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 التقّبل التكنولوجي والّشفقة بالذات وعالقتيما باالندماج األكاديمي
 عينة من طالب كمية التربية دى ل

 (COVID-19)دراسة وصفية في ظل جائحة كورونا )
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 قسم عمم النفس التربوي 
 جامعة المنيا –كمية التربية 

 مستخمص
التقّبؿ التكنولوجي والّشفقة بالذات واالندماج ىدؼ البحث الحالي إلى تعّرؼ مستوى 

والّشفقة بالذات لمطبلب  عي ومنخفضي التقّبؿ التكنولوجياألكاديمي، وتعّرؼ الفروؽ بيف مرتف
الدراسي، ومحؿ االقامة،  تخّصص: النوع، والكاديمي، وتعّرؼ تثيير كؿ مففي االندماج األ

ي والّشفقة بالذات واالندماج األكاديمي، وبحث والتفاعؿ بينيـ في كؿ مف : التقّبؿ التكنولوج
إمكانية التنبؤ باالندماج األكاديمي لمطبلب مف خبلؿ درجاتيـ في متغيري التقّبؿ التكنولوجي 

طالًبا بالفرقة اليانية بكمية  055أساسية  مف ات، وأجري البحث عمى عينة والّشفقة بالذ
(، وذلؾ في 0,543( وانحراؼ معياری )17,67التربية جامعة المنيا بمتوسط عمر زمنى )

وقد استخدـ الباحث  عشوائيًّا،ـ، وتـ اختيارىـ بالطريقة 0501 -0505العاـ الجامعي 
مقاييس ىـ: مقياس  التقّبؿ التكنولوجي  3المنيج الوصفي االرتباطی المقارف، وتـ تطبيؽ 

 ,Neff) ومقياس الّشفقة بالذات في ضوء نموذج؛ (Davis, 1989في ضوء نموذج )

(، Shaufeli, et al., 2002االندماج األكاديمي في ضوء نموذج )(؛ ومقياس 2003
الفائدة والمنفعة وجود مستوى متوسط في بعدي )وتوّصؿ البحث إلى عدة نتائج أىميا : 

( لمتقّبؿ التكنولوجي، ووجود مستوى منخفض في بعدي الفعمي الحقيقيستخداـ اإل، المتوّقعة
( والدرجة الكمية لمتقّبؿ ستخداـاإلتجاه والميؿ نحو اإل ،المتوّقعةستخداـ سيولة اإل)

وجود مستوى متوسط في بعدي مستوى مرتفع في الّشفقة بالذات، و ، ووجود التكنولوجي
)التفاني( والدرجة ٌبعد )الحيوية، االستغراؽ( لبلندماج األكاديمي، ووجود مستوى منخفض في 

، ولـ يوجد تثيير داؿ احصائيًّا لكؿ مف النوع، ومحؿ االقامة، يالكمية لبلندماج األكاديم
والتفاعؿ بينيـ في متغيرات البحث اليبلية باستيناء وجود تثيير داؿ احصائيًّا لكؿ  تخّصصوال

في متغير التقّبؿ التكنولوجي، ووجود  تثيير  تخّصص، والتفاعؿ بيف النوع والتخّصصمف ال
تثيير لمحؿ االقامة في متغير االندماج  وجودالذات، و في متغير الّشفقة  ب تخّصصلم
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األكاديمي، وتوجد فروؽ دالة إحصائيًّا بيف متوسطي درجات طبلب منخفضي ومرتفعي 
ولـ ، التقّبؿ التكنولوجي في أبعاد االندماج األكاديمي في اتجاه مرتفعي التقّبؿ التكنولوجي

ب منخفضي ومرتفعي الّشفقة  بالذات توجد فروؽ دالة إحصائيًّا بيف متوسطي درجات طبل
الدرجة الكمية لبلندماج األكاديمي، بينما وجدت فروؽ دالة إحصائيًّا في )التفاني( و ٌبعد في 

بيف متوسطي درجات طبلب منخفضي ومرتفعي الّشفقة  بالذات في بعدي )الحيوية، 
باالندماج األكاديمي مف خبلؿ ، وأمكف التنبؤ االستغراؽ( في اتجاه منخفضي الّشفقة  بالذات

االتجاه والميؿ  يـالفعمي لمتكنولوجيا، ستخداـ اإل يـالتكنولوجيا، إستخداـ متغيرات )سيولة 
متغيرات )المطؼ بالذات، ، وأف التكنولوجيا( عمى الترتيب بنسب اسياـ مختمفةإستخداـ نحو 

يًّا العبلقة بيف التقّبؿ التكنولوجي اليقظة العقمية، والّشفقة  بالذات الكمي( يتوسطوا توسًطا جزئ
 واالندماج األكاديمي.

 األكاديمي.االندماج ، الّشفقة بالذات، لتقّبؿ التكنولوجي:  االكممات المفتاحية
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Abstract:  
The aim of the current research is to identify the level of 

technological acceptance, self-compassion, and academic engagement. 

Also to identify the differences between high and low technological 

acceptance and self-compassion for students in academic engagement 

, and to identify the impact of: gender, academic specialization, and 

place of residence, and the interaction between them in all of: 

technological acceptance, compassion Specifically and academic 

engagement , and to investigate the possibility of predicting students’ 

academic engagement  through their scores in the variables both of 

technological acceptance and self-compassion. The research was 

conducted on a basic research sample of (500) students in the second 

year of the Faculty of Education, Minia University, with an average 

age of (17.67) and a standard deviation (0,543), in the academic year 

2020-2021, and they were selected randomly. The researcher used the 

Descriptive correlative comparative method and applied 3 scales: 

technological acceptance scale in the light of the model (Davis, 1989); 

and the measure of pity in particular in the light of the model (Neff, 

2003); And the academic engagement scale in the light of the model 

(Shaufeli, et al., 2002). The research reached several results, the most 

important are: a medium level in two dimensions (expected benefit 

and profit and real actual use) of technological acceptance, and a low 

level in two dimensions (expected ease of use, tendency and 

inclination to use) and the total degree of technological acceptance, 

and a high level of self-compassion and a  medium level in the 

dimensions of (vitality, engagement) of academic engagement , and a 

slightly low level in the dimension of (dedication) and the total degree 

of academic engagement  among the research sample members. Also, 

there was no statistically significant effect of gender, place of 

residence, specialization and the interaction between them in the three 
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research variables except for a statistically significant effect of 

specialization, and the interaction between gender and specialization 

in the variable of technological acceptance, and an effect of 

specialization in the variable of self-compassion, as well as an effect 

of residence in the academic engagement  variable, and there are 

statistically significant differences between the average scores of 

students with low and high technological acceptance in the 

dimensions of academic engagement  in the direction of high 

technological acceptance. Moreover, there were no statistically 

significant differences between the average scores of low and high 

self-compassion students in the (dedication) dimension and the total 

degree of academic engagement , while there were statistically 

significant differences between the mean scores of low and high self-

compassion students in the dimensions (vitality, engagement) in the 

direction of low self-compassion. Hence the researcher could predict 

the academic engagement through the variables of (ease of use of 

technology, actual use of technology, and tendency to use technology) 

respectively, with different contribution percentages, and that the 

variables (self-kindness, mindfulness, and total self-compassion) 

partially mediate the relationship between technological acceptance 

and academic engagement. 

Keywords: Technological Acceptance- Self-Compassion- 

Academic Engagement. 
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 مقدمة البحث:  -أواًل 
 بوالحاسمة عممًيا فی حياة الطال ةميمّ عّد المرحمة الجامعية من المراحل الت      

ات مکّونباعتبارىا المرحمة التی تتضح فييا شخصية الطالب وُتصقؿ فييا  ،الجامعي
مشکبلت المرحمة شخصيتو لکی يکوف إنساًنا متوافًقا مع ذاتو، ولديو القدرة عمى مواجية 

مف المشکبلت الضاغطة،  و الطبلب فی ىذه المرحمةيواجيالتی يعيش فييا، خاصة بما 
في ظؿ وباألخص  ص مف ىذه المواقؼ،اتيـ لمتخمّ منيـ التعامؿ بمرونة مع ذو  تطّمبوالتی ت

جائحة  التي أحديتيا الظروؼ المستجدة مف انفجار معرفي ىائؿ وظروؼ التحديات الراىنة
ـ ظنوما تبعو مف تغيير في نظـ التعميـ الجامعي واعتماد  ،(COVID-19)كورونا المستجد 

مية المختمفة في التعميـ والمنصات التعمي التكنولوجياإستخداـ عمى  ةالتعميـ اليجيف المرتكز 
لدى  األكاديميمف الطبيعي أف يتثير الدافع واالقباؿ عمى التكيؼ واالندماج ولعّؿ الجامعي، 

التكنولوجيا بمختمؼ تقنياتيا إستخداـ ات المرحمة الجديدة مف تطّمبيـ لمتقّبمالطبلب بمدى 
قد يكوف عنصًرا فارًقا لدى كيير منيـ سواء في تكويف ا متكنولوجيالنفسي ل  تقّبؿالف الحديية، 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة عمى االندماج  يؤيرومف يـ  والرحمة بالذات لدييـأة الّشفق
 ة.األكاديمياتيـ تخّصصليـ باختبلؼ بيئاتيـ اليقافية و  األكاديميواألداء 

إلى أف مقاومة المستخدـ ألنظمة   Elsharif & Elsharif  )(2017ويشير 
عديد مف  ، حيث أّكدتمشكمة شائعة تكّوفتكنولوجيا المعمومات والتقنيات ذات الصمة  قد 

برامج جداوؿ البيانات، كما أف معظـ األخطاء ستخداـ وجود مقاومة كبيرة إلعمى راسات الدا
التكنولوجيا ترجع في جزء كبير منيا إلى عدـ قبوؿ المستخدـ ليا، لذلؾ ستخداـ المصاحبة إل

يا، إستخدامفئلمكانية التنبؤ بشكؿ أفضؿ وتحديد سموؾ المستخدـ تجاه ىذه البرامج وزيادة 
مف الضروري فيـ األسباب والدوافع وراء موافقة المتعّمـ أو رفضو ليذه البرامج، فزيادة 

ىذه إستخداـ كبلىما يؤدي إلى زيادة  اإللكترونيبرامج التعّمـ تخداـ إساالقتناع بفائدة وسيولة 
 البرامج مف قبؿ المتعّمميف ولكف بدرجات متفاوتة.

أنظمة المعمومات المبتكرة وتعقيداتيا وتنوعت صعوبة التعامؿ حدييًا ت تعّددوقد 
في القدرة عمى الذي عادة ما يواجو مشكمة ، و ُتعد عناصر معيقة لممستخدـ ليا  معيا، مما

التعامؿ مع التقنيات الحديية عند تطبيقيا في المؤسسات التعميمية خاصة عند استبداؿ 
األنظمة القديمة بثنظمة أكير حداية، وبالتالي فشؿ تمؾ التقنيات واألنظمة الجديدة في 

، وفي ضوء ياتقّبماليدؼ الذي وضعت مف أجمو قد يكوف بسبب الضعؼ في إلى  الوصوؿ
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ـّ ذلؾ  تمؾ التقنيات الحديية  تقّبؿوضع نموذج ىاـ يحدد ما إذا كاف المستخدـ سيتمكف مف ت
chnology Teنموذج قبوؿ التكنولوجيا)مف أىميا ومدى إمكانية التعامؿ معيا، و 
Acceptance Model (TAM .  

  Perceived)ع الفائدةيف ىما: توقّ ميمّ ويعتمد ىذا النموذج عمى عنصريف 
Usefulness) ستخداـ وسيولة اإل(Ease of Use) ، ـّ وقد مف قبؿ  ىذا النموذج ابتكارت

Davis بمتغيريف رئيسييف:  تحّقؽالذي افترض فيو أف قبوؿ نظـ المعمومات مف قبؿ األفراد ي
، فيفترض النموذج أنو عندما يعتقد المستفيد (المدركةستخداـ )المنفعة المدركة، وسيولة اإل

ر الوظيفي فيمكف ىذا مف شثنو أف يعّزز ويكفؿ لو االستفادة والتطوّ نظاـ معيف إستخداـ أف 
التقنية إستخداـ إلى  أي نظاـ جديد، وبالتالي سيؤدي تقّبؿلزيادة  اميمًّ  أف يكوف عامبًل 
سرعة فيـ األنظمة إلى  (، وسيؤدي ذلؾستخداـمع العنصر اآلخر )سيولة اإل الجديدة تكامبًل 

بشكؿ أسرع،  وبالتالي إضافة الشعور باالرتياح لممستخدـ الذي ال يجد تعقيدات قد   الجديدة
فائدة مرجوة مف  عمى أداء العمؿ وتحقيؽ اتعيقو عف أداء عممو اليومي الذي سينعكس إيجابً 

واألداء في نطاؽ يجب األخذ بعيف االعتبار أف فشؿ األنظمة الجديدة  ؛ لذا النظاـ المستخدـ
المستخدميف لمتعامؿ معيا إما بسبب أنيـ ال يروف  تقّبؿقد يكوف بسبب عدـ ما  ًباغالالتعّمـ 

مف كيير فييا مما يسبب ليـ  اكبيرً  اأو ألنيـ يروف تعقيدً  ،ياإستخدامفائدة مرجوة مف 
ـ الصعوبات والعزوؼ  في التعامؿ معيا والتبرير النفسي لمتقصير في األداء األكاديمي والتعم

 .(2017، مصطفى عمي)أكـر فتحي 
ـّ وقد أى بعض الباحييف في مجاؿ نظـ المعمومات بدراسة نظـ المعمومات أو قبوؿ ت

وأيبتت الدراسات بشكؿ عاـ مبلئمة نموذج قبوؿ التكنولوجيا لتكنولوجيا عمى أداء الطبلب، ا
لدراسة و تفسير سموؾ المستخدـ تجاه تكنولوجيا المعمومات في بيئات مختمفة، حيث أظيرت 

صبلحية النموذج لتحديد اتجاىات معممي المدرسة  Cowan & Earls (2016)دراسة 
ت نتائج دراسة توّصماألجيزة الموحية في عممية التعميـ والتعمـ، كما إستخداـ اليانوية في 

إمكانية تطبيؽ النموذج عمى مستخدمي الياتؼ إلى  (2016إنجى كاظـ مصطفى فييـ )
صبلحية النموذج   Dizon (2016)المحموؿ لدى المتعمميف األكبر سنًّا، وكشفت دراسة 

ة القائمة اإللكترونيات ختبار اإلإستخداـ في في التقصي عف رضا طبلب الجامعات اليابانية 
في تعميـ المغة اإلنجميزية، وأظيرت النتائج أف طبلب الجامعة لدييـ درجة  نترنتعمى اإل

  & Saunddersكما يرى ) .نترنتات القائمة عمى اإلختبار مناسبة مف الرضا عف اإل
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2003( Klemming  يات السموكي مف أكبر التحدّ ستخداـ أف قبوؿ التكنولوجيا ونوايا اإل
ويعرؼ قبوؿ ، ليا بيف األفرادستخداـ التي تواجييا المؤسسات التعميمية وأنماط سموؾ اإل

تكنولوجيا ستخداـ التكنولوجيا عمى أنو "الرغبة الواضحة ضمف مجموعة مستخدميف إل
ـّ المعمومات لممياـ التي   .مة لدعمياوضعيا ألجميا والمصمّ ت

عمى  ةاإللكترونيوالبيئات  التكنولوجية المستحدثاتإستخدام وفي إطار  بحث تأثير 
منجي عزمي محمود ) ميؿ دراسات كؿ مف : أيبتت بعض الدراسات، تحصيؿ وأداء الطبلب

محمد ضاحي محمد توني، ؛ (2019) أحمد عبد النبي عبد الممؾ نظير؛ (2016)غانـ 
حيث (  2021)رشا ىاشـ عبد الحميد ؛ (2019 ) ومروة محمد رضا حسف محمود العساؿ

تثييًرا إيجابيًّا الستخداـ المستحديات التكنولوجية والبيئات االلكترونية عمى  أّكدت عمى وجود
تطبيقات جوجؿ في إستخداـ ، وأوصت بضرورة دييـأداء الطبلب وتنمية التقبؿ التكنولوجي ل

بالبنية  ىتماـمزيد مف اإلأوصت بالمدارس لعاـ دراسي كامؿ، لموصوؿ إلى نتائج أدّؽ، كما 
بکميات  بلبد الطعداإتطوير برامج ، والسعى لؤسسات التعميميةلمم التحتية التكنولوجية
دوات بحيث تستيدؼ تنمية قدرتيـ عمى دمج األ ؛تطّمبات اليورة الصناعيةالتربية في ضوء م

؛ ات اليورة الصناعية الرابعةتطّمبالتکنولوجية وتطبيقيا في تدريس المحتوي في ضوء م
 إنترنتبغرض تنمية ميارت التدريس الرقمي واستشراؼ المستقّبؿ والتقّبؿ التکنولوجي نحو 

  . االشياء
وُيعد مفيوـ "الذات" مفيوًما منظًما فی العموـ السموکية واالجتماعية، وينظر إلييا 
کقدرة عقمية تسمح لمفرد لبلنتباه والتفکير بوعی فييا. وتتضمف فيـ خبرات الفرد عف نفسو، 

در  ت المفاىيـ المرتبطة تعّددحيث  اکو لنفسو، ومجيوده لتنظيـ سموکو،وأفکاره ومشاعره وا 
( مفيوًما فمنيا عمى سبيؿ المياؿ ال الحصر: مفيـو ٠٦أکير مف )إلى  بالذات التی تصؿ

Self-  الذات  تقّبؿ، و Esteem-Self، وتقدير الذات Concept-Selfالذات 
Acceptance والشعور بالذات ،Conscious-Selfوفی بداية األلفية اليالية وتحديًدا ، 

 .Compassion-Selfة بالذات" الّشفقالقرف الحادی والعشريف ظير مصطمح "
والتی تتضمف االنقطاع عف  Pity-Selfة بالذات عف رياء الذات الّشفقتختمؼ  و

ال يجوؿ فی مشاکميـ الخاصة،  فمکيمنيالاآلخريف، وىؤالء األفراد مف ذوی الرياء بالذات و 
والمبالغة فی  ميؿ ىذه الصعوبات، وتتضمف کذلؾ التيويؿوف لتعّرضأف اآلخريف يبخاطرىـ 

فی ؾ َفتعنی االنيما Compassion-Selfة بالذات الّشفقأما  مدى المعاناة الشخصية.
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مرتبطة بالذات فی الخبرات ال ؾ الفرد مف االنيما تمّکفنشاطات ما وراء المعرفة والتی 
وتعمؿ عمى وضع الخبرات الشخصية متضمنة فی منظور اآلخر. كما تختمؼ  واآلخريف،

الفرد مف  فيی تقوـ عمى تمکيف Complacency-Selfة بالذات عف الرضا بالذات الّشفق
المنشاوی، عادؿ محمود أف تکوف دفاعية )إلى  بدوف الحاجة تکويف رؤية واضحة لفشمو

دراسة العبلقة بيف المرونة إلى  Ying (2009(. وفي ضوء ذلؾ ىدفت دراسة )٦٦٠٠
ـّ ة بالذات، وقد الّشفقالنفسية و  مف  طالّبا (٠٦)ة بالذات واالکتئاب عمى الّشفقتطبيؽ مقياس ت

وجود ارتباط موجب بيف إلى  نتائج الدراسة أىـّ  تتوّصمطبلب مرحمة الماجستير. وقد 
المرونة النفسية وکؿ مف اليقظة الذىنية واإلنسانية المشترکة، والمطؼ بالذات. ووجود ارتباط 

 سالب بيف المرونة النفسية وکؿ مف اإلفراط فی التحديد، والعزلة، والحکـ عمى الذات.
   ة بالذات في ضوء نموذجالّشفقأف إلى  (٦٦٠٠محمود المنشاوی ) عادؿويشير 

(2003) Neffة بالذات ويطمؽ عميو ّشفقاإليجابی لمٌبعد تتضمف بعديف أساسييف ىما: )ال
ة بالذات وتشمؿ "الحنو عمى ّشفقاإليجابية لمبعاد ويتضمف األ Warmth-Selfالدؼء الذاتی 

ة بالذات ويطمؽ عميو البرود ّشفقالسمبی لمٌبعد وال، العقمية"الذات، واإلنسانية العامة، واليقظة 
السمبية وتشمؿ "الحکـ الذاتی، والعزلة، والتوحد بعاد ويتضمف األ Coldness-Selfالذاتی 
 .(المفرط"

 ة بالذاتالّشفقمن  المرحمة الجامعية أيّضا أن يتمتع الطالب بقدرٍ  تطّمبوقد ت
يـ مف التعامؿ اإليجابی مع طبيعة التحديات، واالنفتاح والقدرة عمى تمّکنوالمرونة النفسية 

دارتيا بطريقة مناسبة. وىذا ما  العاسمی رياض نايؿ إليو دراسة أشارت تنظيـ االنفعاالت وا 
ة بذواتيـ، مف المتوقع أف يواجيوا القميؿ ّشفق( أّف طبلب الجامعة الذيف لدييـ ميؿ لم٦٦٠٢)

مف االنفعاالت السمبية، وأّف شخصيتيـ تتسـ بالمرونة فی المواقؼ الضاغطة التی تسبب 
الكشؼ عف إلى  (2019كما استيدفت دراسة محمد إسماعيؿ سيد حميدة )الفشؿ واإلحباط. 

مية الذات االنفعالية )كمتغيرات ة بالذات، وما وراء االنفعاؿ، وفاعالّشفقالعبلقات السببية بيف 
ت توّصم(، وميارات اتخاذ القرار )كمتغير تابع(، و كمتغير وسيطمستقمة(، وتنظيـ االنفعاؿ )

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مرتفعي ومنخفضي كؿ مف إلى  أىـّ  نتائج الدراسة
ة بالذات، وفاعمية الذات االنفعالية، وما وراء االنفعاؿ في تنظيـ االنفعاؿ في اتجاه الّشفق

ة بالذات الّشفقداؿ إحصائيًّا لمتغير  تأثير موجب مباشرالمرتفعيف، كما أسفرت عف وجود 
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ة الّشفقداؿ إحصائيًّا لمتغير  تأثير موجب غير مباشر عمى إعادة التقييـ المعرفي، ووجود
 .ميارات اتخاذ القرار بالذات عمى

الفرد فی الحياة الجامعية  لکيير مف الظروؼ والمواقؼ  تعّرضوبطبيعة الحاؿ قد ي
سمًبا عمى  تؤّير، التی يمکف أف -خاصة في ظؿ ظروؼ انتشار جائحة كورونا –الضاغطة 

عمى صحتو النفسية، ولکی يحيا الفرد حياة طيبة البد أف يتسـ بعدد مف  تؤّيرذاتو، وبالتالی 
و مف التعامؿ اإليجابی مع ذاتو فی الظروؼ والمواقؼ تمّکنالسمات اإليجابية التی 

الضاغطة؛ بحيث تصبح لديو قدرة متوازنة لمواجية اإلحباط والفشؿ وکيفية التعامؿ مع 
Liu, , .  Meng, Li.  Luo)دراسة  إليو أشارت  اوىذا يتسؽ مع م  الذات بطريقة مناسبة.

(2019 & Ge  Cao  عمى ذلؾ ة الذاتية عمى القمؽ واالکتئاب، و الّشفقآيار  تبحيوالتي
ة بالذات الّشفقوجود عبلقة دالة احصائًيا بيف وتوصمت إلى ، اطالبً  (1453) عينة مف

والتوتر عمى  في تزايد الضغطقد تسيـ  ت عالية مف القمؽ واالکتئابمستويا، ووجود والقمؽ
Cole, , Waterman, Stott, Saunders  .وىذا ما أكدتو نتيجة دراسة  .الطبلب

)(2020 .& Wheatley,.  Buckman, Pilling   داؿ وجود ارتباط إلى حيث توصمت
 ة الذاتية والضغوط والتوتر والقمؽ.الّشفقبيف احصائًيا 
قد  جائحة كورونا جراءوبخاصة مع الظروف المستجدة حديثًا خر عمى جانب آو   

وخاصة اآلباء الذيف فقدوا وظائفيـ  عديد مف األسر مف مستويات مرتفعة مف القمؽعاني ت
ف عدـ اليقيف، مما يزيد مف مؤخًرا ويعانوف مف صعوبات مالية، مع وجود مستوى مرتفع م

مف اآلباء صعوبة في التواجد واالستجابة عديد في ىذه الحالة النفسية قد يجد و  ؛القمؽ
حالة مف اإليارة المتصاعدة ليس فقط مف الناحية النفسية، إلى  واالنتباه ألطفاليـ، مما يؤدي

آلباء وعادات األکؿ سمًبا عمى نوـ اذلؾ ولکف مف الناحية الجسدية، إذ يمکف أف يؤير 
ور بالوحدة لآلباء ألنفسيـ، لشعالتباعد االجتماعي واإلى  ويمکف أف تؤدي ؛وطرؽ التثقمـ

فإف احتماؿ أف تکوف اآليار البلحقة لموباء أطوؿ مف اآليار ؾ لذل ؛عف أطفاليـ ؾناىي
ة بيا وکسر الصمت بالنسبة لآلباء الّشفقضرورة التعاطؼ مع الذات و  تطّمبالجسدية، مما ي

Ripp& .  Shanafelt ,واألسرة بثکمميا واالقتناع أف الشعور بالنقص أمر طبيعي ومتوقع )
2020  Trockel,).  

يف بذواتيـ فی ّشفقأف الطبلب المإلى  (٦٦٠٢ ) ويشير  رياض نايؿ العاسمی
يف فی سماتيـ الشخصّية؛ فيـ:، أکير ّشفقالمواقؼ المؤلمة يختمفوف عف الطبلب غير الم
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انفتاًحا عمى خبراتيـ، وأکير مرونة، وأّنيـ أکير عقبلنية فی التعامؿ مع  جوانب الخبرة 
ة بالذات ترتبط بالسعادة، والتفاؤؿ، والشخصّية الناضجة. فاألفراد الّشفقالسمبية. کما أّف 

أّنفسيـ نظرة تفيـ إلى  وف عمى ذواتيـ عندما يمرّوف بخبرات مؤلمة، فقد ينظروفّشفقالم
" أّف Neffوانسجاـ وعطؼ بداًل مف المبالغة فی الحکـ النقدی أو جمد الذات. لذا  ترى "

ة بالذات ىی أکير مف مجرد حّب الذات، إّنيا معايشة الخبرة الذاتية المؤلمة بيقظة الّشفق
عقمية عالية، ومف دوف مبالغة انفعالية. ولکف عندما تسيطر االنفعاالت السمبية عمى الذات 

 Self- ة عمى الذات الّشفقإلى تحّوؿ ة بالذات تفقد قيمتيا وتالّشفقت األلـ، فإّف فی لحظا
Pity  التكنولوجي  ومف يـ  تقّبؿعمى ال باشرةبصورة مباشرة أو غير موىذا قد يمقي بظبللو

 قدرة الطالب عمى االندماج في العممية التعميمية والتكيؼ  واألداء األكاديمي في الجامعة.
يتأثر قد والتعّمـ الفّعاؿ  االندماج في العممية التعميميةأن  و من الطبيعي ولعم

 ,Appletonبنسب مختمفة، وىذا ما أشار إليو فيو عدة عوامؿ ومتغيرات  يؤّثرو 
(2008) Furlong & Christenson  مف أف االندماج يرتبط ويؤير في  التحصيؿ

والسموكيات الدراسية، كما أنو يؤدى دوًرا فّعاال في تحقيؽ نواتج التعّمـ المنشودة، وكذلؾ 
 ,Hogan&  Lim Nie, Wai (2008)بعض السموكيات االجتماعية الفّعالة. كما يضيؼ

الحكـ عمى الكفاءة الذاتية أبعاد أف أىّمية دراسة مفيوـ اندماج الطبلب تنبع مف أنو أحد 
دراؾالتعّمـ، قيمة لممعمـ مف خبلؿ قدرتو عمى تحقيؽ اندماج طبلبو، ومساعدتيـ في تقدير   وا 

لدييـ. وقد بدأ التربويوف نتيجة لذلؾ التركيز عمى دور  مستقّبميةأىّميتو بالنسبة لمحياة ال
إلي أف  onesJ (2008)االندماج األكاديمي لمطبلب في العممية التعميمية، حيث يشير 

Engagement-بعض التربوييف يتبنوف مدخبًل تعميمًيا وتدريسًيا مبني عمى االندماج 
Teaching(EBLT) &Based Learning   كما تحاوؿ الجامعات المتقدمة عمؿ دراسات

عمى  تعّرؼمسحية سنوية لقياس اندماج الطبلب، ومحاولة مقارنة النتائج في كؿ مرة، وال
العقبات التى تحاوؿ دوف تحقيقو والعمؿ عمى تبلشييا، وذلؾ نظًرا ألىّميتو، ودوره الفّعاؿ في 

 تحقيؽ أفضؿ نواتج تعّمـ لمطبلب.
مف أف دافعية الطبلب تسبؽ   Christenson& Reschly )(2012وقد أشار 

يا في إستخدامتحدث النفسي لمطبلب لمنظـ التكنولوجية التي اس تقّبؿاندماجيـ. لذا فقد يعد ال
ظؿ التعميـ اليجيف مع ظيور جائحة كورونا متغيًرا مؤيًرا بدرجة ما في بناء دافعية الطبلب 

بدراسة  Caliskan( 2016قاـ )في ىذا االطار و معب دوًرا في اندامجيـ األكاديمي. التي ت



لدى عينة مف طبلب كمية التربية )دراسة  االندماج األكاديميالتقّبؿ التكنولوجي والّشفقة بالذات وعبلقتيما ب
 (COVID-19وصفية في ظؿ جائحة كورونا )

 أحمد بكر قطب محمد                                                                                  

ـ 2021اكتوبر  1الجزء  4العدد  36مجمة البحث في التربية وعمـ النفس                      المجمد    
11 

فحص طبيعة العبلقة بيف الرضا واالندماج األکاديمی بيف طبلب الجامعة: دراسة إلى  ىدفت
حالة فی جامعة اسطنبوؿ، وتکونت العينة مف مجموعتيف مف طبلب الجامعة: مجموعة 
تتمتع بدرجة عالية مف الرضا والمجموعة اليانية تتمتع بدرجة منخفضة مف الرضا ومف 

، وأظيرت النتائج أف cluster analysis means-Kخبلؿ إجراء التحميؿ العنقوی 
االندماج األکاديمی يختمؼ بإختبلؼ مستوى الرضا، فقد حصمت المجموعة ذات المستويات 
العالية مف الرضا عمى متوسطات أعمى مف المجموعة ذات المستوى المتدنی مف الرضا 

King , Valdez, &Datu عمى مقياس االندماج األکاديمی.  كما فحصت دراسة ذلؾ و 
واالندماج األکاديمی، وأظيرت  Peace of mindطبيعة العبلقة بيف راحة الباؿ  )2017(

النتائج وجود عبلقة إرتباطية موجبة دالة إحصائًيا بيف راحة الباؿ واالندماج األکاديمی. 
اج التعميمی عمى تثيير الدافع األکاديمی عمى االندم Guo )2018)أيًضا فحصت دراسة و 

، determination theory-selfفی ضؤء نظرية تقرير المصير  ( مراىًقا418)عينة مف 
أف الدافع األکاديمی لو قدرة تنبؤية باالندماج التعميمی والرضا عف الحياة، إلى  وتشير النتائج

 وتمبية االحتياجات النفسية تمعب دور وسيط فی ىذا التثيير التنبؤی.  
 2002)وضع ) تحديد العوامل المکّونة لإلندماج األکاديمی إطار وفی 

 Salanova, & Bakker.  Pinto-Martínez, Marques ,Schaufeli  نموذًجا بناء
( مف طبلب 314عمى دراسة قاـ فييا بتطبيؽ مقياس االندماج األکاديمی عمى عينة مف )

ة إلندماج ( مف الموظفيف، وأظيرت النتائج وجود يبلث عوامؿ مکّون619الجامعة وعينة )
 Garcia -Linnenbrink& ، واالستغراؽ(. ويشيرالتفانی، الطبلب وىی: )الحيوية

2011)(, Pekrun ـّ إلي أف كيير مف التربوييف في اآلونة األخيرة اى بدور الجوانب ت
  قاـ  طار االنفعالية في األداء األكاديمي وخاصة في دعـ نواتج التعّمـ المنشودة. وفی ىذا اإل

Ghasemi., Moonaghi, & Heydari (2018) تحديد العوامؿ إلى  بدراسة ىدفت
الجامعة، وأظيرت النتائج العوامؿ اآلتية: الدافع المرتبطة باالندماج األکاديمی لطبلب 

، الترکيز العقمی، المشارکة فی األنشطة البلمنيجية، التوجيو الذاتی ىتماـالفردی لمطالب، اإل
ا فی خمؽ ميمّ شعور الطالب بالرضا عف التعّمـ يمکنو أف يمعب دوًرا ذلؾ فی التعّمـ، ک

 االندماج األکاديمی. 
ـّ  جائحة كوورنا الظروف المستجدة من انتشار  إطار وفي  تناوؿ االندماج ت

 (2020) حساـ فايز عبدالحي عبدالرحيـمخنتمفة، فقد حاولت دراسة  األكاديمي مف زوايا 
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الجامعات عمى وسائؿ اإلعبلـ الجديد في استقاء ب العبلقة ما بيف اعتماد طبل تعّرؼ
( طالّبا وطالبة مف 450) ، عمى عينة مفاألكاديمياألخبار عف جائحة كورونا واندماجيـ 

مستوى وجود  إلى  ت أىـ النتائجتوّصم،  و طبلب الجامعات الحكومية والخاصة واألزىرية
وجود فروؽ دالة و  ،ندماج األكاديمي لطبلب الجامعات في ظؿ جائحة كورونالبل منخفض

الجديد في اتجاه الذكور، وفي  إحصائيًّا في درجة متابعة جائحة كورونا عبر وسائؿ اإلعبلـ
وجد فروؽ بينيـ في االندماج بينما لـ ت اتجاه طبلب الكميات النظرية والجامعات الحكومية،

 .تخّصصوفًقا لمنوع أو ال األكاديمي
االندماج األكاديمي لمطبلب (  بدراسة 2020) عبدالعزيز محمد حسب اهللكما قاـ 

عمى الدالة التمييزية بيف مرتفعي ومنخفضي  تعّرؼالإلى  حيث ىدفت دراستو نترنتعبر اإل
اليزيمة النفسية جراء جائحة أبعاد في ضوء  نترنتاالندماج األكاديمي لمطبلب عبر اإل

 النتائجت أىـ توّصم، و ات العممية واألدبيةتخّصصطالّبا بال ( 694) عينة مفكورونا، عمى 
، ومستوى منخفض لبعديو: نترنتبلندماج األكاديمي عبر اإللوجود مستوى متوسط  إلى 

ووجود ارتباط سالب داؿ إحصائيًّا بيف اليزيمة النفسية (، نترنتاالنفعالي، والمعرفي عبر اإل)
أمكف التنبؤ باالندماج األكاديمي عبر ، كما جراء جائحة كورونا واالندماج األكاديمي

ثيير داؿ إحصائيًّا عدـ وجود تو مف خبلؿ  ضعؼ اإلرادة جراء جائحة كورونا،  نترنتاإل
وجد تثيير داؿ إحصائيًّا بينما   ،نترنتاالندماج األكاديمي عبر اإل محؿ االقامة فيأو لمنوع 

 .في  االندماج األكاديمي تخّصصلم
تغيير مفاجئ وغير مسبوق أثر إلى المستجد  أدى ظيور فيروس کوروناوقد  

القمؽ وعدـ اليقيف بشثف إلى  التي يعيش بيا األفراد في جميع أنحاء العالـ أدى عمى الطريقة
المجتمعات بوجو عاـ  فقد واجو  Watson& Fiebig, Gould, Ming  )2020) تقّبؿالمس

ىا مف قبؿ، ونتج و واجييولـ   واع التيديدات غير المسبوقةأنمختمؼ  والطبلب بوجو خاص 
عدد مف االستجابات الطبيعية کالخوؼ أو الغضب أو الشعور باإلرىاؽ الشديد وىذه 

ليا الفرد عمى مدى القصير ولکف إذا کنا نعيش مع ىذه  تعّرضاالستجابات طبيعية إذا 
 آيار ضارة عمى صحتنا العقمية وعمى مناعتناإلى  األنواع مف المشاعر لفترة طويمة، فتؤدي

يـ النفسي لمتغيرات التي تقّبم إطار عاـ والذي قد يؤير عمى الطبلب بوجو خاص في بوجو 
ستخداـ تطرأ عمى نظـ التعميـ المختمفة و  نظـ التعميـ  إطار تطبيقات التكنولوجيا الحديية في ا 

بصورة مباشرة أو  مما قد ينعكس عمى تبرير بعض منيـ لنفسو، اليجيف والتعميـ عف بعد
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األكاديمي بسبب ضعؼ الخبرة  نجازالتكاسؿ والرأفة بالذات وضعؼ األداء واإل غير مباشرة 
  .وغموض وحداية التعامؿ مع المستحديات التعميمية التي فرضتيا جائحة كورونا

 مشكمة البحث:  -ثانًيا
سيـ في تنمية نواتج الباحييف والتربوييف في العقود األخيرة بالعوامؿ التي تٌ  إىتماـزاد 

المنشودة لدى الطبلب في مختمؼ المراحؿ التعميمية، ودراسة العوامؿ المؤيرة عمى  تعّمـال
 شفقةالالتكنولوجي و  تقّبؿالة المختمفة، ولكف القميؿ منيا تناوؿ األكاديميأدائيـ في المياـ 

ة والجديرة بالبحث والدراسة في الميداف ميمّ كثحد المفاىيـ ال األكاديمياالندماج بالذات و 
وعبلقاتيـ ببعض المتغيرات التربوية األخرى التى تسيـ في دعـ ىذه النواتج ميؿ  التربوي

 اندماج الطبلب
لطبلب شعبة عمـ النفس التربوي وأيناء  األكاديميوقد الحظ الباحث أثناء االرشاد 

ة األكاديمياتيـ تخّصصات تربوية عامة لمختمؼ الفرؽ الدراسية وباختبلؼ قّرر تدريسو لم
ظروؼ أزمة  إطار في  ، وباألخص أيناء التعامؿ ومتابعة الطبلبعممو عامةخبلؿ سنوات 
وفي  - عمى غير ترتيب مسبؽ ئيًّا، وما تبعو مف ايقاؼ الدراسة النظامية فجاجائحة كورونا

 تعّمـتكرار شكوى الطبلب مف صعوبة التثقمـ عمى نمط ال  -ظؿ ىذه الظروؼ خاصة
ـّ اليجيف الذي  التكنولوجيا ستخداـ النفسي إل تقّبؿالاقراره عند إيقاؼ الدراسة النظامية، وعدـ ت

 يا،إستخداموالخوؼ مف الفشؿ في  ضعؼ الخبرة بيا، أىّميا مف ألسباب مختمفة قد يكوف
وضعؼ االمكانيات لدى كيير منيـ خاصة في بيئة الريؼ وساكني القرى ذات االمكانيات 

تعميـ اليجيف وضعؼ عف رؤية كيير منيـ بعدـ جدوى ال التكنولوجية الضعيفة، فضبل
مما ترّتب عمى ذلؾ التماس أعذار متنوعة ألنفسيـ لتبرير التقصير في أداء  االستفادة منو؛

 ة بالذات لدى كيير منيـ. الّشفقوزيادة مستوى ، منيـ مف أداء مياـ أكاديمية تطّمبما ي
 تقّبؿالقاـ الباحث باجراء دراسة استكشافية بيدؼ تحديد مستوى  ذلك إطار وفي 
ظروؼ أزمة جائحة كورونا، فقاـ تطبيؽ  إطار ة بالذات لمطبلب في الّشفقالتكنولوجي و 

مف غير طبلب عينة البحث األساسية،  طالّبا( 50المقياس عمى عينة استكشافية مف )
التكنولوجي بصورة  تقّبؿالوأسفرت النتائج عف وجود تدني واضح وانخفاض شديد لمستوى 

 ،التكنولوجي تقّبؿ%( لم40إلى  %30ممحوظة حيث تراوحت متوسط تقديراتيـ فيو بيف )
ذات، حيث ة بالالّشفقلمستوى  توى مرتفع وواضح جدا بصورة الفتةبينما لوحظ وجود مس
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يدّؿ بصورة مّمحة   ة بالذات، مّماّشفق%( لم80إلى  %67تراوحت متوسط تقديراتيـ بيف )
 لمطبلب األكاديمياالندماج و  نجازلبحث أير كمتا الظاىرتيف عمى اإل

وقد اتضح لمباحث باستقراء التراث السيكولوجي تبايًنا ممحوًظا بين نتائج  
ة بالذات في الّشفقالتكنولوجي و  تقّبؿالو  األكاديمياالندماج السابقة الخاصة باألداء و الدراسات 

والعبلقات والفروؽ بيف طبلب الجامعة، مما دفع الباحث  تخّصصضوء اختبلؼ النوع وال
 فإف البحث الحالي يسعى وفي ضوء ما سبقلدراستو عمى عينة مف طبلب كمية التربية. 

