
 

 
  
 
 

  

   

 

 دادإـع
 لنفس الرتبوي املساعد بكلية الرتبيةاستاذ علم ا 

 و مدرس علم النفس الرتبوي جامعة شقراء
 بكلية الرتبية جامعة املنيا 
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 دداإـع
 استاذ علم النفس الرتبوي املساعد بكلية الرتبية 

 و مدرس علم النفس الرتبوي جامعة شقراء
 بكلية الرتبية جامعة املنيا 

       

     

 

  

   

     

 

  

  

 

  

 

. 
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       . 

             

          

             

           

              

             

Marcia          

      .( Pennington, Gillen & Hill,2001:56)

           

       

    .) 

           

         

        

        .
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 (Meera, Dustin ,2013

  

 Self- efficacy

 Self - efficiency

 Albert Bandura (1977) 

(Bandura, 2000)        
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            .  

          

            

   

         

         

    .       

          

    .

    

    

          

            

           

  .(Valentine, Dubois, & Cooper, et.al, 2004)
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 )    

   

  . 

     . 

  

  

 

  

   األهمية النظرية:
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           Identityاهلوية -1

         

      .  :

 Ideological Ego-Identity

 

 Interpersonal Ego-Identity 

            

     

       

   

           : األكاادي   التكيف -2

         

      

 .

         : األكاديية الذاتية الكفاءة -3

  

    

     .
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  :Ego Identity

           

.              

             

       "  Ego Identity Crisis

 "         " .  

.

          Marcia

             

 ( Marcia, 1966. 

1967. 1988) 

  :Ideological Ego Identity    

           

  . 

      :Interpersonal Ego Identity 

            

        . 

   : 
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  :Ego Identity Achievement

            

          

    

   :Ego Identity Moratorium

             

         )    

 .

   :Ego Identity Foreclosure

                 

            

   . 

   :Ego Identity Diffusion

                  

   

              

       (   

                

             

                

   Meeus,1996

Wires,Barocas,1994Watson& Protinsky,1991

  (Adams,et.al., 1979)       
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(Waterman,Goldman,1976

          

               

              

(Baker & siryk, 1999 :179 – 189 

           

          : 

          

             

  

.

            

            

            

      .      

               

         .   

         

          

             

              

          

   .
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    :      

    :   

        

 1998 476 

             

          

           

            

    Wilson, 1989

        (Eysenk, 

1972 ,34             

          "

 

      :   

             

 :         

            

  . )  : 1987     

      .
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     .        

  :(Betz, 2004 

            

   . 

              

    . 

             

   . 

            

 .

         

           

        

          

          

.
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 األكاديية يةوالكفاءة الذات اهلوية رتب بني العالقة تناولت وحبوث دراسات 

   (Vanwicklin, 1981)    

          

          

   (Balistreri, 1989)       

                

            

.             

 (Brikfield, 1989    

    (          

             

               

          

 Greif,1990        

           

           

          

(Turner, 1990           

           

          .

            

              

              

              

       

     (Ross &Hammer, 2002    

         )  ( 
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   (Wisconsin)   

          

 (Vivian, 2003)       

           

          

 .         

   ) (    .     

            

             

         

      .

    (Jakubowski & Dembo, 2004)  

          

     ( 210 )         

           

         ( 0,67 ) 

 (Berzonsky & Kulk, 2005)   

     –      ( 460 ) 

            

         

          .

    (Hejazi , et al., 2008)   

             ( 

400           

         

           

    .
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.

 (Eryigit, 2010) 

 

 األكاديية والكفاءة الذاتية األكادي  التكيف بني العالقة تناولت وحبوث دراسات 

Multon, Browns & Lenk, 1991)

   (Hirose, Wada & Watanabe,1999 

            ( 

1385 )           

       %    .

    (Lent, Brown & Hackett, 2000  
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        . 

  (Stoever, 2001)     

     (      

   SAT      

          

        )   

        (Southwestern) 

            

     )  

   (Poyrazil, Arbona, Consuelo, Nora, 

McPherson &Pisecco, 2002)      

 -           

  .         

      ,

    (Devonport & Lane, 2003)  

           

             

          

           

  

(Ramos & Nicholas 2007)
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      (Thomas, Love, Roan-Belle, 

Tyler, Brown, & Garriott, 2009)     

            

            

    .

