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  :المستخلص

 ،والتوافق النفسي االنفعالي ،المساندة االجتماعية: لمعرفة السمة العامة لكل منهدفت الدراسة 
والدافعية للتعلم لدى طالبات الدبلوم التربوي بجامعة حائل بالمملكة العربية السعودية، كما هدفت 
لتقصي طبيعة العالقات السببية بين هذه المتغيرات، وبينها وبين الرضا عن الوضع االقتصادي 

باإلضافة إلى التحصيل  ،درجة البكالوريوسالجامعة بوالتقدير عند التخرج في  ،جتماعياال
تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية وبلغ حجمها . بالمعدل التراكمي الحالي هعن ُمعبرا  الدراسي 

 أسفرت الدراسة. اتبعت الباحثة المنهج الوصفي والمنهج السببي والسببي المقارن .  طالبة 761
المساندة االجتماعية والدافعية للتعلم : اتسمت كل من: اآلتية حصائيةاإلداللة النتائج ذات العن 

. في حين اتسم التوافق النفسي االنفعالي باإليجابية بدرجة فوق الوسط ،باإليجابية بدرجة كبيرة
والتوافق  ،تماعيةالمساندة االج: توجد عالقات سببية طردية متبادلة بين الدافعية للتعلم مع كل من

 .النفسي االنفعالي، وال توجد عالقات سببية بين المساندة االجتماعية والتوافق النفسي االنفعالي
عكسية سببية وفي حين كان لمستوى الرضا المتوسط عن الوضع االقتصادي االجتماعي عالقة 

ة مع المساندة عكسيسببية كان للمستوى الضعيف منه عالقة  ،مع التوافق النفسي االنفعالي
توجد عالقة سببية طردية بين التخرج في  .طردية مع الدافعية للتعلمسببية وعالقة  ،االجتماعية
 كما توجد عالقة سببية طرديةبتقدير جيد جدا والمساندة االجتماعية،  سالبكالوريو بدرجة  الجامعة

 . بين التحصيل الدراسي والدافعية للتعلم
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Educational Diploma Students at the University of Hail 
Dr. Fatma Elsiddig, Department of Psychology, University of Hail 
 
The purpose of this study was to examine the general trends of social support, 
psycho-emotional adjustment, and motivation to learn among female educational 
diploma students at the University of Hail in Saudi Arabia. It also investigated the 
nature of the causal relationships between these variables and the female students' 
satisfaction with their socio-economic situation, academic achievement, and the 
bachelor's degree as a whole.  
The sample was chosen randomly and contained 167 students. The researcher 
used both descriptive and causal methods. The study results were statistically 
significant. Herein social support and motivation to learn were highly positive, while 
psycho-emotional adjustment was both positive and above average herein. 
Furthermore, direct reciprocal causal relationships were found between the 
motivation to learn and the social support and psycho-emotional adjustment, with 
there being no causal relationships between social support and psycho-emotional 
adjustment. While a moderate level of satisfaction with the socio-economic situation 
had an inverse causal relationship with psycho-emotional adjustment, a low level of 
it had an inverse causal relationship with social support and a direct causal 
relationship with motivation to learn. There was a direct causal relationship between 
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graduation with a grade of very good and social support. Furthermore, there was a 
direct causal relationship between academic achievement and motivation to learn. 
Keywords: social support; psycho-emotional adjustment; motivation to 
learn; satisfaction with the socio-economic situation; academic 
achievement; bachelor's degree.  

 : مقدمة
األفااراد الااذين يتفاعاال معهاام  ماانيحاايط بااه العديااد حياا   ،نسااان وسااط بيئااة اجتماعيااة ثاارةيااا اإليح

. عنااه ماان عالقااات ميبعااده أوإليااه  ميقااربهمااا ، ويحاادد درجااة ونااوا هااذا التفاعاال باادرجات مختلفااة
أم  ةماديااا تماان الاادعم سااوا  أكاناا متعااددةواا ناااوتتميااا التفاااعالت اإليجابيااة بااين األفااراد بتبااادل أ

مما يشكل مساندة اجتماعية يقدمها كال مانهم لرخار بحسام الموقاف المعاين،  ،ةأم معرفي ةفيعاط
قااد يتطلاام توافقااا نفساايا حياا  تتااراوا أحاادا  الحياااة  أوينااتج عاان هااذا التفاعاال توافااق نفسااي  وقااد

 ،هااذه األمااورعاان  ةالجامعياا ةوال تنفصاال حياااة الطالباا ،رومجرياتهااا بااين حااد  يساار وحااد  يضاا
كماا تتطلام تباادل  ،كل نواحيه وخاصة االنفعالي مناه معية تتطلم التوافق النفسي فيفالحياة الجا

باإلضااافة للمساااندة التااي تقاادمها األساارة، ، ومدرساااتها واميالتهااا ةالمساااندة االجتماعيااة بااين الطالباا
 ها ماانأهااداف ةحقااق الطالبااتحتااى  األماار الااذي يجاام أن يترافااق بدرجااة عاليااة ماان الدافعيااة للااتعلم

الجامعاة،  فاي اتخرجها تليالمهنية التي  أم ،االجتماعيةأم  ،العلميةأكانت بالجامعة سوا   اقهالتحا
 ،االنفعااليالنفسي والتوافق  ،المساندة االجتماعية: كل من وتعمل هذه الدراسة على تقصي طبيعة

 .خرل أُ من عوام بهاوما قد يتعلق بجامعة حائل، والدافعية للتعلم لدى طالبات الدبلوم التربوي 
جميعهااا  علااى تعااددها فقااد أجمعاات أنهاااتالحااا الباحثااة و  تعددار ا المسدداندة االجتماعيددة تعددددت 

 ذلاات تعريااف ةوماان أمثلا، يتفاعال معهاام الفارد للحصااول علاى دعاام ماا أشااخا علاى أهميااة وجاود 
الادعم االنفعاالي والماادي واألدائاي ": بأنهااللمسااندة االجتماعياة ( 0222)المقصاود  وعبادالسرسي 

دراتقادرة الفارد علاى تقبال  ومادى ،باهبل اآلخارين المحيطاين الذي يتلقاه الفرد من ق   . "هاذا الادعم وا 
مقادار ماا يتلقااه الفارد مان دعام : "أنهااب (0227) شاعبان وهريادي ، وتعريف(02 :0276، النملة)

خااالل عالقاتااه باااآلخرين ماان حولااه فااي الشاابكة االجتماعيااة  ومااادي ،وساالوكي ،ومعرفااي ،وجااداني
" وتسابم المتاعام ،أو مواقاف تثيار القلاق ،وخاصة عندما يواجه أحاداثا ضااةطة ،التي ينتمي لها

 (.220: 0272، الطراونه)
شااير عاادد ماان األبحااا  إلااى أن مصااادر المساااندة االجتماعيااة األساسااية تتمثاال فااي األساارة يكمااا 

والمساااااندة  ،لوجدانيااااةالمساااااندة االنفعاليااااة وا: تتمثاااال فاااي هاأن أشااااكالو واألصااادقا  وامااااال  العماااال 
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، قااادور) .والمسااااندة التقييمياااة ،والمسااااندة بالمعلوماااات أو الااادعم المعلومااااتي ،األدائياااة أو المادياااة
، وترى الباحثة أن مصادر المساندة االجتماعية قد تااداد أو تانق  (44-27، 42-42: 0272

ساساااي للمسااااندة بحساام ثقافاااة المجتماااع المعناااي، ففاااي حاااين تشاااكل األسااارة الصاااغيرة المصااادر األ
أن األساارة الممتاادة والقبيلااة ككاال فااي بعاام المجتمعااات نجااد  ،االجتماعيااة فااي أةلاام المجتمعااات

تشاكل مصادرا مهمااا مان مصااادر المسااندة االجتماعيااة، وال تقتصار مصااادر المسااندة االجتماعيااة 
جتمعاات بل يشكل الجيران مصدرا طيباا للمسااندة االجتماعياة خاصاة فاي الم ،على قرابة الدم فقط

المساالمة، كمااا تاارى الباحثااة أن مفهااوم المساااندة االجتماعيااة يجعاال العديااد ماان م سسااات المجتمااع 
كالشاارطة  ،محتاجااا للاادعم والسااندمصاادرا مهمااا لهااا، وذلاات بحساام الموقااف الااذي يكااون فيااه الفاارد 

والمستشااافى واألندياااة الرياضاااية، أماااا المااادارس والجامعاااات فتحتااال المركاااا الااارئيس مااان باااين هاااذه 
وذلت من خالل ما يجده الفرد من تفااعالت بيناه وباين  ،لم سسات في تقديم المساندة االجتماعيةا

 . وأصدقائهمعلميه وامال ه 
فمثال المسااندة المادياة والعاطفياة  ،الباحثة أن شكل المساندة االجتماعية يعتمد على مصدرها ى تر 

في حين تتكفل المادارس والجامعاات  من ةيرها من مصادر المساندة، بها األسرة بقدر أكبر تتكفل
 .بالمساندة المعلوماتية بقدر أكبر من بقية المصادر وهكذا

عاان المسااندة االجتماعياة لادى طلباة الجامعاات  التاي تقصاتأسافرت نتاائج العدياد مان الدراساات  
ات حي  وجدت هذه الدراسات ارتباط المساندة االجتماعية بالعدياد مان المتغيار  ،فائدتها في حياتهم

التاي وجادت  Carmeli et al. (2021) دراساةأمثلاة ذلات ومان  ،إيجابية الشأن فاي حيااة الطلباة
الكفااا ة المتساامين بضاعف  األكاااديمي للطاالميجااابي فاي األدا  اإل هاااالجتماعيااة أثر  للمسااندةأن 

أن المسااندة  Kingery et al. (2020)وجاد كاذلت  ،(social self efficacy)االجتماعياة 
المسااندة االجتماعياة التاي  أماا منبئ بقلة القلق لادى الطلباة، عامل األسرةاعية المقدمة من االجتم

 علااي   وتوصاالت دراسااة(. well being)الذاتيااة  ماان الرفاهيااةفتنباائ بدرجااة جياادة يقاادمها الااامال  
باااين المسااااندة االجتماعياااة وفاعلياااة الاااذات  إحصاااائياعالقاااة ارتباطياااة دالاااة  إلاااى وجاااود( 0272)

