
 2021 الثانيالعدد                            22 مجلدال                       مجلة البحث العلمي في التربية     
 

 

 جامعة الفيوم  -كلية التربية  -  أستاذ علم النفس التربوي المساعد*

 جامعة الفيوم  –كلية التربية  -  مدرس علم النفس التربوي**

   aaa15@fayoum.edu.eg  -  sna00@fayoum.edu.egالبريد االلكتروني: 

- 188 - 

 

العالقات السببية بين الضغوط النفسية والتنظيم المعرفي االنفعالي ودافعية   تحليل مسار

 اإلنجاز واالنخراط فى التعلم عن بعد لدى طالب الجامعة  

 ( (COVID-19في ظل جائحة كورونا  

 

 ** د. سالي نبيل عطا          *أ.م.د. عائشة على راف هللا

 

 المستخلص

إلى     الدراسة  اإلنجاز   هدفت  ودافعية  النفسية  الضغوط  بين  السببية  العالقات  مسار  تحليل  عن  الكشف 

لدى   بعد فى ظل جائحة كورونا  التعلم عن  المعرفى االنفعالى في االنخراط فى  الجامعة والتنظيم    طالب 

بين   السببية  العالقات  يفسر  نموذج  إلى  التوصل  إمكانية  من  تحليل والتحقق  من خالل  الدراسة  متغيرات 

السيكومترية الخصائص  من  التحقق  عينة  وتكونت  من   المسار.  الدراسة  وطالبةً،  627(ألدوات  طالبًا   )

( األساسية من  العينة  الدراسة، طبقت  775وتكونت  أهداف  ولتحقيق  الجامعة.  ( طالبًا وطالبة من طالب 

االنجاز، مقياس التنظيم االنفعالى، ومقياس االنخراط    أربعة مقاييس هي: الضغوط النفسية، مقياس دافعية 

التحليل   أساليب  من  عدد  استخدام  خالل  من  البيانات  حللت  ثم  جماعية،  جلسات  في  بعد  عن  التعلم  فى 

التأثيرات المباشرة وغير  لتقدير داللة  البارامتري )التحليل العاملي التوكيدي، وتحليل المسار  اإلحصائي 

حقق  Amos 23 ى اإلحصاءات الوصفية. وباستخدام أسلوب تحليل المسار ببرنامج  المباشرة(،عالوة عل

تقريبًا وفقًا ألدلة المطابقة. وتوصلت    %100النموذج البنائي المفترض لتحليل المسار جودة المطابقة بنسبة 

االنجاز،  فى دافعية  للضغوط النفسية فى ظل جائحة كورونا  تأثير مباشر موجب دال إحصائيًا  الدراسة إلى  

إحصائيًا   دال  سالب  مباشر  تأثير  االنفعالى  الستراتجيات وجود  ،   التنظيم  دافعية  فى  تأثير  السلبية  وجود 

تأثير   ووجود  بعد،  عن  التعلم  فى  االنخراط  فى  االيجابية  االنفعالى  للتنظيم  إحصائيًا  دال  موجب  مباشر 

فعية االنجاز، ووجود تأثير مباشر موجب دال مباشر موجب دال إحصائيًا للتنظيم االنفعالى االيجابية فى دا

تأثير غير مباشر موجب دال إحصائيًا   التعلم عن بعد ، ووجود  إحصائيًا لدافعية اإلنجاز فى إنخراط فى 

كورونا   جائحة  ظل  فى  النفسية  كمتغير  للضغوط  اإلنجاز  دافعية  عبر  بعد  عن  التعلم  فى  االنخراط  فى 

فى االنخراط فى التعلم  للتنظيم االنفعالى االيجابية  دال إحصائيًا    وسطى ،ووجود تأثير غير مباشر موجب 

إحصائيًا   دال  سالب  مباشر  غير  تأثير  وجد  كما   ، وسطى  كمتغير  اإلنجاز  دافعية  عبر  بعد  للتنظيم  عن 

 عبر دافعية اإلنجاز كمتغير وسطى . االنفعالي السلبية فى االنخراط فى التعلم 

 

المفتاحية: ال  الكلمات  اإلنجاز –نفسية  الضغوط  االنفعالى  -دافعية  بعد –التنظيم  عن  التعلم  فى   -االنخراط 

 . جائحة كورونا
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   المقدمة:

فى     يوهان  ظهر  نهاية  (Wuhan) مدينة  المستجد    2019الصينية  كورونا  بفيروس  يعرف  ما 

COVID-19    وهو فيروس ينتمى إلى فيروسات الكورونا المعروفة والتى قد تسبب المرض لإلنسان ،

 والحيوان، والذى وصفته منظمة الصحة العالمية بالجائحة.

غير       كثيرة  لتغيرات  المجتمعات  فئات  كافة  تعرض  إلى  المستجد  كورونا  فيروس  تفشى  سبب  ولقد 

رة زمنية قصيرة، خاصة بعد إعالن ضرورة الحجر المنزلى  مسبوقة فى يوميات وسلوكيات األفراد فى فت

والتزام األفراد بالتباعد االجتماعى كأفضل وسيلة للحد من تفشى المرض، فدمر أقتصاد الكثير من الدول،  

كما أثر على أنظمة الرعاية الصحية فى جميع دول العالم، ومنع اإلنتقاالت وتوقف رحالت الطيران، مما 

أسيرً  العالم  والقلق  جعل  والخوف  والهلع  الرعب  من  حالة  يعيشون  األفراد  وأصبح  كورونا  لفيروس  ا 

قبل) من  البشرية  تشهده  لم  ربما  واسع  نطاق  على   ,Velavan& Meyer, 2020والتوتر 

مادة خصبة  Viswanath& Monga, 2020, 500)؛27 المستجد  فيروس كورونا  أحداث  ، وأصبحت 

اإلخبا التليفزيونية  القنوات  كما لجميع  االجتماعى،  التواصل  وسائل  كافة  فى  دائًما  عنوانًا  وباتت   ، رية 

يجعلهم  مما  األفراد  على  مختلفة  نفسية  تأثيرات  له  كان  مما  بسرعة،  بينهم  تنطلق  اإلشاعات  أصبحت 

ذلك  سبب  وقد  واإلحباط،  والغضب،  والقلق،  الحزن،  مثل  السلبية  المشاعر  وسيطرة  بالضغط  يشعرون 

 فراد بصفة عامة وطالب الجامعة بصفة خاصة بالشعور بالضغوط النفسية. شعور الكثير من األ

كورونا         جائحة  انتشار  وهو    (Covied-19)وفى ظل  بعد  التعلم عن  استخدام  إلى  الجامعات  لجأت 

التى   والتعلم  التدريس  عملية  فهو  بعد.  بالتعلم عن  يعرف  ما  أو  اإلنترنت  عبر  الدروس  الطالب  حضور 

كتساب المعارف والمهارات عبر وسائط متعددة نظًرا للبعد بين المعلم والمتعلم، فهو يشمل  تتضمن نقل وا

قبل معملين يحضرون مع طالبهم  والمستمر من  المباشر  باإلشراف  تتمتع  ال  التى  الدراسة  أساليب  كافة 

ديمى لطالب  (، وهو ما قد يؤثر على االنخراط األكا2،  2014،  الشرهانداخل قاعات الدراسة التقليدية )

من   األكاديمية  األنشطة  أتمام  أثناء  والعقبات  التحديات  من  للكثير  الجامعة  مواجهة طالب  وأن  الجامعة. 

أقل  المترتبة عليه مما يجعلهم  النفسية  المستجد والتعلم عن بعد والضغوط  بينها مواجهة فيروس كورونا 

 اندماًجا فى عملية تعلمهم.

النفسى   Dong& Bouey(2020, 1617)ويشير       للضغط  مستمر  بشكل  الجامعة  تعرض طالب  أن 

الجامعات  طالب  أن  المؤكد  ومن  األكاديمية،  حياتهم  على  يؤثر  قد  مما  اإلجهاد  من  حالة  فى  يجعلهم 

المصرية فى عصر فيروس كورونا المستجد قد نالهم من الصعاب والضغوط النفسية ما نال غيرهم من  

ى، فهم يعيشون ظروفًا استثنائية كتعليق الدراسة لحين إشعار آخر، فقد  كافة فئات المجتمع المحلى والدول

وجدوا أنفسهم ودون أستعداد مسبق وجًها لوجه أمام ما يعرف بالتعلم اإللكترونى، واالكتفاء بالدراسة عبر  

روس اإلنترنت وهو األمر الذى لم يتدرب عليه الكثير من الطالب، فقد تجاوز التعلم عن بعد مع انتشار في

كورونا المؤسسات التربوية ليمثل ظاهرة اجتماعية على كافة المستويات المحلية والعالمية مما سبب لهم  

الذهنى بشأن معدالتهم   التشتت  الناتجة عن  إلى الضغوط  باإلضافة  الناحية األكاديمية،  نفسية من  ضغوط 

بشأن   مستمر  وقلق  الجامعة،  من  وتخرجهم  االمتحانات  وضغوط  لمقاعد  األكاديمية  العودة  إمكانية  مدى 

التقليدية من عدمه، وهو ما قد شكل ضغًطا عليهم وولد حالة من   الكليات وإجراء االختبارات بصورتها 

عدم التوازن النفسى لديهم، ليس هذا فحسب بل وجدوا أنفسهم مجبورين على القيام بتدابير العزل الصارمة 
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لهم   بالنسبة  معلوم  غير  عدًوا  ) ,Chen, Guo, ... & Zhou Zheng, Gou, Pu, Yangمحاربي 

(2020) . 

أن       المادية حيث  بالناحية  متعلقة  نفسية  يعانون من ضغوط  الجامعة أصبحوا  من طالب  كثيراً  أن  كما 

انتابهم   اآلخر  الشخصية، وبعضهم  احتياجاتهم  لتلبية  يستثمروه  كانوا  والذى  المؤقت  فقدوا عملهم  بعضهم 

لمشاعر الخوف المتعلقة باحتمالية أن يكون هو السبب فى نقل العدوى ألفراد   ضغوط نفسية فأصبح أسيًرا 

الجامعة شأنهم شأن   المنزل، وفجأة وبدون مقدمات أصبح طالب  المكوث فى  أسرته، وتم إجبارهم على 

باقى فئات المجتمع أمام مستقبل غامض مجهول، وأحداث عالمية متصاعدة الوتيرة قد تؤثر على األقتصاد  

لمى بأكمله، مما قد ينذر بأنهم من سيدفع الثمن الحقًا، وهذا قد يعنى لهم خوفًا حقيقيًا من مستقبل باتت العا

منها   الدراسات  من  عدد  أشارت  وقد  عارمة.  صعوبات  على  تدل  Presa, -Liébanaمؤشراته 

Casares., & -VázquezVillanueva., -Martínez, Gándara., Muñoz-Fernández

Borrego. (2014);-Rodríguez  Manikandan & Neethu(2018)  Kabarwanyi (2019); ;

 أن الضغوط النفسية قد تؤثر على انخراط الطالب فى التعلم.

ومن جانب أخر ليس فقط الضغوط النفسية التى تؤثر على االنخراط فى التعلم توجد بعض المتغيرات      

واالن  نتائج  المعرفية  أشارت  ذلك  إطار  وفى  التعلم،  فى  الطالب  انخراط  على  تؤثر  التى  والدافعية  فعالية 

إلى أنه بالرغم من األهتمام بدراسة دافعية الطالب، إال أن   Fryer, Ginns& Walker (2016)دراسة  

 .أهتمام البحث التربوى بأسباب ضعف اندماجهم فى عملية التعلم والمذاكرة والدراسة نادًرا

االجتماعية         واألحداث  بالحراك  تأثًرا  المجتمع  فئات  أكثر  هم  الجامعة  طالب  أن  فى  شك  وال 

الجامعى   للطالب  المميز  األكاديمى  األداء  عن  نتحدث  أن  يمكن  وال  والسياسية،  والثقافية  واألقتصادية 

لديه من أجل التغلب    وانخراطه فى التعلم دون أن نتحدث عن توفر عامل الرغبة واألستعداد الثابت نسبيًا 

الضغوط والعقبات والمهام األكاديمية واألدائية الصعبة، حيث تزايد أهتمام التراث السيكولوجى فى تناول 

الطالب هو محور  ذلك ألن  بها،  المتعلقة  النفسية  والمتغيرات  لإلنجاز  الدافع  للفرد وكذلك  الذاتية  الدوافع 

ب األهتمام  أزداد  لذلك  التعليمية،  بالشكل  العملية  وكذلك  التعليمى،  بالموقف  تتعلق  التى  بالمتغيرات  عالقته 

 الذى يكون فيه المتعلم منظًما لعملية تعلمه، محددًا الستراتيجياته، متابعًا ومراقبًا لمقدار تقدمه فى العمل.

عليها    وقد أتفق علماء النفس على أنه ال تعلم بال دافعية وأعدوها من شروط التعلم الجيد حيث يتوقف     

تحقيق األهداف التعليمية فى مجاالت التعلم المختلفة سواء فى تحصيل المعلومات والمعارف أو فى تكوين  

 (.95، 2019ومحمد،   هنداوياالتجاهات والقيم أو فى اكتساب المهارات المختلفة )

كل من        أشار  اإلطار،  هذا  الدافع لإل222،  2019وعيسى)   الصياد وفى  أن  دراستهما  نجاز من ( فى 

العوامل الهامة لتحقيق النجاح التعليمى، كما يعد عاماًل جوهريًا وراء تحقيق الفرد لذاته، فهو يساعده على 

حل المشكالت الصعبة التى تواجهه وتتحدى إرادته، فيشير الدافع لإلنجاز إلى رغبة الفرد القوية فى األداء  

 الجيد لتحقيق النجاح وتنشيط وتوجيه السلوك. 

ومنه نجد أن الدافعية لإلنجاز تمثل الشرط األساسى لتحقيق كافة األهداف التعليمية المرجوة، وأكد ذلك       

دراسات   مثل  الدراسات  من  العديد  والتى    (Steinmayr & Spinath, 2009; Singh, 2011)نتائج 

ودة المنشودة، حيث تعد أشارت نتائجها إلى مدى أهمية الدافعية لإلنجاز لتحقيق التعلم فى سياق معايير الج 

من بين أهم األسباب التى تتحكم فى مستوى التحصيل األكاديمى للطالب وإتقانه للمهارات التعليمية وتفوقه  
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ذلك   ومع  الجيدة  واالجتماعية  البيئية  والظروف  المناسبة  العقلية  القدرة  الطالب  لدى  يكون  فقد  الدراسى، 

بسبب   وذلك  الجيد  التعلم  على  القدرة  أكد  يفتقد  هذا  إطار  وفى  لإلنجاز.  الدافعية   Aldermanافتقاده 

للخبرات     (2013) وإتقانهم  الطالب  بأداء  ترتبط  التى  العوامل  أهم  أحد  تعد  لإلنجاز  الدافعية  أن  على 

 والمهارات التعليمية المستهدفة وبمستوى التحصيل األكاديمى لهم. 

فى ظل    وخاصةً  المتنوعة  االنفعالية  الخبرات  كبيًرا من  التعليمية مصدًرا  البيئة  توفر  أخري،  ناحية  من 

كورونا   عبر    (Covied 19)جائحة  بعد  عن  أو  الدراسة  قاعات  فى  سواء  فالدراسة  بعد،  عن  والتعلم 

لطالب بتعلم مواد جديدة،  اإلنترنت واالختبارات تثير العديد من المشاعر لدى طالب الجامعة، فقد يستمتع ا

ويشعرون بالفخر نتيجة النجاح فى تحقيق أهدافهم التعليمية، وقد يعانون من القلق نتيجة نظام التعلم عن  

يعانون من   وقد  فيه،  تطبيقه واالنخراط  فى  قبل ويواجهون صعوبات  يعتادوا عليه من  لم  نظام  بعد وهو 

المذاكرة أثناء  أو  االختبار  أثناء  أيًضا  بعد    القلق  اإلحباط  أو  بالخجل  يشعرون  وقد  لالختبار،  والتحضير 

االختبار إذا تدنى أدائهم فيه، األمر الذى يؤثر على تحصيلهم األكاديمى وأدائهم أثناء تأدية االختبارات أو  

أدائهم   تحسين  فى  كبير  بشكل  يسهم  انفعاالتهم  تنظيم  على  قدراتهم  فإن  لذا  بها،  المكلفين  الدراسية  المهام 

 راسى وتحسين انخراطهم األكاديمى والذى يؤثر بدوره على األداء األكاديمى لديهم.الد 

فيه           يعيش  الذى  والمجال  ألهدافه  وفقًا  والسلبية  اإليجابية  مشاعره  تنظيم  على  الطالب  قدرة  وتعد 

لالنفع وفهمه  ادراكه  أن  كما  اليومية،  التحديات  مع  بالتعامل  له  تسمح  مهمة  نمائية  فى  مهارة  يسهم  االت 

والتعلم   والذاكرة،  الشخصية،  وموارده  الفرد،  دوافع  وتحسين   &Valiente, Swanson)تنمية 

Eisenberg, 2012, 130) . 

( أن أمتالك طلبة الجامعة القدرة على تنظيم انفعاالتهم فى المجال  328،  2018وتشير عبد الحميد )     

العلمي حياتهم  فى  النجاح  من  يمكنهم  تفرضها  األكاديمى  التى  والتحديات  الضغوط  ومواجهة  والعملية  ة 

 عليهم الحياة الجامعية مما يسهم فى تحسين إنجازهم وتحصيلهم األكاديمى وتوافقهم االجتماعى. 

 مشكلة الدراسة:   

يتعرض طالب الجامعة لتحديات انتشار فيرس كورونا وما قد تسبب من ضغوط نفسية  بسبب   

عودتها ولكن عن طريق نظام تعلم جديد وهو التعلم عن البعد مما جعلهم يواجهون  تعليق الدراسة ومن ثم  

بسبب   البالد  بها  تمر  التى  للظروف  ونظًرا  األكاديمى،  قلقون على مستقبلهم  فأصبحوا  تقبلها  في  صعوبة 

قد غالبًا ما تكون لديهم صعوبة في ذلك وفيرس كورونا يجعلهم يحاولون االنخراط فى التعلم عن بعد، و

تأثرت دافعية إنجازهم وأصبح لديهم صعوبات تتمثل في عدم قدرتهم على حضور المحاضرات عن بعد،  

 والمشاركة، والتفاعل . 

لذا تعد مشكلة انخراط الطالب فى التعلم عن بعد إحدى المشكالت التى تواجهه فى عصرنا الحالى  

ز لديهم و  المتمثلة فى المثابرة والتحدى  وقد يكون الضغوط النفسية التى يتعرضون لها أو دافعية اإلنجا

 والرغبة فى النجاح أو بعض القدرات االنفعالية كالتنظيم االنفعالى أحد األسباب وراء ذلك. 

كما اتضح ذلك من مسح أدبيات البحث التي توصلت إلى أهمية دافعية اإلنجاز وتنظيم االنفعاالت فى     

على  الطالب  مساعدة  فى  كورونا  فيروس  عن  الناتجة  الطالب   لها  يتعرض  التى  النفسية  الضغوط  ظل 

مثل   بعد  التعلم عن  فى  التعلم  فى     Tiwary (20-Myruski, Denefrio& Dennis;(18االنخراط 

Manikandan & Neethu(2018); 
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Veyis, Seçer& Ulas (2019); Mutisya, Dinga& Kinai(2019); Wu (2019) ;    وإن كانت

قليلة   دراسات  الباحثتين    –هناك  اطالع  حدود  اإلنجاز،    -في  دافعية  به   يقوم  الذى  الدور  دراسة  حول 

االنخرا فى  النفسية  الضغوط  دور  وكذلك  االنفعاالت،  الدراسات وتنظيم  معظم  وأن  بعد  التعلم عن  فى  ط 

تناولت االنخراط فى التعلم التقليدى وبالرغم من أهمية وتأثير تلك العوامل في االنخراط للطالب فى التعلم 

عن بعد. ويصبح األمر مهًما أكثر لو أننا أخذنا في االعتبار العالقات البينية والسببية بين هذه المتغيرات 

بتأثيراتها، وربطها  من خالل ر وتطويرها   التنبؤ  الباحثتين من  يُمكن  يتم تبنيه بحيث  بنموذج نظرى  بطها 

 بافتراضات جديدة الختبار إلى أي مدى تؤثر هذه المتغيرات  فى االنخراط فى التعلم عن بعد. 

خاصة  البحثي  المجال  هذا  لتغطية  تسعى  ألنها  الحالية  الدراسة  أهمية  تأتي  هنا  أشارت   من  وقد 

معظم الدراسات السابقة إلى تأثير كل متغير على حدة بشكل منفصل في األداء الفعال لالنخراط فى التعلم 

وكيفية   واحد،  بناء  فى  مجتمعة  المتغيرات  هذه  بين  للعالقة  الدراسات  هذه  تتطرق  ولم  فحسب،  التقليدى 

التعلم عن   المباشرة  التفاعل بينهما بالشكل الذى يؤثر فى االنخراط فى  التأثيرات  أنها لم تدرس  بعد، كما 

 وغير المباشرة لها فى االنخراط فى التعلم عن بعد.

التوجد   فإنه  المجال  هذا  حول  البحث  أدبيات  بمسح  ألنه  أهمية  أكثر  الحالية  الدراسة  وتصبح 

لدراسة، وما  تناولت نمذجة العالقات السببية بين متغيرات ا   -فى حدود اطالع الباحثتين  –دراسات عربية  

وجد من دراسات قد اقتصر على دراسات ارتباطية وتنبؤية، عالوة على أن الدراسات تناولت االنخراط  

في هذا المجال؛ لذا فإن هناك حاجة ماسة لدراسة التفاعل   –فى حدود اطالع الباحثتين    -فى التعلم التقليدى

يرات المباشرة وغير المباشرة، والدور بين هذه المتغيرات من خالل توصيف نموذج مفترض يتضمن التأث 

الوسطى بين المتغيرات؛ وهذا يساعد بدوره علي فهم أفضل للعوامل التي تؤثر في االنخراط فى التعلم عن  

   .بعد، ومن ثم عمل تدخالت لتحسين وتعزيز االنخراط فى التعلم عن بعد فى دراسات تجريبية الحقة

 اؤل الرئيس التالي:وبالتالي تتحدد مشكلة الدراسة في التس

السببية   العالقات  يصف  مفترض  مسار  تحليل  نموذج  صحة  مدى  الضغوط بين  ما  من  كل 

النفسية، ودافعية اإلنجاز، والتنظيم المعرفى االنفعالى، واالنخراط فى التعلم عن بعد لدى طالب  

 الجامعة؟

 أهداف الدراسة: 

القوى التى تقف وراء        التعلم عن بعد فى  تهدف الدراسة إلى وصف  قدرة الطالب على انخراطه فى 

ظل جائحة كورونا ومحاولة تفسير التأثيرات المباشرة وغير المباشرة بين متغيرات الدراسة، عالوة على  

المعرفي   والتنظيم  اإلنجاز  دافعية  تربوي من خالل  سياق  فى  بعد  التعلم عن  فى  الطالب  بانخراط  التنبؤ 

 ة.لالنفعاالت والضغوط النفسي 

 أهمية الدراسة: 

قد تكشف نتائج الدراسة عن إسهام  بعض المتغيرات الوجدانية والدافعية في تفسير االنخراط فى التعلم   .1

 عن بعد لدى طالب الجامعة.

