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 :الممخص
 استيدف البحث الحالي الى التعرف عمى :        

 .في الجامعة ىيئة التدريس لدى أعضاء اليوية االكاديمية  .1
 االتية: تبعًا لممتغيراتاليوية االكاديمية تعرف عمى . ال2

 أناث( – )ذكورأ.  الجنس 
 نساني(ا – )عمميب. التخصص 

 استاذ( –استاذ مساعد  –مدرس  -مساعد  )مدرسجـ. المقب العممي 
 فما فوق(. -53) سنة(، 49 -43) سنة(، 39-33د. العمر )

أعضاء ىيئة التدريس في جامعة االنبار  البحثشمل مجتمع وقد      
 (1438منيم ) (1669البالغ عددىم ) (2323/2321) لمعام الدراسي
( تدريسي 433تدريسية، اختير منيم عينة بمغ حجميا ) (261تدريسي، و)
مقياس اليوية  بأعدادولتحقيق أىداف البحث قامت الباحثة وتدريسية، 
، والتحقق من خصائصو السيكومترية، وبعد استخدام الوسائل االكاديمية

 اإلحصائية من المناسبة، توصل البحث الى النتائج االتية:
  أحصائياً  ةدالعاٍل و أّن أعضاء ىيئة التدريس لدييم ىوية أكاديمية  -
لدى  اليوية االكاديمية عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في  -
اناث( ، وأظيرت النتائج  –ضاء ىيئة التدريس وفقًا لمتغير النوع )ذكور اع

لدى ـعضاء  اليوية االكاديمية أيضًا وجود فروق ذات داللة احصائية في
  ،عممي( ولصالح االنساني –ىيئة التدريس وفقًا لمتغير التخصص )انساني 
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Abstract: 

The current research aimed to identify: 

1 .The academic identity of the faculty members at the 

university. 

2 .Identifying the academic identity according to the 

following variables: 

a. Gender (male – female( 

B. Specialization (scientific – humanitarian( 

c. Academic title (assistant teacher - teacher - assistant 

professor - professor) 

Dr.. Age (30-39 years), (40-49 years), (50- and over( 

     The research community included the faculty 

members at the University of Anbar for the academic 

year (2020/2021), whose number is (1669), of whom 

(1408) are teachers, and (261) are teaching, from whom 

a sample of (400) male and female teachers were chosen. 

By preparing the academic identity scale, verifying its 

psychometric properties, and after using appropriate 

statistical means, the research reached the following 

results: 

- The faculty members have a high academic identity and 

are statistically significant 

- There are no statistically significant differences in the 

academic identity of faculty members according to the 

gender variable (males - females), and the results also 

showed the presence of statistically significant 

differences in the academic identity of faculty members 

according to the variable of specialization (human - 

scientific) and in favor of the human, as well. The results 

showed that there were no statistically significant 

differences in academic identity according to the 

academic title variable (M.D.M.D.A.M.D.A.D.), and the 

results also showed that there were no statistically 

significant differences in academic identity according to 

the age variable (30-3, 40-49.50 and above) for faculty 

members. 
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 مشكمة البحث: 
ترتبط اليوية بالمعنى الذي يحممو الفرد من خالل كونو عضو داخل مجموعة او من 
خالل االدوار التي تمارس داخل مجموعة اجتماعية او مجتمع، ويصعب ضبط مفيوم اليوية 
وذلك الرتباطيا بمواضيع كثيرة من ناحية، ولالىتمام الكبيرة باليوية وما نتج عنيا من 

وم اليوية من ناحية أخرى، أدى ذلك الى غموض مفيوم اليوية تعريفات ونظريات تفسر مفي
باإلضافة الى صعوبة الضبط والتحديد، فالباحث الذي يبحث عن مفيوم اليوية قد يضيع في 
ما يدعى )بفوضى التعريفات (، والتي بدورىا ادت الى البعد عن تحديد معنى محدد ودقيق 

تنتجت الباحثة ان اليوية األكاديمية ىي وقد اس(، 28،ص2339لميوية )عبدالعال وآخرون،
عبارة تتم مناقشتيا في قطاع التعميم العالي وكأنيا شيء ثابت ومعروف، مع ان ذلك يفتقر 
الى الدقة والوضوح، اذ ال يمكن تمخيص اليوية االكاديمية في بضع جمل، فيي مفيوم واسع 

والمتضادة، كما انيا مفيوم  ومعقد بعض الشيء، وتتكون من العديد من المؤثرات المتنافسة
متغير ومتبدل باستمرار تبعًا لمخصائص النفسية واالجتماعية لمفرد االكاديمي، مع عدم انكار 
وجود قواسم مشتركة تحدد تمك اليوية وتضفي عمييا وصفًا عامًا يشترك فيو معظم 

ي تحديد االكاديميين. يمكننا وضع معايير وخصائص مشتركة ضمن إطار معين، لتساعدنا ف
 )اليوية( لألكاديمي داخل وخارج مؤسستو الخاصة وشبكاتو الشخصية والمينية، 

 أهمية البحث:
تكمن االىمية النظرية لمدراسة في تناوليا مفيوم ذو أىمية كبيرة في عمم النفس اال 
وىو محاولة أعداد مقياس لميوية االكاديمية ألعضاء ىيئة التدريس وذلك لصعوبة قياس 

ىو من أصعب التحديات في ميدان القياس النفسي والتقويم التربوي، اذ تعتبر الدراسة اليوية و 
الحالية محاولة إلثراء المكتبات العربية بدراسات حول موضوع ميم  اما بالنسبة لألىمية 
التطبيقية فتكمن في توفير االساس النظري لبحوث اليوية االكاديمية، ومن ثم أتخاذ 

التي تساعد أعضاء ىيئة التدريس من التكيف األمثل مع متطمبات مينة االجراءات المناسبة 
اذ تسيم الدراسة الحالية في تقديم التدريس االكاديمي الجامعي وتطوير ىويتيم االكاديمية، 

تصور معرفيًا لمفيوم اليوية االكاديمية لدى تدريسيي الجامعة، كما ان الدراسة الحالية سترفد 
ج عممي وتاطير سايكموجي حديث، وادوات قياس جديدة لم يجر المكتبة النفسية بنتا
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استعماليا، كما تعتقد الباحثة ان نتائج دراستيا ستسيم في تسميط الضوء عمى الجوانب النفسية 
 لعمل االستاذ الجامعي ومحاولة تذليل الصعوبات التي يواجييا في مينتو الراقية.   