ة بالذات لدي طبلب الّشفقالتكنولوجي و  تقّبؿالو  األكاديمياالندماج العبلقة بيف  تعّرؼإلى 
وؽ بيف الطبلب في متغيرات البحث، الفرقة اليانية بكمية التربية جامعة المنيا، وبحث الفر 

 األكاديمياالندماج ىل يتأثر التالي: " مشكمة البحث في التساؤل الرئيس تحديدويمكن 
 تقّبلالات المختمفة بتخّصصلمطالب باختالف نوعيم االجتماعي ومحل اقامتيم وفي ال

 " ويتفرع منو عدة تساؤالت فرعية كالتالي: ة بالذاتالّشفقالتكنولوجي و 
لدى طبلب عينة  األكاديمياالندماج ة بالذات و الّشفقالتكنولوجي و  تقّبؿالما مستوى  -1

 البحث? 
 -التكنولوجي )مرتفع تقّبؿالباختبلؼ مستوى  األكاديمياالندماج ىؿ يختمؼ مستوى  -2

 منخفض(?
 -ة بالذات )مرتفعالّشفقباختبلؼ مستوى  األكاديمياالندماج ىؿ يختمؼ مستوى  -3

 منخفض(?
 تقّبؿالمف خبلؿ درجاتيـ في متغيري  لمطبلب األكاديمياالندماج ىؿ يمكف التنبؤ ب -4

 ة بالذات?الّشفقالتكنولوجي و 
 تقّبؿومحؿ االقامة والتفاعؿ بينيـ عمى مستوى ال تخّصصىؿ يوجد تثيير لمنوع وال  -5

 ?األكاديمية بالذات واالندماج الّشفقالتكنولوجي و 
االندماج التكنولوجي و  تقّبؿالة بالذات العبلقة بيف متغيري الّشفقىؿ يمكف أف تتوسط  -6

 ? األكاديمي
 : ىدف البحث -ثالثًا

 التالي:تعّرف إلى  سعى البحث الحالي        
لدى واالندماج األكاديمي ة بالذات الّشفقالتكنولوجي و  تقّبؿالمستوى متغيرات كؿ مف  -1

 طبلب عينة البحث.
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التكنولوجي  تقّبؿالباختبلؼ مستوى  األكاديمياالندماج مدى اختبلؼ مستوى  -2
 منخفض(. -)مرتفع

 -ة بالذات )مرتفعالّشفقباختبلؼ مستوى  األكاديمياالندماج مدى اختبلؼ مستوى  -3
 منخفض(.

لطبلب الفرقة اليانية مف خبلؿ درجاتيـ في  األكاديمياالندماج إمكانية التنبؤ ب -4
 ة بالذات.الّشفقالتكنولوجي و  تقّبؿالمتغيري 

الدراسي، ومحؿ االقامة، والتفاعؿ بينيـ في كؿ  تخّصصكؿ مف : النوع، وال تثيير  -5
 .األكاديمية بالذات واالندماج الّشفقالتكنولوجي و  تقّبؿمف :ال

االندماج التكنولوجي و  تقّبؿالة بالذات بيف متغيري الّشفقطبيعة الدور الوسيط لمتغير  -6
 .األكاديمي

 البحث:  أىّمية -رابًعا
 النظرية في النقاط التالية: ىّميةاأل تمّثمت  - أ
التكنولوجي نسبًيا فى مجاؿ الدراسات النفسية والذي يعتبر مف  تقّبؿالحداية مفيوـ  -

بدرجة أو بثخرى في جوانب نفسية وتعميمية مختمفة لدى الطبلب  تؤّيرالمفاىيـ التى 
ستخداـ الرقمي و تحّوؿ الإلى  الجامعات المصريةتحّوؿ  إطار خاصة في  المنّصات ا 
 ىتماـالباحييف القدر الكافي مف اإلكونو لـ ينؿ مف إلى  ة، باإلضافةاإللكتروني

فقط عمى  تعّمـبالرغـ مف نتائجو اإليجابية فى البيئة التعميمية والتى ال تساعد الم
نما أيضا االرتقاء بمستوى أدائو وتحصيمو األكاديميتحقيؽ التوافؽ النفسى و  ، وا 

 االرتقاء بالمنظومة التعميمية ككؿ.إلى  ؛ بما يؤدياألكاديمي
ة الّشفقدراسة متغير  أىّميةة بالذات، و الّشفقعمى متغير حديث نسبًيا ىو  إلقاء الضوء -

اتيـ، تخّصصلمطبلب بمختمؼ  تعّمـبالذات مفيومة وتثييره في مجاؿ الدراسة وال
ات تطّمبا في كونيا إحدى المأىّميتية بالذات عممية حيوية تكمف الّشفقحيث تعد 

فقد يؤير بصورة مباشرة أو غير مباشرة عمى  ؛الرئيسة لمعديد مف العمميات الوجدانية
واالجتياد فيو أو تجعمو يعاني داخمًيا صعوبات  وتقّبمو  تعّمـمما تيّسر عميو ال تعّمـالم
 ة منيا التبرير الذاتي لمتقصير في أداء المياـ المطموبة منو تعّددم

ات تخّصصعمى االختبلؼ بيف الطبلب ذوي ال تعّرؼقد تفيد النتائج مف محاولة ال -
ـّ المختمفة في متغيرات البحث اليبلية والتى سي إلييا فى توجيو القائميف  توّصؿالت
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االندماج ضرورة تنمية وتطوير ميارات إلى  عمى العممية التعميمية فى الجامعات
والجامعي عف طريؽ توفير مناخ تعميمي متطّور داعـ ومحفز يسيـ فى  األكاديمي

آخذيف بعيف االعتبار التطّور التكنولوجي  ؛األكاديمياالرتقاء بمستوى أداء الطبلب 
ستخداـ الرقمي و تحّوؿ وظيور احتياج متجدد لم ـ نظ إطار المنصات التعميمية في ا 

 التعّميـ اليجيف. 
لعبلقات )المسارات( بيف متغيرات البحث، واالستفادة مف تقديـ نموذج سببي يفسر ا  -

 ذلؾ تربوًيا.
 التطبيقية في النقاط التالية: ىّميةاأل تمّثمت - ب

مما قد يكوف لو  التكنولوجي لدى طبلب كمية التربية، تقّبؿالمستوى  طبيعة تعّرؼ -
اتيـ، تخّصصوالجامعي لمطبلب بمختمؼ  األكاديمياالندماج مستوى  عمىأيًرا كبيًرا 

  واالرشادية مف بناء برامج ارشادية  مما قد يفيد القائميف عمى العممية التعميمية
إستخداـ التكنولوجي وقميمي المعرفة و الخبرة ب تقّبؿال وتدريبية لمطبلب منخفضي

 الرقمي.تحّوؿ وأساسيات ال اإللكتروني تعّمـميارات ال
صياغة أىداؼ وتوصيؼ  قد تساعد نتائج البحث الحالي عمى إعادة النظر في -

ة وفًقا لمتطّور األكاديمياتيـ تخّصصات التي تدرس لمطبلب باختبلؼ قّرر الم
ستخداـ الرقمي و تحّوؿ التكنولوجي وال  تعّمـال إطار المنصات التعميمية في ا 

يا تعّمماليجيف، وتغيير طرؽ تعميميا و  تعّمـونظـ الٌبعد والتعميـ عف  اإللكتروني
 ة. فّعالبصورة  تعّمـالتقويـ التقميدية مما يضفي تطويًرا في الوتطوير أدوات 

نظـ العرض التقديمي إستخداـ قد يشّجع األساتذة وواضعي المناىج في التّوسع في  -
ة عف اإللكترونيفي التحضير واإلعداد لممحاضرات المباشرة التفاعمية والمحاضرات 

، مما قد ينعكس بصورة إيجابية عّمـتبعوامؿ جذب االنتباه وتيسير ال ىتماـُبعد، واإل
 لمطبلب. األكاديمياالندماج عمى 

تحديد العبلقات السببية بيف متغيرات البحث اليبلية قد يسيـ في تحديد العوامؿ  -
بتوفير  ىتماـوالجامعي إيجابيًّا، مما ينعكس عمى اإل األكاديمياالندماج المؤّيرة في 

تحّوؿ األساسية لمتفاعؿ بإيجابية واالستفادة مف اللتنمية الميارات   الدورات التدريبية
 الرقمي في الجامعات المصرية.
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 مفاىيم البحث:  -خامًسا
 Technology التكنولوجيا تقّبلفي ضوء نموذج  التكنولوجي : تقّبلال - أ

Acceptance Model- TAM  
( نموذج قبوؿ 2014)عمي محمد حبيب الكندري ؛ سعاد عبد العزيز الفريح تفعرّ 

ـّ التكنولوجيا بثنو أداة  تطويرىا لرصد تصوّرات المستخدـ ألي تكنولوجيا جديدة مف خبلؿ ت
مف  تكّوفوي تقّببليا مسإستخدامعمى الرغبة في  تؤّيرعوامؿ محددة متضمنة فييا بحيث 

عوامؿ سموكية "داخمية" وخارجيةُ   تساعد في قياس فعالية التكنولوجيا المساندة القائمة عمى 
 تطبيقات التعمـ .

"استجابة الطالب التي تعكس  قدرتو عمى ادراكو أىّمية  حث اجرائيًّا بثنوويعرفو البا
وانعكاس ذلؾ عمى تنمية  اإللكترونية ومصادر التعّمـ اإللكترونيالمنصات إستخداـ وفائدة 

ميارات تعّممو مما ينعكس عمى تكويف اتجاه إيجابي وميؿ نحو االستفادة منيا لتنمية مياراتو 
 التكنولوجي أربعة محاور ىـ:  تقّبؿ( الDavis, 1989". ويضـ نموذج )مستقّبميةوال الحالية 

 األوؿ: )الفائدة والمنفعة المتوقعة( المحور
 تعّمـمنصات وبرامج الإستخداـ يتعمؽ بمدى إدراؾ الطالب المعمـ بثف     
وبالتالي زيادة مياراتو وكفاءة عممو لمياراتو   سوؼ يزيد مف أدائو التعميمي، اإللكتروني
 الدراسية.

 المتوقعة(ستخداـ اليانى: )سيولة اإل المحور
 تعّمـفي  اإللكتروني تعّمـبيئة الإستخداـ يتعمؽ بمدى قدرة الطالب المعمـ عمى     

ميارات  تطّمبالميارات األدائية، دوف الحاجة لوجود خبرة تكنولوجية عالية أو تعقيدات ت
 خاصة.

 (ستخداـاليالث: )اإلتجاه والميؿ نحو اإل المحور
إلى  والذي يرجع اإللكتروني تعّمـيتعمؽ بمدى رضا الطالب المعمـ عف ال    

عتباره تجربة ميمرة وحكيمة. )السيولة والمنفعة والفائدة  المتوقعة( وا 
 الفعمي الحقيقي(ستخداـ الرابع: )اإل المحور

ميارات  تعّمـفي  اإللكتروني تعّمـالإستخداـ يتعمؽ بمدى رغبة الطالب المعمـ في 
  .تقّببلمسميارات أخرى  تعّمـحالية وتطويرىا و 
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األربعة  المحاور)ويحّدد التقّبؿ التكنولوجي بمجموع درجات الطالب في           
 المستخدمة بثداة القياس الحالية(

  Self – Compassionة بالذات : الّشفق - ب
 (2003ffNN,)في ضوء نموذج                                   

في حاالت بثنيا " نوع مف الفيـ الواعي لمذات خاصة  Neff  )2003فيا )عرّ ت   
األلـ والفشؿ بداًل مف النقد الذاتي القاسي، وأف يدرؾ تجاربو كجزء مف تجارب االنسانية 

  بثنيا " استجابة الطالب التي تعكس ئيًّاالعامة بداًل مف رؤيتيا منعزلة ". ويعرفيا الباحث اجرا
  ذجعمى ادراؾ وفيـ وتحّمؿ مشاعر المعاناة بدؼء ورحمة واتزاف". ويضـ نمو   قدرتو

(2003) ffNN  ة بالذات ىـ ّشفقلو طرفيف متضاديف( لم مکّوفات رئيسة )كؿ مکّونيبلية
 كاآلتي: 
 Kindness -Selfاألوؿ: الّمطؼ بالذات  مکّوفال

 ويعني توجيو الفرد مشاعر المطؼ والرحمة نحو الذات، في مقابؿ الحكـ الذاتي
Judgment -Self   ويقوـ بنقدىا بصرامة شديدة.بحيث يكوف الفرد قاسًيا مع نفسو 
 Common Humanity  اليانى: االنسانية العامة )المشتركة( مکّوفال

ويعني ادراؾ الفرد أف المعاناة جزء يشترؾ بو مع الخبرة االنسانية بداَل مف االعتقاد 
إلى  بحيث يكوف الفرد يميؿ Isolation  لو فقط. في مقابؿ العزلة تبثف ىذه الخبرة حدي

 والشعور بالخطث.الوحدة 
 Mindfulnessاليالث: اليقظة العقمية  مکّوفال

حّمؿ الفرد الخبرة المؤلمة مف منظور ادراكي متزف بداّل مف خبرة موقؼ تويعني 
  Identification -Overالمعاناة بصورة مبالغ فييا. في مقابؿ التوّحد المفرط مع الذات 

 باالحباط واليثس.والشعور ، تفكير الفرد  بحيث يسيطر عمى
المستخدمة بثداة اليبلية  ناتبمجموع درجات الطالب في المكوّ بالذات  شفقة)ويحّدد ال
 القياس الحالية(

   Academic Engagement:  األكاديمياالندماج  -ج
االنخراط   قدرتو عمى  بثنيا " استجابة الطالب التي تعكس ئيًّايعرفيا الباحث اجرا

، ومواجية الصعوبات ةاألكاديميوالتعامؿ مع المواقؼ واألنشطة   ،ةاألكاديميفي المياـ 
 ,Schaufeli. ويضـ نموذج )حماس وسعادة وتركيز، واالستمرار"والعقبات التي يمّر بيا ب
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, 2002& Bakker.  Pinto, Salanova-Marques.  Martínez)  محاور  يبلية 
 ىـ:

 Vigor األوؿ: الحيوية المحور
، والرغبة في االستمرار وبذؿ األكاديميتعني وجود النشاط والطاقة أيناء العمؿ 

الصعوبات  ، ومواجيةةاألكاديميالجيد والميابرة والمرونو العقمية في التعامؿ مع المواقؼ 
 .والعقبات التي يمر بيا

 Dedication اليانى: التفاني المحور
ة األكاديميوالحماس والسعادة والفخر في أداء المياـ  ىّميةويعني الشعور باأل

 ىا.نجاز والجامعية والطمثنينة إل
 Absorptionاليالث: االستغراؽ  المحور

 األكاديميويعني التركيز العميؽ المستمر الكامؿ، واالستمرار الممّتع بالعمؿ واألداء 
 والجامعي.

في العوامؿ اليبلية  المستخدمة بمجموع درجات الطالب األكاديمي )ويحّدد االندماج 
 بثداة القياس الحالية(

 محّددات البحث: - سادًسا
 المحّدد الموضوعي: تمثل في موضوع البحث الحالي:  -1

 التكنولوجي: متغير مستّقؿ. تقّبؿال -
 تقّبؿال لمتغير ة بالذات: متغير مستّقؿ وتابع )متغير وسيط(، مستّقؿ بالنسبةالّشفق -

 .األكاديميالندماج ا لمتغيرالتكنولوجي، تابع بالنسبة 
 .ةمستّقم )محؿ االقامة(: متغيرات تصنيفية ، السكفتخّصصالنوع، ال -
 : متغير تابع.األكاديمياالندماج  -

الجغرافي: طبّؽ ىذا البحث ميدانيًّا جغرافًيا في كمية التربية جامعة   المحّدد -2
 المنيا.

الفترة الزمنية لتطبيؽ أدوات البحث في العاـ الجامعي الزمني: تميّمت   المحّدد -3
 ـ.2021/ 2020

، )ذكور البشري: تميّمت في عينة البحث مف طبلب الفرقة اليانية  المّحدد  -4
 .بالمنيا ات العممية واألدبية مف سكاف الحضر والريؼتخّصصناث( ذوي الوا  
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ـّ منيج البحث: في ضوء تساؤالت البحث وأىدافو  -5 المنيج الوصفي اعتماد ت
قات السببية ، لمبلءمتو لطبيعة البحث وأىدافو في ايجاد العبلالمقارف االرتباطي

 مكانية التنبؤ والفروؽ بيف طبلب العينة األساسية. بيف متغيراتو، وبحث إ
 تميّمت أدوات البحث في: أدوات البحث: -6

 ,Davis) في ضوء نموذج (2020إعداد )الباحث، التكنولوجي:  تقّبؿالمقياس  -أ
1989 ) 

 ,Raes, Pommier, Neff, & Gucht)إعػػداد   :ة بالػػذات الّشػػفقمقيػػاس  -ب
 ( 2020(  ) ترجمة وتقنيف الباحث الحالي، Neff, 2003) في ضوء نموذج (2011:

 ,Shaufeliفي ضوء نموذج ) (2020إعداد )الباحث، :األكاديمياالندماج مقياس  -جػ 
et al., 2002) 

 :لمبحث النظري ودراسات سابقة طار اإل -سابًعا
بالذات،  شفقةالالتكنولوجي،  تقّبؿالتضّمف البحث الحالي المحاور الرئيسة التالية: 

ـّ والتي سي األكاديمياالندماج   ناوليا بشيء مف التفصيؿ كما يمي:تت
 التكنولوجي تقّبلال :األول المحور

  التكنولوجي: تقّبلالمفيوم  -
(، odel "TAM"Mcceptance Aecnology Tيعّد نموذج قبوؿ التكنولوجيا )    

ـ، النموذج النظري األكير شيوًعا وتطبيًقا في مجاؿ نظـ المعمومات. 1986الذي ابُتكر عاـ 
ـّ ابتكاره مف قبؿ الذي افترض فيو أف قبوؿ نظـ المعمومات يتحّدد بمتغيريف   Davisوقد ت

المدركة(، وأف ىذيف المتغيريف يتثيراف بعوامؿ ستخداـ المدركة، وسيولة اإلرئيسيف: )المنفعة 
طريقة لقياس وتقويـ قبوؿ التكنولوجيا،  فوضع نموذج  Davis (1989)وقد طوّر   .خارجية
TAM   مبنى عمى أساس نظرة المستخدـ لمتكنولوجيا مف حيث السيولة والفائدة أو المنفعة

ا كانت نظرة المستخدـ لمتكنولوجيا ومستحدياتيا مفيدة وسيمة والميؿ إلييا، فيرى أنو كمم
يا، ويزداد االقباؿ ستخداماتجاه ايجابي نحوىا وتتوّلد الرغبة والدافع إل تكّوفكمما ستخداـ اإل

 (.2014، عمي محمد حبيب الكندري؛ سعاد عبد العزيز الفريحعمييا )
 ( أف نموذج قبوؿ التكنولوجيا 2019)يرى حامد عمي مبارؾ الشيراني و 

Technology Model Acceptance  مف النماذج الدقيقة والمويوقة لتفسير قبوؿ نظـ
 المعمومات،  واليدؼ منو  تفسير سموؾ المستخدـ تجاه نظـ المعمومات. حيث قاـ
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) 1986(Davis ًا إلى " نظرية الفعؿ المنطقي بتطوير نموذج قبوؿ التكنولوجيا استناد 
Theory of Raisonned Action "  (1980)التي وضعيا Feisbhein& Ajzen   ، "و

  Ajzen (1985والتي وضعيا   " Theory of Planned Actionنظرية السموؾ المخطط
الفرد لنظاـ المعمومات مف خبلؿ إستخداـ . و يوضح النموذج األصمي لقبوؿ التكنولوجيا  (

(، ستخداـ، واالتجاه والميؿ نحو اإلستخداـالمدركة، وسيولة اإليبلية عوامؿ ىي: )المنفعة 
ستخداـ يعد عامبًل محدًدا لئلستخداـ حيث افترض ىذا النموذج أف االتجاه والميؿ نحو اإل

. ويتثير اتجاه المستخدـ بعامميف رئيسيف ىما ) المنفعة المدركة، ستخداـالفعمي أو عدـ اإل
تثيير مباشر عمى المنفعة المدركة. وأخيرا ستخداـ لة اإل(. كما أف لسيو ستخداـوسيولة اإل

  Externalبعوامؿ أخرى خارجيةستخداـ يتثير كؿ مف المنفعة المدركة وسيولة اإل
Variables .وقاـ ،Davis(1993)   بتعديؿ نموذج قبوؿ التكنولوجيا  باعتبار أف المنفعة

 لفعمي لمنظاـ.استخداـ المدركة ليا تثيير مباشر عمى النية تجاه اإل
النموذج في صورتو النيائية المعّدلة مف عامميف رئيسيف : عوامؿ داخمية "  تكّوفوي

والفائدة والمنفعة المتوقعة، والميؿ ستخداـ أربعة مكونات ىـ )سيولة اإل 4السموكية" وتضـ 
الفعمي( والعوامؿ الخارجية البيئية ويقصد بيا المتغيرات ستخداـ واإل ستخداـ إلى اإل

والفائدة ستخداـ الديموغرافية التي تؤّير عمى العوامؿ الداخمية السموكية، خاصة الميؿ إلى اإل
  (Venkatesh & Davis, 2000)والمنفعة المتوقعة. 

 
،  ستخداـويفترض النموذج أف قبوؿ التكنولوجيا يتحّدد باالستفادة المدركة وسيولة اإل

الفعمي ليا، ستخداـ ومف يـ يؤير عمى اإلستخداـ وأف ىذيف العامميف يحدداف االتجاه نحو اإل
ويتثيراف بمجموعة مف العوامؿ الخارجية والتي يمكنيا التثيير بدرجة ما في عمميات قبوؿ 

 التكنولوجيا.
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وفي خبلؿ السنوات الماضية احتؿ نموذج قبوؿ التكنولوجيا المرتبة األولى بيف 
ات، وحاولت أف تفسر وتتنبث بسموؾ المستخدـ النماذج التي تحاوؿ تفسير فاعمية نظـ المعموم

ـّ  النموذج تجريبًيا بشكؿ واسع ومكيؼ مما أدى إلى االعتقاد  إختبارلنظـ المعمومات، وت
بقوتو ومصداقيتو ومويوقيتو واعتماده مف قبؿ المجتمع األكاديمي لدراسة نجاح نظـ 

 (.2003orris, & DavisDavis, Venkatesh, M ,المعمومات وفؽ نموذج قبوؿ التكنولوجيا )
عينة  عمى  TAMنموذج قبوؿ التكنولوجيا Abdallah (2007)طبقت دراسة وقد 

التثيير اإليجابي لعاممي سيولة أف وتوّصمت الدراسة إلى  ًيا،جامعطالًبا  (775) مف
نظاـ إدارة التعمـ، إستخداـ واالستفادة مف التكنولوجيا عمى اتجاىات الطبلب نحو ستخداـ اإل

أف نموذج قبوؿ التكنولوجيا يمكف أف يعتبر أداة  Gyamfi (2016)كما بينت نتائج دراسة 
ب المعمميف، بلة لدى الطاإللكترونيفعالة لمتنبؤ بقبوؿ المستخدـ لؤلنظمة الداعمة لممقّررات 

ة يزداد في ونياإللكتر المقّررات إستخداـ وتوّصمت أىـ النتائج إلى أف  اتجاه الطبلب نحو 
 .تقّبؿالمس

 مع المختمفة التكنولوجيا قبوؿ نماذجإستخداـ  أىمية Benbas (2007)لخص  و
  :دور التكنولوجيا  في عدة نقاط أىميا معرفة في والرغبة الخبرةإستخداـ 
 وسيولة الفائدة أخرى مع  عوامؿ تحمؿ التكنولوجياستخداـ إل القبوؿ نماذج -1

 سموؾ توقع وفيـ فيميا التكنولوجيا مصنعي عمى يتوجب واإلدراؾستخداـ اإل
 حياليا. المستخدـ

 تجاه المستخدـ سموؾ تحديد في ميـ عامؿ كونيا والعادات المستخدـ بيئة فيـ -2
 عنيا أو عزوفو خبراتو وتراكـ تعمميا اقبالو عمى ومدى المستخدمة التكنولوجيا
 المستخدميف. عمييا تعود التي التقميدية األساليب عمى أو اإلبقاء

 والتعمـ التكيؼ مف يثتي الخبرة وتراكـ التكنولوجياإستخداـ  مف ادراؾ الفائدة -3
دراكو المستخدـ ليذا العممي والسموؾ  .لممنفعة وأىميتيا وا 

 التكنولوجيا ألىمية المسبؽ باإلدراؾ يرتبط الخبرة وتراكـ التكنولوجياإستخداـ  -4
زالة المستخدـ عقمية في التغيير مقاومة حاجز وكسر  .لديو تخوفات أي وا 

( 2014) عمي محمد حبيب الكندري؛ دراسة سعاد عبد العزيز الفريح تعتمدوا
  (Technology Acceptance Model) بشكؿ رئيس عمى نموذج قبوؿ التكنولوجيا

المستوى الجامعي ووجية نظرىـ في  بتبع مدى قبوؿ التكنولوجيا بيف طبلكإطار نظري لتّ 
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التكنولوجيا واالستفادة إستخداـ أظيرت نتائج الدراسة أف لكؿ مف سيولة ، و فاعميتيامدى 
المدركة تثيير إيجابي عمى االتجاىات، وأف إلتجاىات المتعمميف تثيير واضح عمى فاعمية 

. وتشير النتائج كذلؾ، بثف نموذج ستخداـالتكنولوجيا والتي بدورىا أيرت عمى مستوى اإل
عمى  تكدوأ .يمكف أف يكوف حيوًيا لمتقصي عف فاعمية تطبيؽ التكنولوجيا قبوؿ التكنولوجيا

عند العمؿ عمى تصميـ وتطبيؽ وتشغيؿ أي نظاـ مف ستخداـ أىمية توافر عامؿ سيولة اإل
نموذج قبوؿ  (2017أكـر فتحي مصطفى عمي )دراسة  تاستخدم. و نظـ إدارة التعمـ

يا المساندة القائمة عمى تطبيقات التعمـ التكيفية لتقصى فعالية التكنولوج  TAM  التكنولوجيا
ا بكمية اآلداب طالبً  (21)مف ، عمى عينة النقالة لتمكيف ذوى اإلعاقة البصرية مف التعمـ

 المحموؿوالعموـ اإلنسانية ممف لدييـ خبرة تكنولوجية سابقة وقدرة عمى التعامؿ مع الياتؼ 
نتائج الدراسة إلى صبلحية أىـ ، وتوّصمت نترنتوتطبيقاتو وتتوافر لدييـ االتصاؿ بشبكة اإل

لتقصى فعالية التكنولوجيا المساندة القائمة عمى تطبيقات   TAM  نموذج قبوؿ التكنولوجيا
التعمـ التكيفية النقالة لتمكيف ذوي اإلعاقة البصرية مف التعمـ وأظيرت النتائج درجة تثيير 

ووجود عبلقة ارتباطية بيف سيولة ، التكيفية العوامؿ السموكية في فعالية تطبيقات التعمـ
الفعمي لمتكنولوجيا، ستخداـ المدركة واالستفادة المدركة عمى النية السموكية واإلستخداـ اإل

وأوصت الدراسة بالنسبة لمصممي التطبيقات التكيفية بمراعاة العوامؿ المؤيرة في قبوؿ 
تحسيف تطبيقات التعمـ للعوامؿ الخارجية التكنولوجيا المساندة سواء العوامؿ السموكية أو ا

 .التكيفية
ياسر ىدفت دراسة   التكنولوجي لدى أساتذة الجامعات تقّبلوفي إطار  بحث ال

أعضاء ىيئة التدريس بكميات   تقّبؿ( إلى التعّرؼ عمى مدى 3201) حمود عبد اهلل العموي
 تقّبؿة باعتماد نموذج اإللكترونيمصادر المعمومات ستخداـ العموـ التطبيقية بسمطنة عماف إل

(، وذلؾ مف خبلؿ التعّرؼ عمى مدى تثيير المتغيرات الخارجية عمى TAMالتكنولوجيا )
مصادر المعمومات ستخداـ تؤّير عمى النية السموكية إلالمتغيرات اإلعتقادية والتي بدورىا 

وقد توّصمت أىـّ  نتائج الدراسة إلى وجود عبلقات طردية تربط بيف المتغيرات  ة، اإللكتروني
، وأيًضا مع ستخداـ، الفائدة المتوقعة( والنية السموكية لئلستخداـاإلعتقادية )سيولة اإل

جودة نظاـ المعمومات، وجودة المعمومات(. كما لـ  المتغيرات الخارجية  )الفروؽ الفردية،
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات النوع أو العمر أو الخبرة األكاديمية حوؿ 

حسف ربحي ة.  كما توّصمت دراسة اإللكترونيمصادر المعمومات ستخداـ النية السموكية إل

http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=93&type=author&id=%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1%20%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=93&type=author&id=%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1%20%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=92&sub=93&type=author&id=%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1%20%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A
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مية أعضاء ىيئة التدريس لمبوابة ( إلى الكشؼ عف العوامؿ المؤيرة في قاب2019)ميدي 
ستخدامة و اإللكتروني يـ ليا في تبادؿ المعرفة والتعميـ الجامعي، وتوّصمت الدراسة إلى جممة ا 

البوابة ستخداـ مف النتائج أىّميا: يتمتع أعضاء ىيئة التدريس بدرجة مناسبة مف القابمية إل
يؤير األداء المتوقع لدى أعضاء ىيئة ة في تبادؿ المعرفة والتعميـ الجامعي. كما اإللكتروني

ة في تبادؿ المعرفة والتعميـ الجامعي  اإللكترونيالبوابة ستخداـ التدريس في نيتيـ السموكية إل
ستخداـ تثييًرا إيجابًيا. ويؤير الجيد المتوقع لدى أعضاء ىيئة التدريس في نيتيـ السموكية إل

يـ الجامعي تثييًرا إيجابًيا. ويؤير الدافع االستمتاعي ة في تبادؿ المعرفة والتعماإللكترونيالبوابة 
ة في تبادؿ المعرفة اإللكترونيالبوابة ستخداـ لدى أعضاء ىيئة التدريس في نيتيـ السموكية إل

تثييًرا إيجابًيا. وقّدمت الدراسة توصيات أىّميا: ضرورة تعزيز  والتعميـ الجامعي وفًقا لمنموذج
ة في التعميـ الجامعي وتبادؿ المعرفة اإللكترونيالبوابة ستخداـ إل قابمية أعضاء ىيئة التدريس

مف خبلؿ الدمج الفعمي لتمؾ البوابة في العمؿ األكاديمي وتنفيذ عديد مف المياـ األكاديمية 
ة اإللكترونيواإلدارية مف خبلليا العوامؿ المؤيرة في قبوؿ أعضاء ىيئة التدريس لمبوابة 

ستخدامو   المعرفة والتعميـ الجامعي. يـ ليا في تبادؿا 
( إلى التعّرؼ عمى فاعمية 2019) كما ىدفت دراسة غادة شحاتة إبراىيـ معوض

 تقّبؿبيئة تدريب منتشر قائمة عمى نمط التدريب المفضؿ لتنمية الكفايات الرقمية وال
( عضو مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة األمير سطاـ بف 30التكنولوجي، لدى عينة مف )

عبد العزيز، وتوّصمت أىـّ نتائج الدراسة  إلى فاعمية بيئة التدريب المنتشر القائمة عمى نمط 
التكنولوجي لدى أعضاء ىيئة التدريس  تقّبؿالتدريب المفضؿ في تنمية الكفايات الرقمية وال

 التربية .بكمية 
ىدفت  دراسة  قيس ذنوف  التكنولوجي لدى طالب بالجامعة تقّبلوفي إطار  بحث ال
ة المقدمة اإللكترونيالطبلب لمخدمات   تقّبؿ( لقياس مدى 2012نايؼ وسالـ بدر محمد )

ستخداـ نفسي مرتفع لدى الطبلب إل تقّبؿمف طبلب الجامعة، وقد أظيرت أىـّ  النتائج وجود 
ة وىذا ما أكدتو الدراسة مف االعتماد عمى اإللكترونيالخدمات المقدمة مف خبلؿ الحكومة 
(، نترنتة، توفر البنية التحتية )الحاسوب واإلاإللكترونيالتوعية، اإلدراؾ الجيد بمزايا الحكومة 

مف يا سيزيد إستخدامة، توفر اليقة لدى الطالب باإللكترونيتوفر اليقة لدى الطالب لمخدمات 
، أما المعوقات فثف تثييرىا محدود وأف العمؿ التقميدي يقمؿ مف إقباؿ تقّببليا مسإستخدام

أما التوصيات فقد أكدت أىّمية التوعية اإلعبلمية بشثف  .ةاإللكترونيالطبلب عمى الخدمات 
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ة، وزيادة مواقع تقديـ الخدمات وتوفير حوافز تشجيعية لمستخدمييا، اإللكترونيالخدمات 
 .بالبنية التحتية لذلؾ ىتماـواإل

( إلى تعّرؼ فاعمية التعّمـ المدمج 2015وىدفت دراسة وائؿ سماح محمد إبراىيـ )
( 40عمى عينة مف )،  TAM)(التكنولوجي في ضوء نموذج قبوؿ التكنولوجيا تقّبؿفي ال

ـّ تقسيميـ إلى مجموعتيف ) وجود ضابطة(، وقد أظيرت النتائج  20تجريبية،  20طالّبا ت
تطبيؽ التعمـ المدمج نتج تفوؽ ٌبعد التكنولوجي قبؿ تطبيؽ البرنامج، و  تقّبؿمستوى منخفض لم

التكنولوجي مما يدؿ  تقّبؿطبلب المجموعة التجريبية في بطاقة مبلحظة األداء ومقياس ال
كما ىدفت دراسة   .التكنولوجي لدى مجموعة الدراسة تقّبؿعمى فاعمية التعّمـ المدمج في ال
( إلى تقديـ نمط عرض رمز االستجابة 2017الدخني ) أماني أحمد محمد محمد عيد

ومعرفة أيرىما  اإللكترونيالسريعة )رمز مصحوب بنص/ نص مصحوب يرمز( بالكتاب 
( طالّبا، 30التكنولوجي(، عمى عينة مف ) تقّبؿعمى نواتج التعّمـ )تنمية المفاىيـ العممية، وال

ٌبعد التكنولوجي قبؿ تطبيؽ البرنامج، و  تقّبؿلنتائج وجود مستوى منخفض لموقد أظيرت ا
تقديـ نمط نمط العرض وجود فرؽ داؿ إحصائيًّا بيف متوسطي رتب درجات المجموعتيف 

 تقّبؿالتجريبيتيف )رمز مصحوب بنص، نص مصحوب برمز( في التطبيؽ البعدي في ال
 ألولى )رمز مصحوب بنص(.التكنولوجي في اتجاه المجموعة التجريبية ا

( التعّرؼ عمى التفاعؿ بيف تقنية 2018وحاولت دراسة  شيماء سمير محمد خميؿ )
تصميـ الواقع المعزز )الصورة/ العبلمة( والسعة العقمية )مرتفع/ منخفض( وعبلقتو بتنمية 

التكنولوجي وفاعمية الذات األكاديمية لدى طالّبات المرحمة  تقّبؿنواتج التعّمـ ومستوى ال
التكنولوجي قبؿ تطبيؽ تقنية تصميـ  تقّبؿاليانوية. وأظيرت النتائج وجود مستوى منخفض لم

الواقع المعزز، وبغد التطبيؽ نتج وجود فرؽ داؿ إحصائيًّا بيف متوسطي درجات طبلب 
البعدي لبطاقة مبلحظة ميارات إنتاج عناصر المجموعتيف التجريبيتيف لمبحث في القياس 

ه مرتفعو السعة التعّمـ الرقمية يرجع لتثيير مستوى السعة العقمية )مرتفع/ منخفض( في اتجا
بثىّمية وضرورة العمؿ عمى تجييز المؤسسات التعميمية في العقمية. وقد أوصت الدراسة 

افة األجيزة والشاشات التي تمكف المراحؿ األساسية أو الجماعية بقاعات تعميمية مزودة بك
. وفي نترنتتكنولوجيا الواقع المعزز في التدريس مع ربطيا بخدمات اإلإستخداـ المعمـ مف 

 ؛ نيا جابر عبدالصمد أحمد سعودي؛أمؿ حساف السيد حسفدراسة  ىذا االطار قدّمت 
(  مقترح لتوظيؼ تكنولوجيا الواقع 2019)  و ىويدا سعيد عبدالحميد السيد محمد أحمد فرج؛

https://0810ga5xu-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://0810ga5xu-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%8A%D8%AF
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بالصؼ اليانى  اطالبً  (28)، لدى عينة مف  TAMالتكنولوجى تقّبؿالمعّزز وفًقا لنموذج ال
اإلعدادى، وتوّصمت أىـّ نتائج الدراسة  إلى أف جميع عوامؿ قبوؿ الطبلب لتكنولوجيا الواقع 

كما توّصمت إلى  التكنولوجي كاف مرتفًعا،  تقّبؿوأف مستوى ال المعّزز ذات قوة تثير عالية،
  فى التقصى عف قبوؿ الطبلب لتكنولوجيا الواقع المعّزز، التكنولوجي تقّبؿصبلحية نموذج ال

عند التقصى عف مدى  التكنولوجي تقّبؿوأوصى الدراسة  بضرورة االعتماد عمى نموذج ال
 التكنولوجيا.  تقّبؿ

في إطار  نظـ التعمـ الحديية القائمة عمى  وفي محاولة لبحث تغير بيئة التعمـ
(  2020) سياـ سمماف محمد الجريوي دراسة  التكنولوجيا وتطبيقاتيا الحديية ىدفت إستخداـ 

  بيئة إلكترونية يبليية األبعاد في تنمية ميارات الطباعةإستخداـ إلى التعّرؼ عمى فاعمية 
، وتوّصمت أىـ  ًياجامع ا( طالبً 30التكنولوجي، لدى عينة مف ) تقّبؿيبليية األبعاد، ومستوى ال
ة يبليية األبعاد البلزمة لمطباعة يبليية األبعاد في تنمية اإللكترونيالنتائج إلى  فاعمية البيئة 

وأف مستوى التكنولوجي لدى الطالّبات المسجبلت في مقّرر تقنيات التعميـ.  تقّبؿمستوى ال
وقد أوصت ، ة يبليية األبعاداإللكترونيبيئة الإستخداـ التكنولوجي كاف منخفًضا  قبؿ  تقّبؿال

؛ لتشجيعيـ وتدريبيـ عمى والطبلب الدراسة  إلى عقد دورات تدريبية وورش العمؿ لممعمميف
ة يبليية األبعاد، البلزمة لتنمية الميارات في العممية التعميمية اإللكترونيتوظيؼ بيئات التعمـ 

التكنولوجي لدييـ، وتحقيؽ القدرة عمى اإلبداع واالبتكار  تقّبؿمساعدة الطبلب عمى تنمية الل
 تحّقؽ(  إلى ال2020كما ىدفت دراسة مصطفى محمد الشيخ عبدالرؤؼ ) .لدى المتعمميف

التكنولوجي  تقّبؿفي تنمية التفكير التصميمي وال  TPACK "مف أير برنامج في ضوء "تيباؾ
( طالّبا بالفرقة الرابعة 15والممارسات التدريسية عبر المعامؿ االفتراضية، لدى عينة مف )

إستخداـ التكنولوجي كاف متوسًطا قبؿ  تقّبؿوكاف مستوى ال شعبة الكيمياء بكمية التربية،
والبعدي  وتوّصمت أىـ النتائج إلى وجود فرؽ داؿ إحصائيًّا بي القياسيف القبمي البرنامج، 
األشياء(  إنترنتالتكنولوجي نحو  تقّبؿمقياس ال -ميارات التفكير التصميمي إختبارلكؿ مف )

وفي اتجاه القياس البعدي. وقد اقترحت توصيات أىميا  ضرورة تطوير برامج إعداد معممي 
البيولوجي( قبؿ الخدمة بكميات التربية بحيث تستيدؼ تنمية  -الفيزياء  -العموـ )الكيمياء

ضية ة واالفترااإللكترونيقدرات الطبلب المعمميف عمى دمج التكنولوجيا وأدواتيا وتطبيقاتيا 
 في عممية تدريس المحتوى العممي.
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( نوع 2020)و أيمف جبر محمود أحمد  ؛حيت دراسة زينب حسف حامد السبلميوب
األسئمة الضمنية وتوقيت تقديميا بمحاضرات الفيديو التفاعمي في بيئة تعمـ إلكتروني في  

( طالّبا بكمية التربية 71التكنولوجي، لدى عينة مف ) تقّبؿتنمية التحصيؿ المعرفي ومستوى ال
 تقنية الفيديو التفاعمي،إستخداـ التكنولوجي كاف متوسًطا قبؿ  تقّبؿوكاف مستوى ال النوعية،

اؿ لؤلسئمة الضمنية بنوعييا وتوقيت تقديميا عمى التحصيؿ وأوضحت النتائج تثيير فعّ 
ىادي محمود محمد غريب عمي  فت دراسة التكنولوجي. كما ىد تقّبؿوارتفاع مستوى ال

التعمـ المعكوس في تنمية ميارات التعمـ  بيئة( إلى الكشؼ عف أير نمطي الدعـ 2020)
وكاف  طالّبا مف طبلب كمية التربية األساسية، 40التكنولوجي لدى عينة  مف  تقّبؿالذاتي وال
 ،التعمـ المعكوس بيئةنمطي الدعـ إستخداـ التكنولوجي كاف متوسًطا قبؿ  تقّبؿمستوى ال

وتوّصمت أىـ النتائج إلى وجود فروؽ ذوات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطبلب 
التحصيمي، في اتجاه  ختبارفي كؿ مجموعة عمى حدة في التطبيقيف القبمي والبعدي لئل

نمية مستوى التعمـ المعكوس في ت بيئةالتطبيؽ البعدي، وتقارب تثيير نمطي تقديـ الدعـ 
التكنولوجي، وأوصت الدراسة إلى ضرورة مراعاة المعايير الخاصة بتصميـ الدعـ  تقّبؿال

بثنماطو المختمفة وفقا لنوع وطبيعة الدعـ المقّدـ لممتعمميف، ومعايير إنتاج الدعـ  اإللكتروني
ة المختمفة، وضرورة مراعاة الفروؽ الفردية بيف اإللكترونيداخؿ البيئات  اإللكتروني

المتعمميف، فيما يتعمؽ بحاجاتيـ وأساليب تعمميـ، وتفصيبلتيـ، كما يجب أف يصّمـ المحتوى 
 الذي يوافؽ احتياجات ورغبات المتعمميف. اإللكتروني

 تعقيب :
التكنولوجي وأبعاده اليبلية في ضوء  تقّبؿسبؽ يتناوؿ الباحث مفيوـ المن خالل ما 

ـّ تطويرىا لرصد تصوّرات المستخدـ ألي عمى أنو " ( Davis, 1989) نموذج أداة ت
تكنولوجيا جديدة مف خبلؿ عوامؿ محددة متضمنة فييا بحيث تؤّير عمى الرغبة في 

مف عوامؿ سموكية "داخمية" وخارجيةُ   تساعد في قياس فعالية  تكّوفوي تقّببليا مسإستخدام
 تقّبؿال (Davis, 1989ويضـ نموذج )".  التكنولوجيا المساندة القائمة عمى تطبيقات التعمـ

 : كاآلتي التكنولوجي أربعة عوامؿ  ىـ
 العامؿ األوؿ: )الفائدة والمنفعة المتوقعة( - أ

سوؼ  اإللكترونيمنصات وبرامج التعّمـ إستخداـ يتعمؽ بمدى إدراؾ الطالب المعمـ بثف     
 يزيد مف أدائو التعميمي،  وبالتالي زيادة مياراتو وكفاءة عممو لمياراتو الدراسية.
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 المتوقعة(ستخداـ ىالعامؿ اليانى: )سيولة اإل - ب
في تعّمـ الميارات  اإللكترونيالتعّمـ بيئة إستخداـ يتعمؽ بمدى قدرة الطالب المعمـ عمى     

 ميارات خاصة. تطّمباألدائية، دوف الحاجة لوجود خبرة تكنولوجية عالية أو تعقيدات ت
 (ستخداـالعامؿ اليالث: )اإلتجاه والميؿ نحو اإل -جػ

والذي يرجع إلى )السيولة  اإللكترونييتعمؽ بمدى رضا الطالب المعمـ عف التعّمـ     
عتباره تجربة ميمرة وحكيمة.والمنفعة وا  لفائدة المتوقعة( وا 

 الفعمي الحقيقي(ستخداـ دػ العامؿ الرابع: )اإل
في تعّمـ ميارات  اإللكترونيالتعّمـ إستخداـ يتعمؽ بمدى رغبة الطالب المعمـ في 

 .تقّببلحالية وتطويرىا وتعّمـ ميارات أخرى مس
التكنولوجي   تقّبؿوتعّرؼ مستوى الوباستقراء الباحث الدراسات  التي تناولت بحث 

:   ات كؿ مفدراسلدى طبلب الجامعة يتضح تبايف نتائج تمؾ الدراسات، حيث توّصمت 

أماني أحمد محمد ( ؛2018شيماء سمير محمد خميؿ )؛ (2015وائؿ سماح محمد إبراىيـ )
إلى وجود مستوى  (2020) سياـ سمماف محمد الجريوي؛ (2017الدخني ) محمد عيد
زينب حسف حامد السبلمي، التكنولوجي، في حيف توصمت دراسات كؿ مف :  تقّبؿمنخفض لم

ىادي ؛ ( 2020مصطفى محمد الشيخ عبدالرؤؼ ) ؛ (2020)و أيمف جبر محمود أحمد 
التكنولوجي،  بينما  تقّبؿإلى وجود مستوى متوسط  لم ( 2020محمود محمد غريب عمي )

أمؿ حساف السيد  ؛ (2012مف : قيس ذنوف نايؼ وسالـ بدر محمد ) توصمت دراسات كؿ
  التكنولوجي. تقّبؿإلى وجود مستوى مرتفع  لم (2019) وآخروف ؛حسف

التكنولوجي لدى طبلب الجامعة في  تقّبؿإال أف ىذه الدراسات تعّرفت عمى مستوى ال
غير الظروؼ االستينئاية التي فرضتيا جائحة  كورونا،  وما أحديتو مف ظروؼ ضاغطة  

ٌبعد النفسي  لمتكنولوجيا لدى الطبلب خاصة  تقّبؿقد تؤّير بدرجة ما عمى  تغير مستوى ال
متنوعة  تحتاج مف  اتتطّمبتفاجئ نسبة كبيرة مف الطبلب لنظـ التعمـ اليجيف المختمفة وم

ة الّشفقالطبلب خبرات تقنية لمتعامؿ معيا مما ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة عمى 
ـّ تناوؿ  بالذات لدييـ مما قد ينعكس عمى أدائيـ األكاديمي بالتبعية. لذا ففي ىذه الدراسة ت

 بالذات وتثييرىما عمى االندماج األكاديمي.  شفقةالالتكنولوجي وعبلقتو ب تقّبؿدراسة ال
الرجوع إلى أدبيات البحث التربوي فيما يتعمق بالتأثيرات الرئيسة  لمنوع أو ٌبعد و 

التكنولوجي، وجد  تقّبؿبينيـ عمى األبعاد الفرعية لم تفاعؿأو لمأو لمحل االقامة  تخّصصلم

https://0810ga5xu-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://0810ga5xu-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://0810ga5xu-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%8A%D8%AF
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التكنولوجي  تقّبؿفي مستوى ال الباحث عدـ تناوؿ أي دراسة  بحث االختبلؼ بيف الطبلب
التكنولوجي  تقّبؿوفًقا ليذه المتغيرات الديموغرافية، حيث أف معظـ الدراسات التي تناولت ال

ات تقنية لبحث فعاليتيا وتثييرىا عمى مستوى تخّصصكانت تتبع المنيج شبو التجريبي في 
التكنولوجي، كما أف معظـ ىذه الدراسات أيًضا كانت قبؿ ظيور نظـ التعمـ اليجيف  تقّبؿال

التكنولوجيا سمًبا أو ايجاًبا )لذا يسعى  تقّبؿوما أحديتو مف آيار نفسية لدى الطبلب مف 
التكنولوجي  تقّبؿومحؿ االقامة والتفاعؿ بينيما عمى ال تخّصصالباحث دراسة  تثيير النوع وال

الفرقة اليانية  كمية التربية جامعة المنيا، وىذا يمّيؿ جانًبا ميًما مف مشكمة البحث لدى طبلب 
 الحالي التي تعطي لو أىمية لدراستو واجرائو(.

