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 ملخص الدراسة:
وضع نموذج بنائي يوضح التأثيرات السببية بين  لىإهدف الدراسة الحالية     

راسي، واستراتيجيات التعلم، االندماج الد االنفعاالت األكاديمية وكل من:
والتحصيل األكاديمي. والتعرف على العالقات االرتباطية بين االنفعاالت 
األكاديمية وكل من: االندماج الدراسي واستراتيجيات التعلم والتحصيل األكاديمي 

ا وطالبة ( طالب  132أجريت الدراسة على عينة عددها ) لدى طالب الجامعة.
( من طلبة المستويين )الثالث والرابع من شعب التعليم طالبة 70، اطالب   62)

االبتدائي والتربية الخاصة بكلية التربية للبنين وشعبة علم النفس بكلية التربية 
( بانحراف 20.33للبنات بجامعة الملك خالد بابها،وبلغ متوسط أعمارهم الزمنية )

الت األكاديمية، طبق عليهم ثالث مقاييس هي: مقياس االنفعا (،2.17معياري )
 ومقياس االندماج الدراسي، ومقياس استراتيجيات التعلم، من إعداد الباحثان.

مبيريقية صحة النموذج البنائي دعمت البيانات األ سفرت نتائج الدراسة عن:أو 
المقترح للعالقات والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة بين كل من: االنفعاالت 

كما  .سي، االندماج األكاديمي، استراتيجيات التعلماألكاديمية، التحصيل الدرا
أظهرت النتائج وجود عالقات ارتباطية موجبة ودالة بين االنفعاالت األكاديمية 
اإليجابية وكل من: االندماج الدراسي واستراتيجيات التعلم والتحصيل األكاديمي، 

السالبة وكل من: ووجود عالقات ارتباطية سالبة ودالة بين االنفعاالت األكاديمية 
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 االندماج الدراسي واستراتيجيات التعلم والتحصيل األكاديمي. 
 

The Structural model of relations between academic 

emotions, academic engagement, learning strategies  

and academic achievement for students  

of King Khalid University. 
The aims of current study is development Structural model of 

relations between academic emotions, academic engagement, learning 

strategies and academic achievement, and to identify the 

interrelationships between the academic emotions and the following: 

the academic engagement, learning strategies and academic 

achievement of the university students. Students Participants were 172 

undergraduate students (70 female, 72 male, M = 20.33 years, SD, 

2.17) completed measures of Academic Emotion Questionnaire and 

Academic engagement scale and learning strategies scale. The results 

show: The empirical data supported the validity of the proposed 

structural model of the direct and indirect relationships and influences 

between academic emotions, academic engagement, learning strategies 

and academic achievement. The results also showed positive 

correlations between the positive academic emotions and the following: 

academic engagement, learning strategies and academic achievement, 

negative correlations between negative academic emotions, academic 

engagement, learning strategies and academic achievement.                                                                 

Key words:  
Academic emotions, academic engagement, learning strategies, 

academic achievement, university students, Structural model. 
 والخلفية النظرية: الدراسةمقدمة 

تشير نتائج البحوث المعرفية والعصبية الى ان االنفعاالت ضرورية للتعلم 
يؤثر على مدى  moodاإلنساني، وقد اكدت نتائج الدراسات التجريبية ان المزاج 

واسع من العمليات المعرفية التى تسهم فى التعلم مثل: االدراك واالنتباه والحكم 
 ي واتخاذ القرار وعمليات الذاكرة (.االجتماع

(Clore&Huntsinger, 2007,2009 ; Loewenstein& Lerner, 2003 ) 

وتزودنا المواقف التربوية بمصدر هام من الخبرات االنفعالية المتنوعة، 
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فالحضور للفصل او القاعة الدراسية، والمذاكرة، وتناول االختبارات تستثير 
لل، االمل، الخجل، القلق . هذه االنفعاالت التى االنفعاالت:مثل الفخر، الم

يشعر بها الطالب فى البيئة التعليمية يطلق عليها االنفعاالت التحصيلية 
achievement emotions  او االنفعاالت األكاديميةacademic achievement  (
(Pekrun ,et al.,2009  وسوف يعتمد الدراسة الحالية مصطلح االنفعاالت

 يةاألكاديم
وتتغير هذه االنفعاالت فى تكرارها وشدتها لكنها تؤثر على التفاعالت 

 ,Pekrun) الصفية والتعلم والتحصيل وتشكل نمو شخصية الطالب وتطورها.

Goetz, Titz, & Perry, 2002) 

 من التعليمية للخبرات اكتسابه أثناء المتعلم انفعاالت وال شك ان دراسة   
 تلك طبيعة فهم أن كما التعلم، كن فصلها عن خبراتيم ال التي الهامة األمور

االستراتيجيات  تحسين إلى يؤدى قد التعليمية العملية سياق في االنفعاالت
 (2015المستخدمة )الجمال، رخا،  والتربوية التعليمية
 بالتعلم مباشرة ترتبط واالنفعاالت األكاديمية هي تلك االنفعاالت التي   
 وتتضمن شطة التحصيلية داخل او خارج قاعة الدراسة،واداء االن األكاديمي
وانفعاالت سلبية أو ( االرتياح الفخر، أو ساره )مثل االستمتاع، إيجابية انفعاالت

الياس، الملل، الخجل(.وتوجد خمس مواقف ترتبط بتوليد  )القلق، غير سارة مثل
لقاعة  فى: الحضور( (pekrun et al.,2002 االنفعاالت األكاديمية حددها 

الدراسة، اداء االختبارات واالمتحانات، المذاكرة او عمل الواجب المدرسي 
منفردا، المذاكرة او عمل الواجب المدرسي فى مجموعة التعلم، المواقف االخرى 
التى ينشغل فيها الفرد معرفيا بالتحصيل األكاديمي مثل التحدث عن االختبار 

  القادم مع االقران.
 العقد في الباحثين من الكثير باهتمام االنفعاالت سةدرا حظيت وقد     

األخير، وقد ركزت معظم االبحاث التى تمت على االنفعاالت األكاديمية على 
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االنفعاالت المرتبطة بنواتج التحصيل مثل: االمل والفخر المرتبطين بالنجاح او 
ث هما: القلق والخجل المرتبطين بالفشل.ويمكن تصنيفها الى نوعين من االبحا

دراسات على قلق االختبار، والدراسات على االعزاءات السببية للنجاح والفشل 
 (Pekrun and Stephens, 2010, 258) .لالنفعاالت كسوابق
ثم تطورت المعرفة فى هذا المجال لتؤكد على ان االنفعاالت تعتبر  

ة أساسية بالنسبة لمجهودات التحصيل اإلنساني، وانها لم تعد مجرد ظاهر 
عارضة من المحتمل ان تحدث فى المواقف األكاديمية حيث تم ادراك 
االنفعاالت على انها ذات دور حاسم بالنسبة لتعلم الطالب األكاديمي، 

 وتحصيلهم ونموهم الشخصي، وصحتهم.
(Efklides&Volet,2005; Schutz&pekrun,2007; Linnenbrink-Garcia, L., 

& Pekrun,et al.,2011) 
نفعاالت األكاديمية احد االسس الهامة فى التعليم لسببين: االول: وتعتبر اال

ان االنفعاالت  نم Pekrun(2006)القيمة لبيكرن –ما اكدت علية نظرية الضبط 
يمكن ان تؤثر على اهتمامات الطالب، واندماجهم، وتحصيلهم، ونمو 

النفسية، شخصيتهم. ثانيا: ان االنفعاالت تعتبر ركيزة اساسية بالنسبة للصحة 
السعادة مما يعنى انه يجب اخذها فى االعتبار كنواتج تعليمية هامة فى حد 

 (Pekrun,2006,334 )ذاتها.
 القيمة لالنفعاالت –نظرية: الضبط  Pekrun(2006)وقد وضع 

 The control-value theory of achievement emotions األكاديمية/التحصيلية
وديناميتها فى عالقتها بالخصائص التى تميز لتفسير االنفعاالت األكاديمية 

المواقف التعليمية، حيث تفترض ان انفعاالت الطالب تتاثر بإدراكاتهم عن 
الكفاءة والضبط /التحكم خالل االنشطة األكاديمية والنواتج وكذلك تقديراتهم لقيمة 

 هذه االنشطة والنواتج.

ثير السوابق وقد وضعت هذه النظرية إطار نظري متكامل لتحليل تأ
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)االحداث السابقة( والخبرات االنفعالية على االنجاز والسياقات 
 األكاديمية.وتتضح اهم مالمحه في النقاط اآلتية:

ينظر لالنفعاالت على انها مجموعة من العمليات المترابطة من النظم -
فسية النفسية الفرعية متضمنة: العاطفة، المعرفة، الدافعية، التعبير، والعمليات الن

 الطرفية.

الطالب لألحداث السابقة appraisals /تقديرات  تتعتبر تقييما-
النفعاالت التحصيل اساسية حيث يفترض انها تتوسط تأثير العوامل 
الموقفية،وافترضت النظرية عدة ابعاد للتقييم لوصف االنفعاالت تشمل التكافؤ 

valenceتحكم، المواجهة ، تطابق الهدف، التوقع واالحتمالية، امكانية ال
المحتملة،السببية الذاتية مقابل الذاتية االخرى، الداللة المعيارية ألحداث االثارة 
االنفعالية،كما افترضت النظرية مجموعتين من التقييمات ذات اهمية خاصة 

التحكم /الضبط الذاتي عبر االنشطة -1بالنسبة لالنفعاالت األكاديمية هى: 
لتوقع بان المثابرة فى الدراسة يمكن تفعيلها وسوف التحصيلية ونتائجها )مثل ا

القيمة الذاتية لهذه االنشطة والنواتج )مثال:القيمة المدركة -2تؤدى للنجاح.
للنجاح (.وتعتبر التقييمات اآلتية للتحكم والقيمة هامة الستثارة انفعاالت 

ج ناتج الموقف، وتوقعات التحكم في الفعل،و توقعات نات تالتحصيل: توقعا
الفعل، وأخيرا توقعات الناتج الكلى: حيث يفترض ان توقعات ناتج الموقف 
والتحكم في الفعل وناتج الفعل تستخدم لتقدير او تقييم المحصلة النهائية للقدرة 
على التحكم وناتج التحصيل المحتمل. فالطالب الذى يتوقع انه قادر على بذل 

وف يمتلك توقعات ناتج المجهود وان هذا المجهود سوف يؤدى للنجاح س
إيجابي، بينما الطالب الذى يعتقد انه لن يكون قادر على االستعداد بشكل كافي 

 لالختبار القادم سوف يتوقع الفشل )توقعات ناتج سلبى(.
النظرية ان االنفعاالت المتعلقة بالناتج المتوقع )مثل: االمل،  ضوتفتر 

لنواتج، واالنفعاالت المتعلقة القلق( واالنفعاالت المتعلقة باألثر الرجعى ل
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 باألنشطة التحصيلية تتحدد بواسطة تقييم السوابق )االحداث السابقة (.
اما بالنسبة للتقييمات او التقديرات فيوجد نوعين من التقييمات:األولى تقييمات 
القيمة الجوهرية )الفعلية (وتشير الى قيمة النشاط او الناتج في حد ذاته.فمثل 

يعنى تقييم الدراسة األكاديمية ومادة التعلم في حد ذاتها بغض النظر هذا التقييم 
عن الدرجة التي يمكن للفرد ان يحصل عليها الفرد، كما يعنى القيمة المدركة 
للنجاح األكاديمي في حد ذاته، والنوع الثانى من التقييمات هي التقييمات 

عال او النواتج في تحقيق العرضية او غير الجوهرية والتي ترتبط بمدى فائدة األف
األهداف األخرى، وكمثال قيمة المثابرة في المذاكرة في الحصول على تقدير من 

األكاديمية في تحقيق األهداف المهنية في  تاإلباء والمعلمين او قيمة الدرجا
 (Pekrun,2006)المستقبل.

 المحددات الفردية واالجتماعية لالنفعاالت التحصيلية: 

يل: فاألهداف ذات تأثير كبير على المعرفة والعاطفة وبشكل اهداف التحص-أ
محدد فان اهداف التمكن تجعل تركيز انتباه الطالب على انشطة التعلم بينما 

 اهداف االداء تجعل التركيز على نواتج التعلم.

المقدمات /السوابق الشخصية: فالمعتقدات تكتسب من خالل التعرض -ب
ا لم توجد خبرة كافية فان التقييمات يمكن ان تعتمد المتكرر لمواقف التحصيل فاذ
 على توقعات أكثر عمومية.

المقدمات / السوابق الثقافية واالجتماعية: فالتأثير العاطفي للبيئات -ج
االجتماعية يتم من خالل تقييمات القيمة والضبط /التحكم. فخصائص البيئة 

 التقييمات األكاديمية ترسل المعلومات المتعلقة بإمكانية الضبط/التحكم و 
المصادر المعرفية: فكل من االنفعاالت االيجابية والسلبية يمكن ان -د

تستهلك المصادر المعرفية بواسطة تركيز االنتباه على موضوع االنفعال مما 
يعنى انها يمكن ان تقلل المصادر المعرفية المطلوبة ألهداف المهمة وتضعف 
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 المصادر.االداء المعرفى الذى يحتاج لهذه 
التأثيرات النهائية لالنفعاالت على التحصيل األكاديمي تعتمد على -

التفاعل بين هذه الميكانيزمات السابقة المختلفة وكذلك على التفاعل بين هذه 
الميكانيزمات من جهه ومتطلبات المهمة من جهة اخرى مما يعنى ان المحصلة 

كون معقد. وتوضح النظرية النهائية لتاثير االنفعاالت على التحصيل سوف ي
الروابط الحلقية بين السوابق /المقدمات واالنفعاالت وتأثيراتها واهم العوامل التى 

 (.1تؤثر على تقييمات الطالب وتحكمهم وانفعاالتهم من خالل الشكل رقم )
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 الحلقية بين السوابق، االنفعاالت، وتأثيراتها طالقيمة: الرواب-( نظرية الضبط1شكل )

Pekrun, 2006, p.328)) 

وقد صنفت النظرية االنفعاالت على اساس ثالث ابعاد رئيسية هى: هدف -

 المعرفيةالمصادر -
 الدافعية والتعلم-
 استراتيجيات التعلم-

التنظيم الذاتى -
 للتعلم
 

 التحصيل
 
 الذكاء

 الكفاءات /القدرات
 

 انفعاالت التحصيل-
 اطانفعاالت النش-
 انفعاالت النواتج-
 

 
 
 
 

 الجينات
 المزاج

 الضبط-
 التوقعات-
 االعزاءات-
 القيم-
 الحافز-
 الباعث -

 

       
 اهداف التحصيل

 المعتقدات
 

 التعلم-
 الجودة المعرفية-
 متطلبات المهمة-
 استقراء القيمة-
 التدعيم الذاتي-
 بنية الهدف+التوقعات-

 التحصيل
 التغذية المرتدة

 النتائج-
 

 

التنظييييييييم الموجييييييي  
 نحو المشكلة

 

 
 تدريب القدرة

التنظيم الموج  نحو 
 االنفعال

 
 

المعالجة الموجهة 
 فعالنحو االن

التنظيم الموج  نحو 
 التقدير

 

 
 المعالجة المعرفية

 
 اتتصميم التعلم والبيئ
 االجتماعية

 

 

 

 البيئة التقييم فنععا اال التعلم +التحصيل
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بالنسبة .activation، التنشيط valence، التكافؤ object focusالتركيز 
لهدف التركيز افترضت النظرية جانبين رئيسيين هما هل يركز الفرد على 
االنشطة التحصيلية ام يركز على النواتج/المخرجات.اما بالنسبة للتكافؤ فيمكن 
تصنيف االنفعاالت الى ايجابية او ممتعة مثل )االستمتاع، االمل، الفخر، 

ادة، االرتياح (، وانفعاالت سلبية مثل ) الغضب،الياس، القلق، الحزن، السع
التنشيط االنفعالي او  لالخجل (.وبالنسبة لدرجة تنشيط االنفعاالت. فخال

االنفعاالت التنشيطية )ايجابية او سلبية( يمكننا االشارة الى انفعاالت السعادة، 
الة عدم التنشيط االنفعالى او االمل، الفخر، القلق، الغضب، القلق. بينما فى ح

االنفعاالت الالتنشيطية يمكننا تحديد انفعاالت مثل االرتياح، الرضا، الياس، 
 الملل 

وقد اظهرت نتائج الدراسات ان االنفعاالت األكاديمية ترتبط باإلنجاز 
وعوامل التعلم المعرفية والدافعية والتي تعزز االنجاز.وقد افترض النموذج 

دافعى لبيكرن ان تاثير االنفعاالت األكاديمية على االنجاز مرتبط ال -المعرفى 
بميكانيزمات معرفية ودافعية ) المصادر المعرفية، الدافعية للتعلم، استراتيجيات 

 التعلم، اندماج الطالب (
على ان االنفعاالت التي نشعر بها في  (Pekrun&Stephens,2010)ويؤكد 

صيل الجامعي والنمو الشخصي.  وفى المواقف الموقف الجامعي تعتبر اداه للتح
األكاديمية يمكن ان تنشا االنفعاالت فى مجموعة متنوعه من السياقات، كما ان 
 لها تأثيرات عكسية ومتداخلة على التعلم واالداء وعلى االخص تلك السلبية.