     (Elias, Noordin & Mahyuddin,2010)

           

             

 

     

       

       

(Turner (1990

(Vanwicklin, 1981)

(Balistreri, 1989)Greif,1990    

 (Brikfield, 1989

 (Vivian, 2003)(Jakubowski 

& Dembo, 2004)

 

 (Ross &Hammer, 2002(Berzonsky 

& Kulk, 2005 (Hejazi , et al., 2008) 

 

(Multon, et al., 1991)(Poyrazli,et.al, 2002)(Ramos & Nicholas 
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2007)(Thomas, et al., 2009)(Elias,et al.,2010)

(Hirose et al.,1999)(Lent et 

al., 2000)(Stoever, 2001)

 

 

 

          

      

    

  

  

   

   

      

     

     

 :الدراسة متغرياتأواًل 

     : 

 :المستقلة المتغيرات -أ

   :  

 

  . 

 .األكاديمية الذاتية الكفاءة :ابعالت المتغير - ب
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  :الدراسة منهجيةثانيًا 
         

        . 

 الدراسة: عينةثالثًا 

     

        

 على االقسام بكلية الرتبية الدراسة عينة أفراد توزيع (1جدول )
 اجملموع اللغة االجنليزية رياض االطفال الرياضيات املستوى
 33 33 22 الثان 

 33 33 33 الثالث 192
 09 06 06 اجملموع

 :الدراسة أدواترابعًا 

            

    

الهوية األيديولوجية واالجتماعية فيي مرللتيي المراةقية     لرتب الموضوعي المقياسأواًل 
 والرشد:

 ( Admas 

,et al 1989

1967(MarciaErikson,1968

            

   :         

      :      

        .      

            

      " "    "
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 "  .           

             

      

   -  ( 

 (Adams et al.1979)

 

 ( معامالت ثبات مقياس اهلوية2جدول )
املقياس 
 الفرع 

مراتب اهلوية 
 األيديولوجية

ألفا 
 كرونباخ

التجزئة 
 النصفية

املقياس 
 الفرع 

مراتب اهلوية 
 االجتماعية

ألفا 
 كرونباخ

التجزئة 
 النصفية

اهلوية األيديولوجية
 61332 61312 االجناز 

اهلوي
ة االجتماعية
 61330 61320 االجناز 

 61321 61336 التعليق 61363 61313 التعليق

 61336 61320 التشتت 61312 61313 التشتت

 61012 61216 االنغالق 61331 61316 االنغالق
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واالرباعى ، نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروق بني متوسطات اجملموعات الطرفية )االرباعى األعلى ( 3جدول )
 والدرجة الكلية األدنى ( يف املكونات الفرعية

 اهلويةرتب 

  جمموعة األرباعى

 األدنى
 جمموعة األرباعى

 األعلى
قيمة ت 
 وداللتها

 ع م ن ع م ن

 **20132 3122 00162 33 6113 32123 33 االجناز
 **22133 3166 23102 33 3103 39129 33 التعليق
 **22163 3116 21139 33 3129 33131 33 التشتت
 **22133 3102 62166 33 3133 33123 33 االنغالق

 **23113 13163 261129 33 19122 199122 33 الدرجة الكلية

 الداخلي: االتساق
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 داخل  ملقياس رتب اهلوية على عينة البحث( نتائج التجانس ال3جدول )