 بالذات ةالّشفق  :الثاني المحور

 ة بالذات :الّشفقات مکّونمفيوم و  -
النفس، ويوصؼ ة  بالذات  مف المفاىيـ الحديية نسبًيا فی عمـ الّشفقُيعتبر مفيوـ   

بيا،  ىتماـعمى أّنو وسيمة إيجابية فی توجو الفرد نحو ذاتو مف حيث االنتباه إلييا، واإل
والتعامؿ معيا بمطؼ عند التعّرض لمعاناة أليمة أو لفشؿ بداًل مف توجيو النقد البلذع ليا 

(. ويعود ىذا ٦٦٠٠، السيد کامؿ الشربينی منصور؛ 2014)رياض نايؿ العاسمی، 
فقد قدمت مقياًسا لمشفقة بالذات عاـ   Kristin D. Neffطمح إلى العالمة األمريکية المص
ة بالذات عمى أّنو يتضمف بعًدا أساسًيا مف أبعاد البناء النفسی الّشفقونظرت لمفيوـ  ٦٦٦٢

لمفرد، وسمة ميمة مف سمات الشخصّية اإليجابية، وحاجًزا نفسًيا مف اآليار السمبية ألحداث 
عندما يعيش الفرد حالة مف حاالت الفشؿ أو عدـ الکفاية الشخصّية ذلؾ الضاغطة، و الحياة 

 (.٦٦٠٠فی حّؿ مشکبلتو الشخصّية )عادؿ محمود المنشاوی، 
ة بالذات؛  فعمماء النفس فی الغرب نظروا الّشفقوقد اختمؼ العمماء فی تحديد مفيوـ       

ية إنسانية لفيـ معاناة اآلخريف، والرغبة إليو مف زاوية العطؼ عمى اآلخريف باعتباره خاص
بيدؼ التقميؿ مف شدة معاناتيـ وآالميـ. فی حيف رأى منظرو ذلؾ فی عمؿ أّی شیء ليـ، و 
ة بالذات ىی عنصر ميـ مف عناصر الصحة النفسية، والتی الّشفقعمـ النفس البوذی أّف 

نتقادىا بشدة عندما يمّر الفرد تتضمف المطؼ أو الرأفة بالذات، وعدـ إلقاء الموـ عمييا، أو ا
(. كما يؤكد بعض العمماء أّف الفرد 2014بتمک الخبرات غير السارة )رياض نايؿ العاسمی، 

ة مصدر کؿ سعادة نفسية الّشفقة بالذات، فالّشفقال يشعر بالسعادة النفسية ااّل إذا شعر ب
فی ذات الفرد وحياتو، لمجوانب غير المرغوبة   تقّبؿحقيقية لمفرد، وتمّيؿ موقؼ راض وم
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ة بالذات بعًدا أساسًيا مف أبعاد البناء النفسی لمفرد، وسمة مف سمات الّشفقوتتضمف 
عندما ذلؾ الشخصية اإليجابية، وحاجًزا نفسًيا مف اآليار السمبية ألحداث الحياة الضاغطة، و 

شخصية يعيش الفرد حالة مف حاالت الفشؿ أو عدـ الکفاية الشخصية فی حؿ مشکبلتو ال
ة  بالذات عمى توجيو الفرد ذاتًيا والذی الّشفق(. وتعمؿ ٦٦٠٢، عفراء إبراىيـ خميؿ العبيدی)

يتضمف إدراک التجارب الشخصية کفرص لموعی الذاتی والتطور، وتجعؿ الفرد أيناء مواجية 
أی مشکمة قادًرا عمى أف يتبنى استراتيجية تجعمو يعيد صياغة المشکمة بطريقة إيجابية، 

 (.٦٦٠٠، عماد عبده محمد عموافبحيث تمکنو مف حميا بسيولة )
( بثنيا: "موقؼ ذاتی يتضمف ٦٦٠٠السيد کامؿ الشربينی منصور ) يا فعرّ وقد 

معالجة الفرد لذاتو فی المواقؼ العصيبة التی يمر بيا مف خبلؿ الدؼء والفيـ والوعی، 
المنشاوی عادؿ محمود فيا عرّ . و ة"واالعتراؼ بثف األخطاء تميؿ جانًبا مف الطبيعة البشري

بثنيا "اتجاه إيجابی نحو الذات فی مواقؼ الفشؿ والضغوط التی يتعّرض ليا الفرد، ( ٦٦٠٠)
وتتضمف الحنو بالذات وعدـ توجيو النقد والموـ الشديد ليا، وفيـ خبرات الذات کجزء مف 

. فی وعی الفرد بعقؿ منفتح"الخبرات التی يعانييا غالبية األفراد ومعالجة المشاعر المؤلمة 
"التعامؿ مع الذات برحمة ولطؼ  ابثني( ٦٦٠٢) عفراء إبراىيـ خميؿ العبيدیفيا عرّ  كما 

وتعاطؼ عندما تمر بخبرات مؤلمة ومحبطة وأف ىذه الخبرات المؤلمة ىی جزء مف الخبرات 
المؤلمة التی يمر بيا األخروف، غير مرتبط بوجية نظر خاصة فضبًل عف معايشة الخبرة 

بثنيا " نوع مف الفيـ الواعي لمذات خاصة في  Neff   )2003وعّرفتيا ) بشکؿ متوازف".
حاالت األلـ والفشؿ بداًل مف النقد الذاتي القاسي، وأف يدرؾ تجاربو كجزء مف تجارب 

 االنسانية العامة بداًل مف رؤيتيا منعزلة ".
ة بالذات مف الّشفق" لمشفقة بالذات، فإنو يمکف اعتبار Neffوانطبلًقا مف تعريؼ "  

المتغيرات اإليجابية التی تعتبر مصدًرا ميًما لمرفاىية النفسية. فيی ترتبط بالسعادة، والتفاؤؿ، 
دارتيا عمى نحو جيد وتعتبر أحد المتغيرات المنبئة   تقّبؿوزيادة الوعی و  الخبرات الوجدانية وا 

، فيی تسيـ فی اتباع نظاـ غذائی صحی، وُتحسف مف طيب بالصحة العقمية والنفسية
الحياة، وُتخفض مف مستوى االنفعاالت السمبية، وُتحسف مف مستوى التفاؤؿ، وتُقوی الروابط 

السيد االجتماعية، وُتؤدی إلى قمع األفکار ونقد الذات. كما ُتحسف مف دافعية الذات لؤلداء )
ة بالذات في ضوء رؤية  الّشفقرض مکّونات (. ويمكف ع٦٦٠٠، کامؿ الشربينی منصور
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قطبيف متناقضيف ٌبعد مكونات أو أبعاد رئيسة  لكؿ  3أنيا  تتضمف   (Neff, 2003)نموذج
 كالتالي:

فی مقابؿ الحکـ الذاتی )انتقاد  Kindness  -Selfالمطؼ بالذات  -1
وتعبر عف  حالة مف فيـ الفرد لنفسو فی مواقؼ  Judgment):-Selfالذات
ظيار التثيير  الفشؿ واإلحباط والمعاناة بداًل مف اصدار أحکاـ قاسية عمييا، وا 

االيجابی نحو الذات بداًل مف نقدىا. کما يتضمف ىذا المکّوف الفيـ والدؼء 
العاطفی نحو الذات وال سيما عندما يواجو الفرد معاناة ما أو الفشؿ فی تحقيؽ 

اًل مف نقد الذات ولوميا. بدذلؾ امر ما أو التعّرض لمواقؼ ضاغطة محبطة و 
مما يساعد االفراد الذيف يواجيوف خبرات سمبية عمى أف يمروا بيا ويتعامموا 

 معيا بموضوعية.
 :Isolationفی مقابؿ العزلة  (Common Humanitاإلنسانية المشترکة  -2

وتعبر عف رؤية الفرد لخبراتو الخاصة عمى أنيا جزء مف الخبرة اإلنسانية وىی 
أو معزولة عف رؤية اآلخريف، وىی الدمج المتوازف بيف الذات غير منفصمة 

ة بالذات قضية تشارکية بيف الفرد واآلخريف. بحيث تسمح الّشفقواآلخريف. وتعد 
لمفرد بثف يرى تجاربو الذاتية وتجارب اآلخريف مف دوف تشويو أو انفصاؿ 

لتی ىی مف ويشعر الفرد عندئذ بارتباط قوی معيـ ويکوف واعًيا لمعاناتيـ وا
 وجية نظره جزء مف معاناة کؿ فرد مف اآلفراد وتجربة إنسانية مشترکة.

 Over-فی مقابؿ التوحد الزائد  Mind Fullnessيقظة العقؿ )اليقظة العقمية  -3
: Identification  وتعبر عف الممارسة التی يکوف فييا الناس غير مطمقيف

وأفّعاليـ ومشاعرىـ االحکاـ ويکونوف مدرکيف ومنفتحيف عمى أفکارىـ 
واألحاسيس المؤلمة فی المحظة الراىنة، أی الوعی المتوازف الذی يجنب الفرد 
مف التوحد الکامؿ فی اليوية الذاتية. واليقظة العقمية تساعد الناس عمى أف 
يغيروا طريقتيـ فی التفکير والتعامؿ مع خبراتيـ وال سيما المؤلمة والمسببة 

والفشؿ عف طريؽ التثمؿ والتنفس بعمؽ، فبداًل مف  لمضغوط النفسية واإلحباط
اليقظة  تطّمباالستسبلـ والتثلـ عند مواجية الفشؿ البد مف التعايش معو. وت

ة بنفسو، ومراقبة أفکاره، ومشاعره السمبية، واالنفتاح الّشفقالعقمية مف الشخص 
ؽ أحکاـ عمييا، ومعايشتيا، بداًل مف احتجازىا فی الوعی، إضافة إلى عدـ إطبل
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عمی سعيد  ؛ محمد السيد عبدالرحمفسمبية لمذات أو التوّحد المفرط مع الذات )
عفراء ؛ ٦٦٠٦،رياض نايؿ العاسمی َو فتحی عبدالرحمف الضبع ؛ العمری

 (.٦٦٠٢، إبراىيـ خميؿ العبيدی
جماالو  ة بالذات تتکوف مف يبلية أبعاد متمايزة ومتداخمة فی الّشفقيمكف القوؿ بثف  ا 

الوقت، فاليقظة الذىنية تساعد فی خفض األفکار السمبية عف الذات، وتزود باستبصار ذات 
لمتعّرؼ عمى القواسـ المشترکة مع اآلخريف، والمطؼ بالذات تخفؼ مف تثيير الخبرات 
دراک المعاناة والفشؿ الشخصی عمى أنيما قاسماف مشترکاف مع  الوجدانية السمبية، وا 

 تدنية مف ذـ الذات ولوميا، ويساعد فی تقميص التضخيـ.اآلخريف، وىذا يفرز درجة م
السيد قاـ   ؛بالذات ببعض المتغيرات االيجابية شفقةالبحث عالقة  وفي إطار   

( بدراسة ىدفت إلى معرفة الفروؽ بيف مرتفعی ومنخفضی ٦٦٠٠) کامؿ الشربينی منصور
مف وجود عبلقات ارتباطية بيف المرونة النفسية  تحّقؽة بالذات، والالّشفقالمرونة النفسية فی 

ة بالذات فی تفسير درجات طبلب التربية الّشفقة بالذات، وتحديد مدى إسياـ درجات الّشفقو 
( طالّبا بکمية التربية، وقد توّصمت ٦٩٢الخاصة فی أبعاد المرونة النفسية، عمى عينة مف )
ة الّشفقعی ومنخفضی المرونة النفسية فی الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف مرتف

ة بالذات. كما الّشفقبالذات، كما وجد ارتباط موجب داؿ إحصائًيا بيف المرونة النفسية و 
مف فّعالية برنامج التدريب  تحّقؽ( إلى ال2017ىدفت دراسة سياـ عمي عبدالغفار عميوة ) 

ب الجامعة، وتعّرؼ العبلقة ة بالذات في تحسف مستوى الصمود النفسي لدى طبلالّشفقعمى 
( طالًبا  100ة بالذات والصمود النفسي لدى طبلب الجامعة، عمى عينة مف )الّشفقبيف 

( مف الشعب العممية وميميـ 50( مف الذكور وميميـ مف اإلناث، )50بكمية التربية بمعدؿ )
احصائيًّا بيف مف الشعب األدبية، وقد أسفرت نتائج الدراسة عف وجود عبلقة ارتباطية دالة 

ىدفت دراسة عفراء إبراىيـ خميؿ ة بالذات والصمود النفسي لدى طبلب الجامعة. و الّشفق
التعرؼ ذلؾ ة بالذات لدى الطبلب، وکالّشفقمستوى ؼ عمى ( إلى التعرّ ٦٦٠٢العبيدی )

المرحمة  –الدراسی  تخّصصال –ة بالذات تعزى لمتغيرات: النوع الّشفقعمى الفروؽ فی 
 . وقد توّصمت الدراسة اف الطبلب لدييـ اجامعيً  ا ( طالبً ٦٦٦عمى عينة  مف ) ،الدراسية

ة الّشفقالنتائج عدـ وجود فروؽ فی أىـّ ة بالذات، کما أظيرت الّشفقمستوى متوسط مف 
 الدراسی والمرحمة الدراسية. تخّصصالنوع وال:  بالذات بيف أفراد العينة وفؽ متغيرات
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ة بالذات الّشفق( ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف 2018) فارسأشرؼ حكيـ أما دراسة 
والمرونة النفسية والعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية، كما ىدفت إلى دراسة تثيير كؿ مف 

ة بالذات لدى الطبلب، عمى عينة الّشفقالدراسي والتفاعؿ بينيـ عمى  تخّصصمتغير النوع وال
إناث، وأظيرت أىـّ  نتائج الدراسة وجود عبلقة ( 97( ذكور و )89( طالّبا منيـ )186مف )

، التكيؼ، البنية نجازة بالذات وبيف أبعاد المرونة النفسية )الدافعية لئلالّشفقارتباطية دالة بيف 
القيمية والدينية، الدرجة الكمية(، كما كشفت أىـّ  النتائج عف وجود عبلقة ارتباطية موجبة 

وبيف أبعاد العوامؿ الخمس الكبرى لمشخصية، ووجود فروؽ  ة بالذات وأبعادىاالّشفقدالة بيف 
ة بالذات والدرجة الّشفقذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث عمى أبعاد 

الكمية في اتجاه اإلناث، كما كشفت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
ة بالذات الّشفقالقسـ األدبي عمى أبعاد  متوسطات درجات طبلب القسـ العممي وطبلب

اإلناث(،  -والدرجة الكمية في اتجاه طبلب القسـ األدبي، ووجود تثيير لتفاعؿ النوع )الذكور
وفي ذات السياؽ  .ة بالذات لدى عينة الدراسةالّشفقعممي( في  -الدراسي )أدبي تخّصصوال

  (2019بف محمد خياط )وجداف وديع و سوزاف صدقة بف عبدالعزيز بسيوني،  درست
 وتعّرؼ ة بالذات، الّشفقة بالذات والمرونة النفسية، والتعّرؼ عمى درجة الّشفقالعبلقة بيف 

( ٠٢٦ة بالذات في المرونة النفسية. عمى عينة مف )الّشفقالفروؽ بيف مرتفعي ومنخفضي 
 ذات والمرونة النفسيةة بالالّشفقوتوّصمت إلى أّف أفراد العينة يتمتعف ب، طالبة بکمية التربية

ة بالذات والمرونة النفسية. وتوجد الّشفقبيف ايجابية توجد عبلقة دالة إحصائًيا و  ،.مرتفعة
ة بالذات في المرونة النفسية لصالح الّشفقفروؽ ذات داللة إحصائية بيف مرتفعي ومنخفضي 

 .ة بالذاتالّشفقمرتفعي 
 ة الّشفقمف أف  تحّقؽإلى ال(  ٦٦٠٠لمنشاوی )عادؿ محمود ا ىدفت دراسةوكما 

بالذات متغير وسيط بيف اإلرىاؽ األكاديمي والصمود األكاديمي في ضوء النموذج البنائي 
ة بالذات وكؿ الّشفقأسموب تحميؿ المسارات، وكذا الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف إستخداـ ب

ديمي واإلرىاؽ مف العبلقة بيف الصمود األكا تحّقؽمف اإلرىاؽ والصمود األكاديمي، وال
 األكاديمي، وكذا الكشؼ عف الفروؽ بيف البنيف والبنات في متغيرات الدراسة الحالية، عمى 

ة بالذات الّشفقمقياس إستخداـ کمية التربية بجامعة دمنيور، بب ا ( طالبً ٦٠٢)عينة مف 
بيف  وجود عبلقة موجبة ودالة إحصائًياأىـ النتائج إلى )الصورة المختصرة(، وقد توّصمت 

ة بالذات )الدؼء الذاتی، والبرود الذاتی( والصمود األکاديمی، توجد الّشفقکؿ مف بعدی 
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ة بالذات )الدؼء الذاتی، والبرود الذاتی( وکؿ مف الّشفقعبلقات دالة إحصائًيا بيف بعدی 
أبعاد مقياس اإلرىاؽ األکاديمی المتميمة فی: اإلجياد اإلنفعالی، والتبمد أو السخرية ونقص 

اختبلؼ التثييرات المباشرة لئلرىاؽ عمى الصمود األكاديمي عف و  لفعالية األکاديمية.ا
. وفي ذات السياؽ ىدفت . ة بالذات كمتغير وسيطالّشفقتوسط ٌبعد التثييرات غير المباشرة 

أحمد جاب اهلل ابراىيـ عمي؛ مختار أحمد السيد الكياؿ  ؛ حسيف حسف حسيف طاحوفدراسة  
ة بالذات وفّعالية الذات، وكذلؾ معرفة أير متغير الّشفق(  إلى تعّرؼ العبلقة بيف 2018)

( طالّبا 364ة بالذات لدى طبلب وطالّبات الجامعة، عمى عينة مف )الّشفقالنوع عمى 
ة بالذات وفاعمية الّشفقوطالبة، وأظيرت النتائج الدراسة توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف 

ة الّشفقالذات، وتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث عمى أبعاد مقياس 
( إلى 2019بالذات في اتجاه  الذكور.  كما استيدفت دراسة محمد إسماعيؿ سيد حميدة )

نفعالية ة بالذات، وما وراء االنفعاؿ، وفاعمية الذات االالّشفقالكشؼ عف العبلقات السببية بيف 
)كمتغيرات مستقمة(، وتنظيـ االنفعاؿ )كمتغير وسيط(، وميارات اتخاذ القرار )كمتغير تابع(، 
وتوّصمت أىـّ  نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مرتفعي ومنخفضي 

في  ة بالذات، وفاعمية الذات االنفعالية، وما وراء االنفعاؿ في تنظيـ االنفعاؿالّشفقكؿ مف 
ة الّشفقاتجاه المرتفعيف، كما أسفرت عف وجود تثيير موجب مباشر داؿ إحصائيًّا لمتغير 

بالذات عمى إعادة التقييـ المعرفي، ووجود تثيير موجب غير مباشر داؿ إحصائيًّا لمتغير 
 .ة بالذات عمى ميارات اتخاذ القرارالّشفق

عمراف، وعادؿ محمود ىبة سعد محمد ، محمود فتحي عكاشة،دراسة   تىدفكما  
ة بالذات فى الّشفقضوء أبعاد  يمف فعالية برنامج تدريبي ف تحّقؽإلى ال  (2020المنشاوي. )

لدى عينة مف الطبلب الموىوبيف  کاديميو والصمود األکاديميتحسيف االنفعاالت األ
النتائج إلى وجود فروؽ دالة أىـّ توّصمت و  ، طالبة 32عينة  مف عمى منخفضى التحصيؿ، 

إحصائيا بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياس القبمي والقياس البعدي  
النتائج أشارت لصالح القياس البعدى، کما  کاديمية والصمود األکاديميبلنفعاالت األل

لقياس عدـ وجود فروؽ دالة احصائيا بيف متوسطي درجدات المجموعة التجريبية فى ا  الي
 .کاديمية والصمود األکاديميالبعدي والقياس التتبعى عمى مقياس االنفعاالت األ

بالذات عمى بعض المتغيرات  شفقةالوعمى الجانب اآلخر وفي إطار  بحث تأثير     
ة بالذات الّشفق(  بحث العبلقة بيف 2018حاولت  دراسة مروة محمود عمار ) السمبية
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وسائؿ التواصؿ االجتماعي لدى إستخداـ وبعض المشكبلت النفسية واالجتماعية الناتجة عف 
طبلب الجامعة والتي تميمت في )الوحدة النفسية، العبلقات العاطفية السمبية، أحبلـ اليقظة، 
ضعؼ المسئولية االجتماعية، االنفصاؿ االجتماعي( لدى طبلب الجامعة، عمى عينة مف 

ات العممية واألدبية، وقد أسفرت تخّصصجامعًيا، مف الذكور واإلناث، مف ال( طالّبا ٢٦٦)
ة بالذات لدى طبلب الجامعة وفقا لمنوع تجاه الّشفقأىـّ  نتائج الدراسة عف اختبلؼ مستوى 

تجاه الشعب األدبية،  ووفقا لمفرقة الدراسية تجاه الفرقة اليانية،  تخّصصاإلناث، ووفقا لم
ة بالذات كدرجة كمية وبيف المشكبلت النفسية الّشفقوجود ارتباط داؿ احصائًيا بيف 

 واالجتماعية.
( استكشاؼ العبلقة بيف 2019كما حاولت دراسة  يوسؼ سالـ سيؼ الندابى ) 

اديمي وقمؽ المقياس لدى عينة مف طبلب الجامعة، ة بالذات وكؿ مف التسويؼ األكالّشفق
 تخّصصوكذلؾ التعّرؼ إلى الفروؽ بيف ىذه المتغيرات تبعا لمنوع )الذكور واإلناث(، وال

( طالّبا وطالبة مف 123( طالّبا وطالبة، بواقع )287)عممي، إنساني(. عمى عينة مف )
نسانية. وأظيرت أىـّ نتائج الدراسة ( طالّبا وطالبة مف الكميات اإل164الكميات العممية، و)

ة بالذات وكؿ مف التسويؼ األكاديمي وقمؽ المقياس،  كما الّشفقعبلقة دالة احصائًيا بيف 
أظيرت النتائج فروقا في متغيرات الدراسة األساسية، وكؿ مف المتغيرات الديمغرافية )النوع 

ا لكؿ مف النوع االجتماعي ة بالذات تعد منبئً الّشفق(. وتبيف أف تخّصصاالجتماعي، ال
ويتفوؽ الذكور عمى االناث في مستوى  .، لكنيا ليست منبئة بالتسويؼ األكاديميتخّصصوال
 تخّصصالعممي والتطبيقي غمى طبلب ال تخّصصبالذات، كما يتفوؽ طبلب ال شفقةال

بالذات. أما  دراسة  نادية محمود غنيـ عبدالعزيز  شفقةالاألدبي والعمـو االنسانية في مستوى 
ة بالذات لدى طبلب الّشفقو  اإللكتروني( ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف التنمر 2019)

ة بالذات. عمى عينة مف الّشفقمف خبلؿ  اإللكترونيالجامعة، ومعرفة إمكانية التنبؤ بالتنمر 
( مف اإلناث، وتوّصمت أىـّ  301)( مف الذكور و228( مف طبلب الجامعة، منيـ )529)

بصورتيو  اإللكترونية بالذات والتنمر الّشفقالنتائج إلى: وجود عبلقة ارتباطية سالبة بيف 
 ة بالذات ترجع إلى النوع.الّشفق)المتنمر والضحية(. كما لـ توجد فروؽ دالة في 

كؿ مف: ة بالذات بالّشفق(  عبلقة 2019وفحصت دراسة نجوى أحمد عبداهلل واعر )
ة بالذات والعبء الّشفقاإلجياد التعّممي والعبء المعرفي، والتنبؤ باإلجياد التعّممي مف 

طالّبا،  191المعرفي لدى طالّبات الفرقة اليانية بكمية التربية بالوادي الجديد، عمى عينة  مف 
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ة بالذات، قالّشفوتوّصؿ البحث إلى وجود ارتباط سالب داؿ إحصائيًّا بيف اإلجياد التعّممي و 
ة بالذات والعبء المعرفي لدى طالّبات الفرقة اليانية الّشفقويمكف التنبؤ باإلجياد التعّممي مف 

ة بالذات، العبء المعرفي(  الّشفقبكمية التربية بالوادي الجديد، وأف المتغيريف المستقميف: )
درجة الكمية % مف التبايف الكمي في درجات المتغير التابع )ال11.1يفسراف ما نسبتو 
محمد محمد بيومي  ؛سالي حسيف أميف وخميؿ نصار. كما ىدفت دراسة  )لئلجياد التعّممي

ة الّشفقإلى التعّرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف   (2020)محمد أحمد محمد إبراىيـ. و  ؛وسعفاف
ة الّشفقبالذات واضطراب الشخصية التجنبية،  وتعّرؼ عمى الفروؽ بيف النوعيف في متغيري 

أىـّ  النتائج  أشارت ( طالّبا، وقد 100بالذات واضطراب الشخصية التجنبية، عمى عينة مف )
ة بالذات واضطراب الشخصية التجنبية، ووجود الّشفقإلى وجود عبلقة إرتباطية سالبة بيف 

 ة بالذات في اتجاه الذكور.الّشفقفروؽ دالة إحصائيًّا بيف الذكور واإلناث في متغير 
ىدفت دراسة مي فتحي السيد  COVID)-( 19ظروف جائحة كورونا إطار وفي  
( إلى الکشؼ عف العبلقة بيف 2020، إيماف محمود عبد الحميد العشماوي. ) البغدادي

تعرؼ الفروؽ في و ، ( COVID 19)أيناء جائحة کورونا تقّبؿة بالذات وقمؽ المسالّشفق
سنة(، الوظيفة )موظؼ  35أکبر مف  –سنو  35حسب کٍؿ مف العمر )أقؿ مف  المتغيرات
غير  -يعمؿ في المجاؿ الصحي(، والحالة المادية )ميسور –موظؼ خاص  -حکومي 

فردا مف المجتمع  (462)عينة مف  عمىمتزوج(،  -ميسور(، والحالة االجتماعية )أعزب 
، و وجود تقّبؿة بالذات وقمؽ المسالّشفقوأظيرت النتائج وجود عبلقة سالبة بيف ،المصري

ة بالذات وفًقا لمتغير الّشفقاختبلفات ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات أفراد العينة في 
الحالة المادية لصالح ميسور الحاؿ، الوظيفة لصالح القطاع الخاص يـ القطاع الصحي 

ة بالذات الّشفقفراد العينة في وعدـ وجود اختبلفات ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات أ
وفًقا لمتغير العمر، الحالة االجتماعية، ووجود اختبلفات ذات داللة إحصائية بيف متوسط 

عاـ، الحالة  35وفًقا لمتغير العمر لصالح أقؿ مف  تقّبؿدرجات أفراد العينة في قمؽ المس
، الوظيفة لصالح المادية لصالح غير ميسور الحاؿ، الحالة االجتماعية لصالح األعزب

 .القطاع الخاص يـ القطاع الصحي
 تعقيب 

اليبلية في ضوء  ة بالذات ومكوناتو الّشفقمف خبلؿ ما سبؽ يتناوؿ الباحث مفيوـ 
عمى أنو " نوع مف الفيـ الواعي لمذات خاصة في حاالت األلـ   Neff (2003) نموذج
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والفشؿ بداًل مف النقد الذاتي القاسي، وأف يدرؾ تجاربو كجزء مف تجارب االنسانية العامة 
بداًل مف رؤيتيا منعزلة ". ويضـ النموذج يبلية مکّونات رئيسة )كؿ مکّوف لو طرفيف 

 متضاديف( لمشفقة بالذات ىـ كاآلتي: 
لذات، في مقابؿ الّمطؼ بالذات: ويعني توجيو الفرد مشاعر المطؼ والرحمة نحو ا  - أ

 بحيث يكوف الفرد قاسًيا مع نفسو ويقوـ بنقدىا بصرامة شديدة.  الحكـ الذاتي
االنسانية العامة )المشتركة( : ويعني ادراؾ الفرد أف المعاناة جزء يشترؾ بو مع  - ب

الخبرة االنسانية بداَل مف االعتقاد بثف ىذه الخبرة حدث لو فقط. في مقابؿ العزلة 
 يميؿ إلى الوحدة والشعور بالخطث. بحيث يكوف الفرد

اليقظة العقمية : ويعني تحّمؿ الفرد الخبرة المؤلمة مف منظور ادراكي متزف بداّل مف  -جػ
خبرة موقؼ المعاناة بصورة مبالغ فييا. في مقابؿ التوّحد المفرط مع الذات بحيث يسيطر 

 عمى  تفكير الفرد، والشعور باالحباط واليثس.
لدى   ة بالذاتالّشفقث الدراسات التي تناولت بحث وتعّرف مستوى وباستقراء الباح

دراسة عفراء إبراىيـ طبلب الجامعة يتضح تبايف نتائج تمؾ الدراسات السابقة، حيث توّصمت 
بالذات، بينما  توّصمت  دراسة   شفقةإلى وجود مستوى متوسط لم( ٦٦٠٢خميؿ العبيدی )

إلى وجود   (2019وجداف وديع بف محمد خياط )و العزيز بسيوني،  سوزاف صدقة بف عبد
مستوى مرتفع لمشفقة بالذات لدى طبلب الجامعة. إال أف ىذه الدراسات تعّرفت عمى مستوى 

ة  بالذات لدى طبلب الجامعة في غير الظروؼ االستينئاية التي فرضتيا جائحة الّشفق
 شفقةيف مبّررات لمكورونا وما أحديتو مف ظروؼ ضاغطة قد تؤّير بدرجة ما عمى تكو 

 بالذات لدى الطبلب.  
عمى  الرجوع إلى أدبيات البحث التربوي فيما يتعمق بالتأثيرات الرئيسة  لمنوعٌبعد و 

األبعاد الفرعية لمشفقة بالذات توّصمت بعض الدراسات إلي وجود فروؽ دالة إحصائيًّا بيف 
حسيف حسف ة بالذات، حيث توّصمت دراسات كؿ مف : الّشفقالذكور واإلناث في مستوى 

سالي ؛ (2019يوسؼ بف سالـ بف سيؼ الندابى )؛ (2018وآخروف )  حسيف طاحوف
ة الّشفق( إلى وجود فروؽ دالة بيف الذكور واإلناث في 2020) ، وآخروفحسيف أميف نصار

؛ (2018فارس )بالذات في اتجاه الذكور،  في حيف توّصمت دراسات كؿ مف: أشرؼ حكيـ 
(  أف اإلناث أكير 2019يوسؼ بف سالـ بف سيؼ الندابى )  (2018مروة محمود عمار )

 ؛ (٦٦٠٢عفراء إبراىيـ خميؿ العبيدی ) شفقة بالذات مف الذكور، بينما توّصمت دراستي:
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ة بالذات ترجع الّشفق( إلى عدـ وجود فروؽ دالة في 2019نادية محمود غنيـ عبدالعزيز )
 بلب.لنوع الط

 في األبعاد الفرعية لمشفقة بالذات تخّصصوفيما يتعمق بالتأثيرات الرئيسة  لم
(  أف طبلب الكميات العممية 2019دراسة يوسؼ بف سالـ بف سيؼ الندابى ) توّصمت

ات التطبيقية أكير شفقة بالذات مف طبلب الدراسات اإلنسانية. في حيف توّصمت تخّصصوال
حيث توّصمتا   (2018مروة محمود عمار )؛ (2018)أشرؼ حكيـ فارس دراستي كبل مف 

ة بالذات الّشفقات العممية واألدبية في أبعاد تخّصصإلى وجود فروؽ دالة بيف طبلب ال
عفراء إبراىيـ خميؿ العبيدی   األدبي. بينما توّصمت  دراسة تخّصصلمطبلب في اتجاه ال

ات تخّصصة بالذات لطبلب الجامعة ذوي الالّشفقإلى عدـ وجود فروؽ دالة في   (٦٦٠٢)
 العممية واألدبية. 

التى تناولت  وتبين أيًضا من خالل مراجعة أدبيات البحث ندرة البحوث والدراسات
اتيـ األكاديمية  حيث تخّصصة بالذات في ضوء تثيير التفاعؿ بيف نوع الطبلب و الّشفق

اإلناث(،  -تثيير لتفاعؿ النوع )الذكور( وجود 2018توّصمت دراسة أشرؼ حكيـ فارس )
ة بالذات لدى عينة الدراسة، في حيف لـ تتناوؿ الّشفقعممي( في  -الدراسي )أدبي تخّصصوال

ة بالذات وفًقا لمحؿ االقامة، أو وفًقا الّشفقأي دراسة االختبلؼ بيف الطبلب في مستوى 
ة بالذات الّشفققامة( عمى متغير محؿ اال Xتخّصصال Xلمتفاعؿ بيف المتغيرات اليبلية )النوع

 )وىذا يمّيؿ جانًبا ميًما مف مشكمة البحث الحالي التي تعطي لو أىمية لدراستو واجرائو(. 
 ة  بالذات كمتغير وسيط  بيف بعض المتغيرات بحيتالّشفقوفي إطار  بحث دور 

 وسيط  بيفة بالذات كمتغير الّشفقإلى وجود  دور   (٦٦٠٠) دراسة عادؿ محمودالمنشاوی
،  وتوّصمت دراسة محمد إسماعيؿ سيد حميدة اإلرىاؽ األكاديمي والصمود األكاديمي

بالذات عمى ة الّشفق(  إلى وجود تثيير موجب غير مباشر داؿ إحصائيًّا لمتغير 2019)
ـّ الميارات اتخاذ القرار،  إلى دراسة إمكانية وجود دور وسيط لمشفقة بالذات بيف  تطّرؽولـ يت

 التكنولوجي واالندماج األكاديمي. ؿتقبّ ال
ـّ  وفي إطار  ظروؼ جائحة كورونا  بالذات  إال مف خبلؿ دراسة  شفقةال دراسةلـ يت

إلى  حيث ىدفت (2020) يماف محمود عبد الحميد العشماويمي فتحي السيد البغدادي، إ
وأما في البحث أيناء جائحة کورونا،  تقّبؿة بالذات وقمؽ المسالّشفقالکشؼ عف العبلقة بيف 



لدى عينة مف طبلب كمية التربية )دراسة  االندماج األكاديميالتقّبؿ التكنولوجي والّشفقة بالذات وعبلقتيما ب
 (COVID-19وصفية في ظؿ جائحة كورونا )

 أحمد بكر قطب محمد                                                                                  

ـ 2021اكتوبر  1الجزء  4العدد  36مجمة البحث في التربية وعمـ النفس                      المجمد    
39 

ـّ دراسة دور  التكنولوجي االندماج  تقّبؿبالذات كتغير وسيط لمعبلقة بيف  ال شفقةالالحالي ت
 األكاديمي.
  تخّصصويتضح أيّضا مف تبايف نتائج الدراسات السابقة مف اختبلؼ تثيير النوع وال 

محؿ  تخّصصجانًبا آخر مف مشكمة البحث الحالي لذا يسعى الباحث دراسة  تثيير النوع ال
ة بالذات لدى طبلب الفرقة اليانية  كمية التربية جامعة الّشفقاالقامة والتفاعؿ بينيما عمى 

 المنيا.
 Engagement Academic األکاديمی االندماج :الثالث المحور
 األکاديمی االندماج  ومکّونات وممفي       

 & Reschlyُيطمؽ عميو بعض التربوييف أيًضا االندماج الدراسى. وأشار  
Christenson (2012)  إلى أف المشكمة الرئيسة في دراسة مفيـو اندماج الطبلب تتميؿ

بثنو  et al ,Schaufeli,. 2002)في إمكانية الوصوؿ إلى تعريؼ شامؿ لممفيوـ، فيعّرفو )
حالة ذىنية مستقّرة، مستمرة ومتعّممة تتضمف اإليجابية والوفاء، وتتميز بالحيوية والتفانی 

( أف اإلندماح األکاديمی يتميؿ فی الوقت والجيد الذی Kuh, 2009(واالستغراؽ. ويرى 
يکرسو الطبلب لؤلنشطة المرتبطة بالنتائج التجريبية التی تيدؼ ليا الکمية، وما تقـو بو 

(  2012سسات لحث الطبلب عمى المشارکة فی ىذه األنشطة. كما عرفو )المؤ 
Azevedo, diSessa & Sherin  ،بثنو كـ وكيؼ مشاركة المتعّمميف في األنشطة الصفية

وقدرتيـ عمى المساىمة مادًيا ومعنوًيا في العمؿ، وجعمو مستمًرا، مع المحافظة عمى 
 إسيامات اآلخريف.  