المتغيرات   .2 بعض  دور  تقييم  في   تساعد  التي  النفسية  واالختبارات  األدوات  من  عددًا  الدراسة  تقدم 

 النفسية في مسألة االنخراط فى التعلم عن بعد لدى طالب الجامعة. 
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التى تساعد   .3 البرامج  بعد وتطوير  التعلم عن  التدريس من خالل  النتائج في تطوير طرق  تساهم  ربما 

 ات بصورة أفضل وتزيد من دافعيتهم وانخراطهم فى التعلم. على توصيل المعلوم

التنظيم االنفعالى   .4 تعتمد على استراتجيات  تدريبية للطالب  برامج  بناء  الدراسة فى  نتائج  تساعد  ربما 

 من أجل تحسين االنخراط فى التعلم .

 -مصطلحات الدراسة:

والمفاه  الدراسة  بمتغيرات  الخاصة  التعريفات  على  االطالع  الباحثتان  بعد  عرف  النظرية،  يم 

 -مصطلحات الدراسة على النحو اآلتي: 

  Psychological Stress الضغوط النفسية: 

مجموعة من المؤثرات واألعباء الداخلية والخارجية التى تقع على الفرد نتيجة انتشار فيروس كورونا  "

الجسمية   (Covied-19)المستجد   لقدراته  تبعًا  مختلفة  بدرجات  سلوكى  سيكولوجى  تغير  له  فيحدث 

 الضيق" والشخصية تؤثر على توافقه مع هذه المؤثرات مما قد يسبب له الشعور بالتوتر والقلق و

   Emotional Cognitive Regulation Strategies استراتجيات التنظيم المعرفى اإلنفعالى

بأنها هى جميع االسترتجيات العقلية الواعية لألفراد للتعامل مع    Garnfski& Kraaij(2007)عرفه 

 . االستثارة للمعلومات االنفعالبة

اإلنجاز والتفوق  :  Achievement Motivation دافعية  النجاح  وتحقيق  الجيد  األداء  فى  الرغبة 

 واإلمتياز والمثابرة والتحدى للتغلب على العقبات والصعوبات والتنافس لبلوغ األهداف بدقة وبسرعة. 

تعريف االنخراط فى التعلم  :  Engagement in Distance Learningاالنخراط فى التعلم عن بعد  

أنشط فى  الطالب  بأنه "مشاركة  بعد  للتعلم،  عن  النفسي  الدافع  ولديه  بنشاط،  المختلفة  اإللكترونى  التعلم  ة 

واستخدام المعرفة السابقة جيدًا، وإدارة التعلم الخاص به، واستخدام التكنولوجيا عبر اإلنترنت بشكل فعال  

 .واستخدام مهارات تواصل فعالة بينه وبين االخرين

الجزء أواًل الضغوط النفسية، وثانيا دافعية اإلنجاز،ثالثا التنظيم  عرضت الباحثتان في هذا  اإلطار النظري:

المعرفي االنفعالى، ورابعا االنخراط فى التعلم عن بعد، وخامًسا المبررات النظرية للعالقة بين متغيرات 

 البحث، وفيما يلي عرض تفصيلي. 

 أوالً: الضغوط النفسية

يشير مفهوم الضغط النفسى بصفة عامة إلى حالة شائعة لدى األفراد على كافة مستوياتهم وأعمارهم       

بدورها على سلوكيات  وتنعكس  سلبية  أفكار  مع  تترافق  التى  السارة  غير  االنفعاالت  وتتضمن  وثقافتهم، 

ح النفسى  الضغط  يرافق  وقد  والتوتر،  اإلجهاد  من  حالة  عنه  ينتج  مما  فقدان مضطربة،  القلق،  من  الة 

الخطيرة  الصحية  المشكالت  العديد من  إلى  باإلضافة  النصفى،  الصداع  الهلع،  نوبات  اإلكتئاب،  الشهية، 

مثل أمراض القلب واألوعية الدموية، مع العلم أن مستوى قليل من الضغط اإليجابى قد يساعد فى تحسين  

 (.43، 2018ادية، األداء وقد يكون مصدر للدافعية ويساعد على التكيف )ن

الضغوط بأنها إثارة عقل وجسد الفرد     Shafer, Keith& Shafer (2000, 1640)ويعرف كل من     

وأنها   الفرد  حياة  فى  دائًما  موجودة  الضغوط  أن  التعريف  هذا  ويوضح  عليه،  مفروض  مطلب  على  ردًا 

تعيق تكيفه، لما لها من تأثير  خاصية للحياة. ومن المعروف أن الضغوط النفسية التى يتعرض لها الفرد  

للموقف  المناسبة  االستجابة  على  القدرة  ضعف  عنها  ينتج  وقد  اليومية،  حياته  على  وخارجى  داخلى 

،  2013،  النوايسةواضطرابات انفعالية فسيولوجية تؤثر سلبًا عليه فى جانب أو أكثر من جوانب حياته )
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عة مختلفة من المؤثرات الداخلية والخارجية، مما  (. لذلك فالضغط النفسى يتكون نتيجة تفاعل مجمو 143

( والنفسى  والمهنى  االجتماعى  المستوى  على  تعيقه  مزعجة  انفعالية  بحاالت  للفرد  ،  الراشدييتسبب 

2019 ،319 .) 

( بأن الضغط النفسى هو الحالة التى يظهر فيها تباين ملحوظ بين المتطلبات 20،  2008)   السيد وتؤكد       

( بأن  31،  2011)  البيرقداريؤديها الفرد وقدرته على االستجابة لها. وتأكيدًا لهذا أشارت  التى ينبغى أن  

الضغوط النفسية هى حالة من األجهاد الجسمى أو العقلى التى تحدث تغيرات سريعة فى الجهاز العصبى، 

ًرا والتى تضع الفرد فى ظروف تجبره على التصرف بشكل يرضاه أو ال يرضاه، ويكون الضغط صاد 

( اسماعيل  عرفها  حين  فى  البيئة.  عن  أو  الفرد  داخل  لألحداث 2012عن  الفرد  استجابة  درجة  بأنه   )

والمتغيرات البيئية فى حياته اليومية، وهذه المتغيرات ربما تكون مؤلمة تحدث بعض اآلثار الفسيولوجية،  

الن  وخصائصه  شخصيته  لتكوين  تبعًا  آخر  إلى  فرد  من  تختلف  التآثيرات  عن  وهذه  تميزه  التى  فسية 

 (. 515، 2019وآل شويل،  الثبيتياآلخرين، وهى فروق فردية بين األفراد )فى: 

من  328،  2014)  العزاوي ويتفق       كل  مع  السالم(  وصديق)  عبد  أن  8،  2013والعزاوي  مع   )

داف تكون  منها  اإليجابية  والسلبية،  اإليجابية  األداءات  من  مجموعة  عبارة عن  النفسية  للفرد الضغوط  عة 

نحو تحقق أهدافه، والسلبية منها تكون ناتجة عن ارتفاع سقف طموحات الفرد وانخفاض حاد فى إمكانياته  

ما  وهذا  وجسمية.  ومعرفية  سلوكية  اضطرابات  إلى  يؤدى  مما  والروحية،  والجسمية  والنفسية  المادية 

إليه بدوى) تأثير  ( أن الحدث يكون ضاغًطا فقط عندما يدركه  324،  2018أشارت  الفرد كذلك، كما أن 

الضغوط النفسية ال يكون واحدًا بالنسبة لكل األفراد، فعندما تقع نفس الضغوط على فردين فهى قد تكون  

 ضاغطة ألحدهما وغير ضاغطة بالنسبة لآلخر.

من        كل  بين  أتفاق  هناك     Altaf, Noushad, Ahmed, Azher & Tahir (2014, 34)وكان 

 ( ف 8،  2014وجدو  تؤثر على  (  التى  الخارجية  والعوامل  األحداث  تلك  بأنها  النفسية  الضغوط  تعريف  ى 

توازن الفرد وتسبب له التوتر، فهى حالة من التوتر التى تصاحب الفرد اثناء تعرضه لمواقف تفوق قدرته  

 على التحمل. 

ثرات واألعباء  وفى ضوء ما سبق يمكن للباحثتان تعريف الضغوط النفسية بأنها مجموعة من المؤ     

المستجد   كورونا  فيروس  انتشار  نتيجة  الفرد  على  تقع  التى  والخارجية  مما    (Covied-19)الداخلية 

يؤدى إلى تغير سيكولوجى سلوكى بدرجات مختلفة عليه تبعًا لقدراته الجسمية والشخصية والتوافق مع  

 هذه المؤثرات مما قد يسبب الشعور بالتوتر والضيق.  

 لنفسية مصادر الضغوط ا

تعد الحياة الجامعية بأبعادها األكاديمية واالجتماعية واإلدارية من مصادر الضغوط التى يتعرض لها       

الطلبة الجامعيون فى هذه المرحلة،  ويعد الضغط النفسى جزء ال يتجزأ من حياتهم، فالعالقات االجتماعية  

والصحية   األسرية  والظروف  التعامل معها،  يجب عليهم  التى  بآخر على  الجديدة  أو  بشكل  تؤثر  قد  التى 

( الجامعى  تعلمهم  أثناء  تواجههم  قد  التى  المادية  األعباء  إلى  باإلضافة  النفسية،  وخليل،    القدوميصحتهم 

مشاعر  652،  2011 لديهم  تتولد  فقد  ناجح،  بشكل  الجامعة  عند طالب  النفسى  الضغط  يعالج  لم  وما   .)

لقلق المفرط ونقص التركيز، وقد يتعدى األمر ضعف اإلنجاز  الوحدة والعصبية باإلضافة إلى قلة النوم وا

األقتصادية،   )االجتماعية،  للطالب  واليومية  الجامعية  الحياة  ضغوطات  مختلف  فى  األكاديمى 

 (. 44، 2018،....() نادية،  الصحية

الباحثين من حيث تحديد مصادر الضغوط، فقد صنف        ،  1999)  الرشيديولقد تعددت وجهات نظر 

و 50  )(1993, 5)  Lazarus    الحرارة درجات  مثل  الطبيعية  البيئة  ضغوط  إلى  النفسية  الضغوط 

كالخالفات   االجتماعية  البيئة  والفيروسات، وضغوط  األوبئة  وانتشار  التلوث  وحاالت  الكونية  والكوارث 

ة مثل  األسرية وصراع األجيال والتفاوت الحضارى واختالف االتجاهات والميول، والضغوط األقتصادي

البطالة وعدم عدالة توزيع الناتج القومى والتفاوت الطبقى وانخفاض اإلنتاج، والضغوط المهنية مثل عدم  

ضغط   مثل  الدراسة  وضغوط  المبرر،  غير  والتمييز  والترقية  والمرتب  الوظيفى  المركز  عن  الرضا 

ثانيًا الضغوط الشخصية وهى المناهج والعقوبات والقواعد المدرسية وازدحام الفصول والواجبات الكثيفة،  

والحوادث  الشخصية  الضغوط  بين  والفرق  فعالة،  تكيفية  الفرد مواجهة  تتطلب من  قوية وشديدة  ضغوط 
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الجانحة أن الضغوط الشخصية تؤثر على عدد قليل من األفراد مثل وفاة شخص عزيز أو مرض عضوى  

ال أما  األفراد،  من  كبير  عدد  على  فتؤثر  الجانحة  الحوادث  مثل  أما  العامة  الضغوط  هو  الثالث  نوع 

المشاحنات والمضايقات اليومية، وهى ضغوط ذات شدة منخفضة لكنها تتكرر أو تستمر فى الحياة اليومية  

لألفراد مثل ضغوط العمل واالنتقال إلى مكان العمل والعودة يوميًا، وال تمثل هذه الضغوط تهديدًا مباشًرا 

 بشكل تراكمى وتصبح سلبية.فى الوقت نفسه ولكن تظهر آثارها  

( إلى مصادر داخلية وهى التى تنبع من داخل الفرد مثل 43،  2006فى حين صنفها حسين وحسين )      

واألعاصير   الزالزل  مثل  الخارجية  البيئة  من  تأتى  التى  وهى  خارجية  ومصادر  واألهداف،  الطموحات 

 لتقاليد. واألوبئة وضغوط القيم والمعتقدات والصراع بين العادات وا

كما تباينت وتعددت أراء العلماء حول تصنيفات الضغوط النفسية، ويمكن التعرف على ثالثة اتجاهات       

فى تناول الضغوط، فاالتجاه األول هو نموذج االستجابة ويتعامل مع الضغط على أنه نتيجة أو متغير تابع 

مضايقة   أو  مزعجة  لبيئات  الفرد  استجابة  فى صورة  الضغط  نموذج  ويصف  هو  الثانى  االتجاه  أما  له، 

المثير والذى يصف الضغط فى صورة مثير يتمثل فى خصائص تلك البيئات المزعجة أو المضايقة ومن  

إلى  ينظر  الذى  التكاملى  النموذج  األخير هو  واالتجاه  متغير مستقل،  أنه  الضغط على  إلى  ينظر  فأنه  ثم 

الفرد  بين  التوافق  لنقص  انعكاس  أنه  على  المثير    الضغط  بين  وسيط  كمتغير  إليه  ينظر  أى  والبيئة 

 (. 332، 2018واالستجابة حيث أن الضغط ينشأ من عالقة خاصة بين الفرد وبيئته )بدوى، 

وتنقسم الضغوط إلى نوعين هما الضغوط اإليجابية والتى عادة ما تكون تحت سيطرة الفرد وتعطيه      

هذا النوع من الضغوط من إنتاجية الفرد ويسهل جهوده ويعد هذا    البعد التنافسى فى أنشطته األدائية، فيزيد 

النوع من الضغوط دافع أو حافز يدفع الفرد فى األداء األفضل ويساعده على اإلبداع والثقة بالنفس، أما 

النوع الثانى من الضغوط هو الضغوط السلبية والتى تسبب الضيق والقلق وتكون مصدًرا لالضطرابات، 

إلى اضطرابات فى وهى ضغوط مز الفرد، وتؤدى  منة وذات طبيعة سلبية وتكون خارج نطاق سيطرة 

إلى  متجًها  كان  لو  كما  وتشعره  النفسية،  والسلوكية  المعرفية  االستجابة  فى  وإختالل  المناعى  جهازه 

،  2019وتأكيدًا لهذا ميز كل من مراكشى ورمزى )   .(McCraty& Tomasino, 2006, 346)كارثة

ن296 بين  التنشيط  (  فى  لدوره  الحياه  بملح  ووصفه  مفيد  ضغط  األول  النفسية  الضغوط  من  وعين 

ببلوغه مستوى   و  المضر  الضغط  هو  الثانى  والنوع  المهددة،  للمواقف  يستجيب  للفرد حيث  الفسيولوجى 

 معين من الشدة قد يسبب أضرار جسمية ونفسية. 

ط الحاد وهو استجابة الفرد لتهديد فورى بين الضغ  Sonnentag& Fritz (2006, 6)فى حين ميز        

مباشر لحياته وهو ما يسمى بالصدمة حيث يجد نفسه فى موقف يهدده وال يستطيع منعه، والضغط المزمن  

وهو نتيجة لتراكم األحداث الضاغطة مع الزمن فى شكل سلسلة من الضغوط المتراكمة، أما النوع الثالث 

النفسي أنواع الضغوط  بعد مروره ويعتبر من أخطر  الفرد  به  بعد الصدمة حيث يشعر  ة وهو ضغوط ما 

بصدمة قوية وعنيفة، وهذا النوع من الضغوط يجعل الجهاز العصبى للفرد سهل االستثارة بشكل سريع  

فيجعله منفعاًل فى لحظات حياته العادية حيث تترك أثارها على الفرد بشكل طويل المدى، وأضاف الغرير 

إلى أنواع الضغوط السابقة الضغوط غير الحادة وهى التى ينتج عنها استجابات    (33،  2009وأبو أسعد )

طفيفة مع مجموعة عالمات الضغط وأعراضه التى يسهل مالحظتها، والضغوط المتأخرة وهى التى ال 

كافة أنواع الضغوط   ( 67،  2009صنف غانم )تظهر دائًما أثناء وقوع الحدث أنما تظهر بعد فترة. بينما  

فئ اجتماعية فى  وضغوط  فيها،  لإلنسان  دخل  وال  الطبيعة  من صنع  أى  الطبيعية  الضغوط  هما  فقط  تين 

 إنسانية أى من صنع اإلنسان أو ناتجة عن أخطائهم. 

( الضغوط النفسية من حيث  9،  2013وفى ذات السياق، صنف كل من عبد السالم والعزاوى وصديق ) 

القدرة على االجتماعية،  اإليجابية والسلبية، ومن حيث المصدر إلى مصا در داخلية والتى تتضمن )عدم 

المزمنة،  واألمراض  الصحية  والضغوط  االجتماعية،  المهارات  وانخفاض  المواجهة،  على  القدرة  وعدم 

والضغوط العاطفية، والحوادث والحسد، والتنافس والعدوان، وفقدان األمن والشعور بالخوف، وانخفاض  

واالنطواء، والصراع األخالقى(، والمصادر الخارجية والتى تتضمن  الطموح وغموض الدور، والخجل  

)عدم القدرة على إدارة الوقت، والشعور بالظلم وعدم المساواه، والضغوط الدراسية، وضغوط التفاعل مع 

واألحباب،   األصدقاء  وفقدان  والحوادث  البيئية،  والضغوط  والعائلية،  األسرية  والضغوط  الزمالء، 
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التد  نقص  األخالق،  وضغوط  غياب  وضغوط  والبطالة،  العمل  فرص  وقلة  األقتصادية  والضغوط  ريب، 

وضغوط األمية(، كما صنفا الضغوط النفسية من حيث األعراض إلى تزايد معدالت الغياب عن العمل،  

وضعف األداء، وانخفاض مستوى حماس األفراد، وكثرة الشكاوى، ونقص التركيز، ونقص االنفتاح على  

ديدة، أما عن األعراض الفسيولوجية والتى تتضمن )األعراض الجسمية والتى تتضمن سقوط  األفكار الج

الرقبة وحدوث   آالم  الشهية ووبعض  وفقدان  الطعام  تناول  فى  والنصفى والشره  العادى  والصداع  الشعر 

و....إلخ،  القلبية  واألزمات  والجلطات  والمنخفض  المرتفع  الدم  ووضغط  الغدد  إفرازات  فى  خلل 

فى وا واإلفراط  القرارات،  إتخاذ  فى  والصعوبة  التفكير،  على  القدرة  عدم  تشمل  والتى  النفسية  ألعراض 

التدخين،  فى  واإلفراط  بالدونية،  والنسيان، واإلحساس  األفكار  ترابط  الدائم، وعدم  والقلق  اليقظة،  أحالم 

 والتعب(. وعدم الثقة فى المحيطين، والكآبة والحزن، وضعف التركيز، والشعور بالملل

وفى ضوء ما سبق وجدت الباحثتان وجود اختالف بين الباحثين فى تصنيف الضغوط النفسية ولذلك      

المستجد  انتشار فيروس كورونا  نتيجة  الجامعة  بالنسبة لطالب  النفسية  للباحثتان تصنيف الضغوط  يمكن 

(Covied-19)  :إلى 

والج -1 الذاتية  واألعباء  الضغوط  وهى  الشخصية  يواجهها  الضغوط  التى  والنفسية  والعقلية  سمية 

المستجد   كورونا  فيروس  انتشار  نتيجة  الجامعة  بالقلق    (Covied-19)طالب  تشعرهم  والتى 

 والتوتر والضيق والخوف وصعوبة التكيف مع الواقع من حولهم. 

انتشار   -2 نتيجة  الجامعة  طالب  منها  يعانى  التى  واألعباء  الضغوط  وهى  االجتماعية  الضغوط 

 فى عالقاتهم بافراد أسرتهم وأصدقائهم وجيرانهم.  (Covied-19)كورونا المستجد  فيروس

نتيجة   -3 الجامعة  طالب  منها  يعانى  التى  الدراسية  واألعباء  الضغوط  وهى  األكاديمية  الضغوط 

المستجد   والتعلم عن    (Covied-19)انتشار فيروس كورونا  اإللكترونية  المحاضرات  من حيث 

 اتذة والتكليفات واألبحاث واألمتحانات.بعد والعالقة مع األس

الضغوط األقتصادية وهى الضغوط واألعباء المادية التى يعانى منها طالب الجامعة نتيجة انتشار   -4

المستجد   كورونا  وتلبية    (Covied-19)فيروس  المؤقت  لعملهم  بعضهم  فقدان  حيث  من 

 احتياجاتهم الشخصية.

األعباء التى تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر عن البيئة  الضغوط البيئية التعليمية وهى الضغوط و -5

التعليمية تتمل فى سوء المعاملة عدم إعداد بيئة دراسية متاحة للتعلم عن بعد عدم توافر االنشطة 

 غير التعليمية وعدم االستجابة لشكاوى الطالب. 

