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والتحصيل الدراسي  فوم  الاا مباختاذ القرار األكادميي وعالقته 
 لدى طالب كلية الرتبية جبامعة املنيا

 كمال الدين حسن مقلد  ةد. هال
 مدرس علم النفس التربوي، كلية التربية، جامعة المنيا

 مستخلص:
ل تعرف طبيعة العالقات بين اتخاذ القرار األكاديمي وكلى الحالي إ البحثدف يه

من مفهوم الذات )األكاديمي واالجتماعي( والتحصيل الدراسي، ومدى تأثير مفهوم الذات 
واتخاذ القرار األكاديمي في التحصيل الدراسي، باإلضافة إلى تعرف ما إذا كانت توجد 
فروق في مفهوم الذات واتخاذ القرار األكاديمي ترجع إلى النوع )ذكور، إناث(، أو 

( طالبًا وطالبة من طالب 317عينة البحث من )بي(. وقد تكونت التخصص )العلمي، األد
 م(.2020/ 2019)الدراسي الفرقة األولى والثانية بكلية التربية جامعة المنيا في العام 

)األكاديمي واالجتماعي( مقياس مفهوم الذات وإلجراء البحث قامت الباحثة بإعداد 
ج البحث إلى وجود عالقات ارتباطية موجبة ومقياس اتخاذ القرار األكاديمي. وتوصلت نتائ

بين مفهوم الذات األكاديمي وكل من مفهوم الذات االجتماعي واتخاذ القرار األكاديمي 
األكاديمي. كما تبين أنه  والتحصيل الدراسي، وبين مفهوم الذات االجتماعي واتخاذ القرار
واتخاذ القرار  األكاديمي يمكن التنبؤ بالتحصيل الدراسي للطالب من خالل مفهوم الذات

أيضًا اتضح من النتائج أن اتخاذ القرار األكاديمي يتأثر بمفهوم الذات  .األكاديمي
وفيما يتعلق بالفروق التي ترجع للنوع والتخصص الدراسي؛ لم  األكاديمي واالجتماعي.

مية تتضح بالبحث الحالي أي فروق دالة إحصائيًا بين الطالب الطالبات بالتخصصات العل
 واألدبية.

 اتخاذ القرار األکادیمی ؛ مفهوم الذات ؛ التحصیل الدراسیالكلمات المفتاحية : 
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Academic decision-making and its relationship to self-

concept and academic achievement for students of the 

Faculty of Education at Minia University 
 

Dr.Hala Kamal El-Din Hassan Mokallad 
Lecrurer of Educational Psychology 

Faculty of Education, Minia University 
 

Abstract  
The current research aimed to detect the relationships between academic 

decision-making and both self-concept (academic and social) and academic 

achievement, and to detect the impact of self-concept and academic decision-

making on academic achievement, in addition to know whether there are 

differences in self-concept and academic decision-making due to the gender 

(Males, females), or specialization (scientific, literary). The research sample 

consisted of (317) male and female students from the first and second year 

students at the Faculty of Education, Minia University in academic year 

(2019/2020). The researcher prepared a measure of the self-concept (academic 

and social) and the scale of academic decision-making. In this research, we 

found that there are positive correlations among academic self-concept and 

both the social self-concept, academic decision-making and academic 

achievement, and among social self-concept and academic decision-making. It 

was found that the academic achievement of students could be predicted 

through the academic self-concept and the academic decision-making. In 

addition, it was clear from the results that academic decision-making is 

influenced by the academic and social self-concept. With regard to the 

differences due to gender and academic specialization, it was not clear in the 

current research any statistically significant differences between male and 

female students in scientific and literary specialization. 

Key words: Academic decision ; self-concept ; academic 

achievement 
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 البحثمقدمة 
تتميز المرحلة الجامعية بأنها مرحلة االستقالل الذاتي للطالب، وفيها يكون 

الدراسي.  الطالب نفسه هو المسئول األول عن قراراته األكاديمية ومستوى تحصيله
العديد من المهام األكاديمية ب بالجامعة يجد نفسه مواجهاً الطالب  فبمجرد التحاق

والتكليفات واالختيار ما بين بعض المقررات االختيارية واالستعداد لالمتحانات، وهذا يتطلب 
 منه جهدًا مستمرًا إلنجاز تلك المهام بنجاح. 

األكاديمية، فهناك منهم من يعتمد  ويسلك الطالب سباًل مختلفة لتحقيق أهدافهم
كاديمية، ومن هؤالء الطالب من يفضل إشراك على ذاته في إنجاز أهدافه واتخاذ قراراته األ 

نجاز أعمالهم.اآلخرين في اتخاذ قرارتهم األكاديمية   ,Bandura, 1994, 71) ويقدم وا 
األسلوب الذي  حددت تفسيرًا لذلك من خالل إشارته إلى أن معتقدات الفرد عن ذاته( 80

وبالتالي يحدد  الصعوبات. ومواجهة وتحفيز نفسهختيارات يتبعه في التفكير واألداء واال
الطالب الطريق الذي يسلكه في إنجاز أهدافه األكاديمية فإما يعتمد على نفسه أو يعتمد 

ويستخدم  .رارات األكاديميةعلى اآلخرين في اإلعداد للمهمات الدراسية المطلوبة واتخاذ الق
"االختيار المدرك الواعي بين البدائل المتاحة للداللة على  اتخاذ القرار األكاديميمصطلح 

في موقف معين بعد دراسة النتائج المترتبة على كل بديل وأثره على األهداف المطلوب 
ويتطلب اتخاذ القرار أن يكون الفرد عن نفسه صورة  .(91، 2003، سفينةصابر ) تحقيقها"
 كانياته وقدرته على حل المشكالت.ية وثقة في إمإيجاب

لجأت العديد حيث ، االهتمام خالل العقدين الماضيينمفهوم الذات بالكثير من حظى 
من الدراسات في البحث التربوي إلى مفهوم الذات لشرح وظيفة الذات في السياقات المدرسية. 

) ,Bong, & Skaalvik الذاتيةالمعتقدات أنتجت هذه الدراسات أدلة وفيرة على فاعلية و 

شخص يسمى الكيان داخل ؛ فهو ليس مفهوم الذات تصور الشخص لنفسه ويمثل. )32003 ,
أن فمن المفترض . الفردبناء مهم ومفيد في التنبؤ بكيفية تصرف  بل هو ،"مفهوم الذات"

ى الطرق ها عل، وتؤثر أفعاله بدور ه تؤثر على الطرق التي يتصرف بهاعن نفس الفردتصورات 
، ثابت ن وصف مفهوم الذات على أنه: منظم، متعدد األوجه، هرمي،يمكو، التي يدرك بها نفسه

 .(Shavelson, Hubner & Stanton, 1976, 411) وقابل للتفاضل تقييمي،تنموي، 
 الوصف الذاتي والتقييم الذاتي. بينالتمييز التجريبي الواضح ال يمكن كثير من األحيان وفي 
ن المفاهيم الذاتية مثل "أنا طويل" و "أتعلم الرياضيات بسهولة" كاًل من تتضمحيث 
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لمفهوم الذات؛ / التقييمي جانب الوصفيبينما يمكن تمييز الالجوانب الوصفية والتقييمية. 
، "أنا فخور بقدراتي مثل؛ / التحفيزي عن جانبه العاطفي، "أتعلم الرياضيات بسهولة" مثل

 .(Bong, & Skaalvik, 2003,12)"لرياضيات"أحب ا في الرياضيات" أو
، في أي وقت هو دالة تراكمية للخبرات الحالية والسابقة الدراسيالتحصيل ويعد 

 & Rivkin, Hanushek) يركز على محددات معدل التعلم خالل فترات زمنية محددةو 
Kain, 2005, 422). التحصيل الدراسيالفروق الفردية في  وكثيرًا ما يتم ربط 

الطالب الذين يتمتعون بقدرات عقلية أعلى كما يتضح فالختالفات في الذكاء والشخصية. با
ودوافع اإلنجاز يميلون إلى  المرتفع من اختبارات الذكاء وأولئك الذين يتمتعون بالجهد

-Von Stumm, Hell & Chamorro)االختبارات األكاديمية تحقيق نتائج عالية في 
Premuzic, 2011, 577). تم قياسها يغير تلك التي لعوامل اتوجد بعض  كما

تقدم تفسيًرا و  ،التي تعزز النجاح األكاديمي والمهني ،بواسطة درجات االختبار المعرفي
الكفاءة الذاتية األكاديمية وضبط مفهوم الذات و مثل  أفضل للنتائج األكاديمية والمهنية

 كاء العاطفي والعزيمةالنفس والتحفيز والتوقعات ونظريات تحديد األهداف والذ
(Gutman, & Schoon, 2013, 9) . 