(Pekrun et al.,2002) 
ض الباحثين تحدثوا ومع ذلك فان دور االنفعاالت فى التعلم مازال غامضا، فبع

عن ان االنفعاالت االيجابية ربما تضر بعملية التعلم. ان هؤالء الباحثين 
يفترضوا ان االنفعاالت االيجابية يمكن ان تؤدى الى تقييمات غير واقعية، 

 (Aspinwall (1998 ,تسهيل المعالجة السطحية للمعلومات وتخفض الدافعية
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الوضع ودعمت االفتراض بان ومع ذلك لم تتفق ابحاث اخرى مع هذا 
االنفعاالت االيجابية يمكنها فى الواقع ان تكون مفيدة بالنسبة للتعلم واالداء مثل 

 (Pekrun,et al.,2002)دراسة 
ان تغير أدوار االنفعاالت في التنبؤ بالتحصيل يمكن فهمه من خالل عالقتها 

فكما  Pekrun(2006) نالقيمة لبيكر  –بالنسبة للسببية المتبادلة في نظرية الضبط 
يفترض ان االنفعاالت لها تاثير على التعلم وتحصيل الطالب فان نجاح الطالب 
او فشلهم في التعلم يؤثر أيضا على التقييمات واالنفعاالت، ان السببية المتبادلة 
يمكن ان تتضمن حلقة تغذية راجعة إيجابية او سلبية التي تحدث بمرور الوقت 

يرات في االنفعاالت األكاديمية عبر الوقت.وقد عالجت وربما تؤدى الى تغي
بعض الدراسات االنفعاالت األكاديمية على انها متغيرات وسيطة في العالقة بين 

 & Villavicencio) المتغيرات المعرفية والدافعية والتحصيل األكاديمي.

Bernardo,2013) 
ال مهما  من تمثل المتغيرات ذات الطبيعة الدافعية عامعلى جانب اخر 

دراسة تعلم الطالب، ولعل االندماج  دالعوامل التي يجب أخذها في الحسبان عن
االندماج الدراسي من العمليات التى تؤثر بشكل  دمنها. ويعالدراسي يمثل واحدا  

حاسم على نواتج العملية التعليمية وقد تزايد االهتمام بهذا المفهوم فى اآلونة 
متزايدة من الطلبة الذين يقررون الشعور باالغتراب االخيرة بسبب وجود نسبة 

 (2015حليم،)وخاصة عند انتقالهم من مرحلة تعليمية الى اخرى 
إن التعليم الجيد يجب أن يتضمن تعليم الطالب كيف يفكرون، وكيف 

رون دافعتيهم للتعلم بما ينعكس على تحقق أعلى درجات االندماج في المهام ييث
 (.278،ص.  2002المختلفة )حمدي الفرماوى، واألنشطة التعليمية 

عملية االندماج في المجتمع الجامعي مهمة بل تشكل مطلب أساسي في  وتعتبر
استمرار الطالب الجامعي وخاصة الطالب المستجدين في الدراسة الجامعية 
يجب توفره حتى يقوم الطالب بمهامه أثناء التعليم الجامعي على أكمل وجه، 
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النوع من االندماج الجامعي يترتب عليه نقص أو تعثر في أدائه  وعدم توفر هذا
.ان الطلبة االكثر اندماجا فى الدراسة يؤدون أداء اكاديمي أثناء فترة التعليم

افضل، كما ان الطلبة الذين يحضرون المدرسة بانتظام، ويركزوا على التعلم، 
ن اداؤهم افضل فى ويلتزمون بقواعد المدرسة يحرزوا درجات اعلى ويؤدوا ويكو 

   (Wang, et al, 2011)االختبارات 
الى ان االندماج مهم جدا وهو وسيط   Blumenfeid,et al. (2006)ويشير 

فى العملية التعليمية.ويعتمد المستقبل الدراسي للطالب الجامعي على درجة توافقه 
التى ينتقل واندماجه االجتماعي واألكاديمي والشخصي مع البيئة الثقافية الجديدة 

(.كما اثبتت الدراسات ان الطلبة المندمجين 2001اليها وهى الجامعة )الصغير، 
جامعيا يحصلون على نتائج دراسية افضل وهم اكثر احتماال إلنهاء البرامج 

 (2005الجامعية من الطلبة غير المندمجين.)المحاميد وعريبات،
ماج على عدة استخدمت الدراسات والبحوث السابقة مصطلح االندوقد 

مسميات تحمل في جوهرها معنى واحد: حيث يتناوله البعض تحت مسمي 
، والبعض األخر تحت مسمي اندماج School Engagementاالندماج المدرسي 

، والبعض الثالث تحت مسمي االندماج الدارسي Student Engagementالطالب 
Academic Engagement. ندماج على أنه الدراسة الحالية مفهوم االيتناول و

بما يتوافق وطبيعة النموذج المستخدم  Academic Engagementاندماج دراسي 
 .بالدراسة

على أنه: كمية الطاقة الجسمية والنفسية التي يكرسها االندماج ويعرف 
الطالب للحصول على الخبرات والمعارف بمستويات عالية؛ مما يشعره بالرضا 

ام وأعمال داخل حجرة واالرتياح تجاه ما يمارسه من مه
 (Chapman,2003)الدراسة.

االندماج بانه بناء واسع يشمل الجوانب األكاديمية  Coates (2007) ويعرف
وغير األكاديمية لخبرة الطالب التي تضم:األنشطة، والتعلم التعاونى، والمشاركة 
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قامة العالقات مع أعضاء هيئة التدريس.  في األنشطة األكاديمية، وا 
أن االندماج مصطلح يشير إلى:  Linnenbrink& Pintrich (2002) ويرى

نوعية ومقدار الجهد الذي يبذله المتعلم داخل حجرات الدراسة سواء أثناء التفاعل 
مع المعلم أو الزمالء، ويتسم الطالب المندمجين معرفيا  بأنهم أكثر عمقا  في 

كما أنهم أكثر قدرة على تفكيرهم وأكثر استخداما  الستراتيجيات التعلم الفاعلة، 
الفهم واالستيعاب من خالل الدراسة عن عامل المعنى للمعلومات المختلفة 

إن اندماج الطالب هو مصطلح  الى  Akin ( 2009) رعليهم. ويشيالمعروضة 
يستخدم لإلشارة إلى درجة مشاركة الطالب في األنشطة والمواقف التعليمية 

 ) Baker يرىة المختلفة التي تلقاها المتعلم.و المختلفة، ويعكس الخبرات التعليمي

أن جوهر االندماج يتمثل في التفاعل اإليجابي الفاعل، كما أنه يعكس  (2010
درجات مرتفعة من دافعية اإلنجاز، والمشاركة النشطة الفاعلة من المتعلم، 

 ويظهر بصورة واضحة في تحقيق نتائج تعليمية إيجابية.
ى اربعة مجاالت هي: عالقة الطالب بزمالئه، ويمكن تصنيف االندماج ال

عالقة الطالب بالمعلمين، موقف الطالب من المؤسسه، وموقف الطالب من 
(.كما صنف 2012النشاطات االجتماعية فى المؤسسة التعليمية )القاضي، 

( االندماج الى اربعة ابعاد هي: التوافق األكاديمي، التوافق 2008بيكر واخرون )
العاطفي، وااللتزام بتحقيق االهداف.وقد  –لتوافق الشخصي االجتماعي، ا

 عديد من النماذج والتصورات المفسرة لالندماج الدراسي  اهمها: توضع
  Astin (1993) نموذج المشاركة-ا

االندماج الدراسي على أنه كمية ونوعية الطاقة   Astin ( 1993يعرف )
في األنشطة التعليمية  النفسية والجسدية التي تستثمر من جانب الطالب

المختلفة، وهى تعد بمثابة األساس للخبرات التعليمية المختلفة التي يمتلكها 
الطالب، وتظهر تلك الطاقة بوضوح في ممارسة العمل األكاديمي، والمشاركة 
في األنشطة الصفية والالصفية، وفى التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس 
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على أن التفاعل بصورة  Astinعليمية، ويؤكد والعاملين والزمالء بالمؤسسة الت
مستمرة ومنتظمة مع أعضاء هيئة التدريس يرتبط بدرجة كبيرة وقوية بالرضا عن 

 الحياة الجامعية، وينعكس في زيادة درجة االندماج الدراسي.
 Tinto(1993) :االندماج نموذج-ب

تربوية و يركز هذا النموذج على الدور الحاسم للمشاركة في النتائج ال
اإليجابية لطلبة الجامعة، كما يركز على فهم أفضل للعالقة بين مشاركة الطالب 
وتعلمه، والتأثير الذي تحدثه المشاركة على استمرار الطالب واندماجه في 
الجامعة، فهناك رابط هام بين تعلم الطالب واستمراره في الجامعة، هذا الرابط 

نوعية جهده، فالمشاركة مع األقران ينتج من التفاعل بين مشاركة الطالب و 
وهيئات التدريس داخل وخارج الفصول الدراسية ترتبط إيجابيا  بنوعية الجهد، 
وباآلتي ترتبط بكل من التعلم والمثابرة، فكلما زاد تعلم الطالب زاد احتمال بقائه 

 (.55، ص. 2012في المؤسسة التعليمية. )القاضي، 
مشاركة واالندماج اولهما: االندماج ويركز النموذج على نوعين من ال

االجتماعي وتتضمن اليات االندماج االجتماعي مجموعات الطالب واالنشطة 
الخارجية والتفاعل مع هيئات التدريس واالداريين. والثانى:هو االندماج األكاديمي 
والذى يشير الى اداء الطالب بشكل جيد فى قاعة الدراسة وادراكه للدراسة فى 

     (Kuh & Love, 2006,196)لى انها مناسبة.القاعة ع

ويؤكد هذا النموذج على انه كلما زاد تفاعل الطالب واستجاب بشكل ايجابى 
للنظام االجتماعي واألكاديمي فى المؤسسة التعليمية كلما زادت فرصته فى 

 & Pascarella)االستمرار بالجامعة، وهذا التفاعل يجب ان يكون ايجابيا .

Terenzini,2005,54) 

 لالندماج: Fredricks,  et al.( 2004تصور فريدركس وآخرون )-ج
االندماج الدارسي  Fredricks,  et al.,( 2004يعرف فريدركس وآخرون )

على أنه:" عملية نفسية خاصة بإثارة االنتباه، واستثمار طاقة وجهد الطالب في 
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ندماج السلوكي: ويشمل االأوال ثالثة أشكال لالندماج هي: كالتعلم". وهناعملية 
مشاركة الطالب في األنشطة المرتبطة بالمدرسة، والتي تتضمن األنشطة 

: ويتضمن الكفاءة، االنفعالياالندماج .وثانيا األكاديمية واالجتماعية المختلفة
واالهتمام، ومشاعر االنتماء، ويتضمن كذلك ردود الفعل اإليجابية تجاه المعلمين 

االندماج المعرفي: ويتضمن رغبة  اككل. وثالثلية التعليمية والزمالء، وتجاه العم
الطالب في استثمار جهوده إلتقان المعارف والمهارات الصعبة أثناء عملية 
التعلم، واستخدام استراتيجيات مناسبة، واالستعداد بدرجة كافية لتحقيق أعلى 

ن الوقت لفترة طويلة م Fredricks, et al.,( 2004درجات التعلم.وقد سعى )
إلى محاولة التعرف على العوامل المختلفة التي تتوسط مسار العالقات ما بين 
مدخالت العملية التعليمية بمختلف أشكالها ومخرجاتها، وذلك بهدف تطوير 
أدوات القياس المناسبة، ولعل األداء األكاديمي والتوافق الدراسي أكثر تلك 

لمالحظ من خالل مراجعة أدبيات المخرجات حظا من الدراسة والدراسة، ومن ا
 الدراسة التربوي والنفسي أن أكثر المتغيرات الوسيطة تأثيرا  هو االندماج الدراسي.

( ينظر إلى االندماج 2004يمكن القول: أن نموذج فريدركس وآخرون ) و
على أنه عملية نفسية تتوسط مسار العالقات ما بين مدخالت العملية التعليمية 

، واستثمار الجهد والمثابرةجاتها، ويتحقق من خالل بذل مزيد من المختلفة ومخر 
يجابي عند ممارسة األنشطة المختلفة  .الطاقة الداخلية بشكل فعال وا 

 Reschl & Christenson(2006)نموذج -د

حيث قدم تصور مقترح لالندماج مكون من اربع ابعاد هي )األكاديمي، 
م فصل الجانب السلوكي الى عنصرين والسلوكي، والمعرفي، والوجداني( حيث ت

نجاز الواجبات  مختلفين هما: األكاديمي ويتضمن الوقت المنفق على المهمة وا 
المنزلية، والسلوكي ويتضمن الحضور واالندماج في الفصل والمشاركة 

 الالمنهجية.
وقد استخدم الباحثين على نطاق واسع النموذج الثالثى لالندماج ) 
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 النفعالى  (السلوكى، المعرفى، ا
األكاديمية باندماج الطالب يشير  وفيما يتعلق بعالقة االنفعاالت

Pekrun& Linnenbrink (2012) 
اندماج الطالب والتى فى المقابل تؤثر على  ىالى ان االنفعاالت تؤثر عل

تعلمهم األكاديمي وتحصيلهم بحيث يمكن النظر الى اندماج الطالب كمتغير 
 ب وانجازهم.وسيط بين انفعاالت الطال

ويشير بيكرن الى ان الميكانيزمات المختلفة من االندماج يمكن ان تسهم 
فى التأثيرات الوظيفية لالنفعاالت، وان التاثير النهائى على تحصيل الطالب 
األكاديمي عملية معقدة تعتمد على التفاعل بين الميكانيزمات المختلفة، على 

يزمات ومتطلبات المهمة. ومع ذلك فانه من سبيل المثال التفاعل بين هذه الميكان
 الممكن اشتقاق هذه التداخالت.

(Pekrun&Linnenbrink,2012)   

ان انفعاالت الطالب تمثل مفترق طرق  Kahu,et.,al.(2015)ويرى     
او نقطة تقاطع بين العوامل الجامعية )مثل تصميم المقرر(، والمتغيرات المتعلقة 

واالندماج (، وان التأثير المستمر بين االنفعاالت  بالطالب ) مثل الدافعية،
واالندماج والتعلم هو تأثير تبادلي ومعقد حيث يمكن ان يكون دوامة تصاعدية 

 نحو االندماج المثالى او ينحدر نحو عدم االندماج واالنسحاب.
مما سبق يتضح ان طبيعة العالقات المتداخلة والتأثيرات المتبادلة     

ببية بين كل من: االنفعاالت األكاديمية )الموجبة والسالبة( واندماج واتجاهات الس
الطالب باعتباره متغير وسيط يتوسط العالقة بين االنفعاالت األكاديمية بأنواعها 

 المختلفة والتحصيل األكاديمي يحتاج الى المزيد من الدراسة.
تيجيات التى على جانب اخر تزايد االهتمام لدى الباحثين بدراسة االسترا   

يتعلم بها الطلبة فى المرحلة الجامعية ألسباب متعددة من اهمها ان الطالب 
الذاتية عن تعلمه، وان طبيعة التعلم الجامعي تفرض  ةالجامعي يتحمل المسؤولي
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اعباء متعددة على الطالب، وان انخفاض درجات بعض الطلبة فى االختبارات 
كار واستراتيجيات التعلم المناسبة.) قد يرجع الى افتقارهم لمهارات االستذ

 (. 94، 2003العجمى،
لقد نالت استراتيجيات التعلم اهتمام عديد من الدارسين والباحثين في     

مجال علم النفس التربوى ويرجع هذا االهتمام الى التأكيد على أهمية وصول 
يتعرض لها  المتعلم الى حالة تعليمية يكون فيها نشطا وفاعال، وان المعرفة التي

المتعلم تتطلب امتالكه الستراتيجيات تعلم تعينة على اكتساب اية معلومة او 
(. كما أكدت الدراسات على أهمية 2008خبرة معرفية جديدة )بشارة، الغزو، 

التعلم ودورها في العملية التعليمية، حيث توجد عديد من األدلة التي  تاستراتيجيا
وجودة النتائج تعتمدان بشكل مباشر على  تؤكد على ان اإلنجاز األكاديمي

االستعداد وقدرة التنظيم الذاتي للسلوك والعمليات المعرفية والدافعية والبيئة بما 
يتناسب مع مطالب الموقف التعليمي.فالطالب الذين يستخدموا استراتيجيات تعلم 

المزيد  معرفية وما وراء معرفية متنوعة يكون انجازهم األكاديمي مرتفع ويكتسبوا
من مخرجات التعلم االيجابية مقارنة بأقرانهم غير الماهرين فى استخدام هذه 

 (Winne,2011;Zimerman ,2011)االستراتيجيات. 
وينظر الى االستراتيجية على أنها خطة محكمة البناء ومرنة التطبيق،    

تحقيق فهى حلقة متكاملة تقريبا وسلسلة طويلة ومعقدة من اإلجراءات المنتقاة ل
 (2013سماوى، العساف، )هدف أداء المتعلم على نحو افضل يتميز بالفاعلية. 