تنتج -6 التى  الضغوط واألعباء  التكنولوجية وهى  استخدام   الضغوط  أنواعها  عن  بكافة  التكنولوجيا 

المستجد من  انتشار فيروس كورونا  نتيجة  تعليمية(  تواصل اجتماعى، منصات  )أنترنت، مواقع 

حيث صعوبة استخدام الطالب للمنصات التعليمية لحداثة استخدامها، وعدم توافر باقات وشبكات  

 رنت.اإلنترنت لبعض الطالب، واألعباء المادية الناتجة عن استخدام اإلنت

 النظريات التى تناولت الضغوط النفسية: 

 من أهم النظريات المفسرة للضغوط النفسية ما يلى: 

أول من استخدم مصطلح الضغط النفسى وتعد هذه النظرية من   Canonيعتبر    :  Canonنظرية  -1

الضغوط  ودراسة  تفسير  فى  والبيولوجية  الفسيولوجية  الجوانب  على  أعتمدت  التى  النظريات  أوائل 
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بيولوجيًا   تفسيًرا  النظرية  هذه  وتقدم  الهروب.  او  المواجهة  نظرية  أيضا  عليها  ويطلق  النفسية 

تصاح التى  الفسيولوجية  االرتباط  لألعراض  مدى  ويوضح  النفسية،  للضغوط  تعرضه  أثناء  الفرد  ب 

ذلك  المصاحبة، وصورت  الفسيولوجية  النفسية والتغيرات  الحاالت  الفرد وجسده من حيث  بين عقل 

 . (Ogden, 2000, 21)فى شكل ميكانيكى تلقائى

على مصطلح    Canonويصف       أعتمد  كما  الفسيولوجي"  الفعل  رد  "عملية  بأنه  التوازن  الضغط 

للتعبير عن نزعة الكائن الحى الستخدام موارده ومصادره بهدف المحافظة على حالة الثبات وتحقيق  

للتهديدات  والحيوان  اإلنسان  من  كل  بها  يستجيب  التى  الكيفية  بدراسة  فيهتم  البقاء،  على  القدرة 

إعادة فإنه يجاهد لمحاولة  توازن  الفرد فى حالة عدم  يكون  يدرك    الخارجية، فعندما  توازنه، وعندما 

أو   بالهجوم  إما  بتغييرات فسيولوجية  الحالة  لهذه  فإنه يستجيب  المحيطة به  البيئة  والتهديد فى  الخطر 

بينما   منخفض،   بمستوى  لها  يتعرض  عندما  الضغوط  مقاومة  يستطيع  الحى  فالكائن  بالهروب، 

ا البيولوجية  األنظمة  فى  أنهيار  له  تسبب  أن  يمكن  الشديدة  فى الضغوط  الحى  الكائن  يستخدمها  لتى 

 (. 322،  2019مواجهة هذه الضغوط )الراشدي، 

عندما يتعرضوا   وقد تبنت الباحثتان هذه النظرية فى أن ما يطرأ على طالب الجامعة من تغييرات     

لمواقف ضاغطة يجعلهم إما يجاهدوا لمقاومتها أو يهربوا بعيدًا عنها، ويظهر ذلك فى شكل عديد من  

كورونا  التغيي فيروس  إنتشار  أن  كما  الدم،  وارتفاع ضغط  القلب  دقات  زيداة  منها  الفسيولوجية  رات 

المستجد بأعتباره موقف ضاغط يدفع طالب الجامعة لالستجابة بسرعة للخطر الذى يهددهم، فإما أن  

ر الفيروس  تكون استجاباتهم إيجابية للمواجهة فيأخذوا حذرهم من إتخاذ اإلجراءات الوقائية لمنع انتشا

ومحاولتهم لنشر الوعى لدى أسرهم وأصدقائهم، أو قد تكون استجاباتهم سلبية فيهربوا من المواجهة  

 ويتركوا األمور كما هى دون توخى الحذر.

( إلى الكشف عن العالقة بين الصحة النفسية والضغوط  2018وتأكيدًا لذلك هدفت دراسة نادية )      

( قوامها  عينة  على  وذلك  بالجزائر،  الجامعة  طلبة  لدى  "مولد 200النفسية  بجامعة  وطالبة  طالب   )

درجات   بين  احصائيًا  دالة  سالبة  ارتباطية  عالقة  وجود  الدراسة  نتائج  وأظهرت  األبعاد معمرى"، 

عمل   اجتماعية،  مشاركة  اجتماعية،  مهارات  وطيدة،  شخصية  )عالقات  النفسية  للصحة  اإليجابية 

وجود  النتائج  أظهرت  بينما  النفسية،  الضغوط  أبعاد  ودرجات  وأهداف(  ومبادئ  قيم  مشبعوترويح، 

ن  غير  )سلوك  النفسية  للصحة  السلبية  األبعاد  درجات  بين  إحصائيًا  دالة  ارتباطية  عدم  عالقة  اضج، 

األستقرار االنفعالى، الشعور بعدم التكافؤ، معوقات بدنية، مظاهر عصبية( ودرجات أبعاد الضغوط 

 النفسية لدى طالب الجامعة بالجزائر.

عن الضغوط النفسية دون فهم نظريته    Spielbergerال يمكن فهم نظرية    :Spielbergerنظرية    -2

القلق كس بين  ميز  فقد  القلق،  استعداد سلوكى  الشهيرة عن  فالقلق كسمة عبارة عن  والقلق كحالة،  مة 

القلق فتثير حالة  داخلية وخارجية  منبهات  وتنشطه  تنبهه  كامنًا  يظل  الضغط    مكتسب  أما  الفرد،  عند 

مستوى   على  الفرد  عند  القلق  إثارة  مستوى  ويتوقف  القلق،  حالة  يسبب  معين  ضاغط  عن  الناتج 

تشير القلق  فسمة  للقلق،   للمواقف   استعداده  لالستجابة  استعدادهم  فى  األفراد  بين  اإلختالفات  إلى 

نسبيًا   ثابت  وميل  الشخصية،  فى  نسبيًا  ثابتة  القلق، فهى صفة  بمستويات مختلفة من حالة  الضاغطة 

لدى الفرد لالستجابة للمواقف الحياتية المختلفة بطريقة يغلب عليها التوتر، مما يجعله ينظر إلى العالم 

 (. 321، 2019كمصدر للخطر والتهديد له )الراشدي،  المحيط به 
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ويرى أن الضغط هو متغير غير مستقل وهو استجابة لعامل ضاغط يميز الفرد   :  Selyeنظرية  -3

االستجابات  من  معينة  أنماط  او  استجابة  هناك  وأن  الضاغطة،  للبيئة  استجابته  أساس  على  ويضعه 

تحت  يقع  الفرد  أن  على  منها  االستدالل  االستجابة    يمكن  أعراض  أن  كما  مزعج،  بيئى  تأثير 

الفسيولوجية هدفها المحافظة على الكيان وقد حدد ثالثة مراحل للدفاع ضد الضغط وهى )اإلنذار أو  

 (. 98، 2009اإلجهاد(، ويرى أن هذه المراحل تمثل مراحل التكيف العام )عثمان،  -المقاومة -التنبيه

السابقتان       النظريتان  الحالية  وبتطبيق  الدراسة  كورونا    على  فيروس  انتشار  أن  الباحثتان  ترى 

يعد بمثابة خطر خارجى يهدد طالب الجامعة، األمر الذى يسبب لهم العديد   (Covied-19)المستجد  

والعقلية   والنفسية  الجسمية  المختلفة  الجوانب  على  بدورها  تؤثر  والتى  والتوتر  والقلق  الضغوط  من 

 التكيف والتعايش مع هذا الوباء إلى أن تمر األزمة بسالم.  وهو ما يدفعهم لمحاولة

المعرفى: -4 التقدير  من    نظرية  كل  أن     Stead, Shanahan& Neufled (2010, 176)أشار 

استجابات الفرد للضغوط النفسية تظهر فقط عند معرفته بها وتقييمها، لذلك فالتقدير المعرفى للضغوط 

له لالستجابة  األساسى  المحرك  التى هو  بالمواقف  الفرد  تفكير  أن طريقة  أى  بتأثيرها،  واألحساس  ا 

أنه  أواًل  الفرد  يدرك  أن  يجب  مجهدًا  الموقف  يكون  فحين  له،  الضغط  تسبب  التى  هى  لها  يتعرض 

 كذلك. 

من        كل  دراسة  نتائج  كشفت  هذا  إطار   ,Harburg, Erfurt, Cohayrsteim , Chapeوفى 

Schull & Schork (1973)   د من  فى  يعانون  الذين  األفراد  أن  النفسية  الضغوط  حول  راستهم 

المواقف الحياتية الضاغطة هم األفراد الذين يعيشون اضطرابات نفسية وجسمية، ويتأثرون بالمستوى 

 األقتصادى واالجتماعى المنخفض ويعيشون صراعات أسرية. 

عوامل هامة يشعر بها طالب الجامعة وتشكل    Essel & Owusu (2017, 21) وأشار كل من       

لهم ضغوط نفسية وأكاديمية مثل زيادة عبء العمل، وحصولهم على درجات أقل مما يتوقعون، وأول  

المفقودة،  والمحاضرات  واألمتحانات،  والتسويف،  اللغوية،  والصعوبات  الدراسة،  من  ساعات 

 واإلحباط الناتج عن سوء الفهم.

الضغوط الرئيسية لطالب الجامعة والتى    Masih & Gulrej (2006)ج دراسة  كما أشارت نتائ     

المعقد،  والمنهج  منهم،  اآلباء  توقعات  سقف  وارتفاع  الجامعة،  فى  المعقدة  القبول  عملية  فى  تمثلت 

األساتذة   مع  الصحية  غير  والعالقات  السليمة،  غير  الدراسية  والبيئة  الطويلة،  الدراسة  وساعات 

اإلنضباط الصارم، والكثير من التكليفات المنزلية والمهام، وإتباع الطرق التقليدية فى  والمحاضرين، و

اإلنجاز   على  سلبى  تأثير  عنه  نتج  مما  اإليجابية  من  أكثر  السلبية  النقاط  على  والتركيز  التدريس، 

 .(in: Mishra, 2018, 131)األكاديمى لطالب الجامعة 

الفق      دراسة  هدفت  اإلطار  هذا  )وفى  الفتوح  وأبو  بعض 2020ى  طبيعة  على  التعرف  إلى   )

وذلك على عينة مكونة من    (Covied-19)المشكالت النفسية المترتبة على جائحة كورونا المستجد  

أن   746 إلى  الدراسة  نتائج  وتوصلت  والحكومية(،  )األهلية  المصرية  الجامعات  طالب  من  طالبًا 

يعا التى  النفسية  المشكالت  أكثر  يعانى الضجر من  الحالى، كما  التوقيت  فى  الجامعة  منها طالب  نى 

النفسى،   األكتئاب  النفسية،  )الوحدة  األخرى  النفسية  المشكالت  من  متوسطة  بدرجة  الجامعة  طالب 
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فيروس   تفشى  على  المترتبة  االجتماعية(  المخاوف  والنوم،  األكل  اضطرابات  القهرى،  الوسواس 

 . (Covied-19)كورونا المستجد 

 افعية اإلنجاز ثانيًا د

تعد دافعية اإلنجاز أحد الجوانب المهمة فى نظام الدوافع اإلنسانية، فهى من أهم الدوافع اإلنسانية التى       

تؤدى دوًرا مهًما فى عملية التعلم، وفى توجيه سلوك الفرد وتنشيطه، كما أنها مكون هام فى سعى الفرد  

أهتمام عدد   تجاه تحقيق ذاته وأهدافه من خالل ما ينجزه من أعمال ومهام دراسية مختلفة، ولهذا جذبت 

واألقتصادى،   واالجتماعى  التعليمى  والنمو  التطور  أساس  ألنه  النفس  علم  مجال  فى  الباحثين  من  كبير 

أن   كما  لإلنجاز،  الدافعية  نمط  تشكيل  فى  تسهم  أن  يمكن  التى  العوامل  على  التعرف  المهم  من  وأصبح 

 الطلبة أحد العوامل المهمة إلحداث التعلم الفعال.تشكيل إثارة الدافعية لدى 

( بأنها استعداد الفرد لتحمل المسئولية والسعى إلى التفوق لتحقيق أهداف 96،  2000ويعرفه خليفة )     

والتخطيط   الزمن  بأهمية  والشعور  تواجهه  التى  والمشكالت  العقبات  على  والتغلب  والمثابرة  معينة، 

اجة الفرد للتغلب على العقبات والنضال من أجل السيطرة على التحديات الصعبة،  للمستقبل، ويؤكد بأنها ح

 والميل لوضع مستويات مرتفعة من األداء والسعى نحو تحقيقها، والعمل بمواظبة شديدة ومثابرة مستمرة. 

      ( عالم  نشاطه  265،  2004ويعرفه  وتوجه  وانفعاالته  الفرد  بمشاعر  مرتبطة  داخلية  حالة  بأنه   )

ومجهوداته وأنشطته إلى التخطيط للعمل وتنفيذ هذا التخطيط وذلك لتحقيق مستوى عال ومحدد من النجاح  

أن هذه القوة الداخلية الذاتية تحرك سلوك Singh(2011, 162) والتفوق يقتنع به الفرد ويؤمن به. وتؤكد  

ة والمعنوية بالنسبة له، وتستثار هذه الفرد وتوجهه لتحقيق غاية معينة يشعر بالحاجة إليها أو أهميتها المادي

القوة المحركة بعوامل تنبع من الفرد نفسه أو من البيئة المادية أو النفسية المحيطة به، فهى الباعث الذاتى 

والمحرك النفسى الداخلى الذى من شأنه مساعدة الطالب على مواصلة تعلمهم وتعزز من تحقيق األهداف  

( بأنه شعور نفسى داخلى يدفع الفرد  68،  2018كيدًا لهذا تعرفه الصواف )التى يسعون إلى تحقيقها. وتأ

للقيام بسلوك معين لمواجهة كل ما يتعرض له من صعوبات من أجل الوصول إلى النجاح وتحقيق الهدف 

 المنشود.

ا ( بأنها رغبة المتعلم وميله إلى إنجاز م 15،  2017(  مع محمد ) 446،  2005ويتفق كل من زيتون )      

يسند إليه من مهام وواجبات بكل دقة وأتقان، حتى يصل للهدف الذى يرجو تحقيقه، ويرفع مستوى أدائه 

المعرفى، وأن ينافس اآلخرين ويتفوق عليهم ويقدر ذاته وما لديه من قدرات وأمكانيات، ليصل إلى أعلى 

 ما يستطيع من درجات علمية وتقديرات. 

( بأنها نزعات فسيولوجية  186،  2019( وحميد ) 352،  2009من طه )وهذا ما أشار إليه أيًضا كل       

بها بأفضل صورة ممكنه  المكلف  المهام واألنشطة  أداء  إلى  تدفعه  المتعلم  الطالب  داخل  تنبع من  ونفسية 

 وتحقيق أعلى مستوى من اإلنجاز.  

نجاز فى نشاطه  ( بأنه سعى الفرد المستمر لبلوغ أعلى مستوى من اإل55،  2010ويضيف بطرس )     

( وعيسى  الصياد  من  كل  يتفق  السعى  هذا  إطار  وفى  وأقرانه.  زمالئه  على  تفوقًا  له  يحقق  ، 2019مما 

التحصيل  226 مجال  فى  تقدم  أكبر  وأحراز  الدرجات  أعلى  على  للحصول  الطالب  سعى  أنها  فى   )
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للهدف   الوصول  له  يضمن  بما  تقابله  التى  العوائق  جميع  على  والتغلب  بأفضل  األكاديمى  فيه  المرغوب 

 صورة. 

     ( رسالن  من  كل  )25،  2012ويرى  وخليفة  تحقيق  63،  2012(  على  ورغبته  الفرد  قدرة  بأنه   )

وأيًضا   تناولها وتنظيمها  والتحكم فى األفكار وحسن  يراها اآلخرون صعبة وربما مستحيلة  التى  األشياء 

مشاعر وسرعة األداء واالستقاللية والتغلب على  السيطرة على البيئة الفيزيقية واالجتماعية والتحكم فى ال

خالل  من  الذات  وتقدير  عليهم  والتفوق  اآلخرين  ومناقشة  الذات  على  والتفوق  والعقبات  المشكالت 

أنه رغبة أو ميل الفرد لبذل القوى    Sarangi (2015, 140)الممارسة الناجحة للقدرة. وتأكيدًا لذلك يرى  

العقبات والحصول على مستوى عالى من  والجهد إلنجاز المهام الصعبة   بالسرعة الممكنة والتغلب على 

 التفوق. 

      ( من شنون  كل  يرى  ) 216،  2016فى حين  والعمرى  اإلنجاز  215،  2017(  دافعية  تعريف  فى   )

الذى   النجاح  لتحقيق  مدى سعيه  يحدد  الطالب  فى شخصية  النسبى  بالثبات  يتسم  االستعداد  من  نوع  بأنها 

عليه   التميز، يترتب  من  مسبقًا  محدد  مستوى  وفق  األادء  تقييم  يتضمن  ما  موقف  فى  الذات  عن  الرضا 

والسعى نحو إحراز النجاح وتالفى الفشل وينعكس ذلك فى مثابرة الطالب واستمراره فى األداء وفى مدى 

 تقديم األفضل مما يملك من قدرات ومهارات فى التعلم.

      ( عثمان  تعرفها  ذلك  أطار  التفوق 50،  2020وفى  سبيل  فى  للسعى  الفرد  استعداد  أنها  على   )

واألقتراب من النجاح والرغبة فى األداء الجيد والمثابرة والتغلب على الصعوبات وتحقيق هدف معين فى  

 مواقف تتضمن مستويات من التفوق واالمتياز. 

"الرغبة فى األداء الجيد وتحقيق  وفى ضوء ما سبق يمكن للباحثتان تعريف الدافعية لإلنجاز بأنها        

لبلوغ  والتنافس  و  والصعوبات  العقبات  على  للتغلب  والتحدى  والمثابرة  واالمتياز  والتفوق  النجاح 

 األهداف بدقة وبسرعة. 

 نظريات الدافعية لإلنجاز: 

تلفة، وفيما تعددت النظريات التى فسرت مفهوم دافعية اإلنجاز طبقًا لإلتجاه الذى تتبناه النظريات المخ     

 يلى عرض لبعض هذه النظريات: 

   Cognitive Perspective اإلتجاه المعرفى -1

ويرى هذا اإلتجاه أن دافعية االنجاز الباعث أو الحافز لفعل ما يتولد من خالل النظام المعرفى للفرد،        

داخلية،   دوافع  تكون  الدوافع  وهذه  المعرفى،  التوازن  حالة  تحقيق  إلى  تهدف  ذاتية  بدوافع  يشعر  حيث 

لطالب ذوى الدوافع المنخفضة، فاستجابات الطالب ذوى الدوافع المرتفعة تكون مختلفة عن استجابات ا

لتفاديها   اإلخفاق  أسباب  يحللون  فهم  مختلفة،  بطريقة  إخفاقاتهم  تفسير  الدوافع  مرتفعو  الطالب  فيحاول 

مستقباًل رغبة منهم فى زيادة معارفهم، فى حين يميل أصحاب الدافعية المنخفضة لألستسالم ويلقون اللوم  

 (. 84، 2016ظرهم)علوان،  على قدرتهم الضعيفة أصاًل طبقًا لوجهة ن

والتى تسمى بنظرية     (Atkinson)ومن بين النظريات المعرفية  فى دافعية اإلنجاز نظرية أتكنسون       

أن دافعية التحصيل مهمة داخل الغرفة الصفية    Atkinsonالقيمة أو نظرية دافع التحصيل، ويرى    -التوقع
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هم وتوجهها نحو اإليجابية، كما تساهم فى التقليل من دافع حيث أنها تهيئ الطلبة وتستثير دافعيتهم وطاقات

تتحدى   التى  المهمات  عن  واألبتعاد  األمتحانات  مواجهة  عند  القلق  إلى  الطلبة  يقود  الذى  الفشل  تجنب 

ويؤكد   لذا   Atkinsonقدراتهم،  المختلفة،  األهداف  تحقيق  احتمالية  حول  أحكاًما  يطورون  األفراد  أن 

ون جهدًا كبيًرا عند مواجهة األهداف التى يتوقعون عدم تحققها، وحتى إذا كان توقعهم  نالحظ أنهم ال يبذل

بأن الهدف يمكن تحقيقه فإن ذلك ال يحفزهم إلنجازه ما لم يكن ذو قيمة مرتفعة بالنسبة لهم، فالذى يحرك  

)نوفل إنجازها  يستطيعون  أنهم  ويعتقدون  جذابة  أهداف  وجود  هو  للسلوك  ويدفعهم  ،  2011،  األفراد 

282 .) 

أنه   Atkinsonويرى        النزعة أو الميل للحصول على النجاح أمر متعلم ويختلف بين األفراد بل  أن 

يختلف عند الفرد الواحد فى المواقف المختلفة، وهذا الدافع يتأثر بثالثة عوامل رئيسية عند القيام بمهمة ما  

ف األفراد فى درجة هذا الدافع كما أنهم يختلفون فى  فالعامل األول هو دافع الوصول إلى النجاح حيث يختل

درجة دافعهم لتجنب الفشل، فمن الممكن أن يواجه فردين نفس المهمة فيقبل أحدهما على أدائها بحماس  

هو   الثانى  العامل  أما  المتوقع،  الفشل  تجنب  خاللها  من  يحاول  بطريقة  الثانى  يقبل  بينما  فيها،  والنجاح 

مهمات السهلة ال تعطى للفرد الفرصة للمرور فى خبرة نجاح مهما كانت درجة الدافع احتماالت النجاح فال

لتحصيل النجاح الموجود عنده، أما المهمات الصعبة جدًا فاألفراد ال يرون أن لديهم القدرة على أدائها، أما  

األداء على  فى حالة المهمات المتوسطة فأن الفروق الواضحة فى درجتى دافع تحصيل النجاح تؤثر فى  

المهمات بشكل واضح ومتفاوت للدافع، أما العامل الثالث هو القيمة الباعثة للنجاح حيث يعتبر النجاح فى  

حد ذاته حافًزا ، وفى نفس الوقت فإن النجاح فى المهمات األكثر صعوبة يشكل حافز ذات تأثير أقوى من  

 . (Petri & Govern, 2004, 18)النجاح فى المهمات األقل صعوبة 

وفى ضوء هذه النظرية فإن توجه الطالب نحو اإلنجاز فى بيئة معينة يتحدد من خالل مستوى دافعيته      

التى يمتلكها والجهد الذى يبذله إلنجاز هذه المهمة، والشعور بالفخر عند إنجازه لها، والشعور بالخجل عند 

دا تؤثر  كما  إنجازها،  المراد  المهمة  وتوقعاته حول  بها،  الفرد  فشله  أداء  مستوى  تحديد  فى  اإلنجاز  فعية 

فدافعية اإلنجاز تعتبر   التعليم  بها، فى مجال  يقوم  التى  المجاالت والمهام واألنشطة  وإنتاجيته فى مختلف 

)اليوسف،   يزيد ويرفع من مستوى تحصيله  أداء  تثير وتحرك سلوك الطالب وتوجهه نحو  ،  2018قوة 

362 .) 