( إلى أف المفيوـ يشمؿ سموكيات يقوـ بيا 2016) ى احمد عفيفيوتشير صفاء عم        
الطالب ميؿ المشاركة في األنشطة الصفية والبلصفية التي تخدـ التعّمـ، وكذلؾ االلتزاـ، 
والدافعية والميابرة، والحماس لبذؿ الجيد، واإلحساس باالنتماء والعبلقة الطيبة مع المعمميف 

استراتيجيات معرفية وما وراء معرفية أيناء التعّمـ والدراسة.  ويمكف واألقراف، وأيًضا توظيؼ 
أف يؤير اندماج الطبلب بفاعمية في األداء األكاديمى لممتعّمميف، وُيمقى عمى عاتؽ المعمميف 

ستخداـ والمتعّمميف في آٍف واحد، فعمى المعمميف تقديـ األميمة التعميمية المناسبة و  ا 
االندماج، أما المتعّمميف فعمييـ االستفادة مف ذلؾ، ومحاولة  تحّقؽتى استراتيجيات التدريس ال

المشاركة في األنشطة المختمفة ودعـ األقراف واالستفادة منيـ، ولذلؾ أصبح مف الضرورى 
دراسة مفيوـ اندماج الطبلب كثحد المفاىيـ التربوية الميمة التى تناولتو عديد مف الدراسات 
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بدراسة اندماج الطبلب بدأ منذ ما يقرب مف  ىتماـلـ حيث أف اإلالحديية عمى مستوى العا
بدراسة ىدفت  Yu    &Schreiber)2016(اينيف وعشريف عاًما. وفي ىذا اإلطار  قاـ  

إلى الکشؼ عف طبيعة اإلرتباطات بيف االندماج األکاديمی واألداء األکاديمی لمطبلب فی 
( مف طبلب الجامعة، وتشير النتائج إلى أف 1336جنوب أفريقيا، وتکونت العينة مف )

نظًرا لمتاريخ ذلؾ ممارسات االندماج لدى طبلب الجامعة تختمؼ حسب العرؽ والنوع،  و 
النتائج إلى إمکانية أنماط االندماج األکاديمی فی أشارت متميز بجنوب أفريقيا، و الطويؿ ل

التنبؤ بمستوى األداء األکاديمی حسب العرؽ  والنوع، وأف االندماج واألداء الکاديمی 
 يختمفبلف عمى أساس العرؽ والنوع .

اإليجابية  اف لبلندماج السموكي مؤشرات منيا: )ردود األفّعاؿ Tinio) ,(2009ويشير 
والسمبية تجاه المعمـ واألنشطة المقدمة، االنتماء والعبلقة الطيبة بيف المعمـ واألقرف، الميابرة 

أف مستويات االندماج   Tsai, (2011)وبذؿ الجيد، التركيز وطرح األسئمة(. كما يشير 
 تتميؿ في :

مف المعمومات المستوي البطئ: ويتميز فيو الطبلب بالقدرة عمى معالجة قدر محدود  - أ
 استراتيجيات بسيطة ميؿ الحفظ األصـ.إستخداـ الجديدة ب

المستوي المعتدؿ: ويتميز فيو الطبلب بالقدرة عمى معالجة أعمؽ لممعمومات الجديدة  - ب
استراتيجيات أكير تفصيبًل )إعادة صياغة المعمومات بتعبيراتيـ الخاصة إستخداـ ب

مات الجديدة بالسابؽ تعّمميا(، كما أيناء تدويف المبلحظات كما يربطوف المعمو 
يتميزوا بالتثمؿ أكير في تعّمميـ عف طريؽ التعّرؼ عمى المعمومات ذات الصمة مف 

 عدميا.
المستوي المرتفع: ويتميز فيو الطبلب بالقدرة عمى معالجة المعمومات الجديدة بشكؿ  -جػ

لمستوى األعمى مف أعمؽ، كما يتميزوف بالتثمؿ اؿ ما وراء معرفي اليادؼ. ويرتبط ا
االندماج المعرفي لمطبلب بالقدرة عمى حؿ المشكبلت، ومف المعروؼ أف المواقؼ 

 & Rotgansإليو دراسة أشارت الدراسية المختمفة تميؿ مشكبلت تحتاج لحميا، وىذا ما 
Schmidt(2011)  مف طبلب الجامعة، وتوّصمت نتائجيا إلي  312التى أجريت عمى
 ي لمطبلب يزداد كما زادت المشكمة تعقيًدا.أف االندماج ألكاديم

 ,Hassanabad & Sedaghat,Abedin,Hejzi ,)(2011وحاولت دراسة 
في التنبؤ  نجازالتعّرؼ عمى دور بعض العوامؿ الدافعية ميؿ القدرة المدركة، وأىداؼ اإل
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طالّبا، توّصمت النتائج إلي إمكانية التنبؤ  1371باالندماج األكاديمي لدى عينة مف  
 ىدفت دراسةباالندماج األكاديمي بمعمومية العوامؿ الدافعية المحددة في الدراسة. كما 

التعّرؼ عمى مدى شيوع االندماج االكاديمي والقيـ إلى   (2018اهلل الزىراني،  غـر)شروؽ 
العبلقة بيف االندماج االكاديمي والقيـ  تعّرؼعينة مف طبلب الجامعة، و النفسية لدى 

النفسية، باإلضافة إلى معرفة مدى اختبلؼ كؿ مف مستوى االندماج االكاديمي، والقيـ 
(، منيـ ۰۰٦طبلب )ف= الالدراسي، عمى عينة مف  تخّصصوال نوعالنفسية باختبلؼ ال

لبلندماج  مستوى مرتفعتائج إلى وجود النأىـ إناث(، وتوّصمت  ٦۱۲ذكور،  ٦۱۲)
األكاديمي والقيـ لدى عينة الدراسة، ووجود ارتباط داؿ بيف االندماج االكاديمي والقيـ 

، في حيف وجدت فروؽ تعزى نوعالنفسية، وعدـ وجود فروؽ في االندماج األكاديمي تعزي لم
 .ات النظريةتخّصصفي اتجاه ال الدراسي تخّصصلم

    HU & Wolniak)(2013أشار  ؛أنواع االندماج األكاديميوفي إطار تعّرف 
)االندماج األكاديمي: يشير إلي بذؿ الطبلب المزيد مف الجيد  إلى نوعيف مف االندماج ىما

في أداء المياـ األكاديمية إلستيفاء وتخطي المطموب منيـ، واالندماج االجتماعي: يشير إلي 
الجامعة أو المجتمعية التى تخدـ المجتمع(. وقد  المشاركة في األنشطة االجتماعية داخؿ

 Multidimensionalاألبعاد  تعّدداتفؽ عديد مف التربوييف عمى أف االندماج األكاديمي م
Construct (2011)، حيث يؤكد Darensbourg  مکّونات االندماج والمؤيرة  تعّددعمى

في تحصيؿ الطبلب، حيث يؤير في  المشاركة وااللتزاـ، و في التقدير المتبادؿ والشعور 
King ,باالحتراـ، ومؤير في تتبع اليدؼ والدافعية الداخمية. وىذا يتفؽ مع ما أشار إليو 

)1996(  & Baxter  ـ يحدث نتيجة أبعاد االندماج لمطبلب حيث يرى  أف التعمّ   تعّددمف
.  affective، والوجدانی cognitive، والمعرفی synergisticلمتفاعؿ بيف أبعاد التآزر 

يتميز بالطاقة  Engagementأف االندماج   Leiter&  Maslach )1997(وتفترض 
Energy والمشارکة ،Involvement والفاعمية ،Efficacy 2004 ,أوضح ،  فی حيف) 

Blumenfeld, Paris, Fredricks ) :أف االندماج األکاديمی يتکوف مف يبلث أبعاد ىی
مف أف االندماج  Trowler )2010 (معو  االندماج السموکی، والوجدانی، والمعرفی. ويتفؽ 

 Soria  &األبعاد مف الجوانب السموکية والوجدانية والمعرفية.  وقامت تعّددمفيوـ م
 )(2012 Stebleton    ببناء إستبياف لقياس مستوى إندماج الطبلب الجامعييف؛ ومف
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وجية نظرىا يتکوف االندماج األکاديمی مف أربعة أبعاد ىی: االندماج األکاديمی والمجتمعی 
 والمدنی والمعرفة والميارات والمعارؼ العامة لمطبلب.

 2002)وضع ) وفی إطار  تحديد العوامل المکّونة لإلندماج األکاديمی
.aufeli et alSch  نموذًجا بناء عمى دراسة قاـ فييا بتطبيؽ مقياس االندماج األکاديمی

( مف الموظفيف، وأظيرت النتائج 619( مف طبلب الجامعة وعينة )314عمى عينة مف )
، Dedication، والتفانی Vigorوجود يبلث عوامؿ مکّونة إلندماج الطبلب وىی: )الحيوية 

( إلي  Pekrun &Garcia -Linnenbrink ,(2011ويشير(. Absorptionواالستغراؽ 
ـّ بدور الجوانب االنفعالية في األداء األكاديمي  أف كيير مف التربوييف في اآلونة األخيرة اىت

Moonaghi, & Ghasemi ,وخاصة في دعـ نواتج التعّمـ المنشودة. وفی ىذا اإلطار  قاـ 
Heydari (2018 بدراسة ىدفت إلى تحديد ،) العوامؿ المرتبطة باالندماج األکاديمی لطبلب

، الترکيز العقمی، ىتماـالجامعة، وأظيرت النتائج العوامؿ اآلتية: الدافع الفردی لمطالب، اإل
شعور الطالب بالرضا ذلؾ المشارکة فی األنشطة البلمنيجية، التوجيو الذاتی فی التعّمـ، ک

 عف التعّمـ يمکنو أف يمعب دوًرا ميًما فی خمؽ االندماج األکاديمی. 
وتبيف أيناء عرض األبعاد المختمفة التى يتضمنيا مفيـو اندماج الطبلب أنو مفيـو 
يحتوي عمى مجموعة مف السموكيات المرغوبة ميؿ الحضور إلي المؤسسة التعميمية وااللتزاـ 

ة في األنشطة المختمفة، وكذلؾ مجموعة مف الميارات تتميؿ في تنظيـ الذات فييا، والمشارك
وغيرىا، وأيًضا بعض االنفعاالت اإليجابية ميؿ اإلحساس باالنتماء، وكميا عوامؿ تسيـ في 

إلي أف  Lehr, Clapper & Thwlow (2005)إيراء العممية التعميمية ونواتجيا. ويشير
ا لمتعّمـ الفّعاؿ، كما أف طريقة اندماج الطبلب تتنوع داخؿ اندماج الطبلب يعد جزًءا رئيسً 

الجامعات، فبعض الطبلب يمتزموف بالحضور وأداء المياـ األكاديمية بيا بدقة، في حيف 
 رياضية أو غيرىا.  تكّوفالبعض اآلخر يندمجوف في أنشطة أخرى قد 

إلى فحص  Radford., & ShacklockXerri , )2017و ىدفت دراسة  )
االندماج الطبلبی فی األنشطة األکاديمية مف منظور الدعـ اإلجتماعی، فی محاولة لمکشؼ 

( مف 209عف العوامؿ التی تؤّير فی االندماج فی األنشطة األکاديمية، وتکونت العينة مف )
النتائج إلى أف العبلقات بيف الطبلب وأقرانيـ، والعبلقات بيف أشارت طبلب الجامعة، و 

عمميف والطبّلب، إتسمت بشعور بالرغبة القوية الطبلب لدراسة شيادة التعميـ العالی، الم
کانت أساسية فی إندماج الطبلب فی األنشطة األکاديمية، باإلضافة إلى ذلک، کانت 
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العبلقات بيف المعمـ والطالب، والشعور القوی باليدؼ مف األمور األساسية فی إدراک لتحمؿ 
ـ نتائج ىذه الدراسة أىّمية تطوير عبلقات فّعالة بيف المعمـ والطالب، أعباء الدراسة، تدع

يصاؿ إحساس واضح باليدؼ  وتسييؿ العبلقات اإليجابية بيف الطبلب وبعضيـ البعض، وا 
 لتحسيف إندماجيـ فی األنشطة األکاديمية. ذلؾ إلى الطبلب، و 

نمذجة العبلقات السببية  (2019)رمضاف عاشور حسيف سالـ كما حاولت دراسة 
كمية ب( مف الطبلب 100)عمى عينة بيف حس الفكاىة واليناء النفسي واالندماج األكاديمي، 

وجود عبلقو موجبة دالة إحصائيًّا بيف ، وتوّصمت أىـ النتائج إلى التربية بجامعة الباحة
لبلندماج األكاديمي د تثيير مباشر داؿ إحصائيًّا  و اليناء النفسي، ووجو االندماج األكاديمي 
أير األسموب  (2019)حرب  سامح حسف سعد الديفكما تعّرفت دراسة  .في اليناء النفسي

والصمود األكاديمي في كؿ مف االندماج األكاديمي والتحصيؿ  التنظيمي )الحركة والتقييـ
النتائج  ، وتوّصمت أىـ( طالّبا وطالبة بالفرقتيف اليالية والرابعة560)، عمى عينة مفالدراسي
مف أسموب الحركة والصمود األكاديمي في االندماج األكاديمي، والتحصيؿ  تثيير كبلإلى أف 

كما يؤير أسموب التقييـ في االندماج األكاديمي وبعديو ،إحصائيًّا موجًبا الدراسي تثييًرا دااًل 
 ا السيد النجارحسني زكري. كما حاولت دراسة )المعرفي والنشط( تثييًرا موجًبا وداؿ إحصائيًّا

في خفض  Web 2إستخداـ التعّمـ الذاتي ب ةاستراتيجي فّعالية التدريب عمى تعّرؼ  (2020)
عمى  اإلخفاؽ المعرفي وتحسيف االندماج األكاديمي لدى طبلب الجامعة المتعيريف دراسيا

إحصائيًّا وجود فروؽ دالة ، وتوّصمت أىـ النتائج إلى ( طالّبا بكمية التربية156)عينة مف 
بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدي في االندماج 
واألداء األكاديمي في اتجاه المجموعة التجريبية التي تمقت التدريب عمى استراتيجيات التعّمـ 

ووجود فروؽ دالة إحصائيًّا بيف متوسطي درجات القياسيف القبمي  ،Web 2إستخداـ الذاتي ب
والبعدي لممجموعة التجريبية في اإلخفاؽ المعرفي واالندماج واألداء األكاديمي في اتجاه 

 .القياس البعدي
بحث العبلقات السببية بيف كؿ  (2020) رياض سميماف السيد طوكما سعت دراسة 

( مف 212)عمى عينة مف مف التفاؤؿ والرجاء واالندماج األكاديمي والشغؼ األكاديمي، 
وجود تثييرات مباشرة دالة إحصائيًّا لمتفاؤؿ ، وتوّصمت أىـ النتائج إلى الفرقة الياليةطبلب 

الشغؼ القيري عمى  ٌبعد عمى بعدي الشغؼ األكاديمي، وكذلؾ تثييرات مباشرة دالة إحصائيًّا ل
 محمد سيد محمد. وقاـ  االندماج األكاديمي اليبلية )الحيوية، والتفاني، واالستغراؽ(
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فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى مکّونات الذكاء األخبلقي في ببحث  (2020)عبدالمطيؼ 
،  ( طالّبا32)  مف، عمى عينة اإللكترونيتنمية االندماج األكاديمي وخفض مستوى التنمر 

التجريبية عمى  ةمجموعالوجود فروؽ دالة إحصائيًّا بيف متوسطي وتوّصمت أىـ النتائج إلى 
ومکّوناتو( في القياسيف القبمي  اإللكترونيدماج األكاديمي ومکّوناتو، والتنمر مقياسي )االن

 ةمجموعالوالبعدي في اتجاه القياس البعدي. وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًّا بيف متوسطي 
( في القياسيف البعدي اإللكترونيالتجريبية عمى مقياسي )االندماج األكاديمي، والتنمر 

ىانـ  إيناس محمد صفوت مصطفى خريبو، ووقد ىدفت  دراسة  ر شير(.مرو ٌبعد والتتبعي )
في تحسيف  تعّرؼ أير برنامج تدريبي قائـ عمى أساليب التفكيرإلى  (2020) أحمد سالـ

( طالبة بالفرقة اليانية 129مف )، عمى عينة االندماج األكاديمي لدى طالّبات كمية التربية
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية مت أىـ النتائج إلى ، وتوصّ بمختمؼ الشعب بكمية التربية

البعدي لممجموعتيف التجريبية والضابطة في االندماج  درجات التطبيؽي بيف متوسط
األكاديمي في اتجاه المجموعة التجريبية، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي 

لممجموعة التجريبية في اتجاه  درجات التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس االندماج األكاديمي
 .التطبيؽ البعدي

 تعقيب
اليبلية في  ومحاورهمف خبلؿ ما سبؽ يتناوؿ الباحث مفيوـ االندماج األکاديمی 

عمى أنو حالة معرفية وجدانية سموکية تتميز  (Schaufeli et al., 2002ضوء نموذج )
ـّ قياسو مف خبلؿ مقياس االندماج  بالحيوية، التفانی واالستغراؽ فی األداء األکاديمی، ويت

 األتية: المحاوراألکاديمی المستخدـ فی الدراسة والذی يتکوف مف 
ويقصد بو أف يتميز الطالب بالطاقة والمرونة  الحيوية األکاديمية: األول المحور

العقمية، والرغبة فی اإلستمرار فی بذؿ المجيود تجاه دراستو، والميابرة عند مواجية صعوبات 
 الدراسة.

وُيقصد بو أف يتميز الطالب بشعوره بثىّمية ما  التفانی األکاديمی: الثانی المحور
 وفخر وطمثنينة، ويبذؿ أقصى مجيود فی دراستو.يدرسو وأف يدرس بحماس 

وُيقصد بو أف يتميز الطالب بالترکيز بصورة  االستغراؽ األکاديمی: الثالث المحور
 عميقة فی دراستو، وأداء ميامو وواجباتو، وال يستطيع إيقاؼ نفسو حتى ينجزىا.
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 األكاديميوباستقراء الباحث لمدراسات التي تناولت بحث وتعّرف مستوى االندماج 
لدى طبلب الجامعة يتضح تبايف نتائج تمؾ الدراسات السابقة، حيث توّصمت دراسات كؿ 

األكاديمي، ( إلى وجود مستوى متوسط لبلندماج 2020) عبدالعزيز محمد حسب اهللمف 
 إلى وجود  مستوى منخفض (2020) حساـ فايز عبدالحي عبدالرحيـبينما توّصمت  دراسة 

( توّصمت إلى وجود مستوى 2018) الزىراني روؽ غـر اهللشلبلندماج األكاديمي، أما دراسة 
مرتفع لبلندماج األكاديمي لدى طبلب الجامعة. إال أف معظـ ىذه الدراسات تعّرفت عمى 
مستوى االندماج األكاديمي لدى طبلب الجامعة في غير الظروؼ االستينئاية التي فرضتيا 

عبدالعزيز  (2020) الرحيـ لحي عبدا حساـ فايز عبدجائحة كورونا باستيناء دراستي : 
( ولكنيما تناولت دراسة االندماج األكاديمي في ضوء نموذج 2020) محمد حسب اهلل

 مختمؼ في مكوناتو عف النموذج المتبنى في البحث الحالي.  
عمى  الرجوع إلى أدبيات البحث التربوي فيما يتعمق بالتأثيرات الرئيسة  لمنوعٌبعد و 

األبعاد الفرعية لؤلندماج األكاديمي  توّصمت بعض الدراسات إلي وجود فروؽ دالة إحصائيًّا 
 Jenkinsدراسة أشارت بيف الذكور واإلناث في مستوى اندماجيـ األكاديمي، حيث 

إلى وجود فروؽ دالة بيف الذكور واإلناث في اندماج أداء الطبلب في اتجاه  (2010)
لذكور أكير إلي أف ا lor&Parsons(2011)bTayمع ما  أشار إليو الذكور، وىذا يتسؽ 

 Park (2003)  Schernoffبينما توّصمت دراسات كؿ مف  اندماًجا مف اإلناث. 
(2013) Teoha et al. (2013)  أف اإلناث أكير اندماًجا مف الذكور في المواد

أف الذكور أكير اندماًجا في المواد  Schernoff (2013)األكاديمية، حيث أوضحت دراسة 
غير األكاديمية ميؿ الفنوف، وعموـ الحاسب، والتربية المينية، وأقؿ اندماًجا في المواد 

Harper &األكاديمية ميؿ التاريخ، والمغة األجنبية وغيرىا. بينما توّصمت دراسات كؿ مف 
)2009( Quaye  دراسةZhao et al. (2005) Shinde (2008)  دراسةet  ,Teoha

2013)( ,al.  إلى عدـ وجود فروؽ دالة في االندماج   (2017)  حناف حسيف محمود
 األكاديمي ترجع لنوع الطبلب.

 ؛في األبعاد الفرعية لالندماج األكاديمي تخّصصفيما يتعمق بالتأثيرات الرئيسة  لمو 
التى أجريت عمى عينات  Cantwell &  HannemanBrint , (2008)توّصمت  دراسة 

، ىتماـكة، واإلمف يماني جامعات أف طبلب الدراسات اإلنسانية ركزوا عمى التفاعؿ، والمشار 
 .Brint et alالكميات العممية أقؿ في االندماج. واختمفت  معيا دراسة بينما كاف مستوى 

https://0810ga6kq-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82+%D8%BA%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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لعممية ات اتخّصصحيث توّصمت إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًّا بيف طبلب ال  (2008)
العممي، في حيف  تخّصصواألدبية في أبعاد االندماج األكاديمي لمطبلب في اتجاه ال

( إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًّا بيف طبلب 2018) الزىراني شروؽ غـر اهللتوّصمت دراسة 
 تخّصصات العممية واألدبية في أبعاد االندماج األكاديمي لمطبلب في اتجاه التخّصصال

 Taylor2009( & QuayeHarper  (  &األدبي. بينما توّصمت  دراستي 
(2011),Parsons  إلى عدـ وجود فروؽ دالة في االندماج األكاديمي لطبلب الجامعة ذوي

  حناف حسيف محمودات العممية واألدبية. وىذا يتسؽ مع ما توّصمت  إليو دراسة  تخّصصال
 عمى االندماج األكاديمي. تخّصصلمتغيرات النوع وال تثييرمف عدـ وجود أي   (2017)

وتبين أيًضا من خالل مراجعة أدبيات البحث ندرة البحوث والدراسات التى تناولت 
، في حيف اتيم األكاديميةتخّصصاندماج الطالب في ضوء تأثير التفاعل بين نوع الطالب و 

لـ تتناوؿ أي دراسة االختبلؼ بيف الطبلب في مستوى االندماج األكاديمي وفًقا لمحؿ 
مشكمة البحث الحالي التي تعطي لو أىمية لدراستو  فياالقامة )وىذا يمّيؿ جانًبا رئيًسا 

واجرائو(،  ويتضح أيّضا مف تبايف نتائج الدراسات السابقة مف اختبلؼ تثيير النوع 
جانًبا آخر مف مشكمة البحث الحالي لذا يسعى الباحث دراسة  تثيير النوع   تخّصصوال
ومحؿ االقامة والتفاعؿ بينيما عمى االندماج األكاديمي لدى طبلب الفرقة اليانية   تخّصصوال

 كمية التربية جامعة المنيا.
 فروض البحث: -ثامًنا

إليو لمتغيرات البحث الحالي، وما انتيت   عرضو مف تثصيؿ نظريتـّ في ضوء ما 
تساؤالت البحث  إطار نتائج الدراسات السابقة التي أجريت حوؿ ىذه المتغيرات، وفي 

 فروضو عمى النحو التالي: صياغة وأىداغو، يمكف 
 التكنولوجي. تقّبؿيوجد مستوى منخفض لدى  طبلب عينة البحث في ال -1
 بالذات. شفقةاللدى  طبلب عينة البحث في منخفض يوجد مستوى  -2
 .األكاديمييوجد مستوى منخفض لدى  طبلب عينة البحث في االندماج  -3
أدبي(،  -)عممي تخّصصإناث(، وال –ال يوجد تثيير داؿ احصائيًّا لمنوع )ذكور  -4

 التكنولوجي. تقّبؿ(،  والتفاعؿ بينيـ في الريؼ -ومحؿ االقامة )حضر 
أدبي(،  -)عممي تخّصصإناث(، وال –احصائيًّا لمنوع )ذكور ال يوجد تثيير داؿ  -5

 ة بالذات.الّشفق(،  والتفاعؿ بينيـ في و ريؼ -ومحؿ االقامة )حضر 

https://0810ga6kq-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82+%D8%BA%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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أدبي(،  -)عممي تخّصصإناث(، وال –ال يوجد تثيير داؿ احصائيًّا لمنوع )ذكور  -6
 (،  والتفاعؿ بينيـ في االندماج األكاديمي.ريؼ -ومحؿ االقامة )حضر 

 منخفض)التكنولوجي  تقّبؿباختبلؼ مستوى ال األكاديميال يختمؼ مستوى االندماج  -7
 .(مرتفع -

 - منخفض)ة بالذات الّشفقباختبلؼ مستوى  األكاديميال يختمؼ مستوى االندماج  -8
 .(مرتفع

لطبلب الفرقة اليانية مف خبلؿ درجاتيـ في  األكاديميال يمكف التنبؤ باالندماج  -9
 .ة بالذاتالّشفقالتكنولوجي و  تقّبؿمتغيري ال

التكنولوجي  تقّبؿبيف متغيري ال  ة بالذاتالّشفقلمتغير  يوجد دور وسيط  -10
 .األكاديميواالندماج 

 اجراءات البحث: -تاسًعا
 اشتممت اجراءات البحث عمى المنيج والعينة واألدوات:  
 منيج البحث: - أ
ووصػػػػػؼ اسػػػػػتخدـ البحػػػػػث الحػػػػػالی المػػػػػنيج الوصػػػػػفی االرتبػػػػػاطی المقػػػػػارف، لدارسػػػػػة  

وطػػػػبلب الريػػػػؼ  نػػػػاثوالمقارنػػػػة بػػػػيف الػػػػذكور واال والتنبػػػػؤالعبلقػػػػات المتبادلػػػػة بػػػػيف المتغيػػػػرات 
فػػى والتفػػاعبلت بػػيف المتغيػػرات الديموغرافيػػة األدبػػی و العممػػی  يفتخّصصػػوطػػبلب الوالحضػػر 

 حصائية المناسبة لتحقيؽ أىداؼ البحث.األساليب اإلإستخداـ بؾ متغيرات البحث، وذل
 عينة البحث  - ب

 عينة البناء()ألدوات البحث:  من الشروط السيكومترية تحّققعينة ال -1
ـّ   بكمية التربية جامعة المنيا   بالفرقة اليانية طالّبا( 200اختيار عينة عشوائية قواميا )ت

ذلؾ في العاـ الجامعي (، و 0,452( وانحراؼ معياری )17.56بمتوسط عمر زمنى )
 تخّصص( توزيع أفراد ىذه العينة في ضوء النوع وال1ـ، ويوضح جدوؿ )2021 -2020

  قامة.ومحؿ اإل
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 قامة.ومحل اإل تخّصص( توزيع أفراد ىذه العينة في ضوء النوع وال1جدول )
 الريؼ الحضر محؿ االقامة

 المجموع
 إناث ذكور إناث ذكور النوع

 أدبي عممي أدبي عممي أدبي عممي أدبي عممي تخّصصال
 25 25 25 25 25 25 25 25 العدد
 200 50 50 50 50 المجموع

بالفرقة اليانية بكمية التربية جامعة المنيا  طالّبا( 500ت مف عدد )تكّون: العينة األساسية -2
(، وذلؾ في العاـ الجامعي 0,543( وانحراؼ معياری )17.67بمتوسط عمر زمنى )

ـّ ـ،  2021 -2020 العشوائية مف مجتمع الدراسة، ويوضح  الطبقية اختيارىـ بالطريقةت
 –)العممي تخّصصإناث(، ال -( توزيع عينة البحث األساسية تبًعا لمنوع )ذكور2جدوؿ )

 كالتالي:  الريؼ( –األدبي(، ومحؿ االقامة )الحضر 
 قامة.ومحل اإل تخّصصالعينة األساسية في ضوء النوع وال ( توزيع أفراد ىذه2جدول )

 الريؼ الحضر محؿ االقامة

 المجموع
 إناث ذكور إناث ذكور النوع

 أدبي عممي أدبي عممي أدبي عممي أدبي عممي تخّصصال
 118 82 62 38 70 55 40 35 العدد
 500 200 100 125 75 المجموع

 أدوات البحث  -ج
 البحث فيما يمي :تمّثمت أدوات 

 م( 2020إعداد )الباحث، التكنولوجي :  تقّبلالمقياس  -1
لقبػػػوؿ   Technology  Acceptance Model (TAM)فػػي ضػػػوء نمػػػوذج   

 (Davis, 1989التكنولوجيا )
 : اليدؼ مف المقياس -(1)

لدى الطبلب مف خبلؿ التكنولوجي  تقّبؿالوقياس مستوى  تعّرؼإلى  ىدؼ ىذا المقياس
 ( وأبعاده المحددة.Davis, 1989االرتكاز عمى نموذج )

درة المقاييس نالتكنولوجي ل تقّبؿالإعداد مقياس ب: قاـ الباحث مبّررات إعداد المقياس  -(2)
حيث اعتمدت  ،السيكولوجيالتكنولوجي في ضوء مفيومو  تقّبؿالقياس إلى  تتطّرقالتي 
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كالمجاؿ  مجاالت محّددة إطار التكنولوجي في  تقّبؿالفي معظميا عمى قياس   الدراسات
(، أو طّبؽ 2019) د ضاحي محمد توني، مروة محمد رضامحمالموسيقي كما في دراسة 

االعاقة البصرية كما في دراستي: أكـر  عمى عينات مف الفئات الخاصة ميؿ ذوي
يئة (، أو طّبؽ في بيئات قد تختمؼ يقافًيا عف الب2015) ائؿ سماحو ؛ (2017فتحي)

رائد عبداهلل عبداليادي الشبوي القحطاني، وعيماف بف تركي كما في دراسات المصرية 
لذا عمد  ،Raaij & Schepers (2008)؛ Ong & Lai  (2006( )2018) التركي
  Davisاالستفادة مف الصورة األصمية لممقياس الذي اعتمد عمى نموذج )إلى  الباحث
التكنولوجي بوجو عاـ غير مرتبط بمجاؿ  تقّبؿال  عمى مستوى تعّرؼلبناء مقياس لم ،1989)

 محّدد أو فئة محّددة ليتناسب مع طبلب عينة البحث الحالي في البيئة المصرية.
 خطوات إعداد المقياس: -(3)

إلى  بوجو عاـ، والرجوعالتكنولوجي  تقّبؿالاستقراء التراث النفسي عف مفيـو  -)أ(
وعبلقتو ببعض المتغيرات التكنولوجي  تقّبؿالالدراسات السابقة التي استخدمت مفيوـ 
 النظري. طار النفسية والتي سبؽ ذكرىا خبلؿ عرض اإل

 تقّبؿالاإلطبلع عمى اأُلطر النظرية العربية واألجنبية التی تناولت قياس  -)ب( 
 ىذه المقاييس:   ومف أىـّ (، Davis, 1989)التكنولوجي في ضوء نموذج 

 (.2017مقياس التقّبؿ التكنولوجي إعداد )أكـر فتحي،  -1
رائد عبداهلل عبداليادي الشبوي القحطاني، وعيماف مقياس التقّبؿ التكنولوجي إعداد ) -2

 (2018، بف تركي التركي
 (2015التكنولوجي إعداد )وائؿ سماح،  تقّبؿالمقياس  -3
 (Ong & Lai, 2006)مقياس التقّبؿ التكنولوجي إعداد  -4
 (Raaij & Schepers, 2008مقياس التقّبؿ التكنولوجي إعداد ) -5
 التكنولوجي في ضوء النموذج المشار إليو.  تقّبؿالتعريؼ االجرائي لم صياغة  -)ج(
ـّ   )د( في ضوء ما سبؽ   موجبةمفردة( في صورة عبارات تقريرية 20المقياس مف ) بناءت

باالختيار مف بيف  وفؽ طريقة ليكرتاالستجابة ليا  تـّ يو  ،وجيالتكنول تقّبؿالتقيس مفيوـ 
 ىـ: محاورأربعة في ضوء التكنولوجي  تقّبؿال  ويقيس، خمسة بدائؿ

 األوؿ: )الفائدة والمنفعة المتوقعة( المحور -
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سوؼ  اإللكتروني تعّمـمنصات وبرامج الإستخداـ ويتعمؽ بمدى إدراؾ الطالب المعمـ بثف  
 وبالتالي زيادة مياراتو وكفاءة عممو لمياراتو الدراسية.  ،يزيد مف أدائو التعميـ

 المتوقعة(ستخداـ اليانى: )سيولة اإل المحور -
في عمـ الميارات  ،اإللكتروني تعّمـبيئة الإستخداـ ويتعمؽ بمدى قدرة الطالب المعمـ عمى 

 ميارات خاصة. تطّمبكنولوجية عالية أو تعقيدات تاألدائية دوف الحاجة لوجود خبرة 
 (ستخداـاليالث: )اإلتجاه والميؿ نحو اإل المحور -

)السيولة والمنفعة إلى  والذي يرجع ،اإللكتروني تعّمـويتعمؽ بمدى رضا الطالب المعمـ عف ال
عتباره جربة ميمرة وحكيمة.والفائدة   المتوقعة( وا 

 الفعمي الحقيقي(ستخداـ لرابع: )اإلا المحور -
في عمـ ميارات حالية  ،اإللكتروني تعّمـالإستخداـ ويتعمؽ بمدى رغبة الطالب المعمـ في 

 .تقّببلمسميارات أخرى  تعّمـوتطويرىا و 
 شرح مياؿ توضيحي.)ىػ( كتابة تعميمات المقياس بصورة واضحة سيمة الفيـ، مع 

اإلجابة عمى مقياس خماسی متدرج يمتد عمى  تقّدر :طريقة تقدير درجات المقياس)و( 
ىى: )دائًما، غالًبا، أحياًنا، نادًرا، أبًدا( وعند تصحيح المقياس  خمسة بدائؿيتضمف  ،متصؿ

ـّ ي تکوف الدرجة  ؾ( عمى الترتيب لممفردات وبذل1، 2، 3، 4، 5درجات )إلى  تحويميات
وتدؿ الدرجة )، ( درجة100ة، والدرجة العظمى ىى )( درج20الصغرى لممقياس ىى )

المنخفضة لممقياس عمى وجود انخفاض درجة التقّبؿ النفسي لمتكنولوجيا، بينما تدؿ الدرجة 
 .المرتفعة لممقياس عمى وجود انخفاض درجة التقّبؿ النفسي لمتكنولوجيا(

عمى عينة البناء ، Microsft teamsعف طريؽ تطبيؽ  الكترونيًّ إتطبيؽ المقياس  -)ز(
 .، واختبار فروض البحثمف توافر الشروط السيكومترية لممقياس تحّقؽلم
 : في البحث الحاليالتكنولوجي  تقّبلالمن الشروط السيكومترية لمقياس  تحّققال( 4)
مػف  طالّبػا( 200) مف الشروط السيكومترية طّبػؽ الباحػث المقيػاس عمػى عػدد تحّقؽتمييًدا لم 

بيػػدؼ التثکػػد مػػف وضػػوح التعميمػػات، وتحديػػد الػػزمف المناسػػب لممقيػػاس، عينػػة البنػػاء، طػػبلب 
 كاآلتي:  لممقياساالتساؽ الداخمی وحساب الصدؽ واليبات عمى  تعّرؼالو 

 (صدق المفردات) التحقق من تماسك البنية الداخمية لممقياس :  -أ(
االتسػػاؽ حسػػاب ب خميػػة لصػػدؽ عبػػارات المقيػػاس البنيػػة الدالمتحقّػػؽ مػػف   قػػاـ الباحػػث        
ـّ التكنولػػوجي،  تقّبػػؿاللمقيػػاس  كمؤشػػر لصػػدؽ الػػداخمي تطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى عينػػة البنػػاء  تػػ
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ـّ )المشػػػار إلييػػػا سػػػابًقا(، و   تقّبػػػؿالمػػػف مؤشػػػرات االتسػػػاؽ الػػػداخمي لعبػػػارات مقيػػػاس  تحقّػػػؽال تػػػ
ٌبعػػد التكنولػػوجي مػػف خػػبلؿ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط لكػػؿ مفػػردة مػػف عبػػارات المقيػػاس بدرجػػة ال

الذي تنتمػي إليػو، ٌبعد حذؼ درجة المفردة مف درجة الٌبعد إليو )المقياس الفرعي( الذي تنتمي 
حػذؼ ٌبعػد لكؿ مفردة مػف عبػارات المقيػاس بالدرجػة الكميػة لممقيػاس   وحساب معامؿ االرتباط

أبعػػػاد مػػػف ٌبعػػػد لكػػػؿ   درجػػػة المفػػػردة مػػػف الدرجػػػة الكميػػػة لممقيػػػاس، وحسػػػاب معامػػػؿ االرتبػػػاط
مػف الدرجػة الكميػة لممقيػاس، وتراوحػت ٌبعػد حػذؼ درجػة الٌبعد المقياس بالدرجة الكمية لممقياس 

عند مسػتوى  ئيًّا( وىي قيـ دالة إحصا0,642 – 0,467) قيـ معامبلت االرتباط جميعيا بيف
إسػػػتخداـ )اسػػػتمتع ب (، وكػػػاف نصػػػيما كػػػاآلتي15، ماعػػػدا مفػػػردة واحػػػدة فقػػػط ىػػػي رقػػػـ )0,01

ـّ لػػذا   التكنولوجيػػا فػػي التعمػػيـ( وبػػذلؾ  مفػػردة(. 19حػػذفيا ليصػػبح اجمػػالي عػػدد المفػػردات )تػػ
ويعّد ذلؾ مؤشرًّا جيدًّا عمى ، الداخمية لممقياستماسؾ البنية يكوف الباحث قد تحقؽ مبدئًيا مف 

 صدؽ المقياس.
 -التكنولوجي في البحث الحالي: تقّبلالحساب صدق مقياس  ب(

 صدق التكويني الفرضي - أ
ـّ    التكنولوجي المصاغ في ضوء نموذج تقّبؿالمف الصدؽ التكويني لمقياس  تحّقؽالت

(Davis, 1989ب ) التحميؿ العاممي التوكيدي إستخداـ (CFA )Confirmatory 
Factor Analysis ( تقّبؿالمف الدرجة اليانية، حيث أف المفيوـ موضع القياس 

التكنولوجي( يشمؿ متغيرات مف الدرجة األولى وىي )الفائدة والمنفعة المتوقعة، سيولة 
الفعمي الحقيقي(، ووجود  ستخداـ، اإلستخداـالمتوقعة، اإلتجاه والميؿ نحو اإلستخداـ اإل

التكنولوجي( والتي  تقّبؿالمتغير مف الدرجة اليانية )عامؿ كامف مف الدرجة اليانية وىو 
 تكّوفالتكنولوجي ينبغي أف  تقّبؿالأبعاد تميّمت في الدرجة الكمية لممقياس، وىذا يعني أف 

 تقّبؿالعف مستوى   مرتبطة ببعضيا البعض حتى يمكف جمع درجاتيا في درجة كمية تعّبر
التكنولوجي الصورة  تقّبؿالمف صدؽ البنية العاممية لمقياس  تحّقؽالتكنولوجي لمطالب، ولم

)المشار إلييا سابًقا(،  التقنيفمصفوفة االرتباط المستخرجة مف عينة إستخداـ العربية، وذلؾ ب
ـّ وقد  عبارات المقياس تصميـ نموذج التحميؿ العاممي التوكيدي لممقياس بحيث تعمؿ ت

التكنولوجي"،  تقّبؿالمفردة( بثبعادىا األربعة كمتغيرات مبلحظة لمتغير كامف واحد "17)
والمتغيرات المبلحظة ىي متغيرات يمكف قياسيا بشكؿ مباشر ميؿ عبارات المقياس، أما 

                                                           


 الجزاء التحليل العاهلي التوكيذي في هذا البحث. Spss v.25 تن إستخذام بزناهج    
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ت ات والبناءامکّونالمتغيرات الكامنة فيي متغيرات ال يمكف قياسيا بشكؿ مباشر، ومنيا ال
 Maximum Likehoodواستخدمت طريقة االحتمالية القصوى  (Byrne, 2010)النفسية 

، وقد Variance-Covariance Matrixلتحميؿ مصفوفة التبايانات والتباينات المشتركة 
( وتراوحت القيمة الحرجة لكؿ تشّبع 0,747 -0,532تراوحت قيـ تشّبعات العبارات بيف )

، وتشير القيمة 1,96ألنيا أعمى مف القيمة  ئيًّاالة إحصا( وجميعيا د5,58 -3,21بيف )
إذا  0,05عند مستوى  ئيًّادالة إحصا تكّوفومف يـ  Zإحصائية ليا توزيع قيمة إلى  الحرجة

حيث أنيا تساوي حاصؿ قسمة بيتا غير المعيارية  1,96كانت قيمتيا أكبر مف أو تساوي 
ـّ ، و (Kline, 2013)عمى الخطث المعياري لتشّبع المفردة عمى العامؿ  الحكـ عمى مدى  ت

مطابقة النموذج لمبيانات في ضوء بعض مؤشرات حسف المطابقة المطمقة والنسبية: نسبة 
( وذلؾ لعبارات RMSEA, CFI , GFI, NFI, RFI/درجات الحرية، مؤشرات )2كا

 :التقّبؿ التكنولوجي مؤشرات حسف المطابقة لمقياس (3ويوضح جدوؿ )المقياس ككؿ، 
 التكنولوجي تقّبلالمقياس ل( مؤشرات حسن المطابقة 3جدول )

