـــــن ضـــــعف االنتمـــــاء

لـــدى الشــباب، ممـــا یحــتم ضـــرورة دراســته، ومـــا یــرتبط بـــه مــن قضـــایا  والمجتمعــي
  وتغیرات، والتعرف على دور التعلیم في تأكیده وتنمیته.

أهمیـة بالغـة فـي المجتمـع اإلنسـاني، فـال  ولـهجتماعیـة وا نفسیةواالنتماء حاجة 
عمـــار األرض وتحقیـــق الـــذات  یمكـــن للفـــرد النهـــوض بحیاتـــه أو المشـــاركة فیهـــا وإ

. ویعتبــر االنتمــاء باالنتمــاء علــى قواعــد العدالــة واألمــن فــي غیــاب الشــعور الســلیم
ات أحـــد المتغیـــرات النفســـیة المهمـــة الجـــدیرة بالبحـــث وذلـــك لكـــون معظـــم التصـــرف

والســلوكیات اإلنســانیة والتفــاعالت االجتماعیــة والتواصــل مــع اآلخــرین والحركــات 
لهــا صــلة باالنتمــاء. ویمثــل أحــد االتجاهــات التــي یستشــعر  واإلصــالحیةالسیاســیة 

مــن خاللهــا الفــرد ارتباطـــه بــالمجتمع وتمثلــه لقیمــه وعاداتـــه وتقالیــده ویكــون جـــزءًا 
  زلة االجتماعیة أو الشعور باالغتراب. مقبوًال منه، وهو نقیض للوحدة أو الع
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أن الشــــــعور باالنتمــــــاء مــــــن أقــــــوى  إلــــــي )١((Beyer,2008,12)ویشــــــیر بییــــــر   
تفضــیل األفــراد العمــل فــي جماعــات بــدًال  إلــي، ویــؤدى اإلنســانالمصــادر لدافعیــة 

  یجابیة نحو األفراد والمجتمع.إمن العمل الفردي، وتولید تأثیرات 
حصــــلة تــــراكم خبــــرات نفســــیة فــــي انعكاســــها بــــالواقع كمــــا یعتبــــر االنتمــــاء م     

االجتمـــاعي الحـــالي، ومشـــاعر االنتمـــاء قـــد تكـــون موجهـــة لشـــخص أو لمكـــان أو 
ثــم  لفكــرة أو ألســالیب، ویقــوى هــذا الشــعور مــع العمــر ویتطــور باالعتمــاد المتبــادل

  ).٥٨، ٢٠٠٣االستقالل (حبیب، 
ــــــذات  جابیــــــةاإلیویــــــرتبط الشــــــعور باالنتمــــــاء بكثیــــــر مــــــن االتجاهــــــات  نحــــــو ال

، وشـو (Baumeister & Leary, 1995) واآلخـرین، حیـث أشـار بومسـتر ولیـري
(Chow, 2007) ـــ  يانفعـــاالت ایجابیـــة لـــد إلـــيأن الشـــعور باالنتمـــاء یـــؤدي  يإل

ـــذات.  األفـــراد مثـــل: الســـعادة، الفخـــر، جـــودة الحیـــاة، الرضـــا عـــن الحیـــاة، تقـــدیر ال
اختـزال بعـض المشـكالت السـلوكیة  أنه یساعد فى (Romine,2007)ویرى رومینى

، أبــــو النیــــل؛ ٢٠٠٩طــــواء، وتشــــیر دراســــات (المنشــــاوي، نكــــالقلق واالكتئــــاب واال
؛ عبیــــــــد، ٢٠١٠؛ درویـــــــش وشــــــــحاته،٢٠١١؛ باظــــــــه، ٢٠٠٦؛ صـــــــبان، ٢٠١٠
أن الشـعور باالنتمـاء یـرتبط بالعدیـد مـن المتغیـرات النفسـیة والمعرفیـة  إلي) ٢٠١٠

نفســي، فعالیــة الــذات، مفهــوم الــذات، األمــن النفســـي، مثــل: التوافــق ال واألكادیمیــة
المســـئولیة االجتماعیـــة، المهـــارات االجتماعیـــة، مهـــارات التفكیـــر، اتخـــاذ القـــرارات، 

 ,Bonnie) حــل المشــكالت، الدافعیــة للــتعلم، التحصــیل الدراســي. ویقــرر كــل مــن

2005; Oldfield & Mclachlan, 2003)  إلـيأن عـدم الشـعور باالنتمـاء یـؤدى 
العدیـــد مـــن المشـــكالت واالنفعـــاالت الســـلبیة كـــالقلق، واالكتئـــاب، وكثـــرة الضـــغوط 

  .الحیاتیة، وانخفاض تقدیر الذات، وعدم التوافق النفسي واالجتماعي
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مـــن المفــاهیم الحدیثـــة نســـبیًا فـــي  Thinking Styles وتعتبــر أســـالیب التفكیـــر
العلمــاء والبــاحثین مجــال علــم الــنفس وقــد حظــي هــذا المفهــوم باهتمــام العدیــد مــن 

عــداد المقــاییس المناســبة لقیاســه حیــث  بغــرض دراســته ووضــع النظریــات لتفســیره وإ
بصــفة عامــة وأســالیب التفكیــر بصــفة خاصــة علــى فهــم  المعرفیــة تسـاعد األســالیب

ن بدراســـة أســـالیب التفكیـــر و حقیقـــي لقـــدرات واســـتعدادات األفـــراد، وقـــد اهـــتم البـــاحث
ي العملیـة التعلیمیـة بجمیـع مراحلهـا سـواًء فـي التعلـیم لكونها مـن العوامـل المـؤثرة فـ

  قبل الجامعي أو التعلیم الجامعي.
أن مفهـوم أسـالیب التفكیـر  إلـي (Sternberg, 1997, 79) ویشـیر سـتیرنبرج   

بصـــفة الحیـــاة  تالعملیـــة التعلیمیـــة، بـــل فـــي مجـــاال فـــيلـــیس فقـــط  لـــه تـــأثیر كبیـــر
مفضــلة لــدى األفــراد تســاعد علــى انتقــاء ، حیــث أن معرفــة أســالیب التفكیــر العامــة

األعمــــال المهنیــــة التــــي تــــتالءم مــــع هــــذه األســــالیب فــــبعض األفــــراد ذوي تفضــــیل 
أسلوب التفكیر الخارجي یفضلون بشـدة أن یعملـوا مـع اآلخـرین، بینمـا األفـراد ذوي 
تفضــیل أســلوب التفكیــر الــداخلي یفضــلون العمــل بمفــردهم، فأســالیب التفكیــر تــؤثر 

علــــى المواقــــف التــــي تواجهنــــا وتــــؤثر علــــى حــــل المشــــكالت واتخــــاذ  بشــــكل كبیــــر
  القرارات.

اسـتخدام أسـالیب التفكیـر، ألنـه إذا مـا تـم مراعـاة  إلـيكما أننا نحتاج في حیاتنا 
هــذه األســالیب فــي المــدارس والجامعــات واألعمــال المهنیــة فــإن األفــراد ســیقومون 

أن أســـالیب التفكیـــر تفســـر  ، كمـــابـــأداء األعمـــال المطلوبـــة مـــنهم علـــى أكمـــل وجـــه
ـــــد مـــــن الســـــمات  نســـــبة كبیـــــرة مـــــن التبـــــاین أو االخـــــتالف بـــــین األفـــــراد فـــــي العدی

  .   )Sternberg & Zhang, 2006(والقدرات
وقـد ظهـرت العدیـد مـن النظریـات المفسـرة ألسـالیب التفكیـر، والتـي تختلـف عــن 
 بعضـــها الـــبعض مـــن حیـــث عـــدد وطبیعـــة هـــذه األســـالیب والطـــرق التـــي یفضـــلها

 Theory of ویتبعهــا األفــراد فــي تفكیــرهم. وتعــد نظریـــة الــتحكم العقلــي الــذاتي

Mental Self – Government ) مـــن أهـــم تلـــك ١٩٩٧، ١٩٨٨لســـتیرنبرج (
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النظریات، والتي أظهرت ثالثـة عشـر أسـلوبًا مـن أسـالیب التفكیـر هـي: التشـریعي، 
ــــي، المتحــــرر، المحــــافظ، ا لهرمــــي، الملكــــي، التنفیــــذي، الحكمــــي، العــــالمي، المحل

األقلي، الفوضوي، الداخلي، الخارجي. ویتبنـى البحـث الحـالي أسـالیب التفكیـر فـي 
الشــــوربجى، (هـــذه النظریــــة، ألهمیتهـــا ومــــا أظهرتـــه عــــدد مـــن الدراســــات والبحـــوث

ــــــــدردیر، ٢٠٠٧ ؛ عجــــــــوة، ٢٠٠٥؛ أبوالمعــــــــاطى، ٢٠٠٤؛ الطیــــــــب،  ٢٠٠٤؛ ال
 & Zhang & Sternberg, 2000; Zhang, 2004, 2005; Zhang؛١٩٩٨

Sternberg, 1998(  :مــــن عالقـــة تلــــك األســــالیب بالعدیـــد مــــن المتغیــــرات مثــــل
مهــــــارات الــــــتعلم واالســــــتذكار، دافعیــــــة اإلنجــــــاز، ســــــمات الشخصــــــیة، التحصــــــیل 
ـــذكاءات المتعـــددة، النمـــو المعرفـــي، التوافـــق النفســـي،  الدراســـي، أســـالیب الـــتعلم، ال

زال هنـــاك نـــدرة فـــي الدراســـات التـــي اتخـــاذ القـــرار. ولكـــن علـــى الجانـــب اآلخـــر مـــا
التفكیـــر المنبثقـــة مـــن نظریـــة الـــتحكم العقلـــي الـــذاتي فـــي عالقتهـــا  أســـالیبتناولـــت 

بالعدید من المتغیرات االجتماعیة والوجدانیـة مثـل الشـعور باالنتمـاء الـذي یهـتم بـه 
  البحث الحالي. 

ــــة الــــتعلم مجموعــــة  إلــــي Learning Effectiveness ویشــــیر مصــــطلح فعالی
الشخصــیة واالجتماعیـة التـي تــؤثر فـي كفـاءة الــتعلم  األكادیمیـةوالمهـارات  لعوامـلا

وتوضـــح مـــدى تحقیـــق أهـــداف النظـــام التعلیمـــي بنجـــاح وتكشـــف معنـــى أو جـــدوى 
عملیة التعلم، وهذه العوامل تتعلق بسلوك وخصائص المـتعلم والمعلـم، وخصـائص 

فــي فعالیــة  لخارجیــة التــي تــؤثربیئــة الــتعلم والمــادة الدراســیة والمتعلمــین، والقــوى ا
 التعلم كالمنزل والمجتمع والبیئة الثقافیة.

فقـــط  األكادیمیـــةلقـــد كـــان ســـائدًا لفتـــرة طویلـــة االعتمـــاد علـــى مؤشـــر القـــدرة و 
للــتعلم الجیــد، وأشــارت نتــائج عدیــد مــن  كمعیــار األكــادیميلــة فــي التحصــیل المتمث

-Bong, 2004; Lahmers & Zulauf, 2000; VanZile)البحـوث والدراسـات 

Tamsen, 2001; Chemers, Hu & Garcia, 2001)  وجــود عوامــل  إلــي
واجتماعیــة ووجدانیــة وبیئیــة لهــا صــلة وثیقــة بفعالیـــة  وأكادیمیــةومتغیــرات معرفیــة 
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عملیة التعلم وتؤثر في حدوثها وقدرتها على تحقیق أهدافها، ومنها؛ مفهـوم الـذات 
، والتقــویم الــذاتي والتكیــف الوجــداني والكفــاءة ، والتكیــف مــع بیئــة الــتعلماألكــادیمي

  االجتماعیة. 
 & ,Friedlander, Reid, Shupak) وقـــد اهتمـــت بعـــض الدراســـات

Cribbie, 2007; Bong,2004; Davidson & Beck, 2006; Pritchard & 
Wilson, 2003; Zajacova, Lynch, & Espenshade, 2005) ، بتحدیـد بعـض

كمؤشـرات  األكـادیميعتماد علیها بجانـب معیـار التحصـیل المعاییر التي یمكن اال
عـــدد مــن المتغیـــرات ذات الصــلة بحـــدوث  إلــيلفعالیــة الـــتعلم الجــامعي، وتوصـــلوا 

، األكادیمیــــةعملیـــة الـــتعلم بنجــــاح فـــي المرحلــــة الجامعیـــة؛ منهـــا: الكفــــاءة الذاتیـــة 
دماج فـــي والتنظـــیم واالنتبـــاه للدراســـة، إدارة الوقـــت فـــي ظـــل تعـــدد الضـــغوط، االنـــ

 نیــــوتن وآخــــرون النشــــاط الجــــامعي، التكیــــف الوجــــداني، التواصــــل الدراســــي. وقــــام
(Newton et al., 2008)  بإعداد أداة لقیاس هـذه العوامـل كمؤشـرات لفعالیـة الـتعلم

، وقـــد اســـتخدم الباحثـــان الحالیـــان هـــذه األداة لقیـــاس فعالیـــة فـــي المرحلـــة الجامعیـــة
علم وتأثیرهـا فـي العدیـد مـن منـاحي الحیـاة وتأثیرهـا التعلم. ونظرًا ألهمیـة عملیـة الـت
فـــي المراحـــل المختلفـــة، فقـــد اهـــتم البحـــث  اإلنســـانیةفـــي جمیـــع جوانـــب الشخصـــیة 

التنبـــؤ بـــه مـــن خـــالل كـــل مـــن بالشـــعور باالنتمـــاء لـــدى طلبـــة الجامعـــة، و  الحـــالي
  أسالیب التفكیر وفعالیة التعلم. 

  مشكلة البحث:
  اآلتیة: ألسئلةایمكن صیاغة مشكلة البحث في 

یجابیًا بالشعور باالنتماء لدى طلبة إترتبط  التيأسالیب التفكیر  هيما  - ١
 الجامعة؟

یجابیًا بالشعور باالنتماء لدى طلبة إترتبط  التيأبعاد فعالیة التعلم  هيما  - ٢
 الجامعة؟
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هل یمكن التنبؤ بالشعور باالنتماء من خالل أسالیب التفكیر وأبعاد فعالیة  - ٣
 لبة الجامعة؟التعلم لدى ط

هل تختلف درجة الشعور باالنتماء لدى طلبة الجامعة بحسب تخصصهم  - ٤
 –إناث) والفرقة الدراسیة (الفرقة الثانیة  -أدبي) والنوع (ذكور - (علمي

 الفرقة الرابعة)؟ 

 -هل تختلف أسالیب التفكیر لدى طلبة الجامعة بحسب التخصص (علمي - ٥
الفرقة  –راسیة (الفرقة الثانیة إناث) والفرقة الد - أدبي) والنوع (ذكور

 الرابعة)؟

فعالیة التعلم لدى طلبة الجامعة بحسب التخصص أبعاد هل تختلف  - ٦
 –إناث) والفرقة الدراسیة(الفرقة الثانیة  -أدبي) والنوع (ذكور - (علمي

 الفرقة الرابعة)؟

  أهداف البحث:
یب الكشف عن عالقة الشعور باالنتماء لدى طلبة الجامعة بكل من أسال - ١

 التفكیر وفعالیة التعلم.

الكشف عن إمكانیة التنبؤ بالشعور باالنتماء من خالل أسالیب التفكیر  - ٢
 وفعالیة التعلم لدى طلبة الجامعة.

التفكیر وفعالیة  وأسالیبالكشف عن الفروق في درجة الشعور باالنتماء  - ٣
 -أدبي) والنوع (ذكور -التعلم لدى طلبة الجامعة بحسب التخصص (علمي

 الفرقة الرابعة).  –ث) والفرقة الدراسیة (الفرقة الثانیة إنا

  همیة البحث:أ
  حد أیتناول البحث الحالي الشعور باالنتماء بأنواعه المختلفة باعتباره

الحاجات األساسیة والمهمة لألفراد حیث یعتبر االنتماء من المتغیرات 
 الستمراریة ونجاح الحیاة وجودتها.  األساسیة
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 ت والبحوث العربیة التي تناولت الشعور باالنتماء في عالقته ندرة الدراسا
بأسالیب التفكیر كمفاتیح للشخصیة في التعامل مع مواقف الحیاة المختلفة 
وكذلك أبعاد فعالیة التعلم الجامعي كمتغیرات حدیثة نسبیًا في مجال 

 الدراسات النفسیة.

 ي مجال علم النفس إضافة أدوات ومقاییس جدیدة ومقننة للبیئة العربیة ف
مثل مقیاس الشعور باالنتماء لطلبة المرحلة الجامعیة ومقیاس فعالیة التعلم 

 الجامعي.

  تناول البحث الحالي فئة مهمة من فئات المجتمع وهم طلبة الجامعة الذین
یعول علیهم بناء الوطن، فهم المصدر األساسي  والذيیمثلون فئة الشباب 

وأن التعرف على درجة شعورهم باالنتماء سیكشف للتقدم وأداة التغییر فیه، 
عن مدى حاجتهم لبرامج إرشادیة تسهم في تنمیة هذا االنتماء وتعزیزه 

 لدیهم. 