 البحثمشكلة 
المهارات الحياتية المهمة وخاصة اتخاذ القرارات األكاديمية بالنسبة  أحداتخاذ القرار  يعد

 ,Xue, He, Lei, Chen, Liu, Chen, Lu, Dong) دراسة رشيتطالب الجامعة، حيث ل
& Bechara, 2012) رة إلى أن سلوك المقام(Gambling)  ضعف آلية اتخاذ القرار تبط بير

وعلى الرغم من أهمية اتخاذ القرار بالنسبة للطالب الجامعي إال أن معظم الدراسات  .المعرفي
عن المؤسسات ن والمسئوليالعربية واألجنبية ركزت على اتخاذ القرارات اإلدارية بواسطة القادة 

ى تأثير عللتعرف لهدفت ( التي 2017لعزيز أحمد )دراسة عبد االمختلفة. فعلى سبيل المثال، 
الواسطة، صلة القرابة، العالقات االجتماعية، االنتماءات الخارجية عن )العوامل االجتماعية 

وتوصلت ، عينة من مشرفي ومشرفات مراكز السراج المنّير لدىعلى اتخاذ القرار ( المؤسسة
ودراسة فاتن عبد هللا  .تماعية على اتخاذ القرارلعوامل االجات مرتفعة لتأثير  وجودالدراسة إلى 

( وكان هدفها التعرف على دور الذكاء االصطناعي والذكاء العاطفي في جودة اتخاذ 2009)
القرارات اإلدارية في البنوك التجارية األردنية، ووجدت عالقة دالة بين جودة اتخاذ القرارات 

كما درس ء العاطفي وأساليب الذكاء االصطناعي. اإلدارية وكل من الدوافع كأحد تطبيقات الذكا
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( أثر ضغوط العمل على عملية اتخاذ القرارات من وجهة نظر القيادات 2003) عليالنوشان 
اإلدارية في بعض األجهزة األمنية والمدنية بالرياض، وتوصل لوجود عالقة عكسية بين ضغوط 

( على عينة من مديري 2016مود )وفي دراسة عبد هللا ح العمل وخطوات اتخاذ القرارات.
في المدارس الثانوية توصل لدرجات تقدير مرتفعة للضغوط االجتماعية التي تواجه المديرين 

كما أجرت دالل عبد المحسن دراستها على من وجهة نظرهم هم والمعلمين. عملية اتخاذ القرار 
وجبة بين مستوى صنع عينة من مديري المدارس المتوسطة بالكويت، وأشارت لوجود عالقة م

بن توصل محمد كما . من وجهة نظرهم للمعلمين ومستوى الوالء التنظيمي األخالقي لديهم القرار
لدى رؤساء األقسام  ( إلى وجود ارتباط موجب بين اتخاذ القرار والمرونة النفسية2018علي )

ركة في توصل من خالها لوجود تأثير فعال للمشا Hugh (2012)ودراسة  .األكاديمية
 األنشطة الالمنهجية في تنمية مهارات اتخاذ القرار. 

وعلى الجانب اآلخر فإن معظم الدراسات التي اهتمت باتخاذ القرار لدى الطالب 
بالمرحلة الجامعية تناولت اتخاذ القرار بصفة عامة دون االهتمام بالقرارات األكاديمية على الرغم 

( للكشف عن أثر اختالف 2007محمد حسانين ) دراسة ،من أهميتها. فعلى سبيل المثال
األسلوب المعرفي )االعتماد/ االستقالل عن المجال( في اتخاذ القرار لدى عينة من طالب 

فروقًا دالة إحصائيًا بين مجموعتي األسلوب المعرفي )معتمد/ مستقل خاللها جد و الجامعة، و 
على ( التي هدفت للتعرف 2009ور )دراسة سلطان عاشو  إدراكيًا( في أسلوب القرار المعتمد.

عالقة المهنية، ولم يجد لدى عينة من طالب الكليات  العالقة بين التفضيل المهني واتخاذ القرار
ودراسة محمود كاظم وغيد سمير  .بين مستوى التفضيل المهني واتخاذ القراردالة ارتباطية 

 وبينت عي وجودة اتخاذ القرار.( التي توصلت لوجود عالقة موجبة بين الذكاء االجتما2011)
عالقة عكسية بين اتخاذ  وجود( على عينة من طالب الجامعة، 2013دراسة ثواب حمود )
( لوجود عالقة موجبة بين مهارة اتخاذ 2014وتوصل سجان الملحم ) القرار وقلق المستقبل.

نة المنصور ودراسة زيالقرار والذكاء الوجداني لدى عينة الدراسة من طالب جامعة دمشق. 
العالقة بين درجة الذكاء ومهارة اتخاذ القرار لدى عينة من طالب جامعة ( التي تناولت 2015)

ودراسة  .القدرة على اتخاذ القرارو عالقة دالة بين درجة الذكاء  ، وبينت نتائجها وجوددمشق
Carduner, Padak, and Reynolds (2011)  التي قاموا من خاللها بدراسة عالقة

لذين تم تكريمهم خصص األكاديمي وعمليات صنع القرار الوظيفي لطالب الجامعات االت
استخدموا جوانب االختيار ، وأشارت النتائج إلى أن هؤالء الطالب عالنهم كطالب استكشافيينوا  
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أدركوا مزايا وعيوب إمكاناتهم المتعددة وأنهم  ،العقالني والنماذج البديلة في اتخاذ القرارات
كانوا  ، كما أنهمستراتيجيات، مثل اختيار تخصصات واسعة أو متعددة لتعويض العيوبووضعوا ا

وفي دراسة كمال إسماعيل  .عند اتخاذ القراراتة األكاديمي االستشارة طلب أقل من المتوقع في
( على طالب المرحلة الثانوية وجد فروقًا دالة إحصائيًا في أساليب اتخاذ القرار طبقًا 2017)

 كل من االستقالل والصمود األكاديمي.لمستوى 
والتي  Karen (2018) ومن الدراسات القليلة التي تناولت القرارات األكاديمية دراسة

وكانت عينة  تأثيرات األقران في عملية صنع القرار بالمشاركة في برنامج تعليمي على ركز فيها
رارات الطالب األذكياء مؤثرة ق، وتوصل من خاللها إلى أن طالب المدارس الثانويةالبحث من 

( التي تناولت عالقة اتخاذ القرار األكاديمي ببعض 2013وكذلك دراسة زهرة ماهود ) دال. بشكل
األساليب المزاجية لدى أعضاء هيئة االتدريس في الجامعة، وتوصلت فيها لوجود عالقة دالة 

 .بين اتخاذ القرار واألسلوب المزاجي التفكير وكذلك إعطاء الحكم
بحوث ودراسات سابقة تناولت اتخاذ القرار بالعديد من  ما سبق عرضه منورغم 

المتغيرات إال أنه يمكن مالحظة قصور في تناول عالقة اتخاذ القرار بصفة عامة واتخاذ القرار 
 وذلك على الرغم من أهمية معتقدات الفرد وتأثيرها في ،األكاديمي بصفة خاصة بمفهوم الذات

عمل معتقدات الفرد حول كفايته واقتداره وتمكنه على منحه الشعور بالثقة بالنفس قرارته. حيث ت
في والقدرة على حل المشكالت والتحكم في أموره الحياتية، وهو ما يحتاجه الفرد حين يتخذ قرار 

 ,Martínez-Marínقد توصل. و (147، 2007نجيب،  محمد)أي موقف يمر به 
Martínez, and Paterna (2020إ )أكثر إيجابية يكون مفهوم الذات بين الجنسين  لى أن

 Easterbrook, Kuppens, and. كما بينبالذكاء العاطفي وبإمكانه التنبؤ ،مع تقدم العمر
Manstead  (2020 ) يات المختلفة داخل اللهو  األفراداألهمية التي يوليها  من خالل تقييمأنه
؛ حيث أن ب دوًرا مهًما في هيكلة مفهوم الذاتالطبقة االجتماعية تلعالذاتية أن مفاهيمهم 

تقييمات ومالحظات الوالدين والزمالء والمعلمين قد تدعم ما لدى الفرد من معتقدات حول كفائته 
( إلى أن القرار 26، 2008ويشير إبراهيم الفقي ) ه عن ذاته.توقدراته وتسهم في تشكيل فكر 

دراكه لألشياء، باإلضافة يبنى على قيم الشخص المقرر وعلى اعتقاده ومف هومه الذاتي وا 
 للمؤثرات الخارجية. 

ه؛ دراسة خالد ومن الدراسات التي تعرضت لعالقة اتخاذ القرار ومعتقدات الفرد عن ذات
( التي هدفت للتنبؤ بمهارات اتخاذ القرار لدى طالب الجامعة من خالل الفاعلية 2019علي )
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اعلية الذاتية من أهم المتغيرات المستقلة في التنبؤ وأساليب التفكير، ووجد أن الف الذاتية
؛ بندر 2010، السواط دراسات كل من )وصل هللا نتائج واتفقت معه، بمهارات اتخاذ القرار

ودراسة  .(George, Brown,& Smith, 2003; Sandler, 2000 ؛2008محمد، 
Hahn and Ma (2011) لدى  الذاتية مفي المفاهيلتحقيق في االختالفات ل التي هدفت

كوريا  هما على أساليب صنع القرار في تسوق المالبس عبر ثقافتين اوتأثيرهطالب الجامعات 
 الطالبالكوريين لديهم مفاهيم ذاتية مترابطة أعلى من  الطالبأن  ووجدا والواليات المتحدة.

يب صنع القرار للمفاهيم الذاتية للمستهلكين الشباب تأثيرات كبيرة على أسال وأناألمريكيين. 
 موجبة ارتباطيه عالقة وجودل( 2003كما توصل صابر سفينة ) الخاصة بهم لتسوق المالبس.

 .الجنسين من المراهقين عند القرار اتخاذ على والقدرة الذات فاعلية بين ودالة
اتخاذ القرار األكاديمي  لدراسة البحث اوبناًء على ما تقدم ظهرت الحاجة إلى القيام بهذ

السابقة التي  البحوث. وباستعراض )األكاديمي واالجتماعي( قته وتأثره بمفهوم الذاتفي عال
معظمها تناول العالقة بين اتخاذ القرار ومفهوم  ، تم مالحظة أنهذين المتغيرينربطت بين 

وجود عالقة موجبة بين ل( التي توصلت 1991) Burnettالذات بشكل عام كما في دراسة 
McElroy, Seta, and Waring  (2007 )ات اتخاذ القرار. كما وجد مفهوم الذات وسلوكي

أن األفراد أصحاب اإلدراكات المتدنية لذاتهم يدركون المهمات الغامضة بشكل سلبي وبالتالي 
 يتخذون قرارات بها مخاطرة كبيرة. 

