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  القدرة التنبؤية للذكاء االنفعالي بالشغف األكاديمي لدى طلبة الجامعة

 **عمر العظاماتو  *عماد الزعبي

Doi: //10.47015/18.4.10 
  
  

 23/8/2021 :تاريخ قبوله                                                                                                     12/4/2021 :تاريخ تسلم البحث

الشـغف  بتقصي القدرة التنبؤية للـذكاء االنفعـالي    إلىهدفت هذه الدراسة  :ملخص
مدينة  في لدى طلبة جامعة البلقاء التطبيقية) المتناغم والقهري(األكاديمي ببعديه 
اسـتخدم فـي   و. طالبـا وطالبـةً  ) 527(تكونت عينـة الدراسـة مـن    . السلط في األردن

. مقيــاس الشــغف األكــاديمي، ومقيــاس الــذكاء االنفعــالي     : هــذه الدراســة مقياســان  
أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الشغف األكاديمي المتناغم لـدى طلبـة الجامعـة    و

فروًقا دالًة إحصائيا  مرتفع، ومستوى الشغف األكاديمي القهري متوسط، وأن هناك
عزى للسـنة الدراسـية لصـالح طلبـة السـنة األولـى،       في الشغف األكاديمي المتناغم، ت

وأن الشغف األكاديمي القهري يتناقص بشكل دال إحصائيا كلما تقـدم الطالـب فـي    
: وجد فروق دالة إحصائيا فـي بعـدي الشـغف األكـاديمي    تسنوات الدراسة، وأنه ال 

 أظهــرت النتــائج أن كـذلك . المتنـاغم، والقهــري تعـزى للتخصــص الدراسـي والجــنس   
: الذكاء االنفعالي قد ساهم بـالتنبؤ بالشـغف األكـاديمي المتنـاغم، مـن خـالل بعـدي       

حيث بلغت نسبة التباين التراكمية المفسرة . تنظيم االنفعاالت، والتواصل االجتماعي
، %)33.8(التــي تعــود لهــذين البعــدين مجتمعــين فــي الشــغف األكــاديمي المتنــاغم    

نفعــالي قــد ســاهم بــالتنبؤ بالشــغف األكــاديمي   وأظهــرت النتــائج أيضــا أن الــذكاء اال 
حيث بلغت نسبة التبـاين  . القهري، من خالل بعدي التواصل االجتماعي، والتعاطف

التراكمية المفسرة التي تعود لهذين البعدين مجتمعين في الشغف األكاديمي القهري 
)15.1(% .  

شغف القهري، الـذكاء  الشغف األكاديمي، الشغف المتناغم، ال: الكلمات المفتاحية(
  )االنفعالي، طلبة الجامعة

  

على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبحت دراسة علم  :مقدمة
في القضايا النفسية،  نهجا ناشًئا للعديد من الباحثينالنفس اإليجابي 

والتربوية، واالجتماعية؛ إذ يؤكد هذا النهج على دراسة الجوانب المرتبطة 
بالرفاهية، والسعادة، وجودة الحياة، من خالل التركيز على الجوانب 

  . اإليجابية الداعمة للتكيف بشكل عام

تشكل المكونات وفي ظل تعقد متطلبات الدراسة الجامعية وتعددها، 
ية واالنفعالية للمتعلم عامًلا حاسما في تحقيق النجاح األكاديمي، الوجدان

والتوافق النفسي واالجتماعي؛ فالعاطفة الموجهة للنشاط األكاديمي تحتل 
تعمل على دفعه نحو المثابرة، واالندماج في مكانًة مركزيًة في حياته، و

حديات األنشطة التعليمية التعلمية، وتساعده على مواجهة الضغوط والت
 ,Ruiz-Alfonso & León(بكفاءة، لتحقيق القيمة في األداء األكاديمي 

2016(.  

أن المكون العاطفي الموجه  (Vallerand, 2008) فاليران ويؤكد
للنشاط يجعل حياة الفرد ذات معنى، وأن هناك ثالثة مؤشرات تحدد ما إذا 

التوجه نحو النشاط، : شغف، وهي إلىكان االنخراط في نشاط ما سيتحول 
؛ فالفرد الشغوف بنشاط ما يتوجه نحوه فيهوتقديره وتثمينه، واالنخراط 

بحماس، ويقدره بشكل كبير، ويعمل على تعظيمه، ودمجه في هويته 
الشغف بشكل عام ) Vallerand, 2015( فاليرانيعرف و .الذاتية
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The Predictability of Emotional Intelligence in 
Academic Passion among University Students 

Emad Al-Zubi,   Al-Balqa’ Applied University, Jordan. 

Omar Al-Adamat,  Ministry of Education, Jordan.   
 
Abstract: This study aimed to investigate the predictive 
ability of emotional intelligence in academic passion in its two 
dimensions (harmonious and obsessive) among the students of 
Al-Balqa Applied University in Salt, Jordan. The study sample 
consisted of (527) male and female students. Two scales were 
used in this study: the academic passion scale and the 
emotional intelligence scale. The results of the study showed 
that the level of harmonious academic passion among 
university students is high, the level of obsessive academic 
passion is medium and there are statistically significant 
differences in the harmonious academic passion attributed to 
the study year in favor of first-year students and that the 
obsessive academic passion declines statistically as the student 
proceeds through years of study. The findings also showed 
that there are no statistically significant differences in the two 
dimensions: harmonious and obsessive academic passion 
attributed to major and gender. The results also showed that 
emotional intelligence contributed to the prediction of 
harmonious academic passion through the dimensions: 
emotion regulation and social communication, where the total 
variance explained by these two dimensions combined in 
harmonious academic passion is (33.8%). The results also 
showed that emotional intelligence contributed to the 
prediction of obsessive academic passion through the social 
communication and empathy dimensions, as the cumulative 
explained variance due to these two dimensions combined in 
obsessive academic passion was (15.1%). 

(Keywords: Academic Passion, Harmonious Passion, 
Obsessive Passion, Emotional Intelligence, University 
Students) 

  

  

  

نحو شيٍء ما، يحبه ويستثمر فيه الكثير من  الفردأنه ميل قوي لدى ب
كالوكين يعرفه و. الوقت، والطاقة، من خالل االنخراط طويل األمد

قوية  إيجابية عاطفةبأنه  )Klaukien & Breugst, 2009(وبروجست 
  .نحو المهمات، واألنشطة ةموجه
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) Vallerand et al., 2003( وآخرون وقد طور فاليران
الشغف المتناغم : نموذجا ثنائيا للشغف، اشتمل على نمطين

(Harmonious Passion)،  والشغف القهري)Obsessive 
Passion(ها فيفالشغف المتناغم يمثل الحالة األمثل، التي يشعر  ؛

الفرد بالسيطرة على النشاط المستهدف والتحكم به، وهذا الشعور 
وعندما يمتلك الفرد شغًفا  .إيجابيةهم في تحقيق نتائج نفسية يسا

فإنه سيمارس رقابًة وضبًطا ذاتيا، ويختار بحرية االنخراط  ،متناغما
االندماج في النشاط  إلىفهو بمثابة قوة تحفيزية تقوده  ؛في النشاط
الشغف القهري  في حين أن الفرد الذي يسيطر عليه. عن قصد

تصبح العاطفة القوية يشعر بأنه مجبر على االنخراط في النشاط، و
تجاه النشاط هي التي تتحكم بسلوكه، وهذا النمط من الشغف يمكن 

 .نتائج نفسية سلبية إلىأن يؤدي 

ويمثل الشغف جانبا عاطفيا مهما يسهم في تشكل جزء 
، ولكن طبيعة ، وهذا الجزء له معنى ومغزىدأساسي من هوية الفر

فاألفراد الذين لديهم شغف  تأثيره في حياة الفرد تعتمد على نوعه؛
والتأثير اإليجابي  نون من تحقيق المزيد من الرفاهيةمتناغم، يتمك

أثناء انخراطهم في النشاط المفضل لديهم، وعند عدم قدرتهم في 
على االنخراط في النشاط يكون مستوى اإلحباط لديهم أقل، في 

ن األفراد الذين لديهم شغف قهري نحو نشاط ما ال أحين 
أثناء  في الرفاهية والتأثير اإليجابي إلىتطيعون الوصول يس

انخراطهم في النشاط المفضل، وعند عدم قدرتهم على االنخراط في 
 ,.Vallerand et al(النشاط يكون مستوى اإلحباط لديهم أعلى 

2008; Philippe et al., 2009 .(تشير كثير من الدراسات في و
ة اإليجابية مرتبطة بالشغف أن النتائج النفسي إلىهذا الصدد 

المتناغم، فيما ترتبط النتائج النفسية السلبية بالشغف القهري 
)Amiot et al., 2006 ; Donahue et al., 2009 ; 

