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ــة       :ملخــــــص ــى الدافعيــــ ــاط التعلــــــق علــــ ــر أنمــــ ــة إلــــــى تقصــــــي أثــــ هــــــدفت الدراســــــة الحاليــــ
النســـــخة  اســـــتخدمت الباحثـــــة ،ولتحقيـــــق هـــــدف الدراســـــة . الجامعـــــةاألكاديميـــــة لـــــدى طلبـــــة  

 بريـــــــار وبلتـــــــيوبلـــــــيس فاليرانـــــــد والـــــــذي طـــــــوره  مقيـــــــاس الدافعيـــــــة األكاديميـــــــة ل العربيـــــــة
، )2009(ألبــــــو غــــــزال وجــــــرادات   نمــــــاط تعلــــــق الراشـــــدين أل اليرمــــــوك ومقيـــــاس  ،)1989(

القلـــــق،  -منشـــــغلالتعلـــــق اآلمـــــن، نمــــط التعلـــــق ال  نمـــــط (الــــذي يضـــــم ثالثـــــة أنمـــــاط تعلقيــــة    
 152مــــــن  الدراســـــة التــــــي تكونـــــت   عينــــــةتـــــم تطبيقهمــــــا علـــــى   و ).نمـــــط التعلـــــق المتجنــــــب  

قــــدره  يبمعــــدل عمـــر  ،مــــن طلبـــة جامعــــة الجياللـــي بونعامـــة بخمــــيس مليانـــة      ًجامعيـــا  ًاطالبـــ 
تــــم حســــاب ، الدراســــة ةوللتحقــــق مــــن فرضــــي  .، تــــم اختيــــارهم بالطريقــــة العشــــوائية ســـنة  22

نمــــــط  أنوقـــــد كشـــــفت نتـــــائج الدراســـــة     . بالطريقـــــة التدريجيــــــة  متعـــــدد معامـــــل االنحـــــدار ال  
ــهم القلــــق  -المنشــــغل التعلــــق  ــة    ال يســ  لــــدى طلبــــة الجامعــــة،    فــــي التنبــــؤ بالدافعيــــة األكاديميــ

ــع     و أن نمـــــــط التعلـــــــق التجنبـــــــي ونمـــــــط التعلـــــــق اآلمـــــــن يرتبطـــــــان بشـــــــكل إيجـــــــابي ودال مـــــ
ــة، وأن   ــاه  نمــــط التعلــــق التجنبــــي   الدافعيــــة األكاديميــ ــر مســ ــو األكثــ ــة    مةهــ ــؤ بالدافعيــ ــي التنبــ فــ

  .األكاديمية لدى طلبة الجامعة

 ).الدافعية األكاديمية ، أنماط التعلق :الكلمات المفتاحية( 

من أبرز  (Bowlby, 1973)تعد نظرية التعلق لباولبي : مقدمة
والتي من خاللها حاول  التوجهات المعاصرة التي تناولت مفهوم التعلق،

لعالقة األولى للطفل مع الشخص األساسي الباحثون تسليط الضوء على ا
ويشير مفهوم التعلق حسب ذات النظرية إلى الرابطة  .موضوع التعلق

االنفعالية القوية التي يشكلها الطفل مع صورة التعلق األولى والتي غالبا ما 
تكون األم، بحيث تسمح هذه الرابطة للطفل بتبني استراتيجيات سلوكية لها 

  . إلى تعزيز التعلق لديه طابع تكيفي وتهدف 

رغب في ي الطفلف ،عاطفيال بالطابعالعالقة بين األم والطفل  وتتميز
كما حالة من الضيق، في  خاصة إذا كان والدته منالحفاظ على قرب معين 

على هذا الرابط العاطفي  ًتسعى لضمان حماية وراحة طفلها، وبناء أن األم
ويعود مفهوم التعلق حسب باولبي . قالتفاعلي بين األم والطفل ينشأ التعل

(Bowlby, 1978)  إلى مكونين أساسين األول فطري والثاني مكتسب حيث
بينما ) حاجة أولية بيولوجية عالمية(تمثل الحاجة للتعلق المكون الفطري 

بمكونيه الفطري (كما أن التعلق . يمثل التعلق المكون المكتسب
ورة التعلق من خالل إقامة يسمح للطفل باالقتراب من ص) والمكتسب

وعلى هذا األساس، يبدي الطفل . قواعد تكيفية مع استجابات هذه األخيرة
مجموعة من السلوكات التعلقية عند إدراكه لخطر أو إحساسه بضيق من 
 .أجل ضمان االقتراب من الصورة التعلقية قصد تحقيق اإلحساس باألمان

التي تعزز التعلق المتبادل ويملك الطفل مجموعة من السلوكات الفطرية 
وتندرج هذه السلوكات ضمن ما أسماه . بينه وبين صورة تعلقه األساسية

باولبي بالنظام السلوكي التعلقي، والذي يكون عمليا ما بين سبعة وتسعة 
فبالرغم من الطبيعة الفطرية لهذه االستراتيجيات السلوكية إال أنها . أشهر

ا أنها ذات تأثير أولي ومباشر على نمو كم تتطور خالل الطفولة األولى،
 والقرب من صورة التعلق، الطفل فهي تحقق له إشباع الحاجة إلى األمن،

________________________  
  .الجزائر ،جامعة لونيسي علي *

  .ربد، األردنإحقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، © 

 
Attachment Styles Predicting Academic Motivation 
Among University Students 
 
Fatima Al-Zahraa Luzany, Université Ali Lounici, Algeria. 

Abstract: The present study aimed to investigate the effect of 
attachment styles on academic motivation among university 
students. To achieve this aim, the researcher used the Arabic 
version of academic motivation scale developed by Vallerand 
et al. (1989) and the scale for adult attachment styles 
developed by Abu-Ghazal and Jaradat (2009) applied on a 
sample of 152 students, selected randomly. The researcher 
used the multiple regression coefficient with winsteps method 
to conclude the finding. The findings of the study showed that 
the anxious-ambivalent attachment proved to be not predictor 
of academic motivation, the avoidant attachment related 
positively to academic motivation and also, the secure 
attachment related positively to academic motivation. 
Avoidant attachment proved to be the most predictor of 
academic motivation among university students.  

(Keywords: Attachment Styles, Academic Motivation). 
  