ارتبطااات المسااااندة ( 0272)فاااي دراساااة المطارناااة و ، طلباااة كلياااة التربياااة بجاااااانلااادى  اعياااةاإلبد
 . مع السعادة لدى طلبة جامعة م تة إحصائيااالجتماعية ارتباطا داال 

علاى ضارورة التميياا باين المسااندة االجتماعياة التاي يتلقاهاا  Rankin et al. (2018)وي كاد 
درات إكيفيااة  هااو األكثاار تااأثيرا   فقااد وجاادوا أن األماار ،مقاادارهافعااال ماان  يحتاجونااهوبااين مااا  الطلبااة
 بينهماافكلماا كاان الفاارق  ،منهاا يحتاجوناهماا  قادرمقارنه ماع  يتلقونهالمقدار المساندة التي  الطلبة
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 أحادهمخاصاة عنادما يكاون الادعم العااطفي الاذي يحتاجاه  ،كبيرا أدى ذلت إلى مايد من االكتئاام
 . يفوق ما يتلقاه

مناحي التوافاق  دتتعد حي  ،وباستفاضةالتي تمت دراستها  لتوافق من أقدم المفاهيم النفسيةاإن 
العقلااااي والاااديني والسياسااااي والاواجاااي واألسااااري : فهنااااات التوافاااق التاااي يجاااام أن يحياااا بهااااا الفااارد

دمحم دراساة  عاددتوقاد   .(01 -02: 0270 حاولي،)واالقتصادي والمدرسي والترويحاي والمهناي 
اهاران ماا وضاحه منهاا فاأوردت  ،الم شرات الدالاة علاى تمتاع الفارد باالتوافق النفساي( 02:0272)
 ،والمرونااة واالسااتفادة ماان الخباارات السااابقة ،اإلمكانياااتالتقباال الااواقعي لحاادود : كاااآلتي (0220)

ماع القادرة علاى التكياف ماع المطالام  ،والقدرة على مواجهة التحاديات واألاماات ومشااعر اإلحبااط
، كماا تا دي إلاى الشاعور بالساعادة والراحاة النفساية والرضااا ةالمسا وليوتحمال  ،ت الداخلياةوالحاجاا

هاو جاامعي  الفارد كطالامهام مجاال فاي حيااة أ وترى الباحثاة أن  .على الحياة واإلقبال ،عن الذات
 داخالالتوافق النفسي للطالم الجامعي سوا  أكان ترى أن كما  ،توافقه النفسي مع الحياة الجامعية

ماان  بالجامعااةالتحاق  األهااداا التااين ما إليااه وماا يصاابيحقاق لااه نياال  خارجهااا مالجامعااة أ أساوار
  .اأجله

 أن القاااذافي( 72 :0272) دمحمدراساااة  النفساااي وتاااذكراالنفعاااالي أحاااد أبعااااد التوافاااق  عاااد التوافاااقيُ 
ماع  ،عواطفاهوالسيطرة علاى  ،امناسب اانفعالي اقدرة الفرد على اتخاذ موقف"عرفه على أنه  (0277)

هااذا وقااد تناولاات العديااد ماان الدراسااات التوافااق  ".واالسااتقرار النفسااي دون تااوترات اباالرتياااشااعوره 
ال الحصار منها على سبيل المثال النفسي لدى طلبة الجامعة من حي  ارتباطه بعدد من العوامل 

هاااد إعاااداد أن التوافاااق النفساااي واالجتمااااعي لااادى طلباااة معالتاااي وجااادت ( 0277)دراساااة الااملاااي 
أن عاادد ماان  (0272)دمحم دراسااة  هوجدتاا، ومااا المعلمااين ذو عالقااة موجبااة مااع الساالوت التوكياادي

  .االنفعالي النفسي سنوات االلتحاق بالجامعة يحد  فروقا بين الطالبات من حيت توافقهن
، دراساايةالحياااتهم  طااوال مساار علددا الطددالل والطالبدات الدافعيددة للددتعلم العامددل اأكيدر تدد ييرا   عددت  

 وأ ماادارس ماانور الدراسااة باادُ  مالتحاااقهاألهااداا المنشااودة ماان  واأن يحققاا ون فباادونها ال يسااتطيع
عرفاااوا الدافعياااة  (0226)أن تاااوق ووخااارون ( 66: 0272)، وقاااد ذكااار المسااااعيد والااات  جامعاااات

لياه بنشااط ع واإلقباالحالة داخلية عند المتعلم تدفعه إلى االنتبااه للموقاف التعليماي، : "للتعلم بأنها
 بأنهاا( 144: 0274)د وتعرفها دراسة جديا "موجه، واالستمرار في هذا النشاط حتى يتحقق التعلم

وقااد ذكاارت "  العلمااي البحاا القااوة الداخليااة التااي تجعاال الطالاام يرةاام فااي الدراسااة وتدفعااه إلااى "
ار األدو عااددا مااان وضااحا ( 0221)أن الاةلااول والمحاميااد ( 22:  0272عبااد الوهااام،) دراسااة 
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 ،المااتعلماطااالق الطاقااات الكامنااة لاادى : منهااا ،الدافعيااة للااتعلم عمليتااي الااتعلم والتعلاايم بهااا متخااد
علاى الاتعلم برةباة واهتماام شاديدين، وجاذم انتبااه المتعلماين  اإلقباالوحفااه علاى  ،واستثارة نشاطه

، كماا توجاه وتركياهم على موضوا التعلم والحفاظ على هذا االنتباه مماا يحقاق الهادا مان الادرس
التاي تسااعدهم علاى تحقياق أهادافهم  المادياةواإلمكانات المادياة وةيار  الوسائلالمتعلمين الختيار 

  .من التعلم
وعملت علاى تقصاي  ،الدراسةلذا تناولت العديد من الدراسات في المجال التربوي الدافعية للتعلم ب 

ا عملاات العديااد ماان الدراسااات علااى باال وألهميتهاا ،وثااار ارتفاعهااا أو انخفاضااها علااى أدا  الطااالم
دراساة األحماادي ال الحصار  المثاال علاى سابيل هاذه الدراسااات ومان ،معرفاة العوامال المرتبطاة بهاا

دراساة كماا وجادت  ،باالتفكير اإليجاابي التنبا تعمال علاى  للاتعلم الدافعيةأن التي وجدت  (0274)
  .التحصيلي األعلى ذوي المستوى أكبر لدى الطلبة  للتعلم كانتالدافعية أن ( 0222) المساعيد

 أنوض  أن مصادر الدافعياة للاتعلم إماا  Lumsden (1994)أن ( 222: 0271)ويذكر السيد 
مان أجال ماا يجاده مان متعاة فاي عملياة الاتعلم و ، يكون داخليا حي  يعمال الماتعلم مان أجال الاتعلم

جاااوائا ورضاااا المعلااام أو خارجياااا وذلااات فاااي حالاااة الاااتعلم القاااائم علاااى تحقياااق ال ،اإلنجااااا وتحقياااق
  .والوالدين

يباارر اختيارهااا لهااذه المتغياارات عليااه  ترتكااا نظريااا  أساساااممااا ساابق االطااالا عليااه تجااد الباحثااة 
 ،فكلهاا متغياارات شاديدة االرتباااط بالحيااة األكاديميااة ،طالبااات الادبلوم التربااوي  فااي مجتماعلدراساتها 

فالبااد أن يتساامن بساامات تاا هلن  ،ماااتالاادبلوم التربااوي يهاادا إلااى تخااريج معلبرنااامج خاصااة أن 
ومساتوى مرتفاع مان  ،عالياة للاتعلم دافعياةنفساهن ذوات أأن يكان هان  والباد ،الترباوي  بدورهنيام قلل

وأنهان يجادن فاي حيااتهن الشخصاية المسااندة االجتماعياة مماا يجعلهان  االنفعالي، النفسي التوافق
الساببية  العالقااتت ساببية تبحا  عان كاذلت لام تجاد الباحثاة دراساا، ةيرهن م هالت ألن يساندن

الاادبلوم  لاادى طالبااات أمبصاافة عامااة كااان أسااوا   ،مجتمعااة فااي دراسااة واحاادةالمتغياارات هااذه بااين 
 .بصفة خاصة بجامعة حائلالتربوي 
 :الدراسةوأسئلة مشكلة 

 وتخاريج عادد مان الطالباات الراةباات للعمال فاي لتأهيلتم افتتاا الدبلوم التربوي في جامعة حائل 
حتااج لتدريساها كلياات علمياة وأدبياة ذات تخصصاات يُ  فايقطاا التدريس الحكومي ممن تخرجن 

الراةبات الدبلوم التربوي الخريجات برنامج بفالتحقت  ،اإلعداد التربوي  ينقصهنفي المدارس ولكن 
ماان ذوات التخصصااات العلميااة واألدبيااة المختلفااة ولكاانهن ال يحملاان  بالعماال فااي مجااال التاادريس
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تتطلام أن يتصاف التادريس وظيفاة إن . عد هذا شرطا للتوظيف كمعلماةالتربية حي  يُ  لوريوسبكا
دراكاه الساليم و  ،والدافعياة العالياة للاتعلم ،االنفعااليالنفساي من يعمل بها باالتوافق  لمقادار ماا يتلقااه ا 
المعلماون  بهاا يتحلاىكلها أمور يجام أن ف، ومستمتعا به ذا المقدارمتقبال لهمن مساندة اجتماعية 

مادى عملات الباحثاة علاى دراساة  ، لاذالطالبهم أو طالبااتهمتقديمها  او أوال حتى يستطيع والمعلمات
ومعرفاااة العوامااال الساااببية  ،تاااوافر هاااذه الصااافات لااادى الطالباااات المقااابالت علاااى العمااال كمعلماااات

 :يينالتال الس الينللوصول إلى إجابات عن  المجالفي هذا تسعى الدراسة و  المتعلقة بها،
والدافعياة  ،التوافق النفسي االنفعااليو  ،االجتماعية المساندة: ما هي السمة العامة لكل من .7

 لدى طالبات الدبلوم التربوي بجامعة حائل؟ للتعلم
عواماال فيمااا بينهااا كيااف تشااكل مااا هااي طبيعااة العالقااات السااببية بااين متغياارات الدراسااة و  .0

 ببعضها البعم؟منبئة 
الخاضااعة متغياارات الطبيعااة العالقااات السااببية بااين  تقصاايإلااى  راسااةالد هاادات :الدراسددةأهدددا  