التردد ضو هيئة تدريس ـــ مؤشرات تدل على كعـــ  اأثناء عمله ةالباحث توقد الحظ
بين طالب  اتخاذ القرارات األكاديمية المتعلقة باختيار أحد المقررات التربوية االختياريةفي 

تجنب اختيار الدراسية السهلة و حيث يستمر الطالب في البحث عن المقررات  كلية التربية.
خبرات زمالئهم باالستفادة من الطالب  ويبادر .الصعبةالمقررات ذات المتطلبات األكاديمية 

 المقررات، أو أن يسألوا زمالئهم بنفس الفرقة تلكسبق أن اختاروا  الذينسنًا  األكبر
كبير جدًا من الطالب بأحد  عدد يلتحق وبهذاعن المقرر الذي اختاروه ليلتحقوا به.  الدراسية

ويمكن مالحظة االهتمام الذي يحظى المقررات في حين تخلو بعض المقررات من الدارسين. 
 ;Parameswari, 2015دراسات )  ي الدراسات العربية واألجنبية ومنهابه اتخاذ القرار ف

Pellerone, 2013 ( التي تناولت عالقته باستراتيجيات المواجهة، ودراسات )لطفي عبد
( التي درست عالقته باألساليب المعرفية، ومن 2007؛ محمد حسانين، 2002الباسط، 

؛ 2010ساليب التفكير ) خالد علي، قة اتخاذ القرار بأالدراسات التي تناولت عال
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Gambetti, Fabbri, Bensi & Tonetti, 2008) وعلى الرغم من تعدد المتغيرات .
وتأثيرها في اتخاذ القرار، إال أنه ثمة قصور  المعرفية والشخصية التي تمت دراسة عالقتها

 ة.في التحصيل الدراسي لطالب الجامعفي دراسة تأثير اتخاذ القرار األكاديمي 
اتخاذ الفروق بين الذكور واإلناث في  بالتحقق منمن الدراسات  عدد موقد اهت

لصالح الذكور  دالة حيث توصلت نتائج بعض الدراسات إلى وجود فروق القرار األكاديمي، 
 Denton (، و2011(، ومحمود كاظم وغيد سمير )2017جعفر محمد ) اتمثل دراس

and Zeytnogla (1993) .تائج بعض الدراسات عدم وجود فروق بين في حين كشفت ن
( وهناء خالد 2018علي )بن محمد ( و 2017مثل دراسات عبد العزيز أحمد )الجنسين 

 (. 2013( ونوال عبد الرحمن )2015)
-Mejíaمفهوم الذات فقد وجد  الفروق بين الجنسين فيوفيما يخص 

Rodríguez, Luyten and Meelissen (2020 )الجنسين في  أن االختالفات بين
وفي دراسة  كون لصالح األوالد في الصف الرابع.للتالميذ في الرياضيات تالمفهوم الذاتي 

Esnaola, Sesé, Antonio‐ Agirre and Azpiazu (2020 كان غرضها ) تحليل
في الذات  تقديرأعلى في  درجاتأظهر الذكور  ،تطور مفهوم الذات خالل فترة المراهقة

الوالدين. في الجسدية والمظهر الجسدي واالستقرار العاطفي وعالقات الرياضيات والقدرات 
(. بينما 2015حين كانت الفروق في مفهوم الذات لصالح اإلناث في دراسة زينب ناجي )

لم تتضح فروقًا بين الذكور واإلناث من تالميذ الصف الخامس في دراسة منى الحموي 
بات الجامعة في دراسة فايز األسود (. وكذلك لم تتضح فروق لدى طالب وطال2010)
ونتيجة لهذا التباين تتضح الحاجة إلى دراسة توضح الفروق بين الجنسين في  (.2004)

 اتخاذ القرار ومفهوم الذات لدى عينة البحث من طالب الجامعة.
اتخاذ القرار  أدبي( قد يلعب دورًا مهمًا في/ كما أن نوع التخصص )علمي

في  الدراسيمجموعة من الدراسات بكشف الفروق بين التخصص ، وقد اهتمت األكاديمي
ولكن نتائج هذه الدراسات جاءت متباينة؛ حيث توصلت نتائج بعض الدراسات اتخاذ القرار، 

؛ عبد هللا 2015ات )زينة المنصور، إلى وجود فروق لصالح التخصصات العلمية مثل دراس
في حين كشفت نتائج بعض الدراسات  (.2003؛ عبد الجليل القرعان، 2006عبد الرزاق، 

؛ 2019، خالد عليات )دراسمثل ترجع إلى التخصص  اتخاذ القرارعدم وجود فروق في 
 (.2010؛ محمد الشريدة، موفق بشارة، منى أبو درويش، 2017عبد العزيز أحمد، 
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هذا ولم تتضح فروقًا جوهرية في مفهوم الذات ترجع للتخصص في دراسات كل من 
(. وكانت الفروق في 2015؛ رمضان محمود، محروس عبد الخالق، 2008ات، )زياد برك

(. في 2014) أحمد، رؤوف محمودفي دراسة محمد  التخصص األدبيمفهوم الذات لصالح 
ونتيجة (. 2002) رفت العدروسييمحين كانت الفروق لصالح التخصص العلمي في دراسة 

ومفهوم  اتخاذ القرار األكاديميروق في لهذا التباين تتضح الحاجة إلى دراسة توضح الف
 .طالب الجامعةعينة البحث من الدراسي لدى  التخصصو  الذات

واضح في الدراسات العربية ال نقصالمالحظة في  البحثما سبق تتضح مشكلة مو 
بمفهوم الذات األكاديمي في عالقته  اتخاذ القرار األكاديميالتي تناولت واألجنبية 

حول دور النوع باإلضافة إلى التناقض في نتائج الدراسات ، ل الدراسيواالجتماعي والتحصي
 إلجراءومن هنا ظهرت الحاجة  اتخاذ القرار ومفهوم الذات. والتخصص الدراسي في كل من

)األكاديمي  مفهوم الذاتكل من اتخاذ القرار األكاديمي وعالقته ب لدراسة الحالي البحث
 ب الجامعة.والتحصيل الدراسي لطالواالجتماعي( 

  اآلتية:تثير التساؤالت  البحثومما سبق فإن مشكلة 
كل من إناث( فى  ذكور،توجد فروق دالة إحصائيًا بين طالب كلية التربية ) هل -1

 الذات؟مفهوم و اتخاذ القرار األكاديمي 
 كل منهل توجد فروق دالة إحصائيًا بين طالب التخصصات العلمية واألدبية فى  -2

 الذات؟مفهوم و كاديمي اتخاذ القرار األ 
 الذاتمفهوم و اتخاذ القرار األكاديمي بين إحصائيًا دالة ارتباطية هل توجد عالقة  -3

 ؟والتحصيل الدراسي
اتخاذ القرار من خالل  البحثيمكن التنبؤ بالتحصيل الدراسى للطالب عينة هل  -4

 ؟)األكاديمي، االجتماعي( الذاتمفهوم و األكاديمي 
القرار األكاديمي للطالب عينة البحث من خالل مفهوم باتخاذ  هل يمكن التنبؤ -5

 ؟كاديمي، االجتماعي()األ  الذات
 :البحثأهداف 

قدرة طالب الجامعة على اتخاذ القرار في المواقف  للكشف عن الحالي البحثهدف ي
األكاديمية وعالقتها بمفهوم الذات األكاديمي واالجتماعي وتأثير تلك المتغيرات في تحصيلهم 
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سي. باإلضافة لتعرف دور كل من النوع والتخصص الدراسي في اتخاذ القرار األكاديمي الدرا
 ومفهوم الذات.
  :البحثأهمية 

 الحالي إلى: البحثترجع أهمية 
 المتغيراتمن مفهوم الذات و األكاديمي  اتخاذ القرار، حيث يعد تناولهاتغيرات التي يأهمية الم .1

 لدى الطالب.مستويات األداء  وثيقة الصلة بتحسين
اتخاذ القرار  طبيعة العالقات بينندرة الدراسات العربية التي تعرضت للعالقة بين  .2

إلجراء المزيد من  يفتح المجالقد  مما، مفهوم الذات والتحصيل الدراسيو  األكاديمي
 مستوى األداء األكاديمي. تحسين التي يمكن أن تسهم فيالدراسات 

 :البحثمصطلحات 
 بين واختيار مفاضلة عملية إلى رالقرا اتخاذ عمليةتشير  :كاديمياأل  اتخاذ القرار .1

، 2001 بركات،عبد هللا و  ،عباس)علي  محددة أهداف البدائل لتحقيق من مجموعة
47). 

بين اثنين أو أكثر الطالب  اختياربأنه إجرائيًا  ويعرف اتخاذ القرار في البحث الحالي
مية بعد التفكير في النتائج المترتبة على كل البدائل المتاحة في المواقف األكاديمن 

بالدرجة التي يحصل عليها ويقاس  بديل، وقدرته على تحقيق األهداف المطلوبة.
 الطالب في مقياس اتخاذ القرار األكاديمي.

الشعورية والتصورات  للمدركات منظم ومتعلم معرفي تكوين" يعرف بأنه فهوم الذات:م .2
)حامد عبد  لذاته" نفسياً  تعريفاً  الفرد ويعتبره يبلوره بالذات، الخاصة والتقويمات
 (.83، 1989السالم، 

 ويتناول البحث الحالي بعدين لمفهوم الذات هما:
مدركات الفرد وتصوراته  يعرف في البحث الحالي بأنه: ومفهوم الذات األكاديمي -

في  بالدرجة التي يحصل عليها الطالب ويقاس عن ذاته في المواقف األكاديمية.
 مقياس مفهوم الذات األكاديمي. بعد

مدركات وتصورات الفرد  ويعرف في البحث الحالي بأنه: مفهوم الذات االجتماعي -
ة التي يحصل عليها الطالب في بالدرجويقاس  عن ذاته في تفاعالته االجتماعية.