. والحصول على المواساة الكافية عند إدراكه لخطر أو إحساسه بضيق
أن النظام السلوكي  (Bowlby, 1969)وفي مقابل هذا، ذكر باولبي 

التعلقي يرتبط بنظام ثان يتمثل في النظام االستكشافي بحيث يعمل كل من 
النظام السلوكي التعلقي والنظام االستكشافي بطريقة متوازنة وديناميكية، 
فعندما يتم إشباع الحاجة إلى االقتراب يبتعد الطفل عن صورة تعلقه 

ولكن بمجرد شعور الطفل بالخوف أو إدراكه . الستكشاف العالم الخارجي
لخطر حقيقي أو محتمل يتوقف نظام االستكشاف لديه، وفي مقابل ذلك 
يتم تنشيط النظام السلوكي التعلقي من خالل تفعيل سلوكات االقتراب من 

   .رة التعلق األساسيةصو

 ,Ainsworth)وفي هذا الصدد أكد أنسوورث وبيل وستايتون 
Bell & Stayton, 1971)  على أن صورة التعلق األساسية تمثل بالنسبة

و في السياق ذاته يضيف ليبارت . للطفل قاعدة استكشاف ومرفأ أمان
(Liebert, 2015) اللية أن الطفل الذي يكون له قاعدة أمان يشعر باستق

أكبر الستكشاف المحيط، وتطوير إتقان مختلف الكفاءات، وتقبل فترات 
 (Borisحيث يرى العديد من الباحثين أمثال بوريس سيريلنك . االنفصال

(Cyrulnik  أن ظهور اإلحساس باألمان لدى الطفل هو عامل أساسي
فتنشيط النظام التعلقي أو تثبيطه . سيحدد قدرته على الصمود الحقا

مد على ردة فعل مقدم العناية، فإذا كان تنشيط النظام السلوكي التعلقي يعت
متزامنا مع الحصول على استجابة متكيفة من طرف مقدم العناية سيؤدي 
ذلك إلى التعلق اآلمن، أما إذا حدث العكس، أي الحصول على استجابة 

علق ذلك إلى الت يغير متكيفة من طرف مقدم العناية إلشارات الطفل فسيؤد
  .غير اآلمن
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ذكر باولبي بأن التعلق يضع أساسا لعالقات وفي سياق آخر، 
الفرد المستقبلية ويحدد اتجاهاته نحو ذاته ونحو اآلخرين بل نحو 

تصورات معرفية  نتجالخبرات التعلقية المبكرة تف .الحياة بشكل عام
عقلية يشكلها الفرد عن نفسه وعن اآلخرين تستند إليها مختلف 

ت التعلقية التي يبديها الفرد في سن الرشد أثناء تفاعله مع السلوكا
غيدني وغيدني  تشيرإلى جانب ذلك  .)2006حسن، ( اآلخرين

(Guedeney & Guedeney, 2003)  أن التصورات العقلية التي إلى
تكون عن الذات وعن اآلخر تعكس تاريخ العالقة مع الشخصية 

صورات بالنماذج العملية وتسمى هذه الت. األساسية موضوع التعلق
والتي تتكون من  (Internal Working Models)الداخلية 

انفعاالت، توقعات، اعتقادات باإلضافة إلى استراتيجيات سلوكية 
بردود فعل الفرد  والتنبؤوتتمثل وظيفة هذه النماذج في التأويل 

لتفكيره ومشاعره المرتبطة بالتعلق وكذلك التي تتعلق بالشخصية 
 (Bowlby, 1988)أشار باولبي قد و.  سية موضوع التعلقاألسا

 تبالذا يتعلق جانب : للنماذج العملية الداخليةإلى وجود جانبين 
 ويتضمن باآلخرين، يتعلق وآخر. الذات جدارة لمدى اتقدير ويتضمن

فالنماذج  .اجتماعيين كشركاء بهم والثقة استجابتهم لمدى اتقدير

عن الذات وعن صورة التعلق،  ًيست صوراالداخلية للذات واآلخر ل
ولكن استجابات صورة التعلق إلشارات الطفل هي المحدد لنوعية 
التجارب التفاعلية االجتماعية في مرحلة الرشد، أي أنها تحدد 

  .نوعية التصورات الذهنية المشكلة للنماذج العملية الداخلية

بصفة  إن النماذج العملية الداخلية تعمل في أغلب األحيان
فأثناء مختلف مراحل النمو . آلية، بمعنى أن الفرد ال يكون واعيا بها

يقوم النظام السلوكي التعلقي بعملية تصفية لإلدراك ويتمسك فقط 
. بالمعلومات التي تؤكد توقعاته فيما يخص العالقات البينشخصية

فإذا تعرض الفرد لوضعية ضاغطة يتم إيقاظ إحساس الخطر والحزن 
. (Guedeney, 2010)خالل تنشيط نماذج تعلقية قديمة لديه من 

أي أن النماذج العملية الداخلية الخاصة بالذات وكذلك المتعلقة 
باآلخرين هي التي تحدد المعلومات والمفاهيم حول الخبرات 
الجديدة والعالقات البينشخصية، وبالتالي فهي المسؤولة عن تحديد 

 . نوعية أنماط التعلق في سن الرشد

وقد تم إجراء العديد من الدراسات للكشف عن األنماط 
 ,Main)التعلقية لدى الراشد، حيث طرح مان وكابلين وكاسيدي 

Kaplan & Cassidy, 1985)  إشكالية الفروق الفردية في تعلق
بتحليل نمط  (Hesse, 2008)كما قام هاس . العالقات البينشخصية

باتهم لألداة التحليلية اإلجابات المنظمة لألفراد من خالل استجا
وإلى جانب . المطورة من طرف مان وزمالئها" حوار تعلق الراشد"

 ,Kobak, Cole) ذلك قام كوباك كول وفرنز جليي وفلمينغ
Ferenze-Gillies & Fleming, 1993)  بدراسة التعلق

واستراتيجية الضبط العاطفي أثناء حل المشكالت في سياق العالقة 
 ,Edelstein) ته، بحث أدلستن وجلث وأدلستن ومن جه. مراهق/ أم

Gillath & Edelstein, 2007)  في االختالفات المرتبطة بالتعلق
  . تبعا لنوع المعالجات العاطفية

وقد أدى االهتمام الواسع بموضوع التعلق عند الراشد إلى 
ظهور مقاربتين أساسيتين هما المقاربة التطورية وأصحابها هم 

حيث . (Main)ومان (Hesse)  ن مثـل هاس علماء نفس تطوريو
تبنى أصحاب هذا االتجاه مصطلح استراتيجيات التعلق 

(Attachment Strategies)  الذي يشير إلى تصورات الفرد عن
حاجاته العاطفية التي تعكس عالقاته التعلقية المبكرة مع صورة 

شخصية تهتم بالعالقات البين المقاربة النفس اجتماعية التيو .التعلق
ضمن المحيط االجتماعي الذي يعيش فيه الفرد حيث تبنت مصطلح 

والتي يمكن مالحظتها خالل  (Attachment Styles)أنماط التعلق 
العالقات الحالية مع اآلخر سواء مع الشريك العاطفي، وتسمى هنا 

أو ضمن  (Hazan & Shaver, 1987)" األنماط التعلقية الحميمية"
" األنماط التعلقية البينشخصية"ة فتسمى بالعالقات البينشخصي

(Bartholomew & Horowitz, 1991).  

