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  بالتوجهات الهدفية لدى طلبة الجامعة وعالقته األكاديمياالنغماس 
  

 أحمد العلوان، *أحمد محاسنة
  **و عمر العظامات *

 10/2/2019 تاريخ قبوله                                        14/8/2018 تاريخ تسلم البحث
  

ــص ــدفت  :ملخـــ ــاديمي      هـــ ــاس األكـــ ــة االنغمـــ ــث عالقـــ ــى بحـــ ــة إلـــ ــذه الدراســـ هـــ
ــاس    ــة مســـــــتوى االنغمـــــ بالتوجهـــــــات الهدفيـــــــة لـــــــدى طلبـــــــة الجامعـــــــة، ومعرفـــــ
األكــــاديمي، والكشــــف عــــن الفــــروق فيــــه التــــي قــــد تعــــزى لمتغيــــرات الجــــنس،           

ــن     ــت مــ ــدى عينــــة تكونــ ــي لــ ــاديمي، والمســــتوى الدراســ ) 735(والتخصــــص األكــ
ــة الجامعـــــة ال  ــة مـــــن طلبـــ ــرة طالبـــــًا وطالبـــ ــة المتيســـ ــمية اختيـــــروا بالطريقـــ . هاشـــ

ــاس       ــاديمي، ومقيــ ــاس األكــ ــاس االنغمــ ــتخدم مقيــ ــة، اســ ــداف الدراســ ــق أهــ ولتحقيــ
ــداف ــاديمي   . توجهــــات األهــ ــاس األكــ ــة أن مســــتوى االنغمــ ــائج الدراســ أظهــــرت نتــ

كــــــان متوســــــطًا، وأن االنغمــــــاس المعرفــــــي جــــــاء فــــــي المرتبــــــة األولــــــى، يليــــــه   
ــاس    ــالي، وجــــاء االنغمــ ــاس االنفعــ ــرة    االنغمــ ــي المرتبــــة األخيــ كمــــا  . الســــلوكي فــ

أظهــــرت النتـــــائج وجـــــود فـــــروق ذات داللــــة إحصـــــائية فـــــي مســـــتوى االنغمـــــاس    
ــاث،    الســــــلوكي، واالنغمــــــاس المعرفــــــي تعــــــزى لمتغيــــــر الجــــــنس، ولصــــــالح اإلنــــ
ــاس الســــــلوكي،        ــي مســــــتوى االنغمــــ ــائية فــــ ــروق ذات داللــــــة إحصــــ ووجــــــود فــــ

ــزى لم     ــي تعـ ــالي، واالنغمـــاس المعرفـ ــاس االنفعـ ــتوى الدراســـي،   واالنغمـ تغيـــر المسـ
حيـــث أن المتوســـط الحســـابي لطلبـــة الســـنة األولـــى أعلـــى منـــه لطلبـــة الســـنوات           

وأخيــــرًا، أظهـــــرت النتــــائج وجــــود عالقــــة ارتباطيـــــة     . الثانيــــة والثالثــــة والرابعــــة   
موجبـــة ودالـــة إحصـــائيًا بـــين أهــــداف اإلتقـــان مـــن جهـــة واالنغمـــاس الســــلوكي،         

ــرى،     ــة أخـ ــن جهـ ــي مـ ــالي، والمعرفـ ــة    واالنفعـ ــالبة ودالـ ــة سـ ــة ارتباطيـ ــود عالقـ ووجـ
ــب  ــين أهــــــداف تجنــــ ــاس  -إحصــــــائيًا بــــ ــب العمــــــل واالنغمــــ األداء، وأهــــــداف تجنــــ

  .السلوكي، واالنفعالي، والمعرفي

 )االنغماس، االنغماس األكاديمي، التوجهات الهدفية :الكلمات المفتاحية( 

ن التربويين والنفسيين على أهمية يالباحث ثمة اتفاق لدى: مقدمة
الدافعية وأثرها على األداء األكاديمي للطلبة؛ إذ تعد الدافعية مناط تركيز 

. (Pintrich, 2000)رئيسي للبحث التربوي في مجال التعليم والتعلم 
وتشير الدافعية إلى العملية التي يبدأ فيها النشاط الموجه نحو الهدف 

ويعد انغماس ). Schunk, Pintrich, & Meece, 2008(ويستمر 
أحد المؤشرات الرئيسة ) Academic Engagment(الطلبة األكاديمي 

  .).Ferrel, 2012(للدافعية 

ويشمل  ،نموذجًا لالنغماس األكاديمي )Finn, 1989( واقترح فين
العمليات بعيدة المدى التي تقود إما إلى التسرب المدرسي أو إكمال 

النموذج المؤشرات الخارجية والداخلية لالنخراط  ويتناول هذا. الدراسة
ويفترض أن المشاركة الفاعلة في المدرسة كعمل الواجبات  ،في المدرسة

المكلف بها الطلبة، واالستجابة، وتوجيه االنتباه تؤدي إلى النجاح في 
المدرسة، وتسهم أيضا في تحديد الهوية األكاديمية، والشعور باالنتماء 

قة مماثلة، فإن عدم وجود المشاركة، وعدم النجاح وبطري. للمدرسة
ويرى فين أن متغيرات عمر . إلى التسرب من المدرسة انالمدرسي يؤدي

والمواقف  ،ورفض الطالب للمدرسة ،ومستوى دعم األسرة للتعليم ،الطلبة
  .مستوى انغماس الطلبة عوقالشخصية يمكن أن تساعد أو ت

________________________  

  .، األردنالجامعة الهاشمية *
  .وزارة التربية والتعليم، األردن **
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Academic Engagement Related to Goal-Orientation 
among University Students 
 
Ahmad Mahasneh, Ahmed Al-Alwan: Hashemite University, 
Jordan. 
Omar Al-Adamat, Ministry of Education, Jordan. 

Abstract: The present study aimed to investigate the 
relationship between academic engagement and goal-
orientation among university students, as well as to identify 
the level of academic engagement, and to verify whether there 
are statistically significant differences in the level of academic 
engagement due to variables of gender, academic 
specialization and academic level. The study sample consisted 
of (735) students at the Hashemite University, chosen by the 
available sampling method. To achieve the goals of the study, 
academic engagement and goal orientation scales were used. 
The results of the study showed that the level of academic 
engagement was moderate. The cognitive engagement ranked 
first, followed by emotional engagement, and behavioral 
engagement ranked last. The results also showed that there 
were statistically significant differences in the level of 
behavioral and cognitive engagement attributed to gender, in 
favor of female students, and there were statistically 
significant differences in the level of behavioral, emotional 
and cognitive engagement attributed to academic level. This 
means that the average of first year students was higher than 
the average of second, third and senior university students. 
The results of the study also showed a positive correlation 
between mastery goals and behavioral, emotional and 
cognitive engagement, but a negative correlation between the 
goals of avoiding performance, and those of avoiding work, as 
well as behavioral, emotional and cognitive engagement. 

(Keywords: Engagement, Academic Engagement, Goal-
Orientation) 

  

  
  

 

وتؤكد معظم تعريفات االنغماس األكاديمي على استثمار الطلبة في 
وتؤكد التعريفات . أنشطة التعلم كعنصر أساسي من عناصر االنغماس

على الوقت الذي يقضيه الطلبة في األولية لالنغماس األكاديمي للطلبة 
ويؤكد بعض الباحثين في  ).Brophy, 1983(إتمام األنشطة التعليمية 

تعريفهم لالنغماس األكاديمي ليس فقط على الخيارات التي يختارها الطلبة 
 ,Kuh(فيعرف كوه . وإنما على الفرص المتاحة في المؤسسة التربوية

ت الذي يخصصه الطلبة لألنشطة االنغماس األكاديمي بأنه الوق) 2003
واإلجراءات والممارسات التي  ه،وخارج التعليمية الهادفة داخل الصف

  .تستخدمها المؤسسات لحث الطلبة على المشاركة في هذه األنشطة
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االنغماس األكاديمي بأنه ) Astin, 1984(ستين أوتعرف 
 مقدار الطاقة البدنية والنفسية التي يخصصها الطلبة للخبرات

 )Gunuc & Kuzu, 2014(ويعرف كوينك وكيوزو . األكاديمية
االنغماس األكاديمي على أنه نوعية وكمية معرفة الطلبة النفسية، 
والعاطفية وردود الفعل السلوكية على عملية التعليم، وكذلك 
األنشطة األكاديمية واالجتماعية داخل وخارج الصف لتحقيق 

  .مخرجات تعلم ناجحة

مفهوم االنغماس األكاديمي من المفهوم الذي وقد توسع 
والذي ضم االنغماس السلوكي  ،)Finn, 1989(اقترحه فين 

)Behavioral engagement(، االنفعالي  واالنغماس
(Emotional engagement)   كنوعين من أنواع االنغماس

 & Christenson( فقد اقترح كريستنسن واندرسون. األكاديمي
Anderson, 2002 ( نموذجًا لالنغماس يضم أربعة أنواع فرعية

 Academic(االنغماس األكاديمي : هي من االنغماس
engagement(السلوكي ، واالنغماس )Behavioral 
engagement( واالنغماس المعرفي ،)Cognitive 
engagement(،  واالنغماس االنفعالي)Emotional 
engagement .(والسلوكي  ،وتعد مؤشرات االنغماس األكاديمي

ويتم تجميعها بشكل منتظم من موظفي  ،واضحة، ويمكن مالحظتها
الوقت المخصص : ومن مؤشرات االنغماس األكاديمي. المدرسة

ومن مؤشرات . للمهمات األكاديمية، وإكمال الواجبات المنزلية
الدوام في المدرسة، واالمتثال لقوانين وقواعد : االنغماس السلوكي

ويتكون . اد للحصص، والمشاركة الالمنهجيةالمدرسة، واالستعد
أفكار الطلبة، وتصوراتهم، : االنغماس المعرفي والعاطفي من

. والتنظيم الذاتي ،ومواقفهم، ومن مؤشراته اهتمام الطلبة بالمدرسة
أما مؤشرات االنغماس االنفعالي فتتمثل بإحساس الطالب باالنتماء 

ألقران، والمعلمين، والدعم األكاديمي المدرك من ا ،للمدرسة
 & Appletonet al., 2006; Christenson( والعائلة

Anderson, 2002; Reschly & Christenson, 2006 .(
تتطلب الطريقة : ويمكن تعريف االنغماس السلوكي بثالث طرق

لقوانين واألنظمة في لاألولى تطوير عمل إيجابي، مثل إطاعة الطلبة 
 & Finn)ذن إالمدرسة دون  وتحاشي مغادرة ،الغرفة الصفية

Rock, 1997 .( والثانية بانخراط الطلبة في المهمات األكاديمية
 ,Birch & Ladd(والتعلم من خالل بذل الجهد واالنتباه 

 ,Finn(والثالثة مشاركة الطلبة الفاعلة في األنشطة ). 1997
ويشير االنغماس االنفعالي إلى ردود فعل الطلبة العاطفية ). 1993
الغضب،  غيابوجود الحماس واالهتمام، و :لغرفة الصفية مثلفي ا

  & Connell & Wellborn, 1991; Reeve( والملل، والقلق
Tseng, 2011 .(االنغماس االنفعالي على ردود الفعل ال يشتمل و

اإليجابية فحسب، بل يتضمن أيضا ردود الفعل السلبية على 
ؤثر على رغبة الطلبة المدارس، والمعلمين، وزمالء الصف، والتي ت