مؤشرات حسف 
 المطابقة

نسبة 
/درجات 2كا

 الحرية

RMSEA 
الجذر التربيعي 
لمتوسط مربعات 
 خطث االقتراب 

CFI 
مؤشر 
المطابقة 
 المقارنة

GFI 
مؤشر جودة 
 المطابقة 

NFI 
مؤشر 
المطابقة 
 المعياري

RFI 
مؤشر 
المطابقة 
 النسبي

 0,921 0,897 0,876 0,832 0,047 2.498 المؤشرات

المدى الميالي 
 لممؤشر

تنحصر 
 بيف

(1 - 5) 

 تنحصر بيف
(0 – 0,08) 

تنحصر بيف 
(0 - 1) 

تنحصر بيف 
(0 - 1) 

تنحصر بيف 
(0 - 1) 

تنحصر بيف 
(0 - 1) 

( أف جميع مؤشرات حسف المطابقة المطمقة والنسبية وقعت في 3يتضح مف جدوؿ ) 
 عمى أف النموذج يحظى بمطابقة جّيدة لمبيانات دّلتالمدى الميالي لكؿ مؤشر، والتي 

(Roberts,1997 وبذلؾ يكوف التحميؿ العاممي التوكيدي قّدـ دليبًل آخر عمى صدؽ ،)
التكنولوجي عبارة عف عامؿ كامف واحد  تقّبؿالالتكنولوجي، وأف  تقّبؿالالبناء العاممي لمقياس 

 تنتظـ حولو العوامؿ الفرعية األربعة.
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 التكنولوجي تقّبلالمقياس بعاد ألنموذج البنية العاممية  (2)رقم شكل

 صدق المحّك الخارجی )الصدق التالزمی(: -ب
ـّ  التكنولوجي  تقّبؿالمف صدؽ المحّؾ الخارجی مف خبلؿ تطبيؽ مقياس  تحّقؽالت

( تعريب Davis, 1989التكنولوجي إعداد ) تقّبؿالموضع البحث الحالي مع كؿ مف مقياس 
المقياس المحّؾ بيف درجات الطبلب عمى   (، وبحساب معامؿ االرتباط2015)وائؿ سماح، 

، مما 0,01( وىو معامؿ ارتباط داؿ احصائًيا عند مستوى 0,745والمقياس المعّرب بمغت )
 تقّبؿالصدؽ المقياس المستخدـ في البحث الحالي وقدرتو عمى قياس مفيوـ إلى  يشير

 التكنولوجي المستخدـ في البحث الحالي.
 التكنولوجي : تقّبلالثبات مقياس   -(ج

وكانت قيمة  كرونباؾمعامؿ يبات ألفا إستخداـ ( بحساب اليبات بDavis, 1989قاـ ) 
معامؿ إستخداـ ( بحساب اليبات ب2015كما قاـ )وائؿ سماح،   ،(0,831معامؿ اليبات )

 (. 0,856وكانت قيمة معامؿ اليبات ) كرونباؾيبات ألفا 
 :في البحث الحالي كرونباكمعامل الفاإستخدام ثبات المفردات ب - أ

 –بمفرداتو  مف أبعاد مقياس التقّبؿ التكنولوجيٌبعد كؿ عبارات تـّ حساب معامؿ ألفا ل
الذي تنتمي إليو، ٌبعد درجة درجة المفردة مف درجة ال، وذلؾ في حالة حذؼ -كؿ عمى حده

( 0,921 – 0,834وتراوحت قيـ معامبلت اليبات لمعبارات واألبعاد األربعة لممقياس بيف )
(، أي أف  معامؿ ألفا لمعبارات واألبعاد 0,956امؿ يبات المقياس ككؿ )وكانت قيمة مع

األربعة لممقياس أقؿ مف قيمة المعامؿ العاـ ليبات عبارات المقياس ككؿ، ماعدا عبارتيف 
المصادر التكنولوجية يساعد عمى زيادة التحصيؿ إستخداـ (  وكاف نصيما )9، 7ىما رقما )

التكاليؼ الدراسية مختمفة(،  نجازبرامج الكمبيوتر إلإستخداـ ـ العممي لمطبلب، أرغب في تعمّ 
حيث  يؤدي تدخميما إلى خفض معامؿ يبات المقياس ككؿ بمقدار ضئيؿ جًدا بمغ 

( عمى الترتيب، ولكف فضؿ الباحث حذفيما لضماف الحصوؿ عمى 0,0056، 0,007)
مفردة(، ومف يـ 17عامؿ عمى درجة عالية مف اليبات، وبمغت بذلؾ عدد مفردات المقياس )
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كؿ  –لمقياس االندماج األكاديمي بمفرداتو ٌبعد بإعادة حساب معامؿ ألفا لكؿ  قاـ الباحث
مرة أخرى وتثّكد  مف  أف  معامؿ ألفا لمعبارات واألبعاد اليبلية لممقياس أقؿ مف   -عمى حده

ـّ الحصوؿ عمييا، يبات المقياس ككؿل العاـمعامؿ القيمة  ، مما يؤّكد عمى دقة النتائج التي ت
 مفردة(.17ورة النيائية لممقياس في صورتو النيائية )وتصبح الص

 ) ثبات أداء الطالب(  -:التكنولوجيمقياس التقّبل حساب ثبات  - ب
إستخداـ مفردة( ب17لنيائية )تـّ  حساب يبات أداء الطبلب عمى المقياس في صورتو ا 

)المشار إلييا سابًقا(،  التقنيفعمى عينة  كرونباؾألفا  األولى معامؿالطريقة ؛ طريقتيف
وجاءت قيـ معامؿ اليبات لؤلبعاد األربعة لممقياس )الفائدة والمنفعة المتوقعة، سيولة 

الفعمي الحقيقي( والدرجة ستخداـ ، اإلستخداـالمتوقعة، اإلتجاه والميؿ نحو اإلستخداـ اإل
قيـ ( عمى الترتيب، وىي 0,941 - 0,934 -0,816 -0,853 -0,921الكمية لو ىي )

والطريقة اليانية إعادة جّيدة تشير إلى يبات مقبوؿ لعبارات أبعاد مقياس التقّبؿ التكنولوجي، 
يوًما(، وحساب معامؿ االرتباط  24عمى عينة البناء  بفاصؿ زمني قدره ) ختبارتطبيؽ اإل

بيف درجات الطبلب في التطبيقيف األوؿ والياني وبمغت قيـ معامبلت االرتباط ) يبات 
 -0,921 -0,835 -0,733ىي ) والدرجة الكمية لؤلبعاد األربعة لممقياس تقرار ( االس

وعميو (،  0,01دالة إحصائًيا عند مستوى ) ( عمى الترتيب، وىي قيـ0,946 - 0,829
مقياس التقّبؿ التكنولوجي في البحث الحالي. وبالتالي فقد تحّقؽ الباحث مف إستخداـ يمكف 

بولة لعبارت مقياس التقّبؿ التكنولوجي، مما يجعمو صالًحا توافر خصائص سيكومترية مق
 ألغراض البحث الحالي.ستخداـ لئل

 "1ممحق " -التكنولوجي: تقّبلاللمقياس ( الصورة النيائية 5)
التكنولوجي في  تقّبؿالبناًءا عمى االجراءات السابقة وتثكد الباحث مف تمّتع مقياس   

عوامؿ فرعية عمى درجة  4مفردة( يضـ  17مف ) مکّوفال (Davis, 1989ضوء نموذج )
إلى  عالية مف الصدؽ واليبات، وكانت جميع المفردات موجبة، وتشير الدرجة المنخفضة

ارتفاع مستوى إلى  تشير الدرجة المرتفعة  التكنولوجي لمطالب، بينما تقّبؿالانخفاض مستوى 
درجة(، بينما  17الب في المقياس )التكنولوجي لمطالب، وأقّؿ درجة يحصؿ عمييا الط تقّبؿال

توزيع  (4)درجة(.ويوضح جدوؿ  85أعمى درجة يحصؿ عمييا الطالب في المقياس )
 مفردات الصورة النيائية لممقياس بتوزيعيا عمى العوامؿ الفرعية اليبلية ليا.
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 وعددىاٌبعد التكنولوجي وأرقام مفردات كل  تقّبلالمقياس أبعاد  (4جدول )
 عدد المفردات أرقاـ المفردات الُبعد

 5 5، 4، 3، 2، 1 الفائدة والمنفعة المتوقعة
 4 9، 8، 7، 6 المتوقعةستخداـ سيولة اإل

 3 12، 11، 10 ستخداـاإلتجاه والميؿ نحو اإل
 5 17، 16، 15، 14، 13 الفعمي الحقيقيستخداـ اإل

 17 التكنولوجي ككؿ تقّبؿالمقياس 

 – mroh  Nohs  elacf  Self (SCS-SF)  بالاذات:ة الّشافقمقيااس  -2
Compassion  إعادادGucht,  Van (Raes, Pommier, Neff, &

، ترجماة وتقناين الباحاث الحاالي)  (Neff, 2003فاي ضاوء نماوذج ) (2011:
2020 ) 

 : اليدف من المقياس -(1) 
بالذات لدى طبلب الجامعة مف  شفقةالعمى مستوى  تعّرؼالإلى  ىدؼ ىذا المقياس

 ( وفؽ الخطوات التالية:Neff, 2003خبلؿ االرتكاز عمى في ضوء نموذج )
 وصف المقياس: ( 2) 
مفردة( 12ة مف )مکّونة بالذات، واعداد نسخة مختصرة الّشفقباختزاؿ مقياس  Neffقامت 

ة الّشفق( فإف 2003ffNN ,ة بالذات، ، وطبًقا لمتصور النظري لنموذج )الّشفقتقيس مفيوـ 
فرعية ينائية القطب ىي )الّمطؼ بالذات في مقابؿ الحكـ أبعاد يبلية   مف تكّوفبالذات ت

مقابؿ التوّحد المفرط في مقابؿ العزلة، اليقظة العقمية في  الذاتي، االنسانية العامة )المشتركة(
ـّ  عمى عينة ، Microsft teamsعف طريؽ تطبيؽ  الكترونيًّ إتطبيؽ المقياس مع الذات(. وت

 .، واختبار فروض البحثافر الشروط السيكومترية لممقياسالبناء لمتحّقؽ مف تو 
 :طريقة تقدير درجات المقياس( 3)

ىى:  خمسة بدائؿاإلجابة عمى مقياس خماسی متدرج يمتد عمى متصؿ يتضمف   تقّدر 
ـّ )دائًما، غالًبا، أحياًنا، نادًرا، أبًدا( وعند تصحيح المقياس ي ، 4، 5درجات )إلى  تحويميات

ـّ ( عمى الترتيب لممفردات، وي1، 2، 3 عكس درجات العبارات السالبة قبؿ جمعيا لحساب ت
ة، ( درج12والدرجة الكمية لممقياس، وبذلؾ تکوف الدرجة الصغرى لممقياس ىى )ٌبعد درجة ال

جود انخفاض ( درجة، )وتدؿ الدرجة المنخفضة لممقياس عمى و 60والدرجة العظمى ىى )
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، بينما تدؿ الدرجة المرتفعة لممقياس عمى وجود الّشفقة بالذات لدى طبلب عينة البحثدرجة 
 (.الّشفقة بالذات لدى طبلب عينة البحثانخفاض درجة 

 ة بالذات: الّشفقمن الشروط السيكومترية لمقياس  تحّققال( 4)  
مف الخصائص السيكومترية لمصورة المختصرة  تحّقؽبال  (2003ffNN ,) تقام  

، حيث طّبؽ LESERELبرنامج إستخداـ لممقياس عف طريؽ التحميؿ العاممي التوكيدي ب
 يبلية عوامؿ أساسية وجودإلى  تتوّصمجامعًيا، و   طالّبا( 271) عينة مف المقياس عمى 

مقابؿ الحكـ الذاتي، واالنسانية في ستة عوامؿ فرعية ىي )المطؼ بالذات ينائية القطب  أي 
ـّ مقابؿ التوحد المفرط(، كما في مقابؿ العزلة، واليقظة العقمية في العامة  حساب االتساؽ ت

المقياس وكانت جميعيا دالة أبعاد الداخمي عف طريؽ حساب معامبلت االرتباط البينية بيف 
ـّ (، ولحساب يبات المقياس 0,73 -0,39وتراوحت بيف )  كرونباؾحساب معامؿ الفا ت

 -0,54تراوحت ما بيف )  الفرعية والدرجة الكمية لممقياسبعاد وكانت معامبلت يبات األ
طريقة اعادة التطبيؽ لممقياس بفاصؿ زمني إستخداـ ( وكاف معامؿ يبات االستقرار ب0,86

 (.0,79 -0,64الفرعية والدرجة الكمية لممقياس ما بيف )بعاد قدره اسبوعيف لؤل
 (صدق المفردات) التحقق من تماسك البنية الداخمية لممقياس :  -أ(

البنية الداخمية لصدؽ عبارات المقياس  بحساب لمتحّقؽ مف  قاـ الباحث         
ة بالذات مف خبلؿ حساب معامؿ االرتباط الّشفق مقياس كمؤشر لصدؽ االتساؽ الداخمي

حذؼ ٌبعد إليو )المقياس الفرعي( الذي تنتمي ٌبعد لكؿ مفردة مف عبارات المقياس بدرجة ال
لكؿ مفردة مف   الذي تنتمي إليو، وحساب معامؿ االرتباطٌبعد درجة المفردة مف درجة ال

حذؼ درجة المفردة مف الدرجة الكمية لممقياس، ٌبعد عبارات المقياس بالدرجة الكمية لممقياس 
حذؼ درجة ٌبعد المقياس بالدرجة الكمية لممقياس أبعاد مف ٌبعد لكؿ   وحساب معامؿ االرتباط

 – 0,426مف الدرجة الكمية لممقياس، وتراوحت قيـ معامبلت االرتباط جميعيا بيف )ٌبعد ال
وبذلؾ يكوف الباحث قد تحقؽ مبدئًيا . 0,01عند مستوى  ئيًّا( وىي قيـ دالة إحصا0,835

 مؤشرًّا جيدًّا عمى صدؽ المقياس.ويعّد ذلؾ ، تماسؾ البنية الداخمية لممقياسمف 

 -ة بالذات في البحث الحالي:الّشفقحساب صدق مقياس ( ب
 صدق المحتوى: - أ

ـّ بالتثّكد مف دقة الترجمة بتعريب المقياس ليتناسب مع البيئة المصرية و   قاـ الباحث  ت
( أعضاء ىيئة التدريس مف 5عرض المقياس في صورتو األجنبية والمعّربة الجديدة عمى )
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 اتفاؽ معيار المغة االنجميزية * واعتمد تخّصصي عمـ النفس التربوي وأصحاب تخّصصم
 تعديؿ مبلحظات عمى  ولـ يبدي أحدىـ أي كؿ مفردة العتمادىا، %( فثكير عمى80)

 . اتألي مف الفقر  المغوية الصياغة
 صدق التكويني الفرضي -ب

ـّ  التحميؿ العاممي إستخداـ ة بالذات بالّشفقمف الصدؽ التكويني لمقياس  تحّقؽالت
ة بالذات( يشمؿ الّشفقالتوكيدي مف الدرجة اليانية، حيث أف المفيوـ موضع القياس )

متغيرات مف الدرجة األولى وىي )المطؼ بالذات مقابؿ الحكـ الذاتي، واالنسانية العامة 
مقابؿ العزلة، واليقظة العقمية مقابؿ التوحد المفرط(، ووجود متغير مف الدرجة اليانية )عامؿ 

لممقياس، وىذا  ة بالذات( والتي تميّمت في الدرجة الكميةالّشفقكامف مف الدرجة اليانية وىو 
مرتبطة ببعضيا البعض حتى يمكف جمع  تكّوفة بالذات ينبغي أف الّشفقأبعاد يعني أف 

مف صدؽ البنية العاممية  تحّقؽة بالذات، ولمالّشفقعف مستوى   درجاتيا في درجة كمية تعّبر
مصفوفة االرتباط إستخداـ ة بالذات الصورة العربية المختصرة، وذلؾ بالّشفقلمقياس 

ـّ )المشار إلييا سابًقا(، و  التقنيفالمستخرجة مف عينة  تصميـ نموذج التحميؿ العاممي ت
مفردة( بثبعادىا اليبلية كمتغيرات 12التوكيدي لممقياس بحيث تعمؿ عبارات المقياس )

ة بالذات "، والمتغيرات المبلحظة ىي متغيرات يمكف الّشفقمبلحظة لمتغير كامف واحد " 
قياسيا بشكؿ مباشر ميؿ عبارات المقياس، أما المتغيرات الكامنة فيي متغيرات ال يمكف 

ات والبناءات النفسية، واستخدمت طريقة االحتمالية مکّونقياسيا بشكؿ مباشر، ومنيا ال
القصوى لتحميؿ مصفوفة التبايانات والتباينات المشتركة، وقد تراوحت قيـ التشّبعات لمعبارات 

( وتراوحت القيمة الحرجة لكؿ تشّبع بيف 0,832 -0,496اليبلية لممقياس بيف )بعاد واأل
 ، وتشير القيمة الحرجة1,96ألنيا أعمى مف القيمة  ئيًّا( وجميعيا دالة إحصا6,21 -3,56)

إذا كانت  0,05عند مستوى  ئيًّادالة إحصا تكّوفومف يـ  Zإحصائية ليا توزيع قيمة إلى 
حيث أنيا تساوي حاصؿ قسمة بيتا غير المعيارية عمى  1,96وي قيمتيا أكبر مف أو تسا

ـّ الخطث المعياري لتشّبع المفردة عمى العامؿ، و  الحكـ عمى مدى مطابقة النموذج لمبيانات  ت
/درجات الحرية، 2في ضوء بعض مؤشرات حسف المطابقة المطمقة والنسبية: نسبة كا

ويوضح ( وذلؾ لعبارات المقياس ككؿ، RMSEA, CFI , GFI, NFI, RFIمؤشرات )
 :مؤشرات حسف المطابقة لمقياس الّشفقة بالذات (5)جدوؿ 
 



لدى عينة مف طبلب كمية التربية )دراسة  االندماج األكاديميالتقّبؿ التكنولوجي والّشفقة بالذات وعبلقتيما ب
 (COVID-19وصفية في ظؿ جائحة كورونا )

 أحمد بكر قطب محمد                                                                                  

ـ 2021اكتوبر  1الجزء  4العدد  36مجمة البحث في التربية وعمـ النفس                      المجمد    
58 

 ة بالذات الّشفقمقياس ل( مؤشرات حسن المطابقة 5جدول )

مؤشرات حسف 
 المطابقة

/درجات 2نسبة كا
 الحرية

RMSEA 
الجذر 
التربيعي 
لمتوسط 

مربعات خطث 
 االقتراب 

CFI 
مؤشر 
المطابقة 
 المقارنة

GFI 
مؤشر جودة 
 المطابقة 

NFI 
مؤشر 
المطابقة 
 المعياري

RFI 
مؤشر 
المطابقة 
 النسبي

 0,923 0,911 0,879 0,821 0,038 2.321 المؤشرات
المدى الميالي 

 لممؤشر
 تنحصر بيف

(1 - 5) 
 تنحصر بيف

(0 – 0,08) 
تنحصر بيف 

(0 - 1) 
تنحصر بيف 

(0 - 1) 
تنحصر بيف 

(0 - 1) 
تنحصر بيف 

(0 - 1) 

( أف جميع مؤشرات حسف المطابقة وقعت في المدى الميالي لكؿ 5يتضح مف جدوؿ ) 
عمى أف النموذج يحظى بمطابقة جّيدة لمبيانات، وبذلؾ يكوف التحميؿ  دّلتمؤشر والتي 

ة بالذات، وأف الّشفقالعاممي التوكيدي قّدـ دليبًل آخر عمى صدؽ البناء العاممي لمقياس 
 عف عامؿ كامف واحد تنتظـ حولو العوامؿ الفرعية اليبلية.ة بالذات عبارة الّشفق

 
 بالذات  شفقةالمقياس بعاد ( نموذج البنية العاممية أل3)رقم شكل 

 صدق المحّك الخارجی )الصدق التالزمی(: -ج
ـّ  ة بالذات موضع الّشفقمف صدؽ المحّؾ الخارجی مف خبلؿ تطبيؽ مقياس  تحّقؽالت

( تعريب )عمي عبدالرحيـ، Neff, 2003ة بالذات إعداد )الّشفقي البحث الحالي مع مقياس
( وبحساب معامؿ االرتباط بيف درجات الطبلب عمى المقياسيف المحّؾ والمقياس 2012

، 0,01داؿ احصائًيا عند مستوى   ( عمى الترتيب وىو معامؿ ارتباط0,867المعّرب بمغت )
ة الّشفقصدؽ المقياس المستخدـ في البحث الحالي وقدرتو عمى قياس مفيوـ إلى  مما يشير

  المستخدمة في البحث الحالي.المختصرة بالذات الصورة 
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 كرونباك:معامل الفاإستخدام ب في البحث الحاليثبات المفردات  - أ
 ، وذلؾ-كؿ عمى حده –لمقياس الّشفقة بالذات بمفرداتو ٌبعد تـّ حساب معامؿ ألفا لكؿ 

الذي تنتمي إليو، وتراوحت قيـ معامبلت ٌبعد في حالة حذؼ درجة درجة المفردة مف درجة ال
( وكانت قيمة معامؿ يبات 0,932 – 0,859اليبات لمعبارات واألبعاد األربعة لممقياس بيف )

(، أي أف معامؿ ألفا لمعبارات واألبعاد اليبلية لممقياس أقؿ 0,962عبارات المقياس ككؿ )
ـّ الحصوؿ عمييا.قيمة ال  معامؿ العاـ ليبات المقياس ككؿ، مما يؤّكد عمى دقة النتائج التي ت

 ) ثبات األداء( -:ة بالذاتالّشفقمقياس حساب ثبات  - ب
ـّ  ؛ طريقتيفإستخداـ حساب يبات أداء الطبلب عمى المقياس في صورتو النيائية ب ت

)المشار إلييا سابًقا(، وجاءت قيـ  التقنيفعمى عينة  كرونباؾألفا  الطريقة األولى معامؿ
اليبلية لممقياس )المطؼ بالذات مقابؿ الحكـ الذاتي، واالنسانية العامة  معامؿ اليبات لؤلبعاد

 -0,856مقابؿ العزلة، واليقظة العقمية مقابؿ التوحد المفرط( والدرجة الكمية لو ىي )
يبات مقبوؿ لعبارات إلى  ( عمى الترتيب، وىي قيـ جّيدة تشير0,932 - 0,836 -0,789
عمى عينة البناء  بفاصؿ  ختباروالطريقة اليانية إعادة تطبيؽ اإل ة بالذات،الّشفقمقياس 

يوًما(، وحساب معامؿ االرتباط بيف درجات الطبلب في التطبيقيف األوؿ  24زمني قدره )
والدرجة ممقياس لؤلبعاد اليبلية ل( امبلت االرتباط ) يبات االستقراروالياني وبمغت قيـ مع

 ( عمى الترتيب، وىي قيـ0,916 - 0,927 -0,847 -0,865 -0,836ىي ) الكمية 
 ة بالذات الصورةالّشفقمقياس إستخداـ وعميو يمكف (،  0,01دالة إحصائًيا عند مستوى )

الباحث مف توافر خصائص سيكومترية  تحّقؽفي البحث الحالي. وبالتالي فقد  المختصرة 
 ألغراض البحث الحالي.ستخداـ ة بالذات، مما يجعمو صالًحا لئلالّشفقمقبولة لعبارت مقياس 

 "2ممحق " :ة بالذات الّشفق( الصورة النيائية لمقياس 5)
في ضوء الّشفقة بالذات بناًءا عمى االجراءات السابقة وتثّكد الباحث مف تمّتع مقياس 

فرعية عمى درجة عالية  محاور 3مفردة( يضـ  12مف ) مکّوف( الNeff, 2003)نموذج 
انخفاض إلى  مف الصدؽ واليبات، وكانت جميع المفردات موجبة، وتشير الدرجة المنخفضة

ة الّشفقارتفاع مستوى إلى  تشير الدرجة المرتفعة  ة بالذات لدى الطالب، بينماالّشفقمستوى 
درجة(، بينما أعمى  12بالذات لدى الطالب، وأقّؿ درجة يحصؿ عمييا الطالب في المقياس )

توزيع مفردات  (6)درجة(.ويوضح جدوؿ  60درجة يحصؿ عمييا الطالب في المقياس )
 الصورة النيائية لممقياس بتوزيعيا عمى العوامؿ الفرعية اليبلية ليا.
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 وعددىاٌبعد وأرقام مفردات كل  األكاديمياالندماج مقياس أبعاد  (6جدول )
 عدد المفردات أرقاـ المفردات الُبعد

 4 4، 3، 2، 1 المطؼ بالذات مقابؿ الحكـ الذاتي
 4 8، 7، 6، 5 االنسانية العامة مقابؿ العزلة

 4 12، 11، 10، 9 واليقظة العقمية مقابؿ التوحد المفرط
 12 ة بالذات ككؿالّشفقمقياس 

 ,Shaufeliم( في ضوء نموذج )2020:إعداد )الباحث،  األكاديمياالندماج مقياس  -3
et al., 2002 ) 

 : اليدف من المقياس -(1)
لدى طبلب الجامعة  األكاديمياالندماج عمى مستوى  تعّرؼالإلى  ىدؼ ىذا المقياس

 ( Shaufeli, et al., 2002مف خبلؿ االرتكاز عمى نموذج )
 :المقياسمبّررات إعداد   -(2) 

قياس إلى  تتطّرقلندرة المقاييس التي  األكاديمياالندماج قاـ الباحث إعداد مقياس   
في ضوء مفيومو السيكولوجي خاصة في ضوء المستجدات التعميمية  األكاديمياالندماج 

ٌبعد الرقمي والتعميـ عف تحّوؿ التي أحديتيا ظروؼ جائحة كورونا وانعكاسيا عمى أنماط ال
حيث اعتمدت   ة لمطبلب في الجامعة،األكاديميات ميمّ مع التعميـ المباشر وال بالتوازي
في ظروؼ التعميـ المباشر، أو في  األكاديمياالندماج في معظميا عمى قياس   الدراسات
(، أو طّبؽ في 2020) دراسة عبدالعزيز محمد حسب اهلل كما فيٌبعد التعميـ عف  إطار 

رائد القحطاني، ؛ (2016) ي أحمدصفاء عمكما في دراستي:   مراحؿ تعميـ ما قبؿ الجامعي
ـّ (، كما أف بعضيـ 2018) عيماف بف التركي ات يقافية مختمفة كما في بيئ  تطبيقو فيت

 Raaij)؛ (2018) سيف خضير، نجبلء عبد الكاظـ محبسعبد المحسف عبد الحدراسات : 
& Schepers, (2008 (Dogan, (2014 ، يقافًيا عف البيئة المصرية، قد تختمؼ والتي

االندماج (، لقياس Shaufeli, et al., 2002اعتماد نموذج )إلى  لذا عمد الباحث
المباشر والتعميـ عف   بوجو عاـ بما يتماشى مع طبيعة الدمج بيف نمطي التعميـ األكاديمي

االندماج ليتناسب مع طبلب عينة البحث الحالي في البيئة المصرية. واقتصار قياس ٌبعد 
 الجامعي والعكساالندماج منفصبل عف  األكاديمي
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 خطوات إعداد المقياس: -)ج(
إلى  بوجو عاـ والرجوع األكاديمياالندماج استقراء التراث النفسي عف مفيوـ  -

وعبلقتو ببعض المتغيرات  األكاديمياالندماج الدراسات السابقة التي استخدمت مفيوـ 
 النفسية.

ـّ  -  تناولت قياس مفيـو اإلطبلع عمى اأُلطر النظرية العربية واألجنبية التی  ت
 األكاديمياالندماج ، واإلطبلع عمى بعض المقاييس الخاصة باألكاديمياالندماج 

 ىذه المقاييس:   ( ومف أىـّ Shaufeli, et al., 2002ضوء نموذج )والجامعي في 
 (2016أحمد،  إعداد )صفاء عمي األكاديمياالندماج مقياس  -1
، لينة أحمد الجنادي، و صبريف صبلح تعمب.مقياس االندماج األكاديمي إعداد ) -2

2016)  
عبد المحسف عبد الحسيف خضير، نجبلء عبد الجامعي إعداد )االندماج مقياس  -3

 (2018الكاظـ محبس، 
 ( Dogan, 2014إعداد ) األكاديمياالندماج مقياس  -4
 في ضوء النموذج المشار إليو. األكاديميالتعريؼ االجرائي لبلندماج  صياغة )ج( 

ـّ   )د( في ضوء ما سبؽ  مفردة( في صورة عبارات تقريرية 20المقياس مف ) صياغة ت
ـّ ي األكاديمياالندماج تقيس مفيوـ  موجبة باالختيار مف وفؽ طريقة ليكرت   االستجابة ليا ت

 محاور ىـ: يبلية األكاديمياالندماج   بيف خمسة بدائؿ. ويقيس
 : )الحيوية(األول المحور -

، والرغبة في االستمرار وبذؿ الجيد األكاديميتعني وجود النشاط والطاقة أيناء العمؿ 
ة والجامعية، ومواجية الصعوبات األكاديميوالميابرة والمرونو العقمية في التعامؿ مع المواقؼ 

 والعقبات التي يمر بيا .
والحماس والسعادة والفخر في أداء  ىّمية: )التفاني( ويعني الشعور باألالثانى المحور -

 ىا.نجاز ة والجامعية والطمثنينة إلاألكاديميالمياـ 
: )االستغراؽ( ويعني التركيز العميؽ المستمر الكامؿ، واالستمرار الممّتع الثالثالمحور  -

 والجامعي. األكاديميبالعمؿ واألداء 
ـّ )ىػ( في ضوء الخطوات السابقة    األكاديمياالندماج مفردة( لقياس مفيوـ  20) صياغة ت

 اليبلية.بعاد في صورة عبارات تقريرية موجبة موزعة عمى األ
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 )و( كتابة تعميمات المقياس بصورة واضحة سيمة الفيـ، مع شرح مياؿ توضيحي. 
اإلجابة عمى مقياس خماسی متدرج يمتد عمى  تقّدر :طريقة تقدير درجات المقياس)ز( 

ىى: )دائًما، غالًبا، أحياًنا، نادًرا، أبًدا( وعند تصحيح المقياس  خمسة بدائؿمتصؿ يتضمف 
ـّ ي ( عمى الترتيب لممفردات وبذلؾ تکوف الدرجة 1، 2، 3، 4، 5درجات )إلى  تحويميات

درجة، )وتدؿ الدرجة ( 100( درجة، والدرجة العظمى ىى )20الصغرى لممقياس ىى )
، االندماج األكاديمي لدى طبلب عينة البحثدرجة  المنخفضة لممقياس عمى وجود انخفاض

االندماج األكاديمي لدى بينما تدؿ الدرجة المرتفعة لممقياس عمى وجود انخفاض درجة 
 (.طبلب عينة البحث

عينة البناء  عمى، Microsft teamsعف طريؽ تطبيؽ  الكترونيًّ إتطبيؽ المقياس )ح( 
 .، واختبار فروض البحثافر الشروط السيكومترية لممقياسلمتحّقؽ مف تو 

 : األكاديمياالندماج من الشروط السيكومترية لمقياس  تحّققال( 4)
عينػػة التقنػػيف مػػف الشػػروط السػػيكومترية طّبػػؽ الباحػػث المقيػػاس عمػػى  تحقّػػؽتمييػػًدا لم  

بيػػدؼ التثکػػد مػػف وضػػوح التعميمػػات، وتحديػػد الػػزمف المناسػػب لممقيػػاس،  )المشػػار إلييػػا سػػابًقا(
 كاآلتي: لممقياساالتساؽ الداخمی وحساب الصدؽ واليبات عمى  تعّرؼالو 

 (صدق المفردات) التحقق من تماسك البنية الداخمية لممقياس :  -أ(

حساب بالبنية الداخمية لصدؽ عبارات المقياس  لمتحّقؽ مف  قاـ الباحث         
ـّ ، األكاديمياالندماج  لمقياس كمؤشر لصدؽ االتساؽ الداخمي تطبيؽ المقياس عمى عينة  ت

ـّ مفردة(، و  20التقنيف )المشار إلييا سابًقا( ) مف مؤشرات االتساؽ الداخمي  تحّقؽال ت
مف خبلؿ حساب معامؿ االرتباط لكؿ مفردة مف عبارات  األكاديمياالندماج لعبارات مقياس 
حذؼ درجة المفردة مف درجة ٌبعد إليو )المقياس الفرعي( الذي تنتمي ٌبعد المقياس بدرجة ال

الذي تنتمي إليو، وحساب معامؿ االرتباط لكؿ مفردة مف عبارات المقياس بالدرجة ٌبعد ال
  الدرجة الكمية لممقياس، وحساب معامؿ االرتباطحذؼ درجة المفردة مف ٌبعد الكمية لممقياس 

مف الدرجة الكمية ٌبعد حذؼ درجة الٌبعد المقياس بالدرجة الكمية لممقياس أبعاد مف ٌبعد لكؿ 
( وىي قيـ دالة 0,845 – 0,417لممقياس، وتراوحت قيـ معامبلت االرتباط جميعيا بيف )

(، وكاف نصيا كاآلتي 17ط ىي رقـ )، ماعدا مفردة واحدة فق0,01عند مستوى  ئيًّاإحصا
ـّ لذا   يا(تعّمم)أبذؿ قصارى جيدي لفيـ الموضوعات التي أ اجمالي عدد  حذفيا ليصبحت
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تماسؾ البنية الداخمية وبذلؾ يكوف الباحث قد تحقؽ مبدئًيا مف . مفردة( 19المفردات )
 ، ويعّد ذلؾ مؤشرًّا جيدًّا عمى صدؽ المقياس.لممقياس

 -:األكاديمياالندماج مقياس  صدقحساب ب( 
 صدق التكويني الفرضي - أ

ـّ  إستخداـ مفردة( ب 18) األكاديمياالندماج مف الصدؽ التكويني لمقياس  تحّقؽالت
االندماج التحميؿ العاممي التوكيدي مف الدرجة اليانية، حيث أف المفيوـ موضع القياس )

( يشمؿ متغيرات مف الدرجة األولى وىي )الحيوية، التفاني، االستغراؽ(، ووجود األكاديمي
( والتي األكاديمياالندماج متغير مف الدرجة اليانية )عامؿ كامف مف الدرجة اليانية وىو 

 تكّوفينبغي أف  األكاديمياالندماج أبعاد تميّمت في الدرجة الكمية لممقياس، وىذا يعني أف 
االندماج البعض حتى يمكف جمع درجاتيا في درجة كمية تعّبرعف مستوى مرتبطة ببعضيا 

، وذلؾ األكاديمياالندماج مف صدؽ البنية العاممية لمقياس  تحّقؽلمطالب، ولم األكاديمي
تصميـ نموذج التحميؿ تـّ مصفوفة االرتباط المستخرجة مف عينة البناء، وقد إستخداـ ب

مفردة( بثبعاده اليبلية كمتغيرات 18العاممي التوكيدي لممقياس بحيث تعمؿ عبارات المقياس )
"، والمتغيرات المبلحظة ىي متغيرات  األكاديمياالندماج مبلحظة لمتغير كامف واحد " 

يرات ال يمكف قياسيا بشكؿ مباشر ميؿ عبارات المقياس، أما المتغيرات الكامنة فيي متغ
 (Byrne, 2010)ات والبناءات النفسية مکّونيمكف قياسيا بشكؿ مباشر، ومنيا ال

واستخدمت طريقة االحتمالية القصوى لتحميؿ مصفوفة التبايانات والتباينات المشتركة، وقد 
( وتراوحت 0,839 -0,768اليبلية لممقياس بيف )بعاد تراوحت قيـ التشّبعات لمعبارات واأل

ألنيا أعمى مف القيمة  ئيًّا( وجميعيا دالة إحصا6,34 -2,89جة لكؿ تشّبع بيف )القيمة الحر 
ـّ ، و 1,96 الحكـ عمى مدى مطابقة النموذج لمبيانات في ضوء بعض مؤشرات حسف  ت

 ,RMSEA, CFI , GFI/درجات الحرية، مؤشرات )2المطابقة المطمقة والنسبية: نسبة كا
NFI, RFI ،مؤشرات حسف المطابقة  (7ويوضح جدوؿ )( وذلؾ لعبارات المقياس ككؿ

 :االندماج األكاديمي لمقياس
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   األكاديمياالندماج  مقياسل( مؤشرات حسن المطابقة 7)جدول 

مؤشرات حسف 
 المطابقة

/درجات 2نسبة كا
 الحرية

RMSEA 
الجذر التربيعي 

لمتوسط 
مربعات خطث 
 االقتراب 

CFI 
مؤشر 
المطابقة 
 المقارنة

GFI 
مؤشر جودة 
 المطابقة 

NFI 
مؤشر 
المطابقة 
 المعياري

RFI 
مؤشر 
المطابقة 
 النسبي

 0,917 0,856 0,912 0,932 0,047 3.256 المؤشرات
المدى الميالي 

 لممؤشر
 تنحصر بيف

(1 - 5) 
 تنحصر بيف

(0 – 0,08) 
تنحصر بيف 

(0 - 1) 
تنحصر بيف 

(0 - 1) 
تنحصر بيف 

(0 - 1) 
تنحصر بيف 

(0 - 1) 

( أف جميع مؤشرات حسف المطابقة المطمقة والنسبية وقعت 7)يتضح مف جدوؿ  
عمى أف النموذج يحظى بمطابقة جّيدة لبيانات  دّلتفي المدى الميالي لكؿ مؤشر، والتي 

، وبذلؾ يكوف التحميؿ العاممي التوكيدي قّدـ دليبًل آخر عمى األكاديمياالندماج مقياس 
عبارة عف عامؿ  األكاديمياالندماج ، وأف األكاديمياالندماج صدؽ البناء العاممي لمقياس 

 كامف واحد تنتظـ حولو العوامؿ الفرعية اليبلية.

 
 األكاديمياالندماج الثالثة لمقياس بعاد ( نموذج البنية العاممية لأل4) رقم شكل
 كرونباك:معامل الفاإستخدام ب في البحث الحالي ثبات المفردات -ب

كؿ  –لمقياس االندماج األكاديمي بمفرداتو ٌبعد تـّ حساب معامؿ ألفا لكؿ 
مفردة(، وذلؾ في حالة حذؼ درجة المفردة مف  19وذلؾ  لمعبارات )  -عمى حده
الذي تنتمي إليو، وتراوحت قيـ معامبلت اليبات لمعبارات واألبعاد اليبلية ٌبعد درجة ال

( وكانت قيمة معامؿ يبات المقياس ككؿ 0,836 – 0,769لممقياس بيف )
(  وكاف نصيا )أحاوؿ توظيؼ المعرفة المكتسبة 8(، ماعدا العبارة رقـ )0,873)

مؿ يبات المقياس في حياتي ولحؿ مشكبلتي(، حيث  يؤدي تدخميا إلى خفض معا
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(، ولكف فضؿ الباحث حذفيا لضماف الحصوؿ 0,009ككؿ بمقدار ضئيؿ جًدا بمغ )
عمى عامؿ عمى درجة عالية مف اليبات، وبمغت بذلؾ عدد مفردات المقياس 

لمقياس االندماج ٌبعد مفردة(، ومف يـ قاـ الباحث بإعادة حساب معامؿ ألفا لكؿ 18)
مرة أخرى وتثّكد  مف  أف  معامؿ ألفا   -دهكؿ عمى ح –األكاديمي بمفرداتو 

لمعبارات واألبعاد اليبلية لممقياس أقؿ مف قيمة المعامؿ العاـ ليبات المقياس ككؿ، 
ـّ الحصوؿ عمييا، وتصبح الصورة النيائية لممقياس  مما يؤّكد عمى دقة النتائج التي ت

 في صورتو النيائية.
 )ثبات األداء(: األكاديمياالندماج مقياس حساب ثبات  -ب

؛ طريقتيفإستخداـ تـّ  حساب يبات أداء الطبلب عمى المقياس في صورتو النيائية ب
)المشار إلييا سابًقا(، وجاءت قيـ  التقنيفعمى عينة  كرونباؾألفا  الطريقة األولى معامؿ

معامؿ اليبات لؤلبعاد اليبلية لممقياس الحيوية، التفاني، االستغراؽ( والدرجة الكمية لو ىي 
( عمى الترتيب، وىي قيـ جّيدة تشير إلى يبات 0,937 - 0,865 -0,816 -0,921)

عمى عينة  ختبارطبيؽ اإلوالطريقة اليانية إعادة ت مقبوؿ لعبارات مقياس االندماج األكاديمي،
يوًما(، وحساب معامؿ االرتباط بيف درجات الطبلب في  24البناء  بفاصؿ زمني قدره )

لؤلبعاد اليبلية التطبيقيف األوؿ والياني وبمغت قيـ معامبلت االرتباط ) يبات االستقرار( 
( عمى 0,943 - 0,872 -0,846 -0,798 -0,937ىي ) والدرجة الكمية لممقياس 

مقياس إستخداـ وعميو يمكف (،  0,01دالة إحصائًيا عند مستوى ) رتيب، وىي قيـالت
االندماج األكاديمي في البحث الحالي. وبالتالي فقد تحّقؽ الباحث مف توافر خصائص 

في ستخداـ سيكومترية مقبولة لعبارت مقياس االندماج األكاديمي، مما يجعمو صالًحا لئل
 البحث الحالي.

 "3النيائية لممقياس: ممحق "( الصورة 5) 
في  األكاديمياالندماج بناًءا عمى االجراءات السابقة وتثكد الباحث مف تمّتع مقياس 

عوامؿ فرعية  3مفردة( يضـ  18مف ) مکّوفال (Shaufeli, et al., 2002)ضوء نموذج 
عمى درجة عالية مف الصدؽ واليبات، وكانت جميع المفردات موجبة، وتشير الدرجة 

 تشير الدرجة المرتفعة  لمطالب، بينما األكاديمياالندماج انخفاض مستوى إلى  المنخفضة
لمطالب، وأقّؿ درجة يحصؿ عمييا الطالب في  األكاديمياالندماج ارتفاع مستوى إلى 

 90درجة(، بينما أعمى درجة يحصؿ عمييا الطالب في المقياس ) 18المقياس )
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ات الصورة النيائية لممقياس بتوزيعيا عمى العوامؿ توزيع مفرد (8)درجة(.ويوضح جدوؿ 
 الفرعية اليبلية ليا.