وتشير استراتيجيات التعلم الى الطرق او األساليب الشخصية التي 
يستخدمها االفراد في التعامل مع المعلومات وتخزينها واالحتفاظ بها واسترجاعها 

 (1988محمد عوض اهلل،   ;1990) مرزوق عبد المجيد، 
بانها عبارة عن إجراءات محددة تتضمن خططا  Shunck(1991)وعرفها 

 موضوعة النجاز أداء المتعلم في مهمة ما.
( بانها طرق الدراسة التي تتكرر خالل مواقف 1995ويعرفها )محمود، 
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ومراحل دراسة الفرد، وتعد مؤشرا ثابتا لطريقة او كيفية ادراك المتعلمين وتفاعلهم 
 ئة التعليمية.واستجابتهم للبي

( بانها أنماط سلوكية تشمل إجراءات 1999عبد الحميد، )كما عرفها 
وأساليب معرفية يستخدمها المتعلمون بهدف تطوير امكاناتهم وقدراتهم على 

 اكتساب المعلومات وتنظيمها وتخزينها واستدعائها عندما يطلب منهم ذلك.
هي خطوات تفكيرية  ( ان استراتيجيات التعلم2008ويرى )بشارة، الغزو،

واستراتيجيات سلوكية واعية يقوم بها المتعلم عادة بهدف تحسين وتطوير فهمه 
واستيعابه للخبرة المعرفية المعروضة بحيث يسهل عليه عملية تخزين المعرفة او 

 الخبرة واستخدامها واسترجاعها اعتمادا على ما يتوافر لديه من خبرات سابقة.
التعلم الميكانيزمات والتكتيكات المعرفية التي  وبذلك تكون استراتيجيات

يعتمدها المتعلم بشكل قصدى او تلقائى عندتعرضه لموقف تعلمى بقصد تسهيل 
 واستيعاب واكتساب المعارف وتخزينها واالستفادة منها في مواقف أخرى.

 (2017)قامى، وخطار، 
م من الى ان استراتيجيات التعلم تمكن المتعل Oxford (1990)ويشير 

توجيه ذاته اثناء الدراسة والمساعدة في الفهم واالستيعاب الذاتي، وأن هناك عديد 
من العوامل المسؤولة عن اهتمام المتعلم باستراتيجية التعلم وممارسته لها ومنها: 
درجة وعيه باالستراتيجية، أسلوب تعلمه، خصائصه الشخصية، دافعيته نحو 

 التعلم، والهدف من التعلم.
 تصنيف استراتيجيات التعلم الى: ويمكن

استراتيجيات معرفية: والتي تعتبر نواتج لكل من البنية المعرفية للفرد -أ
 (403، 2004،الزيات)وخصائصها ومهارات ما وراء المعرفة من ناحية أخرى 

وهى تهدف الى انجاز المهام التعليمية بنجاح واستخدام أنظمة توازن بين معرفة 
لتعليمية مما يعنى عدم خروجه عن مسار األهداف التي يسعى المتعلم وأهدافه ا

 اليها.
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وتميل هذه االستراتيجيات الن تكون محددة بالمهمة مما يعنى ان 
استراتيجيات معرفية معينة تكون مفيدة فقط عند القيام بمهمة معينة أو تعلمها. 

اجحة (.فهى خطط موجهه الداء المهام بطريقة ن2007)السيد خليفة واخرون، 
او انتاج نظم لخفض مستوى التشتت بين المعرفة الحاليةة للمتعلمين واهدافهم 

 (206، 2007التعليمية )أبو رياش 
وتصنف االستراتيجيات المعرفية الى ثالث فئات: التذكر)الحفظ(، 

 والتفاصيل )البناء (، والتنظيم.
ات عندما استراتيجيات التذكر )الحفظ(: ويستخدم الطالب هذه االستراتيجي-

تتطلب المهمة التعليمية أو النشاط تذكر معلومات ثابته واجرائية. حيث تستخدم 
لالحتفاظ او الوحدات المعرفية لفترة أطول. وتشمل مجموعة من المهارات 

 الفرعية مثل التسميع.
استراتجيات التفاصيل )التوضيح(: وتختص بتحليل المعلومات المراد -

من التفاصيل حيث تركز هذه االستراتيجيات على  االحتفاظ بها الى اكبر قدر
توسيع المعلومات بهدف تبسيطها وتمكين المتعلم من القيام باستنتاجات جديدة 
تسهل عليه استيعابها وتخزينها وتتضمن هذه االستراتيجيات عدة مهارات فرعية 

 ص.مثل: التصورات العقلية والبصرية، الخرائط الذهنية، اخذ المالحظات والتلخي
استراتيجيات التنظيم: ومن خاللها يقوم المتعلم بتنظيم المعطيات بطريقة -

مختلفة بهدف ادماجها بشكل متناسق ضمن بنيته المعرفية وتخزينها وتشمل عدد 
 من المهارات الفرعية مثل: الترتيب، التصنيف، التنظيم الهرمى 

م حيث يتم تفعيل المعرفية: وتهتم بإدارة عملية التعل-استراتيجيات ماوراء-ب
وتوظيف خبرات ما وراء المعرفة ومهاراتها بالتزامن في اطار من الوعى والشعور 
بالذات وتوظيف العمليات واالستراتيجيات المعرفية لتحقيق األهداف المنشودة. 

 (2004الزيات،)
وتعد االستراتيجيات ماوراء المعرفية وعى المتعلم بقدراته ومهاراته 



 النموذج البنائي للعالقات بين االنفعاالت األكاديمية وإستراتيجيات التعلم واالندماج الدراسي والتحصيل 
 لدى طلبة جامعة الملك خالد

 

 19 الثالث عشر العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

تي يعتمدها ما يساعده في تخطيط وضبط تعلمه ومراقبته واالستراتيجيات ال
 (2017 وخطار، قامى،) وتقويمه.

وتتضمن هذه االستراتيجيات: التخطيط، تنظيم الذات، المراقبة الذاتية، 
 التقويم الذاتي 

وقد استكشفت عديد من الدراسات المنبئات باستخدام استراتيجيات التعلم 
-حيث ركزت هذه الدراسات على البنى المعرفية )المعرفية، وماوراء المعرفية( 

الدافعية )مثل المعتقدات المعرفية، المعتقدات المرتبطة بالذات، واهداف 
االنجاز،ولم يوجه االنتباه نحو دور االنفعاالت فى تسهيل او كف استخدام هذه 
االستراتيجيات.ومن ثم بات من الضرورى الدراسة فى الكيفية التى يؤثر بها ذلك 

لمدى الواسع من االنفعاالت على استخدام هذه االستراتيجيات. حيث الزال يوجد ا
نقص في االهتمام الموجه نحو دور االنفعاالت في تسهيل او كف هذه 

 (Pekrun, et, al.2009)االستراتيجيات. 
الى ان  (King&Areepattamanni,2014)وقد أشارت نتائج دراسة 

اكاديمية موجبة أكثر احتمالية فى استخدام الطالب الذين يشعروا بانفعاالت 
انواع مختلفة من استراتيجيات التعلم مقارنة بمن يشعروا بانفعاالت سلبية. وحيث 
ان استخدام هذه االستراتيجيات يعتبر مؤشر للتعلم الناجح فان الباحثين يجب ان 
يضعوا فى االعتبار الخبرات االنفعالية للطالب بهدف توظيف قوة هذه 

فعاالت ألحداث تعلم افضل. فاالنفعاالت التنشيطية الموجبة مثل االستمتاع االن
بالتعلم تسهل استخدام استراتيجيات تعلم مرنة وكلية مثل اعداد وتنظيم مادة 
التعلم، فى المقابل فان االنفعاالت السلبية تعزز استخدام استخدام استراتيجيات 

بة، وقد دعمت االدلة المستمدة اكثر تركيز على التفاصيل واكثر جمود او صال
من نتائج الدراسات التى اجريت على طلبة الجامعة هذه االفتراضات مثل 

 ,Linnenbrink & Pintrich, 2002 ; Pekrun. et al., 2002)دراسات: 

ومع ذلك فانه بالنسبة لالنفعاالت االيجابية الالتنشيطية فان هذه  (2004
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ثل انفعاالت القلق او الملل التى ربما تنتج التاثيرات ربما تكون اقل وضوحا، م
 معالجة سطحية للمعلومات.

الى ان االنفعاالت تؤثر على اكثر  Pekrun,et.al(2002)ويشير     
الجوانب المعرفية للتعلم حيث انها يمكن ان تشغل أنماط مختلفة من معالجة 

 علم.المعلومات وحل المشكالت وتعيق او تسهل تنظيم الطالب الذاتي للت
ان Villavicencio &Bernardo (2013)وقد اكدت نتائج دراسة 

االنفعاالت األكاديمية )االستمتاع والفخر( منبئات ايجابية باإلنجاز، وان تلك 
 & Pekrun االنفعاالت تتوسط العالقة بين التنظيم الذاتي واالنجاز.كما افترض.

Linnenbrink(2012) بية تسرع التنظيم بان االنفعاالت األكاديمية اإليجا
الذاتي واالستخدام الضمني الستراتيجيات التعلم ما وراء المعرفية بينما االنفعاالت 

 السلبية يمكن ان تدفع الفرد لالعتماد على التوجه الخارجي.

مما سبق يتضح العالقات والتأثيرات المتداخلة بين االنفعاالت األكاديمية   
جيات التعلم والتى تؤثر بشكل معقد ومتداخل وكل من: االندماج الدراسي واستراتي

على التحصيل او االنجاز األكاديمي لطالب الجامعة، مما يدعو الى الحاجة 
لوجود نموذج بنائى لتوضيح العالقات والتاثيرات المتداخلة واتجاهات السببية بين 

قق هذه المتغيرات والذى يمكن االعتماد عليه فى انشاء بيئات تعليمية مالئمة تح
مستوى عالى من االندماج لطالب الجامعة مما يترتب علية ارتفاع نواتجهم 

 األكاديمية وتحصيلهم األكاديمي.
حيث تفترض الدراسة الحاليةة من خالل العرض السابق ان استراتيجيات 
التعلم )معرفية، ما وراء معرفية( تتوسط العالقة بين االنفعاالت األكاديمية 

االندماج يتوسط العالقة بين استراتيجيات التعلم  والتحصيل الدراسي وان
 والتحصيل الدراسي 

ومن هنا تسعى الدراسة الحاليةة الى اختبار النموذج البنائى للعالقات 
السببية بين االنفعاالت األكاديمية وكل من: االندماج الدراسي، واستراتيجيات 
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 التعلم، والتحصيل األكاديمي.
 مشكلة الدراسة:
 لة الدراسة في األسئلة اآلتية:تحددت مشك

ماهى طبيعة العالقات االرتباطية بين االنفعاالت األكاديمية والتحصيل  -
 الدراسي لدى طلبة الجامعة

ماهى طبيعة العالقات االرتباطية بين االنفعاالت األكاديمية واالندماج  -
 الدراسي لدى طلبة الجامعة.

النفعاالت األكاديمية ماهى طبيعة العالقات االرتباطية بين ا -
 واستراتيجيات التعلم لدى طلبة الجامعة.

 هل توجد فروق بين الطالب والطالبات في االنفعاالت األكاديمية -
 هل توجد فروق بين الطالب والطالبات فى استراتيجيات التعلم   -
 هل توجد فروق بين الطالب والطالبات فى االندماج الدراسي -

نموذج سببي يوضح مسار التأثيرات المباشرة  هل يمكن التوصل الى -
وغير المباشرة بين كل من: االنفعاالت األكاديمية ) سلبية /ايجابية(، واالندماج 
الدراسي، واستراتيجيات التعلم ) معرفية / ما وراء معرفية ( والتحصيل األكاديمي 

 .لدى طالب وطالبات جامعة الملك خالد
 لحالية الى:يهدف الدراسة ااهداف الدراسة:

وضع نموذج بنائي يوضح التأثيرات السببية بين االنفعاالت األكاديمية وكل 
 .االندماج الدراسي، واستراتيجيات التعلم، والتحصيل األكاديمي: من

 التعرف على طبيعة العالقة بين االنفعاالت األكاديمية واالندماج الدراسي

 كاديمية واستراتيجيات التعلمالتعرف على طبيعة العالقة بين االنفعاالت األ
 التعرف على طبيعة العالقة بين االنفعاالت األكاديمية والتحصيل الدراسي
 التعرف على الفروق بين الطالب والطالبات فى االنفعاالت األكاديمية 
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 التعرف على الفروق بين الطالب والطالبات فى االندماج الدراسي
 ات فى استراتيجيات التعلم التعرف على الفروق بين الطالب والطالب

التحقق من صحة النموذج البنائي المقترح ومدى تطابقه مع البيانات 
 االمبيريقية  

 الدراسة الحالية أهميته من االعتبارات اآلتية: داستم أهمية الدراسة:
التوصل الى انسب نموذج بنائي يوضح العالقات والتأثيرات المتداخلة 

المتغيرات والذى يمكن االعتماد علية فى انشاء بيئات واتجاهات السببية بين هذه 
تعليمية مالئمة تحقق مستوى عالي من االندماج لطالب الجامعة مما يترتب 

 علية ارتفاع نواتجهم األكاديمية وتحصيلهم األكاديمي.
التوصل الى انسب نموذج بنائي للطالب والطالبات يوضح العالقات 

 السببية بين هذه المتغيرات  والتأثيرات المتداخلة واتجاهات

توجيه نظر التربويين والقائمين على العملية التعليمية الى الدور األساسي 
 الذي تلعبه االنفعاالت األكاديمية فى نواتج التحصيل 

قد يسهم الدراسة الحالية بمزيد من النتائج والتوصيات التي تساعد  -
باالنفعاالت األكاديمية للمعلمين الباحثين مستقبال فى التطرق لبحوث اخرى تهتم 

 وتأثيرها على انفعاالت الطالب.

ان متغيرات الدراسة من المتغيرات القابلة للتداخل ودراستها يساعد المعلمين 
والمعلمات ان يأخذوا اعتبارهم الدور الذي تلعبه انفعاالت الطالب والطالبات 

 على العملية التعليمية 

هات المعنية لعمل برامج لتطوير النواتج قد يوجه الدراسة الحالية الج
األكاديمية للطالب فى ضوء االنفعاالت األكاديمية وعالقتها بكل من االندماج 

 األكاديمي واستراتيجيات التعلم.
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 المفاهيم اإلجرائية لمصطلحات الدراسة:
 Academic emotionsاالنفعاالت األكاديمية: 

لم األكاديمي اما بنواتج التحصيل هى تلك االنفعاالت المرتبطة بالتع    
كالنجاح او الفشل )مثل انفعاالت: القلق، الفخر، الخجل( او باألنشطة 
 التحصيلية وعمليات التعلم كالمذاكرة )مثل: انفعاالت االستمتاع، الملل، الغضب

( 
Pekrun et, al., 2007)                                                         ) 

 عليها يحصل التي الدرجة" بأنها الحاليةة الدراسة في اجرائيا وتعرف    
 القلق، انفعاالت: األكاديمية والتي تعبر عن على مقياس االنفعاالت الطالب
 اليأس االستمتاع، الفخر، الغضب، الخجل، االمل. الملل،
 استراتيجيات التعلم:-2

ها المتعلم لجعل هى مجموعة من اإلجراءات المحددة التي يقوم ب     
عملية التعلم اكثر سهولة ومتعه وموجهه ذاتيا بشكل اكبر باإلضافة الى قابليتها 

 (206،ص 2007لالنتقال الى مواقف جديدة )أبو رياش، 
وتعرف اجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس 

 استراتيجيات التعلم.
 االندماج الدراسي:-3

من الوقت والطاقة التي يستهلكها الطالب في يعرف االندماج بانه كل 
األنشطة التربوية الهادفة والجهد الذي تكرسه المؤسسات لالستخدام الفعال لهذه 

 (Kuh, et.al. 2008) الممارسات التربوية.
بأنه بناء متعدد  (Pekrun and Linnenbrink,2012) كما عرفه

واالتجاه الموجه نحو المكونات تمثل قواسم مشتركة تؤلف النشاط والطاقة 
 المشاركة في المهام واألنشطة الدراسية. 

ويعرفه الباحث الحالية: بمدى مشاركة الطالب وتفاعله مع الحياة الجامعية 
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فى كافة مجالتها األكاديمية والتربوية واالنفعالية واالجتماعية داخل إطار الجامعة 
 من خالل بذل الطاقة والجهد. 
اسة الحاليةة الدرجة التى يحصل عليها الطالب على ويعرف اجرائيا في الدر 
         مقياس االندماج الدراسي.

 التحصيل الدراسي:-4
بمدى استيعاب الطالب لما تعلموه من  (2015)الجمال، رخا،عرفه    

خبرات معرفية ومهارية فى مجموعة المقررات الدراسية التى يدرسونها وتقاس 
 لب فى جميع المواد الدراسة.بالدرجة التي يحصل عليها الطا

ويعرف اجرائيا: بانه معدل الطالب التراكمي في جميع المواد الدراسية في 
 نهاية الفصل الدراسي والمسجل في السجل األكاديمي للطالب. 