 ،المسااندة االجتماعياةب التنبا العاملاة علاى  المتغيارات، مان حيا  معرفاة الدراساة هللفح  فاي هاذ
عاماال  علااى أنااهتااارة  تفحاا  كاال متغياار منهاااحياا  والدافعيااة للااتعلم،  ،التوافااق النفسااي االنفعاااليو 

 تتااأثرإلااى معرفااة كيااف  الدراسااةهاادا تكمااا . عاماال تااابع لااهأخاارى كة مسااتقل للمتغياار اآلخاار، وتااار 
التقااادير الاااذي بو  ،المتغيااارات الساااابقة بمااادى رضاااا الطالباااة عااان وضاااعها االقتصاااادي االجتمااااعي

حااتاه عنه بالمعدل التراكماي الاذي  ُمعبرا  بتحصيلها الدراسي و  ،البكالوريوستخرجت به في مرحلة 
: ، هذا باإلضافة إلى معرفاة السامة العاماة لكال مانالدراسةهذا  ا إلجر السابق  الدراسيفي الفصل 

 .والدافعية للتعلم لدى الطالبات ،والتوافق النفسي االنفعالي ،المساندة االجتماعية
 :نوعين من المتغيرات الدراسة تتضمن :الدراسةمتغيرات 
لباة عان رضاا الطامادى : مان تضام كاالو وهاي متغيارات مساتقلة : ورتبيدة اسدميةمتغيرات  .7

فاااي مرحلاااة  الجامعاااة فااايوالتقااادير الاااذي تخرجااات باااه  ،وضاااعها االقتصاااادي االجتمااااعي
وقاااد تااام التعامااال ماااع كااال مساااتوى مااان مساااتويات هاااذه المتغيااارات االسااامية  .البكاااالوريوس

 .كمتغير عددي والرتبية
وهااي المتغياارات التابعااة للمتغياارات االساامية والرتبيااة (: فتر ددة أو نسددبية)متغيددرات كميددة  .0

شار إليها سابقا ، وقد تكاون باين هاذه المتغيارات الكمياة عالقاات ساببية مباشارة أو ةيار المُ 
المسااندة االجتماعياة، والتوافاق النفساي االنفعاالي، : من المتغيرات كالوتضم هذه . مباشرة
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عنه بالمعدل التراكماي للفصال الدراساي الساابق  ُمعبرا   الدراسيالتحصيل والدافعية للتعلم، و 
 .الدراسةوات لتطبيق أد

 :تعرا الباحثة مصطلحات الدراسة كاآلتي :الدراسةمصطلحات 
الدعم الوجداني والسلوكي الذي تتحصل علية الطالبة في المواقف الحياتياة  :المساندة االجتماعية

عاارا وتُ . كمااا تدركااه الطالبااة المختلفااة ماان المحيطااين بهااا ماان أفااراد أساارتها واميالتهااا ومدرساااتها
ساتخدم فاي هااذه جاة التاي تتحصاال عليهاا الطالباة فااي مقيااس المسااندة االجتماعيااة المُ بالدر  إجرائياا
 .الدراسة

فاي الجامعاة و  ،بشاكل عااماالنساجام ماع المواقاف الحياتياة القدرة علاى  :التوافق النفسي االنفعالي
ماااع  اإليجاااابي الحكااايموالتعامااال  ،االساااتمتاا باألحااادا  الطيباااةوالاااذي يظهااار فاااي بشاااكل خاااا ، 

بالدرجاة التاي تتحصال عليهاا  إجرائيااعرا ويُ . التأقلم معهاب أمبحلها كان أسوا     الماعجةاألحدا
 .ستخدم في هذه الدراسةالمُ  التوافق النفسي االنفعاليالطالبة في مقياس 

الرةباااة فااي الاااتعلم والتاااي تظهااار فاااي ساالوت الطالباااة الااادال علاااى مااادى االهتماااام  :الدافعيدددة للدددتعلم
بالدرجاااة التاااي تتحصاال عليهاااا الطالبااة فاااي مقيااااس  إجرائياااعااارا وتُ . علماايال بالدراسااة والتحصااايل

 .ستخدم في هذه الدراسةالمُ  الدافعية للتعلم
الطالبااة مان خااالل دراسااتها  مناات مانهالقاادر مان المعااارا والمهاارات التااي تمك   :التحصديل الدراسددي

لتراكمي للطالباة الاذي تحصالت بالمعدل ا إجرائياعرا يُ و . دبلوم التربوي المختلفةبرنامج اللمقررات 
الدراسااي السااابق  فااي مقااررات الفصاال عليااه ماان خااالل أدائهااا فااي االختبااارات التحصاايلية المختلفااة

 .للفصل الذي ُطبقت أثنا ه أدوات هذه الدراسة
 :حدود الدراسة

 .جامعة حائلب الدبلوم التربوي في برنامج  المسجالتالدارسات و  اإلنا : الحدود البشر ة
المملكاااة العربياااة  -مديناااة حائااال -بحاااي أجاااا  جامعاااة حائااالمجماااع الطالباااات ب: المكانيدددةالحددددود 
 .السعودية

 م0276/0271الدراسي  للعامالفصل الدراسي الثاني : الحدود الزمانية
الطالبااة، والتوافااق النفسااي  تدددرك اعلااى فحاا  المساااندة االجتماعيااة كمااا  كمددا تقتصددر الدراسددة -

هاام الطالبااة بااذلت، ولاايس بمااا ياادلي بااه اآلخاارون عنهااا مماان  تقددررم كمااا االنفعااالي والدافعيااة للااتعل
 .حولها

جراءات من جية الدراسة   :الميدانية اوا 
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حياا  عملاات  المقااارن  والساببيوالماانهج السااببي  ،اتبعاات الباحثااة الماانهج الوصافي :مدن   الدراسددة
لعالقاااة باااين العلاااة بغاارم تحدياااد ا متغيااارات الدراساااة معرفاااة العالقاااات السااببية باااينعلاااى الباحثااة 
صاانف أحيانااا  ضاامن البحااو  الماانهج السااببي يُ  أن( 006: 7224) أبااو عااالميااذكر و  .والمعلااول

يحااول  –المنهج السببي  –الوصفية ألنه يصف الحالة الراهنة لبعم المتغيرات إال أن هذا النوا 
ل عاام نوعااا  ماان أن يحادد أساابام الحالاة الراهنااة للظااهرة موضااوا الدراسااة، لاذا يمكاان اعتبااره بشااك

طلاق علاى البحاو  التاي تناتهج يُ ويذكر أيضا أناه فاي بعام األحياان . مناهج البحو  قائما  بذاته
، (expost facto)طلااق علياه بالالتينياة أو ماا يُ " ماا بعااد الواقاع"بحاو   المقااارن  المانهج الساببي

 .سة تراجعيةن العلة والمعلول يكونا قد حدثا بالفعل ويحاول الباح  دراستهما دراإحي  
للفصال الدراسااي يتكاون مجتماع الدراساة مان طالباات الادبلوم الترباوي المساجالت : مجتمد  الدراسدة

 .0276/0271للعام الدراسي الثاني 
 761وبلاغ عادد الطالباات المساتجيبات للمقااييس  ،تام اختيارهاا بالطريقاة العشاوائية :عينة الدراسة

    .ةطالب
 :الدراسةتوصيا عينة  

 االسمية والرتبيةيوض  خصائ  عينة الدراسة تبعا للمتغيرات ( 7)رقم جدول 
 النسبة المئوية المجموا التدرج متغيرات التوصيف
 فيالتقدير عند التخرج 

بدرجة  الجامعة
 البكالوريوس

 38.9 65 جيد
 39.5 66 جيد جدا
 21.6 36 ممتاا

 100.0 167 المجموا
الرضا عن الوضع 
 ماعياالقتصادي االجت

 7.8 13 ضعيفة الرضا
 25.1 42 متوسطة الرضا

 48.5 81 راضية
 18.6 31 راضية جدا 

 100.0 167 المجموا
 :دوات التاليةاستخدمت الباحثة لجمع البيانات األ :أدوات الدراسة 
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االقتصاااادي  وضاااعهاعااان الطالباااة رضاااا  مااادى: عااانوتساااأل  :اأوليدددة البيانددداتاسدددتمارة  .7
 ، والمعادلالبكالوريوسبدرجة  الجامعة في تخرجهاعند الذي حااته  يروالتقد ،االجتماعي
 .لفصل الدراسي السابق لتطبيق أدوات الدراسةالذي تحصلت علية في االتراكمي 

وعلااي،  البوارضااي) ،(0270)إعااداد ساانا  جبااار كاااطع  :مقيدداس المسدداندة االجتماعيددة .0
0272 :706.) 

 .(627: 0272)مسعود عبد الحميد حجو إعداد  :التوافق النفسي االنفعاليمقياس  .6
: 0276، وحسااينالكااريم  عبااد)، (0222)إعااداد نورجاان عااادل : مقيدداس الدافعيددة للددتعلم .2

7661-7664.) 
 :الدراسة اأولية للمقاييس

هاو التحقااق ماان  الدراسااةأن الغاارم مان الدراسااة األولياة ألدوات ( 22: م7224)ياذكر أبااو عاالم 
مها في جمع البيانات، كما يناوه إلاى أن هناات فرقاا  باين الدراساة صدق وثبات األدوات قبل استخدا

، فااالغرم ماان الدراسااة االسااتطالعية القيااام ببحاا  الدراسااةاالسااتطالعية والدراسااة األوليااة ألدوات 
، أماا الدراساة األولياة فغرضاها التحقاق مان صادق الدراساةمصاغر الختباار مختلاف عناصار خطاة 

أوليااة تجرياام المقاااييس علااى عينااة  متاا. البياناااتمها فااي جمااع قباال اسااتخدا الدراسااةوثبااات أدوات 
، وبعااد تصااحي  الحاليااةالدراسااة ، تاام اختيااارهن بطريقااة عشااوائية مان مجتمااع طالبااة( 32)حجمهاا 

التوصااال إلاااى تاام  SPSSوباساااتخدام برناااامج االسااتجابات ورصاااد الاادرجات فاااي الحاسااام اآللااي، 
كمااا  اإلجاارا  هااذا الباحثااة نتااائجوتعاارم ، دمةالخصااائ  الساايكومترية التاليااة للمقاااييس المسااتخ

 :يلي
 :حسال االتساق الداخلي للمقاييس: أوال
مااع الدرجااة الكليااة  البنااودلمعرفااة اتساااق  :لمقيدداس المسدداندة االجتماعيددة الددداخلي د االتسدداق 1