التي تم اعتمادها من  –وتضم أنماط التعلق البينشخصية 
كًال من ) 2014(حسب أبو غزال وفلوه  - خالل الدراسة الحالية

حيث . القلق-التعلق اآلمن والتعلق المتجنب والتعلق المنشغل
خالل المزج بين التوجه اإليجابي نحو يتشكل التعلق اآلمن من 

 -باعتباره راشدا-الذات والتوجه اإليجابي نحو اآلخرين، فالطالب 
ذو التعلق اآلمن هو شخص مستقل يستطيع االعتماد على نفسه وال 
يتجنب اآلخرين، لذلك تكون عالقاته التفاعلية واالجتماعية مبنية 

شكل من خالل المزج كما نجد التعلق المتجنب الذي يت. على الثقة
بين التوجه اإليجابي نحو الذات والتوجه السلبي نحو اآلخرين، 
فالطالب ذو التعلق المتجنب هو شخص مستقل ويملك درجة عالية 

اآلخرين لذلك بمن الثقة بالنفس، وفي الوقت نفسه هو ال يثق 
القلق يتشكل من خالل  - في حين أن التعلق المنشغل. يتجنبهم

وجه السلبي نحو الذات والتوجه اإليجابي نحو المزج بين الت
القلق هو شخص غير  -اآلخرين، فالطالب ذو التعلق المنشغل

مستقل بذاته، وال يملك ثقة بنفسه، ومع ذلك فإنه يثق في اآلخرين، 
وال يتجنبهم، بل يسعى دائما للحصول على قبولهم، ويخشى رفضهم 

  . له

أن التعلق اآلمن  (Noel, 2008)وفي هذا السياق، ذكرت نوال 
على ذاته بفضل تبنيه  يسمح للطالب باستكشاف محيطه معتمدًا

ومن . الستراتيجيات تعلقية آمنة مستقلة تعطيه ثفة كبيرة بنفسه
أن األفراد ذوي   (Mikulincer, 1997)مكيلنسرجانبه يضيف 

 ًمنفتح نسبيا )Self-System(بنظام ذاتي  التعلق اآلمن يتميزون
ات الجديدة أو التغذية الراجعة القادمة من البيئة على المعلوم

 ًتوازنافالنماذج العاملة الداخلية لهؤالء األفراد تعكس . الخارجية
نسبيًا بين عملية التمثل وعملية المواءمة، وهكذا، فإن نظام الذات 

أبو غزال ( اآلمن مرن نسبيًا ومنفتح أمام التعلم والتغيرات الجديدة
ما أشارت نتائج الدراسة التحليلية التي قام ك. )2009وجرادات، 

كشفت عن  ًإلى أكثر من ثالثين بحثا (Rice, 1990)بها ريس 
االرتباط القوي بين نوعية التعلق وعدة مؤشرات للتوافق االجتماعي 
على أن نوعية التعلق ترتبط بتقدير الذات والكفاءة االجتماعية 
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فقد أظهرت  (David, 1999)أما دراسة دافيد  .والتوافق العاطفي

بالمراقبة  ًبدرجة التقبل وسلبيا ًأن تعلق المراهق يرتبط ايجابيا
أن نمط التعلق اآلمن وب ،النفسية والسلوكية التي تظهرها األم

نوعية عالقاته مع األقران والمعلمين وبالتوافق بللمراهق يرتبط 
  .االجتماعي والمدرسي للشاب

السابقة إلى وجود روابط  تشير نتائج الدراسات اإلمبريقيةو
إيجابية بين كل من نمط التعلق اآلمن والتوافق النفسي واالجتماعي 
والمدرسي، حيث يسمح التوجه اإليجابي عن الذات وعن اآلخرين 
المبني أساسا على نوعية التجارب التعلقية اإليجابية المبكرة مع 

عالقات من تقبل الفرد لذاته بشكل غير مشروط وبناء  صورة التعلق
اجتماعية قوية، األمر الذي يجعله على درجة كبيرة من التوافق 

الطالب في –أي أن معتقدات وتصورات الفرد . داخل العالم الخارجي
عن ذاته وعن اآلخرين تؤثر في كفاءته وفعاليته  -الدراسة الحالية

سلوك معين في  ةستثاروتوقعاته لنجاحه أو فشله وكذا توجهاته ال
مع وتوافقه عملية تكيفه  الوصول إلىله والتي تضمن  رجيالعالم الخا

السلوك اإلنساني هادف له معنى وقيمة من أي أن . البيئة الخارجية
  . دالفرهذا التي تحرك  التصورات الذهنيةخالل معرفة مجموعة 

وفي هذا الصدد تسعى الدراسة الحالية الستقصاء أثر 
ذج العملية الداخلية عن التصورات الذهنية المبكرة المشكلة للنما

على مختلف التوجهات الداخلية ) أنماط التعلق(الذات وعن اآلخرين 
التي تحرك اإلقبال المعرفي للطالب ) الدافعية األكاديمية(والخارجية 

الجامعي ومثابرته على إنجاز النشاطات األكاديمية باإلضافة إلى 
الدافعية  استراتيجيات الضبط الذاتي التي ترتبط بميكانيزمات

األكاديمية والتي يتم استخدامها من أجل بلوغ األهداف التعلمية 
  .المنشودة

ــة   و ــا للنشــاطات األكاديميــة   فــي  تســهم الدافعيــة األكاديمي فهمن
باعتبارهـا عمليـة عقليـة تنشــط السـلوك األكـاديمي، تحركـه، وتوجهــه،       

 أي أنهـا  .(Pintrich & Schunk, 2002)وتحافظ على اسـتمراريته  
جموعـة المشـاعر التـي تـدفع الطالـب المـتعلم إلـى االنخـراط فـي          هي م

النشاطات األكاديمية التي تؤدي إلى بلوغه األهـداف المنشـودة وهـي    
ــال      ــتعلم الفع ــتعلم وبــدونها ال يحــدث ال  .ضــرورة أساســية لحــدوث ال

الدافعيــــة األكاديميــــة مــــن بــــين أهــــم  أن ) 2015(وتضــــيف لــــوزاني 
ــى تحقيــق الـــأهداف المنشــودة    الخصــائص الفرديــة التــي تســاعد ع    ل

مـن المعـالم المميـزة     ًللتعلم والتي برزت في السنوات األخيرة معلمـا 
ــات الشخصــية والســلوك     ــي دينامي ــة  دتعــو .للدراســة والبحــث ف نظري

مــن بـين النظريــات المعرفيـة االجتماعيــة التـي اهتمــت     التقريـر الـذاتي  
 Deci)يان بدراسة مفهوم الدافعية، وهي ترجع إلى أعمال دوسي ور

& Ryan)   حيــث اعتمــدا علــى فرضــية تــنص علــى وجــود ســيرورات
نفســية عــن التــأثير فــي دافعيــة األفــراد بســبب وجــود حاجــات نفســية     
وطبيعيــة يحــاول كــل فــرد إشــباعها، بغــض النظــر عــن المحــيط الــذي    

حيث تركز نظرية التقرير الـذاتي علـى    )2014، لورسي( .ينتمي إليه
إلـــى  ،(Competence) إلــى الكفــاءة   الحاجـــة: ثــالث حاجــات فطريــة   