 حدود الدراسة:
تحدد الدراسة الحالية موضوعيا: بدراسة العالقات بين االنفعاالت األكاديمية 

واالندماج الدراسي والتحصيل. واقتصرت العينة على طالب  واستراتيجيات التعلم
والتربية  يوطالبات المستويين )الثالث والرابع( بشعب علم النفس والتعليم االبتدائ

الخاصة، وتحدد مكانيا بكلية التربية جامعة الملك خالد بمدينة أبها بالمملكة 
من العام الجامعى  العربية السعودية، وتحدد زمانيا بالفصل الدراسي الثانى

(2016/2017.) 
 دراسات سابقة:

باستخدام استبانة   Pekrun ,et al.(2000)فى دراسة تحليلية اجراها      
-االنفعاالت األكاديمية وفى ضوء النموذج المعرفى الدافعى ونظرية الضبط 

(.وقد اظهرت 222، 230القيمة، استخدمت الدراسة عينات من طالب الجامعة )
ت ان االنفعاالت األكاديمية ارتبطت بداللة بدافعية الطالب، التحليال

 واستراتيجيات التعلم، والمصادر المعرفية والتحصيل األكاديمي.
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( دراسة هدفت الى التعرف على النموذج  2011واجرى ابو العال)      
البنائى للعالقات بين توجهات الهدف وفعالية الذات واالندماج المدرسي 

( طالب وطالبة بالصف 344كاديمي وذلك على عينة مكونة من )والتحصيل األ
االول الثانوى، وتم تطبيق مقياس توجهات الهدف، ومقياس فعالية الذات، 
ومقياس االندماج المدرسي، وباستخدام اسلوب تحليل المسار توصلت الدراسة 

ت غير دالة ( لفعالية الذا -الى: وجود تاثيرات )مسارات ( مباشرة ) دالة 
كمتغير مستقل على االندماج المدرسي بابعاده الثالثة والتحصيل األكاديمي 
كمتغيرات تابعة مع اختالف قيم التاثير كما توصلت الدراسة الى وجود تاثيرات 

غير دالة ( لالندماج المدرسي بابعادة الثالثة  -)مسارات ( مباشرة ) دالة 
 ر تابع مع اختالف قيم التاثير.كمتغيرات مستقلة على التحصيل األكاديمي كمتغي

الى فحص العالقة بين االنفعاالت  Beck (2011)وهدفت دراسة      
األكاديمية واألداء األكاديمي عند الطلبة الذين يدرسون الطب وذلك على عينة 

عام (،  30-20(طالب تتراوح أعمارهم بين ) 42(طالبة و)  32مكونة من)
الت األكاديمية وهى )االمل، االستمتاع، الفخر، واستخدمت استبانة لقياس االنفعا

الغضب، القلق، الخجل، الملل ( وتم تسجيل درجات الطالب في االختبار 
النهائي كمؤشر لألداء األكاديمي. وقد أظهرت النتائج وجود معامالت ارتباط 
دالة بين انفعاالت: القلق، الفخر، الخجل، االمل ودرجات الطالب على 

أظهرت نتائج تحليل االنحدار ان الفخر والقلق من اكثر االنفعاالت االختبار.كما 
اسهاما في التنبؤ بالدرجات على االختبار النهائي وان الشعور المرتفع بالفخر 
يؤدى الى أداء اكاديمى افضل بينما الشعور الكبير بالقلق يؤدى الى أداء 

 اكاديمى اقل. 
شف عن العالقات السببية بين ( الى الك2012وهدفت دراسة حسانين )      

الدعم الوجدانى للمعلم وانفعاالت الطالب األكاديمية ومدى استخدامهم 
الستراتيجية الدراسة عن المساعدة واالندماج المعرفى لدى طالب المرحلة 
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االعدادية عن طريق التحقق من صحة النموذج البنائى المقترح واجريت الدراسة 
من طالب الصف الثانى االعدادى واستخدمت ( طالب 200على عينة عددها )

الدراسة مقاييس: الدعم الوجدانى المدرك، االنتماء لبيئة الصف، المتعة 
التعليمية، استراتيجية الدراسة عن المساعدة األكاديمية، واالندماج المعرفى. وقد 
اكدت النتائج صحة النموج البنائى المقترح لتوضيح العالقات والتاثيرات بين 

تغيرات، كما اكدت النتائج على الدور االيجابى لالنفعاالت األكاديمية الم
واالحساس بالمتعة التعليمية على اندماج الطالب داخل حجرة الدراسة واهتماهم 

 باداء وانجاز المهام واالنشطة التعليمية المطلوبة.
 الذكاء مستوى معرفة ( دراسة هدفت إلى2012واجرى القاضي )     
 الوجداني باالندماج الذكاء عالقة و الجامعي االندماج مستوى و الوجداني
 التخصصات من وطالبة طالب(  340)  من الدراسة عينة وتكونت.الجامعي
 بار مقياس الباحث استخدم و.الجنسين من التربية كلية في واإلنسانية العلمية
( احثالب إعداد) الجامعي االندماج ومقياس(  1997)  الوجداني للذكاء أون

 أنظمة ولوائح مجال،  الدراسية المقررات مجال،  الزمالء مجال)  والذى يشمل
 الدراسي التخصص مجال،  االنفعالي المجال،  األساتذة مجال،  الكلية
 منخفض مستوى لديهم المستجدين التربية كلية طالب أن إلى الدراسة وتوصل(.
 بين موجبة ارتباطيه القةع وجود إلى الدراسة توصل كما،الجامعي االندماج من

 .المستجدين الطلبة لدى الجامعي واالندماج الوجداني مستوى الذكاء
الى فحص  Soric , et.al.,(2013)و هدفت الدراسة التي أجراها     

االسهامات غير المتساوية لكل من: العوامل الخمس الكبرى للشخصية والضبط 
تقييم او قمع انفعاالتهم المعرفي،وتقدير القيمة وميل الطالب إلعادة 

)كاستراتيجيات للتنظيم االنفعالي( وذلك بالنسبة لخبرة االنفعاالت األكاديمية من: 
( من طالب المدرسة 500الياس، الغضب،القلق، الخزى. وأجريت الدراسة على)

العليا طبق عليهم  استبانة العوامل الخمس الكبرى للشخصية، واستبانة تقييمات 
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على الضبط او التحكم، ومقياس ادراك قيمة التعلم ومقياس الطالب للقدرة 
االنفعاالت األكاديمية توصلت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها: ان االناث 
يشعرن بمستويات مرتفعة من االنفعاالت السلبية )الياس، الغضب، الخزى ( 

والقلق  مقارنة بالذكور، ارتبطت سمة االنبساط ارتباط سلبى دال بكل من الخزى
كما ارتبط كل من:التوافق، الضمير، الثبات االنفعالى ارتباط سلبى دال 
باالنفعاالت السلبية التي خضعت للتحليل فيما عدا القلق. ولفحص االسهامات 
غير المتساوية لكل من السمات الشخصية، التقييم المعرفي، استراتيجيات تقييم 

رمية والتي أظهرت ان كل مجموعة االنفعال تم اجراء أربعة تحليالت انحدار ه
من المنبئات ذات اسهامات دالة بنسب مختلفة لتفسير كل االنفعاالت التي 

 اخضعت للتحليل.
الى Villavicencio & Bernardo(2013)كما هدفت دراسة      

التحقق من ان التنظيم الذاتى واالنفعاالت األكاديمية ) االستمتاع والفخر ( 
نجاز، وان تلك االنفعاالت تتوسط العالقة بين التنظيم الذاتى منبئات ايجابية باال

( طالب من طالب السنه الجامعية 1345واالنجاز.وتكونت العينة من )
االولى.وقد اجاب المفحوصين على استبانة االنفعاالت األكاديمية ومقياس 
التنظيم الذاتى.وتم الحصول على الدرجات النهائية للطالب فى مقرر حساب 

مثلثات واسخدام اسلوب تحليل االنحدار والمعادلة البنائية.وتوصلت الدراسة الى ال
ان االستمتاع والفخر كالهما منبئات ايجابية بدرجات التحصيل وان كالهما 
توسط العالقة بين التنظيم الذاتى ودرجات التحصيل.وقد فسرت تلك النتائج فى 

االيجابية لقيمة نواتج المهمة ومن ضوء ان االنفعاالت االيجابية تظهر التقييمات 
ثم تدعم العالقة االيجابية بين العوامل الدافعية /المعرفية والتعلم. واجرى 

اإلنجاز )النموذج  أهداف توجهات دور الى تحديد ( دراسة هدفت2013الوطبان)
التنبؤ بانفعاالت التحصيل )النموذج الرباعى ( وتكونت الدراسة  الرباعى (في 

البا من جامعة القصيم، وتم تطبيق مقياسين على افراد العينة هما ( ط555من )
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مقياس توجهات اهداف اإلنجاز ومقياس انفعاالت التحصيل وتم استخدام أسلوب 
تحليل االنحدار لمعرفة دور اهداف اإلنجاز في التنبؤ بانفعاالت التحصيل 

منبئا إيجابيا المختلفة وتوصلت نتائج الدراسة الى: التوجه نحو االتقان كان 
باالستمتاع، تجنب االتقان كان منبئا إيجابيا بالملل والتوجه نحو االتقان منبئا 
سلبيا بالملل، التوجه نحو االتقان والتوجه نحو األداء كانا منبئين إيجابيا بالفخر، 
تجنب االتقان وتجنب األداء كانا منبئين إيجابيا بالخجل والقلق والياس، التوجه 

 منبئا سلبيا بالخجل والقلق والياس. نحو االتقان
الكيفية التى ترتبط بها  King,et.,al.(2014)واستكشفت دراسة     

االنفعاالت األكاديمية باستخدام استراتيجيات التعلم المعرفية وما وراء المعرفية، 
( طالب من طالب المرحلة الثانوية 1147واجريت الدراسة على عينة قوامها )

بانة االنفعاالت األكاديمية واستبانة االستراتيجيات المعرفية اجابوا على است
)التفصيل، التنظيم، اعادة التسميع (، واستبانة االستراتيجيات ما وراء المعرفية ) 
التخطيط، المراقبة التنظيم (.وقد تم حساب معامالت االرتباط بين االستراتيجيات 

النحدار للتنبؤ باالستراتيجيات من واالنفعاالت األكاديمية، كما تم اجراء تحليل ا
خالل االنفعاالت األكاديمية.وقد اظهرت نتائج الدراسة ان الطالب الذين يخبروا 
انفعاالت اكاديمية ايجابية اكثر احتمالية فى استخدام انواع مختلفة من 
االستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية، اما االنفعاالت األكاديمية السلبية فقد 

 د انها منبئات غير دالة باالستراتيجيات المستخدمة.وج
الى بحث  Yukselir & Harputlu(2014)وهدفت دراسة      

االنفعاالت األكاديمية لطالب المستوى التمهيدى بالجامعة التركية والكشف عن 
دور االنفعاالت في التعلم وتاثير االختبار فى اتجاهات الطالب نحو التعلم  في 

والجنس،حيث تم تطبيق استبانة االنفعاالت التحصيلية التي وضعها ضوء القسم 
Pekrun, Gotezand  perry(2005)  (طالب  215على عينة مكونه من)

انثى ( من أقسام الهندسة الميكانيكية، االلكترونية، الكيميائية،  59ذكر،  156)
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ة بين الذكور المدنية وقسم السياحه والفنادق. وقد أظهرت النتائج وجود فروق دال
واالناث بالنسبة النفعاالت االستمتاع والفخر والقلق والخجل ) أثناء التعلم ( 
وفروق دالة في االستمتاع والفخر )بعد التعلم (، ولم توجد فروق بين الجنسين 
في االنفعاالت األخرى.كما وجدت فروق دالة بين األقسام في االنفعاالت 

 مل.األكاديمية وعلى األخص انفعال اال
الى استكشاف  Ulmanen(2014)وهدفت الدراسة التى اجراها      

االستراتيجيات التى يستخدمها الطالب لبناء اندماجهم األكاديمي فى البيئة 
االجتماعية فى المدرسة.وقد اعتمد الدراسة على بيانات المقابلة التى تم تجميعها 

ى الثامن ( وقد فى المستو  83فى المستوى السادس،  78طالب )  161من 
 -اظهرت النتائج ان الطالب يسخدموا استراتيجيات توكيدية فى تفاعل الطالب 

المعلم ،كما استخدمو استراتيجيات متنوعة فى عالقاتهم مه اقرانهم. كما اشارت 
النتائج الى ان الحفاظ المتزامن على عالقات االقران الوظيفية هى مهمة ذات 

 ة استراتيجية ومهارات تنظيم ذاتى.تحدى مرتفع والتى تتطلب مرون
دراسة هدفت الى استكشاف العالقة  Kahu,et al.,(2015)واجرى      

بين انفعاالت الطالب األكاديمية واندماج طالب الجامعة، واستخدمت المنهج 
طالب جامعى يدرسوا مقرر المساحة خالل  19الكيفى حيث تتبعت الدراسة 

وتم تجميع البيانات المتعلقة بخبراتهم االنفعالية  الفصل الدراسي االول بالجامعة.
واندماجهم فى الدراسة عن طريق الفيديو والمقابالت قبل وبعد الفصل 
الدراسي.وقد اظهرت نتائج التحليل الكيفى للبيانات ان االنفعاالت المختلفة ذات 

دماج عالقات مختلفة باالندماج: وكانت اهم العناصر التى تؤثر تبادليا على االن
 هى: االندماج االنفعالى، كابحات او مثبطات االندماج، و النواتج.

(  الى التعرف على إمكانية التنبؤ 2016وهدفت دراسة الجنادى وتعلب )
باالندماج األكاديمي والتحصيل الدراسي من خالل منظور الزمن المستقبلي، 

وى الرابع بقسم (طالبة من طالبات المست180وأجريت الدراسة على عينة قوامها )
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علم النفس بكلية التربية طبق عليهن مقياس منظور الزمن المستقبلي ومقياس 
االندماج األكاديمي من اعداد الباحثان.وتوصلت نتائج الدراسة الى إمكانية التنبؤ 
بكل من االندماجاألكاديمي والتحصيل الدراسي من خالل منظور الزمن 

  المستقبلي.
دراسة هدفت لبحث العالقات بين االنفعاالت   Cocorada(2016)واجرت 

المرتبطة بالتعلم واألداء الدراسي لطالب الجامعة، حيث طبقت الدراسة على  
طالبة ( بمتوسط  121طالب،  92)  213عينة من طلبة الجامعة عددهم 

( و استخدمت استبانة االنفعاالت 2.6(وانحراف معيارى)  20.57عمرى) 
( وتقيس ثمانية انفعاالت  (Pekrun,et.al.,2005,2011األكاديمية من اعداد 

ثالثة إيجابية ) االستمتاع، االمل، الفخر ( وخمسة سلبية ) الغضب، القلق، 
الفخر، الياس، الملل (، كما استخدمت مقياس تحديات التعلم، واستبان العوامل 

جنسين االجتماعية الديموجرافية.اظهرت نتائج الدراسة: وجود فروق دالة بين ال
في انفعاالت التعلم حيث كان مستوى االنفعاالت االيجابية والتنشيطية اعلى 
بالنسبة لالناث فى حين كان مستوى الغضب واالنفعاالت السلبية التنشيطية 
اعلى بالنسبة للذكور.كما اظهرت النتائج ان الطالب فى التخصص العلمى 

اظهرت النتائج ان يشعرون أكثر بالملل والغضب نتيجة لصعوبة المهام. 
االنفعاالت االيجابية )االستمتاع، الفخر، االمل( ارتبطت ايجابيا مع االداء 
الدراسي وقبول التحدى، فى حين ارتبطت االنفعاالت السلبية عكسيا باالداء 

% (من التباين  32)الدراسي. واظهرت نتائج تحليل االنحدار أنه يمكن تفسير 
لجنس، االقامة، التخصص ( اضافة الى امكانية فى االداء الدراسي بواسطة ) ا

% (اضافية من التباين فى االداء الدراسي بواسطة اربعة 9تفسير نسبة) 
 انفعاالت ) القلق، الياس، االستمتاع، الملل ( 

( دراسة هدفت الى الكشف عن االنفعاالت 2017وأجرت العيسى )
يات المعالجة العرفية المرتبطة بالتحصيل ودراسة مدى إمكانية التنبؤ بمستو 
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للمعلومات من خالل االنفعاالت المرتبطة بالتحصيل. واستخدمت الدراسة مقياس 
االنفعاالت المرتبطة بالتحصيل )خالل حضور الحصص الدراسية( اعداد 

Pekrun,et.al.(2002) ( ومقياس مستويات المعالجة 2013ترجمة الوطبان )
عزيزى، وأجريت الدراسة على عينة ترجمة ال Schmeck(1983)المعرفية اعداد 

( من طالبات المرحلة الثانوية. وتوصلت نتائج الدراسة الى عدم 523قوامها )
وجود فروق بين منخفضى ومرتفعى االنفعاالت المرتبطة بالتحصيل في 
مستويات المعالجة المعرفية، وعدم إمكانية التنبؤ بمستويات المعالجة المعرفية 

 لمرتبطة بالتحصيل. من خالل االنفعاالت ا
( دراسة هدفت الى التعرف على درجة اسهام كل من 2017وأجرى حسن )