 حدود البحث 
بدراسة متغير )اليوية االكاديمية(، لدى اعضاء ىيئة التدريس تتحدد الدراسة الحالية 

في جامعة االنبار، من الذكور واالناث، ولمتخصصات االنسانية والعممية، لمعام الدراسي 
(2323-2321) 

 أهداف البحث:  
 ييدف البحث الى التعرف عمى: 

 الجامعة..  التعرف عمى اليوية االكاديمية لدى أعضاء ىيئة التدريس في 1
 . التعمرف عمى اليوية االكاديمية تبعًا لممتغيرات االتية:2

 أناث( –أ.  الجنس )ذكور 
 انساني( –ب. التخصص )عممي 

 استاذ( –استاذ مساعد  –مدرس  -جـ. المقب العممي )مدرس مساعد 
 فما فوق(. -53سنة(، ) 49 -43سنة(، ) 39-33د. العمر )

 ( :Academic Identityمفهوم الهوية االكاديمية  )
يستخدم الناس المقدمات لتأسيس شعور بالذات بناًء عمى عالقاتيم مع اآلخرين، في 
وقت الحق في مرحمة الطفولة، يتخذ البشر خصائص اآلخرين الميمين في عممية تحديد 
اليوية، ومع ذلك فإن عممية تكوين اليوية تحدث عندما يبدأ الفرد في تأسيس إحساس بالذات 

 335مستقل داخل النفس دون االعتماد بشكل مفرط عمى التعريفات)كييكل 
,p.2333Kroger, ،) واليوية االكاديمية في التعميم العالي  تشير الى مجموعة من السمات

 (..5Clarke et al,2014,pالمنسوبة خارجيًا لمتمييز بين مجموعة وأخرى )
ان مفيوم الذات لدى الشخص ىو صورة ثابتة نسبًيا عن نفسو أو نفسيا تتعمق بقدراتو 
واىتماماتو واحتياجاتو وقيمو وتاريخو وتطمعاتو، ويتم تصور مفيوم الذات بشكل عام عمى أنو 

ومن خالل ىيكل معرفي متعدد األبعاد يتكون من سمات تتعمق بإدراك الشخص لذاتو، 
 –رتبطة باليوية االكاديمية في التعميم العالي مثل ) التطور الميني مراجعة المصطمحات الم

والتنظيم الذاتي الميني  –والتكوين الميني  –والتعميم الميني  –والتنشئة االجتماعية المينية 
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... ( بأن ىناك بعض المفاىيم والسياقات الخاصة بالتعميم العالي التي تظير عند أستكشاف 
وعمى الرغم من ذلك فأن ىذه المفاىيم تتطور وتتغير بسبب التدقيق المتزايد   اليوية االكاديمية، 

(، .715Billot, 2010,pوالتنشئة االجتماعية لدور االكاديميين في نظام التعميم العالي ) 
اليوية المينية ىي كيان شخصي يبنيو المعممون بناًء عمى عالقتيم بمكان عمميم ومجموعة ف

وفي ، ((Marcelo & Vaillant,2009,p,53ن سياق مؤسسي محدد األقران المينية، ضم
ظل ىذا المنظور  فإن بناء اليوية ىو عممية عالئقية، ويمكن تصور اليوية المينية عمى أنيا 

نتاج التفاعل بين الخبرات الشخصية والبيئة االجتماعية والثقافية والمؤسسية التي يؤدون فييا    
ناء ىويتيم في الظيور في سياق التنشئة االجتماعية األولية والحًقا وظائفيم اليومية، اذ يبدأ ب

 (. Gewerc,2011,p.11خالل عممية التدريب األولي وتكوين المعارف )
 :(Research population)مجتمع البحث 

ُيقصد بمجتمع البحث جميع األفراد أو األشياء أو العناصر أو األشخاص الذين 
، وىو جميع العناصر ذات العالقة بمشكمة البحث التي تسعى يشكمون موضوع مشكمة البحث

تحدد مجتمع البحث (، وقد 131، ص2319الباحثة إلى تعميم النتائج عمييا )المنيزل والعتوم،
-2323الحالي بأعضاء ىيئة التدريس في جامعة االنبار لمفصل األول لمعام الدراسي )

( ذكور و من 1438الجنسين بواقع )( تدريسي، ومن كال 1669م( البالغ عددىم )2321
( من التخصص العممي  911( ومن كال التخصصين العممي واإلنساني بواقع )261االناث )

( مدرس 531( مدرس مساعد و )394( من التخصص اإلنساني، والمقب العممي )837و)
( 633(، و)39-33( لعمر )443( وأستاذ ، وحسب العمر )269( أستاذ  مساعد )467)

 ( فما فوق  53( لعمر )634(،  و)49-43 لعمر)
 (:Research Sampleعينة البحث )

تتم دراسة الظاىرة عمى جزء من المجتمع عن طريق جمع االبيانات عنو، كي يتمكن 
(؛ فالعينة ىي الشريحة التي يتم 134، ص2311من تعميم النتائج عمى المجتمع )حسن، 

جمع البيانات والمعمومات من خالل أفرادىا، أو ىي نماذج يتم اختيارىا بأسموب معين لتمثل 
، 2333ا يخدم ويتناسب ويعمل عمى تحقيق أىدافو)عميان وغنيم، مفردات مجتمع البحث، وبم

 (. 138ص
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ومن المشاكل التي تواجو الباحث ىي تحديد حجم العينة الالزمة لتحقيق اىداف 
 البحث، ويمكنيا ان تتبع أحد االسموبين اآلتيين: 

 االسموب األول: وتعتمد فيو عمى رأي المختصين وخبراتيم والدراسات السابقة.
السموب الثاني: تحدد فيو الباحثة حجم العينة باتباع بعض القواعد االحتمالية عن وا

 (.177، ص1988طريق الجداول أو المعادالت اإلحصائية. )عودة وممكاوي، 
( تدريسي وتدريسية ، وبعد استشارة مجموعة 1669وبما أّن مجتمع البحث تألف من )

خصوص اختيار العينة، اختارت الباحثة أفراد من المختصين في اإلحصاء والقياس والتقويم ب
( تدريسي وتدريسية ، ومن كال الجنسين 433عينة البحث بطريقة عشوائية ، والبالغ عددىا )

(  من اإلناث  ومن كال التخصصين العممي 92( تدريسي من الذكور  و)338بواقع )
، والمقب العممي  (253(تدريسي وتدريسية من التخصص العممي  و)147واإلنساني بواقع )

( وأستاذ ، وحسب العمر 63( أستاذ  مساعد )123( مدرس )117( مدرس مساعد و )133)
 ( يوضح ذلك:1فما فوق  وجدول ) 53(    79، )49-43( 131و) 33-39( 193)

 والجنس، والمقب العممي ، والعمر(عينة البحث موزعة بحسب )التخصص، (1جدول )

 الجنس
 العمر المقب التخصص

 المجموع
فما  53 43-49 33-39

 فوق

 
 ذكور

 14 9 5 3 استاذ عممي
 18 3 9 6 استاذ مساعد

 38 1 8 29 مدرس
 33 3 9 21 مدرس مساعد

 133 13 31 56 المجموع
 38 23 9 6 استاذ انساني

 79 23 28 28 استاذ مساعد
 54 4 33 23 مدرس

 37 2 11 24 مدرس مساعد
 238 52 78 78 المجموع
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 اناث

 3 2 3 1 استاذ عممي
 6 2 3 1 استاذ مساعد

 17 3 3 14 مدرس
 21 3 6 15 مدرس مساعد

 47 4 12 31 المجموع
 8 6 3 2 استاذ انساني

 17 4 6 7 استاذ مساعد
 8 3 2 6 مدرس

 12 3 2 13 مدرس مساعد
 45 13 13 25 المجموع

 433 79 131 193 الـــكــميالمـــجمــوع 
بما ان ىدف البحث الحالي ىو التعرف عمى اليوية االكاديمية لدى أعضاء ىيئة 

 التدريس ، أذ تطمب ذلك توافر أداة :
 مقياس الهوية االكاديمية.