 & ,Fredricks, Blumenfeld( في إكمال المهام األكاديمية
Paris, 2004 .( ويتضمن االنغماس المعرفي مهارات تفكير الطلبة

 التي تساعدهم على المضي قدمًا في العمليات العقلية الالزمة للتعلم
)Corno & Mandinach, 1983; Fredricks, 

Blumenfeld, & Paris, 2004( . ويستخدم الطلبة المنغمسون
معرفيًا استراتيجيات تعلم متطورة، كوضع الخطوط تحت العناوين 

 ,Fredricks, Blumenfeld, & Paris( والتلخيص ،الرئيسية
2004.(  

ولالنغماس األكاديمي أهمية كبيرة في التنبؤ بتقدم الطلبة 
 األكاديمي وتحصيلهم الدراسي، وقد حظي بالبحث في العديد من

 & Bong, 2009; Fredricks, Blumenfeld( الدراسات
Paris, 2004; Greene, Miller, Crowson, Duke & 

Akey, 2004 .( وقد أظهرت نتائج بعض الدراسات التجريبية أن
انغماس الطلبة في المدرسة من العوامل المهمة في التنبؤ بالتحصيل 

رس وللتغلب على مشكلة المتسربين من المدا ،األكاديمي
)Appleton et al., 2008; Finn & Zimmer 2012.(  

وبشكل عام، هناك اتفاق على أن مفهوم االنغماس األكاديمي 
مفهوم متعدد األبعاد، ويتفق معظم الباحثين على مفهوم االنغماس 

) Fredericks et al., 2004(المقترح من فريدريكس وزمالؤه 
: ن ثالثة أبعادالذي افترض أن االنغماس األكاديمي يتألف م

. واالنغماس المعرفي ،االنغماس االنفعاليو ،االنغماس السلوكي
مشاركة  :ويعرف فريدريكس وزمالؤه االنغماس السلوكي على أنه

 ،واالجتهاد ،الطلبة في أنشطة التعلم التي تعكس العمل الجاد
واالندماج في أنشطة المنهاج المدرسي؛ فالطلبة ذوو االنغماس 

ويظهرون  ،السلوكي العالي أكثر فاعلية في أنشطة الغرف الصفية
ويتضمن االنغماس العاطفي ردود الفعل العاطفية . اهتمامًا بالنجاح

والقلق في الغرفة الصفية أو  ،والملل ،واالعتزاز ،مثل إبداء االهتمام
والدافعية العالية تجاه المدرسة  ،االهتمام ووالطلبة ذو. في المدرسة

ويتضمن االنغماس المعرفي . والتعلم لديهم انغماس عاطفي مرتفع
 ،استراتيجيات لتعلم الطلبة تشتمل على مهارات تنظيم الذات

والمراقبة والتقييم لمحتوى  ،ومهارات ما وراء المعرفة في التخطيط
نغماس المعرفي العالي استعدادًا لتقبل ويظهر الطلبة ذوو اال. التعلم

وتقييم مدى  تالكالتحديات، وتكون لديهم مرونة في حل المش
  .مة التعلم في المدرسة كاإلعداد للمستقبلءمال

من أهم خصائص االنغماس  التوجهات الهدفيةوتعد 
التي تحدد نهج الطلبة باالنغماس في التعلم المدرسي  األكاديمي،

(Urdan & Midgley, 2003)،  إلى  التوجهات الهدفيةوتشير
مقاصد أو أسباب سعي الشخص لتحقيق حالة من اإلنجاز، وتؤدي 
 األغراض المختلفة إلى أنماط مختلفة من اإلدراك والتأثير بالسلوك

)Dweck & Leggett, 1988; Maeher, 1989; Urdan & 
Midgley, 2003.(  وقد أثبتت نتائج بعض الدراسات صحة

األنماط السلوكية  عزيزلفهم وت التوجهات الهدفية ظريةاستخدام ن
تبحث و). Pintrich & Schunk, 1996(التكيفية في التعلم 

في أسباب مشاركة األفراد في األنشطة المتعلقة  التوجهات الهدفية
وقد فرق منظرو اإلنجاز بين نوعين  .)Ames, 1992(باإلنجاز 
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طلبة من االنغماس في التي تميز هدف الالتوجهات الهدفية من 
أهداف األداء، وتركز على إظهار القدرة، وأهداف اإلتقان، : المهام

 ,Ames & Archer(وتركز على تنمية المهارات والقدرات 
1988( .  

 ,Elliot & McGregor(ليوت وماكجريجور إوقد صنف 
أهداف : إلى أربع توجهات لألهداف هي توجهات األهداف) 2001

. األداء-اإلتقان، أهداف األداء، وأهداف تجنب- اإلتقان، أهداف تجنب
وتشمل أهداف اإلتقان السعي إلى التعلم قدر اإلمكان من أجل 

ويحفز هذا النوع من األهداف الطلبة على , تحسين كفاءة الفرد
هداف اإلتقان زيادة كفاءتهم أو تحقيق إتقان المهام، وترتبط أ

بمجموعة من النتائج التكيفية بما في ذلك تفضيل تحديات العمل، 
والدافعية العالية، والتحمل أثناء المشاركة في المهمة، وبذل الجهد 
أثناء الدراسة، واالستمرار في مواجهة العقبات، والرغبة في طلب 
المساعدة في العمل الدراسي، واستخدام االستراتيجيات المعرفية، 
واستراتيجيات ما وراء المعرفة، والتنظيم الذاتي، واالحتفاظ طويل 

 & Elliot & Church, 1997; Elliot(األمد بالمعلومات 
McGregor, 2001; Middleton & Midgley, 1997; 

Wolters, 2004( .  

اإلتقان - وعلى النقيض من ذلك، فإن الدافع وراء أهداف تجنب
ا هو ممكن، إذ يسعى الطلبة وفقًا هو الخوف من عدم التعلم بقدر م

لهذا النوع من األهداف إلى تجنب فقدان المهارات والقدرات أو 
كما يسعى الطلبة الذين يتبنون أهداف . االفتقار إلى إتقان المهام

األداء إلى إظهار قدرتهم بالنسبة إلى الطلبة اآلخرين أو إثبات -إقدام
األداء ترتبط بمجموعة -مقيمتهم الذاتية، وقد وجد أن أهداف إقدا

المستوى األعلى من الطموح، : متنوعة من النتائج اإليجابية مثل
العمل،  أثناءوالتحمل أثناء المشاركة في المهام، وبذل الجهد 

 ,Elliot & McGregor( واالستمرار في المهام األكاديمية
2001; McGregor & Elliot, 2002; Wolters, 2004 .(

األداء هو الخوف من الفشل، -وراء أهداف تجنبفي حين أن الدافع 
والطلبة وفقًا لهذا النوع من األهداف يسعون إلى تجنب الظهور 

 & Hulleman( قل قدرة من الطلبة اآلخرينأبشكل غير عادل أو 
Schrager, 2010( .  

الفردية  يةتوجهات الهدفالوتشير نتائج الدراسات حول تأثير 
داف اإلتقان لها آثار إيجابية إلى حد في حاالت اإلنجاز إلى أن أه

أقل، وانخفاض مستوى  كبير، حيث تتنبأ بمزيد من المتعة وملل
القلق، وزيادة استخدام استراتيجيات التعلم المعرفية، واستخدام 

  Elliot( ستراتيجية للتعلماأكبر للتفكير النقدي والتفكير المعرفي ك
& McGregor, 2001; Pekrun, Elliot & Maier, 2009(. 

األداء لها -من توجهات أهداف تجنب ومن جهة أخرى، فإن كًال
تأثيرات سلبية في الغالب مثل مستويات أعلى من القلق، والمعالجة 

 ;Diseth & Kobbeltvedt, 2010( السطحية للمعلومات
Pekrun, Elliot & Maier, 2009(.  وعندما يتعلق األمر

 ,Fenollar( غير متناسقةبأهداف األداء، فإن النتائج تكون 

Román, & Cuestas, 2007 .( فقد ارتبط ببعض اآلثار
 Daniels( اإليجابية، مثل استراتيجيات التعلم المتعمقة واإلنجاز

et al., 2009; Fenollar, Román, & Cuestas, 2007( ،
وكذلك ببعض اآلثار السلبية كالقلق، والمعالجة السطحية 

  . للمعلومات

كما أشار  يةتوجهات الهدفالوهناك عدة تصنيفات ألنماط 
إلى وجود نمطين ) Dweck, 1986(أشار دويك  فقد. المنظرون

) Learning goals(أهداف التعلم : هما يةتوجهات الهدفالمن 
الفرد إلى تحسين مستوى قدراته وإتقانه يسعى ووفقًا لهذا النمط 

هداف األداء وفقًا ألو. لمجموعة من المهارات الجديدة
)Performance goals ( الفرد لتعزيز ثقته بقدراته يسعى

يجابية وتجنب إوإظهارها على نحو مقبول للحصول على أحكام 
وجود ) Nicholls, 1984(كما افترض نيكولز . األحكام السلبية

توجه االندماج في المهمة : نمطين من توجهات األهداف هما
)Task orientation (الفرد ا النمط من األهداف يعتقد لهذ وفقًاو

أن القدرة والجهد غير منفصلين عن بعضهما، ويحاول التمكن من 
وتوجه . العمل وتقييم قدراته وتطويرها في ضوء الجهد المبذول

لهذا النمط من  وفقًاو ،)Ego orientation(االندماج في األنا 
ا ن عن بعضهمأن القدرة والجهد منفصال الفرد األهداف يعتقد

البعض، ويقيم الفرد قدراته في ضوء المعايير واألحكام الخارجية، 
فهو يعتقد أن القدرة تعني الطاقة، والفرد يكون عالي القدرة إذا قام 

  . نجاز العمل دون الحاجة إلى بذل المزيد من الجهدإب

إلى نمطين من توجهات ) Ames, 1992(ميس أوأشارت 
 ،)Mastery goal orientation(أهداف اإلتقان : األهداف هما

إلى اكتساب مهارات  الفرد لهذا النمط من األهداف يسعى ووفقًا
جديدة وتحقيق فهم أفضل، ويفضل أصحاب هذا النمط المهمات 

، ويميلون إلى استقاللية التعلم ياتتحدالالتي تنطوي على 
 Performance( وأهداف األداء. واالندماج في المهام األكاديمية

goal orientation (م هويميل أصحاب هذا النمط إلى مقارنة أدائ
ويرغبون في إبراز قدراتهم وإظهارها، وينشغلون  ،بأداء اآلخرين

. نجازهاإبالتفكير بقدراتهم أكثر من التفكير بالمهمة وكيفية 
نمطين من ) Midgely et al., 1998( وآخرون واقترحت ميدجلي

 Task-focus( ز على المهمةأهداف التركي: توجهات األهداف هما
goals(وفقا لهذا النمط إلى تحقيق الفهم،  الفرد يسعى ، حيث

نجاز المهمات التي تتضمن التحدي والمثابرة، إوتعلم المهارات، و
كز الفرد على الجهد المبذول إلنجاز المهمات أكثر من تركيزه روي

 Task-focus( وأهداف التركيز على القدرة. على قدراته
approach (لهذا النوع من األهداف يركز على  والفرد وفقًا

اهتمامه على التقييم من اآلخرين، ويستدل الفرد على قدراته في 
ضوء أداء األفراد اآلخرين، أو بمستوى تحقيق النجاح بغض النظر 

 . أو صعوبتها عن سهولة المهمة
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) Anderman & Patrick, 2012(ندرمان وباتريك أويرى 
اإلنجاز التي يتبناها الطلبة ترتبط بأنواع االستراتيجيات أن أهداف 