مقياس 
 اهلوية

املقياس 
 الفرع 

رقم 
 املفردة

 معامالت
 االرتباط

املقياس 
 الفرع 

رقم 
 املفردة

معامالت 
 االرتباط

املقياس 
 الفرع 

رقم 
 املفردة

معامالت 
 االرتباط

املقياس 
 الفرع 

رقم 
 املفردة

معامالت 
 االرتباط

اهلوية األيديولوجية
 

 االجناز

6 **61323 

 التعليق

9 **61393 

 التشتت

1 **61326 

 االنغالق

12 **61303 

16 **61332 12 **61313 2 **61331 23 **61300 

26 **61366 20 **61339 3 **61366 26 **61309 

33 **61336 32 **61333 16 **61393 31 **61032 

36 **61323 33 **61333 10 **61211 33 **61312 

32 **61332 30 **61363 23 **61366 36 **61332 

39 **61320 36 **61033 32 **61320 36 **61392 

06 **61323 32 **61306 30 **61329 03 **61396 

اهلوية االجتماعية
 

 االجناز

13 **61262 

 التعليق

3 **61332 

 التشتت

0 **61231 

 االنغالق

3 **61061 

13 **61329 11 **61362 2 **61339 21 **61336 

22 **61319 13 **61323 19 **61363 22 **61393 

33 **61303 31 **61393 23 **61306 32 **61062 

33 **61316 33 **61322 29 **61361 36 **61023 

30 **61361 32 **61313 36 **61336 39 **61260 

31 **61326 33 **61393 32 **61323 02 **61320 

33 **61362 01 **61331 39 **61339 03 **61013 
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 الداخل  بالنسبة للمقاييس الفرعية ملقياس رتب اهلوية االتساق( 3جدول )

املقياس 
 الفرع 

اتب اهلوية مر
 األيديولوجية

قيم معامالت 
االرتباط مع الدرجة 

 الكلية

املقياس 
 الفرع 

مراتب اهلوية 
 االجتماعية

قيم معامالت 
االرتباط مع الدرجة 

 الكلية

اهلوية 
األيديولوجية
اهلوية االجتماعية 61333** االجناز 

 61390** االجناز 

 61232** التعليق 61229** التعليق
 61262** التشتت 61063** التشتت
 61033** االنغالق 61236** االنغالق

 :(Baker & Sirke, 1999)وسيرك  لبيكر األكاديمي التكيف مقياس ثانيًا

       

    :   

     

,        
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      )      

   )= (        

         (

              

        

        

         

 للمقياس بالدرجة الكلية الفقرات ارتباط ( معامالت0جدول )
 معامل االرتباط رةااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالفق حالة الفقرة رقم الفقرة

 61260**  اجلامعة يف لوجودي ومقنعة واضحة أسباب لدي موجبة  -1

  واضحة دراسية أهداف لدي موجبة  -2
**61329 

 61316**  كبرية أهمية ذات اجلامعية الدراسة أن أرى موجبة  -3
 61222**  اجلامعية الدراسة وقيمة أهمية مبدى أشك سالبة  -3
  اختصاص  جمال يف العلمية املستجدات بآخر وإملام  تواصل  على أحافظ موجبة  -3

**61319 
  جيب كما الدراسة يف جهدًا أبذل ال سالبة  -0

**61211 
 61263**  متدنية الدراسة حنو دافعييت سالبة  -2
 61300**  واستمرار بانتظام للمحاضرات حضوري على أحافظ موجبة  -6

  الصعوبة غاية يف اجلامعية لدراسةا أن أجد سالبة  -9
**61362 

 61393** متدٍن الدراسية االمتحانات يف أدائ  سالبة  -16
  الدراس  أدائ  عن راض  أنا موجبة  -11

**61332 
 61306** اجلامعية املساقات يف وقدرات  بكفاءت  أشعر ال سالبة  -12
  فعال بشكل الدراسة وقت أستثمر ال سالبة  -13

**61323 
  الدراسية باملواد اخلاصة والتقارير األحباث بكتابة متعاست موجبة  -13

**61236 
  الدراسة أثناء الرتكيز يف صعوبة أجد سالبة  -13

**61263 
  أبذله الذي اجلهد من الرغم على جيد غري الدراس  وضع  سالبة  -10

**61329 
 الدراسية الواجبات أداء يف مشكلة لدي سالبة  -12

**61319 
  اجلامعة تطرحها اليت الدراسية امجالرب عن رضى لدي موجبة  -16

**61363 
 اجلامعة يف أساتذت  عن رضى لدي موجبة  -19

**61326 
 عام بشكل باجلامعة الدراس  الوضع عن رضى لدي موجبة  -26

**61221 
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  )     

 

 :األكاديمية الذاتية الكفاءة مقياس ثالثًا
     (Owen & Fromen,1988) 

         

           

           )

     ) 

      

    

     )    

     )= (      

           

(           
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 األكاديية الذاتية ملقياس الكفاءة الكلية بالدرجة الفقرات ارتباط ( معامالت2جدول )

 معامل االرتباط رةاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالفق رقم الفقرة
  الدراسية احملاضرة أثناء منطقيًا ومرتابطة منظمة مالحظات تدوين  -1