Mageau et al., 2011; Lafrenière et al., 2012.(  

أن ) Vallerand et al., 2003(ويؤكد فاليران وآخرون 
والعقالنية، فيما يرتبط الشغف  قيةالشغف المتناغم يرتبط بالمنط

كذلك أشارت . القهري بالتهور والالعقالنية عند االنخراط في النشاط
أن الشغف المتناغم على وجه  إلىنتائج العديد من الدراسات 

التحديد يرتبط بنتائج إيجابية كالرضا عن الحياة، واألداء المرن، 
 ,.Bélanger et al( والتأثير اإليجابي، ويحمي من األداء السلبي

2013; Birkeland & Buch, 2015; Birkeland et al., 
2017; Carbonneau et al., 2015; Donahue et al., 
2012; Gustafsson et al., 2011; Trépanier et al., 

2014; Curran et al., 2015;( .أكدت نتائج دراسة  وقد
مزيد  إلىي يؤد أن الشغف القهري) Vallerand, 2015( فاليران

من العمليات الدفاعية التي تمنع األفراد من المشاركة الفاعلة في 
  .المهام، وعدم القدرة على التكيف بالشكل المناسب

فهو ميل قوي نحو نشاط تعليمي وبالنسبة للشغف األكاديمي، 
يحبه الطالب، ويدرك أهميته، ويستثمر فيه الوقت والطاقة 

)Vallerand et al., 2003 .(خوبو الندى بركوير (Birkeland 

& Buch, 2015)  أن الشغف األكاديمي حالة تحفز دافعية
هو ميل الطالب  المتعلم، وتعزز نشاطه العقلي؛ فالشغف األكاديمي

 .التركيز على تحسين كفاءته الخاصة في الجوانب التعليمية إلى
ية وهناك كثير من النَّظريات التي فسرت الشغف األكاديمي، منها نظر

، حيث )Deci & Ryan, 2000(تقرير المصير لديسي وريان 
أن الفرد خالل مراحل حياته المختلفة ينخرط  إلىتشير هذه النَّظرية 

في كثير من األنشطة من أجل إشباع حاجاته النفسية، التي بدورها 
وتتأثر الحاجات . تمثل أبنية نفسية أساسية تدفعه نحو النشاط

االستقالل الذاتي الذي يمثل حاجة الفرد لمعرفة : النفسية بعاملين
نفسه؛ فالفرد يشعر باالرتياح عندما يرى أثرا ملموسا وحقيقيا 
ألفعاله، عند امتالكه حرية االختيار، وتوجيه الذات، والشعور 

الكفاءة الذاتية، التي فهو أما العامل الثاني . بالسيطرة على النشاط
فعندما  ؛درته على القيام بمهمة مااعتقاد الفرد حول قفي تتمثل 

يشعر الفرد بالكفاءة الذاتية من خالل التجارب الناجحة التي يمر بها 
يطور دافعية ذاتية في المستقبل تجاه فإنه خالل ممارسته للنشاط، 

  .األنشطة المشابهة

فتفسر الشغف  (Roland Viau)رولند فيو أما نظرية 
الدافعية نحو االنخراط  بهاتكون األكاديمي من خالل الطريقة التي ت

وترى هذه النظرية أن دافعية الطالب نحو االنخراط  .األكاديمي
عامل يتعلق بإدراك قيمة وأهمية : ثالثة عواملباألكاديمي تتأثر 

النشاط، حيث يرتفع مستوى الشغف األكاديمي كلما أدرك الطالب 
إلحساس يتعلق با فهو أما العامل الثاني. قيمة وأهمية النشاط

الداخلي لدى الطالب حول قدرته على القيام بالنشاط، حيث يظهر 
النشاط كلما كان لديه احساس داخلي قوي بالطالب اهتماما كبيرا 

قدرة الطالب على في والعامل الثالث يتمثل . بقدرته على اإلنجاز
فكلما زادت سيطرة الطالب  ؛التحكم في المثيرات المرتبطة بالنشاط

يرات المؤثرة في النشاط، زاد انخراطه في النشاط على المث
)Moeller, 2013 .(  

وقد تناول الباحثون الشغف األكاديمي من خالل كثير من 
 & Hodgins(ينز وني جحيث أشارت نتائج دراسة هود ،الدراسات

Knee, 2002 (أن الشغف األكاديمي يؤثر في سلوك المتعلم  إلى
ونشاطه، وحالته النفسية؛ فإذا كان الشغف األكاديمي متناغما، فذلك 

عور نحو األداء األمثل، ومن ثم الشدفع العمليات النفسية  إلىيؤدي 
بالرضا عن الحياة الدراسية، أما إذا كان الشغف األكاديمي قهريا، 

بية كاألداء الضعيف، وعدم التعاون، آثار سل إلىفذلك يؤدي 
والدخول في صراع مع اآلخرين، والشعور المستمر بالقلق، 

 Forest( أشارت نتائج دراسة فوريست وآخرين كذلك. واالكتئاب
et al., 2012 (أن الطلبة ذوي الشغف األكاديمي المتناغم  إلى

 يدركون نقاط القوة المميزة الخاصة بهم بشكل كبير، مقارنة مع
أشارت نتائج دراسة و. الطلبة ذوي الشغف األكاديمي القهري

وجود عالقة ارتباطية إيجابية  إلى) Al-Harthy, 2015(الحارثي 
بين الشغف األكاديمي المتناغم والشعور بالسعادة، ووجود عالقة 
ارتباطية سلبية بين الشغف األكاديمي القهري والشعور بالسعادة، 
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ئيا في الشغف األكاديمي المتناغم وعدم وجود فروق دالة إحصا
طالب المرحلة الثانوية بمدينة مكة  تعزى لمتغير التخصص لدى

  .المكرمة

 ,Al-Jarrah & Alrabee(دراسة الجراح والربيع أما نتائج 
طالبا وطالبًة من ) 230(التي أجريت على عينة مكونة مـن ) 2020

الطلبة الملتحقـين فـي برنـامجي الماجسـتير والدكتوراه فـي جامعـة 
مرتفعا  ىأن أفـراد العينـة أظهروا مستو إلىاليرمـوك، فقد أشارت 

متوسًطا من الشغف  ىلشغف األكاديمي المتناغم، ومستومن ا
دالـة  وجـود فـروق إلىاألكاديمي القهري، وأشارت النتائج ايضا 

متغيـر البرنـامج  إلىإحصائيا فـي مسـتوى الشـغف القهري تعـزى 
الدراسـي، لصـالح طلبـة برنـامج الدكتوراه، وعدم وجود فروق دالة 
إحصائيا في مستوى الشغف المتنـاغم، والقهري تعـزى لمتغير 

   .الجنس

التي ) Al-Dabaa, 2021(الضبع وأشارت نتائج دراسة 
طالبًة من طلبة برنامج طالبا و) 86(مكونة من أجريت على عينة 

أن مستوى الشغف األكاديمي  إلى ة الملك خالدجامعفي  الماجستير
المتناغم لدى أفراد العينة جاء مرتفعا، في حين جاء مستوى 

وجود  إلىالشغف األكاديمي القهري متوسًطا، وأشارت النتائج ايضا 
فروق دالة إحصائيا في الشغف األكاديمي المتناغم تعزى لمتغير 
الجنس لصالح اإلناث، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا في الشغف 

  .األكاديمي القهري تعزى لمتغير الجنس

ويرتبط الشغف األكاديمي بشكل خاص بكثير من المتغيرات 
 فقد. ، ومن هذه المتغيرات الذكاء االنفعاليالمعرفية والوجدانية

أظهرت الدراسات التي أجريت على طلبة التعليم العام، والتعليم 
الجامعي وجود ارتباط إيجابي بين االنخراط األكاديمي والذكاء 

 ;Durán et al., 2006; Extremera et al.,2007( االنفعالي
Wefald & Downey, 2009; Drummond, 2014; 
Urquijo & Extremera, 2017; Moreno-Fernandez et 

al., 2020(، ا من الجوانب  حيث يشكلا مهمالذكاء االنفعالي جانب
، ويؤدي دورا حيويا في حياته، وفي سلوكه، الوجدانية للمتعلم

يمثل الذكاء االنفعالي مجموعة المهارات العاطفية التي و .رهوتفكي
ساسا للنجاح في التفاعالت األكاديمية، أيتمتع بها الفرد، والتي تعد 

يضا يمثل القدرة على أوالمهنية، في مواقف الحياة المختلفة، وهو 
إدراك االنفعاالت والميول، وتقويمها والتعبير عنها، وتنظيمها بما 
يضمن تحقيق التكيف بمختلف أشكاله وكلما كان الذكاء االنفعالي 