 درجةحسام معامل ارتباط بيرسون بين تم ، بندا( 02)والمكون من بمقياس المساندة االجتماعية 
 :مع الدرجة الكلية للمقياس، والجدول التالي يوض  نتائج هذا اإلجرا  بند كل

مع الدرجة الكلية بمقياس المساندة االجتماعية  البنوديوض  معامالت ارتباط ( 0)جدول رقم 
 (.32= ن . )الدراسة الحاليةبمجتمع 

معاماااااااااااااااااااااااااااااااال  البندرقم 
 االرتباط

معاماااااااااااااااااااااااااااااااال  البندرقم 
 االرتباط

معاماااااااااااااااااااااااااااااااال  البندرقم 
 رتباطاال

1 .429 8 .254 15 .504 
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2 .696 9 .598 16 .139 
3 .389 10 .505 17 .456 
4 .494 11 .578 18 .144 
5 .395 12 .543 19 .180 
6 .427 13 .411 20 .415 
7 .562 14 .291   

 ،موجبااة اإلشااارة البنااودمعااامالت االرتباااط لجميااع جميااع تالحااا الباحثااة ماان الجاادول السااابق أن 
اتساااق داخلااي جيااد، وذلاات عنااد ببهااذا المقياااس تتمتااع  البنااودوهااذا يعنااي أن جميااع  ،صاافرية وةيار

 .الدراسة الحاليةمجتمع تطبيقه على 
ماع الدرجاة الكلياة  البناودلمعرفة اتسااق  :لمقياس التوافق النفسي االنفعالي الداخلي د االتساق 2

حساام معامال ارتبااط بيرساون باين  تام ،بنادا( 72)والمكون مان التوافق النفسي االنفعالي بمقياس 
 :اإلجرا مع الدرجة الكلية للمقياس، والجدول التالي يوض  نتائج هذا  بندكل  درجة

 التوافق النفسي االنفعاليمع الدرجة الكلية بمقياس  البنوديوض  معامالت ارتباط  (6)جدول رقم 
 .(32= ن ) .الدراسة الحاليةبمجتمع 

معاماااااااااااااااااااااااااااااااال  البندرقم 
 طاالرتبا

معاماااااااااااااااااااااااااااااااال  البندرقم 
 االرتباط

معاماااااااااااااااااااااااااااااااال  البندرقم 
 االرتباط

1 .448 6 .466 11 .272 
2 .313 7 .555 12 .305 
3 .390 8 .258 13 .502 
4 .325 9 .289 14 .505 
5 .445 10 .533 15 .503 

 ،موجبااة اإلشااارة البنااودمعااامالت االرتباااط لجميااع جميااع تالحااا الباحثااة ماان الجاادول السااابق أن 
اتساااق داخلااي جيااد، وذلاات عنااد ببهااذا المقياااس تتمتااع  البنااودوهااذا يعنااي أن جميااع  ،ر صاافريةوةيا

 .الدراسة الحاليةمجتمع  ىتطبيقه عل
ماع الدرجاة الكلياة بمقياااس  البناودلمعرفاة اتسااق  :للدتعلملمقيداس الدافعيددة  الدداخلي د االتسداق 3

ماع  بنادكال  درجاةتبااط بيرساون باين معامال ار  تام حساام، بنادا( 01)والمكاون مان  الدافعية للتعلم
 :الدرجة الكلية للمقياس، والجدول التالي يوض  نتائج هذا اإلجرا 
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 للتعلم بمجتمعالدافعية مع الدرجة الكلية بمقياس  البنوديوض  معامالت ارتباط ( 2)جدول رقم 
 (.32= ن . )الدراسة الحالية

معاماااااااااااااااااال  رقم البند
 االرتباط

معاماااااااااااااااااال  رقم البند
 االرتباط

معاماااااااااااااااااال  رقم البند
 االرتباط

معاماااااااااااااااااااااااااال  رقم البند
 االرتباط

1 .400 8 .432 15 .431 22 .421 
2 .716 9 .683 16 .301 23 .412 
3 .632 10 .127 17 .481 24 .776 
4 .619 11 .221 18 .554 25 .458 
5 .600 12 .690 19 .354 26 .605 
6 .623 13 .642 20 .197 27 .514 
7 .605 14 .561 21 .391   

 ،موجبااة اإلشااارة البنااودمعااامالت االرتباااط لجميااع جميااع تالحااا الباحثااة ماان الجاادول السااابق أن 
اتساااق داخلااي جيااد، وذلاات عنااد ببهااذا المقياااس تتمتااع  البنااود، وهااذا يعنااي أن جميااع وةيار صاافرية

 .الدراسة الحاليةمجتمع  ىتطبيقه عل
 : للمقاييس معامالت اليبات :يانيا

بمجتماااع  الااادبلوم الترباااوي علاااى طالباااات  اعناااد تطبيقهااا للمقااااييس وذلاااتالثباااات مالت معاااالمعرفاااة 
فبااين هااذا اإلجاارا  النتااائج  ،بااروان -وساابيرمان تطبيااق معااادلتي الفاكروبنااا تاام  ،الدراسااة الحاليااة

 : المعروضة بالجدول التالي
اس التوافق المساندة االجتماعية ومقي يوض  نتائج معامالت الثبات لمقياس( 2)جدول رقم 

 (.32= ن . )الدراسة الحالية للتعلم بمجتمعالدافعية النفسي االنفعالي ومقياس 
 معامالت الثبات البنودعدد  المقياس

 براون  -سبيرمان  الفا كرونبا 
 833. 823. 20 المساندة االجتماعية

 806. 796. 15 االنفعالي النفسي  التوافق 
 901. 904. 27 الدافعية للتعلم
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 امال متهاا وبالتاالي للمقاااييسثبااات المرتفاع ال الباحثاة تالحاا( 2)باالنظر إلاى الجاادول الساابق رقاام 
لااادى طالباااات  االجتماعيااة والتوافاااق النفساااي االنفعااالي والدافعياااة للااتعلم المسااااندة :ماانلقياااس كااال 

 .(الدراسة الحاليةمجتمع )بجامعة حائل  الدبلوم التربوي 
  :الدراسةائ  عرض نت

ما هي السمة  :والذي نصه اأول السؤالاإلجابة عن  نتائ  ومناقشة وتفسير عرض :أوال
والدافعية للتعلم لدى طالبات  ،والتوافق النفسي االنفعالي ،المساندة االجتماعية: العامة لكل من

 "الدبلوم التربوي بجامعة حائل؟
 :منمة العامة لكل لمتوسط مجتمع واحد لمعرفة الس( ت)يوض  نتيجة اختبار  (6)جدول رقم 
 الدبلوم التربوي لدى طالبات  للتعلم والدافعيةالنفسي االنفعالي  االجتماعية والتوافقالمساندة 

 .(167= ن ) .بجامعة حائل
المتغيرات 

 الكمية
الوسط 
 الحسابي

نحراا اال
 معياري 

قيمة ال
 محكيةال

( ت)قيمة 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

قيمة ال
 حتماليةاال

 االستنتاج

مساندة ال
  االجتماعية

 كبيرة 001. 166 4.271 73.3 11.3 77.08

التوافق النفسي 
  االنفعالي

فوق  001. 166 9.437 45.0 7.3 50.35
 الوسط

 كبيرة 001. 166 6.025 99.0 12.5 104.83 الدافعية للتعلم
ا ين قدر أن الطالبات يرين أنهن يتلق المعروضة في الجدول أعاله يتض  من النتيجة السابقة -

 فيه هاته الطالبات، الذي تعيشالمجتمع  ةربما يعود هذا لطبيعف ،المساندة االجتماعية من اكبير 
تتنوا مصادرها بحسم ثقافة كل مجتمع وال تقتصر على كما ترى الباحثة فالمساندة االجتماعية 

 بالترابطيا يتمخاصة أنه مجتمع مسلم  ،بالترابط االجتماعي يتسم ، فمجتمع حائلمصادر بعينها
والرةبة في تقديم المساعدة لكل من يحتاجها، ومن الجدير بالذكر أن المجتمع الحائلي  ،األسري 

، حي  يعتا يتسم بالكرم الذي تناقلوه من أسالفهم فحائل هي موطن حاتم الطائي المشهور بكرمه
 داخل مدينة حائل البكالوريوسما بعد للدراسات  توفير فرصةكذلت  .المجتمع الحائلي بهذا األمر

أتاا لهن  هبأن ساندهن وذلتيبأن المجتمع  أشعر الطالباتربما  ،تكن مطروحة من قبل والتي لم
فليس كل الطالبات يستطعن لسبم أو آلخر السفر أو االنتقال  ،فرصا تعليمية داخل مدينة حائل

طيبة داخل الجامعة  تعليمية بيئةكذلت توفر . خر بها جامعات تقدم مثل هذه البرامجمدن أُ إلى 



 

 

 

 

 

14 

 

معهن والعالقات الطيبة  التدريس هيئة، فتعاون أعضا  الطالباتهذا الشعور لدى  عاا قد يكون 
 كما ترى الباحثة .أنها تتلقى قدرا كبيرا من المساندة االجتماعية ترى بين الاميالت تجعل الطالبة 

أو  فاعل في المجتمع االفتراضيللت وسائلنترنت وفرت في شبكة اإل والمتمثلة الحديثةأن التقنية 
على  مجموعات إنشا  أتاا للطالباتمما  ،طلق عليه اآلن وسائل التواصل االجتماعيما يُ 

يتعلق  فيماوالتعاون فيما بينهن  ،المعلومات تداوللهن  يسر األمر الذي ،أمالواتس تطبيق 
الذي المساندة االجتماعية من قدر الفي ايادة قد يكون ساهم بشكل أو بآخر مما  ،بأمور الدبلوم
بين  عالقة ارتباطية دالة إحصائيا( 0202)الاهراني هذا وقد وجدت دراسة ، تدركه الطالبة

 .جودة الحياةو المساندة االجتماعية 
االجتماعية التي  للمساندةهذا اإليجابي  إلدراكهنكإنا  أدت  ة الطالباتطبيعربما تكون  أيضا

المساندة  إدراتلديهن القدرة على  اإلنا أن    Fezer (2008)دراسة  فقد وجدت يتلقينها،
 يتطلم الحصول على قدر من المساندة أحياناوترى الباحثة أنه . االجتماعية أكثر من الذكور