المعرفية، واستراتيجيات ما وراء المعرفة التي يستخدمونها أثناء 
فعلى سبيل المثال أظهرت نتائج  .االنغماس في المهمات األكاديمية

) Elliot & McGregor, 2001(ليوت وماكجريجور إدراسة 
األداء واالستخدام المختلف -قداموجود ارتباط إيجابي بين أهداف إ

لالستراتيجيات المعرفية، واستراتيجيات ما وراء المعرفة، مما يؤدي 
وكذلك أظهرت نتائج الدراسة أن . إلى معالجة أعمق للمعلومات

األداء يظهرون مستويات أعلى -الطلبة الذين يتبنون أهداف إقدام
  .معرفةمن الوعي بما وراء المعرفة، والمراقبة الذاتية لل

وجود ارتباط ) Elliot, 2006(ليوت إوأظهرت نتائج دراسة 
بين أهداف اإلنجاز والمؤشرات المختلفة لالنغماس االنفعالي 

األداء -ويرى اليوت أن الطلبة الذين يتبنون أهداف إقدام. كالعاطفة
من المرجح أن يحسوا بمشاعر إيجابية، بينما من المرجح أن يواجه 

األداء، مشاعر سلبية كالقلق، -ن أهداف تجنبالطلبة الذين يتبنو
  . واالنزعاج

 ,Gonida( وهدفت دراسة جوندا وكيسلوجا وفوالال
Kiosseoglou & Voulala, 2007 ( إلى فحص العالقة بين

ولتحقيق أهداف . نجاز واالنغماس السلوكي واالنفعاليأهداف اإل
، نجازالدراسة، استخدمت الباحثات مقياس توجهات أهداف اإل

تكونت عينة الدراسة من . ومقياس االنغماس السلوكي واالنفعالي
وقد . طالبًا وطالبة من طلبة المدارس الثانوية في اليونان) 426(

أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة بين أهداف 
األداء واالنغماس السلوكي واالنغماس -اإلتقان وأهداف إقدام

األداء -ارتباطية سالبة بين أهداف تجنبووجود عالقة  ،االنفعالي
  .واالنغماس السلوكي

إلى ) Abau Al-Ula, 2011(وهدفت دراسة أبو العال 
التعرف على النموذج البنائي للعالقات بين توجهات األهداف وفعالية 

ولتحقيق أهداف . الذات واالنغماس المدرسي والتحصيل الدراسي
نجاز، ومقياس أهداف اإل الدراسة، استخدم الباحث مقياس توجهات
تكونت عينة الدراسة من . االنغماس المدرسي، ومقياس فعالية الذات

وقد . طالبًا وطالبة من طلبة الصف األول الثانوي في مصر) 344(
أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير مباشر موجب ودال إحصائيًا 

واالنغماس المعرفي،  ،ألهداف اإلتقان على االنغماس السلوكي
االنغماس االنفعالي، ووجود تأثير مباشر موجب ودال إحصائيًا و

واالنغماس المعرفي،  ،األداء على االنغماس السلوكي-ألهداف إقدام
-نتائج عدم تأثير األهداف تجنبالأظهرت  فيما. واالنغماس االنفعالي

واالنغماس المعرفي، واالنغماس  ،األداء على االنغماس السلوكي
  .االنفعالي

  & Smiley( دراسة سمايلي واندرسونوهدفت 
Anderson, 2011 ( إلى فحص العالقة االرتباطية بين أهداف

ولتحقيق أهداف الدراسة، استخدم . نجاز واالنغماس المعرفياإل

الباحثان مقياس االنغماس المعرفي، ومقياس توجهات أهداف 
طالبًا وطالبة من طلبة ) 243(تكونت عينة الدراسة من . نجازاإل
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة . جامعة في أمريكالا

األداء واالنغماس -ارتباطية موجبة بين أهداف اإلتقان وأهداف إقدام
األداء -المعرفي، ووجود عالقة ارتباطية سالبة بين أهداف تجنب

  .واالنغماس المعرفي

الى فحص العالقة ) Phan, 2014(وهدفت دراسة فان 
األداء واالنغماس  -اف اإلتقان وأهداف تجنباالرتباطية بين أهد

ولتحقيق أهداف الدراسة، استخدم . وعدم االنغماس األكاديمي
نجاز، ومقياس االنغماس الباحث مقياس توجهات أهداف اإل

طالبًا وطالبة من طلبة ) 262(تكونت عينة الدراسة من . األكاديمي
دراسة وجود وقد أظهرت نتائج ال. ستراليااالمدارس الثانوية في 

عالقة ارتباطية موجبة بين االنغماس األكاديمي وأهداف اإلتقان، 
ووجود عالقة ارتباطية سالبة بين عدم االنغماس األكاديمي وأهداف 

  . األداء-تجنب 

 ,Diseth & Samdal( مدالسوهدفت دراسة دسث و
لى فحص العالقة االرتباطية بين االنغماس المدرسي إ) 2015

ولتحقيق أهداف الدراسة، استخدام الباحثان . نجازوأهداف اإل
. نجازمقياس االنغماس المدرسي، ومقياس توجهات أهداف اإل

طالبًا وطالبة من طلبة الصف ) 1239(تكونت عينة الدراسة من 
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود . العاشر األساسي في النرويج

س االنفعالي عالقة ارتباطية موجبة بين دافعية االنغماس واالنغما
ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين دافعية , وأهداف اإلتقان

أظهرت النتائج وجود عالقة  فيما. األداء- االنغماس وأهداف إقدام
  . األداء -ارتباطية سالبة بين دافعية االنغماس وأهداف تجنب

 & Mih, Mih( ومه ودارغوس هوهدفت دراسة م
Dragos, 2015 (تباطية بين توجهات إلى فحص العالقة االر

. نجاز واالنغماس السلوكي واالنفعالي والتكيف األكاديميأهداف اإل
ولتحقيق أهداف الدراسة، استخدمت الباحثات مقياس توجهات 

نجاز، ومقياس االنغماس السلوكي واالنفعالي، ومقياس أهداف اإل
طالبًا وطالبة ) 105(تكونت عينة الدراسة من . التكيف األكاديمي

وقد أظهرت نتائج الدراسة . بة المدارس الثانوية في رومانيامن طل
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين أهداف اإلتقان واالنغماس 

ووجود عالقة ارتباطية سالبة بين أهداف  ،السلوكي واالنفعالي
أظهرت نتائج الدراسة وجود  فيما. األداء واالنغماس السلوكي-إقدام

  . األداء واالنغماس االنفعالي- داف تجنب عالقة ارتباطية سالبة بين أه

إلى ) Sani & Rad, 2015(وهدفت دراسة ساني وراد 
فحص العالقة االرتباطية بين نمط الهوية المعلوماتية وتوجهات 

ولتحقيق أهداف الدراسة، . نجاز واالنغماس المعرفيأهداف اإل
ت استخدم الباحثان مقياس نمط الهوية المعلوماتية، ومقياس توجها

تكونت عينة الدراسة . نجاز، ومقياس االنغماس المعرفيأهداف اإل
ابور سطالبًا وطالبة من طلبة جامعتي سابزيفار وني) 630(من 
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)Sabzevar and Neyshaboor University (وقد . في إيران
نتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بين أهداف اإلتقان الأظهرت 

األداء -سالبة بين أهداف إقدام واالنغماس المعرفي، ووجود عالقة
 .واالنغماس المعرفي

وبيوترك  برناردك-افلنوفان وبرو كوهدف دراسة بيتريسيفي
 ,Petricevic, Rovan, Pavlin-Bernardic( ستتك-ياهوفكوف

Putarek & Viahovic-Stetic, 2017 ( إلى فحص العالقة
أهداف االرتباطية بين سمة الكمالية وحساسية التعزيز وتوجهات 

ولتحقيق أهداف الدراسة، استخدم . نجاز واالنغماس األكاديمياإل
الباحثون مقياس الكمالية، ومقياس حساسية التعزيز، ومقياس 

تكونت عينة . نجاز، ومقياس االنغماس األكاديميتوجهات أهداف اإل
طالبًا وطالبة من طلبة المدارس االبتدائية في ) 224(الدراسة من 

هرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة وقد أظ. كرواتيا
واالنغماس المعرفي، , بين أهداف اإلتقان واالنغماس السلوكي

واالنغماس االنفعالي، ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين أهداف 
واالنغماس المعرفي، واالنغماس  ،األداء واالنغماس السلوكي-إقدام

جود عالقة ارتباطية سالبة أظهرت نتائج الدراسة و فيما. االنفعالي
  .األداء واالنغماس االنفعالي-بين أهداف تجنب

 & Abdul Ghani(وهدفت دراسة عبدالغني وسعيد 
Saied, 2018 ( إلى تحديد التأثيرات السببية بين توجهات أهداف

نجاز وفقا للنموذج السداسي واالنغماس المعرفي والتحصيل اإل
لتحقيق أهداف الدراسة، و. الدراسي في ضوء النموذج السببي

استخدم الباحثان مقياس االنغماس المعرفي، ومقياس توجهات 
من طلبة جامعة ) 308(تكونت عينة الدراسة من . نجازأهداف اإل

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن توجهات . القصيم في السعودية
لهما األثر األكبر على االنغماس ) إقدام وإحجام(أهداف المهمة

  .ميق من بين متغيرات النموذج السببي األخرىالمعرفي الع

يالحظ من خالل استعراض نتائج الدراسات السابقة وجود 
راسات من حيث األهداف، أو طبيعة العينة، تباين واضح بين هذه الد

فمن حيث  .راسة الحاليةالتي توصلت إليها فيما يتعلق بمتغيرات الد
 ,Gonida, Kiosseoglou & Voulala( األهداف تقصى بعضها

فحص العالقة االرتباطية بين أهداف اإلنجاز واالنغماس ) 2007
السلوكي، واالنفعالي، وأهداف اإلنجاز واالنغماس المعرفي 

(Smiley & Anderson, 2011) وأهداف اإلتقان وتجنب ،
، Phan, 2014)(األداء واالنغماس وعدم االنغماس األكاديمي 

 ,Diseth & Samdal(اإلنجاز واالنغماس المدرسي وأهداف 
، وتوجهات أهداف اإلنجاز واالنغماس السلوكي واالنفعالي 2015)

)Mih, Mih & Dragos, 2015( وأهداف اإلنجاز واالنغماس ،
ومن حيث العينة كانت العينة ). Sani & Rad, 2015(المعرفي 

في بعض الدراسات من طلبة المرحلة األساسية، بينما كانت في 
 ميزتوت .خر من طلبة المرحلة الثانوية، وطلبة الجامعاتالبعض اآل

 على التعرف تحاول أنها في السابقة راساتالد عن الحالية الدراسة
السلوكي، والمعرفي، (االنغماس األكاديمي بأبعاده الثالثة  بين العالقة

في البيئة  الجامعة طلبة لدى وعالقته بالتوجهات الهدفية) واالنفعالي
ذ إن غالبية الدراسات السابقة أجريت في البيئة الغربية إ العربية؛

كما تتميز الدراسة الحالية عن غيرها  ،والقليل منها في البيئة العربية
حسب علم  راسة العربية األولىأنها الدمن الدراسات السابقة 

العالقة بين االنغماس األكاديمي وتوجهات  تالتي فحص الباحثين
 ،والكلية جنس،ال متغيراتوفقًا ل جامعةاألهداف لدى طلبة ال