اعره، والتوجه نحو هدفه، مرتفعا، كان الفرد أقدر على ضبط مش
  .)Goleman,1995(وإيجاد شغفه وتطويره 

متعددة لمفهوم  وقد قدم الباحثون في هذا المجال تعريفات
 ,Mayer & Salovey(عرفه ماير وسالوفي  ؛ فقدالذكاء االنفعالي

بأنه القدرة على تحديد وإدراك المشاعر واالنفعاالت ) 1990
 ،عاالت الخاصة باآلخرين، وتنظيمهاالخاصة بالفرد، والمشاعر واالنف

) Goleman,1995(أما جولمان . وتوظيفها في توجيه السلوك
فقد عرفه بأنه مجموعة من العمليات والمهارات الوجدانية التي 

يمارسها الفرد عند تفاعالته االجتماعية، والتي تعد اساسا لتحقيق 
بأنه ) Murray, 1998(يعرفه موراي و. النجاح في الحياة العملية

. القدرة على ضبط المشاعر السلبية، وإظهار المشاعر االيجابية
بأنه منظومة المهارات ) Bar-on, 2000(ويعرفه بار آون 

االنفعالية، واالجتماعية، والكفاءات الشخصية التي تؤثر في القدرة 
فيما يعرفه فورنهام  ،على التكيف، والنجاح في الحياة العملية

)Furnham, 2006 (أنه قدرة الفرد على إدراك االنفعاالت، ب
أما بيتريدز . وتنظيم المشاعر، والتأثير في مشاعر اآلخرين

)Petrides, 2011 ( فيعرفه بأنه مجموعة المهارات الشخصية التي
يوظفها الفرد في إدراك، وتقويم، وإدارة المشاعر الخاصة به، 

  .نفسيوباآلخرين، لتحقيق النجاح في التكيف االجتماعي، وال

 ؛نات، حددت من خالل نماذج متعددةوللذكاء االنفعالي مكو
للذكاء االنفعالي  انموذجGolman, 1995 ((قدم جولمان  فقد

مكون شخصي، ويتضمن ثالثة : يشتمل على مكونين رئيسين، هما
الوعي االنفعالي، وتنظيم وإدارة االنفعاالت، والدافعية : هي أبعاد

المهارات : ومكون اجتماعي، يقوم على بعدين، هما. الذاتية
 & Mayer(قدم ماير وسالوفي و. االجتماعية، والتعاطف

Salovey, 1997 ( ا مفصًلا للذكاء االنفعالي يقوم علىنموذج
بعد إدراك : د هيأربعة أبعاد، سمي نموذج القدرة، وهذه األبعا

المشاعر واالنفعاالت، من خالل القدرة على تحديد المشاعر 
واالنفعاالت الشخصية، ومشاعر اآلخرين، وتنظيمها بشكل دقيق 

وبعد استخدام االنفعاالت وتوظيفها في زيادة . ومالئم اجتماعيا
وبعد فهم وتحليل االنفعاالت، . التركيز، أو التفكير االيجابي

وبعد إدارة االنفعاالت، وتنظيمها، بما . وتفسير معناها وتسميتها،
  . يسهل على الفرد تطوير عالقاته االجتماعية

نموذجا خماسيا لمكونات ) Bar-on, 2006(آون - قدم بار
الذكاء االنفعالي، عرف بالنموذج المختلط، ويقوم هذا النموذج على 

داخلية، بعد يتعلق بالمكونات الشخصية ال: خمسة أبعاد هي
يشتمل على مهارات الفرد في التعامل مع نفسه بنجاح؛ و

كاالستقاللية الذاتية، والوعي الذاتي، وتأكيد الذات، وتقديرها، 
وبعد يتعلق بمكونات العالقة بين األشخاص، ويشتمل . وتحقيقها

التي تساعد الفرد على  عة المهارات االجتماعية األساسيةعلى مجمو
ية وناجحة مع اآلخرين؛ كمهارة التعاطف، إقامة عالقات إيجاب

وبعد يتعلق بمكونات القدرة على التكيف، . والمسؤولية االجتماعية
ويشتمل على مجموعة المهارات الضرورية لتحقيق التكيف الناجح 
مع متطلبات البيئة الداخلية، والخارجية؛ كالقدرة على حل المشكالت 

ق بمكونات إدارة الضغوط، وبعد يتعل. والمرونة في إدراك الواقع
إدارة الضغوط، ومقاومة بويتضمن مجموعة المهارات المتعلقة 

االندفاع؛ كالقدرة على تحمل الضغوط الداخلية والخارجية ومقاومة 
وبعد يتعلق بمكونات المزاج العام، ويتضمن مجموعة . التوتر

 المهارات الخاصة بإدراك الفرد لمزاجه وحالته االنفعالية وضبطها
  .بشكل إيجابي؛ كالقدرة على تنظيم السعادة والتفاؤل
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 إلىالنماذج السابقة لمكونات الذكاء االنفعالي، و إلىواستنادا 
بشكل ) Mayer & Salovey, 1997(نموذج ماير وسالوفي 

خاص ـ الذي يعد النموذج األوسع انتشارا في مجال البحث العلمي ـ 
: عاد للذكاء االنفعالي، وهيسيتم في هذه الدراسة اعتماد أربعة أب

المعرفة االنفعالية، وتنظيم االنفعاالت، والتواصل االجتماعي، 
  .والتعاطف

وقد تناول الباحثون العالقة بين الذكاء االنفعالي واالنخراط 
أجرى دوران وآخرون  فقد. األكاديمي من خالل كثير من الدراسات

)Durán et al., 2006 ( الذكاء بحث دور  إلىدراسة هدفت
االنفعالي المدرك في التنبؤ بالمشاركة، واالندماج األكاديمي لدى 

وقد توصلت نتائج الدراسة . طالبا جامعيا) 373(عينة مكونة من 
أن الذكاء االنفعالي يتنبأ بدرجة كبيرة بالمشاركة، واالندماج  إلى

 & Urquijo(هدفت دراسة اوركويجو وإكستريميرا و. األكاديمي
Extremera, 2017 (تقصي العالقة بين الذكاء االنفعالي  إلى

، اتوطالب طالب) 203(واالنخراط األكاديمي لدى عينة مكونة من 
كشفت نتائج الدراسة وجود و. ديوستو في إسبانيا من طلبة جامعة

عالقة قوية بين الذكاء االنفعالي واالنخراط األكاديمي، من خالل 
األكاديمي كمتغير وسيط بين تأثير الذكاء االنفعالي في الرضا 

كذلك هدفت دراسة يوسن سوبيرفيا وساالفيرا بورداس . المتغيرين
)Usán Supervía & Salavera Bordás, 2019 (بحث  إلى

العالقة بين الذكاء االنفعالي واالنخراط األكاديمي لدى عينة من طلبة 
وية وجود عالقة ق إلىوقد أشارت نتائج الدراسة . المدارس الثانوية

  .بين الذكاء االنفعالي والتفاني في االنخراط األكاديمي

-Moreno(فرنانديز وآخرين - هدفت دراسة مورينو
Fernandez et al., 2020 (تقصي أثر الذكاء االنفعالي في  إلى

في  في جامعة غرناطة األكاديمي لدى طلبة كلية الصيدلةاالنخراط 
أشارت و. ائحة كوروناأثناء جفي خالل فترة الحجر الصحي  إسبانيا

مرتفعا من  ىأن أفراد العينة حققوا مستو إلىنتائج الدراسة 
في  بعد خضوعهم لورشة تدريبية االنخراط في األنشطة األكاديمية

 Zhoc et(سعت دراسة زوك وآخرين و. مهارات الذكاء االنفعالي
al., 2020 (بحث العالقة بين الذكاء االنفعالي واالنخراط  إلى

من طلبة إحدى  وطالبة طالبا) 560(ديمي لدى عينة مكونة من األكا
وجود عالقة  إلىتوصلت الدراسة و. الجامعات في هونغ كونغ

جميع مكوناته واالنخراط بإيجابية قوية بين الذكاء االنفعالي 
أن الذكاء االنفعالي يعزز األداء األكاديمي وبينت األكاديمي، 
) Martín et al., 2021(آخرين أما دراسة مارتين و. واالجتماعي

تحليل العالقة بين الذكاء االنفعالي واالنخراط  إلىفقد هدفت 
األكاديمي، وتحديد الدور الوسيط لتقدير الذات في العالقة بينهما 

وجود عالقة  إلىلدى الطلبة اليافعين، حيث أشارت نتائج الدراسة 
نخراط األكاديمي، إيجابية قوية بين الذكاء االنفعالي والتفاني في اال

 قيام تقدير الذات بدور المتغير الوسيط في تفسير إلىباإلضافة 
  .النخراط األكاديميواالذكاء االنفعالي العالقة بين 