أ      المعرفية  النظريات  لـــــــومن  لإلنجاز  الدافع  نظرية  أفراد    (McClelland)يًضا  هناك  أن  فيرى 

أن    McClellandذوى ميل إلى أتمام المهمة بصورة جيدة وأطلق عليهم ذوى اإلنجاز المرتفع، كما يعتقد  

ز  هناك دافع مميز هو دافع اإلنجاز، فقد درس دافعية اإلنجاز بداًل من الحاجة لإلنجاز على أنها سمة وحاف 

يتفاوتون من حيث ميلهم أو رغبتهم فى أتمام المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه وفى   شخصى لألفراد 

مؤثرة   عاطفية  انفعاالت  نتيجة  يكون  القوى  اإلنجاز  دافع  أن  يرى  كما  بينهم،  فيما  التنافس  إلى  ميلهم 

يجابية تؤدى إلى نوع معين من  ومرتبطة بالسلوك المتعلق باإلنجاز، فإذا كانت هذه االنفعاالت العاطفية إ

التحفيز يحفز نحو المتابعة واالستمرار مما يؤدى إلى اإلنجاز وقد أطلق على هذا النوع من التحفيز )األمل  

فى النجاح(، أما إذا كانت هذه االنفعاالت سلبية فيؤدى غلى سلوك التجنب والهروب من هذا التحفيز مما  

 .(Pieper, 2003)لى هذا النوع )الخوف من الفشل( يؤدى إلى التوقف عن اإلنجاز وأطلق ع

فيها    McClellandويرى        يعيش  التى  التعليمية  البيئة  فى  تظهر  أساسية  حاجات  ثالثة  توجد  أنه 

الطالب، أواًل الحاجة لإلنجاز وفيها يركز الطلبة الذين يشعرون بالحاجة لإلنجاز على التفوق فهم يمتلكون  
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لديهم خوف شديد من الفشل، لذلك فهم يضعون اهداف متوسطة الصعوبة وقابلة  رغبة شديدة فى النجاح و

وتحمل   تواجههم  التى  للمشاكل  وتقييمهم  للمخاطر  تحليلهم  فى  واقعية  أساليب  يطبقون  أنهم  كما  للتنفيذ، 

داقات،  المسئولية فى أداء أعمالهم، ثانيًا الحاجة لإلنتماء فهم بحاجة إلى الشعور بالتقبل والدعم وتشكيل ص

القرارات والمشاركة فيها )جلدة،   القوة وفيه يميل الطالب إلى السيطرة والهيمنة وأتخاذ  ثالثًا الحاجة إلى 

 وقد تبنت الباحثتان نظريات الجانب المعرفى فى الدراسة للتفسير والمناقشة. (.115: 113، 2009

 Humanistic Perspective اإلتجاة التحليلى -2

هو )ماسلو( حيث يرى أن الفرد يتأثر بشكل واضح بسلسلة من الدوافع التى تتجاوز    ورائد هذا اإلتجاه     

الحاجات الغريزية، ورتب الحاجات اإلنسانية على شكل هرم تمثل قاعدته الحاجات الفسيولوجية األساسية 

قال إلى وتتدرج هذه الحاجات أرتفاًعا حتى تصل إلى قمة الهرم حيث حاجات تحقيق الذات، وال يمكن األنت 

الرضا   له  يجلب  ما  منها  ويتبنى  سلوكياته  بتحليل  الفرد  يقوم  كما  األقل،  الحاجة  أشباع  قبل  أعلى  حاجة 

رغباته   تلبى  التى  التعليمية  للمادة  يستجيب  فالطالب  ذلك،  عكس  إلى  يؤدى  ما  منها  ويتجنب  والسعادة 

 . (Santrock, 2008, 107)وتشعره بالسعادة 
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قلت،          إذا  وتقل  المعززات  وجود  خالل  من  تزيد  الدافعية  أن  فيرون  السلوكى  اإلتجاة  أصحاب  أما 

فالطالب يستمد دافعيته من خالل الدرجات التى يحصل عليها أو من خالل الثناء الذى يتلقاه من من حوله،  

الة تحقيق النجاح، فى حين يرى أصحاب نظرية  أو من المكافأت المادية التى قد يكون موعودًا بها فى ح 

مطلوب   تخصصه  أن  يرى  الذى  الجامعى  فالطالب  والعقاب،  بالثواب  ترتبط  الدافعية  أن  الجشطلت 

والعكس   للتعلم  ودافعيته  رغبته  على  ينعكس  الذى  باإلرتياح  يشعره  قد  العمل  سوق  فى  فيه  ومرغوب 

 (. 84،  2016صحيح )علوان، 

إليه         الطالب   Bouffard (1990, 355)وهذا ما أشار  بمعرفة قدرة  لنا  المعلومات تسمح  بأن كمية 

على حل المشكالت لكن ال تسمح لنا بالتنبؤ بقدرته على استخدامها، فالتركيز على الجانب المعرفى مهم  

ى دافعيته لإلنجاز، والتى لكن دون تجاهل الجانب النفسى المتمثل فى رغبة الطالب فى تحقيق ذاته ومستو 

التعلم   فى  االستمرار  الطالب  يستطيع  فال  تعلمه،  واستراتيجيات  قدراته  لتفعيل  األساسى  العامل  تعتبر 

وتحقيق أهدافه ومخططاته دون وجود دافعية مستمرة ومتجددة، وهذا ما يفسر فشل بعض الطالب رغم  

 المميزات الذاتية التى يتميزون بها. 

 إلنجاز:أبعاد الدافعية ل

على عاملين هامين  Murray هناك إتجاهات متعددة لتحديد أبعاد دافعية اإلنجاز حيث ركز)موارى(       

لبذل  واستعداده  بالعمل  للقيام  الفرد  لدى  الرغبة  توفر  أهمية  مع  األتقان  بجانب  السرعة  هما  اإلنجاز  فى 

يفترض أن الدافعية لإلنجاز تكوين متعدد الجهد مع األمل فى النجاح والمثابرة والتحمل، وهناك إتجاه أخر  

الدافعية   أن  يرى  حيث  جيلفورد  ومؤيديه  رواده  ومن  والتداخل  التعقيد  من  كبير  قدر  على  وهو  األبعاد 

لإلنجاز تتضمن أربعة عوامل وهى )الطموح العام، والتحمل، والمثابرة على بذل الجهد، وطبيعة العمل(، 

مطلق ليست  اإلنجاز  دافعية  أن  )ويؤكد  الفرد  عند  واحد  بمستوى  تظهر  وال   &Elias, Noordinة 

Mahyuddin,2010,335..) 



 2021 الثانيالعدد                            22 مجلدال                       مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   -  203  - 

( إلى خمسة أبعاد لدافعية اإلنجاز تتمثل فى )الشعور بالمسئولية، والسعى 97،  2000وأشار خليفة )        

الخولى نحو تحقيق مستوى طموح مرتفع، والمثابرة، والتخطيط للمستقبل، والشعور بأهمية الزمن(، وذكر 

( أربعة أبعاد لدافعية اإلنجاز وهى البعد الشخصى ويتمثل فى الطموح والتحمل والمثابرة، 209،  2002)

فى   ويتمثل  والتنظيم  السرعة  وبعد  عليهم،  والتفوق  اآلخرين  مع  التنافس  فى  ويتمثل  االجتماعى  والبعد 

رد على الوصول إلى المستوى  مهارة تنظيم األعمال وسرعة أدائها، وبعد المستوى ويتمثل فى حرص الف

 ( حليمة  أبو  ذكر  حين  فى  المختلفة،  المهام  أداء  فى  الممتاز  أو  هما  2008،48الجيد  رئيسيين  بعدين   )

الخارجية  والدافعية  االستقالل(،  الطموح،  العمل،  نحو  التوجه  )المثابرة،  تشمل  والتى  الداخلية  الدافعية 

 اعى، والوعى بالزمن والمنافسة(. والتى تشمل )الخوف من الفشل، والتقبل االجتم

     ( الحميد  عبد  حددتها  حين  المسئولية 72،  2011فى  وتحمل  والمنافسة  والتخطيط  المثابرة  فى   )

( حمادة  المحددات  هذه  من  كثير  فى  معها  وأتفقت  الطموح،  وتحمل  233،  2013ومستوى  كالمثابرة   )

اال وحب  كالتنظيم  األخرى  المحددات  بعض  مضيفة  من  المسئولية  والخوف  الجماعية  والقيادة  ستطالع 

 الفشل.

    ( والسيد  حليمة  وأبو  جابر  من  كل  اآلخر حددها  الجانب  هما  354،  2014على  رئيسين  بعدين  فى   )

الذاتية الخاصة،   الذاتية ويقصد بها أن يتنافس الفرد مع ذاته فى مواجهة قدراته ومعاييره  دافعية اإلنجاز 

االجتماعية   اإلنجاز  ومدفوًعا  ودافعية  اآلخرون  يضعها  التى  المعايير  مواجهة  فى  التنافس  فى  وتتمثل 

 بعوامل خارجية مثل الرغبة فى المعرفة والميل لألستحسان االجتماعى للنجاح. 

( إلى أربعة أبعاد لدافعية اإلنجاز وهى السعى نحو التفوق 7،  2018وتوصلت نتائج دراسة األشى )      

با والثقة  والتميز ،  الشمرى )والنجاح  والمثابرة، واالستقاللية. فى حين حددها  ( فى  194،  2019لنفس، 

بعدين رئيسين هما التوجه نحو المهمة ويتمثل فى شعور الفرد بميل قوى نحو أداء المهام الصعبة، وتحمل  

المسئولية بجد ونشاط، ومواجهة العقبات والعمل مع الزمالء والخبراء، والتوجه نحو النجاح ويتمثل فى 

أهدافه ش نحو  تفكيره  موجًها  بتعهداته،  ملتزًما  عالية،  بمهارة  أعماله  تأدية  نحو  قوى  بميل  الفرد  عور 

 المستقبلية. 

 وفى ضوء ذلك حددت الباحثتان فى الدراسة الحالية أبعاد الدافعية فى اإلنجاز وهى: 

أ تحقيق  فى  وإمكانياته  بقدراته  وثقته  الطالب  إيمان  المسئولية:  وتحمل  إتخاذ االلتزام  على  وقدرته  هدافه 

 القرارات وتحمل نتيجتها. 

المثابرة والتحدى: وهو شعور داخلى  يحفز الطالب على أداء المهمات األكاديمية المطلوبة منه بمستوى  

مرتفع من األهتمام والحماس وعدم تركها قبل األنتهاء منها مهما كانت صعبة أو طويلة، وبذله للكثير من 

غلب على الصعاب التى تعترضه دون ملل أو تشجيع من أحد للوصول إلى مستويات  الجهد إلنجازها والت

مرتفعة من األداء، والقدرة على تحدى جميع الظروف وتجاوز جميع العقبات لكى يصل إلى هدفه والسعى  

 غليه بكل قوته. 

المستمر الجهد  وبذل  وعزيمة  وإصرار  بحماس  واألعمال  المهام  أداء  على  الطالب  إقبال  أنهاء    فهو  فى 

وبالتالى   معين  هدف  تحقيق  أجل  من  الفشل  قبول  وعدم  وعقبات  من وجود صعوبات  الرغم  على  العمل 

 (. 7، 2018الشعور بالرضا )األشى، 
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المشكالت Flexibilit المرونة   في  والتفكير  الظروف  في  التغيرات  مع  التكيف  على  الفرد  قدرة  :هى 

حث عما هو جديد . وتُستخدم هذه السمة عند حدوث ضغوط  والمهام بطرق مبتكرة وجديدة واالنفتاح والب

 أو أحداث غير متوقعة ، مما يتطلب من الشخص تغيير موقفه أو نظرته أو التزامه. 

الرغبة فى النجاح والتفوق: رغبة الطالب فى تحقيق النجاح والتفوق والمستوى المتميز عن اآلخرين فى  

 األداء.  

فالنجاح فهو القدرة على التى تمكن الطالب من تحقيق أهدافه مع السعى المتواصل وبذل الجهد، وإدارة       

إضا يحدث  أن  على  محدد،  وقت  فى  المتاحة  والطرق  الوسائل  األسرة  كافة  مستوى  على  حياته،  فى  فة 

والجامعة والعالقات االجتماعية وجميع جوانب الحياة اآلخرى، فالنجاح هو النتيجة المباشرة للرضا عن 

 (. 7، 2018النفس )األشى، 

 التنافس: هو رغبة الفرد فى تجاوز اآلخرين والتفوق عليهم للوصول إلى هدفه. 

 رتفعة: خصائص األفراد ذوى دافعية اإلنجاز الم

    ( والسيد  حليمة  وأبو  جابر  من  كل  الذين  359،  2014يتفق  الطالب  لشخصية  العامة  السمات  فى   )

يتسمون بدافعية إنجاز مرتفعة ومنها الثقة بالنفس، والقيام بأنشطة ملحوظة فى البيئة الجامعية، واألهتمام 

رفقاء واختيار  مرتفعة،  تحصيلية  درجات  على  والحصول  بالمسئولية،  المتفوقين،    وااللتزام  من  الدراسة 

واهتمام،   بحرص  للمستقبل  والتخطيط  األداء  وسرعة  لها،  يتعرض  التى  االجتماعية  الضغوط  ومقاومة 

واألعتزاز بالذات، والتغلب على العقبات، وإصدار أحكامهم طبقًا لتقويمهم لألمور، ويفتخرون بإنجازهم  

 لتفوق عليهم. ويعتزون به، واالستقاللية، ومنافسة اآلخرين ومحاولة ا 

من      كل  حدد  لألفراد   Kholisiyah, Rukayah& Indriayu (2018, 133)كما  خصائص  ستة 

بتحقيق الهدف ولديهم الرغبة فى إكمال المهمة   الذين لديهم دافعية إنجاز مرتفعة وهى: أواًل شعور قوى 

ا استخدام التغذية الراجعة لتحديد بأفضل النتائج، ثانيًا قدرتهم على تحمل المسئولية وتحديد مستقبلهم، ثالثً 

إجراءات أكثر فعالية لتحقيقها، رابعًا المخاطرة بمعنى تصرفاتهم وفقًا لحدود قدراتهم، خامًسا اإلبداعية،  

 سادًسا مغرم بالتحدى. 

دراسة        خلصت  هذا  إطار  ذوى    Zhou &Bao (2018, 33)وفى  األفراد  خصائص  تحديد  فى 

دافعية من  المرتفع  األهداف   المستوى  وتحديد  بالنفس  والثقة  والحماس  والطموح  المثابرة  وهى  اإلنجاز 

( على بعض مميزات  200،  2019بعناية واالستقاللية والمسئولية الشخصية، كما خلصت دراسة حميد )

يتصفون   أنهم  كما  للتحقيق،  قابلة  أهداف  تحقيق  إلى  يميلون  بأنهم  المرتفعة  الدافعية  ذوى  األشخاص 

وا فى بالواقعية  كبيرة  ثقة  ولديهم  أهدافهم  تحقيق  فى  أنفسهم  على  ويعتمدون  الوقت،  على  الشديد  لحرص 

المعتدلة   المخاطرة  ويفضلون  متقن وجيد،  بشكل  أعمالهم  إنجاز  إلى  ويميلون  الشخصية  واستقالل  النفس 

يسمح لهم   التى تتوافق مع قدراتهم، ولديهم رغبة قوية فى الحصول على تغذية راجعة حول أدائهم ألن ذلك

بتحديد النجاح والفشل فى تحديد أهدافهم، ويفضلون المهام التى تبنى فيها المكافآت على اإلنجاز الفردى،  

وال يرغبون فى العمل الذى يتساوى فيه كافة األفراد، كما أنهم يميلون للشك فى أراء األفراد األكبر منهم  

ة متعمقة بالموضوع الذى يريدون أتخاذ القرار فيه، خبرة ويلتزمون بأرائهم حتى لو كانوا ال يملكون معرف

 باإلضافة إلى رغبتهم فى التفوق واألمتياز. 
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     ( كمور  التنافس  332،  2013وأكد  على  بالقدرة  يتميزون  المرتفعة  اإلنجاز  دافعية  ذوو  األفراد  أن   )

بذوى دافعية اإلنجاز  وتحمل المسئولية، ويتوقعون نجاحهم الذى يتوقف على مجهودهم الشخصى بالمقارنة 

يضعونها   التى  الواقعية  األهداف  حدود  فى  ولكن  التحدى  مواقف  فى  أنفسهم  يضعون  كما  المنخفض، 

لتحقيق مستويات مرتفعة  أهدافهم  ويوجهون  االختبارات،  أداًءا جيدًا فى معظم مواقف  ألنفسهم، ويؤدون 

 بادرة ويتجنبون العمل الروتينى. من اإلنجاز، فهم يميلون إلى تولى المناصب التى تتطلب روح الم

      ( يشير خليفة  دافعية اإلنجاز فى عملية  38،  2000وفى  هذا اإلطار  تنمية  أهمية  إلى  ( فى دراسته 

فهم   على  المتعلم  وتساعد  للمواقف،  المتعلم  ادراك  فى  تؤثر  كما  وتنشيطه،  السلوك  لتوجيه  وذلك  التعلم 

االستعداد على التعاون مع اآلخرين من أجل تحقيق األهداف   السلوك الذاتى وسلوك المحيطين به، وتنمى

مما يؤدى إلى تماسك الجماعة وتقدمها، وتيسير عملية التعلم، باإلضافة إلى أمداد السلوك بالطاقة وتكون  

 بمثابة المحرك له.

       ( الطالب وتنشيطه فهو شر224،  2013وتلخص أحمد  دافعية اإلنجاز فى توجيه سلوك  أهمية  ط  ( 

ضرورى لبدء التعلم وتيسيره، كما يؤثر فى ادراكه للمواقف، وتجعل الطالب أكثر اندماجا فى عملية التعلم 

التعلم، وترفع   إقباله على الدراسة وإشباع حاجات النمو لديه كما تزيد من مثابرته فى مواقف  وتزيد من 

و  يواجهها،  التى  واألنشطة  المجاالت  مختلف  فى  وأنتاجه  أدائه  من مستوى  حالة  حدوث  إلى  يؤدى 

 االستمتاع عند تحقيق الهدف والشعور بالنجاح. 

ومنه تعد دافعية اإلنجاز مصدًرا ألحداث تغيير كبير فى تحصيل الطالب، فقد يغير الدافع طالبًا فاشاًل       

أقل مقدرة  فيجعله متفوقًا، وقد يكون االفتقار إلى الدافع سببًا فى رسوب طالب ذكى، بينما يجعل طالب آخر  

منه يؤدى المهمة بنجاح، كما تساهم دافعية اإلنجاز فى المحافظة على مستويات أداء مرتفعة للطالب دون 

مراقبة خارجية، وذلك من خالل المثابرة فى العمل واألداء الجيد، لذلك فهى تعتبر من المكونات المهمة  

 (.  94، 2019للنجاح األكاديمى )هنداوي ومحمد، 

ى الباحثتان أن الدافع شرط أساسى حتى تتم عملية التعلم كما أنه من أهم مقومات النجاح بوجه ومنه تر     

والدافع   فيه،  واندماجه  تعلمه  بعملية  للقيام  الطالب  مثابرة  كلما زادت  الدافع لإلنجاز قوى  كان  عام وكلما 

ك زيادة  على  وتعمل  الطالب  تحصيل  فى  كبير  تغيير  إلحداث  أساسى  مصدر  أنه لإلنجاز  كما  فاءتهم، 

مصدر الختالف الطالب فيما بينهم، فقد يكون الطالب فاشاًل ويتحول إلى متفوق بسبب وجود الدافع لديه، 

وقد يكون عدم وجوده سبب فى رسوب طالب يتمتع بقدر كبير من الذكاء. وفى هذا اإلطار أكدت دراسة  

من   )  Elias, Noordin& Mahyuddin (2010)كل  العمرى  عالقة 2017ودراسة  وجود  إلى   )

 ارتباطية إيجابية بين دافعية اإلنجاز وبين التكيف الخاص بالطالب فى البيئات التعليمية.

 ثالثًا: التنظيم المعرفى االنفعالى   

تمثل االنفعاالت جزء مهم من البناء النفسى للفرد، وتمثل أغلب انفعاالت الفرد ردود أفعال لآلخرين،       

األف تؤدى ردود  المجال إذ  كبير من  تمثل جزء  والتى  اآلخرين،  المدركة عن  المفاهيم  فى  دوًرا  هذه  عال 

االنفعالى للشخصية، ولكل فرد مهارات انفعالية ومعرفية وسلوكية تنظم وتسيطر على خبراته والمواقف  

البيئة ، فالتنظيم االنفعالى يتضمن مهارات مهمة تساعد الفرد على السيط تفاعله مع  رة على الناتجة عن 

ومعارف  فى صورة سلوك  انفعاالته  والتعبير عن  من حوله،  بالبيئة  إتصاله  عناصر  وتنظيم  صراعاته، 

 (. 9،  2018ومعان وجدانية، باإلضافة إلى إدارة انفعاالته خاًصة السلبية منها )سالمان، 
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أنه يتضمن  إلى التنظيم االنفعالى ب Gross (1999, 552)   Wolters (2011, 275);ويعرف كل من     

وتحديد  االنفعالية  الفعل  ردود  وتعديل  وتقويم  مراقبة  عن  المسئولة  والداخلية  الخارجية  العلميات  جميع 

خصائصها الشديدة والمؤقته، ويشمل التنظيم االنفعالى مدى واسع من االستراتيجيات المعرفية والسلوكية 

 حتفاظ باالنفعال أو زيادته. النفسية الشعورية والالشعورية التى تستخدم فى تقليل أو األ

المقصودة    Gross (2007,4)وأوضح        أو  التلقائية  األفراد  محاوالت  عن  يعبر  االنفعالى  التنظيم  أن 

للتأثير على انفعاالتهم عندما ينفعلون، وكيف يختبرونها أو يعبرون عنها، حيث يشمل هذا التنظيم واحدًا أو  

األستثارة مثل  االنفعال  جوانب  من  االستجابة    أكثر  أو  والسلوك  الذاتية  والخبرة  والتقييم  واالنتباه 

  Sheese, Rothbart, Posner, White & Fraundorf (2008,502) الفسيولوجية. فى حين أشار  

أن التنظيم االنفعالى هو قدرة الفرد على استخدام أساليب تكيفية لتلبية متطلبات الحياة، والتى تتمثل فى عدد 

وا العلمليات  التعبير  من  على  والسيطرة  االنفعالى  بالفهم  المرتبطة  والخارجية  الداخلية  الستراتيجيات 

االنفعالى، فهى العملية التى يقوم بها األفراد لتعديل أو تغيير انفعاالتهم بصورة شعورية وال شعورية فى 

 .استجاباتهم للمطالب البيئية 

بأنه مجموعة من العمليات واالستراتيجيات التى يسعى الفرد من خاللها    Koole (2009, 41)ؤكد  وي     

على   الحفاظ  أو  أو خفض  زيادة  على  ذلك  ويشتمل  يخبرها،  التى  االنفعاالت  تدفق  توجية وضبط  إلعادة 

تشمل  التى  ومكوناتها  االنفعالية  االستجابة  على  والتأثير  سواء،  حد  على  السلبية  أو  اإليجابية  االنفعاالت 

إليه  عل أشار  ما  مع  هذا  ويتفق  والمشاعر.  واألفكار  الفسيولوجية  والتغيرات  السلوك   Mclaughlinى 

الوظائف     (1 ,2010) أداء  فى  واالستمرار  باالنفعاالت  بالشعور  للفرد  تسمح  التى  العمليات  تلك  بأنها 

صادر اإلنتباه واالدراك،  بطريقة ناجحة للوصول ألهدافه، فالتنظيم االنفعالى يعتمد على اإلدارة الناجحة لم

سالمان)  استجابه  8،  2018وتضيف  تكون  الفرد  يستخدمها  التى  واالستراتيجيات  العلميات  هذه  بأن   )

النفعاالته هو أو كردود أفعال تجاه اآلخرين والتى تتمثل فى التحكم المعرفى واإلبدال السلوكى، والسيطرة 

الفرد قدرة  عن  المعرفى  التحكم  ويعبر  استجابته    الوجدانية،  عن  المعرفية  األفكار  وتعديل  تغيير  على 

االنفعالية واألحتفاظ بها فى مستوى يمكنه من السيطرة عليها، ويعبر اإلبدال السلوكى عن تغيير االستجابة  

االستجابة   إدارة  عن  الوجدانية  السيطرة  وتعبر  تنظيمها،  من  الفرد  يتمكن  أخرى  استجابة  إلى  االنفعالية 

 السلبية أو اإليجابية.  االنفعالية سواء

المسئولة عن رصد وتقييم وتعديل ردود       الداخلية والخارجية  العمليات  تلك  التنظيم االنفعالى هو  ويعد 

ذلك تعريف كل من  (Berking& Wupperman, 2012, 128)الفعل االنفعالية    ,Latfi. ويتفق مع 

Amini, Fathi, Karami, & Ghiasi (2014, 28)  ا تنظيم  األفكار  بأنه  خالل  من  معرفى  نفعالى 

-Bullemorوالمعارف التى تساعد الفرد على إدارة االنفعاالت خاًصة بعد خبرة األحداث الضاغطة. أما  

Day (2015, 18)   الفرد يكون  تعدل االنفعال لكى  التى  الشعورية والالشعورية  العمليات  بأنها  فيعرفها 

 قادر على األداء الجيد.