  .الدراسي والمستوى

  مشكلة الدراسة

إن من أهم أهداف المؤسسات األكاديمية ومنها الجامعات 
بشكل خاص؛ هو جعل الطلبة أكثر انغماسًا واندماجًا مع جامعاتهم 

من الطلبة الجامعيين، وتتولى عمادات شؤون الطلبة في  وأقرانهم
الجامعات مسؤولية انغماس الطلبة في األنشطة األكاديمية المنهجية 

بأنشطة الجامعة األكاديمية الطلبة  اهتمامن إوالالمنهجية؛ إذ 
المختلفة يعزز مفهوم الذات األكاديمي لديهم، ويحسن مستوى 

النتماء إلى جامعاتهم، ويعزز تحصيلهم األكاديمي، ويشعرهم با
؛ في حين أن عدم انغماس الطلبة أكاديميًا يولد دافعيتهم نحو التعلم

لديهم العنف، ويجعلهم أكثر ميًال للتغيب والتسرب من صفوفهم 
 المتخصصينن التحدي الرئيسي الذي يواجه إلذا، ف. الدراسية

كاديمي التربويين يكمن في إيجاد مستويات عالية من االنغماس األ
معرفي، ( واالنغماس األكاديمي هو بناء متعدد األبعاد. لدى الطلبة

وتؤثر توجهات األهداف التي يتبناها الطلبة  .)سلوكي، وجداني
فالطلبة  ؛خالل دراستهم على األبعاد الثالثة لالنغماس األكاديمي

الذين يتبنون أهداف اإلتقان يشعرون بأنهم أكثر حماسًا وفعالية 
لمهمات األكاديمية، أما الطلبة الذين يتبنون أهداف األداء نجاز اإل

ما يدل على  وق،نبون التعلم المعتقد يشعرون بعدم الفعالية ويج
ت سعوعليه، . تأثير توجهات األهداف على االنغماس األكاديمي

الدراسة الحالية إلى فحص العالقة بين االنغماس األكاديمي 
وبشكل أكثر . معة الهاشميةوتوجهات األهداف لدى طلبة الجا

  :الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة التالية حاولتتحديدًا 

ما مستوى االنغماس األكاديمي لدى طلبة : السؤال األول
  الجامعة الهاشمية؟

ة هل توجد فروق ذات داللة إحصائي: السؤال الثاني
)α=0.05( في مستوى االنغماس األكاديمي تعزى إلى متغيرات: 

كليات علمية، كليات (، وتخصصه األكاديمي)ذكر، أنثى(جنس الطالب
سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة (، ومستواه الدراسي)إنسانية

  ؟ )رابعة

هل توجد عالقة ارتباطية بين االنغماس : السؤال الثالث
االنغماس السلوكي، االنغماس االنفعالي، االنغماس (األكاديمي
األداء، -أهداف اإلتقان، أهداف إقدام(األهدافوتوجهات ) المعرفي

  ؟ )األداء، وأهداف تجنب العمل-أهداف تجنب
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  أهمية الدراسة

تكمن األهمية النظرية للدراسة الحالية كونها من الدراسات 
األولى على الصعيد العربي بشكل عام والمحلي بشكل خاص التي 

هات الهدفية تحاول الربط بين متغير االنغماس األكاديمي والتوج
كما أن النتائج الممكن الحصول عليها سوف . لدى طلبة الجامعة

تساعد مؤسسات التعليم في التركيز على أبعاد االنغماس األكاديمي 
. نجاز للطلبةمباشرة على األداء األكاديمي واإل آثارللطلبة التي لها 

ات وتناولت الدراسة الحالية متغير االنغماس األكاديمي ومتغير توجه
األهداف لما لهما من تأثير كبير في تحسين عملية التعلم 

وتسهم الدراسة الحالية في فهم العوامل المؤثرة في . ومخرجاتها
االنغماس األكاديمي لدى طلبة الجامعة التي تساعد الطلبة على 
تقدمهم الدراسي، مما يسهم في فهم أعمق للعملية التعليمية 

النغماس األكاديمي لدى الطلبة ومعوقاتها، والتنبؤ من خالل ا
  . بتوجهاتهم الهدفية

تفيد  هاومن الناحية التطبيقية تكمن أهمية الدراسة في أن
أولياء األمور، والمعلمين، واألصدقاء، والزمالء من داخل وخارج 
الجامعة حول أهمية دورهم في تنمية جذور االنغماس لدى الطلبة، 

كما سُتفيد هذه . كل فردمع مراعاة أهمية التوجهات الهدفية ل
الدراسة المؤسسات المجتمعية كالمدارس والجامعات لتقوم بدورها 
في تنمية عملية االنغماس من خالل الندوات، والبرامج اإلرشادية، 

   .والمقررات الدراسية واألنشطة

  التعريفات اإلجرائية

مساعدة الطالب في تحديد شعوره : االنغماس األكاديمي
البيئة التعليمية، والشعور باألمن واألمان، باإلضافة إلى باالنتماء إلى 

تكوين عالقات قد تكون شخصية أو اجتماعية مع أقرانه الطلبة، كما 
يشمل المدى الذي يتحدد فيه نجاح وتقدم الطالب في الصفوف 

ويعرف إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب على  .الدراسة
  .في هذه الدراسة لذي استخدممقياس االنغماس األكاديمي ا

بناء يتضمن اتجاهات وسلوكات مرتبطة : التوجهات الهدفية
بمواقف اإلنجاز، ويصف الجوانب التي يتبناها األفراد لتحقيق 

 -األداء، وتجنب- اإلتقان، وإقدام: األهداف، ويتكون من أربعة أبعاد
ها ويعرف إجرائيًا بالدرجة التي يحصل علي .، وتجنب العملاألداء

المستجيب على مقياس التوجهات الهدفية الذي استخدم في هذه 
  . الدراسة

  حدود الدراسة

تتحدد نتائج الدراسة الحالية بالعينة المستخدمة والبالغ 
وطالبة من طلبة الجامعة الهاشمية للعام  ًاطالب) 735(عددها 
كما تتحدد بأدوات الدراسة المستخدمة . 2017/2018الجامعي 

مقياس توجهات األهداف : يانات والمعلومات وهيفي جمع الب
والمعرب على البيئة األردنية من  ،)Was, 2006(المطور من واس 

، ومقياس االنغماس األكاديمي من إعداد )2018(قبل محاسنة 

  .الباحثين

   الطريقة

  مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة مرحلة البكالوريوس في 
الهاشمية المسجلين في الفصل الثاني من العام الجامعي  الجامعة
شعب من مساق علوم عسكرية  أربع وقد تم اختيار. 2017/2018

وتكونت عينة الدراسة . وذلك لضمان تمثيل كافة متغيرات الدراسة
ويوضح . طالبًا وطالبة، اختيروا بالطريقة المتيسرة) 735(من 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس ) 1(الجدول 
  . والتخصص والمستوى الدراسي

متغير الجنس والتخصص  توزيع أفراد العينة في ضوء :)1(جدول 
  والمستوى الدراسي

  النسبة المئوية  العدد  المستوى  المتغير

  الجنس
  %41.5  305  ذكور
  %58.5  430  إناث

  %100  735  المجموع

  التخصص
  %52.5  386  كليات علمية
  %47.5  349  كليات إنسانية

  %100  735  المجموع

المستوى 
  الدراسي

  %15.4  113  سنة أولى
  %36.2  266  سنة ثانية
  %30.2  222  سنة ثالثة
  %18.2  134  سنة رابعة
  %100  735  المجموع

  الدراسة اتاأد

تم استخدام مقياس االنغماس األكاديمي، ومقياس توجهات 
  :وفيما يلي وصف لهذين المقياسين. األهداف

  مقياس االنغماس األكاديمي

التي بعد أن اطلع الباحثون على مقاييس االنغماس األكاديمي 
 ,Appleton, Christenson( تضمنتها بعض الدراسات المنشورة

Kim & Reschly, 2006; Finn, 1993; Fredricks 
McColskey, 2011; Gunuc & Kuzu, 2014 ( طور

تكون المقياس بصورته . الباحثون مقياسًا لالنغماس األكاديمي
ليكرت فقرة، تتم اإلجابة عنها من خالل مقياس ) 54(األولية من 

, درجات) 5( موافق بشدة: الخماسي باختيار أحد البدائل اآلتية
) 2( درجات، غير موافق) 3( درجات، أوافق إلى حد ما) 4( موافق

ويتم عكس التدريج . درجة واحدة) 1( درجتان، غير موافق بشدة
  . في الفقرات السالبة



  محاسنة والعلوان والعظامات

155 
 

  صدق مقياس االنغماس األكاديمي

ة من المحكمين تم عرض فقرات المقياس على سبع
وتم إجراء . المتخصصين في علم النفس التربوي والقياس والتقويم

بعض التعديالت على فقرات المقياس وفقا آلراء المحكمين، حيث تم 
دمج بعض الفقرات مع بعضها، وحذف بعض الفقرات، وتم نقل بعض 
الفقرات من مجال إلى مجال آخر، وتم تعديل الصياغة اللغوية لبعض 

فقرة موزعة ) 44(وتكون المقياس بصورته النهائية من . تالفقرا
فقرة، ) 12(االنغماس السلوكي وخصص له : على ثالثة أبعاد

فقرة، واالنغماس المعرفي ) 17(واالنغماس االنفعالي وخصص له 
  .فقرة) 15(وخصص له 

كما تم التحقق من صدق مقياس االنغماس األكاديمي من 
طالبًا وطالبة ) 60(عية مكونة من خالل تطبيقه على عينة استطال

وتم التحقق من  ،من خارج عينة الدراسة من طلبة الجامعة الهاشمية
صدق البناء باستخدام التحليل العاملي االستكشافي باستخدام 

  Principle Component)طريقة المكونات األساسية
)Analysis( ومن ثم تدوير العوامل باستخدام طريقة فاريماكس ،
)Varimax(،  وقد أسفرت نتائج التحليل عن وجود ثالثة عوامل

) 2( من التباين الكلي، والجدول%) 40.308( فسرت ما نسبته
  .يوضح ذلك

قيم الجذور الكامنة ونسبة التباين المفسر لمقياس  :)2( جدول
  االنغماس األكاديمي

  القيمة  العوامل
نسبة التباين 

  %المفسر
نسبة التباين 
  %المفسر الكلي

  %16.551  16.551  7.283  األول
  %30.69  13.517  5.948  الثاني
  %40.308  10.239  4.505  الثالث

أن العامل األول فسر ما نسبته ) 2(يتبين من الجدول 
من التباين الكلي المفسر، وفسر العامل الثاني ما %) 16.551(

من التباين الكلي المفسر، وفسر العامل الثالث %) 13.517(نسبته 
وقد اختيرت . من التباين الكلي المفسر%) 10.239(ما نسبته 

العامل الذي تنتمي إليه  الفقرات اعتمادا على معيار تشبعها على
وقد أظهرت نتائج التحليل أن الفقرات %. 30على أن ال يقل عن 

، )38-35-32-29-22-19-16- 13- 10- 7-4-1(ذوات األرقام 
وتدور مضامينها حول االنغماس السلوكي، وكانت معامالت تشبعها 

)0.44 ،0.30 ،0.37 ،0.38 ،0.59 ،0.45 ،0.31 ،0.50 ،
على التوالي، وأن الفقرات ذوات ) 0.58، 0.53، 0.30، 0.63

-40- 37- 34- 31-28-25-24-21-18-15- 12- 9-6-3(األرقام 
، وتدور مضامينها حول االنغماس االنفعالي، وكانت )42-43-44