  یمكن أن تساعد نتائج البحث الحالي من خالل التعرف على المتغیرات
التي یمكن  واألسالیبالمؤثرة في االنتماء في وضع البرامج واالستراتیجیات 

 تدعیم هذا الشعور لدى الشباب.  من خاللها

  مصطلحات البحث:
هي مجموعة من الطرق المفضلة التي  :Thinking Stylesأسالیب التفكیر

یستخدمها أو یوظف بها الفرد قدراته أو ذكاءه فى التعامل مع المعلومات، 
وهي الطرق أو المفاتیح لفهم أداء الطلبة، فهي الحد المشترك بین الشخصیة 

وتقاس إجرائیًا بالدرجة التي یحصل علیها  .(Sternberg, 1997, 15)والذكاء
الطالب في كل أسلوب من أسالیب التفكیر في قائمة أسالیب التفكیر إعداد 

ترجمة وتقنین الدردیر  (Sternberg & Wagner,1992)ستیرنبرج وواجنر
     ).٢٠٠٤والطیب (



  د/ حسني زكریا السید النجار  أ.م.د/ عالء الدین السعید النجار شعور باالنتماء لدى طلبة الجامعةأسالیب التفكیر وفعالیة التعلم كمنبئات لل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٢٨ 

یشیر هذا المصطلح  :Colleg Learning Effectiveness  فعالیة التعلم الجامعى
كفاءة أو فعالیة التعلم الجامعي ومدى تحقیق أهداف التعلم في جوانب  إلي

السلوك المختلفة المعرفیة واالجتماعیة والوجدانیة والتي یمكن أن تتأثر 
بمجموعة من العوامل والمتغیرات النفسیة واالجتماعیة لدى الطلبة، والتي 

الضغوط  إدارة، التنظیم واالنتباه للدراسة، دیمیةاألكاتتمثل في: الكفاءة الذاتیة 
وضیق الوقت، االندماج في النشاط الجامعي، الرضا العاطفي أو الوجداني، 

)، وتقاس إجرائیًا بالدرجة التي (Newton, et al, 2008التواصل الدراسي 
ن ییحصل علیها الطالب في مقیاس فعالیة التعلم الجامعي إعداد نیوتون وآخر 

Newton, et al, 2008).تعریب وتقنین الباحثین (  
 إليالنزعة التي تدفع الفرد  هو: Sense of Belongingالشعور باالنتماء 

رتباط أو االنتساب لجماعة معینة یشعر فیها بالتقبل واالحترام في إطار اال
اجتماعي فكري معین بما یقتضیه هذا من التزام بمعاییر وقواعد هذا اإلطار 

، يدفاع عنه في مقابل غیره من األطر االجتماعیة والفكریة األخر وبنصرته وال
أو الجامعة أو المجتمع المحیط أو الوطن  األسرةوقد تكون هذه الجماعة هي 

ككل ویشعر الفرد بالفخر لالنتساب لهذه الجماعة، ویقاس إجرائیًا بالدرجة التي 
  احثین.في مقیاس الشعور باالنتماء إعداد البالطالب یحصل علیها 

 االطار النظري

: أسالیب التفكیر  Thinking Styles أوًال

حیــث  ؛یتفـق معظــم البـاحثین علــى أن التفكیـر هــدف مهـم مــن أهـداف التعلــیم
أن الطریقة التي یفكـر بهـا الفـرد تعـد قـوة كامنـة تـؤثر فـي كافـة تفاعالتـه، وقـد ظـل 

سـه یومیـا مـن لمـا نمار  أعمـقفهـم  إلـيلیـة عمـل المـخ والتوصـل آموضوع التفكیر و 
أنشـــطة متعـــددة مســـتمرة تشـــترك فیهـــا كـــل العملیـــات المعرفیـــة مســـار خـــالف بـــین 

  ).١١، ٢٠٠٥الفالسفة وعلماء النفس(المغازي، 
أن أســـالیب التفكیـــر یمكـــن أن تســـاعد  )(Sternberg, 1997ویـــرى ســـتیرنبرج 
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علماء النفس في فهم بعض التغیر في األداء الدراسي والعمل المهني الـذي یمكـن 
عـزي عـن طریــق الخطـأ  ُ الفـروق فـي القــدرات العقلیـة، حیــث تتـأثر أســالیب  إلــيأن ی

ومهـارات الـتعلم واالسـتذكار واإلنجــاز األكـادیمي باألسـالیب المختلفـة للتفكیــر، ألن 
الطلبة تختلف طریقـة تعلمهـم ومـذاكرتهم تبعـًا للطریقـة أو األسـلوب المفضـل لـدیهم 

  ي تحصیلهم الدراسي. االختالف ف إليفي التفكیر بما یؤدي 
الطــرق واألســالیب المفضــلة لألفــرد فــي توظیــف  إلــيوتشــیر أســالیب التفكیــر 

قـدراتهم، واكتسـاب معــارفهم، وتنظـیم أفكــارهم والتعبیـر عنهــا بمـا یــتالءم مـع المهــام 
والمواقــــف التــــي تعترضــــهم، فأســــلوب التفكیــــر المتبــــع عنــــد التعامــــل مــــع المواقــــف 

تیة قد یختلف عن أسلوب التفكیر عنـد حـل المسـائل االجتماعیة في الجوانب الحیا
العلمیــة ممــا یعنــى أن الفــرد قــد یســتخدم عــدة أســالیب فــي التفكیــر وقــد تتغیــر هــذه 

كمــا أنهــا لیســـت قــدرات ولكنهـــا . )Sternberg, 1992, 6( األســالیب مــع الـــزمن
) ٢٠٠٤ویــرى العتــوم (، (Sternberg, 1997, 15) تفضــیالت الســتخدام القــدرات

ل فرد أسلوبه الخاص في التفكیـر، ویقـیس أسـلوب التفكیـر تفضـیالت األفـراد أن لك
ـــدیهم فـــي العمـــل والتعامـــل مـــع  ، اآلخـــریناللغویـــة والمعرفیـــة ومســـتویات المرونـــة ل

مـــن النظریـــات المهمـــة فـــي مجـــال أســـالیب  Sternbergوتعتبـــر نظریـــة ســـتیرنبرج 
 Theory of قلي الذاتي) باسم نظریة التحكم الع١٩٨٨( التفكیر والتي قُدمت عام

Mental Self – Government، ) نظریـة ١٩٩٠ثـم أطلـق علیهـا سـتیرنبرج عـام (
) كتابــًا ١٩٩٧، وأصــدر فــي عــام (Thinking Styles Theoryأســالیب التفكیــر 

بعنـــوان أســـالیب التفكیـــر، وطبقــــًا لهـــذه النظریـــة فـــإن أســــالیب التفكیـــر تتمـــایز فــــي 
ویمكــن توضــیح خصــائص مــن األســالیب. خمسـة أبعــاد وكــل بعــد یشــمل مجموعــة 

ــــد ســــتیرنبرج مــــن خــــالل االطــــر النظریــــة  ــراد فــــي ضــــوء أســــالیب التفكیــــر عن األفــ
 ؛٢٠٠٧؛ الشــوربجي، ٢٠٠٤؛ الدردیـــر، ١٩٩٨والدراسـات التــى تناولتهـا (عجــوة، 

Sternberg & Grigorenko, 1993; Sternberg, 1990, 1994, 1997 ( علـى
  :  لياالنحو الت
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٣٠ 

  Functions ئفأ) بعد الوظا
أصحابه یفضلون االبتكار  :Legislative styleاألسلوب التشریعي  -١

والتجدید والتصمیم والتخطیط لحل المشكلة وعمل األشیاء بطریقتهم 
الخاصة ویفضلون المشكالت التي تكون غیر معدة مسبقًا ویفضلون بعض 

مهندس معماري ...  -أدیب  - فنان  –عالم  –مبتكر  –المهن (كاتب 
  غیرها) ویفضلون التعامل مع المشكالت التي تستثیر فیهم االبتكاریة.و 

أصحابه یفضلون إتباع التعلیمات  :Executive styleاألسلوب التنفیذي -٢
والقوانین المحددة ویفعلون ما یطلب منهم ویفضلون المشكالت المنظمة 

كالت استخدام الطرق الموجودة مسبقًا لحل المش إليوالمعدة مسبقًا ویمیلون 
ویتمیزون بالواقعیة والموضوعیة في معالجتهم للمشكالت ویمیلون للتفكیر 
في المحسوسات ویفضلون األنواع التنفیذیة من المهن مثل: محامي ورجل 

 بولیس ورجل دین ومدیر.

الحكم على اآلخرین  إليیمیل أصحابه  :Judicialاألسلوب الحكمي -٣
م على األنظمة الموجودة وتحلیل وأعمالهم وتقییم القواعد واإلجراءات والحك

وتقییم األشیاء وكتابة المقاالت النقدیة وتقدیم اآلراء والمقترحات ولدیهم 
القدرة على التخیل واالبتكار ویفضلون بعض المهن مثل: قاضي وناقد 

 .ومقیم برامج وضابط أمن ومراقب حسابات ومحلل نظم ومرشد أو موجه

 Formsاألشكال ب) بعد 

عمل شيء واحد  إليأصحابه یمیلون  :Monarchic styleلكياألسلوب الم -٤
مرة ویعتقدون أن األهداف تبرر الوسائل وال یدركون عواقب  لفي ك

حد التشویه أو سوء الفهم،  إلياألمور، وتمثیلهم للمشكالت یكون مبسطًا 
وغیر واعین نسبیًا بأنفسهم، ومتسامحون ولدیهم إدراك قلیل نسبیًا باألولیات 

ئل، وحاسمون ویفضلون الرسم والتاریخ والعلوم واألعمال التجاریة، والبدا
 ومنخفضون في القدرة على التحلیل والتفكیر المنطقي.



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣١  

عمل أشیاء كثیرة في  إليیمیلون  :Hierarchic styleاألسلوب الهرمي  -٥
المرة الواحدة ویأخذون بمبدأ المعالجة المتوازنة للمشكالت ویعتقدون أن 

ر الوسائل ویبحثون عن التعقید، واعین بأنفسهم ومتسامحین الغایات ال تبر 
ومرنین نسبیًا ولدیهم إدراك جید لألولویات ومنظمون جدًا في حلهم 

 للمشكالت وفي اتخاذ قراراتهم ویتمیزون بالواقعیة والمنطقیة.

عمل أشیاء كثیرة في  إليیمیلون  :Oligarchic styleاألسلوب األقلي  -٦
دیهم قلق تجاه األولویات ویدركون كثیرًا من األهداف المرة الواحدة لكن ل

المتناقضة على أنها متساویة األهمیة ولدیهم العدید من المعالجات 
للمشكالت، والتي من الممكن أن تكون متناقضة، ال یواصلون العمل من 

ونها على نفس أجل تحقیق أهدافهم ألنها عادة ما تكون متناقضة ویر 
اعین بأنفسهم، متسامحون ومرنون، یعتقدون أن و  الدرجة من األهمیة،

 الغایات ال تبرر الوسائل.

یأخذون بمبدأ المعالجة العشوائیة  :Anarchic styleاألسلوب الفوضوي  -٧
للمشكالت، یصعب تحدید الدوافع التي وراء سلوكهم، یعتقدون أن الغایات 

ة إال تبرر الوسائل، وأهدافهم غیر واضحة، ویتمیزون بالبساطة والمرون
أنهم غیر واعین بأنفسهم وغیر متسامحین، وغیر منظمین ویكرهون 

 األنظمة، یقومون بعمل األشیاء وال یستطیعون تكملتها.

 Levelsالمستویات بعد ج) 

أصحابه یدركون الصورة العامة للموقف  :Global styleاألسلوب العالمي  -٨
القضایا الكبیرة التفاصیل، یفضلون العمل مع  إليأو المشكلة، ال یمیلون 
، یمیلون  التخیل والتجرید وأحیانًا یسترسلون في التفكیر،  إليوالمجردة نسبیًا

التعامل مع العمومیات، یفضلون التعامل مع المواقف  إليیمیلون 
النمطیة في الحیاة أو العمل، یفضلون التغییر  إليالغامضة، ال یمیلون 

 والتجدید واالبتكار.
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٣٢ 

المشكالت العیانیة التي  إليیمیل أصحابه : Local styleاألسلوب المحلي  -٩
تتطلب بحث التفاصیل یتوجهون نحو المواقف العملیة، یستمتعون بالتعامل 

 مع التفاصیل والخصوصیات.

 Scopesالمجاالت بعد  د)

یفضل أصحابه العمل بمفردهم،  :Enternal style األسلوب الداخلي - ١٠
ة، یتمیزون بالتركیز الداخلي، منطوون ویكون توجههم نحو العمل أو المهم

یفضلون استخدام ذكائهم في العمل ولیس مع اآلخرین، إدراكهم االجتماعي 
 أقل بالعالقات االجتماعیة.

یفضلون العمل مع  أصحابه :External styleاألسلوب الخارجي   - ١١
ویكون توجههم نحو اآلخرین، یتمیزون بالتركیز  اآلخرین، منبسطون

ع اآلخرین بسهولة، إدراكهم االجتماعي أكثر الخارجي، یتعاملون م
 بالعالقات االجتماعیة من ذوي األسلوب الداخلي.

  Leaningsالنزعات أو المیول بعد هـ) 

یفضلون عمل األشیاء بطرق جیدة،  :Liberal styleاألسلوب المتحرر   - ١٢
ویمیلون لتغییر القوانین واإلجراءات الموجودة، یفضلون أقصى تغییر ممكن 

تعون بالتعامل مع المواقف الغامضة، ویفضلون غیر المألوف في یستم
الحیاة أو العمل فیما وراء القوانین واإلجراءات الموجودة، أي أنهم ابتكاریون 

 في التعامل مع المواقف.

یتبعون طریقة المحاولة : Conservation styleاألسلوب المحافظ   - ١٣
جراءات الموجودة، یفضلون والخطأ في عمل األشیاء، یتبعون القوانین واإل

أقل تغییر ممكن یتجنبون المواقف الغامضة، یفضلون المألوف في الحیاة 
 والعمل، یتمیزون بالحرص والنظام.
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٣٣  

 وتوجد مجموعة من المبادئ الرئیسیة تتمیز بها نظریة أسالیب التفكیر
  منها:  ،)١٥٦ – ١٣٠، ٢٠٠٤لستیرنبرج (روبرت ستیرنبرج، 

  ي استخدام القدرات ولیست القدرات نفسها. أنها تفضیالت ف - ١
تحقیق النجاح المدرسي  إليالتنسیق بین األسالیب والقدرات یؤدي  - ٢

  والمهني. 
األفراد یكون لدیهم بروفیل من األسالیب ولیس أسلوبًا واحدًا فقط، حیث  - ٣

  تفضیل أسلوب واحد داخل كل فئة. إليیمیل الفرد 
  الحیاة(أي أنها دینامیة ولیست ثابتة).  األسالیب قد تختلف باختالف - ٤
األسالیب األفضل في موضع ما قد ال تكون األفضل في موضع آخر.                                   - ٥
  یمكن أن تكتسب من خالل التطبیع االجتماعي. - ٦
  لیست جیدة أو ردیئة ولكن السؤال ما هو األسلوب األفضل لهذا الموقف  - ٧
  تولیفة أكبر من مجموع أجزائها. إليبین األسالیب والقدرات یؤدى  التنسیق - ٨
  اختیارات الحیاة تتطلب مالئمة األسالیب وأیضًا القدرات. - ٩

  یتباین األفراد في قوة تفضیلهم لألسالیب ومرونتهم األسلوبیة.     -١٠
: فعالیة التعلم    College Learning Effectiveness الجامعيثانیًا

مجموعة من العوامل النفسیة واالجتماعیة  إليد فعالیة التعلم تشیر أبعا
التي تؤثر في عملیة التعلم لدى الطلبة في المرحلة الجامعیة وتعطي  واألكادیمیة

اطالع من خالل مؤشرات لكفاءة وفعالیة هذه العملیة ومدى تحقیقها ألهدافها، و 
 ,Davidson & Beck) هذا المجال فيالحالیین على بعض الكتابات  الباحثین

2006; Pritchard & Wilson, 2003; Newton, et al, 2008; Nonis & 
Hudson, 2006)  تتمثل في:أن أبعاد فعالیة التعلم  إليتوصال   

 الكفاءة الذاتیة األكادیمیة Academic Self-Efficacy : یقیس هذا البعد قدرة
یة والوعي بالجهد كادیمعبیر عن نفسه والثقة في قدرته األالفرد على الت

المبذول في الدراسة وتوقعات النجاح والتحصیل الدراسي بالجامعة، ویكشف 
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٣٤ 

هذا البعد عن الطلبة الذین لدیهم توقعات وأهداف وطموحات دراسیة عالیة 
 بالمرحلة الجامعیة والذین لدیهم درجات منخفضة أیضًا لهذه الطموحات.

 التنظیم واالنتباه للدراسة Organization and Attention to Study :
یقیس هذا البعد قدرة الفرد على تنظیم المهام وهیكلة الوقت لتحدید وتنفیذ 

 األكادیمیةنشطة وتخطیط وتنفیذ األ تحقیقها إليالتي یسعى  األهداف
الالزمة، ویالحظ أن الطلبة الذین یسجلون درجات عالیة من النجاح 

رات التنظیمیة إلدارة وتخطیط یكون لدیهم استخدام فعال للمها األكادیمي
التعلیمیة، وعلى النقیض من ذلك نجد أن الطلبة الذین یحصلون  األهداف

على درجات منخفضة أقل استخداما الستراتیجیات التخطیط والتنظیم وال 
  یهتمون بالتوجیه الذاتي.

 إدارة الضغوط وضیق الوقت Stress and Time Press : یقیس هذا البعد
الضغوط والتعامل معها في ظل ضیق الوقت وكذلك  إدارةلى قدرة الفرد ع

التي تؤثر في عملیة  األكادیمیةالبیئیة والمطالب  االهتمامات إدارةكیفیة 
 إدارة، ویالحظ أن الطلبة الذین لدیهم قدرة على األكادیمينجاز التعلم واإل

 الضغوط ومهام التعلم یكون لدیهم انجاز مرتفع أفضل من الطلبة الذین
یعانون من الضغوط والتهرب من مواجهتها والتسویف في تنفیذ المهام 
المختلفة ودائما معرضین للقلق والتوتر وعدم الثقة بالنفس وعدم القدرة على 

 .األكادیمیةالتعامل مع المهام 

 االندماج في النشاط الجامعي Involvement with College Activity: 
الجامعیة والتفاعل  األنشطةد ومشاركته في یقیس هذا البعد مدى انتماء الفر 

المختلفة داخل الجامعة، ویالحظ أن  األنشطةمع زمالئه أثناء ممارسة 
الطلبة الذین یحصلون على درجة عالیة في هذا البعد یمتلكون مهارات 
اجتماعیة جیدة وقدرة عالیة على التفاعل االجتماعي، أما الطلبة الذین 
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٣٥  

الجامعیة هم أقل في  األنشطةللمشاركة في یحصلون على درجة منخفضة 
 المهارات االجتماعیة وأكثر عزلة اجتماعیة داخل الحرم الجامعي.

 الرضا العاطفي أو الوجداني Emotional Satisfaction : یقیس هذا البعد
والتي تتضمن  األكادیمیةدرجة االهتمام واالستجابة العاطفیة في الحیاة 

 إليرم الجامعي، والدرجة العالیة في هذا البعد تشیر بداخلها األفراد وبیئة الح
، أما الدرجة األكادیمیةفي الحیاة  اإلیجابیةالتشجیع واالهتمام والمشاركة 

والشعور بالعجز  اإلحباطردود الفعل السلبیة ومشاعر  إليالمنخفضة فتشیر 
 .األكادیمیةالشدید مع الحیاة 

 التواصل الدراسي Class Communication :قیس هذا البعد الجهود ی
اللفظیة وغیر اللفظیة التي یبذلها الفرد للتواصل مع اآلخرین  واألنشطة

أو  األساتذةمع زمالئهم أو مع  المتعلقة بالدراسة والتعلم سواء لألمور
القدرة على  إلي، وتشیر الدرجة المرتفعة في هذا البعد األكادیمیینالمرشدین 

نفس والتفاعل االجتماعي، بینما تشیر الدرجة والثقة بال األفكارالتعبیر عن 
والتواصل مع  األفكارالشك والحذر والتردد في التعبیر عن  إليالمنخفضة 

 اآلخرین.