**61313 
  الصفية باملناقشات ملشاركةا  -2

**61236 
  جدا كبري عددها شعبة يف األساتذة يطرحها اليت األسئلة على اإلجابة  -3

**61011 
  جدًا قليل عددها شعبة يف األساتذة يطرحها اليت األسئلة على اإلجابة  -3

**61339 
 متعدد من اختيار وخطأ، صح) املوضوعية األسئلة ذات االختبارات اجتياز  -3

**61036 
  املقالية األسئلة ذات االختبارات اجتياز  -0

**61062 
  عالية جودة وذو مميز فصل  تقرير أو حبث كتابة  -2

**61332 
  ومعقد صعب ملوضوع الدراسية احملاضرة طوال اجليد اإلصغاء  -6

**61032 
 61313**  األكاديية والدروس املواضيع بعض الشعبة يف زمالئك بعض تدريس  -9
  الدراسية املواد إحدى يف لزميل علم  مفهوم ريوتفس شرح  -16

**61201 
 61010** تفهمه مل مفهوم توضيح إعادة أستاذك من طلبك  -11

  الدراسية املواد معظم يف جيدة عالمات على احلصول  -12
**61362 

  متامًا حمتواها تفهم حتى كايف بشكل الدراسية املادة دراسة  -13
**61369 

 الشعبة يف زمالئك مامأ درس أو علمية مسألة شرح  -13
**61366 

 61360** ثقافية...(. رياضية،(الالمنهجية  يف النشاطات املشاركة  -13

  ويقدرونك حيرتمونك أساتذتك جعل  -10
**61363 

 61393**  منتظم بشكل الدراسية احملاضرات حبضور االلتزام  -12
  منتظمة بصورة اململة احملاضرات حبضور االلتزام  -16

**61366 
 الدراسية للمحاضرة وانتباهك اهتمامك كامل تعط  أنك يوقنون تكأساتذ جعل  -19

**61312 
  االمتحانات ورقة يف ترد اليت واألفكار املفاهيم معظم واستيعاب فهم  -26

**61333 
 61363**  الدراسية احملاضرات يف ترد اليت واألفكار املفاهيم معظم واستيعاب فهم  -21
  بسيطة حسابية عمليات إجراء  -22

**61333 
  بكفاءة احلاسوب استخدم  -23

**61313 
  الصعبة العلمية املواد حمتوى معظم إتقان  -23

**61322 
  عليهم للتعرف انفراد على أساتذتك مع التحدث  -23

**61310 

  ببعض بعضها الدراسية املواد حمتوى ربط  -20
**61333 

  الدراسية احملاضرات يف أساتذتك وأفكار آراء معارضة  -22
**61266 

  تطبيق  عمل  موقف يف تعلمتها اليت الدراسية املادة وىحمت توظيف  -26
**61363 

  اجلامعة مكتبة من اجليدة واالستفادة االستخدام  -29
**61323 

  تقدير عال  على احلصول  -36
**61263 

 61329**  الدراسية املواد على الدراسة أوقات وتنظيم توزيع  -31
 61399**  الدراسية واملساقات الكتب يف ترد اليت الصعبة النصوص فهم  -32
 61339**  إليه متيل وال يستهويك ال دراس  حمتوى واستيعاب إتقان  -33
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    "      

         

     

 الدراسة متغريات بريسون بني ارتباط ( معامالت6جدول )
 الكفاءة التكيف االنغالق التشتت التعليق االجناز املقياس
 1 االجناز

     
 1 **61323 التعليق

    
 1 **61066 **61306 التشتت

   
 1 **61236 **61333 61123 االنغالق

  
 1 **61369 **61326 **61023 **61306 التكيف

 
 1 **61300 61633 **61330 **61312 **61666 كفاءةال

     

      

 

 

 

 

  

 (Vivian, 2003)(Jakubowski & 

Dembo, 2004)

(Multon, et al., 1991)(Poyrazli,et.al, 2002)(Ramos & Nicholas 2007)

(Thomas, et al., 2009)(Elias,et al.,2010)
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(Stepwise)

 

 ( حتليل االحندار املتعدد9جدول )
 ف وداللتها متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
  26231192 2 31363193 االحندار