 مقياس مفهوم الذات االجتماعي. بعد
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طالب أو المهارات التي تنمو عنده هو المعرفة التي يحصلها ال"التحصيل الدراسي:  .3
وغالبًا ما ُيعَرف ذلك عن طريق درجات االختبارات أو عن طريق  الدراسية،في المواد 

 (.10، 2012)هالة كمال الدين،  "العالمات التي يضعها المعلمون 
والدراسة الحاليـة تعـرف التحصـيل الدراسـى إجرائيـًا بأنـه مجمـوع الـدرجات التـي يحصـل  

للعـام  األولبكليـة التربيـة فـي امتحانـات نهايـة الفصـل الدراسـى  الثانيـةالفرقة  عليها طالب
 م. 2020/ 2019الدراسى 

 أواًل: اتخاذ القرار األكاديمي:
يمر الفرد بالعديد من المواقف التي تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة سواء على 

دقيق عند اتخاذ ، لذا يحرص الفرد على التالمستوى الشخصي أو األكاديمي أو المهني
قراراته فهي حتمًا ستؤثر على حياته وحياة المحيطين به. فالقرارات الناجحة تحقق له 

ويشير يوسف  الضيق وعدم التكيف.في السعادة والتكيف، أما القرارات الفاشلة تتسبب له 
( إلى أن اتخاذ القرارات الجيدة يعد من أهم العوامل التي تؤثر على 156، 2003أسعد )

حظًا وافرًا من اتخاذ القرار  ينالفق الفرد النفسي واالجتماعي والمهني واألكاديمي لذا توا
 من أهمية في حياة الفرد واألسرة والمجتمع ككل. الدراسات لما له

إن عملية اتخاذ القرار عملية معقدة ذات مراحل متعددة، يتم خاللها التعامل مع 
ل على معلومات وتوليد أفكار حولها وتقييم قضايا شخصية أو مهنية أو إدارية، والحصو

األفكار وتحديد المخاطر والمكاسب التي تبنى عليها، واختيار أحد البدائل المتاحة، ثم 
 ,Wangويعرف  .(313، 2003 ،رافع النصير، عماد عبد الرحيمتنفيذ القرار ومتابعته )

Wang, Patel and Patel (2006 ،124 ) اختيار الطالب  عملية"اتخاذ القرار بأنه
كما  ."من بين مجموعة من الخيارات على أساس معين ومعايير محددة للبديل المفضل له

( بأنه "العملية التي يكون الفرد من خاللها على قدر 164، 2018عرفه محمد بن علي )
من المعرفة والخبرة واإلمكانات التي تمكنه من تحديد المشكلة وجمع المعلومات حولها، 

ائل لحلها، والمفاضلة بينها واختيار أفضلها، واتخاذ القرار في التوقيت ووضع بد
المفاضلة بين الحلول البديلة والمتاحة واختيار كما يعرف اتخاذ القرار بأنه " المناسب".

، عبد الرحمن الزهراني" )أكثر هذه الحلول صالحية لتحقيق الهدف من حل المشكلة
( اتخاذ القرار على أنه "اختيار 43، 2007) عبد الرحمنفتحي وعرف  (.7، 2008

https://mathj.journals.ekb.eg/


 اتخاذ القرار األكاديمي وعالقته بمفهوم الذات والتحصيل الدراسي لدى طالب كلية التربية بجامعة المنيا
 ن حسن مقلدهاله كمال الدي                                                                           

 

126 

 جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس 

https://mathj.journals.ekb.eg/               المجلد 35 العدد 4 الجزء 1 اكتوبر 2020 م 

أفضل البدائل أو الحلول المتاحة للفرد في موقف معين للوصول إلى تحقيق الهدف 
 المرجو".

ورغم تعدد تعريفات عملية اتخاذ القرار إال أنها تتضمن نفس العناصر وهي 
 قرار المناسب.الموقف أو موضوع القرار، إيجاد البدائل، واتباع خطوات منظمة التخاذ ال

أن تعريفات اتخاذ  إلى (316-315، 2003رافع النصير، عماد عبد الرحيم )وقد أشار 
أنه عملية منظمة مكونة من مراحل متتالية مثل التخطيط والبحث واالختيار القرار على 

والتنفيذ والمتابعة؛ تجعل مفهوم اتخاذ القرار مرادفًا لمفهوم صنع القرار باعتباره سلسلة من 
الختيار البديل األفضل لمواجهة موقف معين. إال أن اتخاذ  اإلجراءات التي يؤديها الفرد

كما ميز أيضًا مجدي  القرار يمثل أحد مراحل صنع القرار وهو اختيار أحد البدائل المتاحة.
( بين متخذ القرار وصانعه، فصانع القرار هو الذي يحدد القرار 81، 2007عبد الكريم )
معينة يحددها تبعًا لإلمكانات المتاحة وال يحيد عنها، أما متخذ القرار فيختار  وفقًا لشروط

وفرق كمال عبد الحميد  ما يالئمه في ضوء المعايير المحددة ثم يبدأ في تنفيذ القرار.
( بين صنع القرار واتخاذ القرار؛ حيث وضح أن صنع القرار يشير إلى 86، 2005)

حظة القطع في اتجاه معين، بينما يقتصر اتخاذ القرار على العملية المستمرة التي تسبق ل
 الحد الفاصل أو المرحلة النهائية لصنع القرار.

ويختلف األفراد في اتخاذ القرار وفقًا لما يتوفر لديهم من خبرات ما وراء المعرفة، 
ومدى سهولة أو صعوبة استدعاء المعلومات من الذاكرة، والقدرة على إنتاج األفكار 

عندما يشرع الفرد ف(. Schwarz, 2004, 333لطالقة في تجهيز المعلومات الجديدة )وا
في اتخاذ القرار، فإنه يستدعي خبراته السابقة سواء خبرات نجاح أو فشل ليستفيد منها 
في تشكيل أنماط السلوك المناسب التخاذ القرار، ويتناسب ذلك األسلوب مع القرارات 

لرغبة في الوصول لقرار في مواقف غير تقليدية فتظهر أهمية . أما في حالة ااالعتيادية
 ،رافع النصير، عماد عبد الرحيم) القدرة اإلبداعية لصانع القرار إليجاد بدائل مبتكرة

ويعتمد القرار على الفرد الذي عليه اختيار مسار العمل، األهداف . (318-319، 2003
من بينها، وأخيرًا على مجموعة من  التي يسعى لتحقيقها، مجموعة البدائل لالختيار

 ,Gatiالسمات والعوامل التي يأخذها الفرد في االعتبار عند مقارنة وتقييم البدائل )
Levin, & Landman-Tal, 2019, 217.) 
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( مراحل اتخاذ القرار في خمس خطوات 14، 2007ويوجز محمد عبد هللا )
دائل الحلول وتقييمها، حث عن بجود المشكلة وتحديدها، البمتسلسلة هم: اإلحساس بو 

اختيار أفضل بديل، تطبيق هذا البديل، وأخيرًا تقييم النتائج. وعند مواجهة مشكلة في أي 
من هذه المراحل، تبدأ من جديد؛ فعند مالحظة عدم مناسبة البديل لحل المشلكة في 

 حث عن بدائل أخرى مناسبة.بمرحلة التقييم، يتم العودة لل
القيم والحالة و ن اتخاذ القرار عملية معرفية إال أن االتجاهات وعلى الرغم من أ

الوجدانية باإلضافة للعوامل االجتماعية المحيطة بالفرد تؤثر على عملية اتخاذ القرار 
بعدد  اتخاذ القراريتأثر ف .(312، 2010)يوسف قطامي،  بشكل مباشر أو غير مباشر

حل اتخاذ القرار، العوامل االجتماعية وضغوط منها الحالة النفسية أثناء مرامن العوامل و 
الجماعة المحيطة بالفرد، العوامل الثقافية بما تتضمنه من عادات وتقاليد وقيم تحكم الفرد 
 .والمجتمع، القدرات الشخصية لمتخذ القرار مثل الذكاء وأساليب التفكير والخبرات السابقة

فيها اتخاذ القرار؛ فتوافر اإلمكانيات  وهناك عوامل متعلقة بالموقف أو البيئة التي يتم
زينة ) المادية وعامل الوقت والحرية في االختيار ما بين البدائل يؤثر على اتخاذ القرار

 .(72-70، 2015، المنصور
 ثانيًا: مفهوم الذات

الذات.  وتقديرمفهوم الذات  هما يمكن تقسيم إدراك الذات إلى عنصرين مختلفين
ت إلى ما يفكر فيه األشخاص عن أنفسهم )وصف للذات، بناًء على يشير بناء مفهوم الذا
بينما يعكس تقدير الذات كيف يشعرون تجاه مفهومهم الذاتي  (،التصورات المعرفية

عن  ينتج مفهوم الذاتو )التقييم اإليجابي أو السلبي للذات، بناًء على آراء شخصية(. 
يبدأ دمج الهوية حيث  تماعيةمجموع الهوية الشخصية باإلضافة إلى الهوية االج

 بالمقابل، .لة من خالل تجربة عالقات األقراناالجتماعية في مفهوم الذات أثناء الطفو 
هذا المفهوم ال يعكس بالضرورة ولقيمته، و لى التقييم الذاتي للشخص يشير تقدير الذات إ

 لذاتولكنه يشمل مشاعر قبول الذات واحترام ا الشخص،التقدير الموضوعي لقدرات 
(Silvestri, Baglioni, Cardona & Cavanna, 2018, 751; Craven & 

Marsh, 2008, 105).  
فوائد مهمة للتحفيز من له  لمايعتبر مفهوم الذات عنصًرا حاسًما في التعليم و

 & Coelho, Marchante)والطريقة التي يتعامل بها الطالب مع مهام التعلم
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Jimerson, 2017, 559) .مركب ( بأنه "مفهوم33، 2004مل األحمد )وعرفته أ 
 متناغمة تعمل، وأخالقية اجتماعية وجدانية معرفية نفسية عديدة، على مكونات ينطوي 

التكون  في ويبدأ النمائية، المراحل وتطوره نموه في المفهوم هذا ويساير بينها، متكاملة فيما
 والخبرة والتعلم النضج عمليات بفعل تدريجياً  يرتقي ثم الطفل، عمر من األولى السنة منذ

ن التصورات التي يحملها م مجموعةكما يعرف مفهوم الذات على أنه  االجتماعية". والتنشئة
، لهالمهمين بالنسبة اآلخرين  أفعالبناء على التقييم الشخصي وردود  الشخص عن نفسه

يشير  كما .(Coelho, et al., 2017, 559) الفرد التعزيزات والسمات حول سلوكو 
إلى مجمل نظام معقد ومنظم وديناميكي لآلراء والمواقف والمشاعر التي يعتقد مفهوم الذات 