يشعرن بالحرج  بحكم طبيعتهم كإنا  ال، فالطالبات اآلخرينمن  عنها وطلبهااالجتماعية الس ال 
مع  اإلنا عند مقارنة أنه   Ashton, & Fuehrer (1993)وجد فقد  من طلم المساندة،

ن يطلبوها ألالمساندة االجتماعية العاطفية وجد أن الذكور أقل احتماال  طلبهنفي مدى  الذكور
قلل ي أن هذاحرجا في طلم المساعدة حي  لن تشعر ب دال تجبطبعها  فاألنثى. باإلنا مقارنة 
التي تحدد  تالمجتمعافي  خاصة ،عبيرا عن األنوثةتبل أن بعضهن يجدن فيها  ،شيئا أنوثتهامن 
 اإلنا كذلت  .تطلم المساعدة والذكر الشهم يقدمها فاألنثىوالذكور،  اإلنا أدوار رق واض  ابف

مما ي دي لحصولهن على المساندة  كبيرهلديهن القدرة على اإلفصاا عن ذواتهن بدرجة 
ة ارتباطية موجبة بين اإلفصاا عن الذات عالق( 0276) دراسة النملة فقد وجدت ،االجتماعية

 حي  تمتعت والمساندة االجتماعية لدى طالم وطالبات جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية،
 .على ذلت الطالماإلفصاا عن ذواتهن بدرجة أكبر من قدرة  علىبقدرة  الطالبات

 الطلبةأن  وجدواقد ف  Rankin et al. (2018) دراسة إليهتناقم هذه النتيجة ما توصلت 
ربما . فعال بحاجتهكون المساندة االجتماعية المقدمة لهم على أنها أقل مما هم ر عامة يدبصورة 
: مافيهالدراستان جريت أُ  نذيلالالختالا ثقافي بين المجتمعين االختالا بين النتيجتين يرجع 
للطالبات منفصلة عن  تجد الباحثة نتيجةلم  اكم Rankin et. al (2018)  دراسة و  الحالية

 .في الجا  الذي تيسر لها االطالا عليه من تلت الدراسةالطالم 
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وربما يعود هذا ، فوق الوسطبدرجة  يجابيةباإللدى الطالبات  االنفعالي اتسم التوافق النفسي -
دارة في مرحلة عمرية تتسم بالقدرة على التعامل مع األمور بقدر طيم من ضبط  ألنهن النفس، وا 
الجامعية في  البيئةوكذلت حائل والتي تتسم بكونها مدينة هادئة  ةت طبيعة الحياة في مدينكذل

 طيم من التوافق مع مجريات األمور،على قدر  الطالبات جعالمما  اقد تكون ،جامعة حائل
بدرجة الجامعة  فيتخرجن  التربوي  مالدبلو  ببرنامج لاللتحاقأيضا الطالبات الالتي تم قبولهن 

ذكرت  وقد مرتفع،بتقدير يتراوا من جيد إلى ممتاا فهن ذوات تحصيل أكاديمي  لوريوسالبكا
الم شرات الدالة على تمتع الفرد يرى أن أحد ( 0272)أن عبد هللا ( 02:0272)دمحم  دراسة

وتنمية المهارات األكاديمية  ،بالقدرة على التحصيل األكاديمي الجيد تمتعهبالتوافق النفسي 
دراسة الااملي  إليها التي توصلتالنتيجة  وتوافق هذه النتيجة إلى درجة ما .االجتماعيةوالمعرفية و 

أيضا دراسة ، و من أن طلبة معهد إعداد المعلمين يتمتعون بتوافق نفسي واجتماعي عال( 0277)
 .باإليجابيةالجوا يتسم جامعة أن التوافق النفسي لدى طالبات التي وجدت ( 0276)بكر 
حد  مع المساندة االجتماعية كما االنفعالي إلى درجة كبيرة النفسي  التوافق درجةصل تلم 

نتيجة ألن الطالبات قد يخبرن بعم الظروا وترى الباحثة أن هذا قد يكون  والدافعية للتعلم،
قد ي ثر على طريقة تعاملهن مع  مما( الدبلوم فترة)فهن أمام تحدي مدته عام  ،التي قد ثير قلقهن

  .في المنال أومن حولهن في الجامعة  ةالحيا أحدا  بعم
يبدو ، وترى الباحثة أن هذا يجابية بدرجة كبيرةباإللدى الطالبات  الدافعية للتعلم اتسمت -

الدبلوم التربوي برةبة منهن في الحصول على الفوائد المرجوة برنامج فالطالبات التحقن ب امنطقي
ضروري متطلم لتلبية  التربوي  الدبلومل برنامج جامعة حائ طرحتمن هذا البرنامج، حي  

، وعليه تكون دافعية الطالبة التربية بكالوريوسبلمن لم يتخرجن  معلمة على وظيفة للحصول
 قد تعرم ويتنافسحتى تتخرج بمعدل ي هلها للفوا بوظيفة وذلت هذا البرنامج عالية  فيللتعلم 

بعد دفع الرسوم المقررة على عكس  البرنامجبهذا تلتحق الطالبة أيضا  .المتقدماتعليها عدد من 
المملكة العربية السعودية  في البكالوريوسلمرحلة  التعليم الجامعيإن حي   البكالوريوسبرامج 

دافعية عالية للتعلم، كذلت  امن له إاللتحق بمثل هذه البرامج مدفوعة األجر ت المجاني، وعلية 
  .في هذا البرنامج الدراسة بإهمالها لمتطلبات وواجبات الطالبة لن تود خسران المبلغ المالي

 أنوض  أن مصدر الدافعية للتعلم إما  Lumsden (1994)أن ( 222: 0271)ويذكر السيد 
يجمع المصدرين لدى الطالبات  الدافعية للتعلمخارجيا، وترى الباحثة أن مصدر  ويكون داخليا أ

تطوير أنفسهن علميا ومهنيا وماديا، وكذلت هو مدفوعات برةبة في  ألنهن: فهو داخلي ،معا
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شهادة الدبلوم التربوي ل نيلهاجرا  وظيفة معلمة  علىحي  ينتج عن حصول الطالبة  :خارجي
أن  من( 0277)يخلف وخليفة دراسة توافق هذه النتيجة ما توصلت إلية . وضعا اجتماعيا أفضل

  .طلبة جامعة قطر يتسمون بدافعية عالية للتعلم
ما هي طبيعة  :والذي نصه نتائ  اإلجابة عن السؤال اليانيومناقشة وتفسير عرض : يايان

 العالقات السببية بين متغيرات الدراسة وكيا تشكل فيما بين ا عوامل منبئة ببعض ا البعض؟
 :العالقات السببية المباشرة م  المساندة االجتماعية كمتغير تاب . 1

االنحدار المتعدد الخطي التدريجي لمعرفة المتغيرات التي لها يوض  نتيجة تحليل ( 1)جدول رقم 
 . حائلبجامعة  الدبلوم التربوي طالبات  لدىقدرة على التنب  بالمساندة االجتماعية 

 (.167= ن )
المتغيرات 
الداخلة في 

معادلة التنب  
بالمساندة 

 االجتماعية 

مصدر 
 التباين

مجموا 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 عاتالمرب

( ا)قيمة 
 المحسوبة

قيمة ال
 حتماليةاال

معامل 
االرتباط 
 المتعدد

معامل 
التحديد 
 المعدل

الدافعية 
 للتعلم

 37.75 االنحدار 3974.227 1 3974.227 االنحدار
 

.001 .432 
 الخطأ 105.271 165 17369.761 الخطأ
 الكلي  166 21343.988 الكلي

الدافعية 
رضا  +للتعلم

 ضعيف عن
الوضع 
 ياالقتصاد

 االجتماعي

 22.18 االنحدار 2271.827 2 4543.653 االنحدار
 

.001 .461 
 الخطأ 102.441 164 16800.335 الخطأ
 الكلي  166 21343.988 الكلي

الدافعية 
رضا  +للتعلم

عن ضعيف 
الوضع 

 16.54 االنحدار 1660.172 3 4980.516 النحدارا
 

.001 .483 
 الخطأ 100.389 163 16363.472 الخطأ
 الكلي  166 21343.988 الكلي
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االقتصادي 
+ االجتماعي

في  التخرج
 الجامعة

 بكالوريوسب
بتقدير جيد 

 جدا  
وداللتها اإلحصائية ( االرتباطات السببية المباشرة)يوض  معامالت المسارات  (4)جدول رقم 

بجامعة  الدبلوم التربوي طالبات  لدىالجتماعية للمتغيرات التي لها قدرة على التنب  بالمساندة ا
 (.167= ن ). حائل

المتغيرات الداخلة في معادلة 
 التنب  بالمساندة االجتماعية 

معامالت 
 المسارات 

( ت)قيمة 
 المحسوبة

قيمة ال
 االحتمالية

 االستنتاج

 ارتباط طردي سببي مباشر 001. 6.103 425. الدافعية للتعلم
 الوضعرضا ضعيف عن 

 جتماعيي االقتصاداال
 ارتباط عكسي سببي مباشر 016. 2.436- 168.-

الجامعة  فيالتخرج 
 بتقدير جيد جدا   بكالوريوسب

 ارتباط طردي سببي مباشر 039. 2.086 145.