أيًضا        يعد  وسياقية(،  كما  وثقافية،  وسلوكية،  )معرفية،  عديدة  مكونات  إدارة  تتضمن  معقدة  بنية 

االنفعالية   األفعال  وتعديل ردود  وتقييم  مراقبة  مسئولة عن  وخارجية  داخلية  كونه عمليات  إلى  باإلضافة 

بأنه قدرة الفرد    Sadr (2016, 14)كما يرى    .(Tavares& Freire, 2016, 78) لتحقيق أهداف الفرد 

العمليات  شدة  أو  مدة  تغيير  على  القدرة  وهو  عنه،  يعبر  وكيف  ومتى  لديه،  االنفعال  على  التأثير  على 

 السلوكية والحركية التى تكون واعية أو غير واعية من خالل استراتيجيات تنظيم االنفعال. 
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فية التى يتعامل  ( استراتجيات التنظيم االنفعالى بأنها الطريقة المعر71،  2016وتعرف عبد الرسول )     

بها الفرد مع اإلستثارة االنفعالية الناتجة عن تعرضه للمواقف الضاغطة، فال يقصد بالتنظيم االنفعالى قمع 

يعبر عن   بأنه  االنفعالية، وتضيف  الخبرات  وتغيير  والتقييم،  المراقبة  يتضمن عمليات  ولكن  االنفعاالت، 

االنفعا اإلستثارة  حالة  على  للسيطرة  الفرد  من  جهود  يتمكن  وتعديلها حتى  وتحسينها  توجيهها  وإعادة  لية 

بأن   Pocnet, Dupuis, Congard& Jupp (2017, 2)األداء الذى يساعده على تحقيق أهدافه. ويؤكد  

والعمليات  الوجدانية،  الحاالت  شدة  أو  حدوث  تخفيف  أو  منع،  أو  وكف  تجنب،  عملية  االنفعالى  التنظيم 

 رتبطة باالنفعال.االنتباهية والفسيولوجية الم

( فى تعريف التنظيم االنفعالى بأنه مجموعة من  614، 2018ويتفق كل من أباظة والسمان ومعوض )     

التفاعلية واالجتماعية فى   التكيفية والالتكيفية التى يستخدمها األفراد فى مواجهة المواقف  االستراتيجيات 

الذ  باالنفعاالت  الوعى  تتضمن  والتى  اليومية  بصورة  حياتهم  وادارتها  وتقييمها  اآلخرين  وانفعاالت  اتية 

المناسبة وكبت االستجابة   التركيز على االستجابة  إيجابية فى إطار موقفى واالستجابة فى ضوء  معرفية 

 اإلندفاعية التلقائية.

     ( فرغلي  االستجابة  79،  2019وترى  وتعديل  والتحكم  قياس  خاللها  من  يتم  التى  العملية  بأنه   )

التعبيرى، لكى يحقق أهدافه، االنف التقييم المعرفى، والقمع  عالية فى ضوء استراتيجيات عديدة مثل إعادة 

( بأنه قدرة  568،  2019ويعبر عن السلوك االنفعالى بطريقة مالئمة اجتماعيًا. وعلى هذا يعرفه الدرس )

واست النفسى،  األمن  تحقيق  نحو  وتوجيهها  وأحاسيسه  مشاعره  تنظيم  على  االنفعاالت الطالب  خدام 

 والمشاعر فى صنع القرارات والتكيف االجتماعى، والتواصل الفعال مع اآلخرين باالنفعاالت المختلفة.

دراسات        وأكثرها    Gratz& Romer(2004)وتعد  االنفعالى  التنظيم  فى  الرائدة  الدراسات  من 

على بالقدرة  يتميز  األبعاد  متعدد  بناء  بأنه  عرفاها  فقد  على    انتشاًرا،  والسيطرة  االنفعاالت،  وادراك  فهم 

السلوك االندفاعى عند مواجهة االنفعاالت السلبية، والقدرة على تقبل االنفعاالت، واستخدام استراتيجيات  

مناسبة للموقف للسيطرة على تلك االنفعاالت السلبية، فهو القدرة على مواجهة االنفعاالت وإدارة الخبرات 

النفعاالت اآلخرين، متضمنًا الوعى والفهم لالنفعاالت وقبولها، والقدرة على التحكم  االنفعالية، واالستجابة  

فى الدوافع والقدرة على استخدام استراتيجيات االنفعال لتعديل االستجابات العاطفية لتحقيق أهداف الفرد،  

وفهم   ادراك  عن  المتعلم  عجز  بأنه  عرفاها  والتى  االنفعالى  التنظيم  لمشكالت  انفعاالته،  وأشاروا  وتقبل 

تعديل   عن  وعجزه  السلبية،  باالنفعاالت  مروره  عند  الهادفة  السلوكيات  فى  االنخراط  عن  والعجز 

االنفعالى    للموقف  المناسبة  األساليب  طريق  عن  للموقف  المناسبة  االنفعالية   &Gratz)االستجابات 

Romer, 2004, 42: 45)  وفى هذا اإلطار يرى كل من .Gratz& Tull (2010, 107)    بأن مشكالت

عند  االندفاعية  سلوكياته  عن ضبط  عجزه  وكذلك  النفعاالته  الفرد  تقبل  عدم  فى  تتمثل  االنفعالى  التنظيم 

المناسبة   االنفعالى  التنظيم  استراتيجيات  توظيف  على  القدرة  وفقدان  السلبية،  االنفعالية  بالخبرات  مروره 

 للموقف االنفعالى الضاغط الذى يمر به. 

إلى خصائص التنظيم االنفعالى والتى تتمثل فى أن كال   Phillips& Powers (2007, 22) يشيرو      

من االنفعاالت اإليجابية والسلبية يمكن تنظيمها، وأن التنظيم االنفعالى يمكن أن يحدث تكاماًل بين التنظيم  

 سيئ(، . –طلق )جيد  الموجه ذاتيًا وغير الموجه ذاتيًا، باإلضافة إلى عدم وجود تنظيم انفعالى م
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يتضمن التنظيم االنفعالى أربعة أبعاد   Gratz& Roemer (2004, 44)وطبقًا لما أشار إليه كل من       

القدرة على ادراك االنفعال لتوضيح المشاعر دون قهرها أو   باالنفعاالت ويتضمن  رئيسية وهى: الوعى 

بنقص فى اال تجنبها، والقبول االنفعالى ويتضح  أو  السلبية لشعور ما كالشعور  إنكارها  ستجابة االنفعالية 

تحقيق   إلى  يقود  بأسلوب  التصرف  يتضمن  والذى  االنفعالى  والتسامح  بالغضب،  الشعور  تجاه  بالذنب 

المعالجة   التنظيمية التى تتضمن  نفسه، والمرونة  الوقت  والتسامح فى  المندفعة  السلوكيات  األهداف ومنع 

ا التنظيم  يتكون من  واستخدام استراتيجيات  التنظيم االنفعالى  بأن  المختلفة بطرق مرنة، ويضيفا  النفعالى 

المعرفية، ويقصد   والعناصر  الشعورية  الخبرات  وتتألف من  الذاتية  المكونات  أواًل:  ثالثة مكونات وهى: 

بطانها  بالخبرة الشعورية تلك المشاعر التى يشعر بها الفرد المنفعل ويستطيع التعبير عنها بعد تأملها أو است

من قبل أن يصف حالته فى أثناء الفرح والشعور بالدفء واالنشراح والسعادة، أما العناصر المعرفية فهى  

مجمل تلك األفكار عند الفرد المنفعل والمتصلة بالموضوع الذى أثار انفعاله إلى جانب ادراكه للتغيرات  

فهمه لها، ثانيًا: المكونات الفسيولوجية وهى التى تحدث له وتحليله لتلك المشاعر التى يشعر بها و المختلفة

مثل   معينة  أجهزة  بواسطة  عنها  الكشف  ويمكن  االنفعالية  الحالة  أثناء  تحدث  التى  الفسيولوجية  التغيرات 

أجهزة ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب، ومعدل التنفس، وحرارة الجسم، والتغيرات الكيميائية فى الدم، 

للف  ويمكن  العضلى،  التعرق، والتوتر  أو  الفم،  أو جفاف  القلب،  مثل خفقان  ببعضها  يشعر  أن  المنفعل  رد 

وتوتر الجسم، ثالثًا: المكونات الخارجية التعبيرية وهى مختلف التعبيرات الوجهية واإليماءات واإلشارات 

ة واأللفاظ  غير اللفظية التى تبدو على وجوه األفراد أثناء انفعالهم باإلضافة إلى الحركات واألوضاع البدني

 . (Grats& Roemer, 2004, 49)التى تصدر عنهم 

والخارجية،    Wallace (2014)ويقترح        الداخلية  المؤثرات  تتضمن  االنفعالى  التنظيم  عملية  أن 

واستجاباتهم   خبراتهم  لتعديل  معرفية  استراتيجيات  باستخدام  انفعاالتهم  بتنظيم  داخليًا  يقومون  فاألفراد 

ا أما  االجتماعى  لالنفعاالت،  فالدعم  االنفعالى،  التنظيم  قدرات  فى  دوًرا حيويًا  فتؤدى  الخارجية  لمؤثرات 

والتعاطف واللطف مع األصدقاء واألسرة أثناء المواقف شديدة االنفعال تؤدى دوًرا كبيًرا فى قدرة الفرد 

تصبح غير  أن االنفعاالت قد    Gross& Thompson (2007, 6)فى التحكم فى انفعاالته. وذكر كل من  

متوازنة عندما تكون نوعية االنفعاالت وقدرها غير مناسبين للموقف، ويجب أن تنظم االنفعاالت وينظم 

ال  وعندما  أهدافهم،  تحقيق  سبيل  فى  عائقًا  انفعالتهم  تكون  عندما  الحالتين:  إحدى  فى  انفعاالتهم  األفراد 

 الى للمجموعة. تتطابق أو تتماشى هذه االنفعاالت مع أساليب التعبير االنفع

إلى    Balzarotti, John& Gross (2010, 66)ويرى كل من        تنظيم االنفعاالت تسعى  أن عملية 

فيها   المرغوب  المشاعر غير  وتحمل  وقبول  المطلوب،  اإلتجاه  االنفعاالت فى  تعديل  القدرة على  تحسين 

وأوضح   العقلية.  الصحة  من  يتجزأ  ال  أن    Thompson (1994, 27)كجزء  يعد  إلى  االنفعاالت  تنظيم 

مسئواًل عن عملية مراقبة وتقييم ردود الفعل االنفعالية إلنجاز األهداف المطلوب تحقيقها. وفى هذا اإلطار  

( أنه يعد همزة الوصل بين المكون المعرفى والمكون السلوكى باإلضافة إلى  300،  2013أشار يونس ) 

 السلوك وتنظيمه وتنشيطه وكبحه وضبطه. الوظائف التى يؤديها فى التكيف والتواصل وتوجيه 

من        كل  استراتيجيات   Gross& John (2003, 352)ويؤكد  على  يشتمل  االنفعالى  التنظيم  أن 

شعورية وال شعورية يتم استخدامها لكى يزيد الفرد أو ينقص أو يحافظ على واحدة أو أكثر من مكونات  

وأضاف   االنفعالية.  على    Gross (2014, 11)االستجابة  يحتوى  الذى  الخبرة  مكون  على  يشتمل  أنه 

ى خبرة الفرد الحياتية المعاشة، واالستجابة السلوكية أى تصرفات الفرد المشاعر الذاتية التى تتحدد بناء عل

فى المواقف، واالستجابة الفسيولوجية المتمثلة  فى ضربات القلب وضغط الدم وتوتر الجلد، حيث يهدف  
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استراتيجيات   واستخدام  التنظيم  الهدف من  تحقيق  أساسية هى  ثالثة سمات  تحقيق  االنفعالى على  التنظيم 

 ظيم لتحقيق تلك األهداف وأخيًرا الوصول إلى األهداف المراد تحقيقها. التن

 أهمية تنظيم االنفعاالت: 

تكيفية فى        تقوم االنفعاالت بوظائف  فقد  بين األفراد،  الفرد وما  داخل  تقوم االنفعاالت بوظائف مهمة 

األهداف   تحديد  على  تساعد  شخصية  خبرة  إلى  الشعور(  نطاق  خارج  ضمن  )حتى  المعلومات  ترجمة 

 . (Block, Moran& Kring, 2010, 89)وتحقيقها وأيًضا التفاعل مع البيئة 

د المفاهيم المعاصرة لالنفعاالت على الدور اإليجابى لها فى التكيف، فاالنفعاالت تكيف األسلوب وتؤك     

تعزز  كما  سريعة،  حركية  الستجابات  الفرد  وتهيئ  القرار،  أتخاذ  وتسهل  الموقفية،  للمتطلبات  المعرفى 

المعقد بشكل مرن قابل التعلم وتطوره، كما أن لها وظائف اجتماعية مهمة، فهى تترجم السلوك االجتماعى  

ومنع  (Gross, 1999, 551)للتكيف   وتنظيمه،  وتحفيزه  التكيفى  بالسلوك  االنفعاالت  تنظيم  فيبدء   .

المستويات الضاغطة والمجهدة لالنفعاالت السلبية وسلوك سوء التكيف، فهناك فروق فردية بين األفراد 

تنظيم االنفعاالت ربما تكون تكيفية أكثر من  فى الطرق التى ينظمون بها انفعاالتهم، وهناك بعض الطرق ل

 .Garnefski, kommer, Kraaij, Teerd, Legerstee& Onstein, 2002, 404)غيرها 

واالجتماعى        الوجدانى  الجانب  فى  سواء  لألفراد  السوى  النمو  فى  مهًما  دوًرا  االنفعاالت  وتؤدى 

رد واآلخرين فى المواقف المختلفة تساعده على  والصحى، باإلضافة إلى إحداث حالة من التوافق بين الف

أنها تسهل للفرد عملية أتخاذ القرار، وتهيئته الستجابات سريعة،  البيئة، كما  تحقيق أهدافه، والتكيف مع 

وتعزز التعلم وتطوره والخصائص المعبرة عن االنفعال ربما تمكن االنفعال من التواصل والتنسيق مابين  

االجتماعية المستويات  االنفعاالت  ومنع  وتنظيمه،  وتحفيزه  التكيفى  السلوك  تعزيز  على  يعمل  كما   ،

 (. 91،  2019الضاغطة والمجهدة لالنفعاالت السلبية والسلوك سيئ التكيف )فرغلى، 

وفى ظل زيادة حدة الضغوط النفسية واألكاديمية التى يعانى منها طالب الجامعة فى ظل جائحة كورونا     

(Covied-19) حاجة الماسة لألهتمام بالجوانب الوجدانية وضبط االنفعاالت أثناء التعامل مع هذه نشأت ال

الضغوط. وعجز الطالب عن تنظيم انفعاالته بطريقة فعالة يمكن أن يؤدى إلى عدم التحكم أو التحكم الزائد 

المتكررة للتحكم أن محاوالته  في االنفعاالت، مما يؤدى إلى انغماس الطالب في تلك المشاعر السلبية، كما  

أو كبت وقمع الخبرات االنفعالية قد يمنعه من وصوله للوعى بانفعاالته، كما أن قمع وكبت هذه االنفعاالت 

يكمن أن يولد المزيد من االنفعاالت السلبية كالحزن والغضب والشعور بالذنب، والطالب الذى يعانى من 

في قبول انفعاالته ويتجاهلها مما يؤدى إلى مزيد من  صعوبة في تنظيم انفعاالته السلبية يعانى من صعوبة  

 االنفعاالت السلبية. 

     ( تجاه 153،  2017ويذكر مظلوم  انفعاالته  التحكم فى  للفرد  يتيح  تنظيم االنفعاالت  أن  ( فى دراسته 

اث  األحداث المختلفة وتؤدى إلى االستجابة بمرونة تجاه األحداث المؤلمة والضاغطة، مما يؤدى إلى إحد 

حالة من التوافق النفسى لديه، كما يسهم فى تعديل نظرته فى الحياة وجعله أكثر إيجابية، وتزيد من ثقته 

بنفسه. كما أنها تساعد فى أتخاذ القرارات والمرونة فى معالجة المعلومات وتحديد الحلول والبدائل وتنظيم  

وا األكاديمى  النجاح  ثم  يتعلمه ومن  فيما  والتركيز  العلمية من خالل مواجهة  المعلومات  الحياة  فى  لنجاح 

 الضغوط والتحكم فى االندفاعات القوية. 
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أما عن النماذج المفسرة للتنظيم االنفعالى فإن التراث السيكولوجي يزخر بالعديد من النماذج ولعل من      

الذى طرحه   النموذج  نظام الستراتيجيات   Gross (2003, 285)أشهرها  إيجاد  يعمل على  تنظيم    الذى 

االنفعاالت طبقًا لموقعها داخل العملية االنفعالية ذاتها حيث يصنف االستراتيجيات فى ضوء الوقت الذى  

من خالل  سواء  الموقف  فى  للتحكم  الموقف  على  المتمركزة  االستراتيجيات  وهى  االنفعاالت  فيه  تحدث 

ما، بشكل  الموقف  تغيير  من خالل  أو  غيره  دون  موقف  فى  التواجد  المتمركزة    اختيار  واالستراتيجيات 

على المعرفة والتى تتمثل فى تغير طريقة تفكير الفرد فى الموقف وذلك لتشجيع بعض االنفعاالت أو تثبيط 

غيرها، واالستراتيجيات المتمركزة على االستجابة والتى تغير من أثار االنفعاالت بعد الشروع فيها، أى  

وير  بالفعل  ما  انفعال  من  يعانى  الفرد  عن  أن  التعبير  كبت  الفرد  كمحاولة  منها،  التخلص  أو  تغييرها  يد 

االنفعال حتى ال يالحظ اآلخرون ما يشعر به، لذلك يدعى هذا النوع بكبت التعبير حيث أن الفرد يكف عن 

التعبيرية،   اإلشارات  أو  العالمات  يخفى  أنه  أو  الموقف،  ذلك  التعبيرى النفعاالته فى  المضى فى سلوكه 

الغاية   أو  وفى  الجماعة  ألوامر  والخضوع  االجتماعية  المسايرة  هى  االستراتيجية  هذه  من  الهدف  يكون 

 األنصياع للموقف.

أساس    Gross& Thompson (2007, 10: 16)ويميز كل من         دينامية على  بين خمس عمليات 

يت  والذى  الموقف  اختيار  فى  وتتمثل  عملية،  كل  حدوث  وقت  إلى  يشير  الذى  الزمنى  اختيار البعد  ضمن 

الفرد األقتراب المقصود من المواقف االنفعالية التى يعتقد أنها تسبب له الشعور بالراحة أو تجنب المواقف 

االنفعالية مما يقلل من احتمالية مواجهة الضغوط الناتجة عن الموقف االنفعالى، أما المكون الثانى فتتمثل  

ير لالنفعال عندما ال يتمكن الفرد من التجنب المطلق فى تعديل الموقف والذى يتضمن تغيير الموقف المث 

االنتباه   تحويل  هو  الثالث  المكون  أما  السلبى،  االنفعالى  تأثيره  تغيير  أجل  من  وذلك  المزعجة  للمواقف 

انفعالية  استجابة  يثير  أن  المحتمل  من  لموقف  الفرد  يتعرض  عندما  االنتباه  توجيه  إعادة  يتضمن  والذى 

هذه الخطوة عن طريق صرف االنتباه عن المواقف االنفعالية السلبية، والتركيز على    سلبية ويمكن أن تتم

أنشطة بديلة غير انفعالية والتأمل فى عواقب االنفعاالت التى قد يتعرض لها الفرد، أما المكون الرابع هو  

تغيير داللته    التغيير المعرفى وهو الذى يحدث عندما يغير األفراد طريقة تفكيرهم فى موقف ما من أجل

لتجنب   ذكرها  السابق  التنظيمية  المداخل  استخدام  إلى  تشير  والتى  االستجابة  تعديل  وأخيًرا  االنفعالية، 

الشعور باالنفعاالت السلبية، وغالبًا ما تحدث هذه الخطوة عندما تتولد االنفعاالت السلبية حيث يسمح هذا  

يق وسائل فسيولوجية أو سلوكية بطريقة مباشرة، كأن  النوع من التنظيم بتعديل الخبرة االنفعالية عن طر

 يستخدم الفرد تدريبات كاألسترخاء والتأمل من أجل الحد من الجوانب الفسيولوجية لالنفعاالت السلبية. 

أشار        توليد   Gross (2003, 283)وقد  عملية  في  مبكًرا  تأتى  التقييم  إعادة  استراتيجية  أن  إلى 

ريقة التى يفسر بها الفرد الوضع من أجل تقليل تأثير االنفعال السلبى، وال تتطلب االنفعال، حيث يشمل الط

هذه االستراتيجية جهدًا ذاتيًا للتنظيم خالل الموقف، مما يجعل عملية التنظيم غير مجهدة كما أنها تقلل من  

حق من توليد االنفعال، التجربة االنفعالية والتعبير السلوكى، أما عن استراتيجية القمع فهى تأتى في وقت ال

من   ويزيد  االنفعال  تجربة  تقليل  في  يفشل  ولكنه  الخارجى،  لالنفعال  الخارجية  العالمات  تثبيط  يتم  حيث 

مما  االنفعالى  الموقف  خالل  الذاتى  والتصحيح  النفس  ضبط  ويتطلب  لالنفعال،  الفسيولوجية  االستجابة 

 يحتاج لمزيد من الجهد.