 .(Mehrad, 2016, 62) أنها صحيحة بشأن وجوده الشخصي الفرد
ومن المفاهيم ذات الصلة بمفهوم الذات، مفهوم كفاءة الذات والذي يشير إلى 

دة الطالب بشكل عام. مما يجعل تعريفها تصورات الفرد لقدرته في مجاالت واسعة مثل جو 
ت فتختلف من مشابه لمفهوم الذات؛ إال أن مفهوم الذات يتميز بأنه ثابت نسبيًا أما كفاءة الذا

ذا االختالف على الكفاءة المطلوبة لألنشطة المختلفة )نصر محمد موقف آلخر، ويتوقف ه
مفهوم فاعلية الذات، وهو ة بالذات أيضًا من المفاهيم المتعلق (.95، 2006عبد هللا،  ومحمد

ام محددة مثل القدرة على قراءة كتاب معين ك الفرد لقدرته على النجاح في مهيرتبط بإدرا
وأخيرًا مفهوم تقبل الذات ويشير لقدرة الفرد على  .(Wilkinson, 2004, 1)بدون أخطاء 

تقبل المظاهر المختلفة نحو الذات والحياة الماضية، و تحقيق الذات واالتجاهات اإليجابية 
 .(Ryff & Singer, 2008, 14) للذات بما فيها من جوانب إيجابية سلبية

مفهوم  :خمسة أشكال لمفهوم الذات هم( 139، 1998أبو جادو )صالح يوضح 
ويتكون من التصورات المحددة لخصائص الذات ووصف الفرد لذاته كما الذات المدرك 

ن أغبها. ومفهوم الذات المثالي ويمثل ما يتمنى الفرد يدركها على حقيقتها وليس كما ير 
يصبح عليه. ومفهوم الذات المؤقت وهو مفهوم يبقى لدى الفرد لفترة وجيزة ثم يتالشى 

الذي يتعلق بعدها وقد يكون مرغوب فيه أو غير مرغوب فيه. ومفهوم الذات األكاديمي 
 شغل حيزبشكل عام وألكاديمية المجاالت ا في بمعرفة المتعلمين وتصوراتهم عن أنفسهم

أن االنتقال من المدرسة االبتدائية إلى  معظم الدراسات وجدتو ، علم النفس في اهتمام كبير
يظهر كل من الذكور و األكاديمي؛انخفاًضا في مفهوم الذات  يصحبهالمرحلة المتوسطة 

بكثير لإلناث منه ولكن معدل هذا التعافي أكبر  اإلعدادية،واإلناث تعافًيا خالل المرحلة 
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-Esnaola, et al., 2020, 101) ويزداد الحًقا خالل فترة المراهقة المتأخرة ،للذكور
عالقة الوالدين )تقييمات الطالب لمدى يشمل و. وأخيرًا مفهوم الذات االجتماعي (102

)تقييمات الطالب  وعالقات األقراناآلباء، ونوعية تفاعلهم مع والديهم(  جودة عالقتهم مع
ومدى سهولة تكوين صداقات مع أعضاء من نفس  الجنسمن نفس  أفرادلشعبيتهم مع 

من الجنس  أفرادعالقات األقران من الجنس اآلخر )تقييمات الطالب لشعبيتهم مع و  الجنس(
. كما أشاروا إلى أن من الجنس اآلخر( أفراداآلخر وكيف يسهل تكوين صداقات مع 

انخفاًضا في هذا البعد مباشرة أظهرت لذات االجتماعي الدراسات التي أجريت على مفهوم ا
الطالب في بيئة أكاديمية جديدة  تكيف لصعوبةنتيجة  اإلعدادية،بعد االنتقال إلى المدرسة 

في التدريجي  االنخفاضهذا ويستمر واالنفصال عن شبكات الدعم االجتماعي الخاصة بهم. 
 .(Esnaola, et al., 2020, 102) خالل فترة المراهقة االجتماعيمفهوم الذات 

هذه ترجع و  ،ق بعدة طرق خالل سنوات المراهقةيتغير مفهوم الذات لدى المراه
تظهر القدرات المعرفية لمقارنة الذات و  .غييرات المعرفيةالتغييرات في جزء كبير منها إلى الت

اهقة وتزداد في مرحلة المر  (،سنوات 8-6مع اآلخرين في مرحلة الطفولة المتوسطة )
عاًما( حيث يواجه الفرد مجموعات أكثر تعقيًدا وتنوًعا  25-18) وتستمر حتى سن الرشد

يعتقد بعض علماء و .(Datta, 2014, 201)من األفراد الذين يمكن مقارنة الذات بهم 
النفس أن المفاهيم الذاتية للمراهقين غالًبا ما تكون مضطربة. على سبيل المثال 

Rosenberg (1986،) دل بأن المراهق أكثر عرضة من األشخاص األصغر أو األكبر يجا
( أن مهارات التفكير 1990) Harterيعتقد وسًنا لتطوير مفهوم الذات غير الصحي. 

ويرى  ،الذاتي األكثر تقدًما للمراهقين والشباب تؤثر على مفهوم الذات بطرق إيجابية وسلبية
كثر انزعاًجا من وجهات النظر المتضاربة في سنوات المراهقة المتوسطة هم األ  األفرادأن 

( دلياًل 1981) Offer, Ostrov, and Howard . من ناحية أخرى، يقدمعن الذات
مهارات هذا ويمكن أن تساعد على أن معظم المراهقين سعداء ولديهم مفاهيم ذاتية إيجابية. 

اعًيا بشكل أكبر التفكير االجتماعي المتقدمة المراهقين على التصرف بطرق مقبولة اجتم
مرحلة تتميز بالتطور التدريجي لمفهوم الذات وبهذا تعتبر  لتعزيز تقييمهم من قبل اآلخرين

 (.In: Ybrandt & Armelius, 2003, 2) بداًل من االضطراب
حيث  من أجل دمج التمثيالت المجردة للذات وتمثل مرحلة الشباب مرحلة النضال

القدرة المتزايدة بالشاب ة. وخالل هذه الفترة يتميز ديعمل الشاب على تحديد هويته الفري
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؛ فيسعى خالل هذ يحاول اكتشاف الجوانب المختلفة لمفهومه الذاتيوعلى التفكير النقدي 
 ,Datta) جهات النظر المتنوعة للذات في تصور أكثر تجريًداالمرحلة نحو دمج و 

يبتعدون عن األدوار  افترض روجرز أن األشخاص األصحاء نفسياً وقد  .(201 ,2014
 صحتهاالتي أنشأتها توقعات اآلخرين، وبداًل من ذلك يبحثون داخل أنفسهم للتحقق من 

(Mehrad, 2016, 63) . 
  بحثفروض ال

فى كل من مفهوم متوسط درجات الطالب والطالبات توجد فروق دالة إحصائيًا بين ال  .1
 .لذات واتخاذ القرار األكاديميا

كل من حصائيًا بين طالب التخصصات العلمية واألدبية فى توجد فروق دالة إال  .2
 .األكاديمي مفهوم الذات واتخاذ القرار

اطات دالة إحصائيًا بين اتخاذ القرار األكاديمي وكل من مفهوم الذات ال توجد ارتب .3
 والتحصيل الدراسي.

تخاذ خالل مفهوم الذات وامن  البحثيمكن التنبؤ بالتحصيل الدراسى للطالب عينة ال  .4
 .كاديمياأل  القرار

يمكن التنبؤ باتخاذ القرار األكاديمي من خالل مفهوم الذات )األكاديمي ال  .5
 واالجتماعي(.

 :البحثمنهج 
 .البحث حيث يتناسب مع أهداف وفروضالمنهج الوصفي  ةالباحث تاستخدم 

 :البحثعينة  
الفرقة  طالبمن وطالبة  اً ( طالب317في صورته النهائية من ) البحثتكونت عينة 

كلية التربية جامعة المنيا ب وطالبة( اً طالب 289) الفرقة الثانيةو  وطالبة( اً طالب 28األولى )
( 250، و)اً ( طالب67، بواقع )الثانيم( بالفصل الدراسي 2019/2020) في العام الدراسي
 .( من طالب الشعب األدبية129)و( من طالب الشعب العلمية، 188طالبة، وبواقع )

 :البحثا  أدو
وذلك بعد  مقياسي اتخاذ القرار األكاديمي ومفهوم الذات قامت الباحثة بإعداد

تم عرض كما اإلطالع على األطر النظرية والبحوث السابقة التي تناولت تلك الموضوعات. 
وللتحقق من  في مجال علم النفس التربوي.المحكمين األساتذة المقاييس على ثالثة من 
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عينة من بين طالب كلية التربية جامعة  انتقاءرية لهذه األدوات تم السيكومت الخصائص
 اَ طالب (100صل الدراسي الثاني، قوامها )بالف م2020/ 2019المنيا في العام الجامعي 

وفيما يلي عرض تفصيلي لكل مقياس ( طالبة. 80)و، ( طالباَ 20، من بينهم )وطالبة
 على حدة.

 ديمي )إعداد الباحثة(أواًل: مقياس اتخاذ القرار األكا
أعدت الباحثة هذا المقياس للتعرف على مهارات اتخاذ القرار األكاديمي لدى 

( عبارة. تم صوغ هذه العبارات في 31طالب الجامعة. وتضمنت الصورة األولية للمقياس )
ضوء تعريف اتخاذ القرار األكاديمي بأنه االختيار بين اثنين أو أكثر من البدائل المتاحة 

المواقف األكاديمية بعد التفكير في النتائج المترتبة على كل بديل، وقدرته على تحقيق  في
دبيات البحوث السابقة والمقاييس التي أوكذلك في ضوء مراجعة  األهداف المطلوبة.
 & Carduner, et al., 2011; Gambetti, 2008; Hahn)تناولت اتخاذ القرار 

Ma, 2011; Pellerone, 2013; Smith, 2010). 
 -إطالقاَ الخمسة )ال تنطبق علَي يجيب الطالب على كل عبارة باختيار أحد البدائل 

 ًا(.تمام تنطبق عليَ  -تنطبق علَي كثيراً  -تنطبق علَي أحياناً  -علَي قليالً  تنطبق
 صدق المقياس

حليل ثم تم إجراء الت، تم حساب االتساق الداخلي كمؤشر لصدق مقياس اتخاذ القرار األكاديمي
 العاملي االستكشافي، وفيما يلي عرض لنتائج االتساق الداخلي والتحليل العاملي االستكشافي.