**323162 
 

 33121 193 16216161 البواق 
  190 32213123 الكل 

 (املتغريات اليت هلا تأثري واليت منها يكن التنبؤ بالكفاءة الذاتية16جدول )

 ت وداللتها ßمعامل بيتا  اخلطأ املعياري معامل االحندار مصدر االحندار
 121133**  31629 321239 ثابت

 231203** 61936 61633 11669 االجناز
 -21323* 61669- 61632 61136- التشتت
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   )  

  

          

        

(Stepwise)     

 ( حتليل االحندار املتعدد11جدول )
مصدر 
 التباين

درجات  جمموع املربعات
 احلرية

وداللتها ف متوسط املربعات  

  113201396 1 113201396 االحندار

**331612 
 

 2691063 193 366661233 البواق 
  190 322131231 الكل 

 ( التكيف االكادي  و التنبؤ بالكفاءة الذاتية12جدول )

ßمعامل بيتا  اخلطأ املعياري معامل االحندار مصدر االحندار  ت وداللتها 
 61211**  01322 331390 ثابت

 2133** 61300 61663 61022 التكيف األكادي 

          

            

          

          

       

Hirose et al.,1999)Lent et al., 2000(Stoever, 2001,

    (Devonport & Lane, 2003)  
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  (Wilson, 2002)        

        

      

 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملتغريات الدراسة طبقًا للتخصصات املختلفة13جدول )

املتوسط  العدد املتغري
 احلساب 

 االحنراف
 املعياري

 إجناز

 11133 33136 06 رياضيات

 13163 36131 09 ياجنليز

 13123 36106 06 رياض أطفال

 13193 31122 192 اجملموع

 التعليق

 9169 03163 06 رياضيات

 16160 01123 09 اجنليزي

 16130 01130 06 رياض أطفال

 16136 02163 192 اجملموع

 التشتت

 9123 06116 06 رياضيات

 16161 32163 09 اجنليزي

 11163 39169 06 رياض أطفال

 16132 36193 192 اجملموع

 انغالق

 16121 09163 06 رياضيات

 16190 02169 09 اجنليزي

 11199 00190 06 رياض أطفال

 11123 02103 192 اجملموع

 التكيف

 16161 20196 06 رياضيات

 12133 23131 09 اجنليزي

 12162 23110 06 رياض أطفال

 12112 23139 192 اجملموع

 لكفاءةا

 13133 163193 06 رياضيات

 12163 99166 09 اجنليزي

 10116 166132 06 رياض أطفال

 10132 166190 192 اجملموع
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 ( الفروق بني املتوسطات للمتغريات طبقًا للتخصصات املختلفة13جدول )

 مصدر التباين البعد
جمموع 
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

F الداللة 

 إجناز

 110126 312166 2 023110 بني اجملموعات

 

 

61261 

 

 

 192191 193 32323 داخل اجملموعات

 190 36636 اجملموع
 

 

 التعليق

 613633 331631 2 661603 بني اجملموعات

 

 

61006 

 

 

 166192 193 21136 داخل اجملموعات

 190 21216 اجملموع
 

 

 التشتت

 612366 631963 2 102161 بني اجملموعات

 

 

61323 

 

 

 112163 193 21232 داخل اجملموعات

 190 21963 اجملموع
 

 انغالق

 610091 631263 2 109131 بني اجملموعات

 

 

61313 

 

 

 120139 193 23336 داخل اجملموعات

 190 23226 اجملموع
 

 التكيف

 616033 120169 2 233129 بني اجملموعات

 

 

61323 

 

 

 130199 193 26313 اجملموعات داخل

 190 26209 اجملموع
 

 الكفاءة

 113039 313131 2 629162 بني اجملموعات

 

 

61211 

 

 

 203162 193 31360 داخل اجملموعات

 190 32213 اجملموع
 

    

          

)  ( 



 جملة كلية الرتبية ببنها
1026  (6)جأبريل ( 601)العدد   

 

133

 الستجابات العينة لرتب اهلوية املعيارية واالحنرافات احلسابية ( املتوسطات13) جدول
املتوسط  جمال رتب اهلوية

 احلساب 
االحنراف 
 املعياري

 الرتتيب
 3 13193 31122 االجناز

 2 16136 02163 التعليق
 3 16132 36193 التشتت
 1 11123 02103 االنغالق

 ( ترتيب رتب اهلوية لعينة البحث1شكل )