 وعددىاٌبعد وأرقام مفردات كل  األكاديمياالندماج مقياس أبعاد  (8جدول )
 عدد المفردات أرقاـ المفردات الُبعد

 6 6، 5، 4، 3، 2، 1 الحيوية
 7 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7 التفاني
 5 18، 17، 16، 15، 14 االستغراؽ

 18 ككؿ األكاديمياالندماج مقياس 

 -أساليب المعالجة اإلحصائية: -عاشًرا
ـّ لمتثّكد مف الشروط السيكومترية ألدوات البحث   -1 حساب قيـ معامبلت االرتباط، معامؿ ت

 يبات ألفا كرونباؾ، التحميؿ العاممي التوكيدي. 
حساب المتوسط الحسابي )ـ( تـّ عمى االحصاءات الوصفية لممتغيرات  تعّرؼلم -2

مف إعتدالية توزيع أفراد ، لمتثّكد واالنحراؼ المعياري )ع( وااللتواء )ؿ( والتفرطح )ط(
ـّ العينة األساسية، و  توافر شرط توافر   Kolmogorov-Smirnova إختبارحساب  ت

مكانية تطبيؽ األساليب  التوزيع الطبيعي لبيانات المتغيرات في البحث الحالي. وا 
 مف فروض البحث. تحّقؽاإلحصائية لم

الفروض األوؿ  ختبار، إلOne- sample T Testلممجموعة الواحدة )ت(  إختبار   -3
 والياني واليالث.

ضيف الفر  ختبارإل Independent Sample T-Test)ت( لمعينات المستقمة  إختبار   -4
 السابع واليامف.

الفروض الرابع  ختبار( إل2X2X2تحميؿ التبايف اليبليي ذي التصميـ العاممي ) إختبار   -5
 والخامس والسادس.

 .التاسعالفرض  ختبارإل Step-Wise Regressionمعامؿ االنحدار المتدرج   -6
 .العاشرالفرض  ختبارإل  Path Analysisأسموب تحميؿ المسار  -7
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 نتائج البحث: -حادي عشر
 اإلحصاءات الوصفية - أ

ـّ قبؿ عرض نتائج البحث،  حساب اإلحصاءات الوصفية لبيانات متغيرات  ت
البيانات المستمدة مف تطبيؽ أدوات توزيع  يةمف اعتدال تحّقؽالبحث وذلؾ لم

 ( 9البحث، وكانت اإلحصاءات كما في جدوؿ )
 الوصفية لبيانات مقاييس متغيرات البحث لطالب العينة األساسية( اإلحصاءات 9جدول )

غير
لمت

ا
 

 األكاديمياالندماج  بالذات شفقةال التكنولوجي  تقّبلال

 كمي 3 2 1 كمي 3 2 1 كمي 4 3 2 1

15.2 المتوسط
3 9.68 8.6

1 
15.

3 
47.5

8 
13.8

0 
13.
13 

13.
87 

40,
8 

17.
82 

19.
52 

15.0
2 

52.3
6 

االنحراف 
 المعياري

5.35 3.16 3.1
7 

5.3
3 

11.8
8 

2.53 2.8
3 

3.4
1 

6.6
4 

6.6
3 

8.4
9 

4.73 16.1
1 

 0,34 0,43 االلتواء
1.0

5 
0,2

3 1.13 0,76 
0,4

8 
1.4

7 
0,7

9 
0,3

2 
0,0

7 1.32 0,16 

0,6 0,54 0,24 التفرطح
8 

0,4
4 0,42 0,58 0,5

3 
0,6

7 
0,9

2 
0,0

3 
0,2

5 0,56 0,28 

-0,54) تتراوح ما بيف( أف قيـ االلتواء )ؿ( لبيانات المتغيرات 9يتضح مف جدوؿ )
اقتراب توزيع بيانات كبل المجموعتيف مف إلى  ( وىي قيـ قريبة مف الصفر مما يشير1,47، 

( وىػي قػيـ فػي المػدى 0,92، -0,42) تتػراوح مػا بػيفاالعتدالية، وتراوحت قيـ التفػرطح )ط( 
 ت مناسب ومقبوؿ. المنحنى لمبياناأف شكؿ إلى  المقبوؿ مما يشير

ـّ كما    إختبارإستخداـ التوزيع الطبيعي لبيانات المتغيرات بمف توافر شرط   تحّقؽال ت
Kolmogorov-Smirnova  واتضػػح منيػػا تػػوافر التوزيػػع البيانػػات لكػػؿ البيانػػات وصػػبلحية

أسػػاليب اإلحصػػاء البػػارامتري عمييػػا، وكػػاف مسػػتوى الداللػػة لعينػػة البحػػث فػػي جميػػع إسػػتخداـ 
( ممػػػػا يعنػػػػي تػػػػوافر شػػػػروط التوزيػػػػع 0,200 - 0,124) تتػػػػراوح مػػػػا بػػػػيفالمتغيػػػػرات البحييػػػػة 

 أساليب اإلحصاء البارامتري عمييا.إستخداـ الطبيعي لبيانات ىذه المتغيرات صبلحية 
 -نتائج الفرض األول: -1

 تقّبؿيوجد مستوى منخفض لدى طبلب عينة البحث في ال عمى أنو " ينص الفرض 
 التكنولوجي ".
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مػػف ىػػذا الفػػرض قػػاـ الباحػػث بحسػػاب المتوسػػط الحسػػابي لبيانػػات عينػػة البحػػث  تحقّػػؽولم
التكنولػػػػوجي، ومقارنػػػػة المتوسػػػػط المبلحػػػػظ بقيمػػػػة مقياسػػػػية )المتوسػػػػط  تقّبػػػػؿألبعػػػػاد مقيػػػػاس ال

%( مػف الدرجػة 60" = 3الدرجػة الوسػيطة " X ات المقيػاسالفرضي( والتي تعادؿ )عػدد عبػار 
ـّ ٌبعد الكمية لكؿ  مف أبعاد مقياس االندماج األكاديمي وكذلؾ الدرجة الكميػة لممقيػاس ككػؿ، وتػ
، وكانػت النتػائج كمػا One- sample T Testالتػائي لممجموعػة الواحػدة  ختبػارحسػاب اإل
 (.10في جدوؿ )

ت )المتوسط  إختبار)ت( لمتوسط درجات الطبلب والقيمة إختبار( قيمة 10جدوؿ )
 499التكنولوجي درجة الحرية = تقّبؿ( في مقياس ال500الفرضي( )ف=

المتوسط  المتغيرات
 المالحظ 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

قيمة 
 )ت(  إختبار

مستوى 
 الداللة

 نوع الداللة

الفائدة والمنفعة 
 المتوّقعة

غير داؿ  0,333 0,97 15 5.35 15.23
 احصائيًّا

ستخدام سيولة اإل
 المتوّقعة

9.68 3.16 12 -16.42  داؿ احصائيًّا 0,00 

اإلتجاه والميل نحو 
 ستخداماإل

8.61 3.17 9 -2.74  داؿ احصائيًّا 0,00 

الفعمي ستخدام اإل
 الحقيقي

غير داؿ  0,209 1.26 15 5.33 15.30
 احصائيًّا

6.43- 51 11.88 47.58 التكنولوجي تقّبلال  داؿ احصائيًّا 0,00 

، الفائدة والمنفعة المتوّقعة( أف قيمة المتوسط المبلحظ في بعدي )10يتضح مف جدوؿ )
التكنولوجي قريبة مف )المتوسط الفرضي( والفرؽ غير داؿ  تقّبؿ( لمالفعمي الحقيقيستخداـ اإل

اإلتجاه والميؿ  ،المتوّقعةستخداـ سيولة اإلإحصائيًّا، بينما قيمة المتوسط المبلحظ في بعدي )
التكنولوجي أقّؿ مف قيمة )المتوسط الفرضي( والفرؽ  تقّبؿ( والدرجة الكمية لمستخداـنحو اإل

داؿ إحصائيًّا في اتجاه المتوسط الفرضي، وىذا يعطي مؤشًرا عمى وجود مستوى متوسط في 
التكنولوجي، ووجود  تقّبؿ( لمقيالفعمي الحقيستخداـ اإل، الفائدة والمنفعة المتوّقعةبعدي )

( ستخداـاإلتجاه والميؿ نحو اإل ،المتوّقعةستخداـ سيولة اإلمستوى منخفض في بعدي )
التكنولوجي لدى أفراد عينة البحث، وتتفؽ ىذه النتيجة الخاصة بوجود  تقّبؿوالدرجة الكمية لم

( مع ما فعمي الحقيقيالستخداـ اإل، الفائدة والمنفعة المتوّقعةمستوى متوسط في بعدي )
زينب حسف حامد السبلمي، و أيمف جبر محمود أحمد  توّصمت إليو دراسات كؿ مف :
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ىادي محمود محمد غريب عمي ؛ (2020مصطفى محمد الشيخ عبدالرؤؼ )؛ (2020)
تتفؽ ىذه النتيجة الخاصة التكنولوجي، في حيف  تقّبؿإلى وجود مستوى متوسط لم( 2020)

اإلتجاه والميؿ نحو  ،المتوّقعةستخداـ سيولة اإلفي بعدي )بوجود مستوى منخفض 
توّصمت دراسات التكنولوجي لدى أفراد عينة البحث مع ما  تقّبؿ( والدرجة الكمية لمستخداـاإل

أماني ( ؛2018شيماء سمير محمد خميؿ )؛ (2015كؿ مف : وائؿ سماح محمد إبراىيـ )
إلى وجود  (2020) سياـ سمماف محمد الجريوي؛ (2017الدخني ) أحمد محمد محمد عيد

التكنولوجي، بينما تختمؼ نتيجة الفرض مع ما توّصمت إليو دراستي  تقّبؿمستوى منخفض لم
 (2019)أمؿ حساف السيد حسف ؛ (2012كبل مف : قيس ذنوف نايؼ وسالـ بدر محمد )

 التكنولوجي.  تقّبؿلى وجود مستوى مرتفع لمحيث توّصمتا إ
النفسي لمتكنولوجيا لدى طبلب الفرقة اليانية في  تقّبؿوتعّد ىذه النتيجة رصًدا لواقع ال

ات اضطرارية لمتعامؿ مع التكنولوجيا تطّمبظؿ ظروؼ جائحة كورونا وما استحديتو مف م
البحيية الجتياز المقّررات المختمفة، الحديية والبرامج التطبيقية الجراء األبحاث والمشاريع 

ورغـ وجود فائدة ومنفعة متوّقعة الجتياز المقّرر فيي متوسطة الدرجة، ألنيا ناتجة عف 
تمؾ االسباب مع ضعؼ الخبرة بيذه  تعّدداضطرار وعدـ اقتناع كامؿ أو قبوؿ نفسي، فم

يا إستخدامفي القدرة عمى  التقنيات، نتج عف ذاؾ توّلد اتجاًىا وميبًل منخفًضا لضعؼ التوّقع
التكنولوجي بوجو  تقّبؿبسيولة ويسر، كما يعّد تثكيًدا أيًضا عمى وجود انخفاًضا في مستوى ال

عاـ، الذي قد ينعكس بصورة أو بثخرى عمى متغيرات البحث األخرى، وىذا كمو يعّزز أىّمية 
مستوى الّشفقة  بالذات  أير ذلؾ االنخفاض في اء الدراسة لدى أفراد عينة البحث؛ لتعّرؼإجر 

 واالندماج األكاديمي.
 -نتائج الفرض الثاني: -2

يوجد مستوى منخفض لػدى طػبلب عينػة البحػث فػي الّشػفقة   ينص الفرض عمى أنو "
 بالذات ".
مػػف ىػػذا الفػػرض قػػاـ الباحػػث بحسػػاب المتوسػػط الحسػػابي لبيانػػات عينػػة البحػػث  تحقّػػؽولم

ألبعاد مقياس الّشػفقة بالػذات، ومقارنػة المتوسػط المبلحػظ بقيمػة مقياسػية )المتوسػط الفرضػي( 
%( مف الدرجػة الكميػة لكػؿ 60" = 3الدرجة الوسيطة " X والتي تعادؿ )عدد عبارات المقياس

ـّ حسػاب اإلمف أبعاد مقياس الّشفٌبعد   ختبػارقة بالذات وكذلؾ الدرجة الكمية لممقياس ككؿ، وتػ
 (.11، وكانت النتائج كما في جدوؿ )One- sample T Testالتائي لممجموعة الواحدة 

https://0810ga5xu-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://0810ga5xu-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://0810ga5xu-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%8A%D8%AF
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ت  إختبارقيمة سط درجات طبلب الفرقة اليانية و )ت( لمتو إختبار( قيمة 11جدوؿ )
 )المتوسط الفرضي(

 499في مقياس الّشفقة بالذات درجة الحرية =  (500)ف= 

المتوسط  المتغيرات
 المالحظ 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

قيمة 
 إختبار
 )ت( 

مستوى 
 الداللة

نوع 
 الداللة

المطف بالذات مقابل الحكم 
 الذاتي

 االنسانية العامة مقابل العزلة
داؿ  0,00 15.92 12 2.53 13.80

 احصائيًّا

واليقظة العقمية مقابل التوحد 
 المفرط

داؿ  0,00 8.92 12 2.83 13.13
 احصائيًّا

المطف بالذات مقابل الحكم 
 الذاتي

داؿ  0,00 12.25 12 3.41 13.87
 احصائيًّا

داؿ  0,00 16.16 36 6.64 40,80 الّشفقة بالذات
 احصائيًّا

أبعاد الّشفقة بالذات والدرجة ( أف قيمة المتوسط المبلحظ في جميع 11يتضح مف جدوؿ )
الكمية لممقياس أعمى قميبًل مف )المتوسط الفرضي( والفرؽ داؿ إحصائيًّا، وىذا يعطي مؤشًرا 
مبدئيًّا عمى وجود مستوى مرتفع قميبًل  عف المتوسط الفرضي لدى أفراد عينة البحث في 

اتي، االنسانية العامة مستوى جميع أبعاد الّشفقة بالذات )المطؼ بالذات مقابؿ الحكـ الذ
مقابؿ العزلة، واليقظة العقمية مقابؿ التوحد المفرط، المطؼ بالذات مقابؿ الحكـ الذاتي 
والدرجة الكمية، وتتفؽ ىذه النتيجة الخاصة بوجود مستوى مستوى مرتفع لدى أفراد عينة 

 بف عبدسوزاف صدقة دراسة  البحث في مستوى جميع أبعاد الّشفقة بالذات مع ما توّصمت
إلى وجود مستوى مرتفع لمشفقة  (2019وجداف وديع بف محمد خياط )و العزيز بسيوني، 

دراسة عفراء بالذات لدى طبلب الجامعة.، بينما تختمؼ نتيجة الفرض مع ما توّصمت إليو 
 بالذات. شفقةإلى وجود مستوى متوسط لم( ٦٦٠٢إبراىيـ خميؿ العبيدی )

عمى مستوى الّشفقة بالذات لدى طبلب الجامعة في غير إال أف ىذه الدراسات تعّرفت 
الظروؼ االستينئاية التي فرضتيا جائحة كورونا وما أحديتو مف ظروؼ ضاغطة قد تؤّير  

 بالذات لدى الطبلب. شفقةبدرجة ما عمى تكويف مبّررات لم
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مف  بالذات في إطار ظروؼ جائحة كورونا إال الّشفقة دراسةلـ يتـّ جدير بالذكر أنو و 
حيث  (2020) إيماف محمود عبد الحميد العشماويمي فتحي السيد البغدادي، خبلؿ دراسة 

أيناء جائحة  تقّبؿبيف الّشفقة بالذات وقمؽ المس سالبة دالة إحصائًيا عبلقةوجود  إلىتوّصمت 
وما  ؛مّما يدعـ ارتفاع مستوى الّشفقة بالذات خاصة في ىذه الظروؼ االستينائية کورونا،

نتج عنو مف ضغوط وتخّوفات قد تبّرر لمطبلب زيادة مستوى الّشفقة  بالذات، كما يعّد وجود 
ارتفاًعا ولو بسيًطا عف المستوى الفرضي في مستوى الّشفقة بالذات بوجو عاـ   تثكيًدا أيًضا 

ّمية عمى تثييره وتثيره بمتغيرات البحث األخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مما يعّزز أى
إجراء الدراسة لدى أفراد عينة البحث لتعّرؼ أير ذلؾ االرتفاع في مستوى الّشفقة بالذات 

 النفسي لمتكنولوجيا واالندماج األكاديمي. تقّبؿوعبلقتو بال
 -نتائج الفرض الثالث: -3

يوجد مستوى منخفض لدى طبلب عينة البحث في االندماج ينص الفرض عمى أنو " 
 األكاديمي " .

مػػف ىػػذا الفػػرض قػػاـ الباحػػث بحسػػاب المتوسػػط الحسػػابي لبيانػػات عينػػة البحػػث  تحقّػػؽولم
ألبعػػػاد مقيػػػاس االنػػػدماج األكػػػاديمي، ومقارنػػػة المتوسػػػط المبلحػػػظ بقيمػػػة مقياسػػػية )المتوسػػػط 

%( مػف الدرجػة 60" = 3الدرجػة الوسػيطة " X الفرضي( والتي تعادؿ )عػدد عبػارات المقيػاس
ـّ مف أبعاد مقٌبعد الكمية لكؿ  ياس االندماج األكاديمي وكذلؾ الدرجة الكميػة لممقيػاس ككػؿ، وتػ
، وكانػت النتػائج كمػا One- sample T Testالتػائي لممجموعػة الواحػدة  ختبػارحسػاب اإل
 (.12في جدوؿ )

ت )المتوسط  إختبار)ت( لمتوسط درجات طبلب الفرقة اليانية والقيمة إختبار( قيمة 12جدوؿ )
 499( في مقياس االندماج األكاديمي درجة الحرية =500الفرضي( )ف=

المتوسط  المتغيرات
 المالحظ 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

قيمة 
 )ت(  إختبار

مستوى 
 نوع الداللة الداللة

 غير داؿ احصائيًّا 0,54 0,61  18 6.63 17.82 الحيوية

 داؿ احصائيًّا 0,00 3.90  21 8.49 19.52 التفاني
 غير داؿ احصائيًّا 0,92 0,10 15 4.73 15.02 االستغراق
االندماج 
 األكاديمي

 داؿ احصائيًّا 0,02 0,852 54 16.11 52.36
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( أف قيمة المتوسط المبلحظ في بعدي )الحيوية، االستغراؽ( 12يتضح مف جدوؿ )
لبلندماج األكاديمي قريبة مف )المتوسط الفرضي( والفرؽ غير داؿ إحصائيًّا، بينما قيمة 

)التفاني( والدرجة الكمية لبلندماج األكاديمي أقّؿ مف )المتوسط ٌبعد المتوسط المبلحظ في 
الفرضي( والفرؽ داؿ إحصائيًّا في اتجاه المتوسط الفرضي، وىذا يعطي مؤشًرا مبدئيًّا عمى 
وجود مستوى متوسط في بعدي )الحيوية، االستغراؽ( لبلندماج األكاديمي، ووجود مستوى 

لدرجة الكمية لبلندماج األكاديمي لدى أفراد عينة البحث، )التفاني( واٌبعد منخفض قميبًل في 
وتتفؽ ىذه النتيجة الخاصة بوجود مستوى متوسط في في بعدي )الحيوية، االستغراؽ( 

( مف 2020) عبدالعزيز محمد حسب اهللكاديمي مع ما توّصمت إليو دراسة لبلندماج األ
ه النتيجة الخاصة بوجود مستوى وجود مستوى متوسط لبلندماج األكاديمي، بينما تتفؽ ىذ

كاديمي مع ما توّصمت إليو )التفاني( والدرجة الكمية لبلندماج األٌبعد منخفض قميبًل في 
مف وجود مستوى منخفض لبلندماج  (2020) الرحيـ الحي عبد حساـ فايز عبددراسة 

 شروؽ غـر اهللعاـ مع ما توّصمت إليو دراسة  األكاديمي، بينما تختمؼ نتيجة الفرض بوجو
 د مستوى مرتفع لبلندماج األكاديمي لدى طبلب الجامعة.( مف وجو 2018) الزىراني
إال أف ىذه الدراسات تعّرفت عمى مستوى االندماج األكاديمي لدى طبلب الجامعة في   

 حساـ فايز عبدجائحة كورونا باستيناء دراستي : غير الظروؼ االستينئاية التي فرضتيا 
( ولكنيما تناولت دراسة 2020) عبدالعزيز محمد حسب اهلل؛ (2020) حيـالر  الحي عبد

 Schaufeli 2002)االندماج األكاديمي في ضوء نموذج مختمؼ في مكوناتو عف نموذج)
.et al  .المتبنى في البحث الحالي 

ووجود مستوى متوسط أقرب لممنخفض في معظـ أبعاد االندماج األكاديمي قد يكوف 
التكنولوجي وارتفاع مستوى الّشفقة   تقّبؿنتيجة لمظروؼ االستينائية، وانعكاس لضعؼ ال

بالذات داخؿ الطبلب، مما يؤّير  بصورة مباشرة أو غير مباشرة عمى انخفاض االندماج 
األكاديمي لمطبلب بوجو عاـ فيفي الحياة الجامعية بوجو عاـ وفي المقّررات األكاديمية 

ّزز أىّمية إجراء الدراسة المختمفة بوجو خاص، وىذا أيًضا يعّد تثكيًدا عمى مشكمة البحث ويع
 لدى أفراد عينة البحث.

وبناًء عمى نتائج الفروض االوؿ والياني واليالث ُيمكف القوؿ بثنو " يختمؼ مستوى 
التكنولوجي والّشفقة بالذات واالندماج األكاديمي لدى طبلب الفرقة اليانية عف  تقّبؿمتغيرات ال

بعدي )الفائدة والمنفعة المتوّقعة، المستوى الفرضي"،  حيث يوجد مستوى متوسط في 

https://0810ga6kq-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82+%D8%BA%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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التكنولوجي، و يوجد مستوى منخفض في بعدي )سيولة  تقّبؿالفعمي الحقيقي( لمستخداـ اإل
التكنولوجي، ووجود  تقّبؿ( والدرجة الكمية لمستخداـالمتوّقعة، اإلتجاه والميؿ نحو اإلستخداـ اإل

متوسط في بعدي )الحيوية، مستوى مستوى مرتفع في الّشفقة بالذات، و يوجد مستوى 
)التفاني( والدرجة ٌبعد االستغراؽ( لبلندماج األكاديمي، ووجود مستوى منخفض قميبًل في 

 األكاديمي لدى أفراد عينة البحث.الكمية لبلندماج 
 -نتائج الفرض الرابع: -4

إناث(،  –" ال يوجد تثيير داؿ إحصائيًّا لكؿ مف النوع )ذكور ينص الفرض عمى أنو 
ريؼ(، والتفاعؿ بينيـ في متغير  –أدبي(، ومحؿ اإلقامو )حضر  -)عممي تخّصصوال
 التكنولوجي ". تقّبؿال

ـّ اجراء تحميؿ التبايف اليبليي ذي التصميـ العاممي  تحّقؽولم  مف ىذا الفرض ت
(2X2 X2 النوع( = )X تخّصصال X لبياف أير المتغيرات النوع وال ،)تخّصصمحؿ االقامة 

التكنولوجي كمتغير تابع، ويوضح  تقّبؿومحؿ االقامة، والتفاعؿ بينيـ كمتغيرات مستقمة في ال
 ( نتائج التحميؿ.13جدوؿ )

 (13جدوؿ )
 ومحؿ االقامة والتفاعؿ بينيـ تخّصصنتائج تحميؿ التبايف اليبليي لمتغيرات النوع وال

 التكنولوجي  تقّبؿعمى ال 

مجموع  مصدر التبايف المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ؼ"

مستوى 
 الداللة

حجـ 
التثيير 
)مربع 
 1ايتا(

ال
قّبؿ
ت

 
جي
ولو
تكن
ال

 

 النوع
 ___ 0,588 0,29 94.86 1 94.87 إناث( –)ذكور 

 محؿ االقامة
 ___ 0,600 0,27 88.92 1 88.92 ريؼ( –)حضر 

 تخّصصال
 0,017 0,004 8.34 2692.78 1 2692.78 أدبي( -)عممي

محؿ  X)النوع
 ___ 0,630 0,23 74.96 1 74.96 االقامة(

                                                           
1

 الوعادلة اآلتية  إستخذام لحساب حجن التأثيز في هذا البحث لقين اختبار )ت( الذالة احصائيًا تن  

  (2002)عبذ الونعن أحوذ الذرديز،  }+ درجات الحزية( 2ت÷ )  2ت{حجن التأثيز )هزبع إيتا( =  



لدى عينة مف طبلب كمية التربية )دراسة  االندماج األكاديميالتقّبؿ التكنولوجي والّشفقة بالذات وعبلقتيما ب
 (COVID-19وصفية في ظؿ جائحة كورونا )

 أحمد بكر قطب محمد                                                                                  

ـ 2021اكتوبر  1الجزء  4العدد  36مجمة البحث في التربية وعمـ النفس                      المجمد    
74 

 (13جدوؿ )
 ومحؿ االقامة والتفاعؿ بينيـ تخّصصنتائج تحميؿ التبايف اليبليي لمتغيرات النوع وال

 التكنولوجي  تقّبؿعمى ال 

مجموع  مصدر التبايف المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ؼ"

مستوى 
 الداللة

حجـ 
التثيير 
)مربع 
 1ايتا(

 X)النوع
 0,018 0,003 9.13 2946.96 1 2946.96 (تخّصصال

 X محؿ االقامة)
 ___ 0,671 0,18 58.21 1 58.21 (تخّصصال

 X)النوع 
 X تخّصصال

 (محؿ االقامة
266.57 1 266.57 0,83 0,364 ___ 

.158851 تبايف الخطث
84 492 322.87  

 
  500 2491336 التبايف الكمي 

 

 أواًل : بالنسبة لمنوع:
( عدـ وجود فرؽ داؿ احصائيًّا بيف متوسطي الذكور واإلناث 13يتضح مف جدوؿ)

التكنولوجي،  تقّبؿالتكنولوجي، أي ال يوجد تثيير داؿ احصائيًّا لمنوع في ال تقّبؿفي متغير ال
ـّ التدريس ليـ بنفس لذكور واإلناث في بيئة تعميمية واحدةوقد يرجع ذلؾ إلى أف ا ، ويت
يية مف دات األكاديمية وما يتبعيا مف وسائؿ وأدوات تقنية حتطّمبالطريقة ويواجيوف نفس الم

الرقمي، وىذا يتماشى مع ما أشار إليو تحّوؿ التكنولوجيا التي تساعدىـ في إطار ال
( بثف اإلطار اليقافي واالجتماعي السائد في المجتمع 2020) محمد حسب اهللعبدالعزيز 

المصري والذي تغيرت فيو نظرة المجتمع لمدور المتوّقع لمقياـ بو مف الذكور واإلناث، فثصبح 
ال يفرؽ بيف الذكور واإلناث في كافة الحقوؽ والواجبات في جميع المجاالت ومنيا المجاؿ 

 .األكاديمي
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 ثانًيا : بالنسبة لمحل االقامة:
( عدـ وجود فرؽ داؿ احصائيًّا بيف متوسطي طبلب الحضر 13) يتضح مف جدوؿ

التكنولوجي، أي ال يوجد تثيير داؿ احصائيًّا لمحؿ االقامة في  تقّبؿوالريؼ في متغير ال
التكنولوجي، وقد يرجع ذلؾ إلى أف طبلب الحضر والريؼ يدرسوف في البيئة التعميمية  تقّبؿال

نفسيا، ويعيش معظـ طبلب الريؼ حالًيا في بيئة تتشابو كييًرا في اليقافة والظروؼ 
في معظـ أو جميع  نترنتواالمكانيات مع الحضر خاصة مع االنفتاح التقني ودخوؿ اإل

ووجود وتوافر التطبيقات المختمفة عبر الياتؼ  نترنتاإل القرى المصرية، ودخوؿ خدمة
المحموؿ الذي يتوافر مع معظـ الطبلب مع اختبلؼ البيئات التي يسكنوف فييا، ىذا فضبًل 
عف تواجد كيير مف طبلب الريؼ أيًضا في المدف الجامعية أو السكف الجامعي أو الخاص 

 داخؿ المدينة أيناء أياـ الدراسة. 
 :تخّصصبالنسبة لمثالثًا : 

( وجود فرؽ داؿ احصائيًّا بيف متوسطي درجات طبلب 13يتضح مف جدوؿ)
التكنولوجي، أي ال يوجد تثيير داؿ  تقّبؿيف العممي واألدبي والريؼ في متغير التخّصصال

التكنولوجي، ولمعرفة إتجاه الفرؽ تـّ حساب المتوسطات الحسابية  تقّبؿاحصائيًّا في ال
كالتالي: فكاف التكنولوجي  تقّبؿيف العممي واألدبي في متغير التخّصصلدرجات طبلب ال

 تخّصص، ومتوسط درجات طبلب ال65,169العممي =  تخّصصمتوسط درجات طبلب ال
التكنولوجي في اتجاه طبلب  تقّبؿ، مما يشير إلى أف الفرؽ في متغير ال72,172األدبي =

كمتغير مستقؿ يؤّير  في بصرؼ النظر عف المتغيريف  تخّصصاألدبي، أي أف ال تخّصصال
، مما يعني أف متغير 0,017المستقميف اآلخريف )النوع، محؿ االقامة(، وكاف حجـ تثييره = 

التكنولوجي، وىو تثيير ضعيؼ يمكف  تقّبؿ% مف التبايف الحادث في ال1,7يفّسر  تخّصصال
لمتكنولوجيا مف طبلب تقبًّبل دبي أكير األ تخّصص، وتعني ىذه النتيجة أف طبلب الإىمالو

 العممي. تخّصصال
أكير اعتماًدا عمى  تكّوفالعممي قد  تخّصصويفّسر الباحث ذلؾ بثف مقّررات ال

الجانب العممي التطبيقي الذي يرتكز عمى التجارب العممية التي يؤدونيا داخؿ المعامؿ 
بصورة مباشرة، ويعتمد فيـ كيير مف المقّررات عمى الترابط بيف الجانب الظري مع العممي، 

كمو  عممي، وىذا إختباركما أف التقييـ ألي مقّرر يحتوي عمى معمؿ تطبيقي يعتمد عمى 
ظًنا منيـ أف  اإللكترونيالرقمي والتعميـ تحّوؿ يفتقده الطبلب في حالة اعتماد الدراسة عمى ال
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ذلؾ قد يفقدىـ القدرة عمى الممارسة العممية لمجانب التطبيقي داخؿ المعامؿ، مما يؤّير  
 التكولوجي لدييـ. تقّبؿبالسمب عمييـ في مستوى ال

 وع و محل االقامة:رابًعا : بالنسبة لمتفاعل بين الن
( عدـ وجود فرؽ داؿ احصائيًّا بيف متوسطي الذكور واإلناث 13يتضح مف جدوؿ)

التكنولوجي، أي ال يوجد  تقّبؿالريؼ( في متغير ال –وفًقا الختبلؼ محؿ االقامة )الحضر
التكنولوجي، مما يشير  تقّبؿتثيير داؿ احصائيًّا لمتفاعؿ بيف النوع ومحؿ االقامة في متغير ال

 تثيير محؿباختبلؼ محؿ االقامة، وأف  يختمؼ التكنولوجي ال  تقّبؿفي ال تثيير النوعإلى أف 
 باختبلؼ النوع. يختمؼ التكنولوجي ال  تقّبؿاالقامة في ال

 :تخّصصخامًسا : بالنسبة لمتفاعل بين النوع و ال
متوسطي الذكور واإلناث وفًقا ( وجود فرؽ داؿ احصائيًّا بيف 13يتضح مف جدوؿ)

التكنولوجي، أي أنو يوجد تثيير داؿ  تقّبؿأدبي( في متغير ال –)عممي  تخّصصالختبلؼ ال
التكنولوجي، مما يشير إلى أف النوع  تقّبؿفي متغير ال تخّصصاحصائيًّا لمتفاعؿ بيف النوع وال

التكنولوجي لدى  تقّبؿتوى الالتكنولوجي، أي أف مس تقّبؿفي مستوى اليؤّيراف مًعا  تخّصصوال
، وكاف حجـ التثيير لمتفاعؿ بيف المتغيريف تخّصصالذكور واإلناث يختمؼ باختبلؼ ال

% مف التبايف الحادث في 1,8؛ مما يعني أف التفاعؿ بيف المتغيريف يفّسر فقط 0,018=
لممقارنة بيف  Scheffe إختبارإستخداـ التكنولوجي، ولمعرفة إتجاه الفرؽ قاـ الباحث ب تقّبؿال

ناث أدبي(،  ناث عممي، وا  متوسطات المجموعات األربعة )ذكور عممي، وذكور أدبي، وا 
 .ختبار( نتائج ىذا اإل14ويوضح جدوؿ )

 التكنولوجي تقّبؿلممقارنة بيف متوسطات المجموعات األربعة في ال Scheffe إختبار( نتائج 14جدوؿ )

المتوسط  المجموعة
 إناث أدبي إناث عممي أدبي ذكور ذكور عممي الحسابي

    ___ 60,654 ذكور عممي
   ___ **15,839 76,493 ذكور أدبي
  ___ **8,318- **7,521 68,175 إناث عممي
 ___ 0,323- **8,641- **7,198 67,852 إناث أدبي

  0,01** داؿ عند مستوى داللة                   
 متوسطات المجموعات األربعة( ما يمي:( )مصفوفة الفروؽ بيف 14يتضح مف جدوؿ ) 
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وجود فرؽ داؿ احصائيًّا بيف متوسطي درجات ذكور عممي وذكور أدبي في مستوى  -1
 التكنولوجي في اتجاه ذكور أدبي تقّبؿال

ناث عممي في مستوى  -2 وجود فرؽ داؿ احصائيًّا بيف متوسطي درجات ذكور عممي وا 
 التكنولوجي في اتجاه إناث عممي تقّبؿال

ناث أدبي في مستوى وجود  -3 فرؽ داؿ احصائيًّا بيف متوسطي درجات ذكور عممي وا 
 التكنولوجي في اتجاه إناث أدبي تقّبؿال

ناث عممي في مستوى  -4 وجود فرؽ داؿ احصائيًّا بيف متوسطي درجات ذكور أدبي وا 
 التكنولوجي في اتجاه ذكور أدبي تقّبؿال

ناث أدبي في مستوى وجود فرؽ داؿ احصائيًّا بيف متوسطي درجات ذكور  -5 أدبي وا 
 التكنولوجي في اتجاه ذكور أدبي تقّبؿال

ناث أدبي في  -6 عدـ وجود فرؽ داؿ احصائيًّا بيف متوسطي درجات إناث عممي وا 
ي العممي تخّصصالتكنولوجي، وذلؾ عمى الرغـ مف وجود فرؽ بيف ال تقّبؿمستوى ال

، لكف السبب تخّصصلاألدبي في ضوء نتائج تثيير ا تخّصصواألدبي في اتجاه ال
في  تثيير النوع، حيث اختمؼ تخّصصفي ذلؾ يرجع إلى التفاعؿ بيف النوع وال

، وتعني ىذه النتيجة أيًضا أف الذكور خاصة تخّصصالتكنواوجي باختبلؼ ال تقّبؿال
العممي حيث  تخّصص لمتكنولوجيا مف الذكور ذوي التقّببلاألدبي أكير  تخّصصال

 التكنولوجي . قّبؿتكانوا أقؿ مستوى في ال
 ومحل االقامة: تخّصصسادًسا : بالنسبة لمتفاعل بين ال

( عدـ وجود فرؽ داؿ احصائيًّا بيف متوسطي درجات طبلب 13) يتضح مف جدوؿ
الريؼ( في  –أدبي( وفًقا الختبلؼ محؿ االقامة )الحضر  –يف )عممي تخّصصال

 تخّصصالتكنولوجي، أي ال يوجد تثيير داؿ احصائيًّا لمتفاعؿ بيف ال تقّبؿمتغير ال
في  تخّصصالتكنولوجي، مما يشير إلى أف أير ال تقّبؿومحؿ االقامة في متغير ال

 تقّبؿفي ال تخّصصباختبلؼ محؿ االقامة، وأف أير ال يختمؼ التكنولوجي ال  تقّبؿال
 باختبلؼ محؿ االقامة. يختمؼ التكنولوجي ال 

 ومحل االقامة: تخّصصسابًعا : بالنسبة لمتفاعل بين النوع وال
( عدـ وجود فرؽ داؿ احصائيًّا بيف متوسطي درجات طبلب 13يتضح مف جدوؿ)

الريؼ(  –الذكور واإلناث وفًقا الختبلؼ كؿ مف محؿ االقامة )الحضر 
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التكنولوجي، أي ال يوجد تثيير داؿ  تقّبؿأدبي( في متغير ال –يف )عممي تخّصصوال
التكنولوجي،  تقّبؿومحؿ االقامة في متغير ال تخّصصاحصائيًّا لمتفاعؿ بيف النوع ال

 تخّصصباختبلؼ ال يختمؼ التكنولوجي ال  تقّبؿفي ال تثيير النوعمما يشير إلى أف 
ؼ باختبل يختمؼ التكنولوجي ال  تقّبؿفي ال تثيير النوعومحؿ االقامة، وأف 

التكنولوجي لمطبلب مستقبًل عف  تقّبؿومحؿ االقامة، كما يشير إلى أف ال تخّصصال
 يـ الدراسي.تخّصصنوع الطبلب أو محؿ إقامتيـ أو 

جماالو  نايًا مف ال ا  ات المختمفة تخّصصيمكف القوؿ بثف  طبلب الريؼ ذكوًرا وا 
أدبي( أصبحوا يتوطنوف الحضر مف حيث السكف في المدينة  –االنسانية والتطبيقية )عممي 

الطبلبية الجامعية أو دار المغتربيف والمغتربات، كما أف الفوارؽ بيف الحضر والريؼ لـ 
تصبح كبيرة كالماضي خاصة في مجاؿ االنفتاح اليقافي وانتشار التكنولوجيا بثشكاليا 

ة عبر اليواتؼ المحمولة الذكية التي ونياإللكتر المختمفة  وسيولة الوصوؿ إلى المنّصات 
اتيـ المختمفة عمى حٍد تخّصصأصبحت متوفرة في الحضر والريؼ لمطبلب مف الجنسيف ب

 سواء دوف تمييز أو أفضمية مطمقة ألي مف البيئتيف. 
 تقّبؿأي دراسة مف قبؿ لبحث االختبلؼ في ال تطّرؽوجدير بالذكر أنو لـ ت
أومحؿ االقامة أو لمتفاعؿ بيف النوع  تخّصصالنوع أوالالتكنولوجي وفًقا  الختبلؼ 

 ومحؿ االقامة مًعا. تخّصصوال
 -نتائج الفرض الخامس: -5

 –" ال يوجد تثيير داؿ إحصائيًّا لكؿ مف النوع )ذكور ينص الفرض عمى أنو  
ريؼ(، والتفاعؿ بينيـ  –أدبي(، ومحؿ اإلقامو )حضر  -)عممي تخّصصإناث(، وال

 في متغير الّشفقة بالذات".
ـّ اجراء تحميؿ التبايف اليبليي ذي التصميـ العاممي  تحّقؽولم  مف ىذا الفرض ت

(2X2 X2 النوع( = )X تخّصصال X لبياف أير المتغيرات النوع وال ،)تخّصصمحؿ االقامة 
ومحؿ االقامة، والتفاعؿ بينيـ كمتغيرات مستقمة في الّشفقة بالذات كمتغير تابع، ويوضح 

 ( نتائج التحميؿ.15جدوؿ )
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 (15جدوؿ )
 ومحؿ االقامة والتفاعؿ بينيـ تخّصصنتائج تحميؿ التبايف اليبليي لمتغيرات النوع وال

 عمى الّشفقة بالذات  

مجموع  مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة "ف"
 الداللة

مربع ايتا 
)حجم 
 التأثير(

ات
بالذ
قة 
لّشف
ا

 

 النوع
 إناث( –)ذكور 

23,337 1 23,34 0,832 0,362 ____ 

 –)حضر  محل االقامة
 ريف(

43,317 1 43,32 1,544 0,215 ____ 

 تخّصصال
 أدبي( -)عممي

354,65 1 354,6 12,64 0,000 0,025 

 ____ 0,086 2,955 82,9 1 82,898 محل االقامة( X)النوع
 ____ 0,932 0,007 0,207 1 0,2071 (تخّصصال X)النوع

 X محل االقامة)
 (تخّصصال

26,291 1 26,29 0,937 0,333 ____ 

 X تخّصصال X)النوع 
 (محل االقامة

45,335 1 45,33 1,616 0,204 ____ 

  28,05 492 13801 تباين الخطأ
 
  500 572120 التباين الكمي 

 أواًل : بالنسبة لمنوع:
( عدـ وجود فرؽ داؿ احصائيًّا بيف متوسطي الذكور واإلناث 15) يتضح مف جدوؿ

في متغير الّشفقة  بالذات، أي ال يوجد تثيير لمنوع داؿ احصائيًّا في الّشفقة  بالذات، وتتفؽ 
نادية  ؛ (٦٦٠٢عفراء إبراىيـ خميؿ العبيدی )ىذه النتيجة مع ما توّصمت إليو دراستي 

حسيف ا تختمؼ مع ما توّصمت إليو دراسات كؿ مف : (، بينم2019محمود غنيـ عبدالعزيز )
سالي ؛ (2019يوسؼ بف سالـ بف سيؼ الندابى )؛ (2018وآخروف )  حسف حسيف طاحوف
( مف حيث وجود فروؽ دالة بيف الذكور واإلناث في 2020)وآخروف  ،حسيف أميف نصار