 وفيما يأتي عرض اإلجراءات التفصيمية التي اتبعتيا الباحثة:
 (  مقياس الهوية االكاديمية(Scale of Academic Identity : 

أطمعت الباحثة عمى أدبيات ودراسات سابقة تناولت اليوية االكاديمية، ووجدت 
األدوات المستعممة في تمك األدبيات والدراسات اعتمدت تصنيفًا يتناسب مع غاياتيم البحثية 
وأىدافيم، فضاًل عن كونيا أعدت لعينات تختمف عن عينة ىذا البحث، ووفقًا لما جاء في 
اإلطار النظري المعتمد من قبميم، لذا عمدت الباحثة إلعداد مقياس لميوية االكاديمية يالئم 

 طبيعة العينة واىداف البحث الحالي، وفيما يأتي وصفًا إلجراءات اعداد المقياس: 
االطالع عمى المقاييس ذات العالقة، مثل مقياس )  الذي عربو الغامدي كبديل عن 

( فقرة والتي توزعت عمى )مجالين (  وىي ) البعد الذاتي ، 64ن )مقياس مارشا ، مكون م
 والبعد االديولوجي ( . 

( ، والذ طبق عمى عينة من طمبة جامعة  Was & Isaacason,2008مقياس )
( جوانب .  مقياس) أيمان  4(  فقرة لقياس )43الغرب االوسط في تكساس ، والذ يتكون من )
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طالب ماستر موزعة  333( لقياس اليوية االكاديمية ، والذي طبق عمى عينة من 2319، 
والتي اعتمدت عمى ( مجاالت ) الذات ، االديولوجي ، االجتماعي ، الميني (  4عمى )

( اإلفادة من األفكار الواردة في فقرات المقاييس المتوفرة في Marcia ,1966نظرية مارشا )
( و)العارضة 2316(، و)العارضة، 2316أدبيات ودراسات سابقة، مثل: ) )دراسة الزاممي، 

2316 . ) 
 اعداد فقرات مقياس الهوية االكاديمية ووصفها:

ىذا المقياس عمى التوجيات النظرية لمارشا   اعتمدت الباحثة في اعداد
Marcia,1966))( ( فقرة توزعت عمى أبعاد ىي )البعد 48، اذ اعدت الباحثة

( فقرات، البعد 13( فقرات، البعد االجتماعي )13( فقرة، البعد االديولوجي )15الشخصي)
يرة جدًا، ( فقرة، ووضعت بدائل خماسية لإلجابة ىي )ينطبق عمي بدرجة كب14الميني )

وينطبق عمي بدرجة كبيرة،  وينطبق عمي بدرجة متوسطة، و ينطبق عمي بدرجة قميمة، وال 
 ( عمى التوالي، 1، 2، 3، 4، 5ينطبق عمي أبدًا (، وقد تّم إعطاؤىا الدرجات )

بعد االنتياء من أعداد المقياس عمى عينة البحث، عرضت الباحثة المقياس عمى 
لعموم التربوية والنفسية، واستشارتيم بخصوص فقرات المقياس مجموعة من المختصين في ا

 والبدائل، واتفقوا عمى اآلتي:
 إجراء تعديل عمى  فقرات المقياس ليناسب عينة البحث )أعضاء ىيئة التدريس( .

فقرة موزعة عمى  48من لم تحذف أي فقرة من فقرات المقياس وبذلك تكون المقياس 
( فقرة ، بينما يتكون البعد الثاني 16الول ) الذاتي ( من) ، فيتكون البعد اأربع أبعاد

( فقرات ، اما البعد الرابع ) الميني ( 9( فقرات ، والبعد الثالث من) 13)االديولوجي ( من )
 ( فقرة . 13فيتكون من )

 إعداد تعميمات المقياس 
نفس االجراءات التي أتبعتيا لممقياس االول إلعداد مقياس اليوية  الباحثةأتبعت 

 االكاديمية . 
 بدائل اإلجابة وتصحيح المقياس. 

تضّمن المقياس خمس بدائل متدرجة )ينطبق عمى بدرجة كبيرة جدًا، وينطبق عمى 
بدًا( بدرجة كبيرة، وينطبق عمي بدرجة متوسطة، و ينطبق عمي بدرجة قميمة، وال ينطبق عمي أ
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( لكل فقرة من فقرات المقياس، وبذلك تكون 1، 2، 4,53,وتأخذ عند التصحيح الدرجات )
 ( درجة.144( وبمتوسط فرضي قدره )48( وأدنى درجة )243أعمى درجة لممقياس ىي )

 ه. التطبيق االستطالعي: 
 ( 63تم تطبيق المقياس عمى عينة استطالعية بمغ حجميا ) 

 ت مقياس الهوية االكاديمية.التحميل اإلحصائي لفقرا
قامت الباحثة بأجراء التحميل اإلحصائي من حساب القوة التمييزية واالتساق الداخمي 

 لمفقرات )صدق الفقرات ( لمقياس اليوية االكاديمية  وفق األتي:
 (:Discrimination Power of Itemsالقوة التمييزية لمفقرات )

 تدريسي( 433بعد ان طبقت الباحثة المقياس عمى افراد العينة البالغ عددىم )
وتصحيح استمارات اإلجابة ، والستخراج القوة التميزية لفقرات المقياس رتبت درجات أفراد 
العينة من أعمى درجة كمية إلى اقل درجة كمية وحددت المجموعتان المتطرفتان بالدرجة الكمية 

ان يكون عدد افراد كل مجموعة  Kellyكل مجموعة إذ اقترح " كيمي "  %( من 27وبنسبة )
 27من المجموعتين المتطرفتين في الدرجة الكمية عند حساب القوة التميزية لمفقرات بنسبة )

( 138(، وبمغ عدد األفراد في كل مجموعة ) 286،ص 1998%( من أفراد العينة )عودة ، 
( تدريسي في المجموعة الدنيا .واستعممت الباحثة 138تدريسي في المجموعة العميا، و )

( لعينتين مستقمتين في حساب داللة الفروق بين متوسطي t-testاالختبار التائي )
المجموعتين في درجات كل فقرة من فقرات المقياس ، عمى أساس أن القيمة التائية المحسوبة 

ميزة لكونيا دالة احصائيًا ، ألن قيمتيا أن جميع الفقرات م واتضحتمثل القوة التمييزية لمفقرة، 
( وعند 214( بدرجة حرية )1996التائية المحسوبة اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة )

يوية ( يبين نتائج حساب القوة التميزية لمفقرات مقياس ال7(. وجدول )3.35مستوى داللة )
 .االكاديمية

 لهوية االكاديميةالقوة التميزية لفقرات مقياس ا(2جدول )
القيمـة  المجموعـة الدنيـا المجموعـة العميـا ت

التائيـة 
 المحسوبـة

مستوى 
الداللة 

(3935) 
المتوسط  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 دالة 79533 39816 4937 39547 4978 1



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)1941 ) 
 