، 0.63، 0.58، 0.55، 0.51، 0.56، 0.57(معامالت تشبعها 

0.44 ،0.56 ،0.68 ،0.52 ،0.41 ،0.46 ،0.41 ،0.65 ،
-2(أما الفقرات ذوات األرقام . على التوالي )0.70، 0.61، 0.74

، وتدور )41- 20-23-26-27-30-33-36-39- 17- 14- 5-8-11
، 0.63(مضامينها حول االنغماس المعرفي، وكانت معامالت تشبعها 

0.50 ،0.39 ،0.77 ،0.38 ،0.64 ،0.72 ،0.66 ،0.63 ،
  .على التوالي) 0.58، 0.49،0.66، 0.50، 0.42، 0.48

ق من صدق بناء مقياس االنغماس األكاديمي وكذلك للتحق
بحساب معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية 

  ).3( للمقياس، كما هو مبين في الجدول

قيم معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس االنغماس  :)3( جدول
  األكاديمي والدرجة الكلية للمقياس

  األبعاد
االنغماس 
  السلوكي

االنغماس 
  االنفعالي

االنغماس 
  المعرفي

الدرجة 
  الكلية

االنغماس 
        1  السلوكي

االنغماس 
  االنفعالي

0.66*  1      

االنغماس 
  المعرفي

0.77*  0.75*  1    

الدرجة 
الكلية 
  للمقياس

0.86*  0.92*  0.92*  1  

أن قيم معامالت االرتباط بين أبعاد ) 3(يتبين من الجدول 
وأن  ،)0.92-0.86(تراوحت بين المقياس والدرجة الكلية للمقياس 

قيمة معامل االرتباط بين بعد االنغماس السلوكي وبعد االنغماس 
وبلغت قيمة االرتباط بين بعد االنغماس  ،)0.66(االنفعالي بلغت 

وبلغت قيمة معامل  ،)0.77(السلوكي وبعد االنغماس المعرفي 
). 0.75(االرتباط بعد االنغماس االنفعالي وبعد االنغماس المعرفي 

كما تم حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والبعد الذي تنتمي 
إليه من جهة والدرجة الكلية للمقياس من جهة أخرى كما هو مبين 

  ). 4(في الجدول
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  قيم معامالت االرتباط بين فقرات مقياس االنغماس األكاديمي مع أبعادها والدرجة الكلية للمقياس :)4( جدول
  االنغماس المعرفي  االنغماس االنفعالي  االنغماس السلوكي

  الكلي  البعد  الفقرة  الكلي  البعد  الفقرة  الكلي  البعد  الفقرة
1.  0.30  0.20  3.  0.37  0.34  2.  0.49  0.37  
4.  0.48  0.35  6.  0.41  0.34  5.  0.61  0.53  
7.  0.49  0.28  9.  0.57  0.59  8.  0.56  0.61  

10.  0.52  0.42  12.  0.53  0.61  11.  0.75  0.68  
13.  0.58  0.49  15.  0.36  0.31  14.  0.54  0.50  
16.  0.58  0.53  18.  0.45  0.44  17.  0.68  0.61  
19.  0.46  0.41  21.  0.49  0.57  20.  0.76  0.71  
22.  0.60  0.52  24.  0.63  0.65  23.  0.75  0.70  
29.  0.67  0.72  25.  0.32  0.41  26  0.63  0.58  
32.  0.32  0.30  28.  0.61  0.65  27.  0.58  0.54  
35.  0.51  0.54  31.  0.56  0.37  30.  0.50  0.45  
38.  0.40  0.43  34.  0.54  0.52  33.  0.54  0.49  

      37.  0.41  0.40  36.  0.44  0.43  
      40.  0.57  0.62  39.  0.48  0.45  
      42.  0.56  0.58  41.  0.61  0.61  
      43.  0.55  0.51        
      44.  0.42  0.49        

                

أن قيم معامالت ارتباط فقرات بعد  )4( يتبين من الجدول 
، )0.67-0.30(االنغماس السلوكي مع مجالها تراوحت بين 

وتراوحت قيم معامالت ارتباط فقرات بعد االنغماس السلوكي مع 
، وأن قيم معامالت ارتباط )0.72-0.20(الدرجة الكلية للمقياس 

-0.36(فقرات بعد االنغماس االنفعالي مع مجالها تراوحت بين 
معامالت ارتباط فقرات بعد االنغماس  ، وتراوحت قيم)0.63

، وأن قيم )0.65-0.31(االنفعالي مع الدرجة الكلية للمقياس 
معامالت ارتباط فقرات بعد االنغماس المعرفي مع مجالها تراوحت 

، وتراوحت قيم معامالت ارتباط فقرات بعد )0.76- 0.44(بين 
  ).0.71- 0.37(لمقياس االنغماس المعرفي مع الدرجة الكلية ل

  ثبات مقياس االنغماس األكاديمي

تم التحقق من ثبات المقياس بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق 
)Test-Retest( إذ طبق المقياس على عينة استطالعية مكونة من ،
  طالبًا وطالبة خارج عينة الدراسة، وبعد مرور أسبوعين تم ) 60(

م حساب معامل ارتباط بيرسون تطبيق المقياس على نفس العينة، وت
للمقياس ككل، وقد بلغ معامل الثبات ) 0.88(بين مرتي التطبيق 

لبعد االنغماس ) 0.68(، و)0.76(لبعد االنغماس السلوكي 
وكذلك تم حساب . لبعد االنغماس المعرفي) 0.84(االنفعالي، و

معامل االتساق الداخلي باستخدام طريقة كرونباخ ألفا، وبلغ معامل 
لبعد ) 0.65(، و)0.70(رونباخ الفا لبعد االنغماس السلوكي ك

) 0.73(لبعد االنغماس المعرفي، و) 0.76(االنغماس االنفعالي، و
  . للمقياس ككل

  تصحيح المقياس

) 44(تكون مقياس االنغماس األكاديمي بصورته النهائية من
وتم تقسيم مستويات االنغماس األكاديمي إلى ثالث فئات , فقرة

  :المعيار اآلتيحسب 

 .مستوى متدن من االنغماس األكاديمي) 2.33-1(من  -

 .مستوى متوسط من االنغماس األكاديمي) 3.67- 2.34(من  -
  .مستوى مرتفع من االنغماس األكاديمي) 5- 3.68(من  -

  مقياس توجهات األهداف

لتوجهات األهداف، ) Was, 2006(تم استخدام مقياس واس 
). 2018(األردنية من قبل محاسنة  والذي تم تعريبه على البيئة

فقرة تقيس أربعة أنواع من توجهات ) 33(يتكون المقياس من 
) 13(وخصص له ) Mastery(بعد أهداف اإلتقان : األهداف هي

وخصص ) Performance-Approach(األداء -فقرة، وبعد إقدام
) Performance-Avoidant(األداء -فقرات، وبعد تجنب) 8(له 

) Work Avoidant(فقرات، وبعد تجنب العمل  )7(وخصص له 
وتتم االستجابة عن كل فقرة باستخدام . فقرات) 5(وخصص له 

غير صحيح : مقياس ليكرت السداسي باختيار أحد البدائل اآلتية
درجتان، نوعا ما ) 2(درجة، غالبًا غير صحيح ) 1(على اإلطالق 
بًا صحيح درجات، غال) 4(درجات، نوعا ما صحيح ) 3(غير صحيح 

  . درجات) 6(درجات، دائما صحيح ) 5(
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  صدق مقياس توجهات األهداف

بالتحقق من صدق المقياس من ) Was, 2006(قام واس 
خالل الوزن النسبي لكل فقرة مع عاملها، وقد أسفرت نتائج التحليل 

، )0.68-0.30(أن الوزن النسبي لفقرات بعد اإلتقان تراوحت بين 
، )0.59-0.32(األداء بين -فقرات بعد إقداموتراوح الوزن النسبي ل

، )0.54-0.25(األداء بين -وتراوح الوزن النسبي لفقرات بعد تجنب
). 0.73-0.50(وتراوح الوزن النسبي لفقرات بعد تجنب العمل بين 

وهي قيمة ) 1465.51(وبلغت قيمة كاي تربيع للنموذج المتوقع 
  . ذات داللة إحصائية

لتحقق من دالالت صدق البناء با) 2018(وقام محاسنة 
لمقياس توجهات األهداف باستخدام تحليل المكونات األساسية 

)Principle components Analysis ( وقد أسفرت نتائج
من %) 41.627(التحليل عن وجود أربعة عوامل فسرت ما نسبته 

حيث فسر العامل األول ما نسبته . التباين الكلي المفسر
ن الكلي المفسر، وفسر العامل الثاني ما من التباي%) 16.031(

من التباين الكلي المفسر، وفسر العامل الثالث %) 10.617(نسبته 
من التباين الكلي المفسر، وفسر العامل %) 7.596(ما نسبته 

  . من التباين الكلي المفسر%) 7.383(الرابع ما نسبته 

   ثبات مقياس توجهات األهداف

بالتحقق من ثبات المقياس بطريقة ) Was, 2006(قام واس 
االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، وقد بلغت قيمة 

-لبعد إقدام) 0.68(، و)0.81(معامل كرونباخ ألفا لبعد اإلتقان 
  .لبعد تجنب العمل) 0.75(األداء، و-لبعد تجنب) 0.64(األداء، و

 بالتحقق من دالالت ثبات مقياس) 2018(وقام محاسنة 
توجهات األهداف باستخدام طريقة التطبيق وإعادة التطبيق، وقد 

لبعد ) 0.70(، و)0.86(بلغت قيمة معامل الثبات لبعد اإلتقان 
لبعد تجنب ) 0.73(األداء، و-لبعد تجنب) 0.75(األداء، و-إقدام
بالتحقق من دالالت ثبات مقياس ) 2018(وقام محاسنة . العمل

قة االتساق الداخلي باستخدام توجهات األهداف باستخدام طري
معادلة كرونباخ ألفا، وقد بلغت قيمة كرونباخ الفا لبعد اإلتقان 

األداء، -لبعد تجنب) 0.74(األداء، و- لبعد إقدام) 0.68(، و)0.83(
  .لبعد تجنب العمل) 0.71(و

  اإلجراءات

تم توزيع أدوات الدراسة على أفراد  الدراسة، أهداف لتحقيق
أهداف الدراسة، وإعطاؤهم وقتًا كافيًا في اإلجابة العينة، وتوضيح 

عن فقرات المقياسين، واإلجابة عن استفسارات الطلبة، والطلب 
منهم اإلجابة بصدق، وإخبارهم أن النتائج هي لغايات البحث العلمي 

 .فقط وستعامل بسرية تامة

  

  

  األساليب اإلحصائية

ابية لتحقيق أهداف الدراسة، استخدمت المتوسطات الحس
تحليل التباين واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن السؤال األول، و

. لإلجابة عن السؤال الثاني )Three-way MANOVA(الثي الث
  .لإلجابة عن السؤال الثالث) Person(ومعامل ارتباط بيرسون 

  ومناقشتها النتائج

ما مستوى االنغماس األكاديمي : النتائج المتعلقة بالسؤال األول
  ى طلبة الجامعة الهاشمية؟لد

تم حساب المتوسطات الحسابية  ،لإلجابة عن هذا السؤال
واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على مقياس 

  ).5(، كما هو مبين في الجدولاالنغماس األكاديمي

لمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)5( جدول
  االنغماس األكاديمي