 االتساق الداخلي .أ
ويوضح  ،للمقياسكل عبارة والدرجة الكلية بين درجة  1تم حساب معامالت االرتباط

  ( قيم معامالت االرتباط.1جدول )

                                                 
 في إجراء التحليالت اإلحصائية للبحث SPSS V.25االجتماعية  تم استخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم 1
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الدرجة الكلية للمقياس والعبارتين رقم ( أن معامالت االرتباط بين 1يتضح من جدول )

، وعلى ذلك تم حذفهما. وعلى ذلك 0,05مستوى أقل من  دعن لتين( غير دا22و 12)
رتباط بينهم وبين الدرجة الكلية اال عبارة تراوحت معامالت  29أصبح المقياس مكون من 

 .0,05وأقل من  0,01( وهي قيم دالة عند مستوى أقل من 0,21 ،0,74ما بين )
 ق التكوين الفرضيدص

لدرجات عينة  قة المكونات األساسيةياالستكشافي بطر تم إجراء التحليل العاملي 
عبارة( بعد حذف  29الدراسة االستطالعية، وذلك لعبارات مقياس اتخاذ القرار األكاديمي )

مل ذات العبارات غير الدالة وفقًا لنتائج االتساق الداخلي. كما تم مراعاة اإلبقاء على العوا
( نتائج 2. ويبين جدول )0,3وحذف العبارات ذات التشبع األقل من  ،1 ≤الجذر الكامن 

 .0,3حذف التشبعات األقل من بعد  التحليل العاملي االستكشافي
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أسفرت نتائج التحليل العاملي االستكشافي لمعامالت االرتباط بين عبارات مقياس وقد 
من التباين.  % 26,83عبارات على عامل واحد فسر اتخاذ القرار األكاديمي عن تشبع ال

. وبذلك أصبح عدد 0,3النخفاض تشبعهما عن  (13، 6وقد تم حذف العبارتين رقم )
 عبارة. 27عبارات المقياس 
 ثبات المقياس
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تم حساب مقياس اتخاذ القرار األكاديمي بطريقة ألفا كرونباخ. وقد بلغت قيمة 
 قيمة تدل على درجة عالية من ثبات المقياس.. وهي 0,89 معامل ألفا للمقياس

 الصورة النهائية لمقياس اتخاذ القرار األكاديمي
عبارة. يجيب الطالب عن كل  27أصبح المقياس في صورته النهائية مكون من 

( إلى 1عبارة من خالل اختيار أحد البدائل على مقياس مدرج خماسي بحيث يشير البديل )
( إلى انطباق العبارة تمامًا على 5الطالب إطالقًا، ويشير البديل )عدم انطباق العبارة على 

(، وأقل درجة هي 5×27) 135الطالب. وتكون أعلى درجة يحصل عليها الطالب هي 
(. وتعبر الدرجة العالية عن تمتع الطالب بمستوى مرتفع من مهارات اتخاذ 1×27) 27

 ل المتاحة في المواقف األكاديمية.والقدرة على اختيار أفضل البدائ القرار األكاديمي
ارات االكاديمية والدرجة طالب لديه القدرة على اتخاذ القر ن الأالدرجة المرتفعة تدل على 

 األكاديمي.المنخفضة تدل على ضعف القدرة على اتخاذ القرار 
 ثانيًا: مقياس مفهوم الذات )إعداد الباحثة(

مدركات وتصورات الفرد عن ذاته في  أعدت الباحثة مقياس مفهوم الذات للتعرف على
( عبارة موزعة 37كل من المواقف األكاديمية واالجتماعية. وتضمنت الصورة األولية للمقياس )

يمي ومفهوم الذات االجتماعي. تم صوغ هذه العبارات في دعلى بعدين هما مفهوم الذات األكا
في المواقف األكاديمية، ومن  مدركات وتصورات الفرد عن ذاته ضوء تعريف مفهوم الذات بأنه

دبيات البحوث السابقة أوكذلك في ضوء مراجعة  خالل التفاعالت االجتماعية مع اآلخرين.
 ,Coelho, et al., 2017; Van der Aar) الذات مفهوموالمقاييس التي تناولت 

Crone, & Peters, 2019 ؛ عامر محمد، 2015؛ زينب ناجي، 2008، زياد بركات؛
2015.) 
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 صدق المقياس
في مجال علم النفس األساتذة المحكمين  ثالثة من عرض الصورة األولية على تم
عبارات ليصبح عدد  8، وبناًء على ذلك تم إجراء التعديالت المقترحة وحذف التربوي 

( عبارة لبعد مفهوم الذات األكاديمي 18( عبارة موزعة على بعدين )29عبارات المقياس )
تم حساب االتساق الداخلي كمؤشر لصدق مفهوم الذات االجتماعي. ( عبارة لبعد 11و)

ثم تم إجراء التحليل العاملي االستكشافي، وفيما يلي عرض لنتائج . مقياس مفهوم الذات
 االتساق الداخلي والتحليل العاملي االستكشافي.

 االتساق الداخلي .أ
امالت االرتباط بين مع االتساق الداخلي كمؤشر للصدق، وذلك من خالل حساب تم حساب

 ( قيم معامالت االرتباط.3. ويوضح جدول )للبعد الذي تنتمي إليهدرجة كل عبارة والدرجة الكلية 

 
. كما تم 0,01( أن جميع العبارات دالة إحصائيَا عند مستوى 3يتضح من جدول )

ة حساب معامالت االرتباط بين بعدي مفهوم الذات والدرجة الكلية للمقياس فكانت قيم
( ومفهوم 0,923االرتباط بين الدرجة الكلية للمقياس بكل من مفهوم الذات األكاديمي )

 .0,01 أقل من ( وهي ارتباطات دالة عند مستوى 0,837الذات االجتماعي )
 صدق التكوين الفرضي .ب
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مع التدوير المائل  قة المكونات األساسيةيتم إجراء التحليل العاملي االستكشافي بطر 
لدرجات عينة الدراسة االستطالعية، وذلك لعبارات مقياس  Promaxقة للمحاور بطري
 ،1 ≤عبارة(. كما تم مراعاة اإلبقاء على العوامل ذات الجذر الكامن  29)مفهوم الذات 
، وحذف العامل الذي ال يتشبع بثالث عبارات 0,3ارات ذات التشبع األقل من وحذف العب
 .عة على عامل ال تتسق مع عباراته في المعنى، وكذلك حذف العبارات المتشبعلى األقل

حذف التشبعات األقل و  التدوير ( نتائج التحليل العاملي االستكشافي بعد4ويبين جدول )
 .0,3من 

 
أسفرت نتائج التحليل العاملي االستكشافي لمعامالت االرتباط بين عبارات مقياس 

من التباين. وقد تم  % 42,226مفهوم الذات عن تشبع العبارات على عاملين فسرا معًا 
( النخفاض تشبعاتهم عن 29، 25، 24، 16 ،15،11، 9 ،2)حذف العبارات رقم 

( لتشبعها على عامل ال تتسق عباراته مع مضمون هذه 3رقم ) العبارةتم حذف  ، كما0,3
  ( العوامل والجذور الكامنة لها ونسبة تباينها.5العبارة. ويبين جدول )
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  ( وقد أسهم في 6,109ة على العامل األول بجذر كامن مقداره )عبار  12تشبعت

هو من التباين الكلي. وكان أعلى تشبع للعبارات  (%30,546تفسير )
وتشير عبارات العامل إلى تصورات الفرد  (.0,405( وأقل تشبع هو )0,828)

 لذا أمكن تسميته مفهوم الذات األكاديمي. ،عن ذاته في المواقف األكاديمية
 (، 2,336عبارات بجذر كامن مقداره ) 8ا العامل الثاني فقد تشبعت عليه أم

وتراوحت تشبعات العبارات ( من التباين الكلي. % 11,680وأسهم في تفسير )
وتشير عبارات هذا العامل إلى تصورات  (.0,351، 0,776على العامل ما بين )

ا أمكن تسميته مفهوم لذ الفرد عن ذاته خالل التفاعالت االجتماعية مع اآلخرين
 .االجتماعي الذات
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 ثبات المقياس
تم حساب مقياس مفهوم الذات بطريقة ألفا كرونباخ. وقد بلغت قيمة معامل ألفا 

 . وهي قيمة تدل على درجة عالية من ثبات المقياس.0,79للمقياس 
 مفهوم الذاتالصورة النهائية لمقياس 

يتم . عبارة موزعة على بعدين 20أصبح المقياس في صورته النهائية مكون من 
تقدير درجة الطالب على المقياس من خالل مجموع إجابات الطالب على العبارات الممثلة 

عبارات لمفهوم الذات  8عبارة لمفهوم الذات األكاديمي( و) 12)لكل بعد على حدة 
درج يجيب الطالب عن كل عبارة من خالل اختيار أحد البدائل على مقياس ماالجتماعي(. 

( إلى عدم انطباق العبارة على الطالب إطالقًا، ويشير 1خماسي بحيث يشير البديل )
( إلى انطباق العبارة تمامًا على الطالب. وتكون أعلى درجة يحصل عليها 5البديل )
(. 1×12) 12(، وأقل درجة هي 5×12) 60هي  في بعد مفهوم الذات األكاديمي الطالب

ة اعتقاد الفرد بأنه يتمتع بقدرات مرتفعة ألداء المهام قو وتعبر الدرجة العالية عن 
وبالنسبة لمفهوم الذات االجتماعي تكون أعلى درجة يحصل عليها الطالب  .األكاديمية

(. حيث تشير الدرجة المرتفعة إلى اعتقاد 1×8) 8(، وأقل درجة هي 5×8) 40هي 
 الطالب بأنه يتمتع بمهارات التفاعل االجتماعي.