القيمـة  المجموعـة الدنيـا المجموعـة العميـا ت
التائيـة 

 المحسوبـة

مستوى 
الداللة 

(3935) 
المتوسط  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 دالة 89385 19117 3938 39789 4945 2
 دالة 99273 39866 3984 39473 4972 3
 دالة 129151 19127 3933 39485 4976 4
 دالة 69886 19135 3911 19166 4917 5
 دالة 69673 19237 3966 39762 4958 6
 دالة 139193 19333 3913 39762 4958 7
 دالة 169629 19351 2918 39937 4943 8
 دالة 139613 39981 2953 39854 4921 9

 دالة 119377 39865 3912 39883 4948 13
 دالة 139234 39999 2999 39963 4935 11
 دالة 99237 39932 3939 19357 4932 12
 دالة 89969 39719 4937 39427 4979 13
 دالة 89579 39726 4936 39445 4976 14
 دالة 139484 19394 3925 39772 4963 15
 دالة 159456 39746 3938 39518 4974 16
 دالة 99433 39967 3987 39443 4983 17
 دالة 79316 19184 3987 39635 4976 18
 دالة 169382 39853 2987 39698 4958 19
 دالة 119355 19396 3935 39554 4969 23
 دالة 159356 19331 3937 39534 4973 21
 دالة 179346 39868 2988 39515 4957 22
 دالة 119484 19213 3934 39685 4958 23
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القيمـة  المجموعـة الدنيـا المجموعـة العميـا ت
التائيـة 

 المحسوبـة

مستوى 
الداللة 

(3935) 
المتوسط  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 دالة 139583 39965 2927 19395 4918 24
 دالة 129522 19135 3922 39589 4973 25
 دالة 59462 19293 2934 19515 4938 26
 دالة 69573 19394 2912 19561 3945 27
 دالة 159711 19154 2973 39621 4968 28
 دالة 59179 19424 2976 19386 3975 29
 دالة 69383 19111 1975 19617 2989 33
 دالة 59372 19326 2975 19457 3976 31
 دالة 139838 19395 2973 19353 4928 32
 دالة 89134 19177 3938 19156 4937 33
 دالة 79371 19117 2923 19563 3956 34
 دالة 69764 19321 2963 19354 3987 35
 دالة 99336 19117 3914 19383 4953 36
 دالة 99345 19332 3943 39695 4975 37
 دالة 89235 19333 2939 19397 3993 38
 دالة 139537 19147 3969 39333 4989 39
 دالة 99371 19236 3938 39813 4965 43
 دالة 129362 19348 3927 39596 4971 41
 دالة 39118 19358 1998 19743 2959 42
 دالة 89746 19136 3947 39763 4963 43
 دالة 79224 19134 3935 19341 4943 44
 دالة 119786 39935 3932 39597 4958 45
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القيمـة  المجموعـة الدنيـا المجموعـة العميـا ت
التائيـة 

 المحسوبـة

مستوى 
الداللة 

(3935) 
المتوسط  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 دالة 89622 19321 3961 39596 4959 46
 دالة 119653 19132 2937 19385 4912 47
 دالة 119232 19391 3937 39593 4972 48

 االتساق الداخمي )صدق الفقرات(:تم حساب االتساق الداخمي بطريقة:
 درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس الهوية االكاديمية:عالقة 

 Personاعتمدت الباحثة في حساب صدق الفقرة عمى معامل ارتباط " بيرسون " 
correlation  ، بين درجات كل فقرة والدرجة الكمية ، لكون درجات الفقرة متصمة ومتدرجة

( تدريسي في البحث الحالي، وقد اتضح أن 433عممًا أن عينة صدق الفقرات تتكون من )
( إذ كانت قيم معامالت 3935جميع معامالت األرتباط دالة أحصائيًا عند مستوى داللة )

( 398( بدرجة حرية )39398ن القيمة الجدولية البالغة )ارتباطيا بالدرجة الكمية اكبر م
 ( يبين ذلك.3( . والجدول )3935وبمستوى داللة )
 معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لممقياس(3جدول )

رقم 
 الفقرة

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

رقم 
 الفقرة

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

رقم 
 الفقرة

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

رقم 
 الفقرة

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

1 39329 13 39343 25 39664 37 39526 
2 39326 14 39337 26 39333 38 39454 
3 39482 15 39443 27 39336 39 39582 
4 39612 16 39654 28 39666 43 39542 
5 39356 17 39568 29 39352 41 39632 
6 39433 18 39462 33 39378 42 39233 
7 39535 19 39598 31 39293 43 39443 
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رقم 
 الفقرة

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

رقم 
 الفقرة

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

رقم 
 الفقرة

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

رقم 
 الفقرة

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

8 39627 23 39496 32 39563 44 39456 
9 39567 21 39676 33 39464 45 39543 

13 39533 22 39693 34 39397 46 39442 
11 39457 23 39632 35 39339 47 39539 
12 39538 24 39638 36 39486 48 39493 
 عالقة درجة الفقرة بدرجة البعد الذي تنتمي إليه:  -ب

لغرض حساب قيمة معامل االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لمبعد الذي       
تنتمي اليو فقد استعمل معامل ارتباط بيرسون، وتبين أن جميع معامالت االرتباط دالة 

الت االرتباط أكبر من القيمة الحرجة ( إذ كانت قيم معام3935احصائيًا عند مستوى داللة )
 ( يوضح ذلك.4(، وجدول )3935( وبمستوى داللة )398( بدرجة حرية )39398البالغة )

 معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد الذي تنتمي اليه.(4جدول )
 البعد الميني الوظيفي البعد االجتماعي البعد االديولوجي البعد الشخصي

رقم 
 الفقرة

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

رقم 
 الفقرة

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

رقم 
 الفقرة

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

رقم 
 الفقرة

معامل ارتباط 
 بيرسون

1 39436 2 39644 3 39682 4 39353 
5 39383 6 39731 7 39743 8 39665 
9 39585 13 39623 11 39453 12 39659 

13 39673 14 39655 15 39534 16 39553 
17 39527 18 39632 19 39728 23 39721 
21 39524 22 39749 23 39464 24 39738 
25 39676 26 39791 27 39576 28 39743 
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 البعد الميني الوظيفي البعد االجتماعي البعد االديولوجي البعد الشخصي
رقم 
 الفقرة

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

رقم 
 الفقرة

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

رقم 
 الفقرة

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

رقم 
 الفقرة

معامل ارتباط 
 بيرسون

29 39659 33 39768 31 39635 32 39199 
33 39631 34 39691 35 39684 36 39574 
37 39683 38 39753   39 39571 
43 39552     41 39683 
42 39581     43 39633 
44 39371     45 39493 
46 39381     47 39517 
48 39494       

 مصفوفة االرتباطات الداخمية الستقاللية االبعاد الرئيسية: -ج
بيدف التعرف عمى مدى استقاللية المجاالت الرئيسية في قياسيا لمفيوم اليوية 

الكمية لممقياس والدرجات االكاديمية ، ثم ايجاد معامالت االرتباطات الداخمية بين الدرجة 
 Personالكمية لممجاالت، اعتمدت الباحثة في حسابيا عمى معامل ارتباط " بيرسون )

correlation ) ،ولتحقيق ذلك اعتمدت الباحثة  استمارات  لكون الدرجات متصمة ومتدرجة
ة لممقياس العينة السابقة واشارت النتائج الى أن معامالت ارتباط درجة كل بعد بالدرجة الكمي