نالحظ من العرض السابق أن هناك نقصا في الدراسات التي 
تناولت العالقة بين الذكاء االنفعالي والشغف األكاديمي المتناغم 

فقد تناولت الدراسات التي تم العثور عليها العالقة بين  ؛والقهري
الذكاء االنفعالي واالنخراط األكاديمي بشكل عام، حيث أشارت بعض 

وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين الذكاء االنفعالي  إلىالدراسات 
 Usán Supervía & Salavera(واالنخراط األكاديمي 

Bordás, 2019; Moreno-Fernandez et al., 2020; 
Zhoc et al., 2020 .( دور الذكاء  إلىوأشارت دراسات أخرى

االنفعالي في التنبؤ باالنخراط األكاديمي، بشكل مباشر أو من خالل 
 & Durán et al., 2006; Urquijo(متغير وسيط 

Extremera, 2017; Martín et al., 2021(.  وفي حدود علم
اسة تتناول العالقة بين الذكاء لم يتم العثور على أي در ،الباحثين

المتناغم والقهري، باستثناء : االنفعالي والشغف األكاديمي ببعديه
التي تناولت العالقة بين الذكاء ) Viegas, 2015( اسفيغدراسة 

االنفعالي والشغف لدى العبي الرياضة المحترفين، حيث أشارت 
الذكاء االنفعالي حصائية بين إوجود عالقة ذات داللة  إلىنتائجها 
وعليه، فإن ما يميز هذه الدراسة هو تقصي القدرة . والشغف

المتناغم (األكاديمي ببعديه  التنبؤية للذكاء االنفعالي بالشغف
لدى طلبة الجامعة في ضوء عدد من المتغيرات ) والقهري
وهذا . الجنسوالتخصص األكاديمي، والسنة الدراسية، : التصنيفية

  .ة نوعية للبحث الميداني في هذا المجالبدوره يشكل إضاف

  مشكلة الدراسة 

ظهر في اآلونة األخيرة اهتمام واضح بالشغف األكاديمي في 
الدراسات التي قام بها الباحثون في المجال التربوي والنفسي؛ لما 

وقد الحظ  .لتوافق النفسي والنجاح األكاديميله من أهمية في ا
ناولت العالقة بين الذكاء االنفعالي الباحثان كثرة الدراسات التي ت

واالنخراط األكاديمي بشكل عام، وندرة الدراسات التي تناولت 
من هنا ظهر لدى . العالقة بين الذكاء االنفعالي والشغف األكاديمي

الباحثين تساؤل حول طبيعة العالقة بين الذكاء االنفعالي والشغف 
هذه ، تمثلت مشكلة وعليه. األكاديمي ببعديه المتناغم والقهري
 :الدراسة في اإلجابة عن األسئلة اآلتية

لدى ) المتناغم والقهري(ما مستوى الشغف األكاديمي ببعديه . 1
 طلبة جامعة البلقاء التطبيقية؟

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 2
)α≤0.05(  بين متوسطات التقديرات على مقياس الشغف

لدى طلبة جامعة البلقاء ) المتناغم والقهري(األكاديمي ببعديه 
السنة الدراسية، أو التخصص، أو : متغيرات إلىالتطبيقية تعزى 

  الجنس؟

ما القدرة التنبؤية للذكاء االنفعالي بالشغف األكاديمي ببعديه . 3
  جامعة البلقاء التطبيقية؟ لدى طلبة) القهريوالمتناغم، (
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  أهمية الدراسة

تكمن أهمية هذه الدراسة في تقديم مراجعة نظرية لمفهومين 
الذكاء : في مجال البحث التربوي والنفسي، وهما سبياحديثين ن

مما قد . )المتناغم والقهري(األكاديمي ببعديه  االنفعالي، والشغف
يشكل إثراء للبحث الميداني في هذا المجال، كما يمكن أن تشكل 
هذه الدراسة منطلًقا لدراسات تتناول متغيرات أخرى ذات صلة 

فتتمثل في تزويد  للدراسة ة التطبيقيةاألهميأما . بالشغف األكاديمي
لعلمي القائمين على إدارة مؤسسات التعليم العالي بنتائج البحث ا

لدى ) المتناغم والقهري(ببعديه  الشغف األكاديميحول مستوى 
طلبة الجامعة، في ضوء عدد من المتغيرات التصنيفية، ودور الذكاء 

باالعتبار عند رسم االنفعالي في التنبؤ به، من أجل أخذ تلك النتائج 
المتعلقة بتطوير  البرامج التربويةوضع والخطط، و السياسات

والنجاح  م على تحقيق التكيفمعة، ومساعدتهشخصية طلبة الجا
  . الشخصي واألكاديمي يينعلى المستو

  التعريفات اإلجرائية

ميل الطالب وتوجهه بشكل قوي نحو األنشطة : الشغف األكاديمي
يستثمر فيها الكثير من الوقت والطاقة بحيث ، األكاديمية التي يحبها

ويعبر عنه بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على  .النفسية
  .مقياس الشغف األكاديمي المستخدم في هذه الدراسة

ميل الطالب وتوجهه بشكل حر وقوي : الشغف األكاديمي المتناغم
نحو األنشطة األكاديمية التي يحبها، ويستثمر فيها الكثير من الوقت 

ويعبر . تحكم بالنشاطالسيطرة والوالطاقة النفسية، مع حفاظه على 
عنه بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس الشغف 

  .ببعده المتناغم المستخدم في هذه الدراسة األكاديمي

ميل الطالب وتوجهه بشكل قوي نحو : الشغف األكاديمي القهري
نه يشعر بأنه مجبر عليها، األنشطة األكاديمية التي يحبها، لك

السيطرة من الوقت والطاقة النفسية، مع فقدانه فيها الكثير  دويستنف
بالدرجة التي يحصل عليها ويعبر عنه . والتحكم بهاعليها 

على مقياس الشغف األكاديمي المستخدم في هذه  المفحوص
  .ببعده القهري الدراسة

القدرة على إدراك مشاعر وانفعاالت اآلخرين، : الذكاء االنفعالي
في تحقيق  الذاتية، وتنظيمها، وتوظيفهاالت والمشاعر واالنفعا

ويعبر . التوازن االنفعالي، والتفاعل، والتأثير اإليجابي في اآلخرين
على مقياس الذكاء  ا المفحوصعنه بالدرجة التي يحصل عليه

  .االنفعالي، المستخدم في هذه الدراسة

القدرة على االنتباه، واإلدراك، في تتمثل : المعرفة االنفعالية
مييز، والتعبير المناسب عن المشاعر واالنفعاالت الذاتية، والت

 اويعبر عنه. والوعي بالعالقة بينها وبين األفكار، واألحداث الخارجية
 بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس الذكاء االنفعالي

  .المعرفة االنفعاليةفي بعد  المستخدم في هذه الدراسة

القدرة على تحقيق التوازن االنفعالي، في  يتمثل: تنظيم االنفعاالت
ويعبر عنه بالدرجة التي يحصل عليها . وضبط النفس بطريقة مناسبة

 المفحوص على مقياس الذكاء االنفعالي المستخدم في هذه الدراسة
  .في بعد تنظيم االنفعاالت

القدرة على إدراك وفهم انفعاالت ومشاعر في يتمثل  :التعاطف
ويعبر عنه بالدرجة التي . واالستجابة لها بطريقة مناسبةاآلخرين، 

يحصل عليها المفحوص على مقياس الذكاء االنفعالي المستخدم في 
  .، في بعد التعاطفهذه الدراسة

القدرة على التفاعل، والتأثير في يتمثل  :التواصل االجتماعي
ويعبر عنه بالدرجة التي يحصل عليها . االيجابي في اآلخرين

، مفحوص على مقياس الذكاء االنفعالي المستخدم في هذه الدراسةال
  .بعد التواصل االجتماعيفي 

  محددات الدراسة

بة مرحلة الدرجة الجامعية على طل اقتصرت عينة الدراسة
مدينة السلط، في  في مركز جامعة البلقاء التطبيقية األولى

. 2020/2021المنتظمين في الفصل الثاني من العام الدراسي 
يتحدد تعميم نتائج الدراسة الحالية على مجتمع وبناًء على ذلك 

تحدد بمؤشرات الصدق يالدراسة والمجتمعات المماثلة، كما 
  .والثبات المتوفرة للمقياسين المستخدمين في هذه الدراسة

  الطريقة واالجراءات

  مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة، من جميع طلبة مرحلة الدرجة الجامعية 
مدينة السلط، في  في مركز جامعة البلقاء التطبيقيةاألولى 

، البالغ 2020/2021من العام الدراسي  الثانيالمنتظمين في الفصل 
طالبا ) 7192(عددهم حسب بيانات وحدة القبول والتسجيل 

