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  البحث الثالث
  :بیاناته

  بحث فردي)١(
  .٢٠١٨أبریل  – ٩٩العدد – ٢٨المجلد -المصریة للدراسات النفسیة مجلة الجمعیةمنشور في  )٢(

المؤهل ) أهیلو(في مشروع بعض المتغیرات النفسیة والدیموجرافیة المنبئة بمشاركة الطالب " عنوان البحث
  "للدراسة بالخارج باستخدام نموذج االنحدار اللوجستي الثنائي

  :ملخص البحث

ما نسب أرجحیة كل متغیر منبئ في النموذج بمشاركة : هدف البحث إلى اإلجابة عن السؤال الرئیس اآلتي
ما مؤشرات ) ١: (الطالب في مشروع مؤهل للدراسة بالخارج، ویتفرع من هذا السؤال عدد من األسئلة اآلتیة

ما مؤشرات ) ٢(دى عینة البحث ؟ صدق نموذج التحلیل العاملي التوكیدي من الدرجة الثانیة لمقیاس األمل ل
صدق نموذج التحلیل العاملي التوكیدي من الدرجة الثانیة لمقیاس القیمة المدركة للمشاركة لدى عینة البحث 

ما نتائج اختبار جودة المالءمة بین البیانات والنموذج اللوجستي القیاسي ثنائي الحدود للتنبؤ بمشاركة ) ٣(؟ 
األمل، القیمة المدركة (للدراسة بالخارج في ضوء المتغیرات المستقلة للبحث عینة البحث في مشروع مؤهل

؟ ) للمشاركة، وبعض المتغیرات الدیموجرافیة لعینة البحث الممثلة بالنوع االجتماعي، والتخصص األكادیمي
زئة ما مدى تمتع نتائج النموذج اللوجستي بالقابلیة للتعمیم من خالل تحلیالت ثالثة لصدق التج) ٤(

طالبا وطالبة من كلیتي  ١١٢(طالبا وطالبة من كلیات الجامعة ٣٧٣وقد تكونت عینة البحث من . النصفیة؟
 أخرىكعینة تقنین و ) طالبا وطالبة من كلیة التربیة من الخریجین ٢٦١والهندسة،  الحاسبات والمعلومات،

، ومقیاس )٢٠٠٤اد أحمد عبد الخالق، إعد(مقیاس األمل: تم استخدام أداتین لجمع البیانات . كعینة أساسیة
وبعد التحقق من البنیة العاملیة استخدمت أدوات البحث في  ،)إعداد الباحث(القیمة المدركة للمشاركة 

التحلیل العاملي : عدد من أسالیب التحلیل اإلحصائي متمثلة في باستخدامحللت البیانات . التحلیالت الالحقة
ار اللوجستي القیاسي ثنائي الحدود، عالوة على معامل ثبات ألفا كرونباخ، االنحد ،االستكشافي والتوكیدي

أشارت النتائج إلى . وقیم المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لوصف الخصائص الدیموجرافیة لعینة البحث
كما  ،)األمل، والقیمة المدركة للمشاركة(توفر مؤشرات البنیة العاملیة من الدرجة الثانیة لمتغیري البحث

) أدبي -علمي(أشارت النتائج إلى أن متغیري القیمة المدركة للمشاركة، والتخصص األكادیمي للطالب
في (كمتغیرات تفسیریة تنبأت تنبؤا داال إحصائیا بنیة الطالب للمشاركة في مشروع مؤهل للدراسة بالخارج

النوع االجتماعي أو األمل داال  ، بینما لم یكن)ضوء إحصاءات النموذج اللوجستي القیاسي ثنائي الحدود 
  . إحصائیا

  .المؤهل للدراسة بالخارج، األمل، القیمة المدركة للمشاركة "أهیلو"المشاركة في مشروع : الكلمات المفتاحیة