دراسات كؿ مف: أشرؼ الّشفقة بالذات في اتجاه الذكور،  وتختمؼ أيًضا مع ما توّصمت إليو 
يوسؼ بف سالـ بف سيؼ الندابى   (2018مروة محمود عمار )؛ (2018حكيـ فارس )

 .( مف حيث  أف اإلناث أكير شفقة بالذات مف الذكور2019)
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 ثانًيا : بالنسبة لمحل االقامة:
( عدـ وجود فرؽ داؿ احصائيًّا بيف متوسطي طبلب الحضر 15) يتضح مف جدوؿ

الّشفقة  بالذات، أي ال يوجد تثيير داؿ احصائيًّا في الّشفقة  بالذات، وقد والريؼ في متغير 
يرجع ذلؾ إلى أف طبلب الحضر والريؼ يدرسوف في البيئة التعميمية نفسيا، ويعيش معظـ 
طبلب الريؼ حالًيا في بيئة تتشابو كييًرا في اليقافة والظروؼ واالمكانيات مع الحضر فبل 

 .مستجّدة عمييـ وفًقا الختبلؼ البيئة التي يقيموف فييايختمؼ تثيير الظروؼ ال
 :تخّصصثالثًا : بالنسبة لم

( وجود فرؽ داؿ احصائيًّا بيف متوسطي درجات طبلب 15) يتضح مف جدوؿ
يف العممي واألدبي والريؼ في متغير الّشفقة  بالذات، أي يوجد تثيير داؿ احصائيًّا تخّصصال
في الّشفقة  بالذات، ولمعرفة إتجاه الفرؽ تـّ حساب المتوسطات الحسابية لدرجات  تخّصصلم

كالتالي: متوسط درجات فكاف يف العممي واألدبي في متغير الّشفقة  بالذات تخّصصطبلب ال
، 34,54األدبي = تخّصص، ومتوسط درجات طبلب ال32,36العممي =  تخّصصطبلب ال

األدبي، أي  تخّصصر الّشفقة  بالذات في اتجاه طبلب المما يشير إلى أف الفرؽ في متغي
كمتغير مستقؿ يؤّير  في بصرؼ النظر عف المتغيريف المستقميف اآلخريف  تخّصصأف ال

يفّسر  تخّصص، مما يعني أف متغير ال0,025)النوع، محؿ االقامة(، وكاف حجـ تثييره = 
ير ضعيؼ أيًضا، وتعني ىذه النتيجة % مف التبايف الحادث في الّشفقة  بالذات، وىو تثي2,5

 .العممي تخّصصاألدبي أكير شفقة بالذات مف طبلب ال تخّصصأف طبلب ال
مروة ؛ (2018وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توّصمت إليو دراستي أشرؼ حكيـ فارس )

ات العممية تخّصصحيث توّصمتا إلى وجود فروؽ دالة بيف طبلب ال  (2018محمود عمار )
األدبي، بينما تختمؼ مع ما  تخّصصأبعاد الّشفقة بالذات لمطبلب في اتجاه ال واألدبية في

(  أف طبلب الكميات العممية 2019توّصمت  دراسة يوسؼ بف سالـ بف سيؼ الندابى )
في حيف تختمؼ  ،ات التطبيقية أكير شفقة بالذات مف طبلب الدراسات اإلنسانيةتخّصصوال

إلى عدـ وجود   (٦٦٠٢عفراء إبراىيـ خميؿ العبيدی )  أيًضا مع ما توّصمت   إليو دراسة
 .ات العممية واألدبيةتخّصصفروؽ دالة في الّشفقة بالذات لطبلب الجامعة ذوي ال

يف األدبي "االنساني" والعممي " التطبيقي" تخّصصوقد يرجع ذلؾ إلى أف طبلب ال 
مع توقؼ الدراسة والمجوء الى تغير في نظاـ التعميـ التقميدي المباشر سواء لممقّررات النظرية 

وفًقا لنظـ التعميـ اليجيف، ٌبعد والتعميـ عف  اإللكترونيأو العممية التطبيقية  إلى نظاـ التعميـ 
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لغاءبؿ و  عض المقّررات واالكتفاء بعمؿ المشاريع البحيية النظرية بعض الجوانب العممية لب ا 
لتقييـ الطبلب لمنجاح في المقّررات بما فييا الجوانب العممية، فقد يكوف انعكس ىذا ايجاًبا 

األدبي، مما قًمؿ مف التثيير النفسي  تخّصصالعممي دوف ال تخّصصبدرجة ما عمى طبلب ال
 .ى طبلب الشعب العممية عف طبلب الشعب األدبيةالسمبي مف االحساس بالّشفقة بالذات لد

 رابًعا : بالنسبة لمتفاعل بين النوع و محل االقامة:
( عدـ وجود فرؽ داؿ احصائيًّا بيف متوسطي الذكور واإلناث 15) يتضح مف جدوؿ

الريؼ( في متغير الّشفقة  بالذات، أي ال يوجد تثيير –وفًقا الختبلؼ محؿ االقامة )الحضر 
داؿ احصائيًّا لمتفاعؿ بيف النوع ومحؿ االقامة في متغير الّشفقة  بالذات، مما يشير إلى أف 

االقامة في  تثيير محؿباختبلؼ محؿ االقامة، وأف  يختمؼ ال  منوع في الّشفقة  بالذاتتثيير ل
 .باختبلؼ النوع يختمؼ الّشفقة  بالذات ال 

 :تخّصصخامًسا : بالنسبة لمتفاعل بين النوع و ال
( عدـ وجود فرؽ داؿ احصائيًّا بيف متوسطي الذكور واإلناث 15) يتضح مف جدوؿ

أدبي( في متغير الّشفقة  بالذات، أي أنو ال يوجد تثيير  –)عممي  تخّصصوفًقا الختبلؼ ال
أف في متغير الّشفقة  بالذات، مما يشير إلى  تخّصصداؿ احصائيًّا لمتفاعؿ بيف النوع وال

اف في درجة الّشفقة  بالذات، أي أف مستوى الّشفقة  بالذات مًعا ال يؤّير  تخّصصالنوع وال
، وتختمؼ ىذه النتيجة مع ما توّصمت تخّصصباختبلؼ ال إلناث ال يختمؼلدى الذكور وا
اإلناث(،  -( مف وجود تثيير لتفاعؿ النوع )الذكور2018أشرؼ حكيـ فارس )إليو دراسة 

 .الطبلب عممي( في الّشفقة بالذات لدى -الدراسي )أدبي تخّصصوال
 ومحل االقامة: تخّصصسادًسا : بالنسبة لمتفاعل بين ال

عدـ وجود فرؽ داؿ احصائيًّا بيف متوسطي درجات طبلب ( 15يتضح مف جدوؿ)
الريؼ( في متغير  –أدبي( وفًقا الختبلؼ محؿ االقامة )الحضر  –يف )عممي تخّصصال

ومحؿ االقامة في  تخّصصالّشفقة  بالذات، أي ال يوجد تثيير داؿ احصائيًّا لمتفاعؿ بيف ال
 يختمؼ في الّشفقة  بالذات ال  صتخصّ متغير الّشفقة  بالذات، مما يشير إلى أف أير ال

باختبلؼ محؿ  يختمؼ في الّشفقة  بالذات ال  تخّصصباختبلؼ محؿ االقامة، وأف أير ال
 .االقامة
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 ومحل االقامة: تخّصصسابًعا : بالنسبة لمتفاعل بين النوع وال
( عدـ وجود فرؽ داؿ احصائيًّا بيف متوسطي درجات طبلب 15يتضح مف جدوؿ)

يف )عممي تخّصصالريؼ( وال –واإلناث وفًقا الختبلؼ كؿ مف محؿ االقامة )الحضر الذكور 
أدبي( في متغير الّشفقة  بالذات، أي ال يوجد تثيير داؿ احصائيًّا لمتفاعؿ بيف النوع  –
في الّشفقة   تثيير النوعومحؿ االقامة في متغير الّشفقة  بالذات، مما يشير إلى أف  تخّصصال

في الّشفقة  بالذات ال  تثيير النوعومحؿ االقامة، وأف  تخّصصباختبلؼ ال مؼ يختبالذات ال 
ومحؿ االقامة، كما يشير إلى أف الّشفقة  بالذات لمطبلب  تخّصصباختبلؼ ال يختمؼ 

وتختمؼ ىذه النتيجة مع  ،يـ الدراسيتخّصصمستقبًل عف نوع الطبلب أو محؿ إقامتيـ أو 
 -( مف وجود تثيير لتفاعؿ النوع )الذكور2018حكيـ فارس )أشرؼ ما توّصمت إليو دراسة 

عممي( في الّشفقة بالذات لدى عينة الدراسة، في حيف  -الدراسي )أدبي تخّصصاإلناث(، وال
لـ تتناوؿ أي دراسة االختبلؼ بيف الطبلب في مستوى الّشفقة بالذات وفًقا لمحؿ االقامة، أو 

محؿ االقامة( عمى متغير الّشفقة  Xتخّصصال X)النوع وفًقا لمتفاعؿ بيف المتغيرات اليبلية
 .بالذات

 كما يمي: تخّصصويمكن تفسير النتائج المتعمقة بالتفاعل بين النوع ومحل االقامة وال
اتيـ  يدرسوف تخّصصأف الطبلب مف الجنسيف الذكور واإلناث باختبلؼ بيئاتيـ و 

التي تحدث في البيئة التعميمية بنفس في البيئة تعميمية نفسيا ويواجيوف مًعا التغيرات 
ات تقريًبا، مما يعطي نفس التثيير النفسي عمييما بدرجة متقاربة مف التماس الرأفة تطّمبالم

والرحمة والّشفقة بالذات وتبرير بعض مشاعر الكسؿ أو عدـ الرغبة أو ضعؼ التركيز الناجـ 
اجئة وغيرمتوّقعة بسبب ظروؼ ما يواجيوف مف ضغوط مف إزاءعف التماس األعذار لذواتيـ 

جائحة كورونا، وما تبعيا مف تغير في نظاـ التعميـ التقميدي والمثلوؼ إلى نظاـ التعميـ 
 .وفًقا لنظـ التعميـ اليجيفٌبعد  والتعميـ عف اإللكتروني

 -نتائج الفرض السادس: -6
إناث(،  –" ال يوجد تثيير داؿ إحصائيًّا لكؿ مف النوع )ذكور ينص الفرض عمى أنو 

في متغير  ريؼ(، والتفاعؿ بينيـ –أدبي(، ومحؿ اإلقامو )حضر  -)عممي تخّصصوال
 .االندماج األكاديمي "

ـّ اجراء تحميؿ التبايف اليبليي ذي التصميـ العاممي  تحّقؽولم  مف ىذا الفرض ت
(2X2 X2 النوع( = )X تخّصصال X لبياف أير المتغيرات النوع وال ،)تخّصصمحؿ االقامة 
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محؿ االقامة، والتفاعؿ بينيـ كمتغيرات مستقمة في االندماج األكاديمي كمتغير تابع، و 
 .( نتائج التحميؿ16ويوضح جدوؿ )

 (16جدوؿ )
 ومحؿ االقامة والتفاعؿ بينيـ تخّصصنتائج تحميؿ التبايف اليبليي لمتغيرات النوع وال

 عمى االندماج األكاديمي 

المتغ
درجات  المربعاتمجموع  مصدر التباين ير

 الحرية
متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

مربع ايتا 
)حجم 
 التأثير(

مي
كادي

 األ
ماج

الند
ا

 

 النوع
 إناث( –)ذكور 

260,20 1 260,20 1,30 0,255 0,003 

 محل االقامة
 ريف( –)حضر 

921,09 1 921,09 4,60 0,032 0,009 

 تخّصصال
 0,006 0,077 3,14 627,94 1 627,94 أدبي( -)عممي

محل  X)النوع
 االقامة(

1,09 1 1,09 0,01 0,941 0,000 

 X)النوع
 (تخّصصال

497,46 1 497,46 2,48 0,116 0,005 

 X)محل االقامة 
 (تخّصصال

168,32 1 168,32 0,84 0,360 0,002 

 X)النوع 
 X تخّصصال

 (محل االقامة
10,984 1 10,98 0,05 0,815 0,000 

  200,30 492 98547,22 الخطأتباين 

   500 2236592 التباين الكمي

 أواًل : بالنسبة لمنوع:
( عدـ وجود فرؽ داؿ احصائيًّا بيف متوسطي الذكور واإلناث 16يتضح مف جدوؿ)

في متغير االندماج األكاديمي، أي ال يوجد تثيير داؿ احصائيًّا لمنوع في االندماج 
Zhao et al,  دراسات دراسات كؿ مف األكاديمي، وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توّصمت إليو 

(2005) Shinde (2008))2009( & QuayeHarper    2013) ,,et al ,(Teoha  
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إلى عدـ وجود فروؽ دالة في االندماج األكاديمي ترجع   (2017)  حناف حسيف محمود
بينما تختمؼ نتيجة الفرض مع ما توّصمت إليو بعض الدراسات مف  وجود  ،لنوع الطبلب

فروؽ دالة إحصائيًّا بيف الذكور واإلناث في مستوى اندماجيـ األكاديمي، حيث توّصمت 
إلى وجود فروؽ دالة  Jenkins (2010) lor&Parsons(2011)bTayدراستي كبل مف : 

في اتجاه الذكور، أي  أف الذكور أكير اندماًجا  بيف الذكور واإلناث في اندماج أداء الطبلب
  Park (2003)مف اإلناث، كما تختمؼ مع ما توّصمت إليو دراسات كؿ مف  

(2013) Schernoff (2013) ,Teoha et al  أف اإلناث أكير اندماًجا مف الذكور في
ماًجا في أف الذكور أكير اند Schernoff (2013)المواد األكاديمية، حيث أوضحت دراسة 

المواد غير األكاديمية ميؿ الفنوف، وعموـ الحاسب، والتربية المينية، وأقؿ اندماًجا في المواد 
 .األكاديمية ميؿ التاريخ، والمغة األجنبية وغيرىا

ـّ التدريس ليـ   وقد يرجع ذلؾ إلى أف الذكور واإلناث في البيئة تعميمية نفسيا، ويت
ات األكاديمية النظرية والعممية، كما أف طبيعة الدراسة تطّمببنفس الطريقة ويواجيوف نفس الم

ات ال تتوقؼ عمى نوع تطّمبالتي استحديت في اآلونة األخيرة وما تعتمد عميو مف مياـ وم
( بثف 2020الطبلب، وىذا يتفؽ أيًضا مع ما أشار إليو )عبدالعزيز محمد حسب اهلل، 

مع المصري والذي تغيرت فيو نظرة المجتمع اإلطار اليقافي واالجتماعي السائد في المجت
لمدور المتوّقع لمقياـ بو مف الذكور واإلناث، فثصبح ال يفرؽ بيف الذكور واإلناث في كافة 

 .الحقوؽ والواجبات في جميع المجاالت ومنيا المجاؿ األكاديمي
 ثانًيا : بالنسبة لمحل االقامة:
( وجود فرؽ داؿ احصائيًّا بيف متوسطي درجات طبلب 16يتضح مف جدوؿ)

الحضر والريؼ في متغير االندماج األكاديمي، أي يوجد تثيير داؿ احصائيًّا لمحؿ االقامة 
في االندماج األكاديمي، ولمعرفة إتجاه الفرؽ تـّ حساب المتوسطات الحسابية لدرجات طبلب 

كالتالي: متوسط درجات طبلب ساكني اف فكالحضر والريؼ في متغير االندماج األكاديمي 
، مما يشير إلى أف 63,07، ومتوسط درجات طبلب ساكني الريؼ=66,50الحضر = 

الفرؽ في متغير االندماج األكاديمي في اتجاه طبلب ساكني الحضر، أي أف محؿ االقامة 
كمتغير مستقؿ يؤّير  في بصرؼ النظر عف المتغيريف المستقميف اآلخريف )النوع، 

% مف 0,9يفّسر  تخّصص، مما يعني أف متغير ال0,009(، وكاف حجـ تثييره = تخّصصلا
التبايف الحادث في االندماج األكاديمي، وىو تثيير ضعيؼ أيًضا، وتعني ىذه النتيجة أف 
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ساكني الحضر أكير قدرة عمى االندماج األكاديمي مف طبلب ساكني  تخّصصطبلب ال
 ،الريؼ بنسبة قميمة

لؾ إلى أف طبلب الحضر وما يتاح ليـ مف فرص أكير في التعامؿ مع وقد يرجع ذ
وتوافر المصادر المختمفة في الحضر  اإللكترونيالمستحديات التكنولوجية ومصادر التعمـ 

أكير مف الريؼ ولو بدرجة بسيطة إال أنيا قد تؤّير  نسبيا عمى قدرة طبلب الحضر عمى 
االستغراؽ والتفاني والحيوية في أداء المياـ األكاديمية أكير مف الطبلب ساكني الريؼ، 

غبلؽ بعض المدف الجامعية وغمؽ بعض مراكز سواء  نترنتاإل خاصة مع توقؼ الدراسة وا 
داخؿ الجامعة أو خارجيا مما يصعب مف قدرة الطبلب في الريؼ مف التكيؼ واألداء 

 ،األكاديمي بدرجة تقارب طبلب الحضر
 :تخّصصثالثًا : بالنسبة لم

( عدـ وجود فرؽ داؿ احصائيًّا بيف متوسطي درجات طبلب 16يتضح مف جدوؿ)
االندماج األكاديمي، أي ال يوجد تثيير داؿ احصائيًّا يف العممي واألدبي في متغير تخّصصال
بصرؼ  وكمتغير مستقؿ ال يؤّير  في تخّصصفي االندماج األكاديمي، أي أف ال تخّصصلم

النظر عف المتغيريف المستقميف اآلخريف )النوع، محؿ االقامة(، وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما 
 QuayeHarper &    (2017)  حناف حسيف محمود دراسات كؿ مف : توّصمت إليو

(2011),,al ,)  Taylor,et2009(  مف  عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًّا في االندماج
ات العممية واألدبية، بينما تختمؼ نتيجة الفرض تخّصصاألكاديمي لطبلب الجامعة ذوي ال

التى أجريت عمى عينات مف يماني  Brint et al, (2008)مع ما توّصمت إليو دراسة 
، بينما كاف ىتماـجامعات أف طبلب الدراسات اإلنسانية رّكزوا عمى التفاعؿ، والمشاركة، واإل

Brint et al, واختمفت  معيا دراسة  ،مستوى  طبلب الكميات العممية أقؿ في االندماج
مية واألدبية في ات العمتخّصصحيث توّصمت إلى وجود فروؽ دالة بيف طبلب ال  (2008)

العممي، وتختمؼ أيًضا مع ما  تخّصصأبعاد االندماج األكاديمي لمطبلب في اتجاه ال
( مف وجود فروؽ دالة إحصائيًّا بيف 2018الزىراني،  شروؽ غـر اهللتوّصمت إليو دراسة )

بلب في اتجاه ات العممية واألدبية في أبعاد االندماج األكاديمي لمطتخّصصطبلب ال
 .  األدبي تخّصصال

 
 

https://0810ga6kq-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C+%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82+%D8%BA%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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 لمتفاعل بين النوع و محل االقامة:رابًعا : بالنسبة 
( عدـ وجود فرؽ داؿ احصائيًّا بيف متوسطي الذكور واإلناث 16يتضح مف جدوؿ)

الريؼ( في متغير االندماج األكاديمي، أي ال يوجد –وفًقا الختبلؼ محؿ االقامة )الحضر 
تثيير داؿ احصائيًّا لمتفاعؿ بيف النوع ومحؿ االقامة في متغير االندماج األكاديمي، مما 

باختبلؼ محؿ االقامة، وأف  يختمؼ األكاديمي ال في االندماج  تثيير النوعيشير إلى أف 
 .باختبلؼ النوع يختمؼ االقامة في االندماج األكاديمي ال  تثيير محؿ

 :تخّصصخامًسا : بالنسبة لمتفاعل بين النوع و ال
( عدـ وجود فرؽ داؿ احصائيًّا بيف متوسطي الذكور واإلناث 16يتضح مف جدوؿ)

أدبي( في متغير االندماج األكاديمي، أي أنو ال يوجد  –)عممي  تخّصصوفًقا الختبلؼ ال
في متغير االندماج األكاديمي، مما يشير  تخّصصتثيير داؿ احصائيًّا لمتفاعؿ بيف النوع وال

في مستوى االندماج األكاديمي، أي أف مستوى يؤّيراف مًعا ال  تخّصصإلى أف النوع وال
 .تخّصصناث ال يختمؼ باختبلؼ الاالندماج األكاديمي لدى الذكور واإل

 ومحل االقامة: تخّصصسادًسا : بالنسبة لمتفاعل بين ال
( عدـ وجود فرؽ داؿ احصائيًّا بيف متوسطي درجات طبلب 16يتضح مف جدوؿ)

الريؼ( في متغير  –أدبي( وفًقا الختبلؼ محؿ االقامة )الحضر  –يف )عممي تخّصصال
ومحؿ  تخّصصيوجد تثيير داؿ احصائيًّا لمتفاعؿ بيف الاالندماج األكاديمي، أي أنو ال 

ومحؿ االقامة مًعا ال  تخّصصاالقامة في متغير االندماج األكاديمي، مما يشير إلى أف ال
في مستوى االندماج األكاديمي، أي أف مستوى االندماج األكاديمي لدى طبلب يؤّيراف 

 .الريؼ( –محؿ االقامة )الحضر أدبي( ال يختمؼ وفًقا الختبلؼ  –يف )عممي تخّصصال
 ومحل االقامة: تخّصصسابًعا : بالنسبة لمتفاعل بين النوع وال

( عدـ وجود فرؽ داؿ احصائيًّا بيف متوسطي درجات 16يتضح مف جدوؿ)
الريؼ(  –طبلب الذكور واإلناث وفًقا الختبلؼ كؿ مف محؿ االقامة )الحضر 

التكنولوجي، أي ال يوجد تثيير  تقّبؿأدبي( في متغير ال –يف )عممي تخّصصوال
 تقّبؿومحؿ االقامة في متغير ال تخّصصداؿ احصائيًّا لمتفاعؿ بيف النوع ال
 يختمؼ التكنولوجي ال  تقّبؿفي ال تثيير النوعالتكنولوجي، مما يشير إلى أف 

التكنولوجي ال  تقّبؿفي ال تثيير النوعومحؿ االقامة، وأف  تخّصصباختبلؼ ال
 تقّبؿومحؿ االقامة، كما يشير إلى أف ال تخّصصباختبلؼ ال يختمؼ 
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يـ تخّصصالتكنولوجي لمطبلب مستقبًل عف نوع الطبلب أو محؿ إقامتيـ أو 
 .الدراسي

أنو لـ تتناوؿ أي دراسة مف قبؿ  االختبلؼ بيف الطبلب في وجدير بالذكر 
  ،ومحؿ االقامة تخّصصمستوى االندماج األكاديمي وفًقا لمتفاعؿ بيف النوع وال

نايًا باختبلؼ  اتيـ تخّصصوقد يرجع ذلؾ إلى أف الطبلب مف الجنسيف ذكوًرا وا 
وبيئاتيـ السكنية خاصة مع توقؼ الدراسة والمجوء الى تغير في نظاـ التعميـ التقميدي 

 والتعميـ اإللكترونيالمباشر سواء لممقّررات النظرية أو العممية التطبيقية  إلى نظاـ التعميـ 
لغاءوفًقا لنظـ التعميـ اليجيف، و ٌبعد عف  بعض الجوانب العممية لبعض المقّررات واالكتفاء  ا 

بعمؿ المشاريع البحيية النظرية لتقييـ الطبلب لمنجاح في المقّررات بما فييا الجوانب العممية، 
ؿ فقد يكوف انعكس ىذا أيًضا عمى تقارب مستوى االندماج األكاديمي لدييـ بدرجة ال تجع

 .ألحدىـ األفضمية عمى غيره
 وبناء عمى النتائج السابقة لمفروض الرابع والخامس والسادس يمكننا القوؿ بثنو:

ال يوجد تثيير داؿ احصائيًّا لكؿ مف النوع ومحؿ االقامة، والتفاعؿ بيف النوع  -1
ومحؿ االقامة، والتفاعؿ بيف النوع  تخّصصومحؿ االقامة، والتفاعؿ بيف ال

التكنولوجي، بينما يوجد تثيير داؿ  تقّبؿومحؿ االقامة في متغير ال تخّصصوال
 تقّبؿفي متغير ال تخّصص، والتفاعؿ بيف النوع والتخّصصاحصائيًّا لكؿ مف ال

 .التكنولوجي
ال يوجد تثيير داؿ احصائيًّا لكؿ مف النوع ومحؿ االقامة، والتفاعؿ بيف النوع  -2

ومحؿ  تخّصصالقامة، والتفاعؿ بيف ال، والتفاعؿ بيف النوع ومحؿ اتخّصصوال
ومحؿ االقامة في متغير الّشفقة   تخّصصاالقامة، والتفاعؿ بيف النوع وال

  ،في متغير الّشفقة  بالذات تخّصصبالذات، بينما يوجد تثيير داؿ احصائيًّا لم
ومحؿ االقامة، والتفاعؿ  تخّصصال يوجد تثيير داؿ احصائيًّا لكؿ مف النوع وال -3

، والتفاعؿ بيف النوع ومحؿ االقامة، والتفاعؿ بيف النوع تخّصصوع والبيف الن
ومحؿ االقامة في متغير االندماج األكاديمي، بينما يوجد تثيير داؿ  تخّصصوال

 .احصائيًّا لمحؿ االقامة في متغير االندماج األكاديمي
 
 



لدى عينة مف طبلب كمية التربية )دراسة  االندماج األكاديميالتقّبؿ التكنولوجي والّشفقة بالذات وعبلقتيما ب
 (COVID-19وصفية في ظؿ جائحة كورونا )

 أحمد بكر قطب محمد                                                                                  

ـ 2021اكتوبر  1الجزء  4العدد  36مجمة البحث في التربية وعمـ النفس                      المجمد    
88 

 -نتائج الفرض السابع: -7
األكاديمي باختبلؼ مستوى " ال يختمؼ مستوى االندماج ينص الفرض عمى أنو 

 ،"(مرتفع - منخفض)التكنولوجي تقّبؿال
مف ىذا الفرض تـّ حساب قيمة )ت( لداللة الفرؽ بيف متوسطي عينتيف  تحّقؽولم  

ـّ ترتيب درجات الطبلب تنازلًيا Independent - sample T Testمستقمتيف  ،، حيث ت
وتقسيميـ إلى أربعابيات؛ ومف يـ  ي،التكنولوج تقّبؿفي ضوء درجاتيـ الكمية في مقياس ال

التكنولوجي(، وأعمى  تقّبؿطالّبا )منخفضو ال 135% مف الطبلب وعددىـ 27تحديد أقّؿ 
( 17التكنولوجي(، ويوضح جدوؿ ) تقّبؿطالّبا )مرتفعو ال 135% مف الطبلب وعددىـ 27

  -)ت(: إختبارنتائج 
 (135التكنولوجي )ف= تقّبؿال ي)ت( لمتوسطي درجات طبلب منخفض إختبار( قيمة 17جدوؿ )

 268درجة الحرية = ( في متغيرات البحث،135التكنولوجي )ف= تقّبؿال يوطبلب مرتفع

االنحراف  المتوسط المجموعات المتغيرات
 المعياري

قيمة 
 إختبار
 )ت( 

مستوى 
 الداللة

نوع 
 الداللة

اتجاه 
 الداللة

مربع ايتا 
)حجم 
 التأثير(

 الحيوية
تقّبلمنخفضو ال   17,67 4,54 

داؿ  0,00 13,79
 احصائيًّا

في اتجاه 
 مرتفعي

تقّبؿال   
0,354 

تقّبلمرتفعو ال   24,33 3,30 

 التفاني
 6,25 20,81  منخفضو التقّبل

داؿ  0,00 10,83
 احصائيًّا

في اتجاه 
مرتفعي 
  التقّبؿ

0,193 
 4,92 28,23  مرتفعو التقّبل

 االستغراق
 4,36 14,29  منخفضو التقّبل

داؿ  0,00 12,99
 احصائيًّا

في اتجاه 
مرتفعي 
  التقّبؿ

0,195 
 3,30 20,40  مرتفعو التقّبل

االندماج 
 األكاديمي

 13,98 52,78  منخفضو التقّبل
داؿ  0,00 13,43

 احصائيًّا

في اتجاه 
مرتفعي 
  التقّبؿ

0,369 
تقّبلمرتفعو ال   72,96 10,47 

)ت( بيف متوسطي درجات طبلب منخفضو  إختبار( أف قيمة 17يتضح مف جدوؿ) 
التكنولوجي في الدرجة الكمية وأبعاد مقياس االندماج األكاديمي دالة إحصائيًّا  تقّبؿومرتفعو ال

التكنولوجي(، وتراوحت قيمة مربع ايتا بيف  تقّبؿفي اتجاه )متوسط درجات طبلب مرتفعو ال
( وتّدؿ تمؾ القّيـ عمى حجـ التثيير كبير، مما يدؿ عمى وجود اختبلؼ 0,369 - 0,193)
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التكنولوجي يجب  تقّبؿواضح وحجـ تثيير كبير بيف فئتي عينة البحث منخفضو ومرتفعو ال
 أخذه في االعتبار ومراعاتو في التعامؿ 

ا بيف متوسطي درجات طبلب ف القوؿ بثنو " توجد فروؽ دالة إحصائيًّ وبناًء عمى ذلؾ ُيمك
 التكنولوجي في الدرجة الكمية وأبعاد مقياس االندماج األكاديمي تقّبؿال منخفضي ومرتفعي

 ،التكنولوجي " تقّبؿال فاني، االستغراؽ( في اتجاه مرتفعي)الحيوية، الت
النفسي لمتكنولوجيا يؤّير   تقّبؿلوفي ضوء ىذه النتيجة  يتضح بصورة كبيرة أف ا 

بصورة كبيرة وفّعالة في جميع أبعاد االندماج األكاديمي، فتزداد النشاط والحيوية واالقباؿ 
اتو، ويزيد التفاني واالصرار والصبر عمى بذؿ الجيد والسعى الدؤوب تطّمبعمى مياـ التعمـ وم

 ،المياـ األكاديمية المختمفة ، وينشث نتيجة لذلؾ االستغراؽ والتعمؽ في أداءنجازلئل
حيث  ( 2017دراسة أكـر فتحي مصطفى عمي )وىذا ما أّكد عميو ما توّصمت إليو 

أظيرت النتائج تثيير العوامؿ السموكية في فّعالية تطبيقات التعمـ التكيفية، ووجود عبلقة 
ستخداـ السموكية واإلالمدركة واالستفادة المدركة عمى النية ستخداـ ارتباطية بيف سيولة اإل

الفعمي لمتكنولوجيا، وأوصت الدراسة بالنسبة لمصممي التطبيقات التكيفية بمراعاة العوامؿ 
تحسيف لالمؤّير ة في قبوؿ التكنولوجيا المساندة سواء العوامؿ السموكية أو العوامؿ الخارجية 

 ،تطبيقات التعمـ التكيفية
 -نتائج الفرض الثامن: -8

بلؼ مستوى ال يختمؼ مستوى االندماج األكاديمي باخت "ينص الفرض عمى أنو 
  ،("مرتفع - منخفضالّشفقة بالذات )

مف ىذا الفرض تـّ حساب قيمة )ت( لداللة الفرؽ بيف متوسطي عينتيف  تحّقؽولم 
ـّ ترتيب درجات الطبلب تنازلًيا في ضوء د رجاتيـ الكمية في مقياس الّشفقة  مستقمتيف، حيث ت

طالّبا  135% مف الطبلب وعددىـ 27تحديد أقّؿ  وتقسيميـ إلى أربعابيات؛ ومف يـبالذات، 
طالّبا )مرتفعو الّشفقة   135% مف الطبلب وعددىـ 27)منخفضو الّشفقة  بالذات(، وأعمى 

  -)ت(: إختبار( نتائج 18بالذات(، ويوضح جدوؿ )
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 (135الّشفقة  بالذات )ف= ي)ت( لمتوسطي درجات طبلب منخفض إختبار( قيمة 18جدوؿ )
 268درجة الحرية = ( في متغيرات البحث،135الّشفقة  بالذات )ف= يوطبلب مرتفع

االنحراف  المتوسط المجموعات المتغيرات
 المعياري

قيمة 
 إختبار
 )ت( 

مستوى 
 نوع الداللة الداللة

مربع 
ايتا 

)حجم 
 التأثير(

 الحيوية

منخفضو 
  الّشفقة

24,72 6,25 
 0,035 داؿ احصائيًّا 0,002 3,10

مرتفعو 
  الّشفقة

22,72 4,13 

 التفاني

منخفضو 
  الّشفقة

26,39 6,97 
غير داؿ  0,574 0,56

 0,001 احصائيًّا
مرتفعو 
  الّشفقة

25,96 5,22 

 االستغراق

منخفضو 
  الّشفقة

19,79 4,73 
 0,049 داؿ احصائيًّا 0,000 2,30

مرتفعو 
  الّشفقة

17,81 3,99 

االندماج 
 األكاديمي

منخفضو 
  الّشفقة

68,21 17,03 
غير داؿ  0,347 0,94

 0,003 احصائيًّا
مرتفعو 
  الّشفقة

66,49 12,59 

ي )ت( بيف متوسطي درجات طبلب منخفض إختبار( أف قيمة 18يتضح مف جدوؿ)
والدرجة الكمية لمقياس )التفاني( ٌبعد الّشفقة  بالذات في غير دالة إحصائيًّا في  ومرتفعي

االندماج األكاديمي، بينما كانت دالة إحصائيًّا في بعدي )الحيوية، االستغراؽ( في اتجاه 
بالذات(، وكانت قيمة حجـ التثيير "مربع ايتا" توسط درجات طبلب منخفضو الّشفقة )م
( وتّدؿ تمؾ القّيـ عمى حجـ التثيير ضعيؼ، مما يدؿ عمى وجود 0,003 - 0,035)
ختبلؼ بسيط وحجـ بيف فئتي عينة البحث منخفضي ومرتفعي الّشفقة  بالذات، مما يّدؿ ا

 عمى عدـ وجود اختبلؼ بيف فئتي عينة البحث منخفضي ومرتفعي الّشفقة  بالذات 
وبناًء عمى ذلؾ ُيمكف القوؿ بثنو " ال توجد فروؽ دالة إحصائيًّا بيف متوسطي 

)التفاني( والدرجة الكمية لمقياس ٌبعد درجات طبلب منخفضي ومرتفعي الّشفقة  بالذات في 
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االندماج األكاديمي، بينما توجد فروؽ دالة إحصائيًّا بيف متوسطي درجات طبلب منخفضي 
ات في بعدي )الحيوية، االستغراؽ( في اتجاه منخفضي الّشفقة  ومرتفعي الّشفقة  بالذ

 ،بالذات"
دراسة نجوى أحمد  ويمكف تفسير نتيجة الفرض السابؽ في ضوء ما  توّصمت إليو  

وجود ارتباط سالب داؿ إحصائيًّا بيف اإلجياد التعّممي والّشفقة مف (  2019عبداهلل واعر )
الّشفقة بالذات والعبء المعرفي لدى  خبلؿ التعّممي مفبالذات، ويمكف التنبؤ باإلجياد 

طالّبات الفرقة اليانية بكمية التربية بالوادي الجديد، وأف المتغيريف المستقميف: )الّشفقة بالذات، 
% مف التبايف الكمي في درجات المتغير التابع 1,11العبء المعرفي(  يفّسراف ما نسبتو 

، فكمما انخفض مستوى الّشفقة بالذات كمما ارتفع مستوى )ي)الدرجة الكمية لئلجياد التعّمم
نجازالجيد المبذوؿ في نطاؽ التعمـ و   ،المياـ األكاديمية المختمفة ا 

عادؿ محمود المنشاوی كما يمكف تفسير النتيجة أيًضا في ضوء ما توّصمت إليو دراستي 
 المنشاويحمد عمراف، وعادؿ محمود محمود فتحي عكاشة،، ىبة سعد م؛ (٦٦٠٠)
وجود عبلقة موجبة ودالة إحصائًيا بيف کؿ مف بعدی الّشفقة بالذات )الدؼء  مف( 2020)

أشرؼ حكيـ فارس كما  توّصمت دراستي  الذاتی، والبرود الذاتی( والصمود األکاديمی،
 ( 2019سوزاف صدقة بف عبدالعزيز بسيوني، و وجداف وديع بف محمد خياط )؛ (2018)

تباطية دالة بيف الّشفقة بالذات وبيف أبعاد المرونة النفسية )الدافعية عبلقة ار  إلى وجود
(،  فالمرونة النفسية والقدرة عمى الصمود ممرونة النفسيةل ، التكيؼ، الدرجة الكميةنجازلئل

المياـ  إنجازاألكاديمي مف شثنيما أف يزيدا القدرة عمى  إضفاء بعض النشاط والحيوية عمى 
يؼ المختمفة، ويساعد عمى االستمرار في األداء لفترة مناسبة، مع تحّمؿ األكاديمية والتكال

بعض مشاعر العزوؼ التي قد تنتاب الطالب، وىذا مف شثنو أف يساعد عمى االندماج 
 .ا جائحة كورونا ولو بدرجة بسيطةاألكاديمي والتكّيؼ مع المستجّدات التي أحديتي

 -نتائج الفرض التاسع: -9
ال يمكف التنبؤ باالندماج األكاديمي لطبلب الفرقة اليانية ينص الفرض عمى أنو " 
 ،" التكنولوجي والّشفقة بالذات تقّبؿمف خبلؿ درجاتيـ في متغيري ال

ـّ اجراء تحميؿ االنحدار الخطويولمتحّقؽ مف ىذا الفرض  -Step " المتدرج"  ت
wise Regression ( و مف وجود عبلقة خطية إستخدامشروط  تحّقؽالتثّكد مف ٌبعد

وطبيعية واعتدالية توزيع البيانات( في نموذج درجات طبلب الفرقة اليانية في االندماج 
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والّشفقة بالذات( بثبعادىـ كمتغيرات  -التكنولوجي  تقّبؿاألكاديمي كمتغير تابع، وكبل مف )ال
يا بالمتغير التابع مف مستقمة، حيث تدخؿ المتغيرات واحده تمو األخرى عمى أساس ارتباط

ـّ اختيار أعمى  جانب والمتغيرات المستقمة األخرى مف جانب أخر، ففي كؿ خطوة يت
حذؼ أير ارتباطيا بالمتغيرات المستقمة ٌبعد المتغيرات المستقمة ارتباًطا بالمتغير التابع 

ـّ تكويف المعادلة االنحدارية التنبؤي2011األخرى )صبلح أحمد مراد،  ة لكؿ خطوة (، ومنيا ت
 (:19دالة احصائيًّا، والنتائج يوضحيا جدوؿ )

 التكنولوجي والّشفقة بالذات تقّبؿلممتغيرات المستقمة: ال الخطوي( تحميؿ االنحدار 19جدوؿ)
 ، بثبعادىـ

 والمتغير التابع: درجات الطبلب في االندماج األكاديمي

قيمة  المتغير المستقل الخطوة
 الثابت

معامل 
االرتباط 

تعّددالم  
R 

التباين 
المشترك 

R2 

نسبة 
 اإلسيام

ممعامل 
االنحدار 

B 

معامل 
االنحدار 
 المعياري

β 

 القيمة )ف( قيمة ت
F 

ستخدامسيولةاإل  األولى  34,24 0,593 0,351 35,1٪  2,17 0,593 16,42**  269,54**  

 الثانية
ستخدامسيولةاإل  

33,58 0,610 0,372 
35,1٪  1,36 0,37 5,70** 

147,10**  
الفعمي،السنخداما  2,1 ٪  0,73 0,26 4,04** 

 الثالثة

ستخدامسيولةاإل  

0,73 0,622 0,387 

35,1٪  1,45 0,39 6,10** 

104,22** الفعمي،السنخداما   2,1 ٪  1,26 0,46 5,35** 

االتجاه والميل 
ستخدامنحو اإل  

1,5٪  -1,11  -0,25  -3,46** 

 0,05* داؿ إحصائيًّا عند مستوى  0,01** داؿ إحصائيًّا عند مستوى 
سيولة )ٌبعد أف  أظيرت؛ جةوجود يبلث خطوات  متدرّ  (19يتضح مف جدوؿ ) 
ىو أقوى المتغيرات التي أسيمت في تبايف المتغير التابع )درجات  التكنولوجيا(إستخداـ 

المتغيريف ( بيف R) تعّدداالندماج األكاديمي لمطبلب( حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط الم
وجاء في المرتبة ٪(، 35,1نسبة إسيامو بمفرده )( أي R2قيمة التبايف المشترؾ )( و 0,593)

المتغيرات التي الفعمي لمتكنولوجيا( ياني ستخداـ التكنولوجيا، اإلإستخداـ سيولة ي )عدبٌ  اليانية
قيمة  أسيمت في تبايف المتغير التابع )درجات االندماج األكاديمي لمطبلب( حيث بمغت

 النموذج( ونسبة إسياـ 0,610( بيف المتغيريف )R) لمنموذج تعّددمعامؿ االرتباط الم
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وجاء  ٪(،2,1بمفرده )الفعمي لمتكنولوجيا( ستخداـ )اإلٌبعد نسبة إسياـ عميو فإف ٪(، و 37,2)
تجاه الفعمي لمتكنولوجيا، االستخداـ التكنولوجيا، اإلإستخداـ في المرتبة اليالية أبعاد )سيولة 

المتغيرات التي أسيمت في تبايف المتغير التابع التكنولوجيا( يالث إستخداـ والميؿ نحو 
( R) لمنموذج تعّدد)درجات االندماج األكاديمي لمطبلب( حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط الم

ٌبعد نسبة إسياـ عميو فإف ٪(، و 38,7) النموذج( ونسبة إسياـ 0,622بيف المتغيريف )
٪(، بينما لـ يستطع أي متغير مف 1,5بمفرده )التكنولوجيا( إستخداـ االتجاه والميؿ نحو )

أف  التكولوجي أو الّشفقة  بالذات وأبعادىا تقّبؿاألخرى سواء ألبعاد الالمتغيرات المستقمة 
وبالتالي فإنو يمكف ، تسيـ في تبايف المتغير التابع )درجات االندماج األكاديمي لمطبلب(