  النمط
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  المستوى  الرتبة

االنغماس 
  متوسط  3  0.53  3.51  السلوكي

االنغماس 
  االنفعالي

 متوسط  2  0.67  3.54

االنغماس 
 متوسط  1  0.60  3.64  المعرفي

االنغماس 
 متوسط    0.55  3.56  األكاديمي

لدى  مستوى االنغماس األكاديميأن  )5(ل يتبين من الجدو 
). 3.56(بمتوسط حسابي " متوسط"جاء بمستوى طلبة الجامعة 

وكذلك يتبين من الجدول أن بعد االنغماس المعرفي جاء في المرتبة 
بعد االنغماس االنفعالي ، يليه )3.64(األولى بمتوسط حسابي 

بعد االنغماس ، وفي الترتيب األخير جاء )3.54( بمتوسط حسابي
وكذلك تم حساب المتوسطات . )3.51( بمتوسط حسابي السلوكي

الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أبعاد االنغماس 
  ).8-6(األكاديمي كما هو مبين في الجداول 

لقد أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال األول أن مستوى 
. االنغماس األكاديمي لدى طلبة الجامعة الهاشمية كان متوسًطا

وبمستوى  في المرتبة األولى نغماس المعرفيبعد اال حيث جاء
متوسط، وجاء بعد االنغماس االنفعالي في المرتبة الثانية وبمستوى 
متوسط، في حين جاء بعد االنغماس السلوكي في المرتبة األخيرة 

  .وبمستوى متوسط
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ويرجع الباحثون هذه النتيجة إلى أن خصائص الطلبة 
باالنتماء للجامعة يلعب دورًا مهمًا في وموضوع التخصص والشعور 

انغماس الطلبة األكاديمي، وللتحصيل الدراسي أهمية كبيرة في 
انغماس الطلبة األكاديمي، حيث كلما ارتفع التحصيل الدراسي 
للطلبة، زادت دافعية الطلبة وانغماسهم األكاديمي في العملية 

ث يجد وكذلك صعوبة بعض التخصصات العلمية، حي .التعليمية
بعض الطلبة أن نتائجهم ال تعادل جهدهم المبذول على تلك المواد، 
مما يؤدي إلى إحباطهم وعدم انغماسهم أكاديميًا بالصورة التي 

 للدافعية الرئيسية العوامل أحد الطلبة انغماس ويعد. يجب أن تكون
)Ferrel, 2012.(  وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة سبركو

(Sbrocco, 2009) والتي أظهرت أن خصائص الطلبة، وموضوع ،
التخصص، والشعور باالنتماء للجامعة يلعب دورًا مهمًا في انغماس 
الطلبة من الناحية األكاديمية، حيث كلما كان التحصيل الدراسي 

  . عاليًا زاد من دافعية الطلبة وانغماسهم بالعملية التعليمية

 المرتبة في جاءي االنغماس المعرف بعد أن النتائج وأظهرت
إلى أهمية  النتيجة هذهالباحثون  يرجعو متوسط؛ وبمستوى األولى،

االنغماس المعرفي لدى الطلبة، حيث يعد من أهم األهداف التي 
كما أن النغماس الطلبة باألنشطة التعليمية أهمية . يسعون لتحقيقها

كبرى، ووسيلة فعالة في زيادة التعلم، وتحسين نتائجه داخل 

سسات التعليمية، ومسؤولية ودور أعضاء الهيئة التدريسية المؤ
  ).Lester, 2013(واإلدارية في تشجيع انغماس الطلبة معرفيًا 

 المرتبة علىاالنغماس االنفعالي  بعد بحصول يتعلق وفيما
 الطبيعة خصائصالنتيجة إلى  هذهالباحثون  فيرجع؛ المتوسطة
 حيث ضغوطات؛ من تتضمنه وما المرحلة هذه في للطلبة االنفعالية

وردود الفعل  االنفعالية، والميول المزاجية، بالحالة الطلبة يتسم
اإليجابية والسلبية تجاه المدرسين، والزمالء، واألصدقاء في 
المؤسسات التعليمية، ويعمل على تكوين عالقات داخل المؤسسات 

 تؤثر والتيالتعليمية من أجل االستعداد والقيام بالمهام المطلوبة 
   .األكاديمية المهام إكمال في الطلبة رغبة على

 المرتبة في جاء الذي النغماس السلوكيا ببعد يتعلق وفيما
يرجع الباحثون هذه النتيجة إلى أهمية  متوسط؛ وبمستوى األخيرة،

االنغماس باألنشطة الالصفية التي تعد حاسمة لتحقيق نتائج 
أكاديمية إيجابية، كما يعد االنغماس السلوكي وسيلة للتعرف إلى 
درجات التحصيل لدى الطلبة، ومعرفة الوقت الذي يقضيه الطالب 

وكذلك يصف إلنهاء الواجبات والمهام، وحضور الطالب للتعليم، 
إنتاجية الطاقة للنجاح األكاديمي، وهي عبارة عن الجهد، والمثابرة، 

  . والرغبة في العمل

  بعد االنغماس السلوكي: أوًال

  فقرات بعد االنغماس السلوكيلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)6( جدول        

  الفقرة  الرتبة  رقم الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  المستوى

  مرتفع  0.90  4.28  .لدي بعض األصدقاء في الجامعة  1  38
  مرتفع  0.84  4.23  .ألتزم بأنظمة الجامعة، وتعليماتها  2  32
  مرتفع  1.16  4.22  .أخطط للتخرج من الجامعة  3  10
  مرتفع  1.28  3.90  .باالنسحاب من الجامعة أفكر  4  7
  مرتفع  0.89  3.71  .أعمل بشكل جيد أثناء وجودي في الجامعة  5  16
  متوسط  1.01  3.57  .أقوم عادًة بإنجاز مهماتي األكاديمية  6  29
  متوسط  0.96  3.47  .أنجز واجباتي األكاديمية في الوقت المحدد  7  35
  متوسط  1.36  3.41  .أتأخر عادةً عن حضور المحاضرات  8  4
  متوسط  1.07  3.26  .تحقق الجامعة أهدافي المستقبلية  9  13
  متوسط  1.09  2.80  .يشرد ذهني في المحاضرة  10  22
  متوسط  1.10  2.68  .غالبًا ما أواجه مشكالت في الجامعة  11  1

19  12  
أقوم بدور نشط في األنشطة الالمنهجية في 

  متوسط  1.04  2.57  .جامعتي

  متوسط  0.53  3.51  الكلي
        

أن مستوى االنغماس السلوكي لدى ) 6(يتبين من الجدول  
وأن ). 3.51(أفراد عينة الدراسة كان متوسطًا بمتوسط حسابي 

حصلت " لدي بعض األصدقاء في الجامعة"الفقرة التي تنص على 

الفقرة التي تنص ، وأن )4.28(على المرتبة األولى بمتوسط حسابي 
حصلت " أقوم بدور نشط في األنشطة الالمنهجية في جامعتي"على 

  ).2.57(على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي 

  



  محاسنة والعلوان والعظامات

159 
 

  بعد االنغماس االنفعالي: ثانيًا

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بعد االنغماس االنفعالي :)7( جدول

مستوى االنغماس االنفعالي لدى  أن) 7(يتبين من الجدول  
وأن ). 3.54(أفراد عينة الدراسة كان متوسطًا بمتوسط حسابي 

" أشعر باألمان أثناء وجودي في الجامعة"الفقرة التي تنص على 

، وأن الفقرة )4.17(حصلت على المرتبة األولى بمتوسط حسابي 
ة حصلت على المرتب" أعتقد بأن التعلم أمر ممل "التي تنص على 

  ).2.28(األخيرة بمتوسط حسابي 

  بعد االنغماس المعرفي: ثالثًا

  لفقرات بعد االنغماس المعرفيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)8( جدول    
رقم 
  الفقرة

  الفقرة  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  المستوى

 مرتفع  0.76  3.95  .أربط المعرفة الجديدة بما أعرفه مسبقًا  1  27
 مرتفع  0.93  3.94  .أقوم بتوظيف المعرفة المكتسبة لحل المشكالت الجديدة  2  39
 مرتفع  0.91  3.91  .أحاول دمج الموضوعات المختلفة في معرفتي العامة  3  41
 مرتفع  0.95  3.90  لفهم المحاضرات الصعبة أكرر المحاولة  4  17
 مرتفع  1.06  3.81  .أعتقد أنني سأبذل قصارى جهدي للتعلم خالل الفصل  5  20
 مرتفع  1.03  3.79  .أعمل بجد قدر المستطاع في إنجاز المهمات األكاديمية  6  11
 مرتفع  0.91  3.75  .أخطط عادة قبل أداء المهمات األكاديمية  7  23

36  8  
األشخاص فهم موضوعًا ما، أطلب مساعدة أعندما ال 

 مرتفع  1.21  3.74  .اآلخرين ألتمكن من فهمه

  مرتفع  0.93  3.71  .أركز انتباهي أثناء شرح المدرس في المحاضرة  9  26

30  10  
عندما أدرس، أسال نفسي للتأكد من فهمي للموضوع 

  .الذي أدرسه
  متوسط  1.05  3.67

  متوسط  1  3.60  .نجازهاإأتحقق من فهمي للمهام الدراسية عند   11  8

  المتوسط الحسابي  الفقرة  الرتبة  رقم الفقرة
االنحراف 
  المعياري

  المستوى

  مرتفع  1.37  4.17  .أشعر باألمان أثناء وجودي في الجامعة  1  44
 مرتفع  0.87  4.07  .ستمتع بتعلم أشياء جديدة في المساقاتأ  2  28
 مرتفع  0.76  3.92  .أهتم جدا بالتعلم أثناء وجودي في الجامعة  3  24
 مرتفع  0.89  3.91  .بالنسبة لي، قاعة التدريس مكان مثير لالهتمام  4  43
 مرتفع  1.09  3.88  .أنا فخور بوجودي في الجامعة  5  34
 مرتفع  1.09  3.86  .نجاز كبيرإن التحاقي بالجامعة أأشعر ب  6  37
  متوسط  1.12  3.63  .باإلثارة حول أدائي للمهمات األكاديمية أشعر  7  40
  متوسط  1  3.62  .حتاج إليهاألي المساعدة عندما  يقدم أعضاء الهيئة التدريسية  8  9
  متوسط  1  3.61  .أعتقد أن ما أتعلمه في الجامعة مثير لالهتمام  9  25

  متوسط  0.84  3.57  .يقوم أعضاء الهيئة التدريسية بعملهم بشكل جيد  10  15
  متوسط  0.96  3.56  .أعتقد بأنني أتلقى تعليمًا جيدًا في الجامعة  11  12
  متوسط  1.16  3.56  .أستمتع بالحديث مع أعضاء الهيئة التدريسية  11  21
  متوسط  1.23  3.27  أوصي الطلبة اآلخرين بااللتحاق بجامعتي  13  18

  متوسط  0.92  3.21  .يهتم أعضاء الهيئة التدريسية بالطلبة  14  3
  متوسط  0.97  3.19  .نجاز المهمات األكاديميةإأهتم ب  15  42
  متوسط  1  2.82  .حاجات الطلبة يتفهم أعضاء الهيئة التدريسية  16  6
  منخفض  1.14  2.28  .أعتقد بأن التعلم أمر ممل  17  31

  منخفض  0.67  3.54  الكلي
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رقم 
  الفقرة