ا ر  أي  الجامعة  فيوالتخرج بتقدير جيد جدا  للتعلم الدافعيةنجد أن  أعالهبالنظر إلى الجدولين  -
، مما مع ا عالقة سببية طردية عالقت ماحيث كانت  ا المساندة االجتماعيةبطر قة مباشرة عل

الجامعة  في مرتفعتي كانت لهن دافعية عالية للتعلم وتخرجن بمعدل اليدل على أن الطالبات ال
 ألن يدركن أنهن يتلقين القدر المناسم من المساندة االجتماعية التي يحتجنها،يدفعهن هذا األمر 

 إدراكهاإليجابية في حياة الفرد قد تتدخل في كيفية  األحدا دل هنا على أن األمر الذي ي
 يالدراس اال شعوريا تفوقهشعوريا أو  تبررقد الطالبة  ذا  إف ،للمساندة االجتماعية التي يتلقاها

 امن حوله اآلخرينتلقاه من دعم عاطفي وسلوكي من تبسبم ما  اعلى أنهللتعلم  اودافعيته
 .اميالتها في الجامعة وأمدرساتها  وأ ، من أفراد أسرتهااياتهوالمهمين في ح
بعم الدراسات إلى وجود عالقات ارتباطية بين األدا  األكاديمي للطلبة والمساندة  وقد توصلت
 .Carmeli et al دراسةمثل  ،المدارس الثانويةفي في الكليات أو أكانت سوا   ةاالجتماعي



 

 

 

 

 

18 

 

 لطلبة الكليةاألكاديمي يجابي في األدا  اإل هااالجتماعية أثر  للمساندةأن التي وجدت  (2021)
دراسة إليه  توما توصل، (social self efficacy)الكفا ة االجتماعية المتسمين بضعف 
على المساندة  حصوالأن طالم الصف األول الثانوي األكثر من ( 0277)الدسوقي وجبريل 

 .راسياالجتماعية كانوا هم من مرتفعي التحصيل الد
 اإلدراك نوعية علا مباشرا   ت ييرا   االجتماعي االقتصاديضعا الرضا عن الوض   ر  أي   -

الطالبة فكلما تفاقم إحساس ، عكسيةبين ما العالقة السببية  تحيث كان للمساندة االجتماعية
ما تتلقاه من مساندة اجتماعية قدر أن  رأت ،االجتماعي عن وضعها االقتصادي رضالا بضعف

على ضرورة التمييا بين  Rankin et al. (2018)ي كد  .بالنسبة لها كافياوليس  ،يلقل
 فقد وجدوا أن األمر ،فعال من مقدارها يحتاجونهوبين ما  الطلبةالمساندة االجتماعية التي يتلقاها 

 اجونهيحتما  قدرمقارنه مع  يتلقونهالمقدار المساندة التي  الطلبةدرات إكيفية  هو األكثر تأثيرا  
خاصة عندما يكون الدعم  ،كبيرا أدى ذلت إلى مايد من االكتئام بينهمافكلما كان الفارق ، منها

 . يفوق ما يتلقاه أحدهمالعاطفي الذي يحتاجه 
للوضع المالي  اولكن نظر  ،من احتياجات أو أشيا  تحبها ينقصهاأيضا ربما تعدد الطالبة ما 

 نتيجة ،قليلترى أن ما تتلقاه من مساندة س ،اوجها أم أكانت أسرتها سوا لمن يعولها  الضعيف
جعله يغفل بالسعي في الراق العائل انشغال  قد يكون  ، كذلتلعدم تلبية كل احتياجاتها المادية

الطالبة  يشعرمما  ،االجتماعية من المساندةمهم جا  هو بعم نواحي الدعم العاطفي والذي 
 لم تجد الباحثة دراسة سابقة تربط بين هذين المتغيرينو  .مساندة اجتماعية بقلة ما تتلقاه من
  .بشكل أو بآخر

 
 
 
 
 :تاب كمتغير التوافق النفسي االنفعالي العالقات السببية المباشرة م  . 2

يوض  نتيجة تحليل االنحدار المتعدد الخطي التدريجي لمعرفة المتغيرات التي لها ( 2)جدول رقم 
  .بجامعة حائل الدبلوم التربوي لدى طالبات النفعالي التوافق النفسي اقدرة على التنب  ب

 .(167= ن )
معامل معامل القيمة ( ا)قيمة متوسط درجات مجموا مصدر المتغيرات الداخلة 
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في معادلة التنب  
التوافق النفسي ب

 االنفعالي 

االرتباط  االحتمالية المحسوبة المربعات الحرية المربعات التباين
 المتعدد

التحديد 
 دلالمع

 38.56 1689.602 1 1689.602 االنحدار الدافعية للتعلم
 

.001 .435 .185 
 43.822 165 7230.554 الخطأ
  166 8920.156 الكلي

+  الدافعية للتعلم
رضا متوسط عن 
 يالوضع االقتصاد

 االجتماعي

 22.13 947.805 2 1895.610 االنحدار
 

.001 .461 .203 
 42.833 164 7024.546 الخطأ
  166 8920.156 الكلي

وداللتها اإلحصائية ( االرتباطات السببية المباشرة)يوض  معامالت المسارات ( 72)جدول رقم 
بجامعة  الدبلوم التربوي لدى طالبات  ليالتوافق النفسي االنفعاللمتغيرات التي لها قدرة على التنب  ب

 .(167=  ن). حائل
ي معادلة المتغيرات الداخلة ف

 التوافق النفسي االنفعاليالتنب  ب
معامالت 
 المسارات 

( ت)قيمة 
 المحسوبة

قيمة ال
 حتماليةاال

 االستنتاج

 ارتباط طردي سببي مباشر 001. 5.941 415. الدافعية للتعلم
 الوضعرضا متوسط عن 

 جتماعياال يقتصادالا
 ارتباط عكسي سببي مباشر 030. 2.193- 153.-

 نفعالياال نفسي ال التوافق تؤير علا مقدار الدافعية للتعلمأن نجد  أعالهالجدولين  بالنظر الى -
 لتحقيق ةوالمدفوع ةالناجح أن الطالبة بصفة عامةترى الباحثة . سببية طردية مباشرة بطر قة
الكثير من الوقت  اليس لديه  - هذه الدافعية اعلى عكس من تقل لديه - التعليمية هاأهداف

إلى حلها أو التوافق هذه المشاكل إن وجدت سعى تبل  ،سى أو الدخول في مشاكلألالجترار ا
في  اجد السعادة في انغماسهت، وقد إليهسعى ت الذي التعليمي اتحقيق هدفه وذلت في سبيل ،معها
ةير  ،وحل للواجبات ،من حضور منتظم للمحاضرات :اإلى تحقيق هدفه االتي ت دي به نشطةاأل

مع متطلبات  ةمتوافق امما يجعلهاألمور التي قد تعطل مسيرتها المدفوعة نحوها، ملتفته لسفاسف 
كذلت الطالبة  .التعليمية احقق فيها أهدافهتتالبيئة التي  فهي ،االبيئة الجامعية من حولهالحياة و 

 ال تنشغلوقتها و تستثمر  -عكس من تنقصها هذه الدافعية على -للتعلم  التي لديها دافعية عالية
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في حياة الفرد بحد ذاته يجعله في  هداوجود  إن .المنالقد تحد  في  بأمور فهااهدأ عن ثيرا ك
بها إن كانت  باالستمتاا وذلت ،حولهانفعالي طيم مع مجريات وأحدا  الحياة من نفسي توافق 
 والتغيير أبتقبلها والتأقلم معها إن كانت ةير قابلة للحل أو و  ،بحلها إن كانت ماعجةو  ،طيبة

بشكل أو  المتغيرينسابقة تجمع بين هذين وعلى الرةم من أن الباحثة لم تجد دراسات . التعديل
من أن الدافعية للتعلم تنبئ بالتفكير ( 0274)توصلت إليه دراسة األحمدي إال أن ما بآخر، 
بين تقدير  موجممن وجود معامل ارتباط ( 0272)المساعيد والت   إليهتوصل  وما ،اإليجابي

النفسي حي  ترى الباحثة أن التوافق  ،هذه النتيجة يعضديمكن أن  للتعلم،الدافعية ات و الذ
اإليجابي، تمكنا طالم أو طالبة العلم الذات ودرجة من التفكير  تقدير نيتطلم درجة م االنفعالي

 .من التحلي بالدافعية للتعلم
االنفعالي  يالتوافق النفس اعلالمتوسط عن الوض  االقتصادي االجتماعي الرضا  ر  أيضا أي   -

رةبات الطالبة المالية طموا و كون يفربما . بينهماسببية عكسية  ، من خالل عالقةمباشرا   ت ييرا  
فهي راضية عنه بدرجة متوسطة ولكن ليس بالدرجة التي  ،ال تتناسم مع وضعها المالي الحالي

 على بعضهن يظهرطالبات مجتمع من الوسط الطالبة  إليه، كذلت وجودتحقق بها ما تصبو 
. مع هذا األمر انفعاليافال تستطيع أن تتوافق  وضعها بوضعهنمظاهر الثرا  قد يجعلها تقارن 

ولى أن يكون الرضا الضعيف عن الوضع االقتصادي األمن أليس :  لاتسوربما يأتي 
قد  الطالبةن أعالقة سببية عكسية مع التوافق النفسي االنفعالي؟ ترى الباحثة  ذااالجتماعي 

ولكنها ليست رافضة لما قسمه هللا لها  ،عن وضعها االقتصادي االجتماعي الرضا ضعيفةتكون 
والعاطفي واالنفعالي مع  السلوكيكيفية التفاعل تحديد من راق، فأحيانا تدخل القيم الدينية في 

أمل على أنها بعد  اتوال ييأس، كما أن الطالبة قد تكون ذالفرد فال يجاا  ،السلبيةأحدا  الحياة 
برنامج ب  التحاقهافما  ،عند حصولها على الوظيفة المرجوة حسن من هذا الوضعالتخرج ستُ 

االقتصادي وضعها  األمل إلى التوافق معهذا ولذلت يدفعها الدبلوم التربوي إال لهذا األمر، 
 .وليس دائما م قتوضع أنه  بالنظر إليه على االجتماعي الحالي

ذوي  الطلبةمن أن  (002: 0271)الرفوا ليه إمع ما توصل إلى حد ما  يجةهذه النتتتفق 
ذوي الدخل الشهري المنخفم أقل توافقا شخصيا وأسريا واجتماعيا مقارنة مع الشهري الدخل 
 .األعلى
 :العالقات السببية المباشرة م  الدافعية للتعلم كمتغير تاب  .6
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متعدد الخطي التدريجي لمعرفة المتغيرات التي يوض  نتيجة تحليل االنحدار ال (77)جدول رقم 
 (.167= ن . )بجامعة حائل الدبلوم التربوي لها قدرة على التنب  بالدافعية للتعلم لدى طالبات 

المتغيرات 
الداخلة في 

معادلة التنب  
بالدافعية 

 للتعلم

مصدر 
 التباين

مجموا 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

( ا)قيمة 
 المحسوبة

قيمة ال
 حتماليةاال

معامل 
االرتباط 
 المتعدد

معامل 
التحديد 
 المعدل

التوافق 
النفسي 
 ياالنفعال

 38.56 4910.360 1 4910.360 االنحدار
 

.001 .435 .185 
 127.355 165 21013.604 الخطأ
  166 25923.964 الكلي

التوافق 
النفسي 
+ االنفعالي
المساندة 

  االجتماعية

 33.57 3765.366 2 7530.733 راالنحدا
 

.001 .539 .282 
 112.154 164 18393.231 الخطأ
  166 25923.964 الكلي

التوافق 
النفسي 
+ االنفعالي
المساندة 

االجتماعية 
رضا + 

 ضعيف عن
 الوضع

قتصادي اال
 جتماعياال

 24.80 2707.909 3 8123.726 االنحدار
 

.001 .560 .301 
 109.204 163 17800.238 الخطأ
  166 25923.964 الكلي

التوافق 
النفسي 

 20.38 2169.778 4 8679.112 االنحدار
 

.001 .579 .318 
 106.450 162 17244.852 الخطأ
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+ االنفعالي
المساندة 