  .وطالبًة

  عينة الدراسة

بة مركز طالبا وطالبًة، من طل) 527(الدراسة من تكونت عينة 
 وقد تم اختيار العينة. ة السلطمدينفي  جامعة البلقاء التطبيقية

هي  ة هنابالطريقة العشوائية العنقودية، باعتبار أن وحدة المعاين
الشعبة، حيث تم اختيار ست كليات من كليات الجامعة عشوائيا، 

العلمية، وثالث كليات من الكليات  بواقع ثالث كليات من الكليات
من شعب ااإلنسانية، ثم تم اختيار ثماني عشرة شعبة عشوائي 

خالل الفصل الثاني من العام  المواد التي طرحتها تلك الكليات
ويبين . ، بواقع ثالث شعب من كل كلية2020/2021الدراسي 
السنة  :حسب متغيرات توزيع أفراد عينة الدراسة) 1(الجدول 

  . دراسية، والتخصص، والجنسال
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  )1(جدول ال

 .السنة الدراسية، والتخصص، والجنس: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات

    المجموع  إناث  ذكور  الجنس
  المجموع  إنساني  علمي  المجموع  إنساني  علمي  المجموع  إنساني  علمي  التخصص/السنة

  135  69  66  74  38  36  61  31  30  أولى
  138  76  62  75  40  35  63  36  27  ثانية
  129  66  63  69  36  33  60  30  30  ثالثة
  125  65  60  66  35  31  59  30  29  رابعة

  527  276  251  284  149  135  243  127  116  المجموع
           

  أداتا الدراسة

  :استخدم في هذه الدراسة مقياسان هما

  مقياس الشغف األكاديمي: اأوًل

استخدم في هذه الدراسة مقياس الشغف األكاديمي الذي 
، ويتصف )Vallerand et al., 2003(طوره فاليران وآخرون 
والثبات، حيث  بدرجات مناسبة من الصدق المقياس بصورته األصلية

تم التحقق من صدق المقياس من خالل التحليل العاملي 
وقد تكون  .)Exploratory Factor Analysis(االستكشافي 

فقرة، موزعة بالتساوي على ) 14(المقياس بصورته النهائية من 
وقد فسرت فقرات  .الشغف المتناغم، والشغف القهري: هما بعدين

تم  وقد. من التباين) %54.7(المقياس بصورته النهائية مجتمعًة 
التحقق من ثبات المقياس بحساب معامالت الثبات، باستخدام معادلة 

كرونباخ لالتساق الداخلي، حيث بلغت قيمة معامل الثبات ألفا 
معامل الثبات للبعدين  تا، وبلغت قيم)0.93(للمقياس ككل 

) 0.89(و) 0.79(الشغف المتناغم، والشغف القهري : نالفرعيي
  .على التوالي

قام الباحثان في هذه الدراسة بترجمة المقياس من اللغة 
اللغة العربية، ثم عرض على ثالثة متخصصين في  إلىاإلنجليزية 

اللغة اإلنجليزية للتأكد من سالمة الترجمة، وعلى عشرة محكمين 
بوي، والقياس والتقويم، إلبداء الرأي متخصصين في علم النفس التر

وقد تم األخذ بمالحظات المحكين، كما تم  .حول فقرات المقياس
وتم . للمحكمين العتماد الفقرة أو أكثر %)80(األخذ بمعيار اتفاق 

من خالل حساب معامالت االرتباط  صدق بناء المقياس التحقق من
تطبيقه على عينة  البعد الذي تنتمي إليه، وذلك بعدوبين كل فقرة 

وقد تراوحت معامالت  .استطالعية مكونة من خمسين طالبا وطالبًة
، ولبعد الشغف )0.80 و 0.59(االرتباط لبعد الشغف المتناغم بين 

 عند مستوى ، وجميعها دالة إحصائيا)0.44و 0.79(بين  القهري
  ).α≤ 0.01( الداللة

قام الباحثان بالتحقق من ثبات االتساق الداخلي  كذلك
كرونباخ ، وقد بلغ معامل االتساق الداخلي لفا أللمقياس، بطريقة 

، )0.826(، ولبعد الشغف القهري )0.848(لبعد الشغف المتناغم 
  ). 0.516(وبلغ معامل االرتباط بين البعدين 

ي، م التدريج الخماساولتحقيق أغراض الدراسة، تم استخد
دائما : واعتمدت األوزان لكل جزء من التدريج على النحو التالي

ياًنا ثالث درجات، ونادرا خمس درجات، وعادًة أربع درجات، وأح
الحسابية  المتوسطاتوعليه، حددت  .، وأبدا درجة واحدةاندرجت
) 5-3.5: (على النحو التالي الة على الشغف األكاديمي ببعديهالد

  .متدنية) 2.49-1(ومتوسطة، ) 3.49-2.5(ومرتفعة، 

مقياس الذكاء االنفعالي: اثاني  

استخدم في هذه الدراسة مقياس الذكاء االنفعالي الذي طوره 
نموذج ماير وسالوفي  إلىا استنادAl-Alwan, 2011( (العلوان 

)Mayer & Salovey, 1997( الجامعية ، ليناسب طلبة المرحلة
ويمتلك هذا المقياس بصورته األولية مستويات  .في البيئة األردنية

موزعة  فقرة) 41(ويتكون المقياس من . جيدة من الصدق والثبات
بعد المعرفة االنفعالية، وبعد تنظيم االنفعاالت، : هي على أربعة أبعاد

قام  ،وفي هذه الدراسة. وبعد التعاطف، وبعد التواصل االجتماعي
صدق البناء للمقياس من خالل  الباحثان بالتحقق من مؤشرات

معامل ارتباط بيرسون للفقرات مع البعد الذي تنتمي قيم حساب 
معامل ارتباط بيرسون للفقرات مع المقياس ككل، وذلك قيم إليه، و

. بعد تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من خمسين طالبا وطالبًة
تنتمي إليه وقد تراوحت قيم معامل ارتباط الفقرات مع البعد الذي 

، في حين تراوحت قيم معامل ارتباط الفقرات مع )0.58-0.71(بين 
. ، وجميعها قيم دالة إحصائيا)0.74-0.52(المقياس ككل بين 

تم التحقق من صدق بناء المقياس من خالل مؤشر صدق  كذلك
التقارب، حيث تم حساب معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس، وقد 

، وهذه النتائج تعزز صدق البناء )0.56-0.65( تراوحت بين
  . للمقياس، وتؤكد أن فقرات المقياس تقيس ما أعدت لقياسه

قام الباحثان بالتحقق من ثبات المقياس، وذلك بعد  كذلك
تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من خمسين طالبا وطالبًة، حيث 

كرونباخ لفا أتم استخراج معامل االتساق الداخلي باستخدام معادلة 
، لفقرات كل بعد من أبعاد المقياس، وقد تراوحت قيم معامالت 

، وتم حساب معامل االستقرار من خالل )0.82-0.66(الثبات بين 
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طريقة االختبار وإعادة االختبار، وقد تراوحت قيم معامالت 
  ). 0.83-0.79(االستقرار بين 

ولتحقيق أغراض الدراسة، استخدم التدريج الخماسي، 
دائما خمس : واعتمدت األوزان التالية لكل جزء من التدريج

، انياًنا ثالث درجات، ونادرا درجتدرجات، وعادًة أربع درجات، وأح
وعليه،  .عكس األوزان للفقرات السلبيةوأبدا درجة واحدة، مع 

على النحو  فعاليالحسابية الدالة على الذكاء االن المتوسطاتحددت 
) 2.49-1(ومتوسطة، ) 3.49-2.5(وتفعة، مر) 5-3.5: (التالي
  .متدنية

  اإلجراءات

توفير المقاييس الالزمة، : تمت الدراسة وفًقا للخطوات التالية
تصميمها بشكل إلكتروني باستخدام والتحقق من صدقها، وثباتها، 

اختيار أفراد عينة و، )Google Drive(تقنية جوجل درايف 
تفريغ البيانات، وتطبيق مقياسي الدراسة، والدراسة بشكل دقيق، 

  .تحليل النتائج وفًقا ألسئلة الدراسةو

  متغيرات الدراسة

  :اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية

إنساني، : التخصص األكاديمي وله فئتان :المتغيرات التصنيفية
السنة الدراسية ولها وذكور، وإناث، : الجنس وله فئتانووعلمي، 
  .أولى، وثانية، وثالثة، ورابعة :أربع فئات

  .المتناغم والقهري: الشغف األكاديمي وله بعدان: المتغير التابع

: هي الذكاء االنفعالي وله أربعة أبعاد): المتنبئ(المتغير المستقل 
المعرفة االنفعالية، وتنظيم االنفعاالت، والتعاطف، والتواصل 