الفخر األكاديمي والخجل األكاديمي وابعاد اليقظة العقلية في استراتيجيات التعلم 
( طالب وطالبة بالفرقة الثانية 266المنظم ذاتيا. وتكونت عينة الدراسة من )

مختلفة طبقت عليهم مقياس التعلم المنظم  بكلية التربية ببنها من تخصصات
ذاتيا واستبيان الفخر األكاديمي واستبيان الخجل األكاديمي ومقياس اليقظة 
العقلية. واظهرت النتائج الى وجود اسهام النفعالي الفخر والخجل وبعض ابعاد 

 اليقظة العقلية في استخدام بعض استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا.
 دراسات السابقة:تعقيب على ال

من خالل عرض الدراسات السابقة التى تم عرضها فيما سبق يمكن 
 مالحظة ما يلى:

 من حيث العينات:-1
أجريت غالبية الدراسات في مجال االنفعاالت األكاديمية على عينات من 

 2017(، حسن )2016طالب الجامعة مثل دراسات: الجنادى وتعلب )
 Pekrun ,et al.,2002; Villavicencio( 2013(،الوطبان)

&Bernardo,2013; King & Jennifer ,2014; 

Yukselir&Harput(2014); Kahu, et al., 2015; Cocorada,2016 
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 2011أبو العال) والقليل منها على طالب المرحلة الثانوية مثل دراسات
( على 2012ودراسة حسانين ) ,King,et.,al.(2014)( 2017(والعيسى )
 ة االعدادية طالب المرحل

 من حيث االدوات:-2
اعتمدت معظم الدراسات االجنبية فى قياس االنفعاالت األكاديمية على 

والمكون  Pekrun,et al.,(2005,2006)مقياس االنفعاالت األكاديمية لبيكرن 
 ,King( 2013من ثمانين عبارة تقيس ثمانية انفعاالت مثل دراسات الوطبان )

et., al.,2014; King & Jennifer ,2014; Yukselir & 

Harputlu,2014; Cocorada,2016  كما اعتمد بعضها على مقاييس فرعيه
 Villavicencio &Bernardoاو صورة مختصرة من هذا المقياس مثل دراسة 

( و 2012( و القاضي )2011دراسات أبو العال) ت. واستخدم(2013)
Kahue,et.al.(2015) دماج الجامعى،في حين مقياس تقرير ذاتى لقياس االن

( مقياس لالندماج األكاديمي ودراسة 2016استخدمت دراسة الجنادى وتعلب )
دراسة  ت( مقياس لالندماج المعرفى. واستخدم2012حسانين )

King,et.al.(2014)   استبانة الستراتيجيات التعلم المعرفية واستبانة
( مقياس 2017ة حسن )الستراتيجيات التعلم ماوراء المعرفية.كما استخمت دراس

 استراتيجيات التعلم واستبيان الفخر األكاديمي واستبيان الخجل األكاديمي 
 من حيث النتائج:-3
أشارت نتائج الدراسات السابقة الى وجود عالقة بين االنفعاالت األكاديمية -

ومتغيرات التعلم مثل: دافعية الطالب، استراتيجيات التعلم، المصادر المعرفية، 
 صيل األكاديمي.التح

اعتبرت بعض الدراسات االنفعاالت األكاديمية متغيرات وسيطة فى -
 العالقة بين المتغيرات المعرفية والدافعية والتحصيل األكاديمي.

اكدت نتائج تلك الدراسات وجود تأثير لالنفعاالت األكاديمية على اندماج -
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 الطالب داخل حجرة الدراسة 
عالقات ارتباطية بين االنفعاالت األكاديمية كما أظهرت النتائج وجود  -

واستراتيجيات التعلم وان الطالب الذين يشعروا بانفعاالت اكاديمية إيجابية أكثر 
استخداما ألنواع مختلفة من االستراتيجيات المعرفية وما ورء المعرفية في حين 

 كانت االنفعاالت السلبية غير منبئة باالستراتيجيات المستخدمة.

 حيث موقع الدراسة الحاليةة من الدراسات السابقة: من -4
ندرة الدراسات العربية التى حاولت نمذجة العالقات المباشرة وغير المباشرة 
بين كل من االنفعاالت األكاديمية لدى طالب الجامعة ومتغيرات التعلم وعلى 

لحاليةة األخص )االندماج الجامعي واستراتيجيات التعلم والتحصيل( وان الدراسة ا
جاءت مسايرة لكثير من الدراسات االجنبية والعربية السابقة فى اجرائها على 
عينة من طالب الجامعة، واعتمادها على مقياس االنفعاالت األكاديمية لبيكرن 

Pekrun,et al.(2011) . 
 فروض الدراسة:

في ضوء نتائج الدراسات السابقة واإلطار النظري تمت صياغة الفروض 
 لبحث:اآلتية ل

يوجد ارتباط دال احصائيا بين االنفعاالت األكاديمية والتحصيل الدراسي 
 لدى طالب الجامعة

 الدراسي واالندماج األكاديمية االنفعاالت بين احصائيا دال ارتباط يوجد 
 الجامعة طالب لدى

 واستراتيجيات التعلم األكاديمية االنفعاالت بين احصائيا دال ارتباط يوجد
 لجامعةا طالب لدى

توجد فروق دالة احصائيا بين الطالب والطالبات في متوسطات درجات 
 االنفعاالت األكاديمية 
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 درجات متوسطات في والطالبات الطالب بين احصائيا دالة فروق توجد
 االندماج الدراسي

تدعم البيانات االمبيريقية صحة النموذج البنائي المقترح للعالقات -6
ير المباشرة بين كل من: االنفعاالت األكاديمية، التحصيل والتأثيرات المباشرة وغ

 الدراسي، االندماج األكاديمي، استراتيجيات التعلم.

 المنهج واإلجراءات:
 أوال: منهج الدراسة:

يستخدم الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي وذلك لرصد طبيعة االنفعاالت 
 األكاديمية التى يشعر بها طلبة الجامعة وتحليل 

يعة االرتباطات والتأثيرات المتداخلة بين متغيرات الدراسة، كما يعمد الى طب
 استخدام اسلوب تحليل المسار للتحقق من صحة النموذج البنائي المقترح.

 ثانيا: عينة الدراسة:
 ةشملت عينة الدراسة عينة أولية للتحقق من الخصائص السيكو متري

طالبا ،  26: 50دراسة االولية من)لألدوات وعينة أساسية، وقد تكونت عينة ال
طالبة ( من طلبة الجامعة تم اختيارهم بطريقة عشوائية من طالب وطالبات 24

والتربية الخاصة  يالمستويين )الثالث والرابع ( بشعب علم النفس والتعليم االبتدائ
( 20.13بكلية التربية جامعة الملك خالد، وبلغ متوسط أعمارهم الزمنية )

 (. 2.06يارى قدره )بانحراف مع
 70طالب،  62( طالبا وطالبة )132وتكونت عينة الدراسة األساسية من )

طالبة ( من طلبة المستويين )الثالث والرابع من شعب التعليم االبتدائى  والتربية 
الخاصة بكلية التربية للبنين وشعبة علم النفس بكلية التربية للبنات بجامعة الملك 

 (  2.17( بانحراف معيارى )  20.33وسط أعمارهم الزمنية )خالد بابها وبلغ مت
 ثالثا: أدوات الدراسة:
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 Academic استبيان االنفعاالت األكاديمية من اعداد الباحثان-1

Emotions Questionnaire   

القيمة -قام الباحثان بإعداد هذا االستبيان في ضوء نظرية الضبط
control-value theory  رتبطة بالتحصيل التي وضعهالالنفعاالت الم 

(Pekrun ,2006)   وكذلك مقياس االنفعاالت األكاديمية الذى صممهPekrun 

, et.al. (2005). 

 وصف االداة والهدف منها:  

 تقييم الى مقياس االنفعاالت األكاديمية هو أداة تقرير ذاتي تهدف
المقياس , يةفى المواقف األكاديم التحصيلية باألنشطة المرتبطة االنفعاالت

عبارة والتى يتم االجابة عليها طبقا لمقياس ليكرت  52الحالى مكون من 
الخماسى موزعة على ثمان مقاييس فرعية لالنفعاالت، ثالث انفعاالت ايجابية 
)االمل، الفخر، االستمتاع( وخمس انفعاالت سلبية )الياس، القلق، الغضب، 

 (كما يلى:1فرعى )ملحق  الملل، الخجل ( حيث يقاس كل انفعال بمقياس
 6عبارات، االستمتاع  7عبارات ،الفخر  5االمل: يقاس من خالل 

 6عبارات، الملل  6عبارات، الغضب  7عبارات،القلق   7عبارات، الياس 
المقاييس الفرعية الثالث الخاصة  تعبارات.ويمكن دمج درجا 7عبارات، الخجل 

ة لالنفعاالت االيجابية وكذلك دمج باالنفعاالت االيجابية للحصول على درجة كلي
المقاييس الفرعية الخمس الخاصة باالنفعاالت السلبية للحصول على درجة كلية 
تعبر عن االنفعاالت السلبية. ويتم تصحيح العبارات فى ضوء تدريج خماسى 

   4  5)اوافق بشدة، اوافق، محايد، ال اوافق، ال اوافق بشدة ( وتقدر الدرجات )
3  2  1 .) 

 الخصائص السيكومترية لألداة :
طالبا،  26: 50تم تطبيق المقياس على عينة الدراسة االولية عددها )

 طالبة( من طلبة الجامعة حيث استخدمت 24
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البيانات المستخلصة للتحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس على 
 النحو اآلتي:

 صدق المحكمين:-أ

قام الباحث بعرض النسخة األولية للمقياس على متخصص فى اللغة 
العربية للتاكد من سالمة البناء والصياغة اللغوية لعبارات االستبيان، بعد ذلك تم 
عرض المقياس على خمسة محكمين متخصصين فى الصحة النفسية وعلم 

يئة ( للحكم على صالحية المقياس للتطبيق فى الب2النفس التربوى )ملحق 
العربية ومدى مالئمته للهدف واالبعاد الفرعية، وفى ضوء مالحظات السادة 
المحكمين تم تعديل صياغة بعض العبارات ولم يتم حذف اى عبارة وبذلك 

 عبارة.  52استقرت الصورة التجريبية للمقياس على 

 االتساق الداخلي:-ب

االرتباط تم حساب االتساق الداخلي للمقياس عن طريق حساب معامالت -
بين الدرجة على كل عبارة من عبارات المقاييس الفرعية الثالث والدرجة الكلية 

بعد حذف درجة العبارة ( حيث تراوحت قيم معامالت )لالنفعاالت االيجابية 
( وكانت جميعها دالة احصائيا، كذلك معامالت 0.64 – 0.38االرتباط بين )

رات المقاييس الفرعية الخمسة االرتباط بين الدرجة على كل عبارة من عبا
والدرجة الكلية لالنفعاالت السلبية )بعد حذف درجة العبارة ( حيث تراوحت قيم 

 ( وكانت جميعها دالة احصائيا.0.66 – 0.35معامالت االرتباط بين )
تم حساب معامالت االرتباط بين الدرجة على كل عبارة والدرجة الكلية -

تراوحت قيم المعامالت كما يلى: االمل )  لالنفعال الذى تنتمى اليه حيث
(، 0.72  - 0.51(، االستمتاع ) 0.66-0.51(، الفخر )  0.71 -0.54

 0.70 -0.49(، الغضب ) 0.75 – 0.43(، القلق ) 0.73 – 0.55الياس )
 (0.69 – 0.53(، الخجل )0.77-0.58(، الملل ) 

كما هو موضح كما تم حساب معامالت االرتباط بين المقاييس الفرعية -
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 (  1بجدول )

 (50( معامالت االرتباط بين االنفعاالت األكاديمية )ن= 1جدول ) 
اليا االنفعال 

 س
 االستمتاع الفخر االمل الخجل الملل الغضب القلق

*0.63   الياس
* 

0.65*
* 

0.74** 0.51*
* 

-
0.39** 

0.22* -
0.47** 

*0.59   القلق 
* 

0.61** 0.66*
* 

-0.33* 0.11 -0.41* 

*0.61 **0.59    الغضب 
* 

-0.28* -0.09 -0.31* 

*0.51     الملل
* 

-
0.39** 

-0.16 -
0.49** 

- *0.36-      الخجل
0.31* 

-
0.44** 

*0.49       االمل 
* 

0.61** 

 **0.63        الفخر 
االستمتا

 ع  
        

 0,05ت دالة عند مستوى )**( المعامال                   0,01)**( المعامالت دالة عند مستوى 

( وجود معامالت ارتباط ايجابية دالة بين االنفعاالت  1يتضح من جدول )
السلبية، وكذلك وجود معامالت ارتباط ايجابية دالة بين االنفعاالت االيجابية، 
 ووجود معامالت ارتباط سلبة دالة بين االنفعاالت السلبية واالنفعاالت االيجابية 

 الثبات:-ج

حقق من ثبات المقياس عن طريق حساب معامل ثبات الفا كرونبخ تم الت
 للمقياس ككل حيث بلغت قيمته
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(وبلغت قيمته لكل مقياس فرعى من المقاييس الثمانية لالنفعاالت 0،87)
 االيجابية والسلبية على الترتيب )

 0.71 ،0.73 ،0.74 ،0.80 ،0.81 ،0.69 ،0.71 ،0.84  ) 

مقياس عن طريق التجزئة النصفية باستخدام كما تم التحقق من ثبات ال
(،  0.84براون حيث بلغ معامل الثبات الكلى للمقياس )–معادلة سبيرمان 

وجاءت قيمته لكل مقياس فرعى من المقاييس الثمانية لالنفعاالت االيجابية 
، 0.85، 0.69، 0.79، 0.70، 0.71، 0.75، 0.68والسلبية على الترتيب ) 

0.77) 
 (:2011دماج الدراسي )تعريب وترجمة مسعد ربيع،مقياس االن-

قام معد المقياس باعداد هذا المقياس فى ضوء االطر النظرية المحددة     
لمفهوم االندماج الدراسي واالبعاد المكونة له حيث بنى المقياس فى ضوء ثالثة 
ابعاد هى:االندماج االنفعالى و االندماج األكاديمي )االندماج مع المهام 

لمقررات واالنشطة األكاديمية ( و االندماج مع نظم ولوائح الجامعة.وقد قام وا
الباحثان الحاليةان بتقنين المقياس على البيئة السعودية حيث تم تم عرض 
االستبيان المعدل فى صورته االولية على خمسة محكمين وبعد االخذ بتعديالت 

عبارة )ملحق  19ة من ومالحظات المحكمين تكون المقياس فى صورتة النهائي
(، وتصحح العبارات فى ضوء مقياس ذو تدريج خماسى )تنطبق دائما، تنطبق 2

 3 4 5غالبا، تنطبق احيانا، تنطبق نادرا، ال تنطبق ابدا ( وتقدر الدرجات ب )
( على الترتيب ويتم الحصول على درجة كلية للمقياس تمثل درجة االندماج 1 2

 الجامعي للطالب
 يكومترية للمقياس: الخصائص الس

 صدق االتساق الداخلى للمقياس:-أ
تم حساب االتساق الداخلى للمقياس عن طريق حساب معامالت االرتباط 

 بين الدرجة على كل عبارة والدرجة 
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، الى 0.33الكلية على المقياس، وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين ) 
 (0.01)( وكانت جميعها دالة احصائيا عند مستوى  0.69
تم حساب معامالت االرتباط بين درجة العبارة ودرجة البعد الذى تنتمى  -

اليه بعد حذف درجة العبارة على النحو التالى: بعد االندماج األكاديمي تراوحت 
( وهى دالة احصائيا، بعد االندماج 0.67 –0.45قيم المعامالت بين ) 
احصائيا، االندماج مع نظم  ( وهى دالة 0.72 – 0.52االنفعالى تراوحت بين ) 
 ( وهى دالة احصائيا. 0.68 – 0.31الجامعة تراوحت بين ) 

كما تم حساب معامالت االرتباط بين الدرجة على كل بعد والدرجة الكلية -
(، وبعد االندماج 0.87على المقياس حيث بلغت لبعد االندماج األكاديمي )

 (  0.71جامعة ) (، وبعد االندماج مع نظم ال 0.82االنفعالى ) 
 ثبات المقياس:-ب
تم التحقق من ثبات المقياس عن طريق حساب معامل ثبات الفا  -

(وبلغت قيمته لألبعاد 0،84كرونباخ لالستبيان ككل حيث بلغت قيمته )
،  0.81، 0.69الثالثة:االندماج األكاديمي، االنفعالي، مع نظم الجامعة  )

0.70  ) 

ياس عن طريق التجزئة النصفية باستخدام كما تم التحقق من ثبات المق-
(،  0.78براون حيث بلغ معامل الثبات الكلى للمقياس )–معادلة سبيرمان 

 (. 0.63، 0.77، 0.64وبلغت قيمته لألبعاد الثالثة  ) 
 مقياس استراتيجيات التعلم:

قام الباحثان بإعداد هذا المقياس بما يتالءم مع اهداف الدراسة الحاليةة 
 النماذج واالطر النظرية المفسرة  وفي ضوء