فاإلنســان  ).االســتقالل الــذاتي(وإلــى االســتقاللية  االرتبــاط بــاآلخرين
موجه بالفطرة، وإن بذلـه للجهـد المميـز فيـه تحـد يـؤدي إلـى تكامـل         
الخبـرات بطريقــة متماســكة ووعــي بالــذات، وهــذا التوجــه الفطــري ال   

ــب االســتمرارية مــ      ــه يتطل ــة، إذ إن ــة آلي ــدعم  يعمــل بطريق ــرد وال ن الف
ــاة    ــياقات الحيـ ــي كـــل سـ ــاعي فـ ــيط االجتمـ ــن المحـ ــي . المناســـب مـ وفـ

الســياق التعلمــي يشــكل التفاعــل مــا بــين المــتعلم والســياق التعليمــي   
  .         قاعدة أساسية لنظرية التقرير الذاتي للتنبؤ بالسلوك

وصورة تعلقه  - ًباعتباره طالبا–إن العالقة مابين الطفل 
ي عالقاته التفاعلية في المحيط االجتماعي عموما األساسية تؤثر ف

طالب في السياق حسن تكيف الفوفي المحيط التعليمي خصوصا 
يرتبط بتحقيق أفضل المستويات من الدافعية  التعليمي التعلمي

األكاديمية الداخلية والخارجية، وهذا من خالل تحقيق البيئة 
ند إلى التصورات االجتماعية للحاجات األساسية للفرد والتي تست

في  سهم بدورهاالتي تشكلت في مرحلة الطفولة والتي تالذهنية 
تحديد درجة استقاللية الطالب وإقباله الستكشاف مختلف المهام 

فعندما تتوجه . األكاديمية والسعي إلنجازها وكذا دافعيته األكاديمية
ة، الدافعية نحو حالة نفسية داخلية جيدة، فإنها تسمى دافعية داخلي

أما عندما يربط المتعلم بين أفعاله وتلقي مكافأة خارجية، فإن 
وزمالؤه الروس  أشارالسياق ذاته وفي . دافعيته تكون خارجية

(Larose et al., 2005)  لدافعية الداخلية تظهر من خالل اإلى أن
الفضول ومواصلة التحديات وتطوير الكفاءات، أما الدافعية الخارجية 

  .ًالطبيعي للقواعد المقبولة اجتماعيا فترتبط باإلدماج

أظهر األدب التربوي وجود عالقة بين نوعية التعلق و
  (Eccles et al., 1993)والدافعية للتعلم فقد توصل إكلس وزمالؤه

من خالل الدراسة الميدانية التي قاموا بها إلى أهمية الروابط 
للمؤسسة  في تعزيز االنتماء) التعلق اآلمن(العاطفية اإليجابية 

التعليمية وتحفيز دافعية الطالب، وإقباله المعرفي إلنجاز واجباته 
 & Green)غرين وكامبل  قام ومن جانبهما. األكاديمية

Campbell, 2000)  بدراسة هدفت إلى فحص العالقة بين التعلق
أظهرت النتائج بأن األفراد الذين وقد . واالستكشاف لدى الراشدين

يظهرون اهتماما بالنشاطات االستكشافية من آلديهم نمط تعلق 
خاصة منها الفكرية واالستقصائية الموجهة نحو تعلم نشاطات 

من فإنهم ال يظهرون اآلعكس األفراد ذوي نمط التعلق غير . جديدة
كما  .اهتماما بالنشاطات االستكشافية التي تتميز بالطابع االجتماعي

 ,Moss)تواسولورنت وبسكيزو وديبواسكومدراسة موس  كشفت
St-Laurent, Pascuzzo, & Dubois - Comtois, 2007)  وجود

والتي من ضمنها -عالقة بين نمط التعلق اآلمن والخصائص الفردية 
والعائلية وأهمية هذه العالقة في التنبؤ  -الدافعية األكاديمية
  . بالتحصيل األكاديمي

ة بدراسة طولي (Noel, 2008)قامت نوال ، ذاته وفي التوجه
للكشف عن العالقة بين أنماط التعلق في المراهقة والدافعية المقررة 

بحيث أظهرت . ذاتيا والتوافق النفسي االجتماعي في سن الرشد
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في المراهقة يرتبط بشكل متوسط ودال اآلمن النتائج أن نمط التعلق 
مع التوافق المهني والدراسي والعالقات البين شخصية في بداية سن 

 ةضافة إلى أن نمط التعلق الخائف في سن السابعة عشرالرشد، باإل

والعالقات  ًيرتبط بشكل ضعيف مع الدافعية المقررة ذاتيا
كما أظهرت النتائج أن الدافعية . ةشخصية في سن الثامنة عشرالبين

بين التعلق األمن في المراهقة  ًاوسيط ًاتمثل متغير ًالمقررة ذاتيا
رت دراسة فيصل عبد الرحمن كما أظه .والتوافق في سن الرشد

لدى طلبة  ًبأن نمط التعلق اآلمن هو النمط األكثر شيوعا) 2012(

بين  ًالثانوية بالقدس، كما أظهرت وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا
النمط اآلمن ودافعية اإلنجاز األكاديمي وعالقة سالبة بين النمط 

جود فروق دالة القلق ودافعية اإلنجاز األكاديمي، كما أشارت إلى و

في قوة العالقة بين نمط التعلق التجنبي ودافعية اإلنجاز  ًإحصائيا
  .األكاديمي تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث

ويالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة أن كل 
الدراسات توصلت إلى وجود عالقة بين نوعية التعلق والدافعية 

ات أجريت في دول غربية كما يالحظ أن كل الدراس. األكاديمية
وندرة في الدراسات التي أجريت في البيئة العربية، وعليه فإن ما 
يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة هو إجراؤها على عينة 

  .  من طلبة الجامعة الجزائرية

من خالل الطرح السابق يتضح أهمية النموذج الذي يضم و 
الدافعية األكاديمية و  ومنبئا ةستقلأنماط التعلق باعتبارها متغيرات م

 لمن أج ًوتابعا ًمتنبئا ًلدى طلبة الجامعة باعتبارها متغيرا
ومن هذا المنطلق . الوصول بالطالب إلى أعلى المستويات التعليمية

  :التاليسؤال تحاول الدراسة الحالية اإلجابة على ال

ى هل تسهم أنماط التعلق في التنبؤ بالدافعية األكاديمية لد
  طلبة الجامعة؟

 فرضية الدراسة 

استنادا لما سبق عرضه من تساؤل يمكن صياغة الفرضية 
  :التالية

تسهم أنماط التعلق في التنبؤ بالدافعية األكاديمية لدى طلبة 
  .الجامعة

  مصطلحات الدراسة

حالة داخلية تستثير سلوك المتعلم وتعمل : الدافعية األكاديمية
 وتقاس في الدراسة الحالية. لنفسهعلى توجيهه نحو هدف يسطره 

لمقياس الدافعية األكاديمية  امن خالل ثمانية وعشرين مؤشر
 بليس وبريار وبلتيفاليراند والذي طوره للدراسات الجامعية 

(Vallerand, Blais, Brière, & Pelletier, 1989).  