  صيلدرجات التح
درجات التحصيل الدراسي المستخدمة في البحث الحالي هي النسبة المئوية 
لدرجات تحصيل عينة البحث من طالب كلية التربية بجامعة المنيا خالل الفصل الدراسي 

  (.2020-2019األول )
 وتفسيرها البحثنتائج 

 أواًل: وصف متغيرات البحث
حقق من الخصائص اإلحصائية تم إجراء بعض التحليالت اإلحصائية بهدف الت

 ( هذه اإلحصاءات.6المقبولة للبيانات قبل اختبار الفروض اإلحصائية. ويوضح جدول )
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( أن جميع قيم المتوسطات الحسابية أكبر من انحرافاتها 6يتضح من جدول )

-و 0,827- المعيارية، وأن قيم االلتواء تقترب من الصفر، حيث تراوحت ما بين
وتشير هذه القيم إلى  .0,201-و 1,096ت التفرطح تتراوح ما بين ومعامال ،0,218

أن درجات الطالب على جميع متغيرات البحث تقترب من التوزيع االعتدالي. وبهذا يمكن 
  استخدام بيانات هذه المتغيرات في إجراء التحليالت اإلحصائية الختبار فروض البحث.

 ثانيًا: نتائج البحث وتفسريها
 ض األول وتفسيرهانتائج الفر  .1

متوسط درجات الطالب ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين ينص هذا الفرض على أنه: "
 ."ل من مفهوم الذات واتخاذ القرار األكاديميفى ك والطالبات

ولمعالجة الفرض إحصائيًا تم استخدام اختبار "ت" للفرق بين متوسطين غير مرتبطين 
بين الذكور واإلناث من الطالب عينة البحث في  ومختلفين في عدد األفراد للمقارنة

ويوضح جدول  .واتخاذ القرار األكاديمي)األكاديمي واالجتماعي( مفهوم الذات متوسطات 
 ( داللة الفروق بين الذكور واإلناث في متغيرات البحث.7)رقم 
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متوسطات درجات الطالب على اتخاذ القرار ( أن كاًل من 7يتضح من جدول )

مي ومفهوم الذات األكاديمي ومفهوم الذات االجتماعي ال تختلف بشكل دال األكادي
 (.0,05غير دالة عند مستوى  0,025، 0,461، 1,278إحصائيًا باختالف النوع )ت=

 ,Jackson, Hodge & Ingram)وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه كل من 

جدوا فروقًا يحيث لم  (2004فايز األسود، ؛  2013Davies & Lee-Rubie ,؛ 1994
)عبد في مفهوم الذات. وتتفق أيضًا مع دراسات من طالب الجامعة بين الذكور واإلناث 

في عدم داللة الفروق بين الذكور واإلناث  (2015؛ هناء خالد، 2006هللا عبد الرزاق، 
 في اتخاذ القرار األكاديمي.

التي  Mejía-Rodríguez, et al. (2020)ة بينما تختلف مع ما جاءت به دراس
تختلف مع ما كما  .الذكور لصالح مفهوم الذاتتوصلت لوجود فروق ترجع للنوع في 

 Denton ؛2017؛ جعفر محمد، 2011دراسات )محمود كاظم وغيد سمير،  جاءت به
& Zeytnogla, 1993 )التي توصلت لوجود فروق ترجع للنوع في اتخاذ القرار لصالح 

 الذكور.
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في يمكن تفسير عدم و

متوسطات اتخاذ القرار األكاديمي ومفهوم الذات )األكاديمي واالجتماعي( في ضوء تشابه 
والفرص والمستوى االقتصادي وتكافؤ الفرص في التنشئة االجتماعية  المؤثرات البيئية

بالجامعة يتعرضون لنفس المواقف واإلناث. فالطالب والطالبات  التعليمية بين الذكور
االنفعالية واالجتماعية والضغوط المعرفية، ويطلب منهم نفس المهام األكاديمية. مما يقلل 
الفجوة بين معتقدات الطالب والطالبات عن ذواتهم وقدراتهم على اتخاذ القرارات في 

تأثًرا  لجامعة أقلقد يكون أولئك الذين يلتحقون باأيضًا  المواقف األكاديمية المختلفة.
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ية نظًرا ألنهم حققوا بالفعل نجاًحا في مجاالت ُيزعم أنها أقوى بين بالقوالب النمطية الجنس
Davies & Lee-Rubie , ؛ مثل تفوق اإلناث في الرياضيات والعلومالجنس اآلخر

2013, 9)). 

 نتائج الفرض الثاني وتفسيرها .2
حصائيًا بين طالب التخصصات ال توجد فروق دالة إينص هذا الفرض على أنه "
 ".لذات واتخاذ القرار األكاديميالعلمية واألدبية فى كل من مفهوم ا

وللتحقق من هذا الفرض إحصائيًا تم تطبيق اختبار "ت" لحساب داللة الفروق بين 
ر الطالب بالتخصصات األدبية والتخصصات العلمية في كل من مفهوم الذات واتخاذ القرا

 ( نتائج اختبار "ت".8ح جدول ). ويوضاألكاديمي

 
عدم وجود فروق دالة إحصايًا بين الطالب بالتخصصات ( 8من جدول ) اتضح

 العلمية واألدبية في أي من مفهوم الذات )األكاديمي واالجتماعي( واتخاذ القرار األكاديمي.
؛ رمضان محمود ومحروس 2008زیاد بركات، ات )وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراس

التي توصلت لعدم داللة الفروق بين طالب التخصصات العلمية ( 2015د الخالق، عب
؛ 2019، خالد علي)توصل إليه كل من فهوم الذات. واتفقت أيضًا مع ما واألدبية في م

حيث لم يجدوا أي فروق دالة بين ( 2010محمد الشریدة، موفق بشارة، منى أبو درویش، 
  في اتخاذ القرار األكاديمي.طالب التخصصات العلمية واألدبية 

التي  Davies & Lee (2013)-Rubieة بينما تختلف مع ما جاءت به دراس
كان لدى الطالب في ف ؛مفهوم الذاتفي  للتخصص الدراسيتوصلت لوجود فروق ترجع 

الكليات التي تدرس المواد التي تعتمد على مهارات الرياضيات مفهوم ذاتي أعلى في 
كما  .كانت فيها المهارات اللفظية مهمةك الموجودين في الكليات التي الرياضيات من أولئ
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، 2006عبد هللا عبد الرزاق، ، 2017جعفر محمد، ) تختلف مع ما جاءت به دراسات
في اتخاذ  للتخصص الدراسيالتي توصلت لوجود فروق ترجع ( 2015زینة المنصور، 

 .طالب التخصصات العلمية القرار لصالح
 تلك النتيجة في ضوء تشابه الظروف التعليمية واالجتماعيةويمكن تفسير 

باإلضافة للتشابه في خصائص المرحلة ، عينة البحث طالبلبالنسبة ل والمادية والثقافية
كما أن العمرية والدراسية التي ينتمون لها مما ينعكس على مستوى خبراتهم الحياتية. 

ي ظل نظرتهم لسوق العمل والشك في يفتقد لعوامل التحفيز والتشجيع خاصة ف كالهما
إمكانية الحصول على فرصة عمل مناسبة للشهادة الجامعية التي يحصل عليها بعد 

 التخرج.

 وتفسيرها الثالثنتائج الفرض  .3
 ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين مفهوم الذاتوينص هذه الفرض على أنه "

 ."كاديمي والتحصيل الدراسيأل واتخاذ القرار ا األكاديمي واالجتماعي(
تعرف على العالقات بين بيرسون للارتباط قق من هذا الفرض تم حساب معامل وللتح

 مفهوم الذات )األكاديمي واالجتماعي( واتخاذ القرار األكاديميمتغيرات البحث والتي شملت 
 ( قيم معامالت االرتباط.9ويوضح جدول ) والتحصيل الدراسي.

 
( وجود ارتباط موجب دال عند مستوى 9االرتباطية )جدول  يتضح من المصفوفة

بين جميع متغيرات البحث باستثناء العالقة بين التحصيل الدراسي وكل من  0,01أقل من 
مفهوم الذات االجتماعي واتخاذ القرار األكاديمي؛ حيث كان االرتباط بينهم موجب 

رتباط دال إحصائيًا بين مفهوم ولكنه غير دال إحصائيًا. وكان أعلى ا( 0,058 ،0,054)
االرتباط بين مفهوم الذات  يليه(، 0,657)ر= الذات األكاديمي واتخاذ القرار األكاديمي
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(. بينما كان أقل ارتباط دال بين مفهوم 0,506االجتماعي واتخاذ القرار األكاديمي )ر=
 (. 0,258الذات األكاديمي والتحصيل الدراسي )ر=

انت لدى الفرد صورة إيجابية عن ذاته وعن قدراته في كوهذا يعني أنه كلما  
، كلما زاد ذلك من كفاءته في اتخاذ قراراته المواقف األكاديمية وخالل التفاعالت االجتماعية

تؤثر في قدرته ، القيام بها يستطيعلمهام التي ا بها الفرد دركفالطريقة التي ياألكاديمية. 
حيث يستطيع  ات األكاديمية.اتخاذ القرار على  درتهفي قعلى حل المشكالت وبالتالي تسهم 

 ويشير واجهتها وتحمل مسئولية اختياراته.وابتكار حلول لم مواجهة العقبات
(Verplanken & Holland, 2002, 445) أن الموقف وثيق  إلى أنه بمجرد إدراكنا

بناًء على تلك البنية المعرفية والتحفيزية  تتصرف، لة بقيمة مركزية لمفهومنا الذاتيالص
؛ Van der Aar, 2019وتتشابه تلك النتيجة مع ما توصل إليه كل من ) القيمة تلقائًيا.
 (.2008بندر محمد، 
إدراك الفرد لقدراته األكاديمية يعزز إندماج الفرد في المهمات الدراسية والنجاح  كما أن

تحقيق الذات و  لنجاحوما يصاحبه من شعور با الدراسي المرتفع التحصيل فيها، وكذلك فإن
. فالنجاح يجعل الفرد يشعر الذات األكاديمي للطالب مفهوم أيضاً  يدعم االجتماعية المكانةو 

 Ecclesيفترض منظرو القيمة المتوقعة )و بالفخر والثقة بالنفس ويشعره بالرضا عن ذاته.
&Wigfield, 2002ديمية ( أن المعتقدات الذاتية األكاديمية هي دالة للنجاحات األكا

السابقة وتؤثر على النجاح األكاديمي الالحق بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل تأثيرها 
 Marsh & Martin (2011, 65) يشير، بشكل عاموعلى التركيبات الوسيطة األخرى. 