عبارة   28الستراتيجيات التعلم.  ويتكون المقياس في صورته النهائية من 
 (تقيس نوعين من استراتيجيات التعلم:3)ملحق 
استراتيجيات معرفية: وتتضمن استراتيجيات الحفظ والتسميع، االسهاب أو  
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 عبارة( 13التوضيح، طلب المساعدة، إدارة الوقت، التنظيم )
معرفية: وتتضمن استراتيجيات: التخطيط وتحديد  ءاستراتيجيات ما ورا

 عبارة( 15الهدف، مراقبة الذات، تقييم الذات )
وتصحح العبارات في ضوء مقياس ذو تدريج خماسي )دائما، غالبا، احيانا، 

( على الترتيب ويتم الحصول على 1 2 3 4 5نادرا، أبدا( وتقدر الدرجات ب )
 ءن للمقياس )درجة االستراتيجيات المعرفية، ودرجة االستراتيجيات ما ورادرجتي

 المعرفية( ودرجة كلية للمقياس 
 الخصائص السيكومترية للمقياس: 

 صدق االتساق الداخلي للمقياس:-أ
تم حساب االتساق الداخلي للمقياس عن طريق حساب معامالت االرتباط 

 بين الدرجة على كل عبارة والدرجة 
، الى 0.33كلية على المقياس، وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين ) ال
 (0.01( وكانت جميعها دالة احصائيا عند مستوى ) 0.63
تم حساب معامالت االرتباط بين درجة العبارة ودرجة البعد الذى تنتمى  -

اليه بعد حذف درجة العبارة على النحو اآلتي: بعد االستراتيجيات المعرفية  
( وهى دالة احصائيا، بعد 0.64 –0.29اوحت قيم المعامالت بين ) تر 

 ( وهى دالة احصائيا  0.69 – 0.42االستراتيجيات المعرفية تراوحت بين ) 
كما تم حساب معامالت االرتباط بين الدرجة على كل بعد والدرجة الكلية -

 (، وبعد0.80على المقياس حيث بلغت لبعد االستراتيجيات المعرفية  )
 (. 0.88المعرفية  )  ءاالستراتيجيات ما ورا
 صدق المحك:

نظرا لالنتقادات التي وجهت لمقاييس استراتيجيات التعلم المعتمدة على 
عن واقع العملية واألداء الفعلي للمفحوص فقد  رالتقرير الذاتي والتي قد ال تعب

ل إيجاد عمد الباحثان الى التحقق من صدق مقياس استراتيجيات التعلم من خال
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االرتباط بينه وبين بعض جوانب األداء المعرفي او العمليات المعرفية المرتبطة 
 Weinesteirارتباط وثيق باستخدام تلك االستراتيجيات. ويدعم ذلك ما قام به 

,et.al.(1985)  من مراجعة واسعة لألدوات المستخدمة في قياس استراتيجيات
ت التعلم في هذه األدوات لم يثبت صدقها التعلم وتوصلوا الى: ان معظم ممارسا
بالضرورة ان ممارسات دراسة الطالب  ىعمليا وعلى ذلك فالدرجة العالية ال تعن

فعالة، كما أظهرت معظم دراسات الصدق أن هذه األدوات أفادت في التنبؤ 
بالتحصيل ولكنها لم تستخدم في التشخيص. كذلك يمكن تزييف معظم هذه 

 امد على التقرير الذاتي حيث ان الطلبة الذين يريدون ان يعطو األدوات والتي تعت
انطباعات بأنهم يستخدموا استراتيجيات تعلم فعالة يمكن ان يستجيبوا لألداة 
بطرق ال توفر المعلومات الدقيقة عن استخدامهم لالستراتيجية الحقيقية. 

 ( 1993إسماعيل،)
ملي لهذه االستراتيجيات لذا حاول الدراسة الحالية التحقق من الصدق الع

من خالل إيجاد العالقة بينها وبين بعض جوانب االداء المعرفية المتعلقة 
معرفية يجريها الطالب اثناء استخدامهم لتلك  -بعمليات معرفية وما وراء 

االستراتيجيات: مثل عملية التذكر )سواء البصرى او السمعي (، عملية تركيز 
مثير وقد تم قياس هذه االداءات والعمليات  وتحويل االنتباه بين اكثر من

 المعرفية من خالل مهام ادائية مبرمجة على الحاسب األلى وهى:
 Strict serial recallمهمة الذاكرة السمعية )االستدعاء المتسلسل الدقيق 

task :) 

تم برمجة  دوق (Fabrice&Dylan,2000)وتهدف لقياس الذاكرة السمعية 
اسب األلى حيث يتم اجرائها على الحاسب األلى ) شرح هذه المهمة على الح

 ( 4ملحق رقم–المهمة 
 (: Spatial learning taskمهمة الذاكرة غير اللفظية )التعلم المكاني 

تم برمجة هذه  دوق (Barr,1997)وتهدف لقياس الذاكرة غير اللفظية 
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المهمة  ح)شر حيث يتم اجرائها على الحاسب األلى  األلىالمهمة على الحاسب 
 (5رقم ملحق –

 (:Shifting attention taskمهمة التركيز واالنتباه )تحويل االنتباه 

وتهدف لقياس القدرة على تركيز وتحويل االنتباه    
Thomas&Johnson,2006)( وهو مبرمجة أيضا على الحاسب )شرح 

ء ( معامالت االرتباط بين درجة األدا2(. ويوضح جدول )6ملحق رقم –المهمة 
على تلك المهام والدرجة على مقياس استراتيجيات التعلم المعرفية وما راء 

 المعرفية 
( معامالت االرتباط بين درجة األداء على المهام المعرفية  2جدول ) 

 والدرجات على مقياس استراتيجيات التعلم 
استراتيجيات التعلم  المهمة

 المعرفية
 تاستراتيجيا
- ءالتعلم ما ورا
 المعرفية

 استراتيجيات التعلم

االستدعاء المتسلسل 
 الدقيق

0.54** 0.43** 0.52** 

 **0.58 **0.47 **0.63 التعلم المكاني
 **0.63 **0.70 **0.65 تحويل االنتباه

 (0.01)**( المعامالت دالة عند مستوى )

( وجود معامالت ارتباط دالة احصائيا عند مستوى   2يتضح من جدول ) 
(0.01 ) 

 المقياس: ثبات-ب
تم التحقق من ثبات المقياس عن طريق حساب معامل ثبات الفا كرو  -

( وبلغت قيمته لألبعاد: المعرفية، 0،82لالستبيان ككل حيث بلغت قيمته ) خنبا
 ( 0.81، 0.69المعرفية ) ءما ورا

كما تم التحقق من ثبات المقياس عن طريق التجزئة النصفية باستخدام -
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(، وبلغت 0.76اون حيث بلغ معامل الثبات الكلى للمقياس )بر –معادلة سبيرمان 
 (. 0.75، 0.63قيمته لألبعاد )

 نتائج الدراسة:
 نتائج الفرض األول:

يوجد ارتباط دال احصائيا بين االنفعاالت  ينص الفرض األول على:
 .لدى طالب الجامعة الدراسياألكاديمية والتحصيل 

عامل االرتباط الثنائي بين وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب م
درجات الطالب على استبيان االنفعاالت األكاديمية ودرجات التحصيل 

 ( نتائج ذلك 3األكاديمي ويوضح جدول )
( معامالت االرتباط بين االنفعاالت 3)جدول                       
 األكاديمية والتحصيل الدراسي

 تحصيل الدراسي معامل االرتباط بال االنفعاالت األكاديمية 
 **0.52- الياس
 **0.42- القلق
 **0.49 االمل 
 **0.53 الفخر

 **0.46- الغضب
 **0.61 االستمتاع

 **0.61- الملل
 **0.49- الخجل

 **0.54 االنفعاالت األكاديمية اإليجابية 
 **0.57- االنفعاالت األكاديمية السلبية 

 (0.01ستوى ))**( المعامالت دالة عند م            

 (: 3يتضح من جدول )
( بين االنفعاالت 0.01وجود معامالت ارتباط موجبة ودالة عند مستوى )-

اإليجابية )االمل، الفخر، االستمتاع( وكذلك الدرجة الكلية لالنفعاالت اإليجابية 
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(وهى 0.61-0.49مع التحصيل الدراسي.وقد تراوحت معامالت االرتباط بين )
 ط متوسطة تعبر عن قوة ارتبا

( بين االنفعاالت 0.01وجود معامالت ارتباط سالبة ودالة عند مستوى )-
السلبية )الياس، القلق، الغضب، الملل، الخجل ( وكذلك الدرجة الكلية 
لالنفعاالت السلبية  مع التحصيل الدراسي. وقد تراوحت معامالت االرتباط بين 

 (0.61-الى  0.42-)
 نتائج الفرض الثاني:

يوجد ارتباط دال احصائيا بين االنفعاالت  فرض الثاني على:ينص ال
من صحة هذا  قالجامعة. وللتحقلدى طالب  الدراسياألكاديمية واالندماج 

الفرض تم حساب معامل االرتباط الثنائي بين درجات الطالب على استبيان 
االنفعاالت األكاديمية ودرجاتهم على مقياس االندماج الدراسي ويوضح جدول 

 ( نتائج ذلك 4)
 ( معامالت االرتباط بين االنفعاالت األكاديمية واالندماج الدراسي 4جدول )

 معامل االرتباط باالندماج الدراسي  االنفعاالت األكاديمية 
 **0.57- الياس
 **0.46- القلق
 **0.29 االمل 
 **0.37 الفخر

 **0.43- الغضب
 **0.41 االستمتاع

 **0.59- الملل
 **0.51- الخجل

 **0.35 االنفعاالت األكاديمية اإليجابية 
 **0.58- االنفعاالت األكاديمية السلبية 

 (: 4يتضح من جدول )
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( بين االنفعاالت 0.01وجود معامالت ارتباط موجبة ودالة عند مستوى )-
 اإليجابية )االمل، الفخر، االستمتاع(

االندماج الدراسي. وتراوحت وكذلك الدرجة الكلية لالنفعاالت اإليجابية مع  
 (0.41الى  0.29قيم معامالت االرتباط بين )

( بين االنفعاالت 0.01وجود معامالت ارتباط سالبة ودالة عند مستوى )-
السلبية )الياس، القلق، الغضب، الملل، الخجل( وكذلك الدرجة الكلية لالنفعاالت 

الى  0.43-االرتباط بين )السلبية مع االندماج الدراسي. وتراوحت قيم معامالت 
-0.59) 

 نتائج الفرض الثالث:
 االنفعاالت بين احصائيا دال ارتباط يوجد ينص الفرض الثالث على:

  طالب لدى واستراتيجيات التعلم األكاديمية
من صحة هذا الفرض تم حساب معامل االرتباط الثنائي  قالجامعة. وللتحق

ت األكاديمية ودرجاتهم على مقياس بين درجات الطالب على استبيان االنفعاال
 ( نتائج ذلك 5استراتيجيات التعلم ويوضح جدول )
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معامالت االرتباط بين االنفعاالت األكاديمية واستراتيجيات  (5جدول )
 التعلم 

معامالت االرتباط  االنفعاالت األكاديمية
باالستراتيجيات 

 المعرفية

معامالت االرتباط 
باالستراتيجيات ما 

 معرفيةال-وراء

معامالت 
االرتباط 

باستراتيجيات 
 التعلم 

 **0.56- **0.54- **0.52- الياس
 **0.54- **0.47- **0.48- القلق
 **0.41 **0.27 **0.59 االمل 
 **0.58 **0.31 **0.66 الفخر

 **0.44- **0.47- **0.43- الغضب
 **0.49 **0.34 **0.64 االستمتاع

 **0.62- **0.59- **0.66- الملل
 **0.44- **0.41- **0.42- الخجل

االنفعاالت األكاديمية 
 اإليجابية 

0.63** 0.32** 0.48** 

االنفعاالت األكاديمية 
 السلبية 

-0.61** -0.55** -0.64** 

 (: 5يتضح من جدول )
( بين االنفعاالت 0.01وجود معامالت ارتباط موجبة ودالة عند مستوى )-

ستمتاع( وكذلك الدرجة الكلية لالنفعاالت اإليجابية اإليجابية )االمل، الفخر، اال
 – 0.59مع االستراتيجيات المعرفية .وقد تراوحت معامالت االرتباط بين )

 ( وهى تعبر عن قوة ارتباط متوسط. 0.66
( بين االنفعاالت 0.01وجود معامالت ارتباط موجبة ودالة عند مستوى )-

كذلك الدرجة الكلية لالنفعاالت اإليجابية اإليجابية )االمل، الفخر، االستمتاع( و 
المعرفية وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين -مع االستراتيجيات ما وراء
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 ( وهي تعبر عن قوة ارتباط ضعيفة الى حد ما.0.34الى  0.27)
( بين االنفعاالت 0.01وجود معامالت ارتباط سالبة ودالة عند مستوى )-

غضب، الملل، الخجل ( وكذلك الدرجة الكلية السلبية )الياس، القلق، ال
لالنفعاالت السلبية  مع االستراتيجيات المعرفية .وقد تراوحت قيم معامالت بين 

 ( 0.66-الى  0.43-)
( بين االنفعاالت 0.01وجود معامالت ارتباط سالبة ودالة عند مستوى )

لكلية السلبية )الياس، القلق، الغضب، الملل، الخجل ( وكذلك الدرجة ا
المعرفية .وقد تراوحت قيم -لالنفعاالت السلبية  مع االستراتيجيات ما وراء

 ( 0.59-الى  0.41-معامالت بين )
 نتائج الفرض الرابع:

فروق دالة احصائيا بين الطالب والطالبات  دينص الفرض الرابع على: توج
 . وللتحقق من صحة الفرض تمفي متوسطات درجات االنفعاالت األكاديمية

ت للعينات المستقلة للتحقق من داللة الفروق بين الطالب  –استخدام اختبار 
( نتائج 6ويوضح جدول ) متوسطات درجات االنفعاالت األكاديميةوالطالبات في 

 ذلك 
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ت للعينات المستقلة للتحقق من داللة الفروق بين  –( اختبار 6)جدول 
 الطالب والطالبات

 األكاديميةمتوسطات درجات االنفعاالت في 
 االنفعاالت
 األكاديمية

االنحراف  المتوسط ن المجموعة 
 المعياري

قيمة 
 ت 

درجة 
 الحرية 

 داللة ت

 0.01 130 3.6 4.70044 14.9355 62 ذكور الياس
 5.14238 18.0714 70 اناث

 0.01 130 2.97 5.23496 16.8548 62 ذكور القلق 
 5.17697 19.5571 70 اناث

 0.01 130 5.23 2.53192 22.1774 62 كورذ االمل

 2.72493 19.7714 70 اناث
 0.01 130 3.64 3.92207 29.2742 62 ذكور الفخر

 3.91538 26.7857 70 اناث
غير  130 1.92 4.73865 14.0645 62 ذكور الغضب

 3.45839 15.4429 70 اناث دالة
 0.01 130 4.89 4.15320 23.3548 62 ذكور االستمتاع

 3.42168 20.1286 70 اناث
 0.01 130 4.66 5.43976 16.1774 62 ذكور الملل

 4.67848 20.2857 70 اناث
 0.05 130 2.48 5.69136 15.3387 62 ذكور الخجل

 5.52510 17.7714 70 اناث
االنفعاالت 
 األكاديمية

 0.01 130 5.51 8.74753 74.8065 62 ذكور

 8.19605 66.6857 70 اناث
االنفعاالت 

 السلبية
 0.01 130 3.91 21.92703 77.3710 62 ذكور

 18.48848 91.1286 70 اناث
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 :ى( ما يل6يتضح من جدول )
الطالب والطالبات في متوسطات درجات وجود فروق دالة احصائيا بين -

ة الكلية انفعاالت )الياس، القلق، الخجل، الملل (  وكذلك متوسط الدرج
 لالنفعاالت السلبية لصالح مجموعة الطالبات.