 ( يوضح ذلك.5فضاًل عن عالقة االبعاد بعضيا بالبعض االخر دالة احصائيًا ، وجدول )
 مصفوفة االرتباطات الداخمية(5جدول )

الدرجة  المكونات
 الكمية

البعد 
 الشخصي

البعد 
 االديولوجي

البعد 
 االجتماعي

البعد 
الميني 
 الوظيفي

  الدرجة الكمية
 1 

39843 39858 39669 39851 
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 39623 39364 39735 1  البعد الشخصي
 39668 39419 1   البعد االديولوجي
 39414 1    البعد االجتماعي

 1     البعد الميني الوظيفي
( بأن جميع االرتباطات سواء كانت بين االبعاد بعضيا مع 19يتبين من الجدول )

االكاديمية وباستعمال معامل ارتباط البعض اآلخر أو ارتباطيا بالدرجة الكمية لمقياس اليوية 
( حيث القيمة 398( وبدرجة حرية )3935بيرسون كانت دالة احصائيًا عند مستوى داللة )

( وىذا يشير الى ان االبعاد مترابطة فيما بينيا وتقيس شيء واحد ويتم 39398الحرجة تساوي )
 التعامل معيا كدرجة كمية واحدة.

ة( لممقياس، تحققت الباحثة من ىذه الخصائص وكما الخصائص القياسية )السيكومتري
 يأتي: 

 ( :Validity of the Scaleأواًل: صدق المقياس )
لقد استخرج لممقياس الحالي مؤشران لمصدق ىما الصدق الظاىري، وصدق البناء، 

 وفيما يأتي توضيح لكيفية التحقق من كل مؤشر منيا:
الصدق الظاىري تحققت الباحثة من الصدق الظاىري لمقياس اليوية االكاديمية 

من المختصين ذوي الخبرة في مجال العموم التربوية عندما اتفق الخبراء المتخصصون 
 عمى صالحية الميارات والفقرات في قياس اليوية االكاديمية .والنفسية 

 (:Constrcut Validityأواًل : صدق البناء )
ق الباحثة من صدق البناء من خالل المؤشرات االتية: التمييز من خالل إيجاد تحق

(. وعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس 16الفروق بين الجماعات واألفراد والجدول )
 وعالقة درجة الفقرة بدرجة البعد الذي تنتمي اليو  .

 (: Scales Reliabilityثانيًا : ثبات المقياس )
لثبات ِإجراًء ضروريًا مع كل تطبيق جديد لالختبارات النفسية إلى جانب يعد ا

الصدق. إذ أننا ال نمتمك صدقًا حقيقيًا وثباتًا حقيقيًا لالختبار النفسي بل نمتمك مؤشرات عمى 
ويقصد الصدق والثبات وىي مؤشرات تتغير تبعًا لطبيعة العينة التي يطبق عمييا االختبار، 

يعطي المقياس النتائج نفسيا إذا أعيد تطبيقو عمى المختبرين أنفسيم في  بثبات المقياس ان
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وقت آخر وتبدو قيمة ثبات المقياس في قدرتو عمى الكشف عن الفروق في األداء بين األفراد 
(، لذا فقد تم حساب الثبات بطريقتي اعادة االختبار 236، ص 2312)ميمز وبيتر،

 والفاكرونباخ وكما يأتي: 
 (:  Test-Retestإعادة االختبار)  –طريقة االختبار

لمحصول عمى نتائج متكررة لممجموعة ذاتيا من األفراد ولقياس الخاصية ذاتيا ىو 
( ، ولغرض استخراج الثبات بيذه 252،ص 2332تطبيق المقياس نفسو مرتين )ممحم ،

( تدريسي وبفاصل 33الطريقة فقد أعيد تطبيق المقياس عمى عينة الثبات التي تكونت من )
( يومًا من التطبيق األول، وحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات التطبيق 14زمني بمغ )

( لممقياس، أذ تعد مؤشرا جيدا عمى استقرار إجابات األفراد عمى 3984األول والثاني وبمـــغ  )
 المقياس عبر الزمن. 

 :  Cronbach's Alphaمعادلة ألفا كرونباخ -ب 
ىذه الطريقة الى ان اتساق استجابات االفراد عبر مفردات االختبار يمكن  تسنتد

( لذا أستخرج الثبات بيذه الطريقة 131: 2314االعتماد عميو في تقدير معامل الثبات)عالم ،
( استمارة، وباستعمال معادلة كرونباخ بمغ 433من درجات استمارات العينة األساسية البالغة )

 وىو معامل ثبات جيد. ( 3982معامل ألفا )
 وصف المقياس بصورته النهائية:

يتألف مقياس اليوية االكاديمية في البحث الحالي بصورتو النيائية من اربعة ابعاد 
( فقرة، )البعد 13( فقرة، )البعد االديولوجي يتكون من )16:)البعد الشخصي يتكون من )ىي

وكل فقرة ليا خمسة ( فقرة، 13( فقرات، )البعد الميني يتكون من )9االجتماعي يتكون من )
بدائل وىي )تنطبق عّمي بدرجة كبيرة جدًا، تنطبق عّمي بدرجة كبيرة، تنطبق عّمي بدرجة 

( 2،1، 3، 4، 5عّمي بدرجة قميمة، ال تنطبق عّمي(، وكانت اوزان البدائل ) متوسطة، تنطبق
ويتم حساب درجة كمية لممقياس من خالل جمع الدرجات التي يحصل عمييا المستجيب عن 
كل بديل يختاره من كل فقرة من فقرات المقياس ، لذلك فإن أعمى درجة يمكن أن يحصل 

رجة التي تمثل أعمى الدرجات، وأقل درجة يحصل ( د243عمييا المستجيب لممقياس ىي )
( درجة والتي تمثل أدنى درجة كمية لممقياس، وبذلك فإن المتوسط النظري لممقياس 48عمييا )
 ( درجة، 144يكون )
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المؤشرات االحصائية لعينة التحميل االحصائي لمقياس اليوية االكاديمية قامت 
ساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والتباين الباحثة بحساب  المؤشرات االحصائية كاالو 

فضاًل عن معامالت  االلتواء ومعامالت التفرطـح لدرجات التدريسيين في اليوية االكاديمية 
 ( يوضح ذلك .6وجدول )
 المؤشرات االحصائية لعينة التحميل االحصائي في مقياس الهوية االكاديمية(6جدول )

 المؤشرات اإلحصائية ت
 الدرجة

 144 الوسط الفرضي 1
 179936 الوسط الحسابي 2
 181 الوسيط 3
 63 المنوال 4
 25933 االنحراف المعياري 5
 643911 التباين 6
 -39161 االلتواء 7
 39351 التفرطح 8
 96 اقل درجة 9

 239 اعمى درجة 13
 143 المدى 11

يبدو لمقياس اليوية االكاديمية وعند مالحظة قيم المؤشرات اإلحصائية اآلنفة الذكر   
( أعاله ان درجات اليوية االكاديمية يقترب شكل توزيعيا التكراري من 18من الجدول )

التوزيع االعتدالي، الن درجات الوسط والوسيط والمنوال متساوية تقريبًا كذلك ان معامالت 
امل التفرطح قريبة من االلتواء والتفرطح تقترب من الصفر، إذ كمما كان معامل االلتواء ومع