+ االجتماعية
رضا ضعيف 

 الوضع عن
قتصادي اال
جتماعي اال
تحصيل ال+ 
 دراسيال
المعدل )

 (التراكمي

  166 25923.964 الكلي

وداللتها اإلحصائية ( االرتباطات السببية المباشرة)يوض  معامالت المسارات  (70)جدول رقم 
 .بجامعة حائل الدبلوم التربوي للمتغيرات التي لها قدرة على التنب  بالدافعية للتعلم لدى طالبات 

 (.167= ن )
عية المتغيرات الداخلة في معادلة التنب  بالداف

 للتعلم
معامالت 
 المسارات 

( ت)قيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 االستنتاج

 ارتباط طردي سببي مباشر 001. 5.060 342.  المساندة االجتماعية
 ارتباط طردي سببي مباشر 001. 5.181 348. التوافق النفسي االنفعالي 

 االقتصاديوضع الرضا ضعيف عن 
 االجتماعي

 ارتباط طردي سببي مباشر 023. 2.293 148.

 ارتباط طردي سببي مباشر 024. 2.284 147. (المعدل التراكمي)التحصيل الدراسي 
 :تجد الباحثة النتائج التالية أعاله الجدولينبالنظر الى 

فعندما تدرت  ،سببيا  طرديا  مباشرا   ت ييرا  علا الدافعية للتعلم ت المساندة االجتماعية ر  أي   -
ون ميقدككل  مدرساتها بل ومجتمعهاأو اميالتها أو  أسرتهاأفراد  بها منن المحيطين الطالبة أ

يدفعها هذا  ،وبالدرجة التي تحتاجها ،كبيرذات قدر هي على أنها  تراها ،لها مساندة اجتماعية
كأسلوم ربما  ،التربوي  على متطلبات الحصول على درجة الدبلوم والصبر ،للمايد من التعلم

سرتها فتبذل أالمساندة الكافية، خاصة أفراد هذه ة من يقدمون لها أال شعوري لمكافشعوري أو 
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 المدرساتالمساندة التي تقدمها تكون ربما أيضا . سعادهم بهذاإل لتنج  وتتفوق المايد من الجهد 
من  تايد ظروا الطالباتلوتقدير  للصعام، ، وتسهيلمن تشجيعفي برنامج الدبلوم التربوي 

التي عمل المساندة االجتماعية أن  Duffin et al. (2020)وجد فقد  ،للتعلم طالباتة الدافعي
الطالم لكفا تهم  إدراتالدور األقوى في التأثير على  المعلمون على تقديمها لطالبهم كان لها

نجاااتهم حي  كان تأثير  ،درات الطلبة لها كمادة صعبةإعند دراستهم لمادة الجبر المشهورة ب وا 
اتباعها في طرق التدريس المختلفة التي تم تأثير من  في هذا الشأن أكبر ندة االجتماعيةالمسا

، قدرهأما الطالبة التي تقييم ما تتلقاه من مساندة اجتماعية على أنه قليل  .المادةهذه تدريس 
وم متطلبات الدبل لتحقيقالكافي  الجهدفال تبذل  ،سي ثر إدراكها هذه سلبا في دافعيتها للتعلم

في  اكبير  اشعوريا أن ال أحد يهتم أو يستحق بأن تبذل مجهود تفكر شعوريا أو ال فربما، التربوي 
كذلت ربما درجة  .يأبه لذلتأصال  أحدوال  ،، فال أحد يستحق أن تسعده بنجاحهامن أجله التعلم

افعية سسات المجتمع الرسمية قد ت ثر في الد  ممن الثقة في المساندة االجتماعية المقدمة 
سيايد  ،للتعلم، فالطالبة التي تثق في أن الجهة الرسمية المعنية ستطرا وظائف للعمل كمعلمات

للتعلم حتى تتخرج بتقدير تنافسي للفوا بالوظيفة، على عكس من ال تجد في  دافعيتهاهذا من 
  .تجاه تلت الم سسات نفسها هذا المقدار من الثقة

ترى الباحثة أن  .سببيا  طرديا  مباشرا   ت ييرا  ي علا الدافعية للتعلم االنفعالالتوافق النفسي  ر  أي   -
إلى دافعية عالية هذا التوافق ي دي بها اإليجابي الطالبة المتسمة بالتوافق النفسي االنفعالي 

للتعلم، فهي قادرة على التعامل مع أحدا  الحياة الجامعية طيبها وضارها، حي  تستمع 
إن التوافق النفسي االنفعالي . من مشاكل أو تتأقلم معها يقابلهاما ل وتح ،األحدا  الطيبةب

والصبر ل متطلبات الدراسة في برنامج الدبلوم التربوي يجعل الطالبة قادرة على تحمُ اإليجابي 
وقادرة على التركيا على ما  ،وحريصة على االستفادة من فرصة قبولها بهذا البرنامجعليها، 

ة للتعلم والتي لن يتطلبات الدرس، كلها من األمور التي تدل على الدافعية العالتتعلمه واالنتباه لم
أما  . األسريةالجامعية و في حياتها  األحدا بقدرتها على التوافق مع مجريات إال للطالبة  تتأتى

أو آلخر فإن هذا قد يقلل من  اإليجابي لسبم من لم تستطع أن تحقق التوافق النفسي االنفعالي
توصلت بعم . تها للتعلم وبالتالي لن تستفيد االستفادة القصوى المرجوة من هذا البرنامجدافعي

لدى تالميذ بين التوافق النفسي ودافعية التعلم  اإحصائيالدراسات إلى وجود عالقة ارتباطية دالة 
يدر مثل دراسةالمدرسة الثانوية  ت جريعلى دراسة أُ الباحثة تتحصل  ولم ،(0202) بن الحاج وا 

 .مجتمعيين المتغيرينبخصو  هذين  على طلبة الجامعات
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سببيا   علا الدافعية للتعلم ت ييرا  الرضا الضعيا عن الوض  االقتصادي االجتماعي  ر  أي   -
العلم لمايد من لطلم الاللتحاق ببرنامج الدبلوم التربوي، حي  دفع بالطالبة ، طرديا  مباشرا  

على مما لديها اآلن، وذلت بغرم أ درجة علمية  إلى الوصول من أجل والرةبة في التعلم
حي  يعد الحصول الحصول على وظيفة تدر عليها المال وتكسبها وضعا اجتماعيا أفضل، 

 ،-يوس التربية ر لمن ال يحملن بكالو  - الدبلوم التربوي شرطا للتوظيف كمعلمةشهادة على 
ضعهن االقتصادي االجتماعي األمر الذي قد ال يكون بنفس القوة لمن هن راضيات عن و 

 المالية أوضاعهنأهدافا أخرى بعيدة عن تحسين  برنامج الدبلوم يحقق لهن االلتحاق  قدوالالتي 
 .ولم تجد الباحثة دراسة تتفق أو تختلف نتائجها مع هذه النتيجة الحالية. أو االجتماعية

سببية  بطر قةا الدافعية للتعلم علعنه بالمعدل التراكمي  م عبرا   الدراسيالتحصيل  ر  أيضا أي  -
مرتفع ي دي بالطالبة  تراكمي معدلفالتحصيل الدراسي الجيد والذي ينتج عنه  ،طردية مباشرة
يايد  ،يرى الفرد أن مجهوده في مجال ما أثمر إيجابيا فعامة عندما الدافعية للتعلم،للمايد من 

الطالبات ذوات المعدل  تكون ذا ، لمن الجهد في هذا المجال المايدلبذل هذا من دافعيته 
التراكمي المرتفع في الفصل الدراسي السابق أكثر دافعية للتعلم في هذا الفصل الالحق الذي 

على المتطلبات  على المثابرة عمل المعدل المرتفع كمعاا إيجابي وكأنما الدراسة، أثنا هجريت أُ 
في التحصيل  مجهودا  ما تقوم به من جر  التفوق والنجااالدراسية للدبلوم، حي  تتوقع الطالبة 

 ،ويمكن تفسير ذلت في ضو  النظرية االرتباطية .دافعيتها العالية للتعلم يوض والذي  الدراسي 
 أثرا   الذي يترت إلى تكرار السلوت يميل الفرد ثورندايت والذي يفيد بأن قدمهفقانون األثر الذي 

 يادادتبعه معاا إيجابي فإن احتمال تكراره ودراسات سكنر التي وجدت أن السلوت إذا  ،طيبا
أثر المعدل التراكمي على الدافعية للتعلم  انقد يفسر  ،(712-716: 0272، والاعبي الريماوي )

برنامج في  يأن صبرها على متطلبات الموقف التعليم ةالطالب تما وجدفإذا  ،لدى الطالبات
على الدافعية  دالئلوكلها ) ،دروس رواستذكا ،وواجباتوأدا   ،محاضراتحضور من  :الدبلوم

هذه  ، ست دييعالالتراكمي ال هامعدلفي  ظهرتحصيل دراسي مرتفع نتج عنه  (العالية للتعلم
هذا . والعكس صحي ، وهذا األثر الطيم إلى المحافظة على هذه الدافعية العالية للتعلم ةالنتيج
 ذوي المستوى أكبر لدى الطلبة  انتللتعلم كأن الدافعية ( 0222) دراسة المساعيدوجدت وقد 

 . التحصيلي األعلى
 عالقاتوكلها كانت لها  ،تالحا الباحثة تعدد العوامل التي ت ثر على دافعية الطالبة للتعلم

العوامل الم ثرة على المساندة في العدد فاقت كما أنها   ،الدافعية للتعلممع  ةمباشر  ةطردي ةسببي
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، األمر الذي قد يدل على أهمية (عامالن)االنفعالي النفسي لتوافق وا( ثالثة عوامل )االجتماعية 
العملية التعليمة محور حياة الطالبات في في حياة الطالبة الجامعية، حي  تشكل  الدافعية للتعلم