: الشعور باالنتماء   Sense of Belonging ثالثًا
، ویؤكد اإلنسانیعتبر االنتماء أحد الحاجات النفسیة الملحة والمهمة لحیاة 

مثل: موراي  اإلنسانیةد من النظریات المفسرة للحاجات العدی إلیهذلك ما أشارت 
یریك فروم، فمنذ مرحلة الطفولة تعطى القیود األولیة واالعتماد على  وماسلو وإ

الجماعة، فاالنتماء من المفاهیم النفسیة  إليالوالدین شعورًا باألمن واالنتماء 
م به ضرورة تؤكدها ، واالهتمااإلنسانیةواالجتماعیة واسعة االنتشار في العلوم 

حاجات الفرد، وتبرزها حاجات المجتمع، وتنتجها عملیة التفاعل فیما بینهما، 
استعداد فطري یتسم باالستمراریة في الظروف  إليواالنتماء عملیة مكتسبة تستند 

 اإلنسانالعادیة، وهو إن كان یقوم على إشباع الحاجات والدوافع، فإنه یساعد 
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ليمع الذات، ومع اآلخرین، و على التفاعل اإلیجابي  جماعة ما  إلياالنتساب  إ
یشعر معها الفرد بأنه جزء منها، وعضو فیها، ینتسب إلیها عن طیب خاطر، 
ویصاحب هذا التفاعل عادة شعور باالرتیاح واالستمتاع والطمأنینة واألمن 

  النفسي. 
كثر، جماعة أو أ إلي ینتميأن  إليواإلنسان في سائر أطوار حیاته بحاجة 

ویستطیع الفرد بمقتضى حاجته لالنتماء أن یعدل كثیرا من سلوكه، وذلك من 
خالل االشتراك في عضویة جماعة یشعر نحوها باالنتماء، باعتباره حاجة تسعى 

إشباعها من جهة ووسیلتها في ضمان استمراریة الجماعة وتماسكها  إليالجماعة 
االنتمائي الذى یعبر عن  من جهة أخرى، حیث یتحقق ما نطلق علیه السلوك

العالقة الوجدانیة القائمة على التفاعل والقبول والمشاركة بین الفرد وآخرین 
واالرتباط بنظام المجتمع، وشعور الفرد باالنتماء نحو جماعة معینة یكسبه قوة 

؛ یونس،  ٩٠، ١٩٩٥تزید من تأكید ذاته وتعطیه الثقة في النفس(عبد الغفار، 
٢١٦، ٢٠٠٠.(  

أهمیة وجود الجماعة في  إلي(Osterman, 2000, 329) یر أوسترمان ویش 
الشعور باالنتماء حیث یرى أن الشعور باالنتماء یتواجد حینما تتوحد خبرات 

بأهمیتها بالنسبة لهم، وأن الجماعة  أعضاء الجماعة معًا ویشعر أعضاء الجماعة 
هذه الجماعة هي تحقق احتیاجاتهم وتقدم لهم العون والمساعدة، وقد تكون 

  ، أو المدرسة، أو الجیران، أو المجتمع، أو الوطن.األصدقاءاألسرة، أو 
الشعور باالنتماء بأنه الشعور الدائم  (Goodenow,1993,63) ویعرف جودنو

باالحتواء والتقبل والمساندة من األفراد اآلخرین في البیئة االجتماعیة التي یعیش 
عن االنتماء بإثبات الهویة والتي تمثل  (Voelki, 1997)فیها الفرد، ویعبر فولكي 

التعلق واالرتباط الموجود بین الفرد والنظم الموجودة في المجتمع كالمدرسة أو 
. ویرى بعض الباحثین أن االنتماء یمثل دافعًا أو حاجة إنسانیة،  الجامعة مثًال

من خالل  ویمثل االرتباط الشخصي واالنفعالي مع اآلخرین، ویتواجد االنتماء
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البینشخصیة والحفاظ  اإلیجابیةتشجیع األفراد على تشكیل العالقات والتفاعالت 
التكرار  إليعلى درجة من الحد األدنى لهذه العالقات وتحتاج هذه العالقات 

وخلوها من الصراعات والتأثیر السلبي، كما تحتاج أن تتم وفق قواعد منظمة وأن 
االنتماء تدفع كثیر من السلوك  إلين الحاجة تتسم باالستقرار، وفى ضوء ذلك فا

بین الشعور باالنتماء والصحة الجسمیة والعقلیة  اً اإلنساني، كما أن هناك ارتباط
  . (Baumeister & Leary, 1995)وجودة الحیاة 

على  (Maslow, 1971; Good & Good, 1974) ویتفق العدید من الباحثین
االنجذاب  إليمثل: الحاجة  اإلنسانیةت أن االنتماء یحقق العدید من الحاجا

االجتماعي، الرغبة في مساعدة اآلخرین، االنتماء للنوع، ثبات األنا، یربط 
اإلنسان بمهنته، یعمل على حبه لمكان دراسته، یجعله یهوى مواد أكادیمیة 

 ,Ostrove & Long, 2007)معینة. وفى هذا الصدد یشیر أوستروف ولونج 

نتائج بعض الدراسات أن االنتماء یؤثر في طریقة تفكیر على  استناداً  (364
  الفرد، حیث یفسر األفراد المواقف اعتمادًا على طبیعة عالقاتهم مع اآلخرین. 

وهناك عدید من العوامل المؤثرة في الشعور باالنتماء لدى الفرد مثل: خبرات 
یة االجتماعیة، الرفض االجتماعي، خبرات الطفولة وأسالیب التنشئة الوالدیة، الهو 

الطبقة االجتماعیة، المستوى االقتصادي والثقافي، مستوى التحصیل الدراسي، 
 ;Finn, 1998) مهارات التفكیر، مهارات التفاعل االجتماعي، سمات الشخصیة

Capps, 2003; Osterove & Long, 2007).  
  تصنیف االنتماء:

  االنتماء منها:توجد عدة أنواع أو أبعاد تشكل في مجملها الشعور ب   
وهو شعور الفرد بالحب نحو وطنه، ویزداد نموا وازدهارا كلما االنتماء للوطن:  )١

شعر أن الوطن یقدم له الرعایة بمختلف أشكالها الصحیة والنفسیة 
واالجتماعیة والتعلیمیة واالقتصادیة، وأنه یوفر له فرصة الحیاة الكریمة 

اع والتشرد والوقوع في براثن والتعبیر عن الذات وفرصة الحمایة من الضی
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التطرف والعنف والخضوع لتسلط بعض رجال اإلدارة وبطشهم وطغیانهم 
) أنه یمكن قیاس ٧٧، ١٩٩٦ویري (السید،  . )٩٥، ١٩٨٥(العیسوي،  

الشعور باألمان داخل المجتمع.  إلي الحاجةالوطن من خالل:  إلياالنتماء 
التقدیر االجتماعي  إليالحاجة  . والثقة في الوطن تحت أي ظروف والوالء له و

 إليالشعور بالرضا عن الجماعة األولیة(األسرة). والحاجة  داخل المجتمع. و
 التوحد مع قیم المجتمع. وقدرة الفرد على تحقیق ذاته داخل المجتمع.

المجتمع أو االنتماء االجتماعي من  إليالشعور باالنتماء االنتماء للمجتمع:  )٢
) بأنه ٢٠٠٠والتي تحافظ على استقراره، ویعرفه مختار( أهم دعائم المجتمع

المجتمع المحلي الذي یعیش فیه والذي یتكون من  إليشعور الفرد باالنتماء 
حیث یشعر  األصدقاءأعراف وقیم وتقالید ومؤسسات اجتماعیة وجماعات 

بداخله باإلحساس بالمواطنة وعدم االغتراب عنه؛ ویمكن االستدالل علیه من 
في أنشطة المجتمع، المحافظة على ممتلكات  اإلیجابیةالمشاركة خالل 

المجتمع، الدفاع عن مصالح المجتمع، الشعور بالفخر واالعتزاز باالنتماء 
للمجتمع. واالنتماء للمجتمع مرهون بمدى إشباع الحاجات المادیة والمعنویة 

تلعب  اناألقر أو  األصدقاءأن جماعة  إلي (Romnie, 2007) ألفراده. ویشیر
دورًا مهمًا في مرحلة المراهقة وتحدیدا في الشعور باالنتماء لهذه الجماعة، 

یعنى شعور الفرد بأنه عضو مهم من  واألصدقاءالمجتمع  إليواالنتماء 
جماعة أصدقائه ویشعر في هذه الجماعة بالتقبل واالحترام واالتساق، 

قة جاذبة ومهمة لتحقیق في مرحلة المراه األقرانأو  األصدقاءفالعالقات بین 
أن العالقات بین المراهقین  إليالشعور باالنتماء، ویرجع السبب في ذلك 

أكثر تكافؤا وأقل تحكما من العالقات مع الكبار، كما أن الرغبة في االنتماء 
لها تأثیرات ایجابیة في سلوك الشباب  األصدقاءمجموعة من األقران أو  إلي

ر الفرد من سلوكیاته كي یكسب قبول جماعة والمراهقین حیث یمكن أن یغی
في تحقیق التوافق النفسي، وتحسین  األصدقاء إليأقرانه. كما یؤثر االنتماء 
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  بین األصدقاء. اإلیجابیةتقدیر الذات، وتنمیة العالقات 
تحتل األسرة مكانة متمیزة بین وكاالت التنشئة االجتماعیة االنتماء لألسرة:  )٣

یتعلم الفرد في  الذياعة األولیة ویقصد بها الوسط باعتبارها نموذجا للجم
إطاره االتجاهات واألنماط السلوكیة التي تحدد ما سوف یكتسبه فیما بعد من 

درجة كبیرة  إليالجماعات األخرى، فتفاعل الطفل مع والدیه وأخواته یحدد 
كما أن العالقة  ). ٢١٠، ١٩٩٧فیما بعد(كفافي، اآلخرینطبیعة تفاعله مع 

سریة الدافئة القائمة على أساس من المودة والعدل والتفاهم تؤثر تأثیرا األ
، ١٩٩٥إیجابیا في الطفل حیث تجعله أكثر قدرة على المواجهة (العنانى، 

أن األسرة تلعب دورا مهما في  إلي) ١٢٥، ٢٠٠٩)، ویشیر (المنشاوي، ١٩٠
یث تعد مرحلة تنشئة الطفل اجتماعیا ومنح الطفل الشعور بالحب واالنتماء ح

الطفولة من أهم المراحل وأكثرها تأثیرا في حیاة الفرد المستقبلیة، وفي ضوء 
نظریة النمو النفسي االجتماعي ألریكسون یظهر الشعور باالنتماء في مرحلة 

األولى من عمر الطفل حیث یعیش  الثقة في مقابل عدم الثقة خالل السنة 
لرعایة من األم أو القائمین بالرعایة الطفل الرضیع في هذه المرحلة بالحب وا

ذا لم یعیش الحب والرعایة التي یحتاج إلیها یشعر بالنبذ واالنسحاب من  وإ
 إليأن الفرد یشعر باالنتماء  (Baumeister & Leary, 1995) اآلخرین. ویرى

أسرته ألنها مصدر الحمایة واآلمن والحب والدفء والغذاء، ویرجع االنتماء 
عوامل وراثیة وعوامل بیئیة فاألبناء هم النتاج البیولوجي  يإلاألسرة  إلي

للوالدین وهذا االنتماء البیولوجي یوجد على مستویین احدهما ال شعوري بمعنى 
االنتماء الحیوي الحتمي للساللة، واآلخر شعوري والذي یتمثل في شعور أفراد 

التها، ومن األسرة بالتكافل والتكامل الستمرار الحیاة والتغلب على مشك
 الصعب الفصل بین هذین المستویین.

المدرسة أو الجامعة أحد أبعاد االنتماء  إليیعد االنتماء االنتماء للجامعة:  )٤
المهمة لما له من تأثیرات ایجابیة على مخرجات عملیة التعلم وتحسین بیئة 
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المدرسة بأنه مدى  إلياالنتماء  (Capps, 2003, 4) ویعرف كابس التعلم. 
الطالب بالتقبل واالحترام واالحتواء والمساندة من المعلمین والكبار في  شعور

 إلي (Goodenow & Grady, 1993) وأشارت نتاج الدراسات البیئة التعلیمیة. 
المدرسة أو الجامعة له تأثیر ایجابي في دافعیة الفرد  إليأن الشعور باالنتماء 

لى تحسین التحصیل والتوافق نه یعمل عأجتماعیة داخل البیئة الدراسیة و اال
الدراسي، ولكي یتم تحسین التحصیل الدراسي لدى الطلبة یجب تدعیم الشعور 

یجابي في إالجامعة لدیهم، كما أن االنتماء الدراسي له تأثیر  إليباالنتماء 
تحسین بیئة التعلم. كما تؤثر العالقات بین األستاذ والطلبة في الشعور 

 ,Nichols) و الجامعة، وفى هذا الصدد أشار نیكولسالمدرسة أ إليباالنتماء 

أن األستاذ داخل بیئة التعلم یمكن أن یخلق الشعور باالنتماء لدى  إلي (2006
الطلبة من خالل جعل بیئة الفصل تتسم باألمن واألمان، كما أن نمو عالقات 

كما  األمان بین األستاذ والطلبة تعمل على تقلیل مستویات القلق لدى الطلبة،
الطلبة الذین لدیهم عالقات ایجابیة مع أساتذتهم أكثر دافعیة للتعلم وتوافقا،  أن

المدرسة أو  إليولدیهم اتجاهات ایجابیة نحو الدراسة وأكثر شعورا باالنتماء 
وأن أكثر مجاالت االنتماء أهمیة في حیاة . (Anderman, 2003) الجامعة

مع واألصدقاء یلیها االنتماء المهني الشباب هي على الترتیب: األسرة ثم المجت
بیئة التعلم أو الدراسة ثم االنتماء الوطني أو  إليأو الوظیفي ثم االنتماء 

  القومي.
  دراسات سابقة

التعرف على أسالیب التفكیر الشائعة  إليهدفت  )٢٠٠١رمضان (دراسة 
یب للطلبة، ودراسة أثر النوع، التخصص الدراسي، المستوى التعلیمي في أسال

التفكیر، وتكونت عینة الدراسة من مجموعة من الطلبة بالمرحلتین الثانویة 
وجود فروق بین الجنسین في أسالیب التفكیر  إليوالجامعیة، وأشارت النتائج 
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٤١  

(التشریعي، المحلي، المحافظ، الملكي، الداخلي)، كما وجد اختالف في أسالیب 
  الزمني.  التفكیر باختالف التخصصات(علمي، أدبي) والعمر

التعرف على العالقة بین أسالیب التفكیر  إلي )٢٠٠٢شلبي( وهدفت دراسة
طالبا وطالبة  ٤١٧والتحصیل الدراسي والتخصص والنوع، وتكونت العینة من 

وجود تأثیر دال للتخصص الدراسي في  إليبالجامعة، وتوصلت أهم النتائج 
لهرمي، العالمي) وال یوجد بعض أسالیب التفكیر(التشریعي، التنفیذي، الحكمي، ا

تأثیر على باقي أسالیب التفكیر، ووجود فروق دالة بین الذكور واإلناث في 
  األسلوب(التشریعي والحكمي والهرمي) لصالح الذكور والتنفیذي لصالح اإلناث.

بالتعرف على طبیعة العالقة بین أسالیب  )٢٠٠٤حسانین(واهتمت دراسة 
دراسیة والرضا عن المناخ الجامعي للطلبة المرتفعین التفكیر المرتبطة بالمواقف ال

طالب وطالبة، ومن نتائجها وجود  ١٨٠والمنخفضین تحصیلیًا، وذلك على 
ارتباطات موجبة ودالة بین األسالیب (التنفیذي، االستقاللي، الواقعي) والرضا عن 

  . في بعض أسالیب التفكیر واإلناثالمناخ الجامعي، ووجود فروق بین الذكور 
من طلبة  ١٧٦على أسالیب التفكیر المفضلة لدى  )٢٠٠٤الدردیر(وتعرف 

، وعالقة نوع الطلبة والتخصص بأسالیب التفكیر، ووجد أن أكثر التربیةكلیة 
أسالیب التفكیر تفضیًال هي(الهرمي، الخارجي، األقلي)، وأن الطلبة یتمیزون 

سلوب(التنفیذي، المحافظ، بالتفكیر الحكمي عن الطالبات، وتتمیز الطالبات باأل
العالمي، الهرمي، األقلي) وتوجد فروق في األسلوب الهرمي والمحلي لصالح 

  التخصصات العلمیة.
التعرف على طبیعة العالقة بین أسالیب  إلي )٢٠٠٤الطیب(وهدفت دراسة 

ومهارات التعلم واالستذكار ودافعیة اإلنجاز لطلبة الجامعة، والفرق بین  التفكیر
طالبا وطالبة، وتوصلت أهم  ٣٥٠ن والتخصص، وتكونت العینة من الجنسی
وجود عالقات دالة بین أسالیب التفكیر وبعض مهارات التعلم، وعدم  إليالنتائج 

وجود عالقة بین أسالیب التفكیر ودافعیة اإلنجاز، وجود فروق ذات داللة فقط في 
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٤٢ 

توجد فروق في التفكیر التفكیر المحلي لصالح الذكور، والهرمي لصالح اإلناث، و 
  العالمي لصالح التخصص األدبي، واألقلي لصالح العلمي.