  .االجتماعي

 نتائج الدراسة ومناقشتها

ما " :الذي نص على ،النتائج المتعلقة بالسؤال األول: اأوًل
دى طلبة ل) المتناغم والقهري(مستوى الشغف األكاديمي ببعديه 

  .ومناقشتها ،"؟جامعة البلقاء التطبيقية

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

  .)2( جدولالكما هو مبين في  ،مقياس الشغف األكاديمي

  )2(جدول ال

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 
 .الدراسة على بعدي مقياس الشغف األكاديمي

  الشغف
 األكاديمي

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
 المعياري

 المستوى

 مرتفع  0.78 3.65 المتناغم
 متوسط 0.78 3.11 القهري

الحسابي الستجابات أفراد  المتوسطأن ) 2(يتبين من الجدول 
) 3.65(عينة الدراسة على فقرات بعد الشغف المتناغم قد بلغ 

الحسابي الستجابات أفراد العينة  المتوسطبمستوى مرتفع، فيما بلغ 
ويمكن أن . بمستوى متوسط) 3.11(على بعد الشغف القهري 

كونه غير  ،النتيجة في ضوء طبيعة التعليم الجامعيتفسر هذه 
لزامي؛ إذ يلتحق معظم الطالب في الجامعة بإرادة حرة، وبدافع إ

داخلي قوي، وعاطفة قوية نحو االنخراط في أنشطتها األكاديمية، 
فهم يرون في التعليم الجامعي الغاية التي اجتهدوا وثابروا سنوات 

م الجامعي عندهم يشكل قيمة عديدة من أجل تحقيقها؛ فالتعلي
ولعل . كبيرة، كونه السبيل نحو تحقيق الطموحات وبناء المستقبل

 (Roland Viau)هذا يتوافق مع ما أشارت إليه نظرية رولند فيو 
من أنه كلما أدرك الطالب قيمة وأهمية النشاط األكاديمي ارتفع 

لذلك جاء مستوى ). Moeller, 2013(مستوى شغفه نحوه 
المتناغم مرتفعا، فيما جاء مستوى الشغف القهري الشغف 
لشغف القهري لدى طلبة لوقد يفسر المستوى المتوسط . متوسًطا

الجامعة انطالًقا من شعور بعض الطلبة بأنهم مجبرون على االنخراط 
األكاديمي عند التحاقهم بالتعليم الجامعي، نتيجة تعارض ذلك مع 

يتوافق مع ما أشارت اليه  ولعل هذا. أنشطة أخرى يرغبون فيها
من ) Deci & Ryan, 2000(نظرية تقرير المصير لديسي وريان 

أن الفرد خالل مراحل حياته المختلفة ينخرط في كثير من األنشطة 
من أجل إشباع حاجاته النفسية، التي بدورها تمثل أبنية نفسية 

تتفق هذه النتيجة مع و. أساسية تدفعه نحو االنخراط في النشاط
ودراسة الجراح  ،)Al-Harthy, 2015(تيجة دراسة الحارثي ن

-Al(الضبع ، ودراسة )Al-Jarrah & Alrabee, 2020(والربيع 
Dabaa, 2021( .  

هل " :الذي نص على ،النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيا
) α≤ 0.05(هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

بين متوسطات التقديرات على مقياس الشغف األكاديمي ببعديه 
 إلىلدى طلبة جامعة البلقاء التطبيقية تعزى ) المتناغم والقهري(

  .اومناقشته، "؟متغيرات السنة الدراسية أو التخصص أو الجنس 

تم إجراء تحليل التباين الثالثي  ،لإلجابة عن هذا السؤال
متغيرات السنة الدراسية  لفحص تأثير) MANOVA(المتعدد 
التخصص، والجنس في الشغف األكاديمي ببعديه المتناغم وللطالب، 
أن متغير الشغف األكاديمي ببعديه من وقد تم التحقق . والقهري

باستخدام مؤشرات  ، وذلكيتوزع بشكل طبيعي) المتناغم والقهري(
من خالل قسمة قيمة االلتواء على الخطأ ) Skewness(االلتواء 

، وهذا يدل )1.96±( علىالمعياري لاللتواء، حيث لم تزد القيمة 
وهذا . ااعتدالي ابأن البيانات تتوزع توزيع%) 95(على ثقة بنسبة 
، حيث كانت القيمة )Smirnov - Kolmogorov(ما أكده اختبار 

أشارت نتائج فحص تجانس التباين  كذلك. غير دالة إحصائيا
تحقق افتراض  إلى) Levene's Test(بواسطة اختبار ليفين 

والجدول . )Tabachnick & Fidell, 2013( تجانس التباين
  .يبين نتائج تحليل التباين) 3(
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  )3(جدول ال

لشغف األكاديمي وفًقا لمتغير السنة نتائج تحليل التباين الثالثي المتعدد للمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على بعدي مقياس ا

  .الدراسية والتخصص والجنس

 الداللة اإلحصائية "ف"قيمة  متوسط المربعات تقديرات الحرية مجموع المربعات مستويات الشغف األكاديمي مصادر التباين
  السنة الدراسية

  964.0=قيمة وليكس لميدا
 0010.=اإلحصائيةالداللة 

 0.003 4.77 2.00 3 6.02 متناغم

  0.001 10.85 4.96 3 14.89 قهري

  التخصص
  0130.=قيمة هوتلنج

 021.=الداللة اإلحصائية

 0.054 3.74 1.57 1 1.57 متناغم

 0.070 3.29 1.50 1 1.50 قهري

  الجنس
  0020.=قيمة هوتلنج

  5740.=الداللة اإلحصائية

 0.126 2.34 0.98 1 0.98 متناغم

 0.454 0.56 0.25 1 0.25 قهري

 الخطأ
   0.42 521 219.0 متناغم
   0.45 521 238.41 قهري

 الكلي المصحح
    526 227.53 متناغم
    526 255.20 قهري

        
في الشغف  احصائيإوجود فروق دالة ) 3(يتبين من الجدول 

األكاديمي المتناغم والقهري لدى طلبة الجامعة تعزى للسنة 
ولتحديد توجه تلك الفروق، تم إجراء اختبار توكي . الدراسية

  ).4(كما هو مبين في الجدول  ،للمقارنات البعدية

  )4(جدول ال

 .تبعا لمتغير السنة الدراسية) المتناغم والقهري(األكاديمي  اختبار توكي للمقارنات البعدية على بعدي الشغف

  رابعةال  ثالثةال  ثانيةال  المتوسطات المعدلة/ السنة الدراسية  الشغف األكاديمي

  المتناغم

  *0.27  *0.23  0.15  )3.74( ولىاأل
  0.12  0.08  -  )3.59( ثانيةال
  0.04  -  -  )3.51( ثالثةال
  -  -  -  )3.46( رابعةال

  القهري

  *0.43  0.09  070.  )3.17( ولىاأل
  *0.36  0.02  -  )3.10( ثانيةال
  *0.34  -  -  )3.07( ثالثةال
  -  -  -  )2.73( رابعةال

   .)α≥0.05(عند مستوى  اإحصائيدال  *

وجود فروق دالة إحصائيا في الشغف ) 4(الجدول  يتبين من
األكاديمي المتناغم بين طلبة السنة األولى وطلبة السنة الثالثة 

الرابعة، لصالح طلبة السنة األولى، حيث بلغ متوسط والسنة 
على مقياس الشغف األكاديمي المتناغم  طلبة السنة األولى تقديرات

السنة ة السنة الثالثة و، فيما بلغ متوسط تقديرات طلب)3.74(
قد يفسر ذلك في ضوء و. على التوالي) 3.46(و، )3.51(الرابعة 

طبيعة المرحلة االنتقالية التي يمر بها طلبة السنة األولى؛ فالدراسة 
كثير من الالجامعية تشكل لهم نقلة نوعيه تحمل في طياتها 

. يات، لتحقيق التطلعات واألمنالتحديات والفرص والخبرات الجديدة

وهذا يجعلهم يثمنون ويعظمون قيمة وأهمية الدراسة الجامعية، 
األمر الذي يدفعهم بقوة نحو االنخراط في أنشطة التعليم الجامعي، 

السنة الدراسية األولى، يبدأ  ءوبعد إنها. والتوجه نحوها بشغف
الشغف األكاديمي المتناغم بالتناقص التدريجي، نتيجة المؤثرات 

بطة بمتطلبات الحياة الجامعية المختلفة، التي قد الخارجية المرت
من قدرته على القيام بالنشاط التعليمي، وبالتالي  اتفقد الطالب جزًء