ــق  ــاط التعل لالنفعــاالت،   نتظــارات، للحاجــات، نمــاذج منظمــة لال : أنم
جيات تنظــيم االنفعــاالت والســـلوك االجتمــاعي الــذى ينتجـــه     الســترات 

  .(Reynand, 2011) جهاز التعلق مع تاريخ خاص بالخبرات التعلقية

يتميـز أفـراد هـذا الـنمط بقـدرتهم عـلى االقتـراب  : نمط التعلق اآلمن
 مـن اآلخـرين واقتـراب اآلخـرين مـنهم والثقـة بهـم واالعتمـاد علـيهم          

1987),(Hazan & Shever. قـاس بالدرجـة التـي يحصـل عليهـا      يو
ــق         ــد وف ــذا البع ــة له ــى الفقــرات المنتمي ــه عل ــن خــالل إجابت ــب م الطال

ــدين   ــاط تعلـــق الراشـ ــوك ألنمـ ــاس اليرمـ ــذي أ مقيـ ــدالـ ــزال   هعـ ــو غـ أبـ
  ).2009(وجرادات 

 باالعتماديةيتميز أصحاب هذا النمط : القلق - المنشغلنمط التعلق 
 منخفض ذات وتقدير النفسي قالتواف وسوء والتردد والسخط والشك
 االجتماعية، المهارات وتدني بالوحدة وشعور منخفض ذات وكشف
 من والخوف االجتماعي والقلق االكتئاب من عالية مستويات ولديهم
قاس بالدرجة التي يو  .)2014، فلوهأبو غزال و( والرفض الفشل

ا يحصل عليها الطالب من خالل إجابته على الفقرات المنتمية لهذ
أبو  هعدأ الذي البعد وفق مقياس اليرموك ألنماط تعلق الراشدين

 ).2009(غزال وجرادات 

 بشكل الفرد ينظر درجة أي إلى النمط هذا يظهر: التجنبي التعلق نمط
أبو غزال وجرادات، (اآلخرين  إلى سلبي وبشكل نفسه إيجابي إلى

ل قاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب من خاليو  .)2009
إجابته على الفقرات المنتمية لهذا البعد وفق مقياس اليرموك ألنماط 

 ).2009(أبو غزال وجرادات  هعدأ الذي تعلق الراشدين

  الطريقة

 منهج الدراسة

تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي باعتباره األنسب للبحث في 

  .مدى مساهمة متغيرات الدراسة الحالية المستقلة في المتغير التابع

  مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة من كل طلبة جامعة الجياللي بونعامة 
 اطالب 13237والبالغ عددهم  2016/2017بخميس مليانة لسنة 

  وطالبة

  الدراسة عينة

من طلبة  ًاطالب )152(تكونت عينة الدراسة األساسية من 
سنة،  22بمعدل عمر قدره . جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

وقد تم اختيار هذه العينة . 2016/2017العام الدراسي في 
العلمي واألدبي بالطريقة العشوائية العنقودية قصد تمثيل التخصص 

  .والجنس
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  أدوات الدراسة

  :تمثلت أدوات الدراسة في ما يلي

الدافعية األكاديمية للدراسات الجامعية  النسخة العربية لمقياس
 & ,Vallerand, Blais, Brière) يبليس زبريار وبلتلفاليراند و

Pelletier, 1989) . حيث يفترض هذا المقياس وجود أبعاد متعددة
تتمثل  للدافعية األكاديمية، ترتب على طول متصل التقرير الذاتي

ويتكون . الدافعية الداخلية، الدافعية الخارجية وغياب الدافعية: في
ة عوامل كامنة المقياس من ثمانية وعشرين فقرة موزعة على سبع

 لوزاني( تمثل المساحة المشتركة من الداللة لبنود المقياس
  .)2017، واليازيدي

  تصحيح المقياس

عند اختيار ال  1تم تحويل اإلجابات إلى كم بمنح الدرجة 
 3، والدرجة جدًا عند اختيار تنطبق قليًال 2، والدرجة تنطبق تمامًا

اختيار تنطبق بشكل  عند 4، والدرجة عند اختيار تنطبق تمامًا
 6عند اختيار تنطبق بشكل كافي، والدرجة  5متوسط، والدرجة 

  .جدًا عند تنطبق كثيرًا 7تنطبق كثيرا والدرجة 

  حساب الدرجة الكلية لمقياس الدافعية األكاديمية

  :Globale Index of Motivationللدراسات الجامعية 

  (Mignon, 2012).  لحساب الدرجة الكلية نستخدم المعادلة التالية

الدافعية + الدافعية الداخلية للمعرفة *(2= (الدرجة الكلية
الدافعية +  3) / الدافعية الداخلية لإلثارة+ الداخلية لإلنجاز 
+ الدافعية الخارجية للتنظيم الخارجي( ( –) الخارجية للتقمص

  ). غياب الدافعية*2+  2) / الدافعية الخارجية لالستدخال

 مقياس الصدق  دالالت 

 صدق التجانس الداخلي

تم حساب معامالت االرتباط بين العوامل الكامنة للمقياس 
  .والدرجة الكلية للمقياس، وفيما يلي نتائج معامالت االرتباط

  معامالت االرتباط بين األبعاد السبعة والدرجة الكلية لمقياس الدافعية األكاديمية للدراسات الجامعية ):1(جدول          

  األبعاد

  الدرجة الكلية

1  

0.65**  

2  

0.80**  

3  

0.69**  

4  

0.67**  

5  

-0.91**  

6  

0.72**  

7  

0.56**  

 0.01الداللة اإلحصائية عند ** 

أن قيم معامالت االرتباط بين عوامل  )1(يتضح من الجدول 
 0.01المقياس السبعة والدرجة الكلية كانت ذات داللة إحصائية عند 

وهذا  0.91-و 0.56ت االرتباط بين بحيث تراوحت قيم معامال
يشكل لب متصل التقرير الذاتي الذي افترضه دوسي وريان للدافعية 

  األكاديمية 

 مقياسالثبات  دالالت 

  ألفا االتساق الداخلي عن طريق كرونباخ

 تم حساب درجات ثبات المقياس باستعمال معادلة كرونباخ
تساق البنود لقياس لالتساق الداخلي ألننا نريد معرفة مدى ا ألفا

وعليه  .بدائل7كما أن عدد البدائل هو . مفهوم الدافعية األكاديمية
 وقد بلغت قيمة معامل كرونباخ. ألفا نستطيع تطبيق طريقة كرونباخ

وهي تشير إلى درجة مقبولة من  )0.62(لكل بنود المقياس  ألفا
من الدافعية  %62االتساق الداخلي أي أن المقياس يكشف عن 

  كما تراوح مربع معامل االرتباط . األكاديمية لدي عينة الدراسة

 بين كل بند من بنود المقياس والمقياس ككل (R2)المتعدد 
بين  وهو يدل على مقدار التباين المشترك ).0.75(و )0.32(