نموذًجا     Sheppes, Scheibe, Suri, Radu, Blechert& Gross (2014, 169)وقدم كل من       

على   يشمل  االنفعالى  للتنظيم  التنظيم،    3آخر  عدم  أو  بالتنظيم  قرار  أتخاذ  أى  التحديد  وهى  مراحل 

 واالختيار ويتضمن أتخاذ قرار باالستراتيجية التى تستخدم، والتنفيذ ويشمل على تنفيذ االستراتيجية.
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أنه أثناء التواجد فى مواقف وجًها لوجه    D’Errico, Paceillo& Cerniglia (2016, 12)ويشير       

الوجه   كتعبيرات  االنفعاالت  عن  تعبر  التى  التعبيرية  باإلشارات  المعلومات  ويتبادلون  الطالب  يتفاعل 

الصعو  من  العديد  اإللكترونى  التعلم  أثناء  الطالب  يواجه  فى حين  الصوت،  ونغمات  فى  واإليماءات  بات 

كيفية التعبير عن هذه االنفعاالت، لذلك يوصوا بضرورة تدريب المعلمين أثناء التعلم عن بعد بكيفية إدارة 

 انفعاالت الطالب من خالل الدعم واالهتمام بالطالب الذين يشعرون بمشاعر سلبية وتعزيزهم. 

اليومية فأنه يس      الفرد قادًرا على األستمرار فى حياته  لتفهم كيفية تعامله مع المواقف ولكى يكون  عى 

ويخبرها،   بها  يشعر  التى  االنفعاالت  تنظيم  عملية  خالل  من  مشاعره  وإيصال  يواجهها  التى  االنفعالية 

 ,Mauss)ويحاول التأثير فى تلك الخبرات االنفعالية وتوقيت حدوثها والطرق لمعايشتها والتعبير عنها  

Bunge& Gross, 2007, 147) مجموع وهناك  واسعة،  التى    ة  االنفعالى  التنظيم  استراتيجيات  من 

حيث وصف   الضاغطة  للمواقف  استجاباتهم  عند  األفراد  استراتيجيات   Gross (2003, 11)يستخدمها 

التنظيم االنفعالى بأنه كل االستراتيجيات الشعورية والالشعورية التى تستخدم في الزيادة أو المحافظة أو 

المكونا أكثر من  أو  المعرفية لمواجهة الضغوط خفض أحد  ت لالستجابة االنفعالية، وهى االستراتيجيات 

 وتحدد بشكل مبدئى األساليب الثابتة والمستقرة نسبيًا التى يتعامل بها الفرد مع األحداث السلبية معرفيًا. 

ة مقدار  ويمثل التنظيم المعرفى لالنفعال إحدى القضايا المهمة ويشير لالنفعال إلى طريقة شعورية لمعالج

انفعاليًا   المثيرة  تنظيم  Garnefski, Kraaij& Spinhoven (2001, 1313)المعلومات  ويشمل   .

االنفعال مدى واسع من االستراتيجات المعرفية والسلوكية النفسية الشعورية والالشعوية  التى تسخدم في  

 Gross,2014)تقليل أو زيادة االنفعال)

هناك مجموعة       أن  نجد  التقييم من خالل    ومما سبق  إعادة  مثل  اإليجابية  التكيفية  االستراتيجيات  من 

إيجاد منظور إيجابى وحل المشكالت من خالل عمل محاوالت لتغيير الموقف الذى يسبب الشعور أكثر  

بالضغوط ، باإلضافة إلى االستراتيجيات الغير تكيفية والتى يجب تجنبها مثل الكبت االنفعالى ومنع اإلثارة  

، 2015عالية، وفيما يلى وصف استراتيجيات التنظيم االنفعالى والتى أشار إليها كل من )المنشاوي،  االنف

 : (Aldao & Nolen-Hoeksema, 2010, 947)( و66

: وتشير إلى التفكير من قبل الفرد في وضع اللوم لما حدث من أحداث  Self –Blameلوم الذات   -1

م على الذات وتحميلها المسئولية كاملة حول ما يمر به سيئة على الفرد نفسه، وتوجية وإلقاء اللو

الخبرة   أثناء  جيدة  بصورة  الموقف  إدارته  وعدم  ضاغطة،  مواقف  أو  سلبية  أحداث  من  الفرد 

 االنفعالية. 

: وتشير إلى التفكير في وضع اللوم لما حدث للفرد على البيئة أو  Others-Blameلوم اآلخرين   -2

ال أو موقف األشخاص اآلخرين، وتحميلهم  الفرد من حدث سلبى  به  يمر  مسئولية كاملة حول ما 

ضاغط، وقد وجد أن األفراد الذين يظهرون استجابات لوم اآلخرين يظهرون كذلك صحة انفعالية  

 سيئة وضعيفة. 

المرتبطة  Ruminationاإلجترار    -3 واألفكار  المشاعر  في  الوقت  طوال  التفكير  إلى  ويشير   :

بالفرد، والتركيز المستمر على االنفعال السلبى الذى يشعر به الفرد   باألحداث السلبية التى مرت 

 والتفكير فيه كثيًرا، وتوجيه انتباهه نحو الموقف الضاغط وما يشعر به حول المشكلة. 
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)التهويل(   -4 الكارثى  التى  Catastrophizingالتفكير  الفرد  لدى  الصريحة  األفكار  إلى  وتشير   :

والتفكير   وأنه تؤكد فزغه مما حدث،  معالجتها،  يمكن  أزمة ال  أنه  السلبى على  الحدث  فى  دائًما 

مصدر أذى وتهديد وتهويل اآلثار الناتجة عنها وفظاعة ما مر به الفرد، والعجز دائًما عن إيجاد  

وتهويل   السلبية  الخبرة  من  بالخوف  واضح  بشكل  ترتبط  أفكار  وتوليد  المواقف  لمواجهة  حلول 

 األثار الناتجة عنها.

: وهو التقليل من أهمية األحداث  Putting into Perspectiveالموقف من منظور آخر    رؤية  -5

السلبى عند مقارنته مع غيره من  بتجاهل خطورة الحدث  تتعلق  أفكار  الفرد، وتوليد  تواجه  التى 

 المواقف الضاغطة واألحداث السلبية.

ير في الخبرات أو األحداث  : وتشير إلى التفكRefocusing  Positiveإعادة التركيز اإليجابى    -6

المعرفى   التقييم  بإعادة  بالفرد، وتسمى  التى مرت  السلبية  أو  الواقعية  بداًل من األحداث  اإليجابية 

وهو إعادة تقدير الحدث بشكل إيجابى، وتغير طريقة تفكير الفرد معرفيًا حول الموقف الضاغط 

د من خالل هذا الحدث السلبى الذى مر به،  داخليًا وخارجيًا، والتركيز على ما يمكن أن يتعلمه الفر

الحدث   متطلبات  مع  للتعامل  اإليجابية  االنفعاالت  واستدعاء  السلبية  االنفعاالت  على  والسيطرة 

 االنفعالى. 

اإليجابى   -7 التقييم  لألحداث Positive Reappraisalإعادة  إيجابية  معانى  إعطاء  إلى  وتشير   :

ث انعكاسه على نمو الفرد الشخصى، وتوجيه الفرد إلى وإعادة تقدير الحدث بشكل إيجابى من حي

سارة  آخرى  أحداث  فى  والتفكير  السلبية،  األحداث  فى  التفكير  من  بداًل  إيجابية  بطريقة  التفكير 

 وتوليد تفسيرات إيجابية حول المواقف الضاغطة كطريقة لخفض القلق والتوتر. 

استسالم  Acceptanceالقبول    -8 في  التفكير  إلى  وتشير  لما  :  التسليم  أو  حدث  لما  لنفسه  الفرد 

تغييره،  يمكن  وال  حدث  الذى  االنفعالى  الموقف  حقيقة  بقبول  المتعلقة  األفكار  وتوليد  يحدث، 

 ومحاولة التكيف والتأقلم مع الحدث السلبى، وخضوع الفرد لما حدث. 

التخطيط   -9 على  التركيز  في  Refocus on Planningإعادة  التفكير  إلى  يشير  التى  :  الخطوات 

يجب أتخاذها مع األحداث السلبية وكيفية التعامل معها، والتفكير فى الخطوات التى يجب أتباعها  

لمعالجة الموقف أو الحدث الضاغط، وإدارة وتوجيه االنفعاالت بصورة جيدة لمواجهة الموقف، 

  وتقديم حلول إبداعية إيجابية للحدث السلبى وأتخاذ القرارات للتعامل معه.

 رابعا: االنخراط فى التعلم عن بعد

النظرية    Astin( عندما اقترح  1990بدأ مفهوم االنخراط فى التعلم فى األدب التربوى فى منتصف )     

الرسول،   )عبد  االنخراط  مفهوم  على  تركز  التى  الجامعات  لطالب  وعرف  612،  2017التنموية   .)

Astin (1989, 297)  ال الطاقة  كمية  بأنه  الخبرة  االنخراط  فى  الطالب  يبذلها  التى  والنفسية  مادية 

النفسية   الطاقة  استثمار  هو  االنخراط  أن  منها  رئيسية  مبادئ  عدة  على  النظرية  هذه  وتعتمد  األكاديمية. 

والجسدية للطالب فى أتمام المهام األكاديمية ويتضمن ثالثة أنواع )المعرفى، والوجدانى، والسلوكى(، كما 

أنشطة مختلفة بمستويات مختلفة، ويرتبط تعلمهم بكمية ونوع انخراطهم األكاديمى    يشارك فيه الطالب فى
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زيادة   على  بقدرتها  التربوية  الممارسات  فاعلية  ارتباط  إلى  باإلضافة  التعليمية،  البرامج  فى 

 . (Kong, Wang& Lam, 2003, 10)االنخراط

من         كل  الطالب   Liu& Wang (2005, 21)ويعرفه  مدركات  واإللتزام    بأنه  األكاديمية  لكفاءتهم 

هو   فاالنخراط  األكاديمى.  والجهد  الثقة  فى  بعداه  يتمثل  والذى  األكاديمى  بالعمل  واألهتمام  والمشاركة 

محصلة للدافعية الخارجية التى تتمثل فى المكافأت والجوائز الخارجية، والدافعية الداخلية التى تؤثر على  

الذاتى   الرضا  القائم على  فشل السلوك  مواقف  يواجهون  عندما  اندماًجا  األكثر  الطالب  أن  كما  وتوكيده، 

يستجيبون االجتهاد والمثابرة، واستخدام استراتيجيات للتعلم أكثر فاعلية، كما أن الطالب المنخرطين لديهم 

ومتطلباتهم  دافع قوى، كما يتأثر االنخراط فى التعلم ببيئة التعلم، فكلما كانت مهيأة لتلبية احتياجات الطالب 

 &Guang, Hanchao)النفسية والعقلية كلما دفعت إلى تحقيق درجات مرتفعة من االنخراط فى التعلم 

Kaiping, 2016, 2)   وأضاف  .Lewis, Huebner, Malone& Valois (2011)    مدى" بأنه 

 مشاركة أفكار المتعلمين ومشاعرهم وأنشطتهم بنشاط في التعلم. 

بأنه عملية نمائية مكونة من أفكار   Furlong& Rebelez-Ernst (2014, 5682)ويضيف كل من      

االلتزام، االشتراك فى األنشطة   الذات(، ومشاعره )مثل األهتمام(، وسلوكياته )مثل  فعالية  الطالب )مثل 

 األكاديمية والالصفية( المتعلقة بالسياق األكاديمى، وبمسار تعلمه مدى الحياة. 

      ( حسن  يعرفه  حين  وبذل 432،  2015فى  األهتمام  تتضمن  دافعية  طبيعة  ذات  نفسية  عملية  بأنه   )

فى   المشاركة  أثناء  الداخلية  الطاقة  واستثمار  اإليجابية  الفعل  وردود  االنتماء  ومشاعر  والكفاءة  الجهد 

من    كل  ويرى  المختلفة.  واالجتماعية  األكاديمية   ,Nurttila, Ketonen& Lonka (2015األنشطة 

بأنه حالة من مشاركة الطالب الدائمة النشطة فى أنشطة التعلم، وإحساسه بالهناء نتيجة لذلك، مما    (1019

يتألف من ثالثة أبعاد وهى الطاقة )النشاط(  التعلم  يدفعه إلى مزيد من الفعل، فهو يرى أن االنخراط فى 

بالتحديات، واإلتقان )البعد المعرفى( وهو إعطاء )البعد االنفعالى( ويتضمن الصمود الذهنى واالستمتاع  

بالقيام   الطالب  إلتزام  ويتضمن  السلوكى(  )البعد  واإلستغراق  التعلم،  فى  والرغبة  لالستذكار  عالية  قيمة 

ونقص   االنفعالى(،  )البعد  األستنفاذ  وهى  أبعاد  ثالثة  يتضمن  لالنخراط  أن  فى حين  بها،  المكلف  بالمهام 

عرفى(، الالمالءمة أو نقص تنظيم التعلم )البعد السلوكى(. وفى هذا اإلطار تتفق كل من  األهتمام )البعد الم

( وتعلب  الوقت  318،  2016الجنادي  من  كل  بأنه  تعرفانه  حيث  التعلم  فى  لالنخراط  أبعاد  الثالثة  فى   )

المؤسسات  الذى تكرسه  الهادفة، والجهد  التربوية  التى يستهلكها الطالب فى األنشطة  لالستخدام    والطاقة 

الفعال لهذه الممارسات التربوية، كما أشاروا إلى أن البعد المعرفى يشمل القدرة على التخطيط والربط بين  

المعلومات القديمة والجديدة والمعالجة العميقة للمعلومات وطرح األسئلة من أجل الفهم وتقييم األفكار، فى  

المبذول فى أداء المهمات، والمشاركة فى األنشطة   حين أن االنخراط السلوكى يتضمن مدى الوقت والجهد 

المناقشات  المحاضرات وطرح األسئلة، والمشاركة فى  الصفية والالصفية، والتركيز وااللتزام بحضور 

واألنتماء   والفائدة  واألهتمام  والسعادة  الحماس  مشاعر  االنفعالى  البعد  يتضمن  كما  المحاضرات،  خالل 

 وعدم الملل والضيق. 

بأنه   Veiga, Ropu, Conboy, Ortiz, Carvalho& Galvao, (2016, 188) يذكر كل من  و      

األبعاد  مثل  محددة  أبعاد  ويتضمن  للتعلم،  ودافعيتهم  التربوية  المؤسسة  وأهداف  بقيم  الطالب  التزام  مدى 

 المعرفية والسلوكية والوجدانية. 
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      ( إبراهيم  ومشاعره  117،  2016ويؤكد  ومعارفه  الطالب  أفكار  يتضمن  األبعاد  متعدد  مفهوم  بأنه   )

ألكاديمى، فمن الناحية المعرفية يتضمن استخدام الطالب لالستراتيجيات وميوله وسلوكه المتصلة بالسياق ا

مدركات   وكذلك  معرفية،  وراء  الما  واالستراتيجيات  ذاتيًا  المنظمة  االستراتيجيات  مثل  التعلم  فى  الفعالة 

،  الطالب ومعتقداته اإليجابية عن الذات وعن الجامعة وعن المعلمين )مثل فاعلية الذات لديه وطموحاته( 

فى  واالنتماء  والسعادة،  باألهتمام،  )الشعور  مثل  االنفعالية  االستجابات  يتضمن  الوجدانية  الناحية  ومن 

سياق الجامعة(، ومن الناحية السلوكية يتضمن جوانب مثل )التزام الطالب بحضور المحاضرات، وأدائه  

خراط فى التعلم يتميزون بأن  المهام المكلف بها، والمشاركة فى األنشطة(. ويضيف بأن الطالب ذوى االن

لديهم أداء أكاديمى أفضل، وينتظمون فى الحضور إلى الجامعة، ويركزون على التعلم، ويلتزمون بقواعد 

، 2016الجامعة، ويحصلون على تقديرات مرتفعة، ويكون أدائهم أفضل فى االختبارات المقننة )إبراهيم،  

ويري  130  .)Lee, Song & Hong (2019)   أو مصادر  أنه مست الوقت  بين  التفاعل  أو  الجهد  وى 

 التعلم التي تطور نتائج التعلم والخبرة. 

( بأنه درجة مشاركة الطالب وانخراطه بفاعلية وحماس فى  99،  2019وفى هذا اإلطار يرى النجار )    

إلنج  التعليمية  البيئة  عناصر  مع  والتفاعل  وخارجها  الدراسية  القاعات  داخل  التعليمية  المهام  العملية  از 

 المختلفة وتحقيق أهداف التعلم بنجاح. كما أضاف كل من 

Luukkainen, Smith ... & Francesca. (2020)-Assunção, Lin, Sit, Cheung, Harju   

التعلم   لتحقيق اإلنجاز  أن االنخراط فى  المختلفة  التعلم و األنشطة األكاديمية  يصف مشاركة الطالب في 

   األكاديمي.

أن اندماج الطالب يتأثر بمشاعر الخبرة أثناء أنشطة    D’Errico et al (2016, 11)كل من    ويشير      

اندماج   على  تأثيرها  ومالحظة  المختلفة  اإللكترونية  التعلم  بيئة  االنفعاالت خالل  وتنظيم  المختلفة،  التعلم 

ى تؤثر على االنخراط  الطالب فى عملية التعلم، والتعلم اإللكترونى يتضمن مجموعة من االنفعاالت والت 

عندما   سلبية  انفعاالت  من  الطالب  يعانى  فقد  األكاديمية،  المواقف  فى  وسلوكياتهم  للطالب  التعلم  فى 

يتعرض لإلحراج إذا انتقد المعلم إجابته أو عند سؤال المعلم لزمالئه للتأكد من صحة إجابته، وقد يعانى  

ؤديها واإلستمتاع باألنشطة التعليمية، فاالنفعاالت السلبية  من انفعاالت إيجابية عند االهتمام بالمهمة التى ي

بالدرجات المنخفضة فى التحصيل األكاديمى وفى األداء، فى حين أن االنفعاالت اإليجابية ترتبط   ترتبط 

قد   اإللكترونى  التعلم  أثناء  والطالب  الجيدة،  األكاديمية  النتائج  من  وتعزز  التفكير  على  والقدرة  باإلبداع 

 ون انفعاالت سلبية مثل القلق والتعب والملل واالرتباك. يواجه 

أنشطة       فى  الطالب  "مشاركة  بأنه  بعد  عن  التعلم  فى  االنخراط  تعريف  للباحثتان  يمكن  سبق  ومما 

التعلم االلكترونى المختلفة بنشاط، ولديه الدافع النفسي للتعلم، واستخدام المعرفة السابقة جيًدا، وإدارة  

خدام مهارات تواصل فعالة بينه التعلم الخاص به، واستخدام التكنولوجيا عبر اإلنترنت بشكل فعال واست

 وبين االخرين. 

أن االنفعاالت االيجابية تكون   DErrico, Paceillo& Cerniglia (2016, 14)  ويفترض كل من     

مرتفعة فى الوقت الذى يتفاعل فيه الطالب مع المعلم واألقران أكثر من الوقت الذى يؤدى فيه مهام التعلم  

 الطالب على اندماجهم فى أنشطة التعلم عن بعد. بشكل فردى، كما تؤثر انفعاالت 
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فى        تنحصر  للطالب  التعلم  فى  االنخراط  فى  تؤثر  عوامل  عدة  الطلبة   الدافعية:وهناك  يركز  حيث 

على   تركيزهم  من  أكثر  أساتذتهم  وتقدير  مرتفعة  درجات  على  الحصول  على  أكثر  خارجيًا  المدفوعون 

فى الحصول على درجات مرتفعة وتقدير المعلمين والحصول على  التمكن من المحتوى، ومن ثم فالرغبة  

خطابات تزكية قد تدفع الطلبة أن يكونوا أكثر اندماًجا فى العملية التعليمية، أما الطلبة المدفوعون داخليًا  

التعلم، وهم أكثر   بالتعلم من أجل  أكثر قابلية أن يكون لديهم خبرات تربوية نظًرا الهتمامهم واستمتاعهم 

انخراًطا عندما تعطيهم المحاضرات مساحة لإلستقاللية واالختيار أثناء تقصى واستكشاف التعلم، ومن ثم  

يظهروا   قد  األكاديمى  العمل  بتحدى  يشعرون  ال  أو  المقرر  فى  اإلثارة  إلى  يفتقرون  الذين  الطلبة  فإن 

ى الثقة فى قدرتهم على النجاح  فالطلبة الذين يفتقرون إل  الثقة فى القدرة:مستويات منخفضة من االنخراط،  

يفتقرون إلى الرغبة فى االنخراط مع المقررات، المشاعر السلبية: حيث أن مشاعر التهديد وعدم الكفاية  

فهم  بنقص  التهديد  مشاعر  ترتبط  عندما  وخاًصة  األكاديمية،  األنشطة  فى  المشاركة  فى  الطلبة  تمنع  قد 

توجد عالقة قوية بين تفاعالت المحاضرين والطلبة وزيادة  المقرر، سلوكيات أعضاء هيئة التدريس: حيث 

التعلم   االنخراط والتعلم لديهم، كما أن تعزيز المعلمين إلجابات الطلبة على األسئلة يزيد من رغبتهم فى 

 -Gaslewski, Eagan, Garcia, Hertado& Chang, 2012, 231)ويزيد من اندماجهم األكاديمى

232) . 

بيئات        الدراسية   وتوفير  المقررات  فى  اندماًجا  أكثر  يكونوا  أن  للطالب  يتيح  مساعدة  إلكترونية  تعلم 

الوصول   وفعالية  والمكان  الوقت  حيث  من  التعلم  فى  مرونة  بعد  عن  التعلم  يوفر  حيث  تفاعاًل،  وأكثر 

التعلم وجهً  أكان  تعليمى سواء  سياق  جدًا ألى  مهم  التعلم  فى  فاالنخراط  والمعلومات،  أو  للمعرفة  لوجه  ا 

التعلم كان عن بعد أو التعلم الهجين، حيث يمكن زيادة االنخراط فى التعلم للطالب باستخدام التكنولوجيا 

للطالب  األكاديمى  اإلنجاز  لتيسير  والمقرر  والمعلمين  الطالب  بين   ,Kim, Hong & Hong)للربط 

ن بعد يؤدى إلى نتائج  بأن التعلم ع   Lee, Song& Hong (2019, 1). كما يضيف كل من  (4 ,2019

يساعد عل أنه  إيجابية حيث  التحصيل األكاديمى ومستويات مرتفعة من    ىتعلم  تحقيق مستوى مرتفع من 

التفكير كما أنه يسمح ألى متعلم بالمشاركة في التعلم في أى وقت وفى أى مكان، وبالرغم من مميزاته إال  

عن الدراسة، كما أن ميل الطالب في االنخراط في   أنه له عدة عيوب منها ارتفاع معدل انقطاع المتعلمين

بين   التفاعالت  أن  إلى  ذلك  يرجع  وقد  التقليدى،  التعلم  في  باندماجهم  مقارنتًا  أقل  بعد  عن  التعلم  عملية 

الطالب والمعلمين تكون أقل بسبب بعد المسافة بينهم والذى يجعلهم يواجهون صعوبة في التواصل وجًها  

المشا في  وصعوبة  عملية  لوجه  في  أقل  اندماجهم  يجعل  ما  وهو  التعلم  عملية  في  وكفاءة  باستمرار  ركة 

التعلم عن بعد، ويضيفوا أن بيئة التعلم عن بعد بيئة صعبة للغاية لتطوير قدرات المتعلمين ذاتية التنظيم،  

في التعلم    لذلك فإن المتعلمين الذين ال يخضعون للتنظم الذاتى في التعلم سيواجهون صعوبات في اندماجهم

 عن بعد، مما ينتج عنه ارتفاع مستوى تسرب ومشاركة الطالب فيه.