إحساس الطالب بفقدان السيطرة نسبيا على المثيرات المرتبطة 
لذلك ظهر الفرق في الشغف األكاديمي المتناغم  .بالنشاط التعليمي

السنة األولى وطلبة السنة الثالثة  بشكل دال إحصائيا بين طلبة
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ولعل هذا يتفق مع ما . الرابعة لصالح طلبة السنة األولىالسنة و
من تأثر الشغف  (Roland Viau)رولند فيو أشارت اليه نظرية 

اإلحساس الداخلي بالقدرة على القيام بمجموعة عوامل منها 
 بالنشاط والقدرة على التحكم بالمثيرات المرتبطة بالنشاط

)Moeller, 2013.(  

وجود فروق دالة إحصائيا في ) 4(جدول المن  ايتبين أيضو
الشغف األكاديمي القهري بين طلبة السنة األولى وطلبة السنة 

طلبة  األولى، حيث بلغ متوسط تقديرات الرابعة لصالح طلبة السنة
، فيما )3.17(على مقياس الشغف األكاديمي القهري  السنة األولى

ووجدت فروق ). 2.73(ط تقديرات طلبة السنة الرابعة بلغ متوس
بين طلبة السنة الثانية وطلبة السنة الرابعة لصالح طلبة السنة دالة 

على مقياس  طلبة السنة الثانية الثانية، حيث بلغ متوسط تقديرات
، فيما بلغ متوسط تقديرات طلبة )3.10(الشغف األكاديمي القهري 

بين طلبة السنة وجدت فروق دالة  اخيروأ). 2.73(السنة الرابعة 
الثالثة وطلبة السنة الرابعة لصالح طلبة السنة الثالثة، حيث بلغ 

على مقياس الشغف األكاديمي  طلبة السنة الثالثة راتمتوسط تقدي
، فيما بلغ متوسط تقديرات طلبة السنة الرابعة )3.07(القهري 

)2.73 .(تأثير العوامل  إلى اوقد تفسر هذه النتيجة استناد
فطلبة السنة األولى قد يشعرون بأنهم  ؛الخارجية في الشغف

مجبرون على االنخراط في النشاط األكاديمي الجامعي نتيجة تعارض 
ذلك مع أنشطة أخرى يحبونها، ومع مرور الوقت واالنتقال من سنة 

سنة دراسية أعلى، يبدأ هذا اإلحساس بالتناقص  إلىدراسية 
التدريجي، فيبدأ الطالب بالتخلي عن االهتمامات األخرى والتوجه 

أشار اليه وينسجم هذا مع ما . نحو االنخراط في األنشطة األكاديمية
من أن الشغف  )Vallerand et al., 2003(وآخرون  فاليران

ضارب بين األنشطة التي القهري نحو نشاط ما قد يتطور نتيجة الت
يحبها الفرد، فيشعر بأنه مجبر على القيام بالنشاط ويفقد سيطرته 

  .عليه

عدم وجود فروق دالة إحصائيا في ) 3(ويتبين من الجدول 
تعزى لمتغير ) المتناغم والقهري(الشغف األكاديمي ببعديه 
وتفسر هذه النتيجة في ضوء عدم . التخصص أو متغير الجنس

اختالف في النظرة للتعليم الجامعي، وما يرتبط به من آمال وجود 
لبة وتطلعات نحو المستقبل بين الذكور واإلناث، وبين ط

فجميعهم يرون في التعليم الجامعي  ؛التخصصات العلمية واإلنسانية
طريًقا نحو تحقيق األمنيات والحاجات، وجميعهم يتعرضون 

بغض النظر عن  نفسه أثير، التي لها التنفسها لمؤثرات الخارجيةل
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الحارثي . جنسهم أو تخصصهم

)Al-Harthy, 2015 ( عدم وجود فروق دالة  إلىالتي أشارت
إحصائيا في الشغف األكاديمي المتناغم تعزى لمتغير التخصص، 

 & Al-Jarrah(دراسة الجراح والربيع وتتفق أيضا مع نتيجة 
Alrabee, 2020 ( ا  عدم إلىالتي أشارتوجود فروق دالة إحصائي

ومع نتيجة دراسة  .في الشغف المتناغم أو القهري تعزى للجنس
عدم وجود فروق  إلىالتي أشارت ) Al-Dabaa, 2021(الضبع 

وتختلف مع نتيجة . دالة إحصائيا في الشغف القهري تعزى للجنس
وجود فروق  لىإالتي أشارت ) Al-Dabaa, 2021(الضبع  دراسة

  .دالة إحصائيا في الشغف المتناغم تعزى للجنس

ما " :الذي نص على ،النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالًثا
المتناغم (القدرة التنبؤية للذكاء االنفعالي بالشغف األكاديمي ببعديه 

  .ومناقشتها ،"؟لدى طلبة جامعة البلقاء التطبيقية ) والقهري

تم حساب معامل ارتباط بيرسون  ،السؤاللإلجابة عن هذا 
والذكاء االنفعالي ( المتناغم والقهري )بين الشغف األكاديمي ببعديه

المعرفة االنفعالية، تنظيم االنفعاالت، التعاطف، التواصل ( بأبعاده
، كما هو مبين في الجدول لدى أفراد عينة الدراسة )االجتماعي

)5.(  

  )5( جدولال

  .معامالت االرتباط بين الشغف األكاديمي والذكاء االنفعالي

 التواصل االجتماعي التعاطف تنظيم االنفعاالت المعرفة االنفعالية الذكاء االنفعالي/ الشغف األكاديمي
 **0.46 **0.34 **0.53 **0.42 المتناغم
 **0.37 **0.28 **0.22 **0.29 القهري

   .)α≥0.01(عند مستوى  اإحصائيدال  **

وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ) 5(يتبين من الجدول 
االنفعالي، حيث بين الشغف األكاديمي المتناغم وجميع أبعاد الذكاء 

ويتبين أيضا ). 0.537- 0.344(تراوحت قيم معامل االرتباط بين 
وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الشغف األكاديمي القهري 
وجميع أبعاد الذكاء االنفعالي، حيث تراوحت قيم معامل االرتباط 

)0.228- 0.375 .(  

االنفعالي في الشغف ولمعرفة القدرة التفسيرية ألبعاد الذكاء 
أجري تحليل االنحدار المتعدد  ،)المتناغم والقهري(األكاديمي 

، كما هو مبين )Stepwise(باستخدام طريقة اإلدخال التدريجي 
افتراضات تحليل االنحدار بعد التحقق من و، )6،7(في الجدولين 

من حيث العالقة الخطية بين أبعاد المتغير المستقل  المتعدد
، جاءت معظم معامالت )المتنبأ به(وأبعاد المتغير التابع ) المتنبئ(

عدم وجود ارتباط ذاتي بين  مما يعني، )0.30(االرتباط أكبر من 
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، )0.70( علىالمتغيرات المتنبئة، حيث لم تزد االرتباطات بينها 
بواسطة ) Multicollinearity(نها وجود ارتباط عال بيعدم و

حيث لم  ،)Variance Inflation Factor(معامل تضخم التباين 
عدم وجود  إلى وهذا بدوره يشير، )3( على) VIF(تزيد قيمة 

باستخدام اختبار و .تعددية خطية بين المتغيرات المستقلة
(Tolerance)،  لم يقل مقدار التباين المسموح للمتغير المستقل

   .)Warner, 2008) (0.10(عن 

  )6(جدول ال

  .)Stepwise(اإلدخال التدريجي بطريقة  للشغف األكاديمي المتناغم على أبعاد الذكاء االنفعالينتائج تحليل االنحدار المتعدد 

أبعاد الذكاء 
)المتنبئات(االنفعالي   

االرتباط  معامل
 المتعدد

 نسبة التباين
 المفسر التراكمية

  قيمة
F  

  الداللة
  اإلحصائية

  الثابت
A  

  معامل االنحدار
  Bغير المعياري 

  معامل االنحدار
  βالمعياري 

  قيمة
T  

 الداللة
 اإلحصائية

 0.001 14.58 0.53 0.54 1.66 0.00 212.5 0.28 0.53 تنظيم االنفعاالت
تنظيم االنفعاالت 

االجتماعيوالتواصل   0.58 0.33 39.13 0.00 1.30 0.41 
0.23 

0.40 
0.25 

9.89 
6.25 

0.001 
0.001 
          

أن بعدين فقط من أبعاد الذكاء ) 6(نالحظ من الجدول 
التنبؤ بالشغف األكاديمي المتناغم لدى في االنفعالي قد ساهما 

حيث . االنفعاالت، والتواصل االجتماعيتنظيم : طلبة الجامعة، وهما
بلغ معامل االرتباط المتعدد بين هذين المتغيرين مجتمعين والشغف 