  الفقرة  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  المستوى

33  12  
أتناقش مع زمالئي حول الموضوعات التي تعلمتها في 

  متوسط  1.09  3.56  .المساق

  متوسط  1.09  3.34  .أقضي الكثير من الوقت في إنجاز المهمات األكاديمية  13  2
  متوسط  1.16  3.23  ال أبذل قصارى جهدي في المساق  14  14

5  15  
أقضي الكثير من الوقت في الدراسة، حتى ولو لم يكن 

  متوسط  1.14  2.69  .لدي امتحان

  متوسط  0.60  3.64  الكلي
      

أن مستوى االنغماس المعرفي لدى ) 8(يتبين من الجدول  
وأن ). 3.64(بمتوسط حسابي  أفراد عينة الدراسة كان متوسطًا

" عرفه مسبقًاأربط المعرفة الجديدة بما "الفقرة التي تنص على 
، وأن الفقرة )3.95(حصلت على المرتبة األولى بمتوسط حسابي 

أقضي الكثير من الوقت في الدراسة، حتى ولو لم "التي تنص على 
حصلت على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي " يكن لدي امتحان

)2.69.(  

هل توجد فروق ذات داللة  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
في مستوى االنغماس  )α=0.05(إحصائية عند مستوى داللة 

، وتخصصه )ذكر، أنثى( األكاديمي تعزى إلى متغيرات جنس الطالب

سنة ( ، ومستواه الدراسي)كليات علمية، كليات إنسانية( األكاديمي
  ؟ )أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة

، تم حساب المتوسطات الحسابية لإلجابة عن هذا السؤال
واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على مقياس 
االنغماس األكاديمي وفقا لمتغيرات الجنس، والتخصص، والمستوى 

  ).9( كما هو مبين في الجدول الدراسي،

لمستوى االنغماس األكاديمي وفقًا لمتغير الجنس والكلية والمستوى ) ع( االنحرافات المعياريةو) م( المتوسطات الحسابية: )9( جدول
  الدراسي

  المستويات  المتغيرات
  االنغماس المعرفي  االنغماس االنفعالي  االنغماس السلوكي

  ع  م  ع  م  ع  م

  الجنس
  0.65  3.45  0.85  3.51  0.54  3.39  ذكور
  0.53  3.77  0.50  3.63  0.51  3.59  إناث

  الكلية
  0.61  3.69  0.76  3.63  0.50  3.54  علمية
  0.59  3.58  0.57  3.52  0.56  3.47  إنسانية

المستوى 
  الدراسي

  0.63  3.96  0.50  3.83  0.60  3.75  سنة أولى
  0.64  3.63  0.82  3.63  0.52  3.38  سنة ثانية
  0.43  3.69  0.41  3.64  0.40  3.58  سنة ثالثة
  0.60  3.30  0.68  3.18  0.59  3.45  سنة رابعة

                
وجود فروق ظاهرية في متوسطات  )9(يتبين من الجدول 

االنغماس األكاديمي لدى أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغيرات 
ولمعرفة داللة الفروق بين  .الجنس، والكلية، والمستوى الدراسي

التباين الثالثي متعدد المتوسطات الحسابية استخدم تحليل 
، كما هو مبين في )Three-way MANOVA(المتغيرات 

  ).10(الجدول
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  تحليل التباين الثالثي المتعدد ألثر الجنس والكلية والمستوى الدراسي على االنغماس األكاديمي :)10( جدول

  االنغماس األكاديمي  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

  قيمة ف  متوسط المربعات
الداللة 
  اإلحصائية

  الجنس
  0.110=هوتلنج
  0.00=ح

  0.00  27.939  7.271  1  7.271  السلوكي
  0.30  1.075  0.453  1  0.453  االنفعالي
  0.00  42.725  13.566  1  13.566  المعرفي

  الكلية
 0.003= هوتلنج
  0.46=ح

  0.12  2.363  0.615  1  0.615  السلوكي
  0.46  0.540  0.228  1  0.228  االنفعالي
  0.26  1.228  0.390  1  0.390  المعرفي

  المستوى الدراسي
  0.791=ويلكس
  0.00=ح

  0.00  16.059  4.180  3  12.539  السلوكي
  0.00  20.617  8.692  3  26.077  االنفعالي
  0.00  21.367  6.785  3  20.354  المعرفي

  الخطأ
      0.260  729  189.730  السلوكي
      0.422  729  307.354  االنفعالي
      0.318  729  231.480  المعرفي

  الكلي المصحح
        734  210.090  السلوكي
        734  338.235  االنفعالي
        734  272.675  المعرفي

              

وجود فروق ذات داللة إحصائية في ) 10(يتبين من الجدول  
مستوى االنغماس السلوكي، واالنغماس المعرفي تعزى لمتغير 

، وكانت )27.939(الجنس، حيث كانت قيمة ف لالنغماس السلوكي 
، وهي قيم ذات داللة )42.725(لالنغماس المعرفي  )ف(قيمة 

وع إلى الجدول وبالرج). α=0.05(إحصائية عند مستوى داللة 
يتبين أن المتوسط الحسابي لالنغماس السلوكي لدى الطالبات ) 9(

، وأن المتوسط )3.39(أعلى منه لدى الطلبة الذكور) 3.59(اإلناث 
أعلى منه ) 3.77(الحسابي لالنغماس المعرفي لدى الطالبات اإلناث 

عدم وجود ) 10(ويتبين من الجدول ). 3.45(لدى الطلبة الذكور 
ذات داللة إحصائية في مستوى االنغماس السلوكي، فروق 

واالنغماس االنفعالي، واالنغماس المعرفي تعزى لمتغير التخصص، 
وكذلك يتبن من . غير دالة إحصائيا )ف(حيث كانت جميع قيم 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ) 10(الجدول 
المعرفي تعزى االنغماس السلوكي، واالنغماس االنفعالي، واالنغماس 
تم استخدام  ،لمتغير المستوى الدراسي، ولمعرفة داللة هذه الفروق

  ).11(كما هو مبين في الجدول  ةاختبار شيفيه للمقارنات البعدي

  قًا لمتغير المستوى الدراسينتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لمستوى االنغماس األكاديمي وف :)11( جدول    
االنغماس 
  األكاديمي

  الفئات
المتوسط 
  الحسابي

  المستوى الدراسي
  سنة رابعة  سنة ثالثة  سنة ثانية  سنة أولى

االنغماس 
  السلوكي

  *0.30  *0.17  *0.37    3.75  سنة أولى
    *-0.20    *-0.37  3.38  سنة ثانية
  *0.13    *0.20  *-0.17  3.58  سنة ثالثة
    *-0.13    *-0.30  3.45  سنة رابعة

االنغماس 
  االنفعالي

  *0.65  *0.19  *0.20    3.83  سنة أولى
  *0.45      *-0.20  3.63  سنة ثانية
  *0.44      *-0.19  3.64  سنة ثالثة
    *-0.44  *-0.45  *-0.65  3.18  سنة رابعة

  االنغماس المعرفي

  *0.66  *0.33  *0.27    3.96  سنة أولى
  *0.33      *0.33  3.63  سنة ثانية
  *0.39      *0.27  3.69  سنة ثالثة
    *-0.39  *-0.33  *-0.66  3.30  سنة رابعة
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وجود فروق ذات داللة إحصائية في ) 11(يتبين من الجدول  
الدراسي، حيث  المستوى مستوى االنغماس السلوكي تعزى لمتغير

كان مستوى االنغماس السلوكي أعلى لدى طلبة السنة األولى مقارنة 
. وطلبة السنة الرابعة ،مع طلبة السنة الثانية، وطلبة السنة الثالثة

وكان مستوى االنغماس السلوكي أعلى لدى السنة الثالثة مقارنًة مع 
) 11(دول ويتبين من الج. طلبة السنة الثانية، وطلبة السنة الرابعة

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االنغماس االنفعالي 
الدراسي، حيث كان مستوى االنغماس  المستوى تعزى لمتغير

االنفعالي أعلى لدى طلبة السنة األولى مقارنة مع طلبة السنة الثانية، 
وكان مستوى االنغماس . وطلبة السنة الرابعة ،وطلبة السنة الثالثة

أعلى لدى السنة الثانية، وطلبة السنة الثالثة مقارنًة مع االنفعالي 
وجود فروق ) 11(وكذلك يتبين من الجدول . طلبة السنة الرابعة

 ذات داللة إحصائية في مستوى االنغماس المعرفي تعزى لمتغير
الدراسي، حيث كان مستوى االنغماس المعرفي أعلى لدى المستوى 

ة السنة الثانية، وطلبة السنة الثالثة طلبة السنة األولى مقارنة مع طلب
وكان مستوى االنغماس المعرفي أعلى لدى . وطلبة السنة الرابعة

  . السنة الثانية، وطلبة السنة الثالثة مقارنًة مع طلبة السنة الرابعة

وأظهرت نتائج السؤال الثاني وجود فروق ذات داللة إحصائية 
معرفي تعزى لمتغير في مستوى االنغماس السلوكي، واالنغماس ال

الجنس، إذ كان مستوى االنغماس السلوكي، واالنغماس المعرفي 
لدى اإلناث أعلى منه لدى الذكور، ويرجع الباحثون هذه النتيجة إلى 
أن اإلناث أكثر التزامًا من الذكور، مما يجعلهن أكثر حرصًا على 

ن التعلم والمثابرة، وهن أكثر سعيًا وراء النجاح في محاولة منه
إلثبات ذاتهن، وكذلك تكرس اإلناث وقتًا وجهدًا أكثر للمهمات 
التعليمية كالدراسة، والتلخيص، واستخدام طرق تسهم في نجاحهن 

  . وتفوقهن أثناء الدراسة

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في  فيما
مستوى االنغماس السلوكي، واالنغماس االنفعالي، واالنغماس 

إلى  ويرجع الباحثون هذه النتيجة .المعرفي تعزى لمتغير التخصص
أن التخصصات العلمية واإلنسانية تحتاج إلى انغماس سلوكي، 

تناسب مع طبيعة كل وانفعالي، ومعرفي، ومستوى من التفكير ي
تخصص، وتبعًا للفروق الفردية بين الطلبة والفروق البينية عند 

ويمكن عزو هذه النتيجة إلى أن مستوى االنغماس . الطالب نفسه
، وهذا يفسر )علمية، وإنسانية(األكاديمي لم يتأثر بنوع التخصص 

بأن الطلبة باختالف تخصصاتهم يسعون إلى االنغماس بنفس اآللية 
  .يعتمد على نوع الدراسة التي يدرسها وال

كما كشفت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
مستوى االنغماس السلوكي تعزى لمتغير المستوى الدراسي، حيث 
كان مستوى االنغماس السلوكي أعلى لدى طلبة السنة األولى مقارنة 

 .الرابعة وطلبة السنة مع طلبة السنة الثانية، وطلبة السنة الثالثة،
ويرجع الباحثون هذه النتيجة إلى أن طلبة السنة األولى هم طلبة 
جدد، ولديهم دافعية لإلنجاز أكثر من النظر إلى األمور األخرى 

كبناء عالقات اجتماعية، مما يزيد من التزامهم بالمهمات، 
  .والمتطلبات األكاديمية وبالتالي يؤثر على تحصيلهم الدراسي

ماس السلوكي أعلى لدى السنة الثالثة وكان مستوى االنغ
ويرجع الباحثون . مقارنًة مع طلبة السنة الثانية، وطلبة السنة الرابعة

هذه النتيجة إلى أن طلبة السنة الثالثة نتيجًة لوعيهم، ونضوج فكرهم 
يكونون أكثر انغماسًا من الناحية السلوكية، كذلك يعون صعوبة 