      

(Waterman,Goldman,1976
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 Meeus,1996Wires,Barocas,1994

Watson& Protinsky,1991  

.(Adams,et.al., 1979)

      

  

          

  

  األكادي  التكيف لدرجة املعيارية واالحنرافات احلسابية ( املتوسطات10جدول )

رقم  الرتبة
 الفقرة

 حالة
املتوسط  رةاااااااااااااااالفق الفقرة

 احلساب 
االحنراف 
 املعياري

 1102 3133 أشك يف أهمية وقيمة الدراسة اجلامعية  سالبة 3  .1
أحاااافظ علاااى تواصااال  وإملاااام  باااآخر املساااتجدات العلمياااة يف جماااال    3  .2

 اختصاص   

3133 1106 
 1103 3133 لدي أهداف دراسية واضحة   2  .3
 1109 3131 الدراسة اجلامعية يف غاية الصعوبة  أجد أن سالبة 9  .3
 1136 3123 أنا راٍض عن أدائ  الدراس    11  .3
 1133 3112 ال أبذل جهدًا يف الدراسة كما جيب  سالبة 0  .0
 1126 3169 دافعييت حنو الدراسة متدنية  سالبة 2  .2
 1161 3163 لدي رضى عن أساتذت  يف اجلامعة  19  .6
 1103 3166 اجلامعية ذات أهمية كبرية أرى أن الدراسة   3  .9
 1123 3123 ال أشعر بكفاءت  وقدرات  يف املساقات اجلامعية سالبة 12  .16
 1126 3106 لدي مشكلة يف أداء الواجبات الدراسية سالبة 12  .11
 1122 3100 ال أستثمر وقت الدراسة بشكل فاعل  سالبة 13  .12
 1162 3130 ٍنأدائ  يف االمتحانات الدراسية متد سالبة 16  .13
 1163 3139 استمتع بكتابة األحباث والتقارير اخلاصة باملواد الدراسية   13  .13
 1162 3133 أحافظ على حضوري للمحاضرات بانتظام واستمرار   6  .13
 1163 3121 لدي أسباب واضحة ومقنعة لوجودي يف اجلامعة   1  .10
 1163 3116 ي أبذله وضع  الدراس  غري جيد على الرغم من اجلهد الذ سالبة 10  .12
 1103 3160 لدي رضى عن الربامج الدراسية اليت تطرحها اجلامعة   16  .16
 1166 3162 لدي رضى عن الوضع الدراس  باجلامعة بشكل عام  26  .19
 1121 2100 أجد صعوبة يف الرتكيز أثناء الدراسة  سالبة 13  .26

 6101 3122 لاااااااااااااس ككاااااااااااااملقي



 جملة كلية الرتبية ببنها
1026  (6)جأبريل ( 601)العدد   

 

131

 لدى طلبات كلية الرتبية   األكادي التكيف املتوسط احلساب  لفقرات مقياس( 2)الشكل 

  )     

    

. 
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لدى  ألكاديية السائدةا الكفاءة الذاتية لدرجة املعيارية واالحنرافات احلسابية ( املتوسطات12جدول )
 لية الرتبية جامعة شقراءطلبات ك

 الرتبة
رقم 
 رةااااااااااااااااااااااااالفق الفقرة

املتوسط 
 احلساب 

االحنراف 
 املعياري

 1113 3133 معارضة آراء وأفكار أساتذتك يف احملاضرات الدراسية 22  .1
 1113 3132 اإلصغاء اجليد طوال احملاضرة الدراسية ملوضوع صعب ومعقد 6  .2
 1116 3132 ألسئلة اليت يطرحها األساتذة يف شعبة عددها كبري جدااإلجابة على ا 3  .3
 1112 3132 طلبك من أستاذك إعادة توضيح مفهوم مل تفهمه 11  .3
 1119 3131 اجتياز االختبارات ذات األسئلة املقالية 0  .3
 1163 3121 إتقان واستيعاب حمتوى دراس  ال يستهويك وال متيل إليه 33  .0
 1163 3126 ستفادة اجليدة من مكتبة اجلامعةاالستخدام واال 29  .2
 1161 3119 فهم النصوص الصعبة اليت ترد يف الكتب الدراسية 32  .6
 1163 3113 تدريس بعض زمالئك يف الشعبة بعض املواضيع والدروس األكاديية 9  .9
 1166 3111 استخدام احلاسوب بكفاءة 23  .16
 6190 3116 إتقان معظم حمتوى املواد العلمية الصعبة 23  .11