أي مقدار المساهمة التي تقدمها  ،الفقرة وباقي فقرات المقياس
فعية األكاديمية عند طلبة السنة األولى جامعي الفقرة لمفهوم الدا

 % 32جذع مشترك علوم اجتماعية، فبنود المقياس الحالي تفسر 
ومن خالل تفحص معامل . من تباين المقياس ككل %75إلى 

نستنتج أن معامل ثبات ألفا ) مربع معامل االرتباط المتعدد(التحديد 
تفع لبنود المقياس، على تجانس داخلي مر دل فعًال) 0.62(المرتفع 

 .لى تباين درجات األفراد و طول المقياسإوال يرجع 

إعداد أبو غزال : مقياس اليرموك ألنماط تعلق الراشدين -2

 ) 2009(وجرادات 

فقـرة تــتم اإلجابة عنهـا مــن خـالل ) 20(يتكـون المقيـاس مــن 
عـلى  ال تنطبـق) (0(بحيـث يمثـل الـرقم , خماسيأســلوب ليكرت ال

وتتوزع الفقرات على , )تنطبق تمامًا) (5(ويمثـل الـرقم , )اإلطـالق
   ).2(في الجدول كما , ثالثة أنماط

  للراشدين فقرات وأبعاد مقياس أنماط التعلق ):2(جدول 

  الفقرات
  نمط التعلق اآلمن

  ست فقرات

  القلقالمنشغل نمط التعلق 

  سبع فقرات

  نمط التعلق التجنبي

  سبع فقرات
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مقياس أنماط نالحظ توزيع فقرات  )2(ن خالل الجدول م
  .التي تنتمي إليها على األبعادالتعلق للراشدين 

 مقياس الصدق  دالالت  

 صدق التجانس الداخلي

بنود المقياس والبعد الذي تم حساب معامالت االرتباط بين 
تنتمي إليه حيث تراوحت معامالت االرتباط بين بعد التعلق اآلمن 

كما تراوحت معامالت ). 0.87- 0.63(التي تنتمي إليه  والفقرات
-0.41(االرتباط بين بعد التعلق التجنبي والفقرات التي تنتمي إليه 

-كما تراوحت معامالت االرتباط بين بعد التعلق القلق). 0.68
وهي معامالت ) 0.66-0.31(المنشغل والفقرات التي تنتمي إليه 

  .الالت قوية عن صدق المقياسارتباط قوية مما يشير إلى وجود د

 مقياس الثبات  دالالت  

  ألفا االتساق الداخلي عن طريق كرونباخ

 تم حساب درجات ثبات المقياس باستعمال معادلة كرونباخ
لالتساق الداخلي ألننا نريد معرفة مدى اتساق البنود لقياس  ألفا

بدائل وعليه  5كما أن عدد البدائل هو . مفهوم أنماط العلق
 وقد بلغت قيمة معامل كرونباخ. ألفا طيع تطبيق طريقة كرونباخنست
وهي تشير إلى درجة مقبولة من  0.63لكل بنود المقياس  ألفا

  .االتساق الداخلي للمقياس

  

  

  

  اإلجراءات

تم تطبيق مقياس الدافعية األكاديمية للدراسات الجامعية 
بالطريقة  ومقياس أنماط التعلق على أفراد عينة الدراسة في المدرج

الجمعية، وذلك لتوحيد ظروف تطبيق أدوات الدراسة لجميع أفراد 
العينة، لضمان أن الفروق التي رصدها المقياسان تعود للفروق في 

حيث قمنا بإعالم الطلبة بضرورة القراءة المتأنية . أداء األفراد فقط
للتعليمة واإلجابة على كل الفقرات ألن مشاركتهم تسهم في إثراء 

 13استمارة حذفت منها  165وقد تم توزيع . حث العلميالب
استمارة جرت عليها الدراسة  152استمارة وبذلك تحصلنا على 

  .األساسية

  النتائج

تسهم أنماط التعلق في التنبؤ ": الفرضية فحص نتائج

  ."بالدافعية األكاديمية لدى طلبة الجامعة

 طريق نع المتعدد الخطي االنحدار حساب تم، لفحص الفرضية
 وفق ذلك وتم ، SPSS 24االجتماعية الحزمة اإلحصائية برنامج

  :التالية الخطوات

 التحقق من شروط تطبيق االنحدار المتعدد: 

 (Homoscedasticity)تجانس تباين الخطأ العشوائي  -1

االنتشار  لوحة نَكون ،لتحليل األخطاء العشوائية بيانيًا 
(Scatterplots) ة بتمثيل القيم التقديريŷ  على المحور األفقي

  .على المحور العمودي eSواألخطاء المعيارية 

  لوحة االنتشار ):1(شكل ال

من خالل الشكل السابق نالحظ أن النقاط تتوزع بشكل شريط 
مما يدل على أن النموذج ال يعاني من  ،أفقي متساو حول الصفر

  .مشكلة عدم تجانس تباين الخطأ العشوائي
 
 
 
 

 بيعي لألخطاءالتوزيع الط -2

الختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائية تم رصد األخطاء 
من األخطاء ضمن المدى % 95المعيارية بحيث وقعت أكثر من 

  .طبيعيًا وعليه فإن األخطاء تتوزع توزيعًا) 2-، 2(
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  .(Normal Probability Plot)وللتأكد نعتمد على مخطط 

  ي لألخطاء العشوائيةمخطط التوزيع الطبيع): 2(شكل ال
  

من خالل الشكل السابق نالحظ أن معظم النقاط تتجمع قرب 
  .الخط المستقيم وهذا يل على التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائية

بعد التأكد من توفر فرضيات النموذج الخطي : مالحظة
اختيار الطريقة تم والمتعدد نستطيع استخدام االنحدار المتعدد، 

ن هذه الطريقة تتشرب بخصوصية العينة، ويفضل أل ،التدريجية
استعمالها إذا كانت لدينا متغيرات كثيرة، حيث تقوم هذه الطريقة 

اآلخر بخطوات متسلسلة إلى النموذج  تلوبإدخال المتغيرات واحد 

مع استبعاد المتغيرات التي تصبح غير مؤثرة بوجود بقية المتغيرات 
(Field, 2009).   