التعرف على مدى فعالیة برنامج كلیة التربیة بجامعة  )٢٠٠٤الجسار(وحاول 
الطلبة مفاهیم االنتماء الوطني والمهني واالجتماعي في ضوء  إكسابالكویت في 

 –)، والجنس (ذكور أدبي –بعض المتغیرات مثل التخصص الدراسي(علمي 
) طالبا وطالبة بالفرقة الرابعة من طلبة ١٣٧إناث)، وتكونت عینة الدراسة من(
النتائج وجود فروق بین الطلبة والطالبات  إلیهكلیة التربیة، ومن أهم ما أشارت 

في االنتماء المهني لصالح الطلبة وعدم وجود فروق بینهما في االنتماء الوطني 
ي، وكذلك وجود فروق بین التخصص العلمي والتخصص واالنتماء االجتماع

وعدم وجود فروق بینهما  األدبيفي االنتماء الوطني لصالح التخصص  األدبي
  .في االنتماء المهني واالنتماء االجتماعي

الكشف عن عالقة الشعور  إلي (Beverty, 2005)وهدفت دراسة بیفرتي 
النتائج  إلیه، وأهم ما أشارت كادیمياألباالنتماء ومعتقدات فعالیة الذات والنجاح 

بین الشعور باالنتماء وكل من معتقدات فعالیة الذات  إحصائیاً وجود عالقة دالة 
وأن الشعور باالنتماء یعمل كمتغیر وسیط بین معتقدات فعالیة  األكادیميوالنجاح 

  .األكادیميالذات والنجاح 
لدى الموهوبات  عياإلبداعالقة االنتماء بالتفكیر  )٢٠٠٦صبان(وبحث 
عدادالمراهقات  طالبة من  ١٠٠برنامج لرفع درجة االنتماء لدیهن، وذلك على  وإ

بین االنتماء  إحصائیاً وجود عالقة دالة  إليالموهوبات، وأشارت أهم النتائج 
، ووجود فروق في االنتماء بین مرتفعي ومنخفضي التفكیر اإلبداعيوالتفكیر 
دى الطالبات الموهوبات بعد التدریب على البرنامج ، وتحسن االنتماء لاإلبداعي

  المقترح لرفع االنتماء.
عن الفروق في االنتماء الوطني لدى طلبة  )٢٠٠٧رجیعه(وكشفت دراسة 

أدبي)  –اناث) والتخصص الدراسي (علمي  –الجامعة بحسب الجنس(ذكور 
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٤٣  

بة طالبا وطال ٦٣٢منخفض)، لدى  –والمستوى الثقافي واالجتماعي(مرتفع 
بالفرقة الرابعة بكلیة التربیة بالسویس، وأهم ما أشارت إلیه النتائج وجود فروق 

، وبین اإلناثلصالح  واإلناثفي االنتماء الوطني بین الذكور  إحصائیاً دالة 
المستوى الثقافي المرتفع والمنخفض لصالح المستوى المنخفض، وعدم وجود 

  الدراسي والمستوى االجتماعي. فروق دالة في االنتماء الوطني بحسب التخصص
الكشف عن عالقة الشعور باالنتماء  إلي (Chow, 2007)وهدفت دراسة شو

طالبا من طلبة  ٣٦٨بالرضا عن الحیاة لدى عینة الشباب، وتكونت العینة من 
بین  إحصائیاً وجود عالقة موجبة ودالة  إليالمدرسة الثانویة، وأشارت النتائج 

  ا عن الحیاة.الشعور باالنتماء والرض
تأثیر المساندة االجتماعیة والشعور  (Santinello, 2007) ودرس سانتینلو

باالنتماء للمدرسة وفعالیة الذات في جودة الحیاة النفسیة، تكونت عینة الدراسة 
وجود عالقة  إلي) طالبا من طلبة المدرسة الثانویة، وتوصلت النتائج ٢٤٥من (
ر باالنتماء وجودة الحیاة النفسیة، وكذلك بین وموجبة بین الشعو  إحصائیاً دالة 

  الشعور باالنتماء وفعالیة الذات.
 (McMahon & Wernsman, 2008)وهدفت دراسة مك ماهون وویرنسمان

، األكادیمیةالكشف عن عالقة الشعور باالنتماء ببیئة الفصل وفعالیة الذات  إلي
وموجبة بین الشعور  اً إحصائیالنتائج وجود عالقة دالة  إلیهوأهم ما أشارت 

وأن الشعور باالنتماء للمدرسة له تأثیر إیجابي  األكادیمیةباالنتماء وفعالیة الذات 
 (Uwah & McMahon, 2008)في تحسین بیئة الفصل. وتوصل یواومك ماهون 

التنبؤ بالشعور باالنتماء من خالل  إمكانیة إلي أشارنفس النتیجة حیث  إلي
دراسته عن عالقة بین الشعور باالنتماء بفعالیة  في. ةاألكادیمیفعالیة الذات 

  طالب بالمرحلة الثانویة.  ٤٠لدى  األكادیمیةالذات 
بالشباب العاطلین عن العمل من خالل معرفة  )٢٠٠٨أحمد(واهتمت دراسة 

عاطل عن  ٣٠٠هم، وتكونت العینة من یالعالقة بین فاعلیة الذات واالنتماء لد
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٤٤ 

وجود ارتباط موجب  إلينثى)، وأشارت أهم النتائج أ ١٠٠ –ذكر  ٢٠٠العمل(
الدرجة الكلیة)، ووجد أن  –دال إحصائیًا بین فاعلیة الذات واالنتماء(األبعاد 

  عاملي الجنس والحالة االجتماعیة لهما تأثیر في فاعلیة الذات واالنتماء. 
، على العالقة بین االنتماء وفعالیة الذات )٢٠٠٩المنشاوي(وتعرفت دراسة 

طالب  ٢١٠ومعرفة الفروق في االنتماء باختالف مستویات فعالیة الذات، على 
وجود عالقة موجبة  إليبالصف األول الثانوي باإلسكندریة، وأشارت أهم النتائج 

  حصائیًا بین االنتماء وفعالیة الذات. إدالة 
مستوى االنتماء واألمن النفسي والعالقة  )٢٠١٠درویش وشحاتة(ودرس 

وجود  إليطالب وطالبة بكلیة التمریض، وأشارت أهم النتائج  ٣٥٩لدى بینهما 
فروق دالة إحصائیًا بین الذكور واإلناث في االنتماء لصالح الذكور، وعدم وجود 

  النفسي.  األمنحصائیًا بینهما في إفروق دالة 
بین االنتماء  إحصائیاً عن وجود عالقة دالة  )٢٠١٠عبید(وكشفت دراسة 

ووجود فروق في االنتماء بین مرتفعي ومنخفضي التوكیدیة لصالح  والتوكیدیة،
في بعد االنتماء لألسرة بین الذكور  إحصائیاً مرتفعي التوكیدیة، ووجود فروق دالة 

وعدم وجود فروق دالة في االنتماء بحسب التخصص  اإلناثلصالح  واإلناث
  طالب وطالبة من طلبة الجامعة. ٢١٤الدراسي، وذلك لدى 

الكشف عن العالقة بین  إلي (Morris, 2010)موریس ت دراسة وهدف
الشعور باالنتماء والعمر الزمني والصحة النفسیة، وتكونت عینة الدراسة من 

وجود عالقة موجبة دالة إحصائیًا بین  إليمن الراشدین، وأشارت النتائج  ١٧٧
 الشعور باالنتماء والعمر الزمني والصحة النفسیة.

التعرف على عالقة صالبة الشخصیة  إلي) ٢٠١١ظه(باوهدفت دراسة 
طالب وطالبة من طلبة  ٣٢٥بالشعور باالنتماء الوطني والقومي العربي، على 

 إحصائیاالنتائج وجود عالقة دالة  إلیهالفرقة الرابعة بكلیة التربیة، وأهم ما أشارت 
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٤٥  

 األربعةادها بین الشعور باالنتماء الوطني والقومي العربي وصالبة الشخصیة بأبع
  االلتزام). –الضبط  –التحدي  –(المرونة 

  من خالل العرض السابق للدراسات السابقة یتضح ما یلى:
 الزمنيوالعمر  الدراسياختالف أسالیب التفكیر بحسب النوع، والتخصص  .١

 )٢٠٠٤، الدردیر ٢٠٠٢ شلبي، ٢٠٠١(رمضان 

) وفى مهارات ٢٠٠٤(حسانین التعلیميالمناخ  فيتلعب أسالیب التفكیر دور  .٢
 )٢٠٠٤التعلم (الطیب 

 )٢٢٠٦، صبان ٢٠٠٤االنتماء للطلبة(الجسار  إكسابیمكن  .٣

بعض المتغیرات المتعلقة بالمتعلم مثل: فعالیة الذات  فيلالنتماء دور  .٤
، ٢٠٠٨، یواومك ماهون ٢٠٠٨، ماك ماهون وویرلسمان ٢٠٠٥(بیفرى 
)، الرضا عن ٢٠٠٦(صبان اإلبداع)،  ٢٠٠٩، المنشاوي ٢٠٠٨أحمد 

 النفسي)، األمن ٢٠٠٧)، جودة الحیاة النفسیة(سانتینلو ٢٠٠٧الحیاة(شو 
)، الصحة النفسیة(موریس ٢٠١٠)، التوكیدیة(عبید ٢٠١٠(درویش وشحاته 

 ).٢٠١١ ة،)، الصالبة النفسیة(باظ٢٠١٠

عالقة االنتماء بكل  إلي) الباحثینحدود علم  في(السیكولوجيلم یشر التراث  .٥
 التفكیر وفعالیة التعلم. من أسالیب

  فروض البحث
توجد عالقة دالة إحصائیًا بین الشعور باالنتماء وأسالیب التفكیر لدى ال  - ١

 طلبة الجامعة. 

توجد عالقة دالة إحصائیًا بین الشعور باالنتماء وفعالیة التعلم لدى طلبة ال  - ٢
  الجامعة. 

شعور باالنتماء لدى تنبئ أسالیب التفكیر وأبعاد فعالیة التعلم بدرجات الال  - ٣
 طلبة الجامعة. 
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٤٦ 

) والتخصص إناث –یوجد تأثیر دال إحصائیًا لكل من النوع(ذكور ال  - ٤
الرابعة) في درجات  –أدبي) والفرقة الدراسیة(الثانیة  –الدراسي(علمي 

 الشعور باالنتماء لدى طلبة الجامعة. 

ص ) والتخصإناث –یوجد تأثیر دال إحصائیًا لكل من النوع(ذكور ال  - ٥
الرابعة) في درجات  –أدبي) والفرقة الدراسیة (الثانیة  –الدراسي (علمي 

 أسالیب التفكیر لدى طلبة الجامعة. 

) والتخصص إناث –یوجد تأثیر دال إحصائیًا لكل من النوع(ذكور ال  - ٦
أبعاد الرابعة) في درجات  –أدبي) والفرقة الدراسیة(الثانیة  –الدراسي (علمي 

 طلبة الجامعة. فعالیة التعلم لدى 

 إجراءات البحث

  منهج البحث:
 هيیتعامل مع الظواهر كما  والذيالمنهج الوصفي،  الحالياستخدم البحث 

الواقع دون إحداث تغیر متعمد فیها. وقد اعتمد الباحثان على األسلوب  في
االرتباطي والفارقى، لمالءمتهما ألهداف البحث، فاألسلوب المقارن للكشف عن 

التفكیر وفعالیة التعلم الجامعي تبعًا للنوع  وأسالیبالشعور باالنتماء الفروق في 
االرتباطي للكشف عن عالقة أسالیب  واألسلوبوالتخصص والعمر الزمني، 

المستخدمة  اإلحصائیة األسالیب وتمثلتالتفكیر وفعالیة التعلم بالشعور باالنتماء، 
رتباط، وتحلیل االنحدار المتوسطات واالنحرافات المعیاریة، ومعامل اال في

المتعدد والمتدرج، وتحلیل التباین المتعدد، وتم تحلیل البیانات باستخدام برنامج 
)SPSS. v15.(  

  عینة البحث:
  عینتین: الحاليالبحث  فيُأستخدم   
طالب وطالبة بكلیة التربیة  ٥٠تكونت من خاصة بتقنین أدوات البحث و : األولى

  .كفر الشیخجامعة 
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٤٧  

طالب وطالبة من الفرقتین الثانیة  ٢٢٤العینة األساسیة، تكونت من : الثانیة
األول من عام  الدراسيالفصل  في كفر الشیخوالرابعة بكلیة التربیة جامعة 

إناث)؛  ١٣٤ذكور،  ٩٠، وتصنیفها كالتالي: حسب النوع (٢٠١١/٢٠١٢
ـة، بالفرقة الثانیــ ١٠٠علمي)، الفرقة الدراسیة ( ٨٤أدبي،  ١٤٠التخصص (

  بالفرقة الرابعة).  ١٢٤
  أدوات البحث:

ویهدف ، )١الحالیین(ملحق رقم الباحثینإعداد  من) مقیاس الشعور باالنتماء: ١
 أبعادتقییم الشعور باالنتماء لدى طلبة الجامعة من خالل عدة  إلي

االنتماء للجامعة)،  –االنتماء لألسرة –االنتماء للمجتمع –هي(االنتماء للوطن
السابقة، ولكل عبارة ثالثة  األبعادعبارة موزعة على  ٨٨مقیاس من ویتكون ال

) تعطى لها الدرجات( -أحیانًا  –استجابات(نادرًا    ). ٣ -٢–١دائمًا
استخدام طریقة صدق المفردات من خالل حساب  تملحساب صدق المقیاس: و

 معامل االرتباط بین درجة كل فقرة والدرجة الكلیة للبعد التي تنتمي إلیه
طالب وطالبة من كلیة التربیة حیث تراوحت قیم معامالت االرتباط  ٥٠لدرجات

  صدق المقیاس.  إليوهي قیم موجبة ومرتفعة وتشیر  ٠,٨٦، ٠,٥٨بین 
كرونباخ والتجزئة -: استخدم الباحثان طریقتي ألفاولحساب ثبات المقیاس

أن جمیع  من طلبة كلیة التربیة، والجدول التالي یوضح ٥٠النصفیة لدرجات 
قیم معامالت الثبات لألبعاد الفرعیة والدرجة الكلیة للمقیاس مرتفعة وموجبة 

  ثبات المقیاس  إليمما یشیر 
  ) یوضح قیم معامالت ثبات مقیاس الشعور باالنتماء (األبعاد والدرجة الكلیة) ١جدول (
  عدد األبعاد م

 الفقرات
 -ألفا

 كرونباخ
 التجزئة النصفیة

معامل الثبات بعد ت معامل الثبا
 ٠٫٨٤ ٠٫٧٣  ٠٫٧٢  ٢٤االنتماء  ١
 ٠٫٧٩ ٠٫٦٥  ٠٫٦٨  ٢٢االنتماء  ٢
 ٠٫٨٣ ٠٫٧٢  ٠٫٧٧  ٢٠االنتماء  ٣
 ٠٫٨١ ٠٫٦٨  ٠٫٧٣  ٢٢االنتماء  ٤
 ٠٫٨٥ ٠٫٧٤  ٠٫٧١  ٨٨الدرجة  ٥
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٤٨ 

حساب معامل االرتباط بین  من خالل االتساق الداخلي للمقیاسوتم حساب 
درجات األبعاد الفرعیة. والجدول التالي یوضح أن جمیع قیم معامالت االرتباط 

 ٠,٠١عند مستوى  إحصائیاً بین األبعاد الفرعیة للمقیاس مرتفعة وموجبة ودالة 
   .االتساق الداخلي للمقیاس إليمما یشیر 

  لیة ) یوضح قیم معامالت االرتباط الداخ٢جدول (
  بین درجات األبعاد الفرعیة لمقیاس الشعور باالنتماء

  ٤ ٣ ٢ األبعاد م
االنتماء  ١

 للوطن
٠٫٧١ **٠٫٦٦ **٠٫٦٢** 

االنتماء  ٢
 للمجتمع

 **٠٫٧٢ **٠٫٥٨ ـ
االنتماء  ٣

 لألسرة
 **٠٫٦٤ ـ ـ

االنتماء  ٤
 للجامعة

  ـ ـ ـ

  ٠,٠٥* دالة عند مستوى     ٠,٠١** دالة عند مستوى 
 ,Newton, et alن ی: من إعداد نیوتون وآخر س فعالیة التعلم الجامعي) مقیا٢

الحالیین. ویهدف المقیاس  الباحثین)، تعریب وتقنین ٢(ملحق رقم ، )(2008
التي تؤثر في فعالیة التعلم  واألكادیمیةتقییم العوامل النفسیة واالجتماعیة  إلي

عبارة  ٥١المقیاس من بالمرحلة الجامعیة ومدى تحقیقها ألهدافها، ویتكون 
التنظیم واالنتباه  - األكادیمیةموزعة على ستة أبعاد هي(الكفاءة الذاتیة 

 -االندماج في النشاط الجامعي  -إدارة الضغوط وضیق الوقت  - للدراسة 
والتواصل الدراسي) ویتم االستجابة على  - الرضا العاطفي أو الوجداني 

ة واحدة من خمسة استجابات، وتم عبارات المقیاس من خالل اختیار استجاب
ثالثة استجابات هي(تنطبق بدرجة  إليتعدیل سلم التقدیر من معربي المقیاس 

تنطبق بدرجة كبیرة) وتعطى الدرجات  - تنطبق بدرجة متوسطة  -ضعیفة 
 ٢ – ٣، والدرجات(اإلیجابیة) لكل استجابة على التوالي للعبارات ٣ – ٢ -١(
استخدم مؤلفو المقیاس صدق المقیاس؛ حساب ) للعبارات السلبیة. ول١ –

طالب وطالبة  ١٦٠طریقة صدق المحك الخارجي على عینة مكونة من 
بالمرحلة الجامعیة من خالل مجموعة من المقاییس منها مقیاس استراتیجیات 
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٤٩  

 إدارةالدراسة والتعلم ومقیاس تقدیر الذات ومقیاس التكیف الجامعي ومقیاس 
 ٠,٧١، ٠,٤٦تراوحت قیم معامالت االرتباط بین الوقت كمحكات خارجیة و 

صدق  إليوذلك یشیر  ٠,٠١وهي قیم مرتفعة وموجبة ودالة عند مستوى داللة 
وفي البحث الحالي قام الباحثین بالتحقق من الصدق باستخدام  المقیاس.