الطالب والطالبات في متوسطات درجات وجود فروق دالة احصائيا بين -
انفعاالت )االمل، الفخر، االستمتاع ( وكذلك متوسط الدرجة الكلية لالنفعاالت 

 اإليجابية لصالح مجموعة الطالب
في متوسطات  توالطالباعدم وجود فروق دالة احصائيا بين الطالب  -

 درجات انفعال الغضب 
 نتائج الفرض الخامس:
 في والطالبات الطالب بين احصائيا دالة فروق وينص على: توجد

 االندماج الدراسي درجات متوسطات

ت للعينات المستقلة  –وللتحقق من صحة الفرض تم استخدام اختبار 
االندماج متوسطات درجات للتحقق من داللة الفروق بين الطالب والطالبات في 

 (  نتائج ذلك   7الدراسي ويوضح جدول )  
ت للعينات المستقلة للتحقق من داللة الفروق بين  –اختبار (   7جدول ) 

 الطالب والطالبات
 االندماج الدراسي متوسطات درجات في 
االنحراف  المتوسط ن المجموعة  

 المعياري
درجة  قيمة ت 

 الحرية 
داللة 

 ت
 0.01 130 14.21 7.4 74.8 62 ذكور
 7.96 55.71 70 اناث

(  بين  0.01(:وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى)7يالحظ من جدول )
الطالب والطالبات في متوسطات درجات االندماج الدراسي لصالح مجموعة 
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 الطالب 
 نتائج الفرض السادس:

نائي المقترح وينص على: تدعم البيانات االمبيريقية صحة النموذج الب
للعالقات والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة بين كل من: االنفعاالت األكاديمية، 

 التحصيل الدراسي، االندماج األكاديمي، استراتيجيات التعلم
وللتحقق من صحة النموذج البنائي المقترح المفترض والذى يتضمن 

لدراسي، االندماج المتغيرات األربعة )االنفعاالت األكاديمية، التحصيل ا
األكاديمي، استراتيجيات التعلم ( تم حساب المصفوفة االرتباطية لهذه المتغيرات 
ثم استخدمت تلك المصفوفة في اختبار النموذج المقترح وذلك باستخدام برنامج 

 (24اإلصدار رقم ) AMOSالتحليل اإلحصائي  
 ( النموذج المقترح ومعامالت المسار2ويوضح شكل )
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 ( النموذج المقترح ومعامالت المسار2شكل )

بين  Goodness of Fit( مؤشرات حسن المطابقة 8كما يوضح جدول )
 النهائي المفترض. جبيانات الدراسة الحاليةة والنموذ

مؤشرات حسن المطابقة بين بيانات الدراسة الحاليةة والنموذج (8جدول )
 النهائي المقترح
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 ( ما يلى: 8يتضح من المؤشرات الواردة في جدول )
( 2( وهى تقل عن القيمة )1.46نسبة الى درجة الحرية هي ) 2قيمة كا

مما يدل على ان النموذج المقترح مطابق للبيانات االمبيريقية للعينة. كذلك قيمة 
(، كذلك باقي المؤشرات الواردة في جدول 0.09عن )تقل  RMSEAالمؤشر 

 ( مما يؤكد مطابقة النموذج المقترح لبيانات العينة.0.9( تزيد قيمتها عن )6)
ويتضح من خالل قيم معامالت المسار المحسوبة من خالل هذا النموذج 

 المفترض ما يلى: 
/ تحصيل  أوال: انفعاالت إيجابية / استراتيجيات معرفية / اندماج دراسي

 دراسي 
( 1.4المسار من االنفعاالت اإليجابية الى االستراتيجيات المعرفية = )-

( مما يعنى ان االنفعاالت اإليجابية تؤثر 0.01وهو دال احصائيا عند مستوى )
 في االستراتيجيات المعرفية 

( 1.03المسار من االستراتيجيات المعرفية الى االندماج الدراسي = ) -
( ممايعنى ان االستراتيجيات المعرفية تؤثر في االندماج 0.01د )وهو دال عن

 الدراسي
( 0.06المسار المباشر من االنفعاالت اإليجابية الى االندماج الدراسي = )

 وهو غير دال احصائيا 
دال  و( وه0.064المسار من االندماج الدراسي الى المعدل الدراسي =) -
 ج الدراسي يؤثر في التحصيل الدراسي. ( مما يعنى تاثير االندما0.01عند )
بالنسبة لتأثير االنفعاالت اإليجابية في االندماج مرورا باالستراتيجيات  -

 المعرفية كوسيط:
اى المسار )االنفعاالت اإليجابية        االستراتيجيات المعرفية         

ات االندماج الدراسي ( يتكون هذا التأثير من حاصل ضرب معامالت مسار 
االنحدار في هذين المسارين وبذلك يكون التأثير غير المباشر لالنفعاالت 
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اإليجابية على  االندماج الدراسي في حالة توسط االستراتيجيات المعرفية هو )ن 
 =132 = )1.4x 1.03  =1.44  وهذا يعنى انه يوجد تاثير غير مباشر من

باالستراتيجيات المعرفية، وهذا االنفعاالت اإليجابية في االندماج الدراسي مرورا 
يعنى توسط االستراتيجيات المعرفية في العالقة بين االنفعاالت األكاديمية 

 واالندماج الدراسي.
بالنسبة لتأثير االنفعاالت اإليجابية في التحصيل الدراسي مرورا بكل من  

االت االستراتيجيات المعرفية واالندماج الدراسي كوسائط اى المسار )االنفع
اإليجابية         االستراتيجيات المعرفية         االندماج الدراسي            

 x  1.03 x 0.064  =0.092 1.4( =  132التحصيل الدارسى ( هو ) ن= 
معرفية / اندماج دراسي /  ءثانيا: انفعاالت إيجابية / استراتيجيات ما ورا

 تحصيل دراسى 
المعرفية = -ية الى االستراتيجيات ماوراءالمسار من االنفعاالت اإليجاب-

 ( وهو غير دال احصائيا 0.11)
-المعرفية الى االندماج الدراسي = ) -المسار من االستراتيجيات ماوراء -
 ( وهو غير دال احصائيا0.07

ثالثا: انفعاالت سلبية / استراتيجيات معرفية / اندماج دراسى / تحصيل 
 دراسى 
(  0.17-السلبية الى االستراتيجيات المعرفية = ) المسار من االنفعاالت -

( مما يعنى ان االنفعاالت 0.01وهو مسار سالب و دال احصائيا عند مستوى )
 السلبية  تؤثر سلبيا في االستراتيجيات المعرفية

( وهو  0.1-المسار من االنفعاالت السلبية الى االندماج الدراسي = )  -
( مما يعنى ان االنفعاالت 0.01مستوى )مسار سالب و دال احصائيا عند 

 السلبية  تؤثر سلبيا في االندماج الدراسي.
بالنسبة لتاثير االنفعاالت السلبية في االندماج مرورا باالستراتيجيات 
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 المعرفية كوسيط:
اى المسار )االنفعاالت السلبية        االستراتيجيات المعرفية         

 االندماج الدراسي (
 x  1.03  =-0.175 0.17-( =  132 هو ) ن=

بالنسبة لتاثير االنفعاالت السلبية في التحصيل الدراسي مرورا بكل من  
االستراتيجيات المعرفية واالندماج الدراسي كوسائط اى المسار )االنفعاالت 

السلبية        االستراتيجيات المعرفية         االندماج الدراسي            
-=  x  1.03 x 0.064 0.17-( =  132دارسى ( هو ) ن= التحصيل ال

0.11 
معرفية / اندماج دراسى /  -رابعا: انفعاالت سلبية  / استراتيجيات ما وراء

 تحصيل دراسى 
المسار من االنفعاالت السلبية الى االستراتيجيات ما وراء المعرفية = ) -
عنى ان االنفعاالت ( مما ي0.05( وهو مسار دال احصائيا عند مستوى ) 0.09

 المعرفية -السلبية  تؤثر في االستراتيجيات ما وراء
( وهو 0.1-المسار من االنفعاالت السلبية الى االندماج الدراسي = ) -

( مما يعنى ان االنفعاالت السلبية  0.05مسار سالب دال احصائيا عند مستوى )
 تؤثر سلبيا في االندماج الدراسي 

االت السلبية في االندماج مرورا باالستراتيجيات ما بالنسبة لتاثير االنفع
 المعرفية كوسيط:  -وراء

المعرفية           -اى المسار )االنفعاالت االسلبية        االستراتيجيات ماوراء
 االندماج الدراسي (
وهو مسار ضعيف x  -0.07  =-0.006 0.09( =  132هو ) ن= 

 وغير دال )غير مؤثر (
لتاثير االنفعاالت السلبية في التحصيل الدراسي مرورا بكل من بالنسبة  
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المعرفية واالندماج الدراسي كوسائط اى المسار -االستراتيجيات ماوراء
)االنفعاالت السلبية        االستراتيجيات ما وراء المعرفية         االندماج 

-  x 0.09( =  132الدراسي            التحصيل الدارسى ( هو ) ن= 
0.07 x 0.064  =- 0.0037وهو مسار ضعيف وغير دال احصائيا 

مما سبق يتضح: ان المسارات الدالة )التأثيرات الدالة( لالنفعاالت 
األكاديمية )انفعاالت إيجابية او سلبية( على االندماج الدراسي والتحصيل 
األكاديمي جاءت من خالل االستراتيجيات المعرفية كوسيط بينما لم تؤثر 
االنفعاالت األكاديمية على االندماج والتحصيل الدراسي تأثيرا داال عبر 

 المعرفية كوسيط -االستراتيجيات ماوراء 
 مناقشة النتائج وتفسيرها:

( يتضح وجود ارتباط موجب 3بالرجوع الى نتيجة الفرض األول في جدول )
، الفخر، ( بين االنفعاالت اإليجابية )االمل0.01ودال احصائيا عند مستوى )

االستمتاع( وكذلك الدرجة الكلية لالنفعاالت اإليجابية مع التحصيل الدراسي. وقد 
( وهى تعبر عن قوة ارتباط 0.61-0.49تراوحت معامالت االرتباط بين )

( بين االنفعاالت السلبية 0.01متوسطة، ووجود ارتباط سلبى ودال عند مستوى )
وكذلك الدرجة الكلية لالنفعاالت )الياس، القلق، الغضب، الملل، الخجل ( 

 0.42-السلبية  مع التحصيل الدراسي. وقد تراوحت معامالت االرتباط بين )
 ( وهذه النتائج في جملتها تحقق صحة الفرض األول.0.61-الى 

وتتفق هذه النتيجة مع ما ورد ذكره في االطار النظري وايدته نتائج 
ين االنفعاالت األكاديمية واألداء الدراسي، الدراسات السابقة التي تناولت العالقة ب

والتي أظهرت نتائجها وجود ارتباط دال بين  Beck (2011)ومن امثلتها: دراسة 
انفعاالت: القلق، الفخر، الخجل، االمل ودرجات الطالب على اختبار التحصيل 
النهائي، و ان الفخر والقلق من اكثر االنفعاالت اسهاما في التنبؤ بدرجات 
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داء، وان الشعور المرتفع بالفخر يؤدى الى أداء اكاديمي افضل بينما الشعور األ
 الكبير بالقلق يؤدى الى أداء أكاديمي اقل. 

والتى Villavicencio & Bernardo (2013)وكذلك نتائج دراسة 
توصلت الى ان االستمتاع والفخر كالهما منبئات ايجابية بدرجات التحصيل وان 

 قة بين التنظيم الذاتى ودرجات التحصيل.وايضا نتائج دراسة كالهما توسط العال
Yukselir & Harputlu(2014)  و دراسةCocorada(2016)   حيث

اظهرت النتائج ارتباط  االنفعاالت االيجابية ) االستمتاع، الفخر، االمل ( ايجابيا 
 لدراسيمع االداء الدراسي، فى حين ارتبطت االنفعاالت السلبية عكسيا باألداء ا

ويمكن تفسير تلك النتائج فى ضوء ان االنفعاالت االيجابية تظهر 
التقييمات االيجابية لقيمة نواتج المهمة ومن ثم تدعم العالقة االيجابية بين 
العوامل الدافعية /المعرفية والتعلم. كما ان االنفعاالت األكاديمية ترتبط بعوامل 

 -النجاز.وقد افترض النموذج المعرفى التعلم المعرفية والدافعية والتى تعزز ا
الدافعى لبيكرن ان تأثير االنفعاالت األكاديمية على االنجاز مرتبط بميكانيزمات 
معرفية ودافعية ) المصادر المعرفية، الدافعية للتعلم، استراتيجيات التعلم، اندماج 
 الطالب (، كما يمكن تفسير تلك النتيجة في ضوء الفروض األساسية لنظرية
بيكرن حيث ان  اختالف األفراد التجمعين في الناتج المتوقع وقيمة الناتج أدى 

المستثارة لديهم والتي اثرت على اداؤهم   ةالى اختالفهم في االنفعاالت التحصيلي
 وانجازهم األكاديمي كما يلى

توقعات نواتج الموقف: فالطالب ذوي األداء األكاديمي يتوقع أن الموقف -أ
اتج سلبية إذا لم يتم إتخاذ تدابير مضادة )مثل توقع الفشل في سوف ينتج نو 

االختبار إذا لم يكن هناك جهد مبذول(، بينما توقع الطالب ذو األداء األكاديمي 
المنخفض أن الموقف سوف ينتج نواتج إيجابية دون أي حاجة الى العمل 

 الذاتي.
مكن البدء الى التوقعات بأنه ي رتوقعات التحكم في الفعل: وتشي-ب
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 بإصدار الفعل وتنفيذه وهو ما يميز أفراد المجموعة اإليجابية.
التوقع بأن األفعال الخاصة بالشخص سوف  ىتوقعات ناتج الفعل: بمعن-ج

تنتج بعض الناتج اإليجابي أو سوف تنهى النتيجة السلبية. فمثال نجد الطالب 
سوف يؤدى للنجاح الذي يتوقع أنه قادر على بذل المجهود وأن هذا المجهود 

سوف يمتلك توقعات ناتج إيجابي، تؤدى الى استثارة انفعاالت إيجابية )حيث أن 
 االنفعاالت األكاديمية دالة في الناتج المتوقع وقيمة الناتج(.

االنفعاالت وبالنظر الى نتيجة الفرض الثاني بشان العالقة االرتباطية بين  
( الى 4رت النتائج الموضحة في جدول )فقد اشا  الدراسياألكاديمية واالندماج 

( بين االنفعاالت اإليجابية 0.01وجود  ارتباط موجب ودال عند مستوى )
)االمل، الفخر، االستمتاع( وكذلك الدرجة الكلية لالنفعاالت اإليجابية مع 

الى  0.29االندماج الدراسي.وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين )
( بين االنفعاالت السلبية 0.01ل  عند مستوى )(.ووجود ارتباط سلبى دا0.41

)الياس، القلق، الغضب، الملل، الخجل ( وكذلك الدرجة الكلية لالنفعاالت 
الى  0.43-السلبية  مع االندماج الدراسي.وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين )

(.وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة في هذا المجال ومنها 0.59-
على الدور اإليجابي   ا( والتي اكدت نتائجه2012تائج دراسة دراسة حسانين )ن

لالنفعاالت األكاديمية واالحساس بالمتعة التعليمية على اندماج الطالب داخل 
حجرة الدراسة واهتماهم بأداء وانجاز المهام واالنشطة التعليمية المطلوبة.ونتائج  

وجود عالقة بين انفعاالت الطالب والتي دعمت  Kahu,et al.,(2015)دراسة 
األكاديمية واندماج طالب الجامعة.ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء ما ذكره 

(Pekrun&Linnenbrink,2012)  من ان االنفعاالت تؤثر على اندماج
الطالب والتي في المقابل تؤثر على تعلمهم األكاديمي وتحصيلهم. وما أشار 

مات المختلفة من االندماج يمكن ان تسهم في من ان الميكانيز Pekrunاليه 
النفعاالت  Kahu,et.,al.(2015)التأثيرات الوظيفية لالنفعاالت. وكذلك رؤية 
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الطالب على انها تمثل مفترق طرق او نقطة تقاطع بين العوامل الجامعية )مثل 
ن تصميم المقرر(، والمتغيرات المتعلقة بالطالب ) مثل الدافعية، والخلفية (، وا

 التأثير المستمر بين االنفعاالت واالندماج والتعلم هو تأثير تبادلي ومعقد.
مشاركة الطالب  والذى يشير الى درجةاندماج الطالب  وبالنظر الى مفهوم

في األنشطة والمواقف التعليمية المختلفة، ويعكس الخبرات التعليمية المختلفة 
تفترض ان االنفعاالت  Pekrun (2006)ان نظرية  ثالمتعلم. وحيالتي تلقاها 

المتعلقة بالناتج المتوقع )مثل االمل، القلق ( واالنفعاالت المتعلقة باألثر الرجعى 
للنواتج، واالنفعاالت المتعلقة باألنشطة التحصيلية تتحدد بواسطة تقييم السوابق 
)االحداث السابقة ( يتضح من هنا الخبرات والسوابق التعليمية كحلقة وصل بين 

أن جوهر من  Baker ( 2010) ندماج واالنفعاالت األكاديمية.كذلك ما ذكره اال
االندماج يتمثل في التفاعل اإليجابي الفاعل، كما أنه يعكس درجات مرتفعة من 
دافعية اإلنجاز، والمشاركة النشطة الفاعلة من المتعلم، ويظهر بصورة واضحة 

يوضح ما تمثلة دافعية اإلنجاز فان ذلك أيضا  في تحقيق نتائج تعليمية إيجابية
 من نقطة تقاطع بين االندماج واالنفعاالت األكاديمية.