تم القيام بتحليل االنحدار بالطريقة  ،سبق على ما بناء
  :التدريجية كما يلي

 المتغيرات المستقلة والمتغير التابع الجزئي بين االرتباط حساب 

المتمثلة  X  المستقلة المتغيرات بين االرتباط الجزئي لحساب
والمتمثل  Yالتابع  والمتغير اآلمن التجنبي والتعلق في كل من التعلق

  .الجزئي االرتباط معامل استخدام تم مية،في الدافعية األكادي

  معامل االرتباط الجزئي بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ):3(جدول 
  حصائيةالداللة اإل  معامل االرتباط  المتغيرات  النموذج
 الثابت  األول

 التجنبي التعلق
,671 0.05  

 الثابت  الثاني
 التجنبي التعلق

,691 0.05  

 0.05 669, اآلمن التعلق
  

 االرتباط الجزئي معامل قيمة أن نالحظ )3(الجدول  خالل من
 عند) 0.67( بين كل من الدافعية األكاديمية والتعلق التجنبي بلغت

أي أنه توجد عالقة بين كل من الدافعية ). 0.05( داللة مستوى
 االرتباط معامل قيمة كما نالحظ أن. األكاديمية والتعلق التجنبي

ي النموذج الثاني بين كل من الدافعية األكاديمية والتعلق الجزئي ف
 مستوى عند) 0.69( اآلمن بلغت التجنبي بثبات أثر متغير التعلق

من ) %95(بنسبة  ةمما يدل على أن الباحثة متأكد).  0.05( داللة
بين كل من الدافعية األكاديمية والتعلق   موجبةارتباطية  عالقة وجود

أن معامل االرتباط الجزئي  هنفس ظ في النموذجكما نالح. التجنبي
بين الدافعية األكاديمية والتعلق األمن بثبات التعلق التجنبي بلغت 

 ةمتأكد ة، أي أن الباحث)0.05(عند مستوى داللة ) 0.66(قيمته 

من أن هناك عالقة بين الدافعية األكاديمية والتعلق ) %95(بنسبة 
لنموذج أن معامل االرتباط الجزئي كما نالحظ من خالل هذا ا. األمن

بين الدافعية األكاديمية والتعلق التجنبي كان أكبر من معامل االرتباط 
مما يدل على أن  ،منالجزئي بين الدافعية األكاديمية والتعلق اآل

متغير التعلق التجنبي كان األكبر وزنا واألكثر أهمية في النموذج 
   .الثاني

 المتعدد التدريجي الخطي االنحدار نموذج ملخص 

المتعدد  الخطي نموذج االنحدار اتحساب أهم مؤشرجرى 
كما في الجدول  التدريجي بين أنماط التعلق والدافعية األكاديمية

)4.( 
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  تحليل االنحدار الخطي المتعدد التدريجي بين أنماط التعلق والدافعية األكاديمية ):4( جدول

  Fاختبار   لمعامل االنحدار "ت"قيمة  معامل التحديد بيتا االنحدارمعامل   "أ"الثابت   المتغيرات  النموذج

  األول
 54,457  الثابت

,450 
14,060** 122,542

** 

 **11,070 2,317 671, التجنبي التعلق 

  الثاني

 **10,604  35,613  الثابت
170,619

** 

 
 1,877 543, التجنبي التعلق

,696 
11,656** 

 **10,992 1,231 512, اآلمن التعلق

  0.01دال عند ** 

التحديد للنموذج األول الذي يضم  معامل )4( جدول يعرض
متغير (والدافعية األكاديمية  )متغير مستقل(التجنبي  متغير التعلق

 من) %45(أن  على وهي تدل ،) 0.45(بلغت قيمته والذي ) تابع
الدافعية  في أو االنحرافات الكلية للتعلق التجنبي تؤثر البيانات

) %55( وأن االنحدار، نموذج أي الخطية وتفسرها العالقة األكاديمية
 .النموذج تؤخذ في لم مهمة أخرى عوامل إلى ترجع االنحرافات من 

التحديد للنموذج  معامل قيمة أن السابق الجدول في كما نالحظ
اآلمن  التجنبي والتعلق الثاني الذي يضم كل من متغير التعلق

) 0.69(  بلغت) متغير تابع( والدافعية األكاديميةستقلين كمتغيرين م
 أو االنحرافات الكلية للتعلق البيانات من) %45(أن  على وهي تدل ،

 وتفسرها العالقةالدافعية األكاديمية  في اآلمن تؤثر التجنبي والتعلق
 إلى ترجع االنحرافات من ) %31( وأن االنحدار، نموذج أي الخطية
  .النموذج تؤخذ في لم مةمه أخرى عوامل

نجد أن نتائج تحليل التباين الختبار  )4(من خالل الجدولو
بالنسبة للنموذجين وعليه ) 0.01(معنوية االنحدار كانت دالة عند 

أي أن االنحدار معنوي . نرفض الفرض الصفري ونقبل البديل
ية بالدافعية األكاديم التنبؤ في وبالتالي فإن المتغيرات المستقلة تسهم

كال النموذجين له تأثير معنوي على  أن أي .لدى طلبة الجامعة
نالحظ أن متغير التعلق التجنبي كان أول المتغيرات حيث . االنحدار

ألن له أكبر معامل ارتباط جزئي مع المتغير  ؛الداخلة إلى النموذج
) 11.07(حيث بلغت " ت"التابع وبالتالي أكبر قيمة إلحصائية 

، وعليه يمكن كتابة معادلة نموذج االنحدار )0.01(بمستوى داللة 
  :المتعدد في الخطوة األولى كما يلي

ŷ = 54.45 + 2.31 X1   

من الذي له في الخطوة الثانية يتم إدخال متغير التعلق اآل
أعلى معامل ارتباط جزئي مع المتغير التابع بعد ثبات متغير التعلق 

كانت دالة عند  وقد) 10.99" (ت"التجنبي، بحيث بلغت قيمة 
مما يشير إلى معنوية معلمة الميل لمتغير التعلق األمن، ) 0.01(

وعليه تصبح معادلة . ولهذا يسمح بإدخال هذا المتغير إلى النموذج
  : نموذج االنحدار المتعدد على الشكل التالي

ŷ = 35.61 + 1.87 X1 + 1.23 X2     

أفضل  إن النموذج الثاني هو النموذج النهائي وهو يمثل
نموذج انحدار وال يتضمن المتغير التعلق القلق بحيث لم تظهر 
معنوية هذا المتغير الذي له أعلى ارتباط بالمتغير التابع بمستوى 

  ).  0.05(داللة أعلى من 

  مناقشة النتائج

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن مدى مساهمة أنماط 
ولقد . طلبة الجامعة التعلق في التنبؤ بالدافعية األكاديمية لدى

المتعدد الخطي أظهرت النتائج عن طريق استخدام أسلوب االنحدار 
من التعلق التجنبي والتعلق اآلمن  بالطريقة التدريجية أن كًال

يسهمان في التنبؤ بالدافعية األكاديمية، في حين أن التعلق القلق ال 
  .يسهم في التنبؤ بالدافعية األكاديمية لدى طلبة الجامعة

نمط التعلق  بأن ظهرت تينتائج الدراسة الحالية وال وتختلف
واألكبر  دافعية األكاديميةالتجنبي هو األكبر مساهمة في التنبؤ بال

في العالقة المتعددة بين كل من التعلق التجنبي والتعلق األمن  وزنًا
مع الدراسات السابقة التي قامت الباحثة  والدافعية األكاديمية

في ضوء نتائج البحث تفسير هذه النتيجة أنه يمكن بعرضها، غير 
 & Mukilincer, Shaver)الذي قدمه مكلنسر وشافار وسالف 

Slav, 2006)  حول النماذج العملية الداخلية والتسامح، حيث قارن
الباحثون النماذج العملية الداخلية لآلخرين لدى الراشدين التجنبيين 