طریقة صدق المفردات وذلك بحساب معامل االرتباط بین درجة كل فقرة 
طالب وطالبة بكلیة  ٥٠على درجات  إلیهد الذي تنتمي والدرجة الكلیة للبع

وهي قیم مرتفعة  ٠,٨٦. ٠,٥٩التربیة، وتراوحت قیم معامالت االرتباط بین 
  صدق المقیاس.  إليمما یشیر  ٠,٠١وموجبة ودالة عند مستوى 

كرونباخ على عینة -مؤلفو المقیاس طریقة ألفا استخدمثبات المقیاس؛  ولحساب
الب وطالبة بالمرحلة الجامعیة. واستخدم الباحثان الحالیان ط ٥٩٧مكونة من 

طالب وطالبة من كلیة التربیة، وحصلوا على  ٥٠نفس الطریقة على درجات 
، ٠,٨١: الكفاءة الذاتیة األكادیمیة التاليقیم معامالت االرتباط على النحو 

الندماج ، ا٠,٦٩الضغوط وضیق الوقت  إدارة، ٠,٧٨التنظیم واالنتباه للدراسة 
، التواصل ٠,٧٥ الوجدانيأو  العاطفي، الرضا ٠,٧٣ الجامعيالنشاط  في

أن المقیاس یتمتع بدرجة  إلي. مما یشیر ٠,٧٤، الدرجة الكلیة ٠,٦٥ الدراسي
مناسبة ومقبولة من الثبات. كما حسب مؤلفو المقیاس االتساق الداخلي من 

رجة الكلیة للمقیاس حیث خالل حساب معامل االرتباط بین درجات األبعاد والد
  ٠,٠١معامالت ارتباط جمیعها دالة عند مستوى  إليتوصال 

 & Sternberg)إعداد ستیرنبرج وواجنر ) قائمة أسالیب التفكیر: ٣

Wagner,1992) )قیاس  إلي). وتهدف ٢٠٠٤وتعریب وتقنین الدردیر والطیب
أسالیب التفكیر لدى األفراد في المراحل العمریة المختلفة في ضوء نظریة 
التحكم العقلي الذاتي لستیرنبرج، وهذه القائمة هي النسخة القصیرة لقیاس 
أسالیب التفكیر بعد تعدیلها من قبل مؤلفیها األصلیین ویستغرق زمن تطبیق 

بًا من أسالیب التفكیر، دقیقة، وتقیس ثالثة عشر أسلو  ٢٥القائمة حوالي 
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٥٠ 

مفردة بمعدل خمس مفردات لكل أسلوب، وهى من نوع  ٦٥وتتكون من 
سأل األفراد عن طرق تفكیرهم التي یستخدمونها في أداء  ُ التقریر الذاتي حیث ی
األشیاء داخل المدرسة أو الجامعة أو المنزل أو العمل. وقاما الباحثین 

، ال تنطبق  ليإالحالیین باختصار مستویات االستجابة  خمس(ال تنطبق إطالقًا
بدرجة صغیرة، ال أعرف، تنطبق بدرجة صغیرة، تنطبق تمامًا) وتعطى 

) ولیست للقائمة درجة كلیة، إنما یتم التعامل مع ٥، ٤، ٣، ٢، ١الدرجات(
بطریقة صدقها درجة كل مقیاس على حدة. وقاما معدا القائمة للتعرف على 

اییس الفرعیة الثالثة عشر التي تكون منها وذلك االتساق الداخلي لكل من المق
بحساب معامل االرتباط بین درجة كل فقرة والدرجة الكلیة للمقیاس الفرعي 
على خمس عینات مختلفة من تالمیذ الصفین السابع والثامن والصفین التاسع 
والعاشر والصفین الحادي عشر والثاني عشر وطلبة جامعیین وأفراد عادیین 

نتائج عن وجود اتساق داخلي لجمیع المقاییس الفرعیة للقائمة. وقاما وكشفت ال
مترجما القائمة بحساب الصدق باستخدام طریقة صدق التحلیل العاملي وأخذ 

بطریقة تدویر المحاور فاریماكس واستخدام  ٠,٣± التشبعات التي تزید عن 
 ١٣على  محك الجذر الكامن، وأسفرت النتائج عن أن جمیع العبارات تشبعت

عامل هم أسالیب التفكیر التي تشتمل علیهم القائمة حیث تراوحت قیم 
). واستخدام طریقة المقارنة الطرفیة (التمییز) في ٠,٨٨، ٠,٣٦التشبعات بین(

ضوء محك خارجي وهو الدرجة الكلیة لكل أسلوب من األسالیب الثالثة عشر 
ع المفردات تراوحت للحكم على صدق مفرداته، وبحساب معامل التمییز لجمی

 ٠,٠١، ٠,٠٥وجمیع القیم لها داللة عند مستویات  ٣,٧٦، ٢,٠٦قیمتها بین 
وأشارت العدید من الدراسات في البیئة العربیة والتي تمت على عینات في 

أن القائمة تتمتع بدرجة مرتفعة من الصدق ومن  إليمراحل عمریة مختلفة 
)؛ (الشوربجي، ٢٠٠٥ى، )؛ (أبو المعاط٢٠٠١هذه الدراسات(رمضان، 

). وقام الباحثان الحالیان بالتأكد من صدق القائمة باستخدام طریقة ٢٠٠٧
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) من طلبة كلیة التربیة جامعة ٥٠صدق المفردات وذلك على عینـــة قوامها(
كفر الشیخ من خالل حساب معامل االرتباط بین درجة كل مفردة والدرجة 

 إلي ٠,٦٣اوحت قیم معامالت االرتباط بین الكلیــة للبعد التي تنتمي إلیه، وتر 
أن القائمة تتمتع بدرجة  إليوهي جمیعها قیم مرتفعة وموجبة وتشیر  ٠,٨٤

قاما معدا القائمة في ثبات القائمة؛ مرتفعة وجیدة من الصدق. ولحساب 
كرونباخ بعد تطبیقها  –صورتها األجنبیة بحساب الثبات باستخدام طریقة ألفا 

معامالت ثبات مرتفعة وجمیعها  إليخمسة للتقنین وتوصال على العینات ال
من طلبة  ٥٠دالة. وكذلك قاما مترجما القائمة بحساب ثبات القائمة على 

معامالت ارتباط باستخدام طریقة  إليیوم وتوصال  ١٢الجامعة بفارق زمنى 
عادة التطبیق(٠,٩٠ -٠,٤٩كرونباخ تراوحت بین ( –ألفا  ) ٠,٩٠ - ٠,٥٤) وإ

كذلك عدید من الدراسات التي  وأشارتها قیم مرتفعة وموجبة. وجمیع
استخدمت القائمة في البیئة العربیة والتي تمت على عینات في مراحل عمریه 

أن القائمة تتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات ومن هذه الدراسات:  إليمختلفة 
). كما قام ٢٠٠٧)؛ (الشوربجي، ٢٠٠٥المعاطي،  )؛ (أبو٢٠٠١(رمضان، 

 –الباحثان في البحث الحالي بالتأكد من ثبات القائمة باستخدام طریقة ألفا 
 إليطالبًا وطالبة من كلیة التربیة، وتوصال  ٥٠كرونباخ على عینـــة قوامها 

: إليتتضمنها القائمة على النحو الت التيمعامالت ارتباط ألسالیب التفكیر 
، المحلى ٠,٧٣العالمى ، ٠,٧٠، الحكمى ٠,٦٨، التنفیذى ٠,٧٣التشریعى 

، ٠,٧٨، الملكى ٠,٦٨، الهرمى ٠,٧٤، المحافظ ٠,٨٣، المتحرر ٠,٦٨
. مما یشیر ٠,٧٧، الخارجى ٠,٧٩، الداخلى ٠,٧٢، الفوضوى ٠,٨٤األقلى 

  أن القائمة تتمتع بدرجة مناسبة من الثبات. إلي
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٥٢ 

  نتائج البحث
قة دالة إحصائیًا بین توجد عالال ینص الفرض على أنه: " : األولنتائج الفرض 

الشعور باالنتماء وأسالیب التفكیر لدى طلبة الجامعة". وتم اختبار هذا الفرض 
  : التاليعلى النحو 

  ) قیم معامالت االرتباط بین درجات أبعاد الشعور باالنتماء وأسالیب التفكیر٣جدول (
الدرجة اء االنتماالنتماء االنتماء االنتماء  االسالیب

 ٠٫٠٨  - ٠٫٠٦  - ٠٫٠٤ *٠٫١٤  التشریعي 
 ٠٫٠٥  -  - ٠٫٠٥  - ٠٫٠٤  - ٠٫٠١  التنفیذي
 ٠٫٠٢  - ٠٫٠٤ ٠٫٠٤ ٠٫٠٥  الحكمي
 ٠٫٠٣  -  - ٠٫٠٣ ٠٫٠٣ ٠٫٠٢  العالمي
 ٠٫٠٨  - *٠٫١٤ ٠٫٠٥ ٠٫٠٧  المحلي
 *٠٫١٧ ٠٫٠٩ ٠٫١٠ **٠٫٢٠ ٠٫١٣  المتحرر
 ٠٫١١ - - ٠٫٠٧ - -  ٠٫٠٥  -  المحافظ
 **٠٫٢٠ ٠٫١١ *٠٫١٥ *٠٫١٤ **٠٫٢١  الھرمي
 ٠٫٠٢ - ٠٫٠٩ ٠٫٠٦ - ٠٫١٠  الملكي
 **٠٫١٩ ٠٫١١ **٠٫١٨ ٠٫١٢ *٠٫١٧  األقلي

 ٠٫٠٦ - - ٠٫٠١ - ٠٫٠٢ - ٠٫٠١  الفوضوي
 ٠٫٠٤ - **٠٫١٨ ٠٫٠٣ - ٠٫٠٩ -  الداخلي
 *٠٫١٦ ٠٫١١ ٠٫٠٩ *٠٫١٣ **٠٫١٨  الخارجي

  ٠,٠٥* دالة عند مستوى     ٠,٠١** دالة عند مستوى 
  ) ما یلي: ٣یتضح من جدول (

األقلي  –الهرمي  –ارتبط االنتماء للوطن ایجابیًا بأسالیب التفكیر (التشریعي  -
 الخارجي). –

 –الهرمي  –ارتبط االنتماء للمجتمع ایجابیًا باسالیب التفكیر (المتحرر  -
 الخارجي) وسلبیًا باالسلوب المحافظ.

 –األقلي  –الهرمي  –ارتبط االنتماء لألسرة ایجابیًا بأسالیب التفكیر (المحلي  -
 الداخلي).

 للجامعة سلبیًا باألسلوب العالمي والمحافظ. االنتماءارتبط  -

 –ي الهرم –بأسالیب التفكیر (المتحرر  ایجابیاً ارتبط الشعور الكلى باالنتماء  -
 الخارجي). –األقلي 



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٣  

توجد عالقة دالة إحصائیًا بین ال ینص الفرض على أنه: "نتائج الفرض الثاني:  
الشعور باالنتماء وفعالیة التعلم لدى طلبة الجامعة". وتم اختبار هذا الفرض على 

  : التاليالنحو 
  ) قیم معامالت االرتباط بین درجات ٤جدول (

  د فعالیة التعلمأبعاد الشعور باالنتماء وأبعا
الدرجة االنتماء االنتماء االنتماء االنتماء     

 **٠,٤٠ **٠,٢٥ **٠,٢٥ **٠,٣٨ **٠,٣٢الكفاءة الذاتیة 
 **٠,٣٩ **٠,٢٤ **٠,٣٢ **٠,٢٨ **٠,٣٢التنظیم واالنتباه 
 **٠,٣١ **٠,٢٤ **٠,٢٣ **٠,٢٦ **٠,٣٨إدارة الضغوط 
 **٠,٤٢ **٠,٢٥ **٠,٢٥ **٠,٣٤ **٠,٢٥االندماج في 

 **٠,٤٩ **٠,٢٩ **٠,٤٨ **٠,٣٣ **٠,٤١الرضا العاطفي 
 **٠,٤٧ **٠,٣٧ **٠,٣٨ **٠,٣٤ **٠,٣٧التواصل 

 **٠,٥٥ **٠,٤٥ **٠,٣٥ **٠,٤٥ **٠,٤٦  الدرجة الكلیة
  ٠,٠٥* دالة عند مستوى     ٠,٠١** دالة عند مستوى 

یتضح من الجدول السابق وجود عالقة موجبة دالة إحصائیًا بین الشعور   
 باالنتماء وأبعاده الفرعیة وفعالیة التعلم وأبعادها الفرعیة.

تنبئ أسالیب التفكیر وأبعاد ال ینص الفرض على أنه: "نتائج الفرض الثالث: 
بدرجات الشعور باالنتماء لدى طلبة الجامعة". والختبار هذا الفرض  فعالیة التعلم

ُأستخدم أسلوب تحلیل االنحدار المتعدد والمتدرج لدرجات الشعور باالنتماء 
والدرجة الكلیة) من خالل درجات الطلبة في أسالیب وأبعاد فعالیة التعلم،  األبعاد(

  تعدد والمتدرج: ویوضح الجداول التالي نتائج تحلیل االنحدار الم



  د/ حسني زكریا السید النجار  أ.م.د/ عالء الدین السعید النجار شعور باالنتماء لدى طلبة الجامعةأسالیب التفكیر وفعالیة التعلم كمنبئات لل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٥٤ 

) نتائج تحلیل االنحدار المتعدد والمتدرج بین درجات الشعور باالنتماء (األبعاد ٥جدول (
  والدرجة الكلیة) ودرجات الطلبة في أسالیب التفكیر وأبعاد فعالیة التعلم

 قیمة "ف"معامل  الداللةقیمة الخطأ  قیمة بیتاالمتغیر المتغیرات 
 الثابت

اء 
نتم

اال
طن

للو
 

٠,٠١ ٧,٥١ ٣,٩٨  ٢٩,٨٧٢ 

 ٠,٠١ ٣,٨١ ٠,١٠٧ ٠,٤٠٨االسلوب  **٢٥,٨٨ ٠,٢٦
 ٠,٠٥ ٢,٤٥ ٠,١١٤ ٠,٢٨٠االسلوب 
 ٠,٠١ ٨,٠١ ٠,٠٣٢ ٠,٢٥٣الدرجة 
 الثابت

مع
مجت

ء لل
تما

االن
 

٠,٠١  ٨,١  ٣,٣٢  ٢٦,٨٩٥  

١٥,٦٨٤ ٠,٣٧** 

  ٠,٠١  ٣,٩٤  ٠,١٠٢  ٠,٤٠االسلوب 
  ٠,٠١  ٢,٨٤  ٠,١٢٤  ٠,٣٥االسلوب 
  ٠,٠١  ٣,٣٥  ٠,٩٩  ٠,٤١٦االسلوب 
  ٠,٠١  ٣,٠٨  ٠,١٠٤  ٠,٣٢االسلوب 
  ٠,٠٥  ١,٩٨  ٠,٠٩٨  ٠,١٩االسلوب 
  ٠,٠١  ٥,٢٧  ٠,٠٣  ٠,١٥٦الدرجة 
  ٠,٠١  ٣,٣٥  ٠,١١٣  ٠,٣٨النشاط 
  ٠,٠١  ٢,٦٢  ٠,٠٩١  ٠,٢٣٨الكفاءة 
  الثابت

سرة
 لأل

ماء
النت

ا
 

٠,٠١  ٧,٣٩  ٣,٦٥٦  ٢٧,٠٣٣  

١٤,٠٣٣ ٠,٢٨** 

  ٠,٠١  ٣,٥٧  ٠,١١٠  ٠,٣٩٢االسلوب 
  ٠,٠١  ٤,٩١  ٠,١٣٤  ٠,٦٦االسلوب 
  ٠,٠٥  ٢,١٦  ٠,١٣٤  ٠,٣٥٤االسلوب 
  ٠,٠٥  ٢,٠٦  ٠,١٤٥  ٠,٢٩٨االسلوب 
  ٠,٠١  ٤,٩٨  ٠,١٧٧  ٠,٨٧٩التواصل 
  ٠,٠١  ٣,١٢  ٠,١١٨  ٠,٣٧٠النشاط 
  الثابت

  
معة

لجا
ء ل

تما
االن

  
 

٠,٠١  ٧,٦٦  ٣,٢٧  ٢٥,٠٦  

٢٣,٩٧ ٠,٤٤** 

  ٠,٠١  ٣,٥٧  ٠,١٤  ٠,٤٩٨االسلوب 
  ٠,٠١  ٤,٥٣  ٠,١٠٧  ٠,٤٨٤االسلوب 
  ٠,٠١  ٣,٩٩  ٠,١٠٦  ٠,٤٢١االسلوب 
  ٠,٠١  ٣,٥٨  ٠,١٢٧  ٠,٤٥٦االسلوب 
  ٠,٠٥  ٢,٥١  ٠,١١٢  ٠,٢٨٢االسلوب 
  ٠,٠١  ٦,٤  ٠,١٥٣  ٠,٩٧٩الرضا 
  ٠,٠١  ٥,٢٢  ٠,١٠٩  ٠,٥٧١النشاط 
  الثابت

كل
ء ك

تما
االن

ر ب
شعو

ال
 

٠,٠١  ٩,٩٧  ٩,٥٥  ٩٥,٢٤  

٢٥,٥٧ ٠,٤٩** 

  ٠,٠١  ٤,٤٦  ٠,٢٩٢  ١,٣االسلوب 
  ٠,٠١  ٣,٥٦  ٠,٣٢٧  ١,١٧االسلوب 
  ٠,٠١  ٣,٢٧  ٠,٣١٩  ١,٠٤االسلوب 
  ٠,٠١  ٣,٠٣  ٠,٣٤٩  ١,٠٦االسلوب 
  ٠,٠١  ٥,٢٤  ٠,٣٢١  ١,٦٨النشاط 
  ٠,٠١  ٢,٩٤  ٠,٥٨٤  ١,٧٢التواصل 
  ٠,٠١  ٤,٥٧  ٠,٢٠٦  ٠,٩٤٣الكفاءة 
  ٠,٠٥  ٢,٢٢  ٠,٥٩٣  ١,٣٢الرضا 

  ٠,٠٥* دالة عند مستوى     ٠,٠١** دالة عند مستوى 



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٥  

   یتضح من الجدول السابق ما یلي: 
وهي   ٠,٢٦) = ٢بلغت قیمة معامل التحدید (ر بالنسبة لبعد االنتماء للوطن: -

من  ٠,٢٦وهذا یعني أن هذه العوامل المنبئة تفسر  ٠,٠١دالة عند مستوى 
التغیرات الحادثة في الشعور باالنتماء للوطن حیث بلغت قیمة "ف" للنموذج 

من التباین في  ٪ ٢٦وبذلك فإن  ٠,٠١وهي دالة عند مستوى  ٢٥,٨٨
اء للوطن یمكن تفسیره في ضوء هذه المتغیرات، درجات الشعور باالنتم

وتمثلت المتغیرات المنبئة بالشعور باالنتماء للوطن في أسلوب التفكیر 
الخارجي، وأسلوب التفكیر التنفیذي، والدرجة الكلیة لفعالیة التعلم، ویمكن 
صیاغة معادلة التنبؤ الخاصة بالمتغیرات األكثر قدرة على التنبؤ بدرجات 

   االنتماء للوطن على النحو التالي:الشعور ب

  )٣س ٠,٢٥٣+٢س ٠,٢٨٠+١س ٠,٤٠٨+٢٩,٨٧٢(ص =       
تعني  ١حیث"ص" تعني المتغیر التابع وهو الشعور باالنتماء للوطن، س   

الدرجة الكلیة لفعالیة  ٣التنفیذي، س األسلوبتعني  ٢الخارجي، س األسلوب
یة بعض أسالیب التفكیر التعلم، ومن خالل ذلك فإن هذه النتائج تؤكد أهم

وفعالیة التعلم الجامعي في التنبؤ بدرجات الشعور باالنتماء للوطن لدى طلبة 
  الجامعة.

  ٠,٣٧) = ٢بالنسبة لبعد االنتماء للمجتمع: بلغت قیمة معامل التحدید (ر -
 ٠,٣٧وهذا یعني أن هذه العوامل المنبئة تفسر  ٠,٠١وهي دالة عند مستوى 
ة في الشعور باالنتماء للمجتمع حیث بلغت من التغیرات الحادث

من  ٪ ٣٧وبذلك فإن  ٠,٠١وهي دالة عند مستوى  ١٥,٦٨٤قیمة"ف"للنموذج 
التباین في درجات الشعور باالنتماء للمجتمع یمكن تفسیره في ضوء هذه 
المتغیرات، وتمثلت المتغیرات المنبئة بالشعور باالنتماء للمجتمع في أسلوب 

التفكیر الملكي، و أسلوب التفكیر الخارجي،  وأسلوبالتفكیر المتحرر، 
التفكیر المحافظ، والدرجة الكلیة لفعالیة  وأسلوبوأسلوب التفكیر الحكمي، 



  د/ حسني زكریا السید النجار  أ.م.د/ عالء الدین السعید النجار شعور باالنتماء لدى طلبة الجامعةأسالیب التفكیر وفعالیة التعلم كمنبئات لل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٥٦ 

 األكادیمیةالتعلم، وبعد االندماج في النشاط الجامعي، وبعد الكفاءة الذاتیة 
ؤ ویمكن صیاغة معادلة التنبؤ الخاصة بالمتغیرات األكثر قدرة على التنب

(ص=  بدرجات الشعور باالنتماء للمجتمع على النحو التالي:
 ٥س ٠,١٩+ ٤س ٠,٣٢+ ٣س ٠,٤١٦+٢س ٠,٣٥س + ٠,٤٠+٢٦,٨٩٥

   .)٨س ٠,٢٣٨+ ٧س ٠,٣٨+ ٦س ٠,١٥٦+
تعني  ١حیث"ص"تعني المتغیر التابع وهو الشعور باالنتماء للمجتمع، س   

 سلوباألتعني  ٣الملكي، س األسلوبتعني  ٢المتحرر، س األسلوب
 ٦المحافظ، س األسلوبتعني  ٥الحكمي، س األسلوبتعني  ٤الخارجي، س

تعني درجة االندماج في النشاط  ٧تعني الدرجة الكلیة لفعالیة التعلم، س
، ومن خالل ذلك فإن األكادیمیةتعني درجة الكفاءة الذاتیة  ٨الجامعي، س

م الجامعي في هذه النتائج تؤكد أهمیة بعض أسالیب التفكیر وفعالیة التعل
  التنبؤ بدرجات الشعور باالنتماء للمجتمع لدى طلبة الجامعة.