دور االنخراط فى التعلم  للطالب فى التعلم عن    Kim, et al(2019)وفى إطار ذلك هدفت دراسة       

طالب جامعى فى كوريا، وأظهرت   614بعد على التحصيل األكاديمى للطالب وذلك على عينة قوامها  

والتحصيل   بعد  عن  التعلم  فى  للطالب  التعلم  فى  االنخراط  بين  احصائيًا  دال  ارتباط  وجود  إلى  النتائج 

 األكاديمى. 
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 لتعلم: أبعاد االنخراط فى ا

هذه        تناولت  التى  التربوية  النماذج  تعددت  التعلم حيث  فى  االنخراط  أبعاد  تحديد  الباحثون فى  اختلف 

األبعاد، فهناك من قدم نموذج ثنائى األبعاد لالنخراط األكاديمى فى حين قدم البعض نموذج ثالثى األبعاد،  

 بينما يذكر البعض وجود أربعة أبعاد لالنخراط األكاديمى.

أن االنخراط يمكن أن يكون أكثر من مجرد جوانب    D’Errico, et al (2016, 13)ويؤكد كل من        

يشير   كما  الطالب،  قبل  من  المستهلكان  والطاقة  الوقت  فهو   ,Handelsman, Briggsسلوكية 

Sullivan& Towler (2010, 185)    االنفعالى األستثمار  هو  اإللكترونى  التعلم  فى  االنخراط  أن 

اإلنترنت، ويشير أن االنخراط يتضمن أربعة    )العاطفى( أثناء مشاركة الطالب واندماجه فى المقرر عبر

الوجدانى،   الجانب  السلوكى واالهتمام والمشاركة ويمثالن  الجانب  المهارات واألداء ويمثالن  أبعاد وهى 

باإلضافة إلى االنخراط المعرفى والذى يتضمن استعداد الطالب ألتقان مهمة صعبة، والمشاركة ال تشمل  

 ط ولكنها تتضمن أيًضا السلوكيات التشاركية عبر اإلنترنت. المشاعر والشعور بالتواصل فق

أن هناك بعدين أساسيين    Skinner, Furrer, Marchand& Kinderman (2008, 770)فأشار      

لالنخراط فى التعلم للطالب بحيث يشمل البعد السلوكى وتتمثل فى المثابرة والمشاركة والجهد واالنتباه،  

بعد االنفعالى والذى يتمثل فى المشاعر والحماس واالهتمام. فى حين أشارت دراسة  أما البعد الثانى هو ال

 ( الغنى وسعيد  السطحى 11،  2018كل من عبد  المعرفى  االنخراط  المعرفى هما  لالندماج  بعدين  إلى   )

والذى يشير إلى استخدام الطالب إلى استراتيجيات تساعده على إنجاز عمله بأقل جهد ممكن مثل البحث  

ن المساعدة واستراتيجيات تجنب الجهد، واالنخراط المعرفى العميق والذى يتضمن قدرة الطالب على ع

استخدام استراتيجيات معرفية وماوراء معرفية كمؤشر لتعلمه المنظم ذاتيًا، كاالنتباه والتنظيم وبذل الجهد 

 والربط بين المعلومات الجديدة والقديمة ومراقبة الفهم النشط.

)و        النجار  األكاديمى  99،  2019يؤكد  التحصيل  على  تؤثر  والتى  االنخراط  أبعاد  تعدد  على   )

للطالب، حيث يوجد االنخراط السلوكى ويتمثل فى المشاركة واإللتزام، واالنخراط الوجدانى المتمثل فى  

 عية الداخلية.التقدير المتبادل والشعور باالحترام، واالنخراط المعرفى المتمثل فى تتبع الهدف والداف

إلى أن اندماج    Fredricks& McColskey (2012, 746)وفى اإلطار ذاته أشارت دراسة كل من       

الطالب هو ذلك البناء العام الذى يتضمن االنخراط المعرفى والذى يتضمن استثمار الطالب للتعلم، كما 

االن واالندماج  الذاتى،  التنظيم  واستراتيجيات  التعلم  مداخل  األفعال  يتضمن  ردود  يتضمن  والذى  فعالى 

العاطفية اإليجابية أو السلبية تجاه المعلمين واألقران والزمالء والجامعة والمهام األكاديمية بشكل عام كما  

باالنتماء وغياب مشاعر   واالهتمام والشعور  بالسعادة  الطالب  المؤشرات مثل شعور  بعض  يشمل وجود 

لوكى ويتضمن ثالثة استخدامات عامة، األولى: السلوكيات اإليجابية  الملل والقلق والحزن، واالنخراط الس

الثانية:   المضطربة،  السلوكيات  وغياب  القواعد  وإتباع  بالمعايير  التمسك  الدراسية،  الواجبات  إنجاز  مثل 

ه، المشاركة فى التعلم والمهام األكاديمية وتشمل المناقشة، والمساهمة، وطرح األسئلة، والمثابرة، واالنتبا 

والتركيز، وبذل الجهد، أما الثالثة فتشمل المشاركة فى األنشطة المرتبطة بالدراسة والتى تشمل األنشطة  

أبرز   ومن  مالحظتها  يمكن  سلوكيات  فى  السلوكى  االنخراط  ويتحدد  اإلدارية،  واألنشطة  الرياضية 

المشاركة فى المهام  مؤشراته التزام الطالب بالحضور فى المحاضرات، والتحضير لهذه المحاضرات، و

 الصفية والالصفية، واإلنضباط.

https://www.researchgate.net/profile/William_Briggs
https://www.researchgate.net/profile/Nora-Sullivan
https://www.researchgate.net/profile/Annette-Towler-2
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حددوا أربعة أبعاد لالنخراط   Appleton, Christenson, Kim& Reschly (2006, 430)أما       

فى  الطالب  يستغرقه  الذى  الوقت  مثل  المؤشرات  بعض  يعكسه  والذى  األكاديمى  البعد  وهى  التعلم  فى 

الحضور،   مثل  السلوكى  والبعد  التخرج،  إلى  الوصول  فى  والثقة  المنزلية  الواجبات  وإنجاز  المهمة، 

صفية، والبعد النفسى والذى يتضمن االنتماء  والمشاركة فى حجرة الدراسة، والمشاركة فى األنشطة الال

وتحديد الهوية والعالقات مع األقران والمعلمين، والبعد المعرفى الذى يتضمن التنظيم الذاتى للتعلم، وتقييم 

 التعلم، واألهداف الشخصية، واألستقاللية. 

من        كل  إفترض  السل  Reeve& Tseny (2011, 257)كما  البعد  وهى  أبعاد  والذى أربعة  وكى 

التعلم مثل بذل الجهد والمثابرة واالهتمام المعرفى، والبعد االنفعالى والذى  يتضمن المشاركة فى أنشطة 

يتضمن شعور الطالب بالحماس واالهتمام ونقص الشعور بالغضب والملل والقلق، والبعد المعرفى والذى  

تراتيجيات التعلم المتطورة، باإلضافة إلى يتضمن استخدام الطالب الستراتيجيات التنظيم الذاتى النشط واس

بعد االنخراط بالتفويض والذى يتضمن مساهمة الطالب البناءه فى تدفق التعليمات أو الدروس التى يتلقاها، 

وفى االنخراط بالتفويض يقوم الطالب بشكل متعمد بخلق وإطفاء الطابع الشخصى على ما يتعلمه وتحديد 

م، فيقوم الطالب بإظهار المبادرة وطرح األسئلة، والتعبير عما يحتاجه، وجعل  الشروط التى يتم فيها التعل

 المعلم يعرف ما يريده وبماذا يهتم، وتحديد موارد وفرص التعلم، وطلب التوضيحات وإيجاد الخيارات.

إلى ثالث    Lewis, Huebner, Malone& Valois (2011)وقد صنف    التعلم  فى  الطالب  انخراط 

السلوكي ، مثل التعلم المستمر والجهد والتركيز المستمر في التعلم ؛ النوع العاطفي ، مثل   أنواع: النوع

االهتمام بالتعلم واإلثارة ؛ والنوع النفسي ، مثل تفضيل التحديات واالستقاللية والمشاركة في المهام. تشير  

ا  من  تمتد  الطالب  مشاركة  أن  إلى  الطالب  مشاركة  تعريف  في  االختالفات  إلى هذه  السلوكي  لجانب 

الجوانب النفسية والمعرفية ، في حين يمتد نطاق المشاركة من أنشطة التعلم في المناهج الدراسية )على  

النادي   أنشطة  )مثل  األنشطة  الالمنهجي  التعلم  إلى  واالستراتيجية(  والجهد  التعلم  وقت   ، المثال  سبيل 

 واألنشطة الخارجية واألنشطة التطوعية( 

  Lee, Song& Hong (2019)ر انخراط الطالب فى التعلم عن بعد هدفت دراسة كل من  وفى إطا     

طالبًا جامعيًا في   737إلى تطوير أداة لقياس اندماج الطالب في التعلم عن بعد، وذلك على عينة مكونة من  

أظهرت   والتوكيدى  االستكشافى  العاملى  التحليل  إجراء  وبعد  بعد،  عن  التعلم  ويستخدمون  نتائج  كوريا 

التحليل وجود ستة عوامل النخراط الطالب في التعلم عن بعد وهى الدافع النفسى، والتعاون مع األقران،  

 وحل المشكالت المعرفية، والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس، والمساندة االجتماعية، وإدارة التعلم.

     ( إبراهيم  إلى اال133،  2016ويذكر  النظر  يمكن  أنه  باعتباره عملية  ( فى دراسته  التعلم  نخراط فى 

Process    ناتج األبعاد  Outcomeأو  متعددة  الطبيعة  على  الباحثين  بين  أتفاق  عامة  بصفة  يوجد  كما   ،

بشكل  تعمل  ال  أنها  حيث  ودينامية،  ومتشابكة  بينها،  فيما  متداخلة  األبعاد  هذه  وتعتبر  الطالب،  الندماج 

اإل المدى على  تأثيرات طويلة  ولها  ذاته عند وصف منعزل،  فى  مفيدًا  يعتبر  منها  األكاديمى، وكل  نجاز 

الطبيعة متعددة األوجة الندماج الطالب، وتتفاعل كل من هذه األشكال المختلفة من االنخراط فى التعلم مع  

ووجدانى   معرفى  بشكل  التعلم  فى  االنخراط  درجة  فتؤثر  متبادلة،  تأثيرات  بينها  وتوجد  التعلم  نواتج 

نج على  من  وسلوكى  الثالثة  الجوانب  فى  التغيرات  على  بالتالى  يؤثر  والذى  األكاديمى،  الطالب  اح 

 االنخراط فى التعلم. 
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ومن العرض السابق وجدت الباحثتين تعدد وجهات نظر الباحثين فى تحديد أبعاد االنخراط فى التعلم      

للطالب إال أن معظم الباحثين أتفقوا على أن االنخراط فى التعلم يتضمن أبعاد معرفية وسلوكية ووجدانية،  

 يلى وصفًا لهذه األبعاد.إال أن الباحثتان أضافا بعدا رابعًا وهو بعد إدارة التعلم  وفيما 

 االنخراط السلوكى: .1

بأنه هو المشاركة    Mahatmya, Lohman, Matjasko, & Farb (2012, 47)ويعرفه كل من      

الفعلية للطالب فى الدراسة، وفى األنشطة الالصفية، والمثابرة فى التعلم، والحصول على تقديرات جيدة، 

 األكاديمية واالجتماعية.  ويتضمن األستغراق والمشاركة فى األنشطة 

بأنه األنشطة التى يمكن مالحظتها مثل    Mccormick& Plucker (2013, 125) ويشير كل من       

( النجار  ويضيف  المطلوبة،  التكليفات  وإعداد  الفعالة  تتضمن  99،  2019المشاركة  األنشطة  هذه  بأن   )

 ة.األنشطة األكاديمية واالجتماعية والمهام التعليمية والبحثي 

  3أن االنخراط السلوكى يتضمن عادة   Carvalho, Patah& Bido (2015, 2335)ويذكر كل من       

طرق وهى أواًل السلوك اإليجابى ويتمثل فى إتباع القواعد والمعايير الخاصة بالجامعة وغياب السلوكيات  

األنشطة   فى  المشاركة  ثالثًا  األكاديمية،  والمهام  التعلم  مهام  فى  الطالب  مشاركة  ثانيًا  كالغياب،  المزعجة 

 المرتبطة بالجامعة. 

فى المثابرة وبذل الجهد،    Tinio (2009, 67)النخراط السلوكى مجموعة من المؤشرات يذكرها  ول     

 والتركيز وطرح األسئلة، والمشاركة فى المناقشات.

 االنخراط الوجدانى: .2

ويعرفه        النفسى.  باالنخراط  أحيانًا  الوجدانية    Salmela (2005, 211)ويسمى  الجوانب  يشمل  بأنه 

عاالت والمفاهيم نحو البيئة التربوية والعالقة مع المعلم واألقران. كما يتضمن االستجابات  والمشاعر واالنف

الوجدانية ومشاعر الطالب اإليجابية نحو كل من الجامعة والمعلمين واألقران، وينتج عن هذا االنخراط  

 (. 99، 2019الوجدانى زيادة الرغبة والدافعية للعمل األكاديمى )النجار، 

يذكرها  ولال      المؤشرات  من  مجموعة  الوجدانى  األفعال    Tinio (2009, 68)نخراط  ردود  فى 

 اإليجابية والسلبية تجاه المعلم واألنشطة المقدمة، واألنتماء والعالقة الطيبة بين المعلم واألقران. 

 االنخراط المعرفى:  .3

الطالب للجهد العقلى بأنه استثمار    Walker, Greene & Mansell (2006, 3)ويعرفه كل من        

األكاديمى   والتحصيل  المعالجة  أثناء  الطالب  يوظفها  التى  االستراتيجيات  ونوع  كم  إلى  باإلضافة  لديهم 

 وينقسم إلى االنخراط المعرفى ذى المعنى واالنخراط السطحى. 

أل     التعلم  فى  ذاتى  تنظيم  استراتيجيات  من  الطالب  يتبناه  ما  إلى  يشير  المعرفى  كتساب  فاالنخراط 

والمهارات   الطالب  (Wang, Willet& Eccles, 2011, 466)المعارف  مدركات  يتضمن  كما   ،

واقرانهم  والمعلمين  والجامعة  ذواتهم  عن  معلميهم  (Darr, 2012, 709) ومعتقداتهم  يدركون  كأن   ،
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وفى بل  األكاديمية،  السياقات  فى  فعال  بشكل  ويندمجون  بهم  يعتنون  أفراد  بإعتبارهم  السياقات    وأقرانهم 

 .(Furlong& Rebelez-Ernst, 2014, 5682)االجتماعية اآلخرى أيًضا 

بأنه مقدار الجهد الذى يبذله الطالب أثناء وتنفيذ    Ding, Er& Grey (2018, 215)وعرفه كل من      

لدى    ( بأنه االستعداد والتهيؤ العقلى واالنتباه99،  2019أنشطة ومهام التعلم المتنوعة، ويضيف النجار ) 

 الطالب لبذل الجهد الالزم إلتقان المعارف والمهارات الصعبة ألداء المهام األكاديمية.

ويقصد باالنخراط المعرفى ذى المعنى دمج المعلومات الجديدة مع المعرفة السابقة لدى المتعلم، وينتج       

الذاتى مث التنظيم  للمعلومات، ويتضمن استخدام استراتيجيات  بنيه مركبة  العمل، عنه  التخطيط وتنظيم  ل 

مع  الجديدة  المعرفة  ودمج  بتقديم  يرتبط  وال  األصم  الحفظ  فى  يتمثل  السطحى  المعرفى  االنخراط  أما 

 (. 106، 2016المعلومات السابق تعلمها )عفيفي، 

ثالثة مستويات لالنخراط المعرفى تتمثل فى    Rotgans & Schmidt (2011, 467)ويذكر كل من       

الب باستخدام  المستوى  الجديدة  المعلومات  من  محدود  قدر  معالجة  على  بالقدرة  الطالب  فيه  ويتميز  طئ 

استراتيجيات بسيطة مثل الحفظ األصم، والمستوى المعتدل ويتميز فيه الطالب بالقدرة على معالجة أعمق 

ب المعلومات  صياغة  إعادة  مثل  تفصياًل  أكثر  استراتيجيات  باستخدام  الجديدة  المعلومات  تعبيراتهم  من 

الخاصة أثناء تدوين المالحظات كما أنهم يقومون بربط المعلومات الجديدة بالمعلومات السابق تعلمها كما 

الطالب على معالجة  فيه  ويتميز  المرتفع  المستوى  الصلة من عدمها،  ذات  المعلومات  بين  يميزون  أنهم 

عرفى والقدرة على حل المشكالت. وهذا  المعلومات الجديدة بشكل أعمق كما يتميزون بالتأمل الماوراء م

أن االنخراط المعرفى للطالب يزداد كلما    Rotgans & Schmidt (2011)ما أشارت إليه نتائج دراسة  

 كانت المشكلة أكثر تعقيدًا.

  Fredricks& McColskey (2012, 765)ولالنخراط المعرفى مجموعة من المؤشرات يذكرها       

إنج  فى  القوية  الرغبة  األسئلة، فى  واإلتقان، وطرح  اإلقدام  أهداف  بتوجهات  االرتباط  بتحدى،  المهام  از 

 توضيح األفكار، والمثابرة فى األنشطة الصعبة، المرونة فى حل المشكالت، استخدام استراتيجيات التعلم.  

 إدارة التعلم  .4

وفيه يقوم الطالب بشكل متعمد بخلق وإطفاء الطابع الشخصى على ما يتعلمه وتحديد الشروط التى يتم       

فيها التعلم، فيقوم الطالب بإظهار المبادرة وطرح األسئلة، والتعبير عما يحتاجه، وجعل المعلم يعرف ما 

وإي التوضيحات  وطلب  التعلم،  وفرص  موارد  وتحديد  يهتم،  وبماذا  الخيارات  يريده   &Reeve)جاد 

Lee, Song& Hong, 2019)Tseny, 2011, 257; . 

 خامسا: المبررات النظرية للعالقات المفترضة بين متغيرات الدراسة 

يعد ظهور فيرس كورونا نقطة تحول دفع العالم بأسره نحو حالة من التوتر والضغوط النفسية  ولتغيير      

ا قهريًا على نمط الحياة بأكملها الصحية واالقتصادية والتعليمية  غير مسبوق فى فترة زمنية قصيرة تغيرً 

وهنا يمكن اإلشارة إلى أن طالب الجامعات فى ظل هذه الظروف تعرضوا بشكل مستمر للضغط النفسى 

من   نالهم  فقد  النفسي،  الضغط  حاالت  من  حالة  أسوأ  تعد  حالة  وهى  اإلجهاد  من  حالة  فى  جعلهم  مما 

نال غيره  ما  إستعداد الصعاب  دون  بعد  بالتعلم عن  ما يعرف  أمام  أنفسهم  المجتمع  ووجدوا  فئات  م من 

مسبق، وتعليق الدراسة وتشتت ذهنى بشأن معدالتهم األكاديمية وتخرجهم من الجامعة وقلق مستمر بشأن  
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نظا  على  مجبورين  أنفسهم  وجدوا  بل  الورقية  االختبارات  وإجراء  الكليات  لمقاعد  العودة  إمكانية  م  مدى 

 تعليم جديد والدراسة عبر اإلنترنت.

وشخصية       وبيئية  أكاديمية  ضغوط  من  تتضمنه  وما  النفسية  الضغوط  أن  نجد  السياق،  ذات  وفى 

وتكنولوجية واجتماعية بسبب فيرس كورونا المستجد قد تؤثر على اندماج الطالب وانخراطهم فى التعلم  

دراسة   Presa, et al (2014)-Liébanaقام كل من  عن بعد وكذلك دافعية إنجازهم، وفى هذا السياق  

  1840لتحديد مدى انتشار الضغوط النفسية بين طالب الجامعة وعالقتها باالنخراط فى التعلم  وذلك لدى  

بنسبة   النفسية  انتشار الضغوط  النتائج عن   %  ووجود عالقة سلبية قويه   32.2طالب جامعى وكشفت 

 . بينها وبين االنخراط فى التعلم 

ذلك   لدى   Manikandan & Neethu(2018)وأكد  الضغوط  بين  العالقة  دراسة  خالل  من 

التعلم وذلك لدى عينة قوامها   النتائج عن وجود    351الطالب واالنخراط فى  طالب جامعى وقد أشارت 

 عالقة سلبية بين الضغوط األكاديمية واالنخراط فى التعلم للطالب 

)كما        محمد  دراسة2018أجرت  االجتماعي    (  االنتماء  بين  للعالقات  البنائى  النموذج  الستكشاف 

لعينة  وذلك  التربية   كلية  طالبات  لدى  االجتماعي  والسلوك  االكاديمية  والضغوط  الجامعى  واالنخراط 

فى   206قوامها   السلوكى  لالندماج  إحصائيًا  دال  مباشر  سالب  تأثير  وجود  عن  النتائج  وكشف  طالبة 

 الضغوط األكاديمية. 

قام  اإلطار،  هذا  األكاديمية   Kabarwanyi (2019) وفى  الضغوط  بين  العالقة  بدراسة 

طالب من طالب الجامعة وقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود عالقة    50واالنخراط فى التعلم لدى  

 ذات داللة إحصائية بين الضغوط األكاديمية واالنخراط األكاديمي.  