لتعلق التجنبي حسب ذات بنظيرتها لدى الراشدين القلقين، فا
الدراسة يتميز باستقاللية ذاتية أكبر من التعلق القلق الذي يكون 
بحاجة شبه دائمة لدعم اآلخرين وإطرائهم، فاالستقاللية الذاتية 
الكبيرة التي يتمتع بها األفراد التجنبيون تجعلهم ال ينشغلون 

راسة باآلخرين ويستطيعون االعتماد على أنفسهم، كما أظهرت الد
وفي . بأن التعلق التجنبي يرتبط بشكل متوسط مع صفة التسامح

ذاته تشير قلة من الدراسات إلى أن نمط التعلق التجنبي  السياق
 ,Gassin & Lengrl) مة التسامح أكثر من التعلق القلقيرتبط بس

.(2011 ; Finkel, Burnette & Scissors, 2007   

نتيجة البحث الحالية وفي إطار نتائج هذه الدراسات تعزى  
الطلبة ذوي التعلق التجنبي يتميزون بتقدير مرتفع لذواتهم إلى أن 

مع توقع سلبي عن نظرة اآلخرين، لذلك نجد أنهم يظهرون 
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أي أن . مستويات مرتفعة من التجنب مع مستوى منخفض من القلق
الحاجة المنعدمة لآلخر واألولوية التي يبديها أصحاب هذا النمط 

فإدراك . لية الذاتية تسهم في التنبؤ بالدافعية األكاديميةلالستقال
االستقاللية الذاتية في األداء األكاديمي يؤدي إلى مضاعفة الجهود 

. في التعلم يجابيًاإوالذي بدوره يؤثر  ،والمواظبة على أداء المهمات
بأن مفهوم االستقاللية الذاتية يشير إلى ) 2015(وتضيف لوزاني 

لب حول قدراته للتحكم في كل نواحي مساره معتقدات الطا
فالطلبة الذين يؤمنون بأنهم غير أكفاء للتكيف والتعامل . األكاديمي

يركزون على ضعفهم وعدم كفايتهم والمبالغة  محيط الجامعيمع ال
 في الصعوبات التي يواجهونها ، أما الطلبة الذين يمتلكون فهمًا

جهودهم على متطلبات حول قدراتهم يركزون انتباههم و جيدًا
  .المهمة والتقليل من الصعوبات إلنجازها بشكل مالئم

يخص الشطر الثاني من نتيجة الدراسة الحالية والذي  ماوفي
يشير إلى مساهمة التعلق األمن في التنبؤ بالدافعية األكاديمية فإنها 

، (Green & Campbell, 2000)تتفق مع دراسة غرين وكامبل 
 ،(David, 1999)ودراسة دافيد  (Noel,2008)ودراسة نوال 

، ودراسة فيصل عبد (Moss et al., 2007)ها ئودراسة موس وزمال
ن طلبة الجامعة أصحاب وتعزى هذه النتيجة إلى أ). 2007(الرحمن 

التعلق اآلمن يظهرون مستويات ضعيفة من القلق والتجنب، كما أنهم 
تخلي اآلخرين  يستطيعون التعبير عن انفعاالتهم دون الخوف من

عنهم وبالتالي تكون لديهم قابلية لالستكشاف واإلقبال المعرفي األمر 
الذي يحرك أفكار الطالب ووعيه ويدفعه إلى االنتباه للموقف 
التعليمي والقيام باألنشطة التي تتعلق به واالستمرار في أداء هذه 

وكذلك يمكن تفسير هذه النتيجة  .األنشطة حتى يتحقق التعلم
صاحب نظرية  (Bowlby, 1984)إلى وجهة نظر باولبي  نادًااست

التعلق والذي يؤكد على أن الروابط العاطفية اآلمنة تجعل الفرد يثق 
في نفسه ويثق في اآلخرين، وبالتالي يستطيع ضبط الغضب والقلق 

كما أنه يقدم  الذي يتعرض له عند مواجهته لمواقف ضاغطة،
تلف الوضعيات والنشاطات في استجابات متكيفة ومنسجمة مع مخ

العالم الخارجي نتيجة تبنيه الستراتيجيات سلوكية متماسكة 
  .ومنظمة

كما أظهرت نتائج الدراسة الحالية عدم مساهمة التعلق 
 القلق في التنبؤ بالدافعية األكاديمية بحيث تم استبعاده -المنشغل

ج دراسة وتتفق هذه النتيجة مع نتائ. من التحليل في مرحلته األولى
التي أظهرت ارتباط سالب ودال بين ) 2012(فيصل عبد الرحمن 

وتفسر الباحثة هذه النتيجة . التعلق القلق ودافعية اإلنجاز األكاديمي
بأن الطلبة ذوي التعلق الخائف يتميزون باستعمال فوضوي 
الستراتيجيات التعلق مع حاجة كبيرة للدعم والقرب الذي يعبرون 

يحتاجون إلقامة عالقة مع اآلخرين والتواصل عنه بصعوبة، فهم 
يخافون  نفسه نجاز المهام األكاديمية، لكن في الوقتإمعهم ألجل 

ويقومون بتجنب المواقف األكاديمية التي تجمعهم  ،من القرب
ألنهم يعانون من خوف دائم من أن يتم التخلي عنهم أثناء  ،باآلخرين

  .   نجاز النشاطات العلميةإ

من نمطي التعلق التجنبي واآلمن  ن كَالن القول إوختاما يمك
. يسهمان في التنبؤ بالدافعية األكاديمية لدى طلبة الجامعة

فالتصورات العقلية عن الذات وعن اآلخر التي تشكلت في مرحلة 
الطفولة والتي تتكون من انفعاالت وتوقعات تؤثر على االستراتيجيات 

عي تجاه المادة العلمية التي السلوكية التي يتبناها الطالب الجام
أي أن سيرورة الدافعية األكاديمية تتعلق بعدة .  يتلقاها في الجامعة

عوامل مستقلة تؤثر على تطوير الطالب الجامعي لقدراته األكاديمية، 
فمحاولة المتعلم إشباع حاجات الكفاءة يعني تطوير قدراته بالتفاعل 

تجارب التي عاشها، قصد الجيد مع محيطه وبتجميعه للمعلومات وال
التمكن من التحكم في تلك الحاجات التي تتفاعل بصورة متصلة مع 

وهذه األخيرة بدورها تؤثر على  ،الشعور باالستقاللية الذاتية
الدافعية األكاديمية ألن الطالب الجامعي يحاول تطوير قدراته حتى 

شباع حاجاته يتمكن من اختيار أكبر عدد ممكن من المواقف إل
  . المعرفية

فحسن تكيف الطالب يرتبط بتحقيق أفضل المستويات  ،وعليه
وهذا من خالل تحقيق البيئة االجتماعية  ،من الدافعية األكاديمية

للحاجات األساسية للفرد والتي تستند إلى التصورات التي تشكلت 
والتي تعتمد على نوعية نمط التعلق من -في مرحلة الطفولة 

والتي تستمر حتى سن  -ضوع التعلقالشخصية األساسية مو
  .الرشد
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