الصفر سواء كان موجبًا أو سالبًا، دل ىذا عمى ان شكل التوزيع التكراري لمدرجات قريبًا من 
شكل التوزيع االعتدالي وعميو يكون المقياس دقيقًا في قياس المفيوم النفسي وتكون العينة 

( . 86،ص  1998ممثمة لممجتمع مما يسمح بتعميم نتائج تطبيق ىذا المقياس )عودة ، 
 ( يبين ذلك.5وشكل )
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 األعمدة البيانية لدرجات عينة التحميل اإلحصائي لمقياس الهوية االكاديمية(1شكل )

 
 الوسائل اإلحصائية:

ان معظم الوسائل اإلحصائية التي استخدمت في البحث الحالي حسبت بواسطة    
 ( ىي:SPSSبرنامج الحاسوب اآللي )

مع إعادة  (Principle Component)التحميل العاممي بطريقة المكونات األساسية 
البنية العاممية لممقياس فيما اذا كان  لمتحقق من  ( Vairmax)التحميل بطريقة الفايرماكس 

 يقيس عامل واحد ام عوامل متعددة.
 االختبار التائي لعينة واحدة: لمتعرف عمى مستوى المتغيرات عند العينة.

( لعينتين مستقمتين لحساب القوة التميزية لفقرات مقاييس T-Testاالختبار التائي ) 
 البحث.

( حساب االرتباطات Person Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )
بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لممقياس وايضًا عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لمبعد التي تنتمي 

وايضًا ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس التنافر العاطفي، كذلك في حساب مصفوفة اليو 
االرتباطات الداخمية لمقياس اليوية االكاديمية، كما استخدمت لمتعرف عمى العالقة االرتباطية 

 بين متغيرات البحث )التنافر العاطفي واليوية االكاديمية(.
تي تم التوصل إلييا وحسب االىداف التي تم يتضمن ىذا الفصل عرضًا لمنتائج ال

تحديدىا، وتفسير ىذه النتائج ومناقشتيا وفقًا لإلطار النظري والدراسات السابقة، وطبيعة 
التوصيات االستنتاجات و  وخصائص المجتمع الذي تمت دراستو في البحث الحالي، وعرض

 ا يأتي:والمقترحات استنادًا الى تمك النتائج، ويمكن عرض النتائج كم
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 عرض النتائج وتفسيرها 
اليدف االول: التعرف عمى اليوية االكاديمية لدى اعضاء ىيئة التدريس في 

 الجامعة.
( 48لتحقيق ىذا اليدف قامت الباحثة بتطبيق مقياس اليوية االكاديمية المتكون من )

المتوسط ( تدريسي، وأظيرت نتائج البحث إلى أن 433فقرة عمى عينة البحث المتكونة من )
( درجة وبانحراف معياري قدره 1799363الحسابي لدرجات ىذه العينة  عمى المقياس قد بمغ )

( درجة، ولمعرفة داللة الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي الذي بمغ 259333)
( درجة ،استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينة واحدة وتبين ان الفرق  دال احصائيا 144)

( وىي اكبر من القيمة 279952( إذ بمغت القيمة التائية المحسوبة )3935د مستوى داللة )عن
( وىذا يعني ان عينة البحث يمتمكون 399(، وبدرجة حرية )1996التائية الجدولية البالغة )

 ( يوضحان ذلك.2( وشكل )7اليوية االكاديمية بمستوى عاٍل، وجدول )
 راف المعياري والقيمة التائية لمقياس الهوية االكاديميةالمتوسط الحسابي واالنح(7جدول )
المتوسط  العينة المتغير

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 الداللة *  tالقيمة التائية 
 الجدولية المحسوبة (3935)

اليوية 
 االكاديمية

 دالة     1996 279952 144 259333 1799363 433

النتيجة تشير الى ان اليوية االكاديمية لدى أعضاء ىيئة التدريس عالية، وىذه     
اي ان اعضاء ىيئة التدريس قد وجدوا موقع لذواتيم وحققوا عضويتيم وانتمائيم في الجامعة، 
ووصموا الى مرحمة تحقيق ىويتيم االكاديمية من خالل االستكشاف وااللتزام وصواًل الى 

( والتي تشير Marcia,1966ق ىذه النتيجة مع نظرية مارشا )مرحمة وضوح األىداف، وتتف
الى ان تحقيق اليوية االكاديمية يعبر عن التزام الفرد بقيم وتوجيات أكاديمية واضحة وثابتو، 
والتي تشكمت من خالل االستكشاف واالختيار ووضوح األىداف، والخيارات، والتطمعات، ومن 

رة من االستكشاف واالستقصاء ليحدد أتجاه واضح ) صورة ثم التزام الفرد باختياراتو بعد فت
وتتفق ىذه (، 45،ص2319؛ أيمان ، 2316واضحة ( ألىدافو، وقيمو، وادواره) الغامدي ، 

(، والتي تشير الى ان الحاجة إلى التميز Tajfel,1979النتيجة ايضًا مع توجيات نظرية )
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مل أن تظير ىوية المجموعة بين أعضاء اإليجابي ىي الدافع لميوية االجتماعية ومن المحت
مجموعة ذات مكانة عالية ألن العضوية تميز بشكل إيجابي أعضاء المجموعة عن الغرباء 

(Tajfel,1979,p.185 وجاءت ىذه النتيجة متوافقة بالشكل العام لنتائج دراسة حسين )
(2317 ). 

 المتوسط الحسابي والفرضي لمقياس الهوية االكاديمية (3شكل )

 
الهدف الثاني: التعرف عمى داللة الفروق بالهوية االكاديمية لدى اعضاء هيئة 

انساني(  -اناث( والتخصص)عممي -التدريس في الجامعة تبعا لمتغيرات الجنس )ذكور
،  49-40، 39-30استاذ( والعمر ) -استاذ مساعد -والمقب ) مدرس مساعد، مدرس

 . فما فوق( 50
 أ. تبعا لمتغير الجنس:

تعرف عمى داللة الفروق في التنافر العاطفي واليوية االكاديمية لدى اعضاء ىيئة لم
التدريس بالجامعة وحسب متغير الجنس، استعممت الباحثة االختبار الزائي لداللة الفرق بين 

 (.8معاممي االرتباط بين درجات أفراد العينة ، فكانت النتائج كما مبينة في جدول )
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 ي الهوية االكاديمية تبعا لمتغير الجنسالفروق ف(8جدول)

يتبين من الجدول اعاله انو ليس ىناك فروق في العالقة بين التنافر العاطفي واليوية 
( أصغر 39815اناث( كون القيمة الزائية المحسوبة البالغة ) –االكاديمية تبعا لمجنس )ذكور 

(، ويعزى ذلك الى تشابو االنظمة والقوانين من 1996من القيمة الزائية الجدولية البالغة )
ت، وقت العمل، البحوث، االنظمة ...( وكذلك ظروف العمل والمحددات العممية )المقررا

واألخالقية لمينة األستاذ الجامعي، اذ تطبق عمى جميع أعضاء الييئة التدريسية من الذكور 
( والتي أجريت عمى عينة 2319او االناث دون تمييز، وتتفق ىذه الدراسة مع دراسة أيمان)

أظيرت غياب الفروق الدالة بين ن تخصصات مختمفة، والتي ( طالب م333مكونو من )
 الجنسين والتخصص في نمو رتب اليوية األكاديمية. 