بؤ بدرجات االندماج األكاديمي لمطبلب في متغيرات البحث مف خبلؿ درجاتيـ في التن
االتجاه والميؿ نحو  يـالفعمي لمتكنولوجيا، ستخداـ اإل يـالتكنولوجيا، إستخداـ )سيولة 
 وذلؾ مف خبلؿ المعادالت االنحدارية اآلتية:التكنولوجيا(، إستخداـ 

 -المعادلة االنحدارية:
 الخطوة األولى:

إستخداـ سيولة   2,17+ ) 34,24درجات االندماج األكاديمي لمطبلب =  -1
 ،التكنولوجيا(

 الخطوة الثانية:
إستخداـ سيولة   1,36+ ) 33,58درجات االندماج األكاديمي لمطبلب =  -2

 ،الفعمي لمتكنولوجيا(ستخداـ اإل 0,73التكنولوجيا( + )
 الخطوة الثالثة:

إستخداـ سيولة  1,45+ ) 0,73لمطبلب = درجات االندماج األكاديمي  -3
االتجاه والميؿ   1,11) -الفعمي لمتكنولوجيا( ستخداـ اإل 1,26التكنولوجيا( + )

 ،التكنولوجيا( إستخداـ نحو 
وبناًء عمى ذلؾ ُيمكف القوؿ بثنو "يمكف التنبؤ باالندماج األكاديمي لطبلب الفرقة 

الفعمي ستخداـ اإل يـالتكنولوجيا، إستخداـ متغيرات )سيولة اليانية مف خبلؿ درجاتيـ في 
التكنولوجيا( عمى الترتيب بنسب اسياـ مختمفة إستخداـ االتجاه والميؿ نحو  يـلمتكنولوجيا، 

وذلؾ مف خبلؿ المعادالت االنحدارية السابقة، بينما ال يمكف التنبؤ باالندماج األكاديمي 
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التكنولوجي )الفائدة والمنفعة المتوّقعة( أو  تقّبؿرجاتيـ في اللطبلب الفرقة اليانية مف خبلؿ د
 ،الّشفقة  بالذات وأبعادىا اليبلية"

دراسة  قيس ذنوف نايؼ وسالـ بدر محمد وىذه النتيجة تتسؽ مع ما توّصمت إليو 
ة المقدمة مف طبلب الجامعة، وقد اإللكترونيالطبلب لمخدمات   تقّبؿ( لقياس مدى 2012)

والذي مف شثنو  (،نترنتفر البنية التحتية )الحاسوب واإلاتو  ضرورة أظيرت أىـّ  النتائج 
توفر اليقة لدى الطالب لمخدمات الفعمي، و ستخداـ مساعدة الطبلب عمى سيولة اإل

مما لدى الطالب التكنولوجيا  إستخداـ وىذا مف شثنو تحسيف االتجاه والميؿ نحو ة، اإللكتروني
لذا فقد أوصت الدراسة  بالتثكيد عمى أىّمية ، تقّببليا مسإستخدام االقباؿ عمى يزيد مف

ة، وزيادة مواقع تقديـ الخدمات وتوفير حوافز اإللكترونيالتوعية اإلعبلمية بشثف الخدمات 
دراسة  سياـ  دت عميو أيًضاوىذا ما أكّ  ،بالبنية التحتية لذلؾ ىتماـتشجيعية لمستخدمييا، واإل
أوصت إلى عقد دورات تدريبية وورش العمؿ لممعمميف حيث ( 2020سمماف محمد الجريوي )

ة، البلزمة لتنمية الميارات اإللكترونيوالطبلب؛ لتشجيعيـ وتدريبيـ عمى توظيؼ بيئات التعمـ 
التكنولوجي لدييـ، وتحقيؽ القدرة  تقّبؿفي العممية التعميمية لمساعدة الطبلب عمى تنمية ال

ويؤّكد الباحث في ضوء نتيجة الفرض الحالي وما  ،عمى اإلبداع واالبتكار لدى المتعمميف
ة اإللكترونيبتوافر البنية التحتية والخدمات  ىتماـأوصت إليو الدراستيف السابقتيف أف اإل

ة عمى زيادة قدرة الطبلب وتدريب الطبلب وأعضاء ىيئة التدريس عمييا  يساعد بصورة كبير 
عطائيـ دافعا وميبًل قوًيا  نحو  تقّبؿعمى رفع مستوى ال التكنولوجيا، إستخداـ النكنولوجي وا 

وىذا مف شثنو االنعكاس والتثيير بصورة مباشرة عمى االندماج األكاديمي الفّعاؿ لمطبلب 
ختمفة التي تعتمد ة الماإللكترونينظـ التعمـ اليجيف والمنّصات  إستخداـ خاصة في ظؿ 

 ،التكنولوجيا ومستحداياتياستخداـ عممًيا عمى الجوانب النفسية والممارسة الفعمية إل
 -نتائج الفرض العاشر: -10

 تقّبؿيوجد دور وسيط لمتغير الّشفقة بالذات بيف متغيري ال ينص الفرض عمى أنو "
 ،"التكنولوجي واالندماج األكاديمي 

 مف ىذا الرفض قاـ الباحث بعدة اجراءات كالتالي: تحّقؽولم    
 (20حساب معامبلت االرتباط بيف المتغيرات اليبلية، ويوضحيا جدوؿ ) -1
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التكنولوجي  تقّبؿ( قيـ معامبلت االرتباط بيف متغيرات البحث: الّشفقة بالذات، ال20جدوؿ )
 واالندماج األكاديمي

الّشفقة بالذات  اليقظة العقمية االنسانية العامة المطف بالذات المتغير
 الكمي

 تقّبلال
 التكنولوجي

االندماج 
 **0,459  **0,567- **0,657  **0,723  **0,632- األكاديمي

 تقّبلال
 التكنولوجي

-0,312**  0,489**  0,521** -0,367** 
_____ 

 0,01** داؿ عند مستوى   
متغيرات البحث: الّشفقة ( وجود ارتباط داؿ احصائيًّا بيف 20يتضح مف جدوؿ )

التكنولوجي واالندماج األكاديمي، وكاف االرتباط سالًبا بيف االندماج  تقّبؿبالذات، ال
 تقّبؿاألكاديمي وكؿ مف )المطؼ بالذات، الّشفقة بالذات(، بينما كاف موجًبا بيف ال

 ،التكنولوجي واالندماج األكاديمي، 
ٌبعد التكنولوجي واالندماج األكاديمي  قّبؿتحساب قيمة معامؿ االرتباط الجزئي بيف ال -2

 (21عزؿ أير الّشفقة  بالذات احصائيًّا، ويوضحيا جدوؿ )
ٌبعد التكنولوجي واالندماج األكاديمي  تقّبؿ( قيـ معامبلت االرتباط الجزئية بيف ال21جدوؿ )

 عزؿ أير الّشفقة  بالذات احصائيًّا
 االجراء االندماج األكاديمي المتغير

 تقّبلال
 التكنولوجي

 عزؿ أير المطؼ بالذات بالذات احصائيًّاٌبعد  **0,378
 عزؿ أير االنسانية العامة بالذات احصائيًّاٌبعد  **0,411
 عزؿ أير اليقظة العقمية بالذات احصائيًّاٌبعد  **0,378
 عزؿ أير الّشفقة  بالذات الكمي بالذات احصائيًّاٌبعد  **0,582

 0,01** داؿ عند مستوى                     
( أنو بمقارنة قيـ معامؿ االرتباط الجزئي بيف االندماج 21يتضح مف جدوؿ )

(، نجد 0,459التكنولوجي بقيمة معامؿ االرتباط المباشر بينيما ) تقّبؿاألكاديمي وال
  ،تغير ىذه القيمة بالزيادة أو النقصاف باختبلؼ أبعاد الّشفقة  بالذات

 ( السابقيف أف ىناؾ تثييرات مختمفة كالتالي:21، 20ويتضح مف جدولي )
 التكنولوجي في االندماج األكاديمي تثييًرا مباشًرا وغير مباشر تقّبؿيؤّير  ال -
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 تؤّير  أبعاد الّشفقة  بالذات في االندماج األكاديمي تثييًرا مباشًرا  -
 في االندماج األكاديمي  التكنولوجي تقّبؿتتثير أبعاد الّشفقة  بالذات بال -
التكنولوجي واالندماج األكاديمي في حالة  تقّبؿتختمؼ قيـ معامؿ االرتباط بيف ال -

عزؿ أير أبعاد الّشفقة  بالذات والدرجة الكمية ليا عف االرتباط المباشر بينيما، 
مما يشير إلى أف أبعاد الّشفقة  بالذات تعتبر متغيرات وسيطة لمعبلقة بيف 

وفي ضوء ذلؾ افترض  ،التكنولوجي واالندماج األكاديمي تقّبؿالمتغيريف ال
لباحث نموذج سببي افتراضي لمعبلقة بيف المتغيرات تتوسط فييا أبعاد الّشفقة  ا

التكنولوجي واالندماج  تقّبؿبالذات والدرجة الكمية ليا لمعبلقة بيف المتغيريف ال
 (: 5)رقـ األكاديمي، كما بالشكؿ 

 
( النموذج التخطيطي لممسار التخطيطي لتحميؿ المسار بيف متغيرات 5) رقـ شكؿ

 البحث
مف مدى مطابقة النموذج المقترح لتحميؿ المسار بيف  تحّقؽعمى ذلؾ ولم وبناءً 

ـّ اجراء تحميؿ نموذج المعادلة البنائية )تحميؿ المسار   Pathمتغيرات البحث، ت
Analysisبرنامج إستخداـ ( ب(IBM Amos v,25) ـّ االعتماد عمى مؤشرات ، وت

حجـ العينة، وتـّ حساب معامبلت المسار جودة المطابقة التي يقؿ اعتمادىا عمى 
 المختمفة لمتثييرات المباشرة، وتوضح الجداوؿ التالية ىذه النتائج:
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 ( قيـ التثييرات المباشرة لمتغيرات البحث عمى االندماج األكاديمي22جدوؿ )

 نوع التأثير المسار
 قيمة التأثير

مستوى 
 الداللة

 الداللة
غير  المعياري

 المعياري
 داؿ إحصائيًّا 0,001 0,13 0,34 مباشر موجب عمى االندماج  تقّبلال

 داؿ إحصائيًّا 0,001 0,085- 0,46- مباشر سالب عمى المطف بالذات تقّبلال
 غيرداؿ إحصائيًّا 0,051 0,12 0,14 مباشر موجب عمى االنسانية العامة تقّبلال

 داؿ إحصائيًّا 0,001 0,27 0,56 مباشر موجب عمى اليقظة العقمية تقّبلال
 داؿ إحصائيًّا 0,001 0,17- 0,59- مباشر سالب عمى الّشفقة  بالذات الكمي تقّبلال

 داؿ إحصائيًّا 0,001 0,46- 0,36- مباشر سالب المطف بالذات عمى االندماج 
 غيرداؿ إحصائيًّا 0,256 0,081 0,13 مباشر موجب االنسانية العامة عمى االندماج 
 داؿ إحصائيًّا 0,001 0,27 0,36 مباشر موجب اليقظة العقمية عمى االندماج 

 داؿ إحصائيًّا 0,001 0,27- 0,63- مباشر سالب الّشفقة  بالذات الكمي عمى االندماج 

( وجػػػود تػػػثييرات مباشػػػرة موجبػػػة لػػػبعض المتغيػػػرات وسػػػالبة لبعضػػػيا 22يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ )
عمػػػى االنسػػػانية العامػػػة،  تقّبػػػؿالتػػػثييرات المباشػػػرة لكػػػبل مػػػف )الوجميعيػػػا دالػػػة إحصػػػائيًّا ماعػػػدا 

 ،االنسانية العامة عمى االندماج( فكمييما غير دالتيف إحصائيًّا
 (500لمنموذج السببي المقترح في البحث الحالي )ف=( مؤشرات حسف المطابقة 23جدوؿ )

مؤشرات حسن 
 المطابقة

نسبة 
/درجات 2كا

 الحرية

RMSEA 
الجذر التربيعي 

لمتوسط 
مربعات خطأ 

 االقتراب 

CFI 
مؤشر 

المطابقة 
 المقارنة

GFI 
مؤشر جودة 

 المطابقة 

NFI 
مؤشر 

المطابقة 
 المعياري

RFI 
مؤشر 

المطابقة 
 النسبي

 0,721 0,834 0,859 0,862 0,047 2,14 المؤشرات

المدى المثالي 
 لممؤشر

 تنحصر بيف
(1 - 5) 

 تنحصر بيف
(0 – 0,08) 

تنحصر بيف 
(0 - 1) 

تنحصر بيف 
(0 - 1) 

تنحصر بيف 
(0 - 1) 

تنحصر بيف 
(0 - 1) 

( أف جميػػع مؤشػػرات حسػػف المطابقػػة وقعػػت فػػي المػػدى الميػػالي لكػػؿ 23يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
النتػائج تيبػت  تكػّوفوبذلؾ  ،عمى أف النموذج يحظى بمطابقة جّيدة لمبيانات دّلتمؤشر والتي 

 ،بيانات البحث الحاليالمقترح مع تطابؽ النموذج 
ولمكشػؼ عػػف التػػثييرات غيػػر المباشػػرة ألبعػػاد الّشػػفقة  بالػػذات والدرجػػة الكميػػة عمػػى االنػػدماج   

ـّ اجػػراء تحميػػؿ التوسػػط لنمػػوذج المعادلػػة البنائيػػة النيػػائي بطريقػػة توليػػد العينػػات  األكػػاديمي، تػػ



لدى عينة مف طبلب كمية التربية )دراسة  االندماج األكاديميالتقّبؿ التكنولوجي والّشفقة بالذات وعبلقتيما ب
 (COVID-19وصفية في ظؿ جائحة كورونا )

 أحمد بكر قطب محمد                                                                                  

ـ 2021اكتوبر  1الجزء  4العدد  36مجمة البحث في التربية وعمـ النفس                      المجمد    
98 

Bootstrapping  الّشفقة  بالذات والدرجة الكمية لتقدير قيـ التثييرات غير المباشرة بيف أبعاد
 (:24ليا واالندماج األكاديمي، ويوضحيا جدوؿ )

 التوسط لنموذج المعادلة البنائية النيائي بطريقة توليد العيناتتحميؿ ( نتائج 24جدوؿ )

 

 (24مف جدوؿ )يتضح 
 تقّبؿ( لم0,008يوجد تثيير غير مباشر موجب داؿ إحصائيًّا )عند مستوى  -

(، أي 0,082التكنولوجي عاى االندماج األكاديمي عبر المطؼ بالذات قيمتو )
التكنولوجي عاى  تقّبؿأف المطؼ بالذات يحدث تثييًرا غير مباشًرا داؿ إحصائيًّا لم

االندماج األكاديمي بالقيمة السابقة، وىذه القيمة محصورة بيف حدي اليقة )الحد 
(، وىذا يعني أننا يمكننا أف نيؽ 0,093، والحد األعمى = 0,05األدنى = 
التكنولوجي يحدث تثييًرا غير مباشًرا في االندماج  تقّبؿ%( أف ال99,2بنسبة )

 ،(0,093، 0,05األكاديمي عبر المطؼ بالذات، وقيمتو تنحصر بيف )
 تقّبؿ( لم0,004يوجد تثيير غير مباشر موجب داؿ إحصائيًّا )عند مستوى  -

(، أي 0,031األكاديمي عبر اليقظة العقمية قيمتو ) التكنولوجي عاى االندماج
التكنولوجي عاى  تقّبؿأف اليقظة العقمية يحدث تثييًرا غير مباشًرا داؿ إحصائيًّا لم

االندماج األكاديمي بالقيمة السابقة، وىذه القيمة محصورة بيف حدي اليقة )الحد 
يمكننا أف نيؽ  (، وىذا يعني أننا0,047، والحد األعمى = 0,016األدنى = 
التكنولوجي يحدث تثييًرا غير مباشًرا في االندماج  تقّبؿ%( أف ال99,6بنسبة )

 ( 0,047، 0,016األكاديمي عبر المطؼ بالذات، وقيمتو تنحصر بيف )

المتغير 
 المستقل

المتغير  المتغير الوسيط
 التابع

التأثير غير 
المباشر 

 غيرالمعياري

مستوى 
 الداللة

 الداللةنوع 
 حدود الثقة

الحد 
 الحد األعمى األدنى

 تقّبلال
 التكنولوجي

 المطف بالذات

االندماج 
 األكاديمي

 0,093 0,05 داؿ إحصائيًّا 0,008 0,082

غير داؿ  0,248 0,016 االنسانية العامة
 0,027 0,03- إحصائيًّا

 0,047 0,016 داؿ إحصائيًّا 0,004 0,031 اليقظة العقمية
الّشفقة  بالذات 

 الكمي
 0,121 0,07 داؿ إحصائيًّا 0,009 0,094
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 تقّبؿ( لم0,009يوجد تثيير غير مباشر موجب داؿ إحصائيًّا )عند مستوى  -
اد الّشفقة  بالذات مجتمعة )الّشفقة  التكنولوجي عاى االندماج األكاديمي عبر أبع

(، أي أف أبعاد الّشفقة  بالذات مجتمعة تحدث 0,094بالذات الكمي( قيمتو )
التكنولوجي عاى االندماج األكاديمي  تقّبؿتثييًرا غير مباشًرا داؿ إحصائيًّا لم

،، 0,07بالقيمة السابقة، وىذه القيمة محصورة بيف حدي اليقة )الحد األدنى = 
%( أف 99,1(، وىذا يعني أننا يمكننا أف نيؽ بنسبة )0,121حد األعمى = وال
التكنولوجي يحدث تثييًرا غير مباشًرا في االندماج األكاديمي عبر الّشفقة   تقّبؿال

 ( 0,121، 0,07بالذات مجتمعة )الّشفقة  بالذات الكمي(، وقيمتو تنحصر بيف )
التكنولوجي عمى االندماج  تقّبؿال يوجد تثيير غير مباشر داؿ إحصائيًّا لم -

 ،االنسانية العامة ٌبعد األكاديمي عبر 
جماالو  يتضح لنا مف النتائج السابقة أف المسارات الدالة إحصائيًّا )التثييرات  ا 

التكنولوجي عمى االندماج األكاديمي، كانت مف خبلؿ التثيير  تقّبؿالمباشرة وغير المباشرة( لم
المباشر وغير المباشر مًعا عبر بعدي )المطؼ بالذات، اليقظة العقمية( وأبعاد الّشفقة  بالذات 

التكنولوجي في  تقّبؿمجتمعة )الّشفقة  بالذات الكمي(، وتبيف تخفيض قيمة التثيير المباشر لم
( عبر التثيير غير المباشر لبعدي )المطؼ بالذات، اليقظة 0,34االندماج األكاديمي مف )

 – 0,031 -0,082العقمية( وأبعاد الّشفقة  بالذات مجتمعة )الّشفقة  بالذات الكمي( إلى ) 
( عمى الترتيب، وبناًء عمى ذلؾ يمكف القوؿ بثف بعدي )المطؼ بالذات، اليقظة 0,094

التكنولوجي  تقّبؿطوا توسًطا جزئيًّا العبلقة بيف الالعقمية، والّشفقة  بالذات الكمي( يتوس
 ،واالندماج األكاديمي

وتتفؽ نتائج النموذج النيائي السابقة مع ما توّصمت إليو نتائج الدراسات السابقة 
( مف وجود عبلقة 2017سياـ عمي عبدالغفار عميوة )  ذات الصمة، حيث توّصمت دراسة
كما  ،ة بالذات والصمود النفسي لدى طبلب الجامعةارتباطية دالة احصائيًّا بيف الشفق

وجود ارتباط داؿ إحصائيًّا بيف مف (  2019دراسة نجوى أحمد عبداهلل واعر ) توّصمت إليو
مكانية اإلجياد التعّممي، و و الّشفقة بالذات  الّشفقة بالذات  خبلؿ التنبؤ باإلجياد التعّممي مفا 

والعبء المعرفي، وأف المتغيريف المستقميف: )الّشفقة بالذات، العبء المعرفي(  يفّسراف ما 
، )% مف التبايف الكمي في درجات المتغير التابع )الدرجة الكمية لئلجياد التعّممي1,11نسبتو 
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طاؽ التعمـ فكمما انخفض مستوى الّشفقة بالذات كمما ارتفع مستوى الجيد المبذوؿ في ن
نجازو   ،المياـ األكاديمية المختمفة ا 

عادؿ محمود كما يمكف تفسير النتيجة أيًضا في ضوء ما توّصمت إليو دراستي 
محمود فتحي عكاشة، ىبة سعد محمد عمراف، وعادؿ محمود ؛ (٦٦٠٠المنشاوی )
وجود عبلقة موجبة ودالة إحصائًيا بيف کؿ مف بعدی الّشفقة بالذات  مف( 2020) ،المنشاوي

وتتسؽ مع ما توّصمت إليو دراستي  ،)الدؼء الذاتی، والبرود الذاتی( والصمود األکاديمی
سوزاف صدقة بف عبدالعزيز بسيوني، و وجداف وديع بف محمد ؛ (2018أشرؼ حكيـ فارس )

دالة بيف الّشفقة بالذات وبيف أبعاد المرونة عبلقة ارتباطية  مف وجود ( 2019خياط )
فالمرونة النفسية والقدرة عمى الصمود األكاديمي مف شثنيما أف يزيدا القدرة عمى   ،النفسية

المياـ األكاديمية والتكاليؼ المختمفة، ويساعد  إنجازإضفاء بعض النشاط والحيوية عمى 
بعض مشاعر العزوؼ التي قد تنتاب  عمى االستمرار في األداء لفترة مناسبة، مع تحّمؿ

الطالب، وىذا مف شثنو أف يساعد عمى االندماج األكاديمي والتكّيؼ مع المستجّدات التي 
 ،أحديتيا جائحة كورونا ولو بدرجة بسيطة

كما يفّسر الباحث باالضافة عمى ما سبؽ نتائج ىذا النموذج النيائي في ضوء ما 
أوضحتو األطر النظرية بثف الّشفقة  بالذات تتکوف مف يبلية أبعاد متمايزة ومتداخمة فی ذات 
الوقت، فاليقظة الذىنية تساعد فی خفض األفکار السمبية عف الذات، وتزيد  مف القدرة عمى 

قواسـ المشترکة مع اآلخريف، والمطؼ بالذات تخفؼ مف تثيير الخبرات التعّرؼ عمى ال
دراک المعاناة والفشؿ الشخصی عمى أنيما قاسماف مشترکاف مع  الوجدانية السمبية، وا 
اآلخريف، وىذا يفرز درجة متدنية مف ذـ الذات ولوميا، وبالرجوع الى المتوسطات الحسابية 

ة  كانت مرتفعة قميبًل عف المتوسط الفرضي وىذا يعتبره لبعدي المطؼ بالذات واليقظة العقمي
الباحث باستقراء مفيوـ الشفقة بالذات خبلؿ االطار النظري والدراسات السابقة أف مستوى 
الشفقة بالذات كمما كانت متوسطة أو مرتفعة قميبًل عف المتوسط كاف ليا أكبر األير 

 ،مف الحيوية واالستغراؽ والتفانيتمفة االيجابي عمى االندماج األكاديمي بثبعاده المح
 توصيات البحث: -ثالث عشر

 في ضوء نتائج البحث الحالي يمكف التوّصؿ إلى أىـّ التوصيات التالية: 
بعناصر جذب االنتباه والتركيز والمحافظة عميو لمطبلب أيناء الشرح  ىتماـاإل -1

  ،يةتخّصصخاصة لممقّررات األكاديمية ال
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ـّ تدريسيا و مراجعة  -2 ستخدامالمناىج وطرؽ التدريس التي يت يا مع الطالب الجامعي ا 
وعدـ االقتصار عمى االستظيار والحفظ والتمقيف فقط، كما يجب مراعاة الفروؽ الفردية 

 ،بيف الطبلب
ىا كؿ حسب نجاز مع اعطاء الفرصة لمطبلب إل ا؛ؽ فييتنوع التكاليؼ العممية والتعمّ  -3

ىتمامقدراتو و   ،وميولواتو ا 
وأدوات التقويـ لتقيس جوانب التعّمـ المختمفة بعمؽ  إعادة النظر في بناء المقاييس -4

 ،وشمولية
بلب في ضمف اجراء دراسات اخرى تبحث في أسباب تدني االندماج األكاديمي الط -5

 ،الييا البحث الحالي تطّرؽأبعاد اخرى لـ ي
 بحوث مقترحة: -رابع عشر
 يمكف اقتراح إجراء بعض الدراسات في ضوء نتائج البحث الحالي كالتالي:             
 التكنولوجي في ضوء نماذج أخرى  تقّبؿدراسة العبلقة بيف الّشفقة بالذات وال -1
دراسة أير برنامج تدريبي لتنمية الّشفقة بالذات لدى الطبلب وأيره في االندماج  -2

 ،الدراسي لدييـ
ي تدريبي لتنمية مدخؿ التعّمـ العميؽ لدى الطبلب وأيره فدراسة أير برنامج  -3

 ،االندماج الدراسي لدييـ
ندماج التكنولوجي واال تقّبؿدراسة متغير الّشفقة بالذات كمتغير وسيط بيف ال -4

 ،األكاديمي لمطبلب
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. 202 -63 ،3، ع40كمية التربية، مج -التربية في العمـو النفسية: جامعة عيف شمس 
 http://search,mandumah,com/Record/815220 متاح في

 األساليب االحصائية  في العمـو النفسية والتربوية واالجتماعية، (.2011صبلح أحمد مراد. )
 مكتبة االنجموالمصرية. القاىرة:

نموذج سببی لمعبلقات المتبادلة بيف الّشفقة بالذات وکؿ مف  ،(٦٦٠٠) ،عادؿ محمود المنشاوی
 مصر، -مجمة کمية التربية باإلسکندرية ،اإلرىاؽ والصمود األکاديمی لدى الطالب المعمـ

   .  ٦٦٦ – ٠٦٢، ٦ع، ٦٠ مج
االندماج  ،(2017) ،راضي و نجبلء عبد الكاظـ محيبس ،عبد المحسف عبد الحسيف خضير

 ،بصرة لمعمـو اإلنسانية،مجمجمة أبحاث ال ،الجامعي لدى طمبة الجامعة : بناء و تطبيؽ
 ،398-363، 2، ع42

 https://search,emarefa,net/detail/BIM-837891 متاح في
الدالة التمييزية بيف مرتفعي ومنخفضي االندماج األكاديمي  ،(2020) ،عبدالعزيز محمد حسب اهلل

 "Covid-19" اعتمادا عمى أبعاد اليزيمة النفسية جراء جائحة كورونا نترنتعبر اإل
مجمة كمية  ،غيرات الديموجرافيةكمتغيرات منبئة لدى طبلب الجامعة في ضوء بعض المت

 متاح في ،326 -121،255، ع31كمية التربية، مج -التربية: جامعة بنيا 
http://search,mandumah,com/Record/1080730 

والبلبارامتري في اختبار فروض البحوث االحصاء البارامتري (. 2006عبد المنعـ أحمد الدردير.)
 النفسية والتربوية واالجتماعية، القاىرة: عالـ الكتب.

الّشفقة بالذات لدى طمبة الجامعة فی ضوء بعض  ،(٦٦٠٢) ،عفراء إبراىيـ خميؿ العبيدی
 ٦٦ – ٢٠، ٦٠عمجمة العمـو االجتماعية،  ،غيراتالمت

الشفقة بالذات والشعور بالذنب لدى األحداث الجانحيف  ،(٦٦٠٠) ،عماد عبده محمد عمواف
 ، مجةتخّصصلمجمة التربوية الدولية الما ،المودعيف بدار المبلحظة االجتماعية بمدينة أبيا

 ،٢٦٠ – ٢٢٦، ٩ع ، ٦
ة عمى نمط التدريب فاعمية بيئة تدريب منتشر قائم( : 2019) ،غادة شحاتو إبراىيـ معوض

المفضؿ لتنمية الکفايات الرقمية والتقّبؿ التکنولوجي لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة 
، ع لمبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية مجمة التربية )األزىر(، األمير سطاـ بف عبدالعزيز

 https://journals,ekb,eg/article_95899,htmlمتاح في  ،1086-1147، 38
مدى تقّبؿ الطمبة لمخدمات المقدمة مف خبلؿ  ،(2012) ،قيس ذنوف نايؼ، و سالـ بدر محمد

مجمة جامعة األنبار  ،ة: نموذج جامعة األنبار والمعيد التقني االنباراإللكترونيالحكومة 

http://search.mandumah.com/Record/1080730
https://journals.ekb.eg/?_action=article&au=220801&_au=%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%87+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85++%D9%85%D8%B9%D9%88%D8%B6
https://journals.ekb.eg/?_action=article&au=220801&_au=%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%87+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85++%D9%85%D8%B9%D9%88%D8%B6
https://journals.ekb.eg/article_95899.html
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-168 ،9ع ،4 كمية اإلدارة واالقتصاد، مج -األنبار لمعمـو االقتصادية واإلدارية: جامعة 
 http://search,mandumah,com/Record/401792 متاح في ،198

منظور الزمف المستقّبمى فى ضوء  ،(2016) ،لينة أحمد الجنادي، و صبريف صبلح تعمب 
العمـو التربوية:  ،االندماج األكاديمى والتحصيؿ الدراسى لدى عينة مف طالبات الجامعة

 متاح في ،344-3،312، ع24كمية الدراسات العميا لمتربية، مج -جامعة القاىرة 
http://search,mandumah,com/Record/820006 

تنظيـ االنفعاؿ وعبلقتو بالشفقة بالذات وما وراء االنفعاؿ  ،(2019) ،محمد إسماعيؿ سيد حميدة 
وفاعمية الذات االنفعالية وميارات اتخاذ القرار لدى عينة مف المديريف: دراسة فى نمذجة 

 ،58مركز اإلرشاد النفسي، ع -مجمة اإلرشاد النفسي: جامعة عيف شمس  ،العبلقات
 http://search,mandumah,com/Record/990907 متاح في ،123-236

 ،فتحی عبدالرحمف الضبع ؛ رياض نايؿ العاسمی ؛ عمی سعيد العمری ؛ محمد السيد عبدالرحمف 
مقياس الّشفقة بالذات دراسة ميدانية لتقنيف مقياس الّشفقة بالذات عمى عينات  ،(٦٦٠٦)

 ،القاىرة: دار الکتاب الحديث ،عربية
فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى مكونات الذكاء األخبلقي  ،(2020) ،محمد سيد محمد عبدالمطيؼ

لدى طبلب المرحمة  اإللكترونيفي تنمية االندماج األكاديمي وخفض مستوى التنمر 
-93 ،123العرب، عدراسات عربية في التربية وعمـ النفس: رابطة التربوييف  ،اليانوية
 http://search,mandumah,com/Record/1078515 متاح في ،154

فاعمية برنامج  ،(2019) ،و مروة محمد رضا حسف محمود العساؿ ،محمد ضاحي محمد توني
واقع معزز لتحسيف أداء ميارات غناء وعزؼ األناشيد المدرسية ورفع مستوى التقّبؿ 
التكنولوجى وفؽ األنظمة التمييمية ومستوى الطموح األكاديمى لدى الطبلب المعمميف بكمية 

ة كمية التربي -مجمة البحوث في مجاالت التربية النوعية: جامعة المنيا  ،التربية النوعية
 متاح في ،177-81 ،22النوعية، ع

http://search,mandumah,com/Record/1006458 
فعالية برنامج  ،(2020) ،محمود فتحي عكاشة، ىبة سعد محمد عمراف، وعادؿ محمود المنشاوي

تدريبي في ضوء أبعاد الّشفقة بالذات في تحسيف االنفعاالت األكاديمية والصمود األكاديمي 
مجمة الدراسات  ،لدى عينة مف الموىوبيف منخفضي التحصيؿ الدراسي بالمرحمة اليانوية

 متاح في ،322-288 ،2، ع12كمية التربية، مج -التربوية واإلنسانية: جامعة دمنيور 
http://search,mandumah,com/Record/1111569 

http://search.mandumah.com/Record/401792
http://search.mandumah.com/Record/990907
http://search.mandumah.com/Record/1078515
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(: الشفقة بالذات  وعبلقتيا ببعض المشكبلت النفسية واالجتماعية 2018) ،مروة محمود عمار
مجمة البحث العممي  ،وسائؿ التواصؿ االجتماعي لدى طبلب الجامعةإستخداـ الناتجة عف 

، 19، ع16والتربية، ج كمية البنات لآلداب والعمـو -في التربية: جامعة عيف شمس 
 http://search,mandumah,com/Record/1022636 متاح في ،324-373

 "TPACK" برنامج تدريبي في ضوء إطار تيباؾ ،(2020) ،مصطفى محمد الشيخ عبدالرؤؼ
األشياء لدى الطبلب المعمميف  إنترنتلتنمية التفكير التصميمي والتقّبؿ التكنولوجي نحو 

 ،شعبة الكيمياء بكمية التربية وأيره في ممارساتيـ التدريسية عبر المعامؿ االفتراضية نموذجا
 متاح في ،1850 -1717 ،75كمية التربية، ج -المجمة التربوية: جامعة سوىاج 

http://search,mandumah,com/Record/1054303 
تطبيقات جوجؿ في تنمية اكتساب طمبة الصؼ إستخداـ أير ) ،2016) ،منجي عزمي محمود غانـ

تقّبؿ السادس في المدارس الحكومية في محافظة طولكـر لممفاىيـ العممية واتجاىاتيـ نحو 
تـ  ،جامعة النجاح الوطنية كمية الدراسات العميا، فمسطيف ،ماجستير رسالة ،التكنولوجيا

 , search,shamaa,org استرجاعو مف
بالذات وعبلقتيا الّشفقة  ،(2020) ،، إيماف محمود عبد الحميد العشماوي مي فتحي السيد البغدادي

بقمؽ المستقّبؿ الناتج عف جائحة کورونا في ضوء بعض المتغيرات لدى عينة مف المجتمع 
 :doi متاح في ،290-261، 59مجمجمة بحوث التربية النوعية،  ،المصري

10,21608/mbse,2020,130240 
 العوامؿ الستة الكبرى لمشخصية في ضوء نموذج ،(2019) ،نادية محمود غنيـ عبدالعزيز

"HEXACO"  مجمة  ،لدى طمبة الجامعة اإللكترونيوالّشفقة بالذات کمنبئات بالتنمر
متاح  ،255-157 ،57مركز اإلرشاد النفسي، ع -اإلرشاد النفسي: جامعة عيف شمس 

 http://search,mandumah,com/Record/990528 في
(: الشفقة بالذات  والعبء المعرفي كمنبئات باإلجياد التعممي 2019) ،نجوى أحمد عبداهلل واعر

كمية التربية،  -المجمة التربوية: جامعة سوىاج  ،لدى طالبات كمية التربية بالوادي الجديد
 متاح في ،189 -155 ،62ج

http://search,mandumah,com/Record/961198 
أير اختبلؼ نمطي الدعـ بيئة التعمـ المعكوس في ), 2020) ،ىادي محمود محمد غريب عمي

، تنمية ميارات التعمـ الذاتي والتقّبؿ التكنولوجي لدى طبلب كمية التربية األساسية بالكويت
 تـ استرجاعو مف ،جامعة بنيا كمية التربية النوعية، مصر ،دكتوراهرسالة 

search,shamaa,org , 

http://search.mandumah.com/Record/1022636
http://search.mandumah.com/Record/1054303
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=244166
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=244166
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=244166
http://search.mandumah.com/Record/990528
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=263568
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=263568
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=263568
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فاعميـ التعّمـ المدمج في تنمية سكراتش والتقّبؿ التكنولوجي في  ،(2015) ،وائؿ سماح محمد إبراىيـ
مجمة البحوث  ،لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي TAM ضوء نموذج قبوؿ التكنولوجيا

متاح  ،192 -120 ،2كمية التربية النوعية، ع -في مجاالت التربية النوعية: جامعة المنيا 
 http://search,mandumah,com/Record/935242 في
تقّبؿ أعضاء ىيئة التدريس بكميات العمـو التطبيقية  ،( 2013) ،العموي عبد اهلل  ياسر حمود

 ،، رسالة ماجستيرTAM تطبيؽ نموذج تقّبؿ التكنولوجيا   لمصادر المعمومات اإللكترونة :
، قسـ دراسات المعمومات -كمية اآلداب والعمـو االجتماعية  -جامعة السمطاف قابوس 

-http://arabمتاح في 
afli,org/old/index,php?page=43&link=&sub=&type=headings&id=571

3 
الشفقة بالذات كمؤشر لمتنبؤ بكؿ مف التسويؼ األكاديمي  ،(2019) ،يوسؼ سالـ سيؼ الندابى

مجمة أكاديمية شماؿ أوربا المحكمة  ،لدى طمبة جامعة السمطاف قابوس ختباروقمؽ اإل
 ،93-69 ،3، ع1لمدراسات والبحوث: أكاديمية شماؿ أوربا لمعمـو والبحث العممي، مج

 ،https://mfes,journals,ekb,eg/article_103997,htmlفيمتاح 
- Abdallah, I, (2007), Evaluating effectiveness of E-Blackboard 

system using TAM framework: A structural analysis approach, 

AACE Journal, 15(3).  279-287,  

- Ajzen, I, (1985) ,From intentions to actions: a theory of planned 

behavior’, in Kuhl, J, and Beckman, J, (Eds,): Action-control: 

From cognition, p 187 , 

- Ajzen, I, & Fishbein, M, (1980), Understanding attitudes and 

predicting social behavior, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 

- Appleton, J,, Christenson, S,, & Furlong, M.  (2008), Student 

engagement with school: Critical conceptual and 

methodological issues of the construct, Psychology in the 

Schools, 45(5), 369-386, doi: 10,1002/pits,20303, 

- Azevedo, F, , diSessa, A,, & Sherin, B,(2012), An evolving 

framework for describing student engagement in classroom 

activities, The Journal of Mathematical Behavior, 31(2), 270-

289, doi: 10,1016/j ,jmathb,2011,12,003, 

-  Benbas, H ,( 2007) "Quovadis , TAM "Journal of the association for 

is , volume, 8 , issue 4 , Article 3, p , 211-218, 

- Baxter , M, & King, P, (1996), A developmental perspective on 

learning, Journal of College Student Development, 37, 163–

173,  

http://search.mandumah.com/Record/935242
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=&sub=&type=headings&id=5713
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=&sub=&type=headings&id=5713
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=&sub=&type=headings&id=5713
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=&sub=&type=headings&id=5713
http://arab-afli.org/old/index.php?page=43&link=&sub=&type=headings&id=5713
https://mfes.journals.ekb.eg/article_103997.html
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- Brint, S,, Cantwell, A, & Hanneman, R.  (2008),The two cultures of 

undergraduate academic engagement,Research in Higher 

Education, 49(5), 383-402, doi: 10,1007/sl 1162-008-9090-y, 

- Byrne, B, (2010), Structural equation modeling with amos: Basic 

concepts, Applications, and Programming (2nd ed,), New York: 

Taylor and Francis Group, 

- Caliskan, B, (2016), Satisfaction and academic engagement among 

undergraduate students: A Case study in Istanbul 

University, International Journal of Research in Business and 

Social Science (2147-4478), 2(4), 84-92, 

- Cole, C,, Waterman, S,, Stott, J,, Saunders, R,, Buckman, J,, Pilling, 

S,, & Wheatley, J, (2020), Adapting IAPT Services to Support 

Frontline NHS Staff during the Covid-19 Pandemic: The 

Homerton Covid Psychological Support (HCPS) Pathway, the 

Cognitive Behaviour Therapist, 1-25,  

- Cowan, P, & Earls, J, (2016), Using the technology acceptance 

model to determine teachers’ attitudes towards the introduction 

of iPads in the classroom, In proceedings of EdMedia: World 

Conference on Educational Media and Technology, 921-926, 

- Darensbourg, A, (2011), Examining the academic achievement of 

black youth: The roles of social influence, academic values and 

behavioral engagement (Doctoral dissertation),Available from 

ProQuest Dissertations and Theses database, (UMI No, 

3486082), 

- Datu, J,, Valdez, J, & King, R, (2017), Exploring the association 

between peace of mind and academic engagement: cross-

sectional and cross-lagged panel studies in the philippine 

context, Journal of Happiness Studies, 1-14, 

- Davis, F, (1986) A Technology acceptance model for empirically 

testing New End-User Information Systems: Theory and 

Results, Sloan School of Management, Massachusetts Institute 

of Technology, 

- Davis, F,(1989), Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and 

User Acceptance of Information Technology, MIS Quarterly, 

13, 319-340, 

- Davis, F, (1993), User acceptance of information technology: 

System characteristics, user perceptions and behavioral impacts, 

International Journal of Man- Machine Studies, 38, 475-487, 
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- Davis, F,( 2003), User acceptance of information technology system 

characteristics, user perspirations and Behavioral Impacts , 

International Journal of Man-Machine Studs , 83, (3), 52 , 

- Davis, F,, Venkatesh, V,, Morris, M,, & Davis, G, (2003), User 

Acceptance of Information Technology: Toward a Unified 

View, MIS Quarterly, 27, 425-478, 10,2307/30036540, 

- Dizon, G, (2016), Measuring japanese EFL student perceptions of 

internet-based tests with the Technology Acceptance Model, 

TESL-EJ,, 20(2), 121,  

- Doğan, U, (2014), Validity and reliability of student engagement 

scale, Bartin University Journal of Faculty of Education, 3, 390-

403, 10,14686/BUEFAD,201428190,  

- Elsharif, T, & Elsharif, A, (2017), Using Technology Acceptance 

Model [TAM] to measure the extent of using microsoft excel 

program by libyan accountants: An Empirical Study, 

- Fiebig, J,, Gould, E,, Ming, S,, & Watson, R, (2020), An Invitation 

to Act on the Value of Self-Care: Being a whole person in all 

that you do, Retrieved from psyarxiv, com/k72vd, 

- Fredricks, J,, Blumenfeld, P, & Paris, A, (2004), School engagement: 
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