وهــي   ٠,٢٨) = ٢بالنسـبة لبعــد االنتمــاء لألســرة: بلغـت قیمــة معامــل التحدیــد (ر -
مــن  ٠,٢٨وهــذا یعنــي أن هــذه العوامــل المنبئــة تفســر  ٠,٠١دالــة عنــد مســتوى 

بلغــت قیمــة"ف"للنموذج التغیــرات الحادثــة فــي الشــعور باالنتمــاء للمجتمــع حیــث 
مـــن التبـــاین فـــي  ٪ ٢٨وبـــذلك فـــإن  ٠,٠١وهـــي دالـــة عنـــد مســـتوى  ١٤,٠٣٣

درجــــات الشــــعور باالنتمــــاء لألســــرة یمكــــن تفســــیره فــــي ضــــوء هــــذه المتغیــــرات، 
ـــــر  ـــــة بالشـــــعور باالنتمـــــاء لألســـــرة فـــــي أســـــلوب التفكی ـــــرات المنبئ ـــــت المتغی وتمثل

المحلــــي وبعــــد التواصــــل  التشــــریعي وأســــلوب التفكیــــر الهرمــــي وأســــلوب التفكیــــر
الدراســـي وبعـــد االنـــدماج فـــي النشـــاط الجـــامعي، ویمكـــن صـــیاغة معادلـــة التنبـــؤ 
الخاصة بالمتغیرات األكثر قدرة على التنبـؤ بـدرجات الشـعور باالنتمـاء للمجتمـع 

 ٠,٣٥٤+ ٢س ٠,٦٦+ ١س ٠,٣٩٢+ ٢٧,٠٣٣على النحـو التـالي: (ص = 
  )٥س ٠,٨٧٩+ ٤س ٠,٢٩٨+ ٣س



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٧  

تعني  ١متغیر التابع وهو الشعور باالنتماء لألسرة، سحیث"ص"تعني ال  
 األسلوبتعني  ٣الهرمي، س األسلوبتعني  ٢التشریعي، س األسلوب

تعني درجة االندماج في  ٥تعني درجة التواصل الدراسي، س ٤المحلي، س
النشاط الجامعي، ومن خالل ذلك فإن هذه النتائج تؤكد أهمیة بعض أسالیب 

تعلم الجامعي في التنبؤ بدرجات الشعور باالنتماء للمجتمع التفكیر وفعالیة ال
  لدى طلبة الجامعة.

وهي   ٠,٤٤) = ٢بالنسبة لبعد االنتماء للجامعة: بلغت قیمة معامل التحدید (ر -
من  ٠,٤٤وهذا یعني أن هذه العوامل المنبئة تفسر  ٠,٠١دالة عند مستوى 

حیث بلغت قیمة"ف"للنموذج التغیرات الحادثة في الشعور باالنتماء للجامعة 
من التباین في  ٪ ٤٤وبذلك فإن  ٠,٠١وهي دالة عند مستوى  ٢٣,٩٧

درجات الشعور باالنتماء لألسرة یمكن تفسیره في ضوء هذه المتغیرات، 
وتمثلت المتغیرات المنبئة بالشعور باالنتماء للجامعة في أسلوب التفكیر 

فكیر المتحرر وأسلوب التفكیر العالمي وأسلوب التفكیر الخارجي وأسلوب الت
التشریعي وأسلوب التفكیر الفوضوي وبعد الرضا العاطفي وبعد االندماج في 
النشاط الجامعي، ویمكن صیاغة معادلة التنبؤ الخاصة بالمتغیرات األكثر قدرة 

   - على التنبؤ بدرجات الشعور باالنتماء للجامعة على النحو التالي: 
 ٤س ٠,٤٥٦+ ٣س ٠,٤٢١+ ٢س ٠,٤٨٤+ ١س ٠,٤٩٨+ ٢٥,٠٦(ص = 

  )٧س ٠,٥٧١+٦س ٠,٩٧٩+ ٥س ٠,٢٨٢+
تعني  ١حیث"ص"تعني المتغیر التابع وهو الشعور باالنتماء للجامعة، س

 األسلوبتعني  ٣الخارجي، س األسلوبتعني  ٢العالمي، س األسلوب
تعني  ٦الفوضوي، س األسلوب ٥التشریعي، س األسلوبتعني  ٤المتحرر، س

تعني درجة االندماج في النشاط الجامعي، ومن  ٧اطفي، سدرجة الرضا الع
خالل ذلك فإن هذه النتائج تؤكد أهمیة بعض أسالیب التفكیر وفعالیة التعلم 

  الجامعي في التنبؤ بدرجات الشعور باالنتماء للجامعة لدى طلبة الجامعة.



  د/ حسني زكریا السید النجار  أ.م.د/ عالء الدین السعید النجار شعور باالنتماء لدى طلبة الجامعةأسالیب التفكیر وفعالیة التعلم كمنبئات لل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٥٨ 

) = ٢بالنسبة للدرجة الكلیة للشعور باالنتماء: بلغت قیمة معامل التحدید (ر -
وهذا یعني أن هذه العوامل المنبئة تفسر  ٠,٠١وهي دالة عند مستوى   ٠,٤٩
من التغیرات الحادثة في الشعور باالنتماء حیث بلغت قیمة"ف"للنموذج  ٠,٤٩

من التباین في  ٪ ٤٩وبذلك فإن  ٠,٠١وهي دالة عند مستوى  ٢٥,٥٧
وتمثلت  درجات الشعور باالنتماء یمكن تفسیره في ضوء هذه المتغیرات،

المتغیرات المنبئة بالشعور باالنتماء في أسلوب التفكیر الخارجي وأسلوب 
التفكیر التنفیذي وأسلوب التفكیر المتحرر وأسلوب التفكیر الحكمي ودرجة 
االندماج في النشاط الجامعي ودرجة التواصل الدراسي ودرجة الكفاءة الذاتیة 

غة معادلة التنبؤ الخاصة ودرجة الرضا العاطفي، ویمكن صیا األكادیمیة
بالمتغیرات األكثر قدرة على التنبؤ بدرجات الشعور باالنتماء للجامعة على 

 النحو التالي:

 ١,٦٨+ ٤س ١,٠٦+ ٣س ١,٠٤+ ٢س ١,١٧+ ١س ١,٣+ ٩٥,٢٤ (ص =
  )٨س ١,٣٢+ ٧س ٠,٩٤٣+ ٦س ١,٧٢+ ٥س

 األسلوبتعني  ١حیث"ص"تعني المتغیر التابع وهو الشعور باالنتماء، س
 ٤المتحرر، س األسلوبتعني  ٣التنفیذي، س األسلوبتعني  ٢الخارجي، س

تعني  ٦درجة االندماج في النشاط الجامعي، س ٥الحكمي، س األسلوبتعني 
 ٨، ساألكادیمیةتعني درجة الكفاءة الذاتیة  ٧درجة التواصل الدراسي، س

یة تعني درجة الرضا العاطفي، ومن خالل ذلك فإن هذه النتائج تؤكد أهم
بعض أسالیب التفكیر وفعالیة التعلم الجامعي في التنبؤ بدرجات الشعور 

  باالنتماء لدى طلبة الجامعة.
  نتائج الفرض الرابع: 

یوجد تأثیر دال إحصائیًا لكل من ال ینص الفرض الرابع للبحث على أنه "   
أدبي) والفرقة الدراسیة  –) والتخصص الدراسي (علمي إناث –النوع (ذكور 

الرابعة) في درجات الشعور باالنتماء لدى طلبة الجامعة". والختبار  –لثانیة (ا



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٩  

هذا الفرض استخدم الباحثان المتوسطات الحسابیة وأسلوب تحلیل التباین 
المتعدد للتأثیر الرئیسي للمتغیرات المستقلة، وتوضح الجداول التالیة تلك 

  النتائج: 
عور باالنتماء بحسب تصنیف المتغیرات ) المتوسطات الحسابیة لدرجات الش٦جدول (

  الفرقة الدراسیة) –التخصص  –المستقلة بالبحث (النوع 

  األبعاد
  بحسب الفرقة الدراسیة  بحسب التخصص  بحسب النوع

ذكور 
)٩٠(  

 إناث
)١٣٤(  

 علمي
)٨٤(  

 أدبي
)١٤٠(  

ثانیة 
)١٠٠(  

رابعة 
)١٢٤(  

االنتماء 
  ٦٠٫٦١  ٦١٫٢٦  ٦٠٫٧٤  ٦١٫١٤  ٦١٫٥٨  ٦٠٫٣٠  للوطن

االنتماء 
  ٥١٫٣٣  ٥١٫٣٧  ٥١٫٨٩  ٥٠٫٨١  ٥٠٫٧٩  ٥١٫٩٠  للمجتمع

االنتماء 
  ٤٩٫١٧  ٥٢٫٢٢  ٤٩٫٠٦  ٥٢٫٣٤  ٥٢٫٢٨  ٤٩٫١١  لألسرة

االنتماء 
  ٤٧٫٦٢  ٤٧٫١٠  ٤٨٫٠٥  ٤٦٫٦٦  ٤٥٫١٥  ٤٩٫٥٦  للجامعة

الدرجة 
  ٢٠٨٫٧٣  ٢١١٫٩٥  ٢٠٩٫٧٤  ٢١٠٫٩٤  ٢٠٩٫٨١  ٢١٠٫٨٧  الكلیة 

  



  د/ حسني زكریا السید النجار  أ.م.د/ عالء الدین السعید النجار شعور باالنتماء لدى طلبة الجامعةأسالیب التفكیر وفعالیة التعلم كمنبئات لل
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٦٠ 

  تعدد لتأثیر ) نتائج تحلیل التباین الم٧جدول (
  كل من النوع والتخصص والفرقة الدراسیة  في متغیر الشعور باالنتماء 

مصدر   األبعاد
  التباین

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  "ف"

مستوى 
  الداللة

طن
لو

ء ل
تما

الن
ا

  

  النوع
  التخصص
الفرقة 
  الدراسیة
  الخطأ
  الكلي

٦١٫٨١٣  
١٦٫٥٨٠  
٥٫٤٩٨  

١٨٧٢٥٫٦٩٣  
١٨٧٩٢٫٨٣٩  

١  
١  
١  

٢٢٠  
٢٢٣  

٦١٫٨١٣  
١٦٫٥٨٠  
٥٫٤٩٨  

٨٥٫١١٧  
  

٠٫٧٢٦  
٠٫١٩٥  
٠٫٠٦٥  

غیر 
  دالة

غیر 
  دالة 
غیر 
  دالة

مع
جت

للم
ء 

تما
الن

ا
  

  النوع
  التخصص
الفرقة 
  الدراسیة
  الخطأ
  الكلي

٤٦٫١٦٤  
٠٫٠٦٥  

٤١٫٢٠٦  
١٢٨٠٨٫٦١٧  
١٢٨٩٨٫٨٣٩  

١  
١  
١  

٢٢٠  
٢٢٣  

٤٦٫١٦٤  
٠٫٠٦٥  

٤١٫٢٠٦  
٥٨٫٢٢١  

٠٫٧٩٣  
٠٫٠١١  
٠٫٧٠٨  

غیر 
  دالة

غیر 
  دالة 
غیر 
  دالة

رة
ألس

ء ل
تما

الن
ا

  

  النوع
  التخصص
الفرقة 
  الدراسیة
  الخطأ
  الكلي

٣٧٧٫١٤٩  
٣٦٢٫٥٧٦  
٣٨٣٫٢٧٤  

١٧٢٨٣٫٧٨٦  
١٧٩١٥٫٤٢٩  

١  
١  
١  

٢٢٠  
٢٢٣  

٣٧٧٫١٤٩  
٣٦٢٫٥٧٦  
٣٨٣٫٢٧٤  
٧٨٫٥٦٣  

٤٫٨٠١  
٤٫٦١٥  
٤٫٨٧٩  

٠٫٠٥  
٠٫٠٥  
٠٫٠٥  

عة
جام

 لل
اء

تم
الن

ا
  

  النوع
  التخصص
الفرقة 
  الدراسیة
  الخطأ
  الكلي

٧٣٠٫١٤٧  
١٠٫٥٥٥  
٦٨٫٨٠٣  

١٦٢٨١٫٠٣٣  
١٧٠٣٩٫٧١٤  

١  
١  
١  

٢٢٠  
٢٢٣  

٧٣٠٫١٤٧  
١٠٫٥٥٥  
٦٨٫٨٠٣  
٧٤٫٠٥  

٩٫٨٦٦  
٠٫١٤٣  
٠٫٩٣٠  

٠٫٠١  
غیر 
  دالة

غیر 
  دالة

یة 
لكل

ة ا
رج

الد
اء

تم
الن

ل
  

  النوع
  التخصص
الفرقة 
  الدراسیة
  الخطأ
  الكلي

٤٢٫٦٨٢  
٤٠٤٫٨١٩  
٥١٫٩٥٨  

١٥٧٦٣٤٫٣٧٨  
١٥٨٢١٥٫٩٢٩  

١  
١  
١  

٢٢٠  
٢٢٣  

٤٢٫٦٨٢  
٤٠٤٫٨١٩  
٥١٫٩٥٨  

٧١٦٫٥٢٠  

٠٫٠٦٠  
٠٫٥٦٥  
٠٫٠٧٣  

غیر 
  دالة

غیر 
  دالة

غیر 
  دالة

  یتضح من الجدول السابق ما یلي:
) في االنتماء للوطن إناث –عدم وجود فروق دالة إحصائیا بحسب النوع (ذكور  -

 إحصائیاً واالنتماء للمجتمع والدرجة الكلیة للشعور باالنتماء، ووجود فروق دالة 
) وهي دالة ٤,٨٠٢نتماء لألسرة لصالح اإلناث حیث بلغت قیمة"ف"(في اال

، وفي االنتماء للجامعة لصالح الذكور حیث بلغت ٠,٠٥إحصائیًا عند مستوى 
 .٠,٠١) وهي دالة إحصائیًا عند مستوى ٩,٨٦٦قیمة"ف"(



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦١  

أدبي) في االنتماء  –بحسب التخصص (علمي  إحصائیاً عدم وجود فروق دالة  -
اء للمجتمع واالنتماء للجامعة والدرجة الكلیة للشعور باالنتماء، للوطن واالنتم

في االنتماء لألسرة لصالح التخصص العلمي حیث  إحصائیاً ووجود فروق دالة 
 .٠,٠٥) وهي دالة إحصائیًا عند مستوى ٤,٦١٥بلغت قیمة"ف"(

الرابعة) في  –بحسب الفرقة الدراسیة (الثانیة  إحصائیاً عدم وجود فروق دالة  -
االنتماء للوطن واالنتماء للمجتمع واالنتماء للجامعة والدرجة الكلیة للشعور 

في االنتماء لألسرة لصالح الفرقة الثانیة  إحصائیاً باالنتماء، ووجود فروق دالة 
 .٠,٠٥) وهي دالة إحصائیًا عند مستوى ٤,٨٧٩حیث بلغت قیمة"ف"(

  نتائج الفرض الخامس: 
یوجد تأثیر دال إحصائیًا لكل من ال لى أنه"ینص الفرض الخامس للبحث ع    

أدبي) والعمر الزمني  –) والتخصص الدراسـي (علمي إناث –النوع (ذكور
الرابعة) في درجات أسالیب التفكیر لدى طلبة  –/الفرقة الدراسیة (الثانیة 

  الجامعة".
 والختبار هذا الفرض استخدم الباحثان المتوسطات الحسابیة وأسلوب تحلیل     

التباین المتعدد للتأثیر الرئیسي للمتغیرات المستقلة، وتوضح الجداول التالیة 
 .إلیهاالنتائج التي تم التوصل 
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٦٢ 

) المتوسطات الحسابیة لدرجات أسالیب التفكیر بحسب تصنیف المتغیرات ٨جدول (
  الفرقة الدراسیة) –التخصص  –المستقلة بالبحث (النوع 

أسالیب 
  التفكیر

  حسب الفرقة الدراسیة  التخصص حسب  حسب النوع
ذكور 

)٩٠(  
 إناث

)١٣٤(  
 علمي

)٨٤(  
 أدبي

)١٤٠(  
ثانیة 

)١٠٠(  
رابعة 

  ١٨٫٠٤  ١٩٫٣٤  ١٧٫٩٥  ١٩٫٤٣  ١٩٫٥٠  ١٧٫٨٨  التشریعي  )١٢٤(
  ١٦٫٣٦  ١٧٫٩٥  ١٦٫٨٥  ١٧٫٤٦  ١٨٫٢٢  ١٦٫٠٩  التنفیذي
  ١٧٫١٠  ١٨٫٨١  ١٧٫٤٢  ١٨٫٤٩  ١٨٫٩٨  ١٧٫٠٥  الحكمي
  ١٦٫١٣  ١٧٫٥٩  ١٦٫٥٥  ١٧٫١٧  ١٧٫٦٩  ١٦٫٠٣  العالمي
  ١٦٫١٢  ١٧٫٥٦  ١٦٫٠٠  ١٧٫٦٨  ١٨٫٠٩  ١٥٫٥٩  المحلي
  ١٧٫٢٧  ١٨٫٦٦  ١٨٫١٥  ١٧٫٧٨  ١٦٫٩٧  ١٨٫٩٧  المتحرر
  ١٤٫١٥  ١٥٫٩٩  ١٤٫٢٤  ١٥٫٩٦  ١٥٫٨١  ١٤٫٣٣  المحافظ
  ١٦٫٧٧  ١٨٫١١  ١٦٫٦١  ١٨٫٢٦  ١٨٫٩٤  ١٥٫٩٣  الھرمي
  ١٥٫١١  ١٧٫٥٤  ١٥٫٨٠  ١٦٫٨٦  ١٧٫٥٢  ١٥٫١٣  الملكي
  ١٦٫٥٩  ١٨٫٦٤  ١٦٫٦١  ١٨٫٣٩  ١٨٫٣٤  ١٦٫٦٦  األقلي