( حيث أظهرت 5وجاءت نتيجة الفرض الثالث و المعروضة في جدول )
تلك النتائج وجود ارتباط موجب  ودالة بين االنفعاالت اإليجابية )االمل، الفخر، 

د ارتباط دال وموجب بين االستمتاع( مع االستراتيجيات المعرفية، ووجو 
 -االنفعاالت اإليجابية )االمل، الفخر، االستمتاع( مع االستراتيجيات ما وراء

المعرفية، وأيضا وجود ارتباط دال سلبى بين  االنفعاالت السلبية )الياس، القلق، 
الغضب، الملل، الخجل ( مع االستراتيجيات المعرفية  ووجود ارتباط دال سلبى  

ت السلبية )الياس، القلق، الغضب، الملل، الخجل ( واالستراتيجيات بين االنفعاال
 المعرفية . -ما وراء

والتي اظهرت  King,et.,al.(2014)وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة 
نتائجها ان الطالب الذين يخبروا انفعاالت اكاديمية ايجابية اكثر احتمالية فى 
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المعرفية وما وراء المعرفية مقارنة بمن  استخدام انواع مختلفة من االستراتيجيات
يشعروا بانفعاالت سلبية.كما تتفق هذه النتائج مع ما دعمته نتائج دراسات 

Linnenbrink & Pintrich, 2002 ; Pekrun. et al., 2002, 2004)  من
ان االنفعاالت التنشيطية الموجبة مثل االستمتاع بالتعلم تسهل استخدام 

نة وكلية مثل اعداد وتنظيم مادة التعلم، فى المقابل فان استراتيجيات تعلم مر 
االنفعاالت السلبية تعزز استخدام استخدام استراتيجيات اكثر تركيز على 

 التفاصيل واكثر جمود او صالبة. 
من ان االنفعاالت تؤثر على  Pekrun(2002)كما تتفق مع ما أشار اليه 

كن ان تشغل أنماط مختلفة من اكثر الجوانب المعرفية للتعلم حيث انها يم
معالجة المعلومات وحل المشكالت وتعيق او تسهل تنظيم الطالب الذاتي للتعلم 

بان االنفعاالت األكاديمية  Pekrun& Linnenbrink.(2012)وكذلك افتراض 
اإليجابية تسرع التنظيم الذاتي واالستخدام الضمني الستراتيجيات التعلم ما وراء 

النفعاالت السلبية يمكن ان تدفع الفرد لالعتماد على التوجه المعرفية بينما ا
 الخارجي 

 Pekrun(2002)ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء ما أشار اليه     
من ان االنفعاالت تؤثر على اكثر الجوانب المعرفية للتعلم حيث انها يمكن ان 

او تسهل تشغل أنماط مختلفة من معالجة المعلومات وحل المشكالت وتعيق 
 Villavicencio (2013)تنظيم الطالب الذاتي للتعلم.وقد اكدت نتائج دراسة 

&Bernardo ان االنفعاالت األكاديمية )االستمتاع والفخر ( منبئات ايجابية
 باإلنجاز، وان تلك االنفعاالت تتوسط العالقة بين التنظيم الذاتى واالنجاز.

( والتي توصلت 2017العيسى )كما تعارضت هذه النتائج مع نتائج دراسة 
الى عدم وجود فروق بين منخفضي ومرتفعي االنفعاالت المرتبطة بالتحصيل في 
مستويات المعالجة المعرفية، وعدم إمكانية التنبؤ بمستويات المعالجة المعرفية 

 من خالل االنفعاالت المرتبطة بالتحصيل. 
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( الى 6ج في جدول )وفيما يتعلق بنتيجة الفرض الرابع فقد اشارت النتائ
الطالب والطالبات في متوسطات درجات وجود فروق دالة احصائيا بين 

انفعاالت )الياس، القلق، الخجل، الملل (  وكذلك متوسط الدرجة الكلية 
لالنفعاالت السلبية لصالح مجموعة الطالبات.ووجود فروق دالة احصائيا بين 

)االمل، الفخر، االستمتاع (  انفعاالتالطالب والطالبات في متوسطات درجات 
وكذلك متوسط الدرجة الكلية لالنفعاالت اإليجابية لصالح مجموعة الطالب وعدم 
وجود فروق دالة احصائيا بين الطالب والطالبات  في متوسطات درجات انفعال 
الغضب.وتشير هذه النتائج عامة الى وجود فروق بين الطالب والطالبات في 

ة وكانت االناث اكثر شعورا باالنفعاالت السلبية مقارنة االنفعاالت األكاديمي
 بالذكور بينما كان الذكور اكثر شعورا باالنفعاالت اإليجابية.

ويبدو ان نتيجة الدراسة الحاليةة لم تحسم التباين في نتائج الدراسات    
 بشأن الفروق بين الجنسين في االنفعاالت األكاديمية 

التي أظهرت   Soric,et.al.(2013)نتائج دراسةفقد اتفقت هذه النتائج مع 
ان االناث يخبروا مستويات مرتفعة من االنفعاالت السلبية مقارنة بالذكور.كما 

والتي Yukselir &  Harputlu(2014)اتفقت  هذه النتائج جزئيا مع دراسة 
اظهرت وجود فروق دالة بين الذكور واالناث بالنسبة النفعاالت االستمتاع 

والقلق والخجل ) أثناء التعلم ( وفروق دالة في االستمتاع والفخر )بعد والفخر 
التعلم (، ولم توجد فروق بين الجنسين في االنفعاالت األخرى.كما تعارضت هذه 

والتي أظهرت وجود فروق دالة    Cocorada (2016)النتائج مع نتائج دراسة 
فعاالت االيجابية بين الجنسين في انفعاالت التعلم حيث كان مستوى االن

والتنشيطية اعلى بالنسبة لإلناث فى حين كان مستوى الغضب واالنفعاالت 
 السلبية التنشيطية اعلى بالنسبة للذكور.

ويمكن تفسير هذا التباين  بين نتائج  الدراسات بما فيها الدراسة الحاليةة  
البيئات حول الفروق بين الجنسين في االنفعاالت األكاديمية في ضوء اختالف 
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الثقافية واالجتماعية والتي تؤثر في تقييمات القيمة والضبط والتحكم، وكذلك  
وخصائص البيئات التعليمية للعينات التي أجريت عليها هذه الدراسات فقد 

القيمة ان السوابق الثقافية واالجتماعية  –افترض  بيكرن في نموذج الضبط 
لية، فالتأثير العاطفي للبيئات تعتبر من اهم المحددات لالنفعاالت التحصي

االجتماعية يتم من خالل تقييمات القيمة والضبط والتحكم، فخصائص البيئة 
ترسل المعلومات المتعلقة بإمكانية الضبط والتقييمات األكاديمية والتي تعتبر ذات 

 أهمية حاسمة بالنسبة النفعاالت الطالب.
( والتي 7جدول ) اما بالنسبة لنتيجة الفرض الخامس والموضحة في

( بين الطالب والطالبات 0.01أظهرت وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى )
 في متوسطات درجات االندماج الدراسي لصالح مجموعة الطالب.

ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء خصائص مجتمع الذكور وطبيعة 
النفتاح على المجتمع الذى يعيشون فيه والذى يسمح لهم باالندماج االجتماعي وا

األصدقاء والذى اكسبهم مهارات التفاعل واالندماج والبعد عن العزلة مما انعكس 
على اندماجهم داخل مجتمع الجامعة والذى يمثل جزء من الكل، و في المقابل 
فانه نتيجة لطبيعة المجتمع المحافظة بالنسبة لإلناث وما يفرضه عليها من قيود 

فاعل واالندماج، كذلك فان شعور االنثى بالضعف ال تسمح لهن بنمو مهارات الت
وعدم االستقاللية الكاملة تجعلها في حالة توجس من التفاعل، ويدعم ذلك نتيجة 
الفرض الرابع التي أظهرت ان االناث يشعرن اكثر باالنفعاالت السلبية مقارنة 

ديمية بالذكور مما يفسر ضعف اندماجهم الدراسي والذى يرتبط بانفعاالتهم األكا
 السلبية 

أظهرت وجود تأثيرات  يويمكن تفسير نتيجة الفرض السادس: والت
غير دالة( ومسارات غير مباشرة بين كل من: –)مسارات( مباشرة )دالة 

 االنفعاالت األكاديمية واستراتيجيات التعلم واالندماج الدراسي والتحصيل الدراسي.
يرات الدالة( لالنفعاالت كما أظهرت النتائج ان المسارات الدالة )التأث
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األكاديمية )انفعاالت إيجابية او سلبية( على االندماج الدراسي والتحصيل 
األكاديمي جاءت من خالل االستراتيجيات المعرفية كوسيط بينما لم تؤثر 
االنفعاالت األكاديمية على االندماج والتحصيل الدراسي تأثيرا داال عبر 

ية كوسيط مع اختالف قيم التأثير.وتتفق هذه المعرف- ءاالستراتيجيات ما ورا
 ; 2012حسانين، ; 2011النتائج جزئيا مع نتائج دراسات )أبو العال،

  ; 2017حسن،

Villavicencio&Bernardo, 2013; King, et, al.2014) 

ويمكن تفسير هذه النتائج الخاصة بتعدد المسارات )المباشرة وغير المباشرة 
وكذلك اختالف معامالت التأثير في ضوء األسس / الدالة وغير الدالة( 

 واالفتراضات اآلتية:
ان تأثير االنفعاالت األكاديمية على التحصيل يتوسط فيها المتغيرات -

المعرفية والدافعية فتأثير االنفعاالت األكاديمية على التحصيل يتوسط فيها عدد 
الدافعية للتعلم،  من الميكانيزمات المعرفية والدافعية. )المصادر المعرفية،

 استراتيجيات التعلم، اندماج الطالب(
ان تغير أدوار االنفعاالت في التنبؤ بالتحصيل يمكن فهمه من خالل -

القيمة لبيكرن  –عالقتها بالنسبة للسببية المتبادلة في نظرية الضبط 
Pekrun(2006)  فكما يفترض ان االنفعاالت لها تاثير على التعلم وتحصيل

ن نجاح الطالب او فشلهم في التعلم يؤثر أيضا على التقييمات الطالب فا
واالنفعاالت، ان السببية المتبادلة يمكن ان تتضمن حلقة تغذية راجعة إيجابية او 
سلبية التي تحدث بمرور الوقت وربما تؤدى الى تغييرات في االنفعاالت 

 األكاديمية عبر 

ي فى المقابل تؤثر على اندماج الطالب والت ىان االنفعاالت تؤثر عل-
تعلمهم األكاديمي وتحصيلهم بحيث يمكن النظر الى اندماج الطالب كمتغير 

 وسيط بين انفعاالت الطالب وانجازهم.
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ان الميكانيزمات المختلفة من االندماج يمكن ان تسهم فى التأثيرات  -
عملية  الوظيفية لالنفعاالت، وان التأثير النهائي على تحصيل الطالب األكاديمي

معقدة تعتمد على التفاعل بين الميكانيزمات المختلفة، على سبيل المثال التفاعل 
بين هذه الميكانيزمات ومتطلبات المهمة. ومع ذلك فانه من الممكن اشتقاق هذه 

 التداخالت.
ان انفعاالت الطالب تمثل مفترق طرق او نقطة تقاطع بين العوامل -  

والمتغيرات المتعلقة بالطالب ) مثل الدافعية،  الجامعية )مثل تصميم المقرر(،
والخلفية (، وان التاثير المستمر بين االنفعاالت واالندماج والتعلم هو تأثير 
تبادلي ومعقد حيث يمكن ان يكون دوامة تصاعدية نحو االندماج المثالي او 

 ينحدر نحو عدم االندماج واالنسحاب.
دة الدراسة العلمي بجامعة الملك من عما هاالدراسة تم دعم هملحوظة: هذ
 (grp-113-38خالد تحت رقم )

 المراجع والمصادر:
 أواًل ي المراجع العربية:

(. نمذجة العالقات بين توجهات الهدف 2011أبو العال، مسعد ربيع عبد اهلل )
عينة من  لدى وفعالية الذات واالندماج المدرسي والتحصيل األكاديمي

كلية التربية، -مجلة البحوث النفسية والتربوية طالب المرحلة الثانوية. 
 302-257، ص ص14، عدد 26جامعة المنوفية. مجلد 

 1(. التعلم المعرفى. دار المسيرة، األردن، ط2007أبورياش، حسين )
–(. استراتيجيات التعلم وعالقتها بالتروى 1993إسماعيل، محمد المرى محمد )

ة الزقازيق. دراسات تربوية، مصر، االندفاع لدى طلبة كلية التربية جامع
8(50 ،)227-275 

العامة  (. مدى وعى طلبة الثانوية2008الغزو، ختام محمد ) ؛بشارة، موفق سليم
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بأهمية استراتيجيات التعلم وممارستهم لها. مجلة جامعة النجاح للعلوم 
 .1778-1751(، 6)22فلسطين، ـ  اإلنسانية

ذج السببى المفسر للعالقة بين الدعم (. النمو 2012حسانين، اعتدال عباس )
الوجدانى المدرك للمعلم والمتعة األكاديمية واالنتماء لبيئة الصف 
واستراتيجية الدراسة عن المساعدة األكاديمية واالندماج المعرفى لدى 

جامعة عين شمس، العدد -طالب المرحلة االعدادية. مجلة كلية التربية 
 241-190. ص ص: 4(، ج 36)
(. االسهام النسبى النفعالى اإلنجاز )الفخر، الخجل( 2017كمال عطية )حسن، 

ذاتيا. مجلة كلية  األكاديمي واليقظة العقلية في استراتيجيات التعلم المنظم
 .182-107(، ص ص 109) 28التربية، جامعة بنها، مج 

(: الدافعية األكاديمية وعالقتها باالندماج المدرسي 2015حليم، شيرى مسعد )
دى تالميذ المرحلة اإلعدادية. مجلة دراسات عربية في علم النفس ل

 مصر162-89، ص 1ع-14مج
(. فاعلية تدريب تالميذ المرحلة االبتدائية على مهارات 2002حمدي الفرماوى )

، القاهرة، مكتبة 36الميتامعرفية. المجلة المصرية للدراسات النفسية، ع 
 االنجلو المصرية.
(: أثر استخدام التعلم 2015رخا، سعاد عبد العزيز ) الجمال، حنان محمد،

المدمج في تدريس مادة االحياء على التحصيل الدراسي واالنفعاالت 
األكاديمية لطالب الصف األول الثانوي. مجلة البحوث النفسية والتربوية، 

 .198-147(،4)30كلية التربية، جامعة المنوفية، 
(. منظور الزمن المستقبلي 2016صالح) الجنادى، لينة احمد ؛ تعلب، صابرين

في ضوء االندماج األكاديمي والتحصيل الدراسي لدى عينة من طالبات 
 344-312(، ص ص 3) 24الجامعة. مجلة العلوم التربوية، مج 

(. سكولوجية التعلم بين المنظور االرتباطى والمنظور 2004الزيات، فتحى )
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 2ط المعرفى. دار النشر للجامعات، القاهرة،
(. استراتيجيات التعلم المفضلة لدى عينة 2013العساف، جمال ) ي؛سماوى، فاد

من طلبة جامعة البلقاء وارتباطها بالدافعية. مجلة جامعة النجاح للعلوم 
 887-912(، ص ص.4) 27فلسطين،  ـ اإلنسانية 

(. كيف يتعلم المخ ذو صعوبات 2007السيد خليفه، مراد على، عيسى مراد )
 1والعسر القرائى. دار الوفاء، اإلسكندرية، ط القراءة

(: التكيف االجتماعى للطالب الوافدين. دراسة 2001الصغير، صالح محمد )
تحليلية مطبقة على الطالب الوافدين / جامعة الملك سعود. بنك 

 43-1ص ص  المعلومات العربى.

http://www2.askzad.com/genpages/default.aspx 
(: عالقة عادات االستذكار واالتجاهات نحو 2003د )العجمي، مها محم 

الدراسة بالتحصيل الدراسي فى المواد التربوية لدى طالبات كلية التربية 
-37(، ص ص 89للبنات باألحساء. مجلة رسالة الخليج العربى، العدد )

65 
(. االنفعاالت المرتبطة بالتحصيل 2017العيسى، ريم عبد الرحمن سليمان)

مستويات المعالجة المعرفية لدى طالبات المرحلة الثانوية في وعالقتها ب
جامعة القصيم ـ مدينة الرياض، رسالة ماجستير، كلية التربية 

Record/com.mandumah.search://h 
(. أثر استراتيجيات التعلم في دوافع اإلنجاز 2017قامى، كوثر ؛ خطار، زهيه )

-116، 52الجزائر،ـ  راساتلدى المراهقين المتمدرس: مقارنة نظرية. د
125 .http://search.mandumah.com/Record/807240 

(. الذكاء الوجدانى وعالقته باالندماج 2012القاضي، عدنان محمد عبده )
لتطوير  جامعة تعز. المجلة العربية–الجامعى لدى طلبة كلية التربية 

 .80-26(، 4)3التفوق، 
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اتجاهات طلبة جامعة مؤته نحو  (:2005المحامد، شاكر وعربيات، احمد )
التربوية والنفسية  االرشاد األكاديمي وعالقته بتكليفهم الدراسي. مجلة العلوم
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الدراسي. مجلة  لتحصيلوالدراسة واألساليب المعرفية وعالقة كل منها با
 1071-1038(، 2)11مصر، ـ كلية التربية باسيوط 
( 2x2(. توجهات اهداف اإلنجاز )نموذج2013الوطبان، محمد سليمان )

طالب الجامعة  ( لدى2x2بوصفها منبئات بانفعاالت التحصيل )نموذج
واإلدارية )جامعة  في المملكة العربية السعودية. مجلة العلوم اإلنسانية

  121-75(، 3السعودية، ) مجمعة( ال
(. دراسة مقارنة الساليب التعلم ودافعية 1990مرزوق عبد المجيد احمد ) 

اإلنجاز لدى عينة من الطلبة المتفوقين والمتأخرين دراسيا. بحوث المؤتمر 
 السادس لعلم النفس في مصر. الجزء الثانى، القاهرة، الجمعية المصرية
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