 6191 3116 توظيف حمتوى املادة الدراسية اليت تعلمتها يف موقف عمل  تطبيق  26  .12
 1119 3166 إجراء عمليات حسابية بسيطة 22  .13
 1113 3160 االلتزام حبضور احملاضرات الدراسية بشكل منتظم 12  .13
 6199 3163 اإلجابة على األسئلة اليت يطرحها األساتذة يف شعبة عددها قليل جدًا 3  .13
 1163 3163 اجتياز االختبارات ذات األسئلة املوضوعية  3  .10
 6162 2199 املشاركة بالنشاطات الالمنهجية )رياضية، ثقافية...( 13  .12
 1163 2199 دراسة املادة الدراسية بشكل كاٍف حتى تفهم حمتواها متامًا 13  .16
 6196 2190 االلتزام حبضور احملاضرات اململة بصورة منتظمة 16  .19
 1161 2193 تدوين مالحظات منظمة ومرتابطة منطقيًا أثناء احملاضرة الدراسية 1  .26
 1110 2192 التحدث مع أساتذتك على انفراد للتعرف عليهم 23  .21

 1166 2196 كتابة حبث أو تقرير فصل  مميز وذو جودة عالية 2  .22
 1113 2169 احلصول على عالمات جيدة يف معظم املواد الدراسية 12  .23
 1121 2160 فهم واستيعاب معظم املفاهيم واألفكار اليت ترد يف احملاضرات الدراسية 21  .23
 1119 2160  تقدير عال  على احلصول 36  .23
 6193 2129 فهم واستيعاب معظم املفاهيم واألفكار اليت ترد يف ورقة االمتحانات 26  .20
 1163 2162 للمحاضرة الدراسيةجعل أساتذتك يوقنون أنك تعط  كامل اهتمامك وانتباهك  19  .22
 1166 2120 شرح وتفسري مفهوم علم  لزميل يف إحدى املواد الدراسية 16  .26
 6196 2123 ربط حمتوى املواد الدراسية بعضها ببعض 20  .29
 1162 2123 املشاركة باملناقشات الصفية 2  .36
 1136 2126 جعل أساتذتك حيرتمونك ويقدرونك 10  .31
 1161 2103 درس أمام زمالئك يف الشعبة شرح مسألة علمية أو 13  .32
 6192 2132 توزيع وتنظيم أوقات الدراسة على املواد الدراسية 31  .33

 6139 3160 لااااااااااااااااس ككااااااااااااااااملقي
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 لدى طلبات كلية الرتبية  لكفاءة الذاتيةاملتوسط احلساب  لفقرات مقياس ا( 3الشكل )
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the relationship between 

the identity ranks , academic adjustment and academic self-efficacy of 

the Educational College students at Shaqra University.  

Researcher chose a random sample of (197) students. These 

students have already passed level 1& 2 in the Educational College, and 

were enrolled in three different majors: Mathematics, English Language, 

Kindergarten.  

The three measures are applied: objective measure of the ranks of 

ideological and social identity, academic adaptation to college 

questionnaire and academic self-efficacy inventory, the study relied on a 

descriptive approach Correlative and used regression analysis and 

correlation coefficient Pearson.  

The results of the study:  

 some of the independent variables contributed significantly to the 

prediction of academic self-efficacy of Shaqra University students. 

 the ranks of the identity prevailing are as follows: Rank 

Foreclosure, Moratorium, Diffusion and finally the rank of 

achievement.  

 the examined students at the Faculty of Education, Shaqra 

University showed that their degree of self-efficacy and academic 

adaptation are considered as medium. 

Recommendations: 

 Work to raise self-efficacy and academic adjustment for new 

students at the university. 

 Drawing the attention of educational institutions to stage of 

identity formation nature and the factors influencing them. 

 Strengthening the cofactors on the identity of the ego growth, and 

reduce Impeding factors of this growth , through awareness 

necessary for parents and educators. 

 

Keywords: ideological and social identity, academic adjustment, 

academic self-efficacy, University students. 
 