  ١٥٫٢٧  ١٦٫٠٩  ١٥٫١٢  ١٦٫٢٤  ١٤٫٧٧  ١٦٫٥٩  الفوضوي
  ١٤٫٥٠  ١٦٫٣٢  ١٤٫٩٦  ١٥٫٨٦  ١٦٫١٧  ١٤٫٦٥  الداخلي
  ١٧٫٢١  ١٩٫١٤  ١٧٫٠٠  ١٩٫٣٥  ١٨٫٦٠  ١٧٫٧٥  الخارجي

) نتائج تحلیل التباین المتعدد لتأثیر كل من النوع والتخصص والفرقة الدراسیة  في ٩جدول (
  ر الشعور باالنتماء متغی

مصدر   األسالیب
  التباین

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  "ف"

  الداللة

  التشریعي 

  النوع
  التخصص
  الفرقة 
  الخطأ
  الكلي

٩٨,٦٢٣  
٦٦,٢٣٢  
٧٧,٨٧٠  

٧٢٠٩,٩٤٤  

١  
١  
١  

٢٢٠  

٩٨,٦٢٣  
٦٦,٢٣٢  
٧٧,٨٧٠  
٣٢,٧٧٢  

٣,٠٠  
٢,٠٢١  
٢,٣٧٦  

  غیر دالة
  دالة غیر

  غیر دالة

  التنفیذي

  النوع
  التخصص
  الفرقة 
  الخطأ
  الكلي

١٧١,٥٨٠  
٩٧,٩٤٩  
١٣,٠١٢  

٧٦٧٢,٧١٤  

١  
١  
١  

٢٢٠  

١٧١,٥٨٠  
٩٧,٩٤٩  
١٣,٠١٢  
٣٤,٨٧٦  

٤,٩٢  
٢,٨٠  
٠,٣٧٣  

٠,٠٥  
  غیر دالة
  غیر دالة

  الحكمي

  النوع
  التخصص
  الفرقة 
  الخطأ
  الكلي

١٢٣,٩١١  
١١٥,١٠٣  
٤٠,٤٤٧  

٧٨٣٩,٩٥٤  

١  
١  
١  

٢٢٠  

١٢٣,٩١١  
١١٥,١٠٣  
٤٠,٤٤٧  
٣٥,٦٣٦  

٣,٩٤  
٣,٢٣  
١,١٣٥  

٠,٠٥  
  غیر دالة
  غیر دالة

  العالمي

  النوع
  التخصص
  الفرقة 
  الخطأ
  الكلي

١٠٤,٢٩١  
٨٣,٧٩٥  
١٤,١٠٣  

٤٥٥١,٠٢١  

١  
١  
١  

٢٢٠  

١٠٤,٢٩١  
٨٣,٧٩٥  
١٤,١٠٣  
٢٠,٦٨٦  

٥,٠٤٢  
٤,٠٥١  
٠,٦٨٢  

٠,٠٥  
٠,٠٥  

  غیر دالة
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٦٣  

مصدر   األسالیب
  التباین

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  "ف"

  الداللة

  ليالمح

  النوع
  التخصص
  الفرقة 
  الخطأ
  الكلي

٢٣٤,٢٨٦  
٨٠,١٩٩  
١٠٠,١٨٢  
٦٦٥٧,٣٦٩  
٦٩٢١,٩٨٢  

١  
١  
١  

٢٢٠  
٢٢٣  

٢٣٤,٢٨٦  
٨٠,١٩٩  
١٠٠,١٨٢  
٣٠,٢٦١  

٧,٧٤٢  
٢,٦٥  
٣,٣١١  

٠,٠١  
  غیر دالة
  غیر دالة

  المتحرر

  النوع
  التخصص
  الفرقة 
  الخطأ
  الكلي

١٥٠,٤٩٦  
٧٥,٢٢٠  
٤,٨٣٤  

٧٧٣٧,٢٠٧  
٨٠٢٩,٨٣٩  

١  
١  
١  

٢٢٠  
٢٢٣  

١٥٠,٤٩٦  
٧٥,٢٢٠  
٤,٨٣٤  
٣٥,١٦٩  

٤,٢٧٩  
٢,١٣٩  
٠,١٣٧  

٠,٠٥  
  غیر دالة
  غیر دالة

  المحافظ

  النوع
  التخصص
  الفرقة 
  الخطأ
  الكلي

٨١,٨٥٥  
١٣٣,٠١٤  
٩٧,٩٩٦  

٦١٤٨,٤٣٩  
٦٣٢٥,٤٢٩  

١  
١  
١  

٢٢٠  
٢٢٣  

٨١,٨٥٥  
١٣٣,٠١٤  
٩٧,٩٩٦  
٢٧,٩٧٤  

٢,٩٢  
٤,٧٦  
٣,٩٢  

  غیر دالة
٠,٠٥  
٠,٠٥  

  الهرمي

  النوع
  التخصص
  الفرقة 
  الخطأ
  الكلي

٣٣٩,٨٦٨  
٦٩,٨٨٩  
٩٧,٢١٧  

٧٤٧٢,٩٦٣  
٧٨٢٧,٤٢٩  

١  
١  
١  

٢٢٠  
٢٢٣  

٣٣٩,٨٦٨  
٦٩,٨٨٩  
٩٧,٢١٧  
٣٣,٩٦٨  

١٠,٠١  
٢,٠٥٧  
٢,٨٦٢  

٠,٠١  
  غیر دالة
  غیر دالة

  الملكي

  النوع
  التخصص
  الفرقة 
  الخطأ
  الكلي

٢١٣,٦٠  
٢٣٠,٧٧١  
٤٠,٠٨٩  

٥٨٢٢,٢٥٢  
٦١٨٤,٩٨٢  

١  
١  
١  

٢٢٠  
٢٢٣  

٢١٣,٦٠  
٢٣٠,٧٧١  
٤٠,٠٨٩  
٢٦,٤٦٥  

٨,٠٧١  
٨,٧٢  
١,٥١٥  

٠,٠١  
٠,٠١  

  غیر دالة
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٦٤ 

مصدر   األسالیب
  التباین

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  "ف"

  الداللة

  األقلي

  النوع
  التخصص
  الفرقة 
  الخطأ
  الكلي

١٠٦,٣٦٠  
١٢٨,٥٠١  
١١٣,٣٤٢  
٧٣٩٩,٣٨٨  
٧٥٩٤,٨٥٧  

١  
١  
١  

٢٢٠  
٢٢٣  

١٠٦,٣٦٠  
١٢٨,٥٠١  
١١٣,٣٤٢  
٣٣,٦٣٤  

٣,١٦٢  
٣,٩٠  
٣,٣٧  

  غیر دالة
٠,٠٥  

  غیر دالة

  الفوضوي

  النوع
  التخصص
  الفرقة 
  الخطأ
  الكلي

١٢٤,٧٠٧  
٢٦,٦٠٢  
٤٤,٦٣٥  

٥٤٩٩,٠٥٥  
٥٦٣٢,٥٥٤  

١  
١  
١  

٢٢٠  
٢٢٣  

١٢٤,٧٠٧  
٢٦,٦٠٢  
٤٤,٦٣٥  
٢٤,٩٩٦  

٤,٩٩  
١,٠٦٤  
١,٧٨٦  

٠,٠٥  
  غیر دالة
  غیر دالة

  الخارجي

  النوع
  التخصص

  الفرقة راسیة
  الخطأ
  الكلي

٨٨,٦١١  
١٢٨,٧٣٢  
٢٨,٩٠  

٥٥٤٣,٥٧  
٥٧١٥,٣٥٧  

١  
١  
١  

٢٢٠  
٢٢٣  

٨٨,٦١١  
١٢٨,٧٣٢  
٢٨,٩٠  
٢٥,١٩٨  

٣,٤٣  
٥,١١  
١,١٤٧  

  غیر دالة
٠,٠٥  

  غیر دالة

  الداخلي

  النوع
  التخصص
  الفرقة 
  الخطأ
  الكلي

٢٧,٠٣٢  
١٤٤,٦٤٢  
١٩٥,٩٥٨  
٨٧١٥,٩٢٢  
٨٩٤١,٨٣٩  

١  
١  
١  

٢٢٠  
٢٢٣  

٢٧,٠٣٢  
١٤٤,٦٤٢  
١٩٥,٩٥٨  
٣٩,٦١٨  

٠,٦٨٢  
٣,٦٥١  
٤,٩٤٦  

  غیر دالة
  غیر دالة
٠,٠٥  

  یتضح من الجدول السابق ما یلي:
) في األسلوب إناث –ب النوع (ذكور عدم وجود فروق دالة إحصائیا بحس -

التشریعي و األسلوب المحافظ واألسلوب األقلي واألسلوب الداخلي واألسلوب 
في األسلوب التنفیذي واألسلوب الحكمي  إحصائیاً الخارجي، ووجود فروق دالة 

واألسلوب العالمي واألسلوب المحلي واألسلوب الهرمي واألسلوب الملكي لصالح 
 -١٠,٠١ – ٧,٧٤٢ – ٥,٠٤٢ – ٣,٩٤ – ٤,٩٢غت قیم "ف"(اإلناث حیث بل

 األسلوب، وفي ٠,٠١، ٠,٠٥) وهي دالة إحصائیًا عند مستوى ٨,٠٧١



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد (الرابع المجلد مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦٥  

 – ٤,٢٧٩الفوضوي لصالح الذكور حیث بلغت قیمة"ف"( واألسلوبالمتحرر 
 .٠,٠٥) وهي دالة إحصائیًا عند مستوى ٤,٩٩

أدبي) في  –(علمي  عدم وجود فروق دالة إحصائیا بحسب التخصص الدراسي -
األسلوب التشریعي و األسلوب التنفیذي واألسلوب الحكمي واألسلوب المحلي 

الداخلي،  واألسلوبالفوضوي  واألسلوبالهرمي  واألسلوبواألسلوب المتحرر 
في األسلوب العالمي واألسلوب المحافظ واألسلوب  إحصائیاً ووجود فروق دالة 

الخارجي لصالح التخصص العلمي حیث  واألسلوبالملكي واألسلوب األقلي 
) وهي دالة ٥,١١ – ٣,٩٠ – ٨,٧٢ – ٤,٧٦ – ٤,٠٥١بلغت قیم"ف"(

 .٠,٠١، ٠,٠٥إحصائیًا عند مستوى 

الرابعة) في  –عدم وجود فروق دالة إحصائیا بحسب الفرقة الدراسیة (الثانیة  -
مي األسلوب التشریعي و األسلوب التنفیذي واألسلوب الحكمي واألسلوب العال

الهرمي واألسلوب الملكي  واألسلوبواألسلوب المحلي واألسلوب المتحرر 
الداخلي، ووجود فروق دالة  واألسلوبالفوضوي  واألسلوبواألسلوب األقلي 

الداخلي لصالح الفرقة الثانیة حیث  واألسلوبفي واألسلوب المحافظ  إحصائیاً 
 .٠,٠٥توى ) وهي دالة إحصائیًا عند مس٤,٩٤٦ – ٣,٩٢بلغت قیم"ف"(

  نتائج الفرض السادس: 
یوجد تأثیر دال إحصائیًا لكل من ال ینص الفرض السادس للبحث على أنه"    

أدبي) والعمر الزمني /الفرقة  –اناث) والتخصص الدراسي (علمي  –النوع (ذكور 
  فعالیة التعلم لدى طلبة الجامعة".أبعاد الرابعة) في درجات  –الدراسیة (الثانیة 

والختبار هذا الفرض استخدم الباحثان المتوسطات الحسابیة وأسلوب           
تحلیل التباین المتعدد للتأثیر الرئیسي للمتغیرات المستقلة، وتوضح الجداول 

  التالیة النتائج التي تم التوصل الیها.
) المتوسطات الحسابیة لدرجات فعالیة التعلم بحسب تصنیف المتغیرات المستقلة ١٠جدول (

  الفرقة الدراسیة) –التخصص  –لبحث (النوع با
حسب الفرقة       حسب التخصص  حسب النوع  االبعاد

  الدراسیة
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٦٦ 

ذكور 
)٩٠(  

اناث 
)١٣٤(  

علمى 
)٨٤(  

أدبى 
)١٤٠(  

ثانیة 
)١٠٠(  

رابعة 
)١٢٤(  

الكفاءة الذاتیة 
  ٣٤٫٦١  ٣٢٫٢٦  ٣٥٫٦١  ٣١٫٢٦  ٣٣٫١٥  ٣٣٫٧١  االكادیمیة

التنظیم واالنتباه 
  ١٧٫٥٨  ١٨٫٠٣  ١٧٫٩٩  ١٧٫٦٢  ١٧٫٧٨  ١٧٫٨٣  للدراسة

إدارة الضغوط 
  ١٢٫٦٨  ١٢٫٣٤  ١٣٫٢٨  ١٢٫٢٠  ١٣٫٠٢  ١٢٫٤٠  وضیق الوقت

االندماج في 
  ٢٠٫٨١  ١٨٫٩٦  ٢٠٫٩٢  ١٨٫٨٥  ١٨٫٩٨  ٢٠٫٨٠  النشاط الجامعي

الرضا العاطفي 
  ١٥٫٥٥  ١٥٫٦٩  ١٦٫٠٣  ١٥٫٢٢  ١٥٫٣٧  ١٥٫٨٨  أو الوجداني

التواصل 
  ١٤٫٨٢  ١٤٫٨٨  ١٥٫٢٣  ١٤٫٤٧  ١٤٫٨٨  ١٤٫٨١  الدراسي

  ١١٦٫٣١  ١١٠٫١٠  ١١٨٫٤٥  ١٠٧٫٩٦  ١١١٫٧٦  ١١٤٫٦٥  الدرجة الكلیة
  

) نتائج تحلیل التباین المتعدد لتأثیر كل من النوع والتخصص والفرقة الدراسیة  ١١جدول (
  في متغیر فعالیة التعلم 

توى مس  قیمة "ف"متوسط درجات مجموع مصدر   األبعاد

ءة 
كفا

ال
یة 

لذات
ا

میة
ادی

الك
ا

  

  النوع
  التخصص
الفرقة 

١١,٧٣٤  
٢١٥,٦٨٩  
٦٧٣,٠٠٣  

١  
١  
١  

١١,٧٣٤  
٢١٥,٦٨٩  
٦٧٣,٠٠٣  

٠,٢٥٥  
٤,٦٩  
١٤,٦٣  

غیر 
  دالة

٠,٠٥  

یم 
تنظ

ال
اه 

نتب
واال

سة
لدرا

ل
  

  النوع
  التخصص
الفرقة 

  سیةالدرا

٠,٠٩٦  
٧,٩٦  
٤,٨٢٤  

٢٦١١,٢٣٧  

١  
١  
١  

٢٢٠  

٠,٠٩٦  
٧,٩٦  
٤,٨٢٤  
١١,٨٦٩  

٠,٠٨  
٠,٦٧١  
٠,٤٠٦  

غیر 
  دالة

غیر 
  دالة

وط 
ضغ

ال
ق 

ضی
  النوعو

  التخصص
الفرقة 
  الدراسیة

١٤,٤٢  
٠,١٤٤  
٣٦,٤٣١  

٢١٠٢,١٣٣  

١  
١  
١  

٢٢٠  

١٤,٤٢  
٠,١٤٤  
٣٦,٤٣١  
٩,٥٥٥  

١,٥٠٩  
٣,٩٢  
٠,٠١٥  

  

غیر 
  دالة

٠,٠٥  
غیر 

ي 
ج ف

دما
االن

اط 
نش

ال
عي

جام
ال

  
  النوع
  التخصص
الفرقة 
  الدراسیة

١٢٤,٤١٥  
١٣٣,٠٠٧  
١٥٣,٦٤٦  
٤٣٦٧,٢٩٥  

١  
١  
١  

٢٢٠  

١٢٤,٤١٥  
١٣٣,٠٠٧  
١٥٣,٦٤٦  
١٩,٨٥١  

٦,٢٦٧  
٦,٧٠  
٧,٧٤  

٠,٠٥  
٠,٠١  
٠,٠١  

ضا 
الر

ا
أو 

ي 
طف

لعا
ني

جدا
الو

  

  النوع
  التخصص
الفرقة 
  الدراسیة

٩,٧٦٦  
٠,٧٨٧  
٢٣,٣٤٥  

٢٢٢١,٥٠٣  

١  
١  
١  

٢٢٠  

٩,٧٦٦  
٠,٧٨٧  
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توى مس  قیمة "ف"متوسط درجات مجموع مصدر   األبعاد
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٠,٠٥  
  یتضح من الجدول السابق ما یلي:  ٠,٠١

) في أبعاد الكفاءة إناث –عدم وجود فروق دالة إحصائیا بحسب النوع (ذكور  -
دارة الضغوط وضیق الوقت، األكادیمیةالذاتیة  ، والتنظیم واالنتباه للدراسة، وإ

ة لفعالیة التعلم، ووجود فروق والرضا العاطفي، والتواصل الدراسي، والدرجة الكلی
في بعد االندماج في النشاط الجامعي لصالح الذكور حیث بلغت  إحصائیادالة 

 . ٠,٠٥) وهي دالة إحصائیًا عند مستوى ٦,٢٦٧قیمة"ف"(

أدبي) في  –عدم وجود فروق دالة إحصائیا بحسب التخصص الدراسي(علمي  -
في، والتواصل الدراسي، ووجود أبعاد التنظیم واالنتباه للدراسة، والرضا العاط

دارة الضغوط وضیق األكادیمیةفي أبعاد الكفاءة الذاتیة  إحصائیاً فروق دالة  ،، وإ
الوقت، واالندماج في النشاط الجامعي، والدرجة الكلیة لفعالیة التعلم لصالح 

) ٥,٥٧٩ – ٦,٧٠ - ٣,٩٢ – ٤,٦٩حیث بلغت قیم"ف"( األدبيالتخصص 
  . ٠,٠١، ٠,٠٥مستوى وهي دالة إحصائیًا عند 

الرابعة) في  –عدم وجود فروق دالة إحصائیا بحسب الفرقة الدراسیة (الثانیة  -
دارة الضغوط وضیق الوقت، التنظیم واالنتباه للدراسة، والرضا العاطفي،  أبعاد وإ

في أبعاد الكفاءة الذاتیة  إحصائیاً والتواصل الدراسي، ووجود فروق دالة 
ي النشاط الجامعي، والدرجة الكلیة لفعالیة التعلم لصالح ، واالندماج فاألكادیمیة

) وهي دالة ١٤,٥٠٩ -٧,٧٤ –١٤,٦٣الفرقة الرابعة حیث بلغت قیم"ف" (
 . ٠,٠١، ٠,٠٥إحصائیًا عند مستوى 

  التفسیر والمناقشة:
حصائیًا بین إوجود عالقة دالة  إليللبحث  األولتوصلت نتائج الفرض     

، كما توصلت نتائج الفرض الثاني أسالیب التفكیرر باالنتماء وبعض الشعو 
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حصائیًا بین الشعور باالنتماء وفعالیة التعلم إوجود عالقة دالة  إليللبحث 
أن الشعور باالنتماء لدى طالب  إليوالدرجة الكلیة وتشیر هذه النتائج  األبعاد