، وبلغت نسبة التباين التراكمية المفسرة التي تعود )0.58(المتناغم 
، %) 33(لهذين البعدين مجتمعين في الشغف األكاديمي المتناغم 

المعرفة  اأما بعد ).α≥0.05(وهي دالة إحصائيا عند مستوى 
االنفعالية والتعاطف فقد خرجا من المعادلة، ولم يضيفا نسبة تباين 

ومن قيمة بيتا المعيارية لمعامل . التباين الكلي إلىدالة إحصائيا 
نالحظ مقدار إسهام بعدي التنظيم االنفعالي والتواصل  ،االنحدار

د الذكاء االجتماعي في الشغف األكاديمي المتناغم، حيث ساهم بع
زيادة الشغف األكاديمي في تنظيم االنفعاالت في االنفعالي المتمثل 

عند زيادة تنظيم االنفعاالت وحدة  وحدة معيارية) 0.407(المتناغم 
التواصل في معيارية واحدة، وساهم بعد الذكاء االنفعالي المتمثل 

حدة و) 0.257(زيادة الشغف األكاديمي المتناغم في  االجتماعي
  . عند زيادة التواصل االجتماعي وحدة معيارية واحدة ريةمعيا

ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء تأثير العمليات العاطفية 
في المشاركة في األنشطة األكاديمية؛ فالقدرات والمهارات المكونة 

القدرة على تحقيق التوازن في لبعد تنظيم االنفعاالت، المتمثلة 
قة مناسبة، تؤثر بشكل مباشر في االنفعالي، وضبط النفس بطري

شغف  إلىبلورة الميول، والدوافع، والعواطف، التي قد تتطور الحًقا 
بكامل حريته  الفرد متناغم نحو النشاط األكاديمي، بحيث ينخرط فيه

وينسجم هذا مع ما أشار إليه . وإرادته، ويشعر بالسيطرة عليه
من تأثير القدرة على ضبط المشاعر ) Murray, 1998(موراي 

السلبية، وإظهار المشاعر اإليجابية في تحقيق النجاح عند االنخراط 
المهارات المتعلقة ببعد التواصل  أما. في األنشطة المختلفة
القدرة على التفاعل والتأثير االيجابي في في االجتماعي، المتمثلة 

ومشاركته، وانخراطه  في بلورة تفاعالت الطالبفتساهم  ،اآلخرين
في األنشطة األكاديمية فكلما كانت القدرة على التفاعل والتأثير 
االيجابي في اآلخرين أعلى، كان االنخراط في األنشطة األكاديمية 

وينسجم هذا مع ما أشار اليه جولمان . أقوى وأكثر ثباًتا
)Goleman,1995 ( من تأثير مجموعة العمليات والمهارات

لتي يمارسها الفرد عند تفاعالته االجتماعية في تحقيق الوجدانية ا
-ومع ما أشار إليه بار ،األنشطة المختلفةفي النجاح عند انخراطه 

تأثير منظومة المهارات االنفعالية  من )Bar-on, 2000(آون 
. واالجتماعية في القدرة على التكيف، والنجاح في الحياة العملية

 Durán et(ن يراسة دوران وآخروتتفق هذه النتيجة مع نتيجة د
al., 2006( وركويجو وإكستريميرا أ، ونتيجة دراسة)Urquijo 

& Extremera, 2017.(  

  )7(جدول ال

  .)Stepwise(اإلدخال التدريجي بطريقة  للشغف األكاديمي القهري على أبعاد الذكاء االنفعالينتائج تحليل االنحدار المتعدد 

أبعاد الذكاء االنفعالي 
)المتنبئات(  

معامل االرتباط 
 المتعدد

نسبة التباين 
 المفسر التراكمية

  قيمة
F  

  الداللة
  اإلحصائية

  الثابت
A  

  معامل االنحدار
  Bغير المعياري 

معامل االنحدار 
  βالمعياري 

  قيمة
T  

 الداللة
 اإلحصائية

 0.00 9.27 0.37 0.35 1.76 0.00 85.9 0.14 0.37 االجتماعيالتواصل 
التواصل االجتماعي 

 0.30 1.58 0.01 6.44 0.15 0.38 والتعاطف
0.10 

0.31 
0.11 

6.66 
2.53 

0.00 
0.01 
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أن بعدين فقط من أبعاد الذكاء ) 7(نالحظ من الجدول  
التنبؤ بالشغف األكاديمي القهري لدى طلبة في االنفعالي قد ساهما 

الجامعة، وهما التواصل االجتماعي والتعاطف، حيث بلغ معامل 
االرتباط المتعدد بين هذين المتغيرين مجتمعين والشغف األكاديمي 

مفسرة التي تعود ، وبلغت نسبة التباين التراكمية ال)0.38(القهري 
، %) 15(لهذين البعدين مجتمعين في الشغف األكاديمي القهري 

عند مستوى  اوهي دالة إحصائي)α≥0.05 .(دالمعرفة  اأما بع
االنفعالية والتنظيم االنفعالي فقد خرجا من المعادلة ولم يضيفا نسبة 

ومن قيمة بيتا المعيارية . التباين الكلي إلى اتباين دالة إحصائي
نالحظ مقدار إسهام بعدي التواصل االجتماعي،  ،لمعامل االنحدار

والتعاطف في الشغف األكاديمي القهري، حيث ساهم بعد الذكاء 
زيادة الشغف في التواصل االجتماعي في االنفعالي المتمثل 
التواصل  وحدة معيارية عند زيادة) 0.313(األكاديمي القهري 

االجتماعي وحدة معيارية واحدة، وساهم بعد الذكاء االنفعالي 
) 0.119(زيادة الشغف األكاديمي القهري في التعاطف في المتمثل 

  . حدة معيارية عند زيادة التعاطف وحدة معيارية واحدةو

تأثير العمليات  إلىا ويمكن تفسير هذه النتيجة استناد
التواصل االجتماعي (اء االنفعالي العاطفية المكونة لبعدي الذك

فقد تشكل الرغبة القوية . في عملية االنخراط األكاديمي) والتعاطف
في التفاعل والتأثير في اآلخرين، واالهتمام الزائد بمشاعرهم 
وانفعاالتهم عامًلا ضاغًطا يسبب التوتر والقلق لدى الطالب، مما قد 

النشاط األكاديمي، في  بأنه مجبر على االنخراط ايولد لديه إحساس
الدخول  إلىقد يؤدي به  هوهذا بدور. فيفقد سيطرته على النشاط

فاليران  وينسجم هذا مع ما أشار اليه. في حالة الشغف القهري
من أن الشغف القهري قد ) Vallerand et al., 2003( وآخرون

ما كذلك ينسجم مع  .يتطور نتيجة الضغوط الداخلية أو االجتماعية
من أهمية االنفعاالت في التأثير ) Bush, 2006(اليه بوش أشار 

على رغبة الطلبة في االنخراط في األنشطة األكاديمية؛ فاالنفعاالت 

أثناء ممارسته لألنشطة األكاديمية تؤثر في التي يختبرها المتعلم 
وتتفق هذه . على قدرته على المشاركة في األنشطة واالندماج فيها

، )Durán et al., 2006(ن يراسة دوران وآخرالنتيجة مع نتيجة د
 & Urquijo(ونتيجة دراسة اوركويجو وإكستريميرا 

Extremera, 2017.(  

  التوصيات

يوصي  ،هذه الدراسة إليهافي ضوء النتائج التي توصلت 
  :بما يلي  الباحثان 

بة ضرورة العمل على تدعيم الشغف األكاديمي المتناغم لدى طل -
الثالثة والرابعة بشكل خاص،  تينوطلبة السنالجامعة بشكل عام، 

تعمل على تنمية عاطفة قوية  من خالل برامج وأنشطة منظمة،
نحو الدراسة الجامعية وتجعلها جزًءا ممتعا وهادًفا وقيما من 

 .حياتهم

ضرورة العمل على إعداد خطط وبرامج متكاملة لتعزيز مهارات  -
ث تتضمن هذه الخطط الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعة، بحي

والبرامج أنشطة تفاعلية إبداعية، تستهدف تطوير مهارات الذكاء 
ومهارة تنظيم االنفعاالت والتواصل  ،االنفعالي بشكل عام

االجتماعي والتعاطف بشكل خاص، من خالل توفير فرص التفاعل 
االجتماعي والتعاون، والمشاركة العاطفية واالنفعالية بين طلبة 

ن هذه المهارات تساهم في تفسير الشغف األكاديمي الجامعة، كو
 .لدى طلبة الجامعة

األخذ بأهمية مساعدة الطلبة على التعامل مع مهارتي التواصل  -
االجتماعي والتعاطف بطريقة عقالنية حتى ال تشكل مصدر ضغط 

  .داخلي يقودهم نحو الشغف القهري
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