استخدام استراتيجيات، وطرق  المواد الدراسية مما يحتم عليهم
للدراسة تتالءم مع صعوبة المواد، باإلضافة إلى أن طلبة السنة 
الثالثة يقضون وقتًا أكثر في المكتبة الجامعية للبحث عن المعلومات 

  . الدراسية

كما تبين النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 
دراسي، حيث كان االنغماس االنفعالي تعزى لمتغير المستوى ال

مستوى االنغماس االنفعالي أعلى لدى طلبة السنة األولى مقارنة مع 
ويرجع  .وطلبة السنة الرابعة طلبة السنة الثانية، وطلبة السنة الثالثة،

الباحثون هذه النتيجة إلى أن طلبة السنة األولى يواجهون العديد من 
ثر على ردود العقبات والصعوبات من الناحية األكاديمية التي تؤ

أفعالهم والحالة االنفعالية لديهم في المؤسسات التعليمية ولذلك 
 والمعلمين، األقران، من المدرك األكاديمي الدعميحتاجون إلى 

  .؛ باإلضافة ألنهم طلبة جدد في بداية مرحلة جديدةوالعائلة

وكان مستوى االنغماس المعرفي واالنغماس االنفعالي أعلى 
ة، وطلبة السنة الثالثة مقارنًة مع طلبة السنة لدى السنة الثاني

ويرجع الباحثون هذه النتيجة إلى أن طلبة السنة الثانية  .الرابعة
والثالثة لديهم حس المنافسة، وشعور الدافعية لديهم أكبر من طلبة 

 يكونوا أن إلى ويميلونالسنة الرابعة الذين هم في مرحلة التخرج، 
، اآلخرين مع وتواصلهم تعاملهم في رسميين وغير متحفظين غير

  .االجتماعية األنشطةأو  التفاعل من المزيد في لالنغماس

وتشير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
مستوى االنغماس المعرفي تعزى لمتغير المستوى الدراسي، حيث 
كان مستوى االنغماس المعرفي أعلى لدى طلبة السنة األولى مقارنة 

. وطلبة السنة الرابعة بة السنة الثانية، وطلبة السنة الثالثة،مع طل
ويرجع الباحثون هذه النتيجة إلى أن طلبة السنة األولى هم طلبة 

 الضغوطات من للعديدفيها  يتعرضونجدد وفي بداية مرحلة جديد 
 أوقات توفر وعدم دراستهم، في كاالنغماس والنفسية االجتماعية

 والتفكير الدراسة، في استغاللها بل تماعيةاالج لتفاعالتل الفراغ
ًا كبيرًا قدرتتطلب منهم  مستقبلهم حول بالقلق والشعور المستمر

   .دافعيةالو الطاقة، من

هل توجد عالقة ارتباطية : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
االنغماس السلوكي، االنغماس االنفعالي، ( بين االنغماس األكاديمي

أهداف اإلتقان، أهداف ( وتوجهات األهداف) المعرفياالنغماس 
  ؟)األداء، وأهداف تجنب العمل- األداء، أهداف تجنب-إقدام
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 تم حساب معامل ارتباط بيرسون ،لإلجابة عن هذا السؤال
)Pearson Correlations( من جهة،  االنغماس األكاديمي بين
 من جهة أخرى، كما هو مبين في الجدول توجهات األهدافو
)12.(  

 االنغماس األكاديميقيم معامالت االرتباط بين  :)12( جدول
  توجهات األهدافو

توجهات 
  األهداف

  االنغماس األكاديمي
االنغماس 
  السلوكي

االنغماس 
  االنفعالي

االنغماس 
  المعرفي

  *0.33  *0.18  *0.19  اإلتقان
  0.05  0.01  0.04  األداء-إقدام
  *-0.11  -0.06  *-0.13  األداء-تجنب

  *-0.45  *-0.41  *-0.39  تجنب العمل

وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة ) 12(يتبين من الجدول  
إحصائيا بين أهداف اإلتقان واالنغماس السلوكي، واالنغماس 
االنفعالي، واالنغماس المعرفي، وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط 

وجود عالقة ) 12(ويتبين من الجدول ). 0.033-0.18(بين 
األداء واالنغماس -داف تجنبارتباطية سالبة ودالة إحصائيا بين أه

السلوكي، واالنغماس المعرفي، وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط 
، ووجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة )-0.13(إلى ) -0.11(بين 

إحصائيا بين أهداف تجنب العمل واالنغماس السلوكي، واالنغماس 
الرتباط االنفعالي، واالنغماس المعرفي، وقد تراوحت قيم معامالت ا

عدم ) 12(وكذلك يتبين من الجدول ). -0.45(إلى ) - 0.39(بين 
األداء واالنغماس السلوكي، -وجود عالقة ارتباطية بين أهداف إقدام
  . واالنغماس االنفعالي، واالنغماس المعرفي

وأظهرت نتائج السؤال الثالث وجود عالقة ارتباطية موجبة 
نغماس السلوكي، واالنغماس ودالة إحصائيا بين أهداف اإلتقان واال

 أناالنفعالي، واالنغماس المعرفي، ويرجع الباحثون هذه النتيجة إلى 
 رثأكو ،وقلقًا ملًال أقلتعتبر و المتعة، من بمزيد تنبأت اإلتقانأهداف 

 النقدي والتفكير المعرفي، التعّلم الستراتيجيات استخداما
)Ranelluncci et al., 2015 .( عن البحث في الرغبة نأكما 

 أن يمكن ما، لموضوع األساسية التعلم مفاهيم وتحسين إتقان
 الوسط مع استفزازية أكثر بشكل التفاعل علىة الطلب وتحفز تسهل

 ,Ciani & Sheldon( المساعدة أجل من االجتماعي األكاديمي
2010; Madjar et al., 2011; Sideridis & Mouratidis, 

2008; Van Yperen et al., 2009.( من النوع هذا ويحفز 
 وترتبط المهام، إتقان تحقيق أو كفاءتهم زيادة على الطلبة األهداف
 تفضيل ذلك في بما التكيفية النتائج من بمجموعة اإلتقان أهداف

 فية المشارك أثناء والتحمل العالية، والدافعية العمل، تحديات
 مواجهة في واالستمرار الدراسة، أثناء الجهد وبذل المهمة،
 واستخدام الدراسي، العمل في المساعدة طلب في والرغبة العقبات،

 والتنظيم المعرفة، وراء ماواستراتيجيات  المعرفية، االستراتيجيات
 ,Elliot & Church( بالمعلومات ألمدا طويل واالحتفاظ الذاتي،

1997; Elliot & McGregor, 2001; Middleton & 
Midgley, 1997; Wolters, 2004( وبالتالي ستؤثر زيادة ،

  .انغماسهم األكاديمي وقيامهم بالواجبات المطلوبة منهم

 من كل إليها توصلت التي النتائج مع النتيجة هذهتتفق و
 & Abau Al-Ula, 2011; Smiley( اآلتية الدراسات

Anderson, 2011; Elliot, 2006; Gonida, Kiosseoglou 
& Voulala, 2007; Phan, 2014;Diseth & Samdal, 
2015; Mih, Mih & Dragos, 2015; Petricevic, 
Rovan, Pavlin-Bernardic, Putarek & Viahovic- 

Stetic, 2017; ;Sani & Rad, 2015 .(وجود إلىأشارت  التي 
، السلوكي واالنغماس اإلتقان أهداف بين موجبة ارتباطية عالقة

  .المعرفي واالنغماسنفعالي، اال واالنغماس

وكشفت النتائج وجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائيا 
األداء وأهداف تجنب العمل واالنغماس السلوكي، -بين أهداف تجنب

ويرجع الباحثون هذه . واالنغماس المعرفي، واالنغماس االنفعالي
تكمن وراء المشاعر األداء  - تجنب أهدافاتجاهات النتيجة إلى أن 

تتعلق بالمعالجات السطحية  هانإالسلبية مثل الخوف، حيث 
 تجنب إلى يسعون األهداف من النوع لهذا وفقًا والطلبة. والفوضى
 اآلخرين الطلبة من قدرة قلأ أو عادل غير بشكل الظهور

)Hulleman & Schrager,2010; Moller & Elliot, 
  .على انغماسهم األكاديمي مما ينعكس سلبًا، 2006)

 من كل إليها توصلت التي النتائج مع النتيجة هذهتتفق و
 ,Smiley & Anderson, 2011; Gonida( تيةاال الدراسات

Kiosseoglou & Voulala, 2007;Diseth & Samdal, 
2015; Mih, Mih & Dragos, 2015; Petricevic, 
Rovan, Pavlin-Bernardic, Putarek & Viahovic-

Stetic, 2017( ،سالبة ارتباطية عالقة وجود إلىأشارت  التي 
، السلوكي واالنغماس األداء-تجنب أهداف بين إحصائيا ودالة

تختلف نتيجة هذه و .االنفعالي واالنغماس، المعرفي واالنغماس
، التي )Abau Al-Ula, 2011( أبو العالمع دراسة  الدراسة

, السلوكي االنغماس على األداء- تجنبأهداف  تأثير عدمأشارت إلى 
  .االنفعالي واالنغماس المعرفي، واالنغماس

وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة ارتباطية بين أهداف 
األداء واالنغماس السلوكي، واالنغماس االنفعالي، واالنغماس -إقدام

ويرجع الباحثون هذه النتيجة إلى أن من يتبنى أهداف . المعرفي
عليهم أو نيل األداء يكون همه منافسة اآلخرين والتفوق  -واقدام

استحسانهم، وكذلك تجنب المهمات الصعبة التي قد تظهره بمظهر 
الفاشل، لذا فإنه يختار مهمات سهلة، يضمن فيها النجاح، لكن مثل 
هذه المهمات ال يستفاد منها في تعلمه وقيامه بالمهمات األكاديمية 

)David, 2009.(  

 من كل إليها توصلت التي النتائج معة النتيج هذهتختلف و
 & Abau Al-Ula, 2011; Abdul Ghani(تية اال الدراسات

Saied, 2018; Gonida, Kiosseoglou & Voulala, 
2007; Smiley & Anderson, 2011; Diseth & 
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Samdal, 2015; Petricevic, Rovan, Pavlin-
Bernardic, Putarek & Viahovic-Stetic, 2017( ،التي 

 أهداف بين إحصائيًا ودالةإيجابية  ارتباطية عالقة وجود إلىأشارت 
 واالنغماس، المعرفي واالنغماس، السلوكي واالنغماس، األداء-إقدام

 ,Mih, Mih & Dragos: (وكل من الدراسات االتية .االنفعالي
2015 ; Sani & Rad, 2015( ،عالقة وجود إلىأشارت  التي 

 واالنغماس، األداء-إقدام أهداف بين إحصائيا ودالةسالبة  ارتباطية
  .المعرفي واالنغماس، السلوكي

  التوصيات

يوصي  ،في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية
  :يأتيبما  الباحثون

 أهدافمساعدة الطلبة في تبني أهداف اإلتقان واالبتعاد عن  -1
 .األداء-تجنب

تعزيز مستوى االنغماس األكاديمي لدى الطلبة الذكور من  -2
تفعيل دور عمادات شؤون الطلبة في إشراك الطلبة في خالل 

 .األنشطة المنهجية والالمنهجية
إجراء مزيد من الدراسات التي تبحث عالقة االنغماس  -3

األكاديمي بمتغيرات أخرى؛ بسبب ندرة الدراسات التي تناولت 
  .هذا المتغير في البيئة العربية
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