و (  72)و ( 4) :األرقام الجداول ذاتالنتائج المعروضة في  وبالنظر الى، الجامعي المجال
 ،والمساندة االجتماعية من جهة الدافعية للتعلموجود تأثير متبادل بين الباحثة  تستنتج ( 70)

فتارة يكون أحد  ،والتوافق النفسي االنفعالي من جهة أخرى  الدافعية للتعلموتأثير متبادل بين 
 .، ثم يصب  هذا األخير متغيرا تابعا لألولاآلخرتابعا للمتغير  االمتغيرات متغير 

ترى . اآلخرعلى  ي ثر أي منهمافلم  االنفعالي جتماعية والتوافق النفسيأما بالنسبة للمساندة اال 
وطريقته في  ،التوافق النفسي االنفعالي متعلقا بشخصية الفرد نفسه يكون  اربمالباحثة بأنه 

دعما أم أكان  معه سوا  أكثر مما يتعلق بكيف يتعامل الناس ،لألمورتعاطيه كيفية و  ،التفكير
 ،اسي هنا طريقة معالجة الفرد للمعلومات االجتماعية الواردة إلى ذهنهرفضا، فالمحت األس

فربما ، بنا  على هذه المعالجة نحوهام سلوكه ومن ث  تحديد انفعاله وعاطفته هو بوبالتالي يقوم 
هنات عالقات سببية بين المساندة االجتماعية والتوافق النفسي االنفعالي لدى  لذلت لم تكن

 .تربوي بجامعة حائلطالبات الدبلوم ال
 :التوصيات 
حسم  كل   - واألسرة للطالباتبل الجامعة االهتمام بايادة المساندة االجتماعية المقدمة من ق   -

الجامعة دورات تدريبية  تقيموفي هذا المجال يمكن أن . للتعلم دافعيتهنيايد هذا من  حتى- دوره
 ظهار وتقديم المساندة االجتماعيةإفي عن كيفية تعايا دورهم  ألعضا  هيئة التدريس ولألسر
 .بسعادة وتتقبلهابموضوعية الطالبة  هابالطريقة التي تضمن أن تدرك

لطالبات الدبلوم و  ،للطالبات بشكل عاماالنفعالي لالرتقا  بالتوافق النفسي برامج تدريبية تقديم  -
 .وجه الخصو  على ةيالجامعمع الحياة النفسي توافقهن  تقويةمع  ،خا التربوي بشكل 

 طالباتها المستقبلياتليمكن أن تقدم  كيفالتربوي  الدبلوم طالبةإضافة مقررات عملية تعلم  -
في  تعملوذلت عندما  ،وتوافقهن مع المدرسة ،وتقوية دافعيتهن للتعلم االجتماعية،المساندة 

 .الدبلوم التربوي  نيلها شهادةالتدريس بعد 
 :للدراسة مستقبال الموضوعات التاليةا الباحثة تقتر : مستقبلية لدراساتمقترحات 

 .لدى الطالبات ومستوى الطمواالمساندة االجتماعية العالقات السببية بين دراسة  -
لدى االجتماعي التوافق نواحي  وبعماالجتماعية  ةالعالقات السببية بين المسانددراسة  -

 .التوافق األسري ككلو  الاواجيالتوافق : مثل الطالبات
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 معلمات،لخريجات الدبلوم التربوي في حال تعينيهن والكفا ة المهنية دراسة التوافق المهني  -
 . إنشائهمن هدا الفي تحقيق بجامعة حائل التربوي الدبلوم برنامج لمعرفة مدى نجاا 

 :باللغة العربية المراج 
دار  ،القاهرة. بويةمناهج الدراسة في العلوم النفسية والتر (. 7224)أبو عالم، رجا  محمود  -

 .النشر للجامعات، الطبعة األولى
التلك  األكاديمي وعالقته بالتفكير اإليجابي ودافعية التعلم   (. 0274)األحمدي، سحر السيد  -

 .774 – 61، (2)، 10مجلة كلية التربية، . لدى طالم الجامعة
لمساندة االجتماعية ا(. 0272)، ماجدة عباس دمحم البوارضي، عليا  حسين سلمان وعلي   -

، 1مجلة علوم التربية الرياضية، . وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طالبات المرحلة الرابعة
(6)، 772-702. 
السلوت التعاوني والمساندة (. 0277)الدسوقي، إيناس عبد القادر وجبريل، مصطفى السعيد  -

مجلة كلية التربية . لثانويةاالجتماعية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طالم المرحلة ا
 .026 – 072، (12)، 7بالمنصورة، 

التوافق النفسي لدى طلبة جامعة الطفيلة التقنية وعالقته ببعم (. 0271)الرفوا، دمحم أحمد  -
 .066 – 021، (2)، 7مجلة العلوم التربوية، . المتغيرات

ن كتام علم النفس العام، ضم. التعلم(. 0272)الريماوي، دمحم عودة والاعبي، رفعة رافع  -
 .ع م ان، دار المسيرة للنشر والتوايع والطباعة. تحرير دمحم عودة الريماوي 

، السلوت التوكيدي وعالقته بالتوافق النفسي واالجتماعي (0277)الااملي، دمحم موحان ياسر  -
نيل من متطلبات   رسالة مقدمة كجا . لدى طلبة معهد إعداد المعلمين في محافظة كربال 

 .شهادة الماجستير في علم النفس التربوي، جامعة كربال ، العراق
المساندة االجتماعية وفعالية الذات وعالقتهما بجودة (. 0202)الاهراني، شروق ةرم هللا  -

اآلدام  -مجلة جامعة الملت عبد العايا. الحياة لدى عينة من طالبات الجامعة بمحافظة جدة
 .026-746، (0)، 04والعلوم اإلنسانية، 

التنب  باألدا  األكاديمي من خالل دافعية المتعلم (. 0271)السيد، محمود علي أحمد  -
- 227، (7)، 02العلوم التربوية، . وفعالية الذات األكاديمية لدى عينة من طالم الجامعة

262. 
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ية أنماط المساندة االجتماعية وعالقتها بالمس ول(. 0272)الطراونة، أحمد عبد هللا  -
 .266-221، (760)، 7مجلة التربية، . االجتماعية لدى طلبة جامعة م تة

دافعية التعلم عند طلبة معلم الصف في جامعة ول (. 0222)المساعيد، أصالن صب   -
- 661، 22مجلة اتحاد الجامعات العربية، . البيت في ضو  بعم المتغيرات الشخصية

622. 
تقدير الذات وعالقته بدافعية (. 0272)خميس رشيد المساعيد، أصالن صب  والت ، اياد  -

مجلة . التعلم لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة ول البيت في ضو  بعم المتغيرات
 .26- 62، (0)، 02المنارة للبحو  والدراسات، 

السعادة النفسية وعالقتها بالمساندة االجتماعية وتقدير (. 0272)المطارنة، إهدا  عادل  -
 .جامعة م تة، األردن(. رسالة ماجستير ةير منشورة. )لذات لدى جامعة م تةا
اإلفصاا عن الذات وعالقته بكل (. 0276)النملة، عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الرحمن  -

من المساندة االجتماعية ووجهة الضبط لدى طالم وطالبات جامعة اإلمام دمحم بن سعود 
 . 42-76، 22سانية واالجتماعية، مجلة العلوم اإلن. اإلسالمية

التوافق النفسي واالجتماعي وعالقته بالتوافق الدراسي لدى (. 0276)بكر، دمحم السيد حسين  -
 .10- 7، 66مجلة اإلرشاد النفسي، . عينة من طلبة وطالبات جامعة الجوا

يدر، باهية  - لتعلم لدى تالميذ التوافق النفسي وعالقته بالدافعية ل(. 0202)بن الحاج، فواية وا 
مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر . الثالثة الثانوي دراسة ميدانية بثانوية أبي ذر الغفاري فنوةيل

 .في علم النفس المدرسي، جامعة أحمد دراية، الجاائر
دراسة على عينة من طلبة : عالقة الصالبة النفسية بالدافعية للتعلم(. 0274)جديد، أحالم  -

- 142، 66مجلة الباح  في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، . امعة ةراديةالسنة األولى بج
124. 
التوافق مع الحياة الجامعية وعالقته ببعم المتغيرات (. 0272)حجو، مسعود عبد الحميد  -

 ،(7)، 2مجلة جامعة فلسطين لألبحا  والدراسات، . لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة بغاة
046-672. 
. النفسي للوالدين وانعكاسه على تكيف األبنا  في المدرسة قالتواف(. 0270)ة حولي، فاطم -

 .في علم النفس المدرسي، جامعة وهران، الجاائر رمقدمة لنيل شهادة الماجستي ةمذكر 
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 بدافعيةجودة حياة الطلبة وعالقتها (. 0276) ي  عبد الكريم، أحمد كاظم وحسين، ر ى عل -
المجلة الدولية للبحو  الرياضية . ربية البدنية وعلوم الرياضةلدى طالبات قسم الت التعلم

 . 7622-7662، (6)، 6المتقدمة، 
. الكفا ة االجتماعية وعالقتها بالدافعية للتعلم ومستوى الطموا(. 0272)عبد الوهام، جناد  -

 .جامعة وهران، الجاائر. أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم النفس
فاعلية الذات اإلبداعية وعالقتها بكل من (. 0272)م الدين أبو الحسن حسن ، حساعلي   -

-762، 64مجلة العلوم التربوية، . إدارة الذات والمساندة االجتماعية لدى طالم الجامعة
007. 
المساندة االجتماعية في مواجهة أحدا  الحياة الضاةطة (. 0272)قدور بن عباد، هوارية  -

رسالة مقدمة (. دراسة ميدانية بقطاا الصحة العمومية بوهران)المتاوجات  كما تدركها العامالت
 .لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم النفس العمل، جامعة وهران، الجاائر

دراسة مقارنة بين التوافق النفسي لدى طالبات اإلقامة (. 0272)دمحم، أميرة أحمد عبد الحفيا  -
ية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بالمملكة العربية الداخلية وطالبات اإلقامة الخارج

 .27 – 76، (746)، 7السعودية، مجلة كلية التربية، 
الدافعية للتعلم لدى طلبة جامعة قطر وعالقتها (. 0277)يخلف، عثمان وخليفة، بتول  -

امعة المنيا، مجلة علم النفس واإلنسانيات المعاصر، كلية اآلدام والعلوم، ج. ببعم المتغيرات
02 ،701 – 742 . 
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