التأثيرات المتبادلة المتعلقة بالمعتقدات الذاتية األكاديمية واإلنجاز تتفق مع نظريات إلى أن 
 ,Bandura ،ذات كعامل سببي )على سبيل المثالوالتنمية البشرية التي تنظر إلى ال التعلم

1997; Carver & Scheier, 1981; Deci & Ryan, 1985).  
  وتفسيرها الرابعنتائج الفرض    .4

 من البحثيمكن التنبؤ بالتحصيل الدراسى للطالب عينة ال ينص هذا الفرض على أنه " 
 ."ياذ القرار األكاديمخالل مفهوم الذات واتخ

 Stepwise regressionالمتدرجتم اختبار هذا الفرض باستخدام أسلوب تحليل االنحدار 
للكشف عن إمكانية التنبؤ بالتحصيل الدراسي )متغير تابع( من خالل نموذج انحدار يشمل 

تنبئة متغيرات مفهوم الذات )األكاديمي واالجتماعي( واتخاذ القرار األكاديمي كمتغيرات م
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للكشف عن أفضلية هذه المتغيرات في التنبؤ المتعدد  )مستقلة(. كما هدف تحليل االنحدار
 .المتعدد( نتائج تحليل االنحدار 10. ويوضح جدول )بالتحصيل الدراسي

 
أظهرت نتائج نموذج االنحدار أن نموذج االنحدار معنوي وذلك من خالل قيم )ف( 

. وأن متغير مفهوم الذات 0,001لة أقل من بدال  151,182و 22,449 والتي بلغت
 6,7األكاديمي هو أكثر متغيرات البحث تنبؤًا بالتحصيل الدراسي للطالب؛ إذ يفسر بمفرده 

( من التباين. بينما لم % 8,8من التباين، يليه اتخاذ القرار األكاديمي ويفسران معًا ) %
 جتماعي.التنبؤ بالتحصيل الدراسي من خالل مفهوم الذات االيتم 

إلى أنه  نتيجة هذا الفرضوتشير تتعدد العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي، 
يمكن التنبؤ بالتحصيل الدراسي من خالل مفهوم الذات األكاديمي واتخاذ القرار األكاديمي، 

تدني أما ، كلما زاد إدراك الطالب لقدراته ومهاراته األكاديمية، كلما زاد تحصيله األكاديميف
يظهر في انخفاض تحصيله الدراسي.  ويمكن تفسير ذلك فاك الفرد لقدراته األكاديمية إدر 

هم واستعدادات تهمإمكانيا في وثقتهم الب عن ذواتهمالتي يكونها الط اإليجابية بأن النظرة
يمنحهم القدرة على المثابرة وبذل  ،الصعاب وتخطي النجاح على بالقدرة وشعورهم هموقدرات

ويدعم  األكاديمي.في تحقيق مستويات مرتفعة من اإلنجاز  ممما يساعده مزيد من الجهد
عندما "يصف" الشخص نفسه بأنه  Bong and Skaalvik (2003,12)ذكره  ماذلك 

 بأنه "ذكي في الرياضيات"، ال يمكن بالتالي تمييز هذا الوصف عن تقييم الشخص لقدراته
نظًرا ألن و / التحفيزية. الفعل العاطفية ردودالذاتي  مفهومهذا اليثير و  ،في الرياضيات

القدرة على اإلنجاز بكفاءة تحظى بتقدير كبير، فإن الطالب الذين يعتبرون أنفسهم أذكياء 
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 وتؤدي هذه ،هذا الجانب من وصفهم الذاتي باإليجابية في ومؤهلين يشعرون عادةً 
وعلى الجانب اآلخر،  آثار مهمة لمزيد من التحفيز.إلى التقييمات العاطفية تجاه الذات 

يتجنب األطفال المهام والمواقف األكاديمية التي من المرجح أن تجعلهم يشعرون بالسوء 
 الذات اإليجابي. مفهومتجاه أنفسهم في محاولة للحفاظ على 

وتزداد أهمية اتخاذ القرار األكاديمي في المرحلة الجامعية في اختيار التخصص 
نظم الساعات المعتمدة، وتنظيم جدول دراسي لتيسير أداء  الدراسي، واختيار المقررات في

قرارات األكاديمية الناجحة المهمات التعليمية المطلوبة، وبالتالي فإن النجاح في اتخاذ ال
بعث الثقة بالنفس لدى الطالب في قدرته على إدارة أموره بنفسه وتحمل ي له تأثير فعال

نجازات من اإل ح التي تساعده في تحقيق المزيد المسئولية، وتدعمه بمزيد من خبرات النجا
تهم ورغباتهم حاجا بيةلوت أهدافهم تحقيق إلى يسعون  ميعتهبطب دافاألفر " ة.يكاديماأل 

 مهبأن مهوشعور  واألداء، دجهال بذل خالل من وارتياح رضا أكثر يكونوا أن ويحاولون 
 قدراتهم ون لويستغ م،هطموحات خالل من يحققون  حيث وفائدة، قيمة ذي بعمل يقومون 

 يسعون  التي أهدافهم تحقيق أجل من العمل مع ون لويتفاع ،العملية خبراتهمو  ميةلالع
 .(137، 2017، جعفر محمد)"اهإلي

  الخامس وتفسيرهانتائج الفرض  .5
يمكن التنبؤ باتخاذ القرار األكاديمي من خالل ال ينص هذا الفرض على أنه " 

 ي(.مفهوم الذات )األكاديمي واالجتماع
للكشف عن إمكانية التنبؤ  المتدرجتم التحقق من هذا الفرض باستخدام تحليل االنحدار 

)متغير تابع( من خالل مفهوم الذات )األكاديمي واالجتماعي(  باتخاذ القرار األكاديمي
 ( نتائج تحليل االنحدار.11ويوضح جدول ) .نمستقال  انكمتغير 
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 حيث بلغت( أن نموذج االنحدار معنوي 11أظهرت نتائج نموذج االنحدار )جدول 
. وأن متغير مفهوم 0,001داللة أقل من مستوى ب 151,685و 238,746 قيم )ف(

 من التباين الكلي التخاذ القرار األكاديمي % 43,1بإمكانه تفسير الذات األكاديمي 
 الكلي. ( من التباين% 49,1ويفسران معًا ) مفهوم الذات االجتماعيللطالب؛ يليه 

ويمكن تفسير تلك النتيجة بأن الطالب أصحاب مفهوم الذات اإليجابي لديهم 
القدرة على مواجهة التحديات وينخفض لديهم مستوى القلق ويتمتعون بالقدرة على ضبط 

هذا باإلضافة  (.187، 2004)يوسف قطامي،  النفس ومواجهة الضغوط واإلحباطات
فالفرد الذي يؤمن  ؛ألفضل واألنسب لهمفي أنفسهم وفي قدراتهم على اختيار ا لثقتهم

بالقدرة على التغلب يشعر وبقدرته على إنجاز أهدافه، يكون بإمكانه تسيير أمور حياته، 
بالقدرة على اتخاذ القرار  مرتفعو مفهوم الذات لذا يتمتع هؤالء الطالب على العقبات.

 من( 2008محمد ) بندر ما توصل إليهمع جزئيًا وتتشابه تلك النتيجة   .األكاديمي
 .الذات فاعليةخالل  من الطالبيين المرشدين لدى القرار اتخاذ على بالقدرة لتنبؤا إمكانية

 نناأ إال حياتنا في لقرارا اتخاذ عملية تتركه الذي الكبير التأثير من الرغم وعلى
 ثقتهم مبعد نشعر أو ،مقراراته اتخاذ في تسرعًا أو اعتمادية دفرااأل من الكثير لدى نالحظ

 على أو األخرين على االعتماد الى المقابلهم في وميل اتخاذها عن وعجزهم بأنفسهم
فعلى متخذ القرار أن يكون  .(97، 2014)شريفة بن غذفة، اتخاذ قراراتهم  في الظروف

واثقًا من نفسه عند اختيار البديل األفضل، غير متردد، ومعتمدًا على قدراته الشخصية 
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اعية في اإلحساس بالمشكلة والمبادرة لحلها وتحمل مسئوليته الكاملة إزاء وأحيانًا االجتم
  (.62، 2014نتائج اختياراته )شريفة بن غذفة، 

 :المقترحة ثو البحو توصيات ال
 وصي باآلتي:ة تالحالي فإن الباحث البحثإليه  من خالل ما توصل

دف لتنمية االستفادة من نتائج البحث الحالي في تصميم برامج إرشادية ته .1
 مهارات اتخاذ القرار األكاديمي لدى طالب الجامعة.

عقد ورش عمل ودورات تدريبية وتنمية بشرية لطالب الجامعة لدعم المفهوم  .2
 الذاتي اإليجابي لديهم.

في دعم التأكيد على أهمية التكامل بين دور البيئة األسرية والبيئة الدراسية  .3
ماعية يتم تنظيمها من خالل من خالل أنشطة اجتمفهوم الذات لديهم 

 الجامعة والطالب وأسرهم.
فحص عالقة اتخاذ القرار األكاديمي ومفهوم الذات باستخدام عينات من  .4

 مستويات دراسية وخلفيات ثقافية مختلفة.
الكشف عن عالقة اتخاذ القرار األكاديمي بمتغيرات معرفية وشخصية  .5

 مثل التسويف األكاديمي واألساليب المعرفية.
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 منشورة، جامعة أم القرى.
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135-163. 
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التعليم األساسي في  من-الثانيةالحلقة  –الخامس  عينة من تالميذ الصف
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ص  (،1) ع(، 18) مجأم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية، 
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