 ب. تبعا لمتغير التخصص:
لمتعرف عمى داللة الفروق في العالقة بين اليوية االكاديمية لدى اعضاء ىيئة 

لزائي لداللة الفرق التدريس بالجامعة وحسب متغير التخصص، استعممت الباحثة االختبار ا
 ( .9بين معاممي االرتباط بين درجات أفراد العينة، فكانت النتائج كما مبينة في  جدول )

 الفروق في الهوية االكاديمية تبعا لمتغير التخصص(9جدول )

 العدد الجنس المتغير
 

القيمة 
 المعيارية

مستوى الداللة  القيمة الزائية
 الجدولية المحسوبة (3935)

 غير دالة  1996 39815 39731 338 ذكور الجنس
 39634 92 اناث 

 العدد التخصص المتغير
 

القيمة  
 المعيارية

مستوى الداللة  القيمة الزائية
 الجدولية المحسوبة (3935)

  39563 147 عممي التخصص
29193 

 دالة   1996
 39793 253 انساني 
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يتبين من الجدول اعاله انو ىناك فروق في اليوية االكاديمية تبعا لمتغير التخصص 
( أكبر من 29193ولصالح التخصص )االنساني(، كون القيمة الزائية المحسوبة البالغة )

 (.1996)القيمة الزائية الجدولية البالغة 
ويمكن ان يعزى ىذا الفرق الى ان التخصصات العممية قد تغمب عمييم الجدية   

الصارمة والحدية في التعامل مع الطمبة، نتيجة لطبيعة المادة العممية المدروسة التي تتعامل 
بقياسات ومعايير عممية ال يمكن الحياد عنيا، فقد ينعكس ذلك عمى طبيعة تعامل التدريسي 

التخصص العممي عنو لدى أصحاب التخصصات اإلنسانية الذين يكون تعامميم اكثر في 
انفتاحا وقبوال لتبرير السموكيات التي قد تكون مدعاة اتخاذ إجراءات )عاطفية( عمى اقل تقدير 

 تراعى فييا مشاعر الطمبة، او الزمالء.
وص المتغير         لم تحصل الباحثة عمى دراسة تطابق النتائج التي توصمت الييا بخص

أنساني( وىذا ما سيضاف الى المخزون المعرفي لدراسات التنافر العاطفي في  –)عممي 
 العراق بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام. 

 جـ. تبعا لمتغير المقب العممي:
لمتعرف عمى داللة الفروق في العالقة بين التنافر العاطفي واليوية االكاديمية لدى 
اعضاء ىيئة التدريس بالجامعة وحسب متغير المقب العممي، استعممت الباحثة االختبار الزائي 
لداللة الفرق بين معاممي االرتباط بين درجات أفراد العينة، فكانت النتائج كما موضحة في 

 .                                    (13جدول )
 (الفروق في التنافر العاطفي والهوية االكاديمية تبعا لمتغير المقب العممي10جدول )

 العدد الجنس المتغير
 

القيمة 
 المعيارية

مستوى الداللة  القيمة الزائية
 الجدولية المحسوبة (3935)

 
 
 
 
 

  39633 133 مدرس مساعد
39463 

 غير دالة  1996
 39573 117 مدرس 

 غير دالة 1996 39794 39633 133 مدرس مساعد
 39741 123 استاذ مساعد

 غير دالة 1996 39466 39633 133 مدرس مساعد
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يتبين من الجدول اعاله انو ليس ىناك فروق في اليوية االكاديمية تبعا لمتغير المقب 
 (.1996الجدولية البالغة )العممي كون القيم الزائية المحسوبة البالغة أصغر من القيمة الزائية 

وتشير ىذه النتيجة الى توافق أعضاء ىيئة التدريس حسب متغير المقب العممي وذلك 
يعود الى ان االنظمة والقوانين التي يخضع ليا جميع أعضاء ىيئة التدريس باختالف الرتب 

حصص، العممية ىي واحده، باإلضافة الى تشابو )البيئة المحيطة، ساعات العمل، جدول ال
المراقبات، بحوث الترقية، التقييم الجامعي ....( كل ىذه المتغيرات ادت الى عدم وجود فروق 
بين أعضاء ىيئة التدريس من حيث الرتب العممية في مالك جامعة االنبار لمعام الدراسي 

(2323-2321 .) 
 د. تبعا لمتغير العمر:

اعضاء ىيئة التدريس بالجامعة لمتعرف عمى داللة الفروق في اليوية االكاديمية لدى 
وحسب متغير المقب العممي، استعممت الباحثة االختبار الزائي لداللة الفرق بين معاممي 

 (.11االرتباط بين درجات أفراد العينة، فكانت النتائج كما مبينة في جدول )
 الفروق في الهوية االكاديمية تبعا لمتغير العمر(11جدول )

 
المقب 
 العممي

 39739 63 استاذ
 غير دالة 1996 19295 39573 117 مدرس

 39741 123 استاذ مساعد
 غير دالة 1996 39869 39573 117 مدرس
 39739 63 استاذ

 غير دالة 1996 39234 39741 123 استاذ مساعد
 39739 63 استاذ

 العدد الجنس المتغير
 

القيمة 
 المعيارية

مستوى الداللة  القيمة الزائية
 الجدولية المحسوبة (3935)

 
 

33-39 193 39673  
39371 

 غير دالة   1996
 43-49 131 39662 
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يتبين من الجدول اعاله انو ليس ىناك فروق في اليوية االكاديمية تبعا لمتغير العمر 
وتشير ىذه (، 1996كون القيمة الزائية المحسوبة  أصغر من القيمة الزائية الجدولية البالغة )

( فوق فما 53، 49-43، 39-33ارىم ) الى ان أعضاء ىيئة التدريس باختالف أعمالنتيجة 
يستخدمون التنافر العاطفي لمتكيف مع الواقع الجامعي ) البيئة الجامعية ( بما فيو من عقبات 

كونيم يتشاركون في جميع الميام بنفس المستوى وال يوجد تمييز فئو عن فئو عمرية أخرى ل
 التدريس، البحوث، الترقيات، الندوات ...( وكذلك يخضون لنفس االنظمة واالدارة. )

( والتي تشير الى عدم وجود فروق في  2317ىذه النتيجة مع دراسة حسين )  وتتفق
 مستويات اليوية المينية ترجع لمتغير النوع . 

 التوصيـات: 
 توصي الباحثة وفقا لمنتائج التي تم التوصل الييا بما يأتي: 

اإلفادة من مقياس البحث الحالي في الكشف عن مفيوم اليوية االكاديمية  لدى  - 
 عينة من أعضاء ىيئة التدريس. 

 يم لمتكيف مع االجواء الجامعية. االلتفات الى الجانب النفسي لمتدريسيين لمساعدت - 
 قائمة المصادر

 المصادر العربية  -
(  . مفاىيم 2339عبداهلل ، وكاظم عمي ) الزاممي ، عمي عبد جاسم ، والصارمي ،  -1

 وتطبيقات في التقويم والقياس التربوي ، مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع ، الكويت .
(. حاالت اليوية النفسية وعالقتيا بالمرونة 2316العارضة، محمد عبد اهلل جبر ) -2

 -578(، 169،)3زىر، جامعة األ -المعرفية لدى طمبة المرحمة الثانوية. مجمة کمية التربية
636 . 