فعالیة التعلم  بأبعادالجامعة یرتبط ببعض طرق وأسالیب التفكیر وكذلك 
الجامعي وكالهما یتأثر ویؤثر في اآلخر ، وهذا ما أثبتته نتائج الفرض الثالث 

وبعض أبعاد فعالیة التعلم  أن بعض أسالیب التفكیر إليللبحث والتي توصلت 
 بالنسبة لبعد االنتماء للوطن، فبالشعور باالنتماء لدى طالب الجامعة تنبئ

وطن في أسلوب التفكیر المتغیرات المنبئة بالشعور باالنتماء لل تمثلت
بالنسبة أما الخارجي، وأسلوب التفكیر التنفیذي، والدرجة الكلیة لفعالیة التعلم، 

تمثلت المتغیرات المنبئة بالشعور باالنتماء للمجتمع في  لبعد االنتماء للمجتمع
التفكیر الملكي، و أسلوب التفكیر الخارجي،  وأسلوبأسلوب التفكیر المتحرر، 

التفكیر المحافظ، والدرجة الكلیة لفعالیة  وأسلوبیر الحكمي، وأسلوب التفك
 ،األكادیمیةالتعلم، وبعد االندماج في النشاط الجامعي، وبعد الكفاءة الذاتیة 

تمثلت المتغیرات المنبئة بالشعور باالنتماء  بالنسبة لبعد االنتماء لألسرةو 
مي وأسلوب التفكیر لألسرة في أسلوب التفكیر التشریعي وأسلوب التفكیر الهر 

بالنسبة ، و المحلي وبعد التواصل الدراسي وبعد االندماج في النشاط الجامعي
تمثلت المتغیرات المنبئة بالشعور باالنتماء للجامعة في  لبعد االنتماء للجامعة

أسلوب التفكیر العالمي وأسلوب التفكیر الخارجي وأسلوب التفكیر المتحرر 
أسلوب التفكیر الفوضوي وبعد الرضا العاطفي وأسلوب التفكیر التشریعي و 
 النسبة للدرجة الكلیة للشعور باالنتماء، و الجامعيوبعد االندماج في النشاط 

تمثلت المتغیرات المنبئة بالشعور باالنتماء في أسلوب التفكیر الخارجي 
وأسلوب التفكیر التنفیذي وأسلوب التفكیر المتحرر وأسلوب التفكیر الحكمي 

الندماج في النشاط الجامعي ودرجة التواصل الدراسي ودرجة الكفاءة ودرجة ا
توضح أن بعض  وهذه النتائج، ودرجة الرضا العاطفي األكادیمیةالذاتیة 

أسلوب التفكیر الخارجي وأسلوب التفكیر التنفیذي وأسلوب  أسالیب التفكیر مثل
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التعلم الجامعي وبعض أبعاد فعالیة ، التفكیر المتحرر وأسلوب التفكیر الحكمي
درجة االندماج في النشاط الجامعي ودرجة التواصل الدراسي ودرجة مثل 

ودرجة الرضا العاطفي تنبيء بالشعور باالنتماء لدى  األكادیمیةالكفاءة الذاتیة 
ان الشعور باالنتماء لدى طالب الجامعة یتأثر  إليطالب الجامعة وهذا یشیر 

تعلم وأي تغیر یطرأ على هذه المتغیرات یتبعه بأسالیب التفكیر وأبعاد فعالیة ال
بالفعل تغیر في الشعور باالنتماء ، وتتفق هذه النتائج مع نتائج بعض 

) ودراسة الجسار ٢٠٠٤الدراسات والبحوث السابقة مثل: دراسة الطیب(
) ودراسة ٢٠٠٦ودراسة صبان( (Beverty, 2005)) و دراسة بیفرتي ٢٠٠٤(

ودراسة مك ماهون  (Santinello, 2007) سانتینلو ودراسة Chow, 2007)شو (
ودراسة یواومك ماهون  (McMahon & Wernsman, 2008)وویرنسمان 

(Uwah & McMahon, 2008) ودراسة ٢٠٠٨(ودراسة أحمد (
)، حیث توصلت ٢٠١١) ودراسة باظه(٢٠١٠) ودراسة عبید(٢٠٠٩المنشاوي(

الشعور باالنتماء والعدید من  بین إحصائیاً وجود عالقة دالة  إليهذه الدراسات 
ومهارات التعلم وبعض  األكادیمیةالمتغیرات منها فعالیة الذات والفعالیة 

مهارات التفكیر وجودة الحیاة والتحصیل الدراسي والصحة النفسیة وبذلك یمكن 
والتي تم صیاغتها صفریة وقبول  الفروض األول والثاني والثالث للبحث رفض

  . الفروض البدیلة
لكل  إحصائیاً وجود تأثیر دال  إليكما توصلت نتائج الفرض الرابع للبحث     

 –أدبي) والفرقة الدراسیة(الثانیة  –) والتخصص(علمي إناث -من النوع(ذكور 
الرابعة) في بعض أبعاد الشعور باالنتماء، وكذلك توصلت نتائج الفرض الخامس 

) والتخصص إناث -(ذكور لكل من النوع إحصائیاً وجود تأثیر دال  إليللبحث 
الرابعة) في بعض أسالیب التفكیر، كما  –أدبي) والفرقة الدراسیة(الثانیة  –(علمي 

لكل من  إحصائیاً وجود تأثیر دال  إليتوصلت نتائج الفرض السادس للبحث 
 –أدبي) والفرقة الدراسیة(الثانیة  –) والتخصص(علمي إناث -النوع(ذكور 
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الیة التعلم الجامعي وتتفق هذه النتائج مع نتائج بعض الرابعة) في بعض أبعاد فع
) ٢٠٠٢) ودراسة شلبي (٢٠٠١الدراسات والبحوث السابقة مثل: دراسة رمضان (

) ٢٠٠٤) ودراسة حسانین(٢٠٠٤) ودراسة الجسار (٢٠٠٤ودراسة الطیب(
ودراسة  (Beverty, 2005)بیفرتي  ) ودراسة٢٠٠٤ودراسة الدردیر(

) ودراسة ٢٠١٠) ودرویش وشحاتة(٢٠٠٧جیعه() ودراسة ر ٢٠٠٦صبان(
 إليحیث توصلت هذه الدراسات ، (Morris, 2010)) ودراسة موریس٢٠١٠عبید(

في الشعور باالنتماء وبعض أسالیب التفكیر وأبعاد  إحصائیاً وجود فروق دالة 
أدبي)  –اناث) والتخصص(علمي  - فعالیة التعلم الجامعي بحسب النوع(ذكور 

الفروض الرابع والخامس  رفضالرابعة) وبذلك یمكن  –یة (الثانیة والفرقة الدراس
  .والتي تم صیاغتها صفریة وقبول الفروض البدیلة والسادس للبحث

  التوصیات والبحوث المقترحة:
: التوصیات    أوًال

  عمل لقاءات توعویة لطلبة الجامعة لتعمیق الشعور باالنتماء وأهمیته وتأثیره
یة الفرد والتأكید على دور األسرة والمؤسسات علي كثیر من جوانب شخص

 االجتماعیة ووسائل اإلعالم في تدعیم الشعور باالنتماء. 
  االهتمام بعملیة التعلم وتحسین متغیراتها وفعالیتها لطلبة الجامعة حیث تساعد

 هذه المتغیرات على تعمیق الشعور باالنتماء.
  الطلبة لمساعدتهم على االهتمام بتحسین مهارات وأسالیب التفكیر لدى

التفكیر االیجابي والتعامل مع مستجدات العصر الحالي بما ینعكس على 
 تنمیة الشعور باالنتماء لدیهم. 

  العمل على تقلیل الضغوط الدراسیة التي یتعرض لها طلبة الجامعة من خالل
تقدیم بتعدیل المناهج وتحسین أسالیب التدریس ونظم االمتحانات والتقویم 

ل من التوجیه االجتماعي واإلرشاد األكادیمي والتربوي للطلبة مما قد أشكا
 یسهم في زیادة الشعور باالنتماء للجامعة.

: البحوث المقترحة    ثانیًا
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  الشعور باالنتماء وعالقته بالتوافق النفسي والمهارات االجتماعیة والتحصیل
 الدراسي لدى طلبة الجامعة.

 لدى طلبة الجامعة. الوجدانيكاء الشعور باالنتماء وعالقته بالذ 
  دراسة مقارنة للشعور باالنتماء لدى طلبة الجامعة الحاصلین على الثانویة

 العامة من مصر ومن خارج مصر. 
 .الشعور باالنتماء وعالقته بجودة الحیاة وفعالیة الذات لدى طلبة الجامعة 
  شعور التعلم والتفكیر في تحسین ال أسالیبفعالیة التدریب على بعض

 باالنتماء لدى طلبة الجامعة.
  فعالیة برنامج تدریبي لتنمیة الشعور باالنتماء في تحسین الذكاء الوجداني

 وجودة الحیاة النفسیة لدى طلبة الجامعة.
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  المراجع
). أســـــالیب التفكیـــــر الممیـــــزة لألنمــــــاط ٢٠٠٥أبـــــو المعـــــاطي،  یوســـــف جــــــالل( .١

،  ٤٩) ١٥،  (لنفســیةالمجلــة المصــریة للدراســات االمختلفــة للشخصــیة. 
٤٤٦ -٣٧٥. 

). االنتمـــاء االجتمــاعي والرضـــا عــن الحیـــاة ٢٠١٠أبــو النیــل، هبـــة اهللا محمــود( .٢
مجلــــة دراســــات السیاســــیة.  بالمشــــاركةوقیمــــة اإلصــــالح كمتغیــــرات منبئــــة 

 . ١٦٥ - ١١٥، ١) ٩، (عربیة في علم النفس، مصر

عینـة مـن الشـباب ). فاعلیة الذات واالنتمـاء لـدى ٢٠٠٨أحمد، بشري إسماعیل( .٣
، ٦٠) ١٨. (المجلــة المصــریة للدراســات النفســیةالعــاطلین عــن العمــل. 

١٢٢ -٥٧ . 

). الشــعور باالنتمــاء الــوطني والقــومي العربــي ٢٠١١(باظــه، آمــال عبــد الســمیع .٤
ــــه بصــــالبة  ــــة: دراســــة  الشخصــــیةوعالقت ــــة التربی ــــدى طلبــــة وطالبــــات كلی ل

رشــاد النفســي، جامعــة المــؤتمر الســادس عشــر لإل ســیكومتریة كلینیكیــة. 
  .٧٨ -٣٩، شمس عین

ــــــم المــــــرحلتین ٢٠٠٤الجســــــار، ســــــلوى عبــــــد اهللا ( .٥ ــــــامج إعــــــداد معل ــــــع برن ). واق
المتوسطة والثانویـة فـي تحقیـق االنتمـاء الـوطني والمهنـي واالجتمـاعي لـدى 

ــاهج الطلبــة المعلمــین بكلیــة التربیــة فــي جامعــة الكویــت.  دراســات فــي المن
  .١٦١ – ١٢٤، مصر، التدریس وطرق

ســـیكولوجیة االنتمـــاء وقضـــایاه مـــن منظـــور الفتـــاة ). ٢٠٠٣(مـــاريحبیـــب،  .٦
  . القاهرة، مكتبة االنجلو المصریة.الجامعیة: دراسة استطالعیة

). أســالیب التفكیــر المرتبطـة بــالمواقف الدراســیة ٢٠٠٤عبـاس( اعتــدالحسـانین،  .٧
. والمنـــاخ الجـــامعي كمـــا یدركـــه الطلبـــة المنخفضـــون والمرتفعـــون تحصـــیلیاً 

  .١٠٦-٥٩، ٢) ٣، (دراسات عربیة في علم النفس، مصر مجلة
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٧٣  

قائمـــة أســـالیب ).  ٢٠٠٤المـــنعم أحمـــد والطیـــب، عصـــام علـــي( عبـــدالـــدردیر،  .٨
  القاهرة، عالم الكتاب.      التفكیر (النسخة القصیرة).

 Sternberg). أســـالیب التفكیـــر لســـتیرنبرج ٢٠٠٤(الـــدردیر، عبـــد المـــنعم أحمـــد .٩
وبعـض  Biggsیـة بقنـا وعالقتهـا بأسـالیب الـتعلم لبیجـز لدى طلبة كلیة الترب

 دراســاتفــي: عبــد المــنعم أحمــد الــدردیر (محــرر):  خصــائص الشخصــیة،
  .  ٢٦٧ – ١٣٥، معاصرة في علم النفس المعرفي، الجزء األول

). االنتمــــاء ٢٠١٠درویــــش، زینــــب عبدالمحســــن، وشــــحاته، ســــامیة ســــمیر( .١٠
األعمـــال الكاملـــة للمـــؤتمر یـــة. لـــدى الطلبـــة: دراســـة تحلیل النفســـيواألمـــن 

 . ١٧٠ -١٣٥، اإلقلیمي الثاني لعلم النفس

ـــــد عبـــــد العظـــــیم ( .١١ ـــــوطني لطلبـــــة ٢٠٠٧رجیعـــــة، عبـــــد الحمی ). االنتمـــــاء ال
المتغیــــرات النفســــیة واالجتماعیــــة واألكادیمیــــة.  بعــــضالجامعــــة فــــي ضــــوء 

 . ٩٣ -٦٤، ٧٢) ١٧( جامعة بنها، مجلة كلیة التربیة

). دراســــة ألســــالیب التفكیــــر فــــي ضــــوء ٢٠٠١رمضــــان( محمــــدرمضــــان،  .١٢
 مجلـــة كلیـــة التربیـــة جامعـــة بنهـــا،الجــنس والتخصـــص والمســـتوى الدراســـي. 

)٤٠ – ١١، ٤٦) ١٢.  
ــه بــالترابط االســري ). ١٩٩٦الســید، الســید أحمــد( .١٣ االنتمــاء للــوطن وعالقت

. رسـالة ماجسـتیر، معهـد لدى تالمیذ الحلقـة الثانیـة مـن التعلـیم االساسـي
 لیا للطفولة، جامعة عین شمس.الدراسات الع

ــــــــروفیالت أســــــــالیب التفكیــــــــر لطلبــــــــة ٢٠٠٢شــــــــلبي، أمینــــــــة إبــــــــراهیم( .١٤ ): ب
دراســة تحلیلیــة  –التخصصــات األكادیمیــة المختلفــة مــن المرحلــة الجامعیــة 

    . ١٤٢ – ٨٧، ٣٤) ١٢، (للدراسات النفسیة المصریة المجلةمقارنة. 
تفكیـر مـن منظـور نظریـة ): أسـالیب ال٢٠٠٧المجد إبراهیم( أبوالشوربجي،  .١٥

الحكومــــة الذاتیــــة العقلیــــة وعالقتهــــا بكــــل مــــن أســــلوب التــــدریس المفضـــــل 
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٧٤ 

ـــة والتحصـــیل الدراســـي ونـــوع الدراســـة والعمـــر لـــدى خریجـــي الجامعـــة.  مجل
  . ١٧٠ – ٩٧، ٥٥، التربیة جامعة الزقازیق كلیة

 اإلبـــداعي). العالقـــة بـــین االنتمـــاء والتفكیـــر ٢٠٠٦صـــبان، انتصـــار ســـالم( .١٦
مــن المراهقـات: مــع برنـامج مقتــرح  اإلبـداعيلموهوبـات ذوات التفكیــر لـدى ا

 – ١٢٩٢، المـؤتمر العلمـي االقلیمـي للموهبـة لرفع درجة االنتماء لدیهن.
١٣٢٥.  

أســالیب التفكیــر وعالقتهــا بمهــارات الــتعلم ). ٢٠٠٤(عصــام علــى الطیــب، .١٧
رســالة دكتـــوراه كلیـــة . ودافعیــة اإلنجـــاز لــدى طلبـــة الجامعــة واالســتذكار

   ة جنوب الوادي.جامع –بقنا  التربیة
ــــد البــــاقي، صــــابر أحمــــد( .١٨  -مجلــــة التربیــــة). مفهــــوم االنتمــــاء. ٢٠١١عب

  . ١٠٨ -١٠٤، ٣١) ٩، (البحرین
االجتمـــاعي وســـلوك االنتمـــاء  اإلعـــزاز). إدراك ١٩٩٥عبـــد الغفـــار، أنـــور ( .١٩

 مجلة كلیـة التربیـة بـدمیاط جامعـةبالكویت.  األساسیةللطلبة بكلیة التربیة 
  .١١٥-٨٢، ٢٥، المنصورة

). العالقـــة بـــین التوكیدیـــة واالنتمـــاء لعینـــة مـــن ٢٠١٠محمـــد( معتـــزعبیـــد،  .٢٠
المــــؤتمر الســــنوي الخــــامس عشــــر، مركــــز اإلرشــــاد الشــــباب الجــــامعي. 

  .٦٣٤-٥٧٧ ،عین شمس النفسي جامعة
. علـم الـنفس المعرفــي: النظریـة والتطبیــق). ٢٠٠٤یوســف( عـدنانالعتـوم،   .٢١

  عمان: دار المسیرة للنشر والتوزیع.
. أسالیب التفكیـر والـتعلم: دراسـة مقارنـة). ٢٠٠٥، خیري المغازي(عجاج .٢٢

  ، القاهرة، مكتبة األنجلو المصریة.٢ط
ـــــد العـــــال حامـــــد( .٢٣ ـــــبعض ١٩٩٨عجـــــوة، عب ـــــر وعالقتهـــــا ب ). أســـــالیب التفكی

  . ٤١٦ – ٣٦٣، ٣٣) ٩، (جامعة بنها مجلة كلیة التربیةالمتغیرات. 
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٧٥  

، ٢. طســــیة للطفــــلالصــــحة النف). ١٩٩٥عبــــد الحمیــــد( حنــــانالعنــــاني،  .٢٤
  القاهرة، دار الفكر.

ـــــدالعیســـــوي،  .٢٥ . ســـــیكولوجیة التنشـــــئة االجتماعیـــــة). ١٩٨٥الـــــرحمن( عب
  االسكندریة، دار الفكر الجامعي.

، القـــــاهرة، فجـــــر ٤. طالصـــــحة النفســـــیة). ١٩٩٧الـــــدین( عـــــالءكفـــــافي،  .٢٦
  للطباعة والنشر 
الفیصل:  مجلة). االنتماء وبناء الشخصیة العربیة. ٢٠٠٠مختار، وفیق صفوت(

 . ٢٧ - ٢٠، ٢٩١، المملكة العربیة السعودیة

دراك ٢٠٠٩، عــادل محمــود(المنشــاوي .٢٧ ). االنتمــاء وعالقتــه بفعالیــة الــذات وإ
 مجلــةالمواقــف الحیاتیــة الضــاغطة لــدى عینــة مــن طلبــة المرحلــة الثانویــة. 

  . ١٨٩ -١١٠ب،  ٣) ١٩، (كلیة التربیة جامعة اإلسكندریة
المكتبـــــــة  :. االســــــكندریةاإلنســـــــانيوك الســـــــل). ٢٠٠٠(انتصــــــاریــــــونس،  .٢٨
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