 غير دالة 1996 39718 39673 193 39-33 العمر
 39767 79 فما فوق 53
 غير دالة 1996 39724 39662 131 43-49
 39767 79 فوق فما 53
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(. مناىج البحث في التربية وعمم النفس، عمان، األردن 2332ممحم، سامي محمد .) -3
 ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

(. البحث التربوي كفايات لمتحميل والتطبيقات 2312ميمز، جيفري، وبيتر ايراسيان،) -4
 الفكر لمنشر والتوزيع. ردن، دار،ترجمة صالح الدين محمود عالم ،عمان، اال

(: استقصاء مستويات اليوية المينية لدى 2317حسين ، ىشام بركات بشر )  -5
معممي الرياضيات بالمرحمة االبتدائية، بحث منشور ، مجمة كمية التربية االساسية لمعموم 

  التربوية واالنسانية ، جامعة بابل ، مركز التدريب وخدمة المجتمع / جامعة الممك سعود 
( . العالقة بين أستراتيجيات التعمم والتحصيل االكاديمي 2339عبدالعال، محمد  ) -6

لدى طالب وطالبات كمية العموم التربوية بجامعة االسراء الخاصة ، مجمة جامعة دمشق ، 
 ( ، االردن .3،4( ، العدد )25المجمد )

لمباحث في التربية (. االحصاء 1988عودة، احمد سميمان، وخميل يوسف الخميمي. ) -7
 ، اربد، دار االمل .2والعموم االنسانية، ط
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psychology of intergroup relations (pp. 33-53). Monterey, CA: 

Brooks/Cole.  

 (1ممحق )
 يةمقياس الهوية االكاديمية بصورته النهائ

      وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 جامعة األنبار/ كمية التربية لمعموم اإلنسانية

 قسم العموم التربوية والنفسية
 الدراسات العميا / الماجستير

 عزيزي التدريسي.. عزيزتي التدريسية ..  
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته..

بين يديك مجموعة من الفقرات التي تتعمق بالظروف، والمواقف التي تواجيك في الحياة وفي 
مجالك التعميمي، لذا أود تعاونك معي في اإلجابة عن فقرات المقياس بكّل دقة وصراحة 

 ينطبق عميك.باختيار البديل الذي 
 مالحظات:

 ُيرجى اإلجابة عن جميع الفقرات وال تترك أي فقرة من غير إجابة.  -
 إن اإلجابة عن فقرات المقياس ألغراض البحث العممي فقط. -
 عممًا أن اإلجابة سرية وال يطمع عمييا سوى الباحثة. -

 أذكر المعمومات اآلتية:
 عممي         إنساني       التخصص:           الجنس:     ذكر         أنثى 
   

 م.د        أ . م . د            أ . د           : م . م    المقب العممي
 

 فما فوق         50               49-40                39-30العمر: 
          

 تقبموا شكر الباحثة وامتنانها.                               
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 الفقرات ت
ال تنطبق  تنطبق عمّي بدرجة

 قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  عمي أبداً 
      أتقبل نفسي كما ىي   1
أكون لنفسي أراء سياسية محددة  2

 وواضحة .
     

أبني عالقات قائمة عمى االحترام  3
 المتبادل مع طمبتي وزمالئي

     

تتماشى مع أقدم  المادة العممية التي  4
 تطور المناىج التعميمية

     

      أشعر أن طموحي في حدود قدراتي   5
أتعامل مع الجنس االخر في الحدود  6

 التي تسمح بيا الوظيفة
     

أنسجم  مع زمالئي التدريسيين في الكمية  7
 بسيولة

     

      أشارك في الممتقيات الدولية والمحمية 8
تيتم أدارة القسم بآرائي العممية  9

 والشخصية  
     

اشعر اني قد نجحت في التخطيط  13
 لحياتي .   

     

أضحي  براحتي من اجل تحقيق أىداف  11
 زمالئي في العمل  

     

      أمتمك معرفة جيدة بتكنولوجيا التعميم 12
      أتحمى بسالمة الحواس 13
      الحياةلي فمسفتي الخاصة في  14
أختار أصدقائي من التدريسيين  15

 المجتيدين في العمل
     

      أمتمك المعرفة الجيدة بأساليب التدريس 16
      أىتم بمظيري وأناقتي 17
      اؤدي شعائري الدينية بقناعة تامة 18
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 الفقرات ت
ال تنطبق  تنطبق عمّي بدرجة

 قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  عمي أبداً 
اشارك االخرين في تطوير وتحسين  19

 الوضع االقتصادي لمدينتي
     

البحوث والدراسات المطموبة مني انجز  23
 في توقيتاتيا.

     

      أبذل جيدًا مضاعفًا بيدف التميز   21
أندمج  في القضايا االجتماعية بدرجة  22

تمكنني من تكوين وجية نظر محددة 
 عنيا.

     

أسعى الى تقوية الروابط االجتماعية  23
 وتجاوز التعصب

     

      ونشرىاأسعى الى تأليف الكتب  24
      أعمل عمى تنمية مياراتي الشخصية 25
أقتنع ببعض االفكار السياسية المتداولة  26

 حالياً 
     

أعمل عمى تقوية انتمائي االجتماعي  27
 عن طريق المشاركة السياسية.

     

أساىم  في الدورات التدريبية التي تزيد  28
 من خبراتي المينية

     

      يزعجني شعور التقاعد 29
      انتمائي السياسي يحقق لي تقديرًا لمذات 33
أختار أصدقائي عمى أساس تشابو القيم  31

 والمعتقدات
     

      أساىم في بناء وتطوير المناىج 32
      يمثل العمل  تحديًا لشخصيتي   33
      اسعى دائما لتحقيق السيطرة والنفوذ 34
االدوار بين الرجل ابتعد عن تقسيم  35

 والمرأة في العالقة الزواجية
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 الفقرات ت
ال تنطبق  تنطبق عمّي بدرجة

 قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً  عمي أبداً 
استوعب كل ما ىو حديث ومتطور في  36

 مجال تخصصي
     

      أفتخر بأنني أعمل أستاذًا جامعيًا    37
ارائي في الحياة والموت قد ال يتوافق  38

 معيا االخرين
     

      أسعى الى النجاح والتفوق في عممي 39
ألداء عممي وان كانت  ظروفي أثابر  43

 غير مشجعة
     

أىتم بالتطور العممي والمتابعة بصورة  41
 مستمرة

     

أشعر بعدم االرتياح في  عممي  42
 بالتدريس

     

أشعر بأىمية تخصصي وفائدتو الكبيرة  43
 لممجتمع

     

      أشعر بأنني مقبول من قبل االخرين 44
المسؤوليات واالدوار في أحاول تحديد  45

 حياتي المينية
     

أقوم نفسي باستمرار لمتعرف عمى نقاط  46
 قوتي وضعفي

     

اقوم بالندوات العممية بشكل دوري في  47
 مجال تخصصي

     

أشعر بالسعادة الكبيرة لتدريسي في  48
 الجامعة
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