بين   العالقة  إطار  )وفى  عليوى  أشارت  اإلنجاز  ودافعية  النفسية  لدراسة 2013الضغوط   )

طالب جامعى     100الضغوط النفسية وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى طالب الجامعة وذلك لدى عينة قوامها  

واالقتصادية   األسرية   الضغوط  من   كل  بين  سالبة  دالة  ارتباطية  عالقة  وجود  عن  النتائج  وكشفت 

 اإلنجاز األكاديمى. والدراسية بدافعية 

فحص  أحد ا    Liu& Wang(2005)كما  وهى  األكاديمية  للضغوط  التنبؤية  القدرة  لدراسة 

أن    النتائج  وأظهرت  العامة  الثانوية  طالب  لدى  اإلنجاز  بدافعية  النفسية  الضغوط  الضغوط مصادر 

 للصفوف األعلى. األكاديمية تتنأ تنبًأ سلبيًا بدافعية اإلنجاز فى الصفوف األقل وتنبأ إيجابى 

دراسة تبحث العالقة بين الضغوط األكاديمية ودافعية اإلنجاز لدى عينة   K (2017) كما أجرى

الذين لديهم ضغوط أكاديمية مرتفعة  و  طالب من طالب الجامعة،  150قوامها   النتائج أن الطالب  كشفت 

 لديهم مستويات أقل من دافعية اإلنجاز. 

بتحليل المسار للعالقات السببية بين الرضا      Karaman & Watson(2017)وقد قامت دراسة  

النتيجة ان الرضا    307عن الحياة والضغوط األكاديمية ودافعية اإلنجاز لدى   طالب جامعى،  وأظهرت 

    من التباين الكلي لدافعية اإلنجاز. %18عن الحياة والضغوط األكاديمية تسهم بنسبة 
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أشار   السياق،  ذات  )وفى  النفسية 2018الزهراني  الضغوط  بين  سالبة  ارتباطية  عالقة  بوجود   )

طالبا    150ودافعية اإلنجاز لدى عينة قوامها    بأنواعها األسرية واألكاديمية  واالنفعالية(بأنوعها المختلفة )

وراشد  شاهين،  ذلك  وأكدت  الجامعة.  بين  2018)  من طالب  العالقة  لدراسة  هدفت  التى  دراستها  فى   )

قوامها   عينة  لدى  وذلك  الجامعة  طالب  لدى  اإلنجاز  ودافعية  النفسية  وطالبة    1000الضغوط  طالب 

 وأسفرت النتائج عن وجود عالقة سالبة بين الضغوط  النفسية ودافعية اإلنجاز. 

من كل  قام  لالحتراق    باالستكشاف  Veyis, Seçer& Ulas (2019)  وحديثًا،  الوسيط  الدور 

طالب وطالبة من طالب الثانوية العامة  وقد   690ألكاديمية ودافعية اإلنجاز  لدى المدرسي بين الضغوط ا

 أظهرت النتائج أن الضغوط األكاديمية تتنبأ بدافعية اإلنجاز

أخر   جانب  ) ومن  إبراهيم  وجود 2010أشارت  النفسية    (  الضغوط  بين  موجبة  ارتباطية  عالقة 

 ودافعية اإلنجاز. 

  Akpan & Umobong (2013)وفى إطار العالقة بين دافعية اإلنجاز واالنخراط األكاديمى قام        

من طالب المرحلة الثانوية، كشف    540بتحديد تأثير دافع اإلنجاز على االنخراط األكاديمى للطالب لدي

الط  يشارك  األكاديمى حيث  االنخراط  كبير على  تأثير  له  اإلنجاز  دافع  أن  دافعية النتائج  لديهم  الذي  الب 

 &Wangإنجاز مرتفعة من الناحية األكاديمية أكثر من الطالب الذين لديهم دوافع منخفضة. وأكد ذلك  

Eccles (2013)    تصورات بين  العالقة  تتوسط  اإلنجاز  دافعية  أن  دراستهم  نتائج  فى  أشاروا  اللذان 

 الطالب المدركة عن المدرسة واالنخراط األكاديمى. 

قام دافعية اإلنجاز واالنخراط األكاديمى لدى طالب    Dogan (2015)  كما  بين  العالقة  بدراسة 

طالب وطالبة وأظهرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية بين    578المرحلة الثانوية لدى عينة تكونت من  

 كل من االنخراط السلوكى والمعرفى والوجدانى بدافعية اإلنجاز لديهم . 

اليه   توصل  ما  االنخراط   Halim (2015)وهذا  يزداد  الطالب  لدى  اإلنجاز  دافعية  بزيادة  أن 

التى أشار أن االنخراط األكاديمى يختلف باختالف مستويات    Martin (2012)األكاديمى لديهم . ودراسة 

 دافعية اإلنجاز لدى طالب الجامعة  

فى دراستهما التى هدفت الستكشاف القدرة   Atoum& Al (2018)وفى ذات السياق، أكد ذلك  

بلغت   عينة  لدى  وذلك  التعلم.  فى  باالنخراط  اإلنجاز  لدافعية  المرحلة    929التنبؤية  من  عشوائيًا  طالبًا 

 االبتدائية الثانوية، وأظهرت النتائج قدرة تنبؤية كبيرة لدافعية اإلنجاز باالنخراط فى التعلم بين طالب  

قام   واالنخراط    Wu (2019)وحديثًا  اإلنجاز  دافعية  بين  السببية  العالقات  نمذجه  بدراسة 

كبير   إيجابي  أثر  وجود  الدراسة  نتائج  وأظهرت  الجامعة  طالب  لدى  األكاديمى  والتحصيل  األكاديمى 

تأثيرات    لدافعية اإلنجاز على االنخراط األكاديمى والتحصيل األكاديمي )أي المعدل التراكمي( وأن هناك

وسيطة جزئية لدافعية اإلنجاز بين االنخراط األكاديمي والتحصيل األكاديمى. وتشير النتائج إلى أن الدافع  

 األكاديمي اإليجابي مهم لطالب الكلية للحصول على مستوى أعلى من االنخراط األكاديمى .  

اإلطار،   ذات  لكل من    Mutisya, Dinga, Kinai(2019)وفى  النسبى  اإلسهام  بدراسة  قاموا 

العينة من   تكونت  لدى الطالب   المعلم ودافعية اإلنجاز فى االنخراط األكاديمى  المدرك من    580الدعم 

بين   عالقة  وجود  النتائج  وكشفت  الثانوية  المدارس  طالب  بين  الضعيف  األداء  كان  وطالبة   طالب 
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از باالنخراط األكاديمى كما  وجد أن دافعية اإلنجاز هو  تصورات الطالب حول دعم المعلم ودافعية اإلنج

 من االنخراط األكاديمى.  %45أفضل مؤشر مهم لالنخراط األكاديمى حيث تنبأت بنسبة 

قام   أخرى  ناحية  استراتجيات ب Fried& Chapman (2012)ومن  من  للتحقق  هدفت  دراسة 

عي  لدى  األكاديمى  باالنخراط  المنبئة  االنفعالى  قوامها  التنظيم  الطالب  من  أن     212نة  النتائج  وكشف 

القدرة على المشاركة والمرونه   التنظيم االنفعالى اإليجابية والموجه نحو الهدف كانوا لديهم  استراتجيات 

 أكثر من الطالب الذين استخدموا استراتجيات التجنب السلبية. 

أنشطة    D’Errico, et al (2016)ويشير كل من          أثناء  الخبرة  بمشاعر  يتأثر  الطالب  اندماج  أن 

اندماج   على  تأثيرها  ومالحظة  المختلفة  اإللكترونية  التعلم  بيئة  االنفعاالت خالل  وتنظيم  المختلفة،  التعلم 

الطالب فى عملية التعلم، والتعلم اإللكترونى يتضمن مجموعة من االنفعاالت والتى تؤثر على االنخراط  

لل التعلم  عندما  فى  سلبية  انفعاالت  من  الطالب  يعانى  فقد  األكاديمية،  المواقف  فى  وسلوكياتهم  طالب 

يتعرض لإلحراج إذا انتقد المعلم إجابته أو عند سؤال المعلم لزمالئه للتأكد من صحة إجابته، وقد يعانى  

مية، فاالنفعاالت السلبية  من انفعاالت إيجابية عند االهتمام بالمهمة التى يؤديها واالستمتاع باألنشطة التعلي

بالدرجات المنخفضة فى التحصيل األكاديمى وفى األداء، فى حين أن االنفعاالت اإليجابية ترتبط   ترتبط 

قد   اإللكترونى  التعلم  أثناء  والطالب  الجيدة،  األكاديمية  النتائج  من  وتعزز  التفكير  على  والقدرة  باإلبداع 

والت القلق  مثل  سلبية  انفعاالت  من يواجهون  كل  دراسة  هدفت  لهذا  وتأكيدًا  واالرتباك،  والملل  علب 

D’Errico et al (2016)    إلى التعرف على دور االنفعاالت اإليجابية والسلبية أثناء أنشطة بيئات التعلم

 78اإللكترونية المختلفة على اندماج الطالب وتفاعلهم مع معلميهم وأقرانهم، وذلك على عينة مكونة من  

ف جامعى  ارتباط طالب  إلى  الدراسة  نتائج  وتوصلت  بعد،  عن  التعلم  عبر  المقررات  يدرسون  إيطاليا  ى 

المعلم   مع  التفاعل  خالل  من  وذلك  بعد  عن  التعلم  عبر  المختلفة  التعلم  أنشطة  فى  اإليجابية  االنفعاالت 

جا  إلى  المهمة  بإتقان  بالشعور  للطالب  الفرصة  أعطت  والتى  الفيديو  محاضرات  نب واألقران وحضور 

المتعة فى فهم محتوى المقرر، مما نتج عنه اندماج الطالب، أى أن شعور الطالب باإلتقان األيجابى أثناء  

نتائج   وتحقيق  البناءة  السلوكيات  وتفعيل  التعلم  فى  االنخراط  على  الطالب  يساعد  بعد  عن  التعلم  أنشطة 

التعلم عن بعد إيجابية، كما أن تنظيم الطالب النفعاالتهم يمكنهم من النجاح فى ا  ندماجهم األكاديمى فى 

D’Errico, et al (2016, 22) . 

من   كل  ) وأجرى  واألنصارى  والسلمى  التنظيم   (2020الصبان  بين  العالقة  الستكشاف  دراسة 

لدى عينة مكونة من   الجامعة   لدى طالب  اإلنجاز  ودافعية  النتائج وجود  147االنفعالى  طالبة وأظهرت 

بدافعية اإلنجاز،عالقة ارتباطية    ) التقييم والكتمان  التنظيم االنفعالى )إعادة  بين استراتجيات  كما   موجبة 

التنظيم    Tiwary (2018).-Myruski, Denefrio& Dennisتوصل  بين  ارتباطية  عالقة  لوجود 

 االنفعالى والضغوط النفسية. 

 

 خالصة وتعقيب على اإلطار النظري والدراسات السابقة

بدراسة الضغوط النفسية فى ظل جائحة كورونا واالنخـراط     ات العربية التى أهتمت محدودية الدراس .1

 فى التعلم عن بعد لدى طالب الجامعة مما يعطى مبرًرا إلجراء الدراسة.

انشـغلت الدراســات بتـأثير كــل متغيـر علــى حـده دون التطــرق للتـأثيرات المباشــرة وغيـر المباشــرة  .2

 الدراسة.والتفاعل بين متغيرات 
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ندرة الدراسات التى تناولت متغير استراتجيات التنظيم االنفعالى وأثره فى االنخراط ى التعلم عن بعد  .3

 ودافعية اإلنجاز لدى طالب الجامعة وكذلك عالقته بالضغوط النفسية.

 النموذج المفترض للدراسة:

عدد   وجد  المشكلة  بمجال  العالقة  ذات  الدراسة  أدبيات  مراجعة  المعقدة  من خالل  المكونات  من 

 التي تقود الطالب 

 

 

الدراسة صيغ فرض   بمجال  العالقة  ذات  السابقة  الدراسات  ونتائج  المفترض  النموذج  بناء على 

 كالتالى: الدراسة 

توجد مالئمة إحصائية بين النموذج المفترض للعالقات السببية بين متغيرات الدراسة    

 والبيانات الفعلية لعينة الدراسة من طالب الجامعة، كما تعكسها مؤشرات المالئمة اإلحصائية. 

 منهج الدراسة وإجراءاتها: 

ال لإلجراءات  وتحلياًل  عرًضا  الدراسة  من  الجزء  هذا  عينة  يتناول  وصف  حيث  من  للدراسة؛  منهجية 

العينة األساسية(، وأدوات الدراسة   –الدراسة )عينة التحقق من الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة

والثبات،   الصدق  من حيث  لها  السيكومترية  الكفاءة  من  التأكد  البيانات، وطرق  في جمع  استخدمت  التي 

 -اإلجراءات على النحو التالي:البيانات، ويمكن عرض هذه واألساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة 

 

 

 ( النموذج المفترض لتحليل مسار العالقات بين متغيرات الدراسة  1شكل)

 لدى عينة الدراسة.االنخراط فى التعلم عن بعد و 
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 أواًل: منهج الدراسة: 

تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي، والذي يحاول تعرف معامالت االرتباط بين هـذه المتغيـرات،    

والتحقق من النموذج المفترض باستخدام أسـلوب تحليـل المسـار الـذى يعتمـد بشـكل أساسـي علـى تحليـل 

لمرتبطة والنظريـات العالقات بين المتغيرات في نماذج سببية مبنية علي أسس نظرية ، ونتائج الدراسات ا

المتعلقة بمتغيـرات موضـع الدراسـة والتـى تحـدد المتغيـرات المـؤثرة والمتغيـرات المتـأثرة فـي النمـوذج 

 المقترح.

 دراسة: ثانيًا: المشاركون في ال

 عينة التحقق من الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة :  -أ

طالبًا وطالبةً من طالب الجامعة بالفصل  (  627تكونت عينة التحقق من صالحية أدوات الدراسة من )

لعام   األول  )  2021-2020الدراسى  قدره  قدره  عمر  بمتوسط  قدره  20.24،  معياري  وبانحراف   ،)

 (،  سنة. 3.4)

 المشاركون في العينة األساسية: -ب 

   ( األساسية  العينة  الفيوم،  775شملت  جامعة  التربية  بكلية  الجامعة،  طالب  من  وطالبةً  طالبًا  وقد ( 

لعام   األول  الدراسى  بالفصل  عشوائية  بطريقة  )  2021/ 2020سحبت  قدره  عمر  (،  20.13بمتوسط 

 ( توزيع المشاركين فى العينة األساسية.1(، ويوضح جدول )4.88وبانحراف معياري قدره )

 ( : توزيع المشاركين فى العينة األساسية 1جدول )

 الفرقة 
 االجمالى النوع

  االناث الذكور 

 46 38 8 الثانية 

 301 236 65 الثالثة 

 428 345 83 الرابعة

 775 619 156 االجمالى

 أدوات الدراسة

 استخدمت الباحثتان األدوات اآلتية للتحقق من صحة فروض الدراسة:

 )إعداد الباحثتان(.  دافعية اإلنجازمقياس  .1

 مقياس االنخراط فى التعلم )إعداد الباحثتان(.  .2

 النفسية فى ظل جائحة كورونا  )إعداد الباحثتان(. مقياس الضغوط  .3

 ترجمة  الباحثتان(.    Garnefski& Kraaij (2007)مقياس التنظيم االنفعالى  )إعداد  .4

 مقياس دافعية اإلنجاز: إعداد الباحثتان  أوالً: 

تن      التي  واألجنبية  العربية  واألدبيات  السابقة  الدراسات  على  الباحثتان  إطالع  خالل  متغير  من  اولت 

المقاييس مثل دراسة مصطفى)   دافعية اإلنجاز   & Hong, Bernacki(؛2014واإلطالع على بعض 

Perera (2020) Bergmann(2014); 
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مفردة في   40لدى طالب الجامعة، ويتكون المقياس من  دافعية اإلنجاز  بتصميم مقياس  الباحثتان قامت     

صورته األولية، موزعة على خمسة أبعاد ) المرونة، االلتزام والمسئولية، المثابرة والتحدى، الرغبة فى 

التنافس( من)النجاح،  ليكرت خماسى  متدرج  مقياس  من خالل  عليها  يُجاب   ،5( إلى  بشدة(  )أوافق   )1 )

 )غير موافق بشدة( ماعدا المفردات السلبية يعكس التدريج.

   -السيكومترية للمقياس:  الخصائص 

   -أوالً: صدق المقياس: 

 -للتحقق من صدق المقياس استخدمت الباحثتان الطرق اآلتية: 

 صدق المحكمين  .1

( من السادة المحكمين المتخصصين في علم النفس 10على ) ُعرض المقياس في صورته المبدئية  

واآلداب  التربية  المحتوى  1بكليات  صدق  لتحديد  اإلنجاز  ،  للدافعية  اإلجرائية  للتعريفات  طبقًا  للمقياس 

، وذلك من حيث الحكم على مدى انتماء كل بند إلى أسلوبه، ومالءمة الصياغة اللغوية لكل بند، وأبعادها

أشار  وقد  مناسب.  غير  يرونه  ما  أو حذف  البنود  وتعديل  المقياس،  جودة  في  تسهم  جديدة  بنود  وإضافة 

إجر إلى  المحكمين  بعملها.  بعض  الباحثتان  قام  والتي  التعديالت  بعض  بين اء  االتفاق  نسبة  وتراوحت 

(، وتم استخدام معادلة لوش لتقدير صدق كل بند عن %100  -  %71المحكمين على صالحية البنود بين )

 (.  1 - 0.71طريق المحكمين، حيث يتراوح الحد األدنى لصدق للبنود بين ) 

 الصدق العاملي   .2

 Explatory Factor Analysis (EFA) التحليل العاملي االستكشافي الصدق باستخدام  .أ

اإلنجاز على عينة مكونة  أُجري دافعية  لمقياس  العاملي  الصدق  للتحقق من  العاملي  من   التحليل 

  ، Principal Componentبطريقة المكونات األساسية  طالب وطالبة من طالب الجامعة، وذلك  (  627)

للتأكد من أن معظم معامالت    Correlation Matrixوقد ُروجعت معامالت االرتباط بمصفوفة االرتباط  

( عن  تزيد  البينية  )0.30االرتباط  من  أكثر  أن  ووجد  التحليل،  لصالحية  أولى  كمرحلة  معامل  60(   )

( عن  قيمتها  تزيد  االرتباط0.30ارتباط  للمصفوفة  القطرية  القيم  مراجعة  على  عالوة   ،) (Anti – 

Imageوذلك للتأكد أن كل مفردة من مفردات المقياس الفرعية ال تقل قيمة )   (MSA) ( كما  0.50عن ،)

اختبار  قيمة  )    Kaiser-Meyer-Olkinروجعت  أنها التقل عن  قيمة  0.60للتأكد من  التأكد من  وتم   ،)

 (، 0.001)وى داللة أقل من  أنه دال إحصائيًا عند مست   Bartlett's Test of Sphericityاختبار النطاق  

بقيم له  المنتمية  العامل  واحد على  تشبع  معامل  المقياس  مفردات  من  مفردة  لكل  يكون  قطعية    وأن  تشبع 

 فأكثر.  0.5ومعامالت الشيوع للمفرادات ، 0.40

وقد أشارت الطرق المستخدمة لتحديد العوامل التي يجب االحتفاظ بها فى مقياس دافعية اإلنجاز  

استخ عواملالص  إلى  اإلنجاز    خمسة  دافعية  لمقياس  النهائي  العاملي  التحليل  ضمن  استخدام  فقط  مع 

" مفردة 12" مفردة للمقياس  في صورته األولية تم حذف " 40. ومن بين " التدوير المتعامد )الفاريماكس(

تبناها  12-18-21-23-24-25-30-34-37-38—5-10) التي  المستخدمة  المحكات  ضوء  في   )

 
 التعديالت ( أسماء السادة المحكمين وبعض 1ملحق ) 1
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ن؛ بحيث تم إسقاط هذه المفردات من التحليالت الالحقة وذلك بسبب إما أنها فسرت نسبا منخفضة  الباحثتا 

نفس   في  عامل  من  أكثر  على  مرتفعة  بقيم  تشبعت  أنها  أو  الشيوع،  معامالت  في ضوء  التباين  من  جدا 

من   مكون  االنجاز  دافعية  لمقياس  النهائية  الصورة  اإلجراءات  هذه  عن  ونتج  فسرت  مفر  28الوقت.  دة 

لمفردات مقياس دافعية   EFA( نتائج التحليل  2ويعرض جدول ).  %49.25نسبة مرتفعة من تباين قدرها  

 ( الشكل البيانى للجذور الكامنة للعوامل الخمسة.2اإلنجاز وشكل )

 

 (: المخطط البياني لمكونات دافعية اإلنجاز 2شكل )

 ( 627)ن=  وفقًا الستجابات عينة الدراسة على مقياس دافعية اإلنجاز  EFAنتائج  (:2جدول )

 رقم

 المفردة 

التشبع على  

 العامل األول 

 رقم

 المفردة 

التشبع على  

 العامل الثانى 

 رقم

 المفردة 

التشبع على  

 العامل الثالث 

 رقم

 المفردة 

التشبع على  

العامل  

 الرابع 

 رقم

 المفردة 

التشبع على  

العامل  

 الخامس 

a40 0.806 a16 0.719 a8 0.740 a4 0.724 a26 0.725 

a33 0.776 a17 0.64 a6 0.670 a3 0.684 a27 0.679 

a32 0.77 a15 0.612 a7 0.556 a1 0.674 a28 0.566 

a36 0.612 a13 0.568 a2 0.445 a19 0.600 a29 0.491 

a39 0.571 a22 0.545     a31 0.481 

a11 0.524 a9 0.512       

a20 0.461 a14 0.413       

  a35 0.402       

قيم الجذر  

 الكامن 
3.87 3.08 2.55 2.22 2.045 

التباين  

 المفسر 
%13.8 11.03% 9.12% 7.95% 7.30% 

نسبة التباين  

 الكلية 
49.25% 

KMO 0.934 

قد بلغت قيما مرضية    الخمسة( أن تشبعات جميع المفردات على العوامل  2مما يالحظ على نتائج الجدول)

. ويتكون العامل  %49.25، وأن قيمة التباين الكلي المفسر بواسطة هذه العوامل قد وصلت إلى  من التشبع

 " من  عامل  7األول  عليها  أطلق  مفردات  ا“"  نسبة  ويفسر  والمسئولية"  قدرها  االلتزام  ،  %13.8لتباين 

 " من  الثاني  العامل  هذا  8ويتكون  فسر  حيث  النجاح"  فى  "الرغبة  عامل  عليها  أطلق  أخرى  مفردات   "

" مفردات أطلق عليها عامل "المرونة"  4، ويتكون العامل الثالث من "%11.03العامل نسبة تباين قدرها 
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قدرها   تباين  نسبة  العامل  هذا  فسر  للعا%9.12حيث  وبالنسبة   ، " علية  تشبعت  الرابع  مفردات  4مل   "

"  5، وأخيًرا يتشبع على العامل الخامس"%7.95أطلق عليها "المثابرة والتحدى" وفسر نسبة تباين قدرها 

، وتشير نسب التباين المفسرة إلى التباين %7.30مفردات يطلق عليها "التنافس" وفسر نسبة تباين قدرها  

 المفسر وفقا لنتائج مابعد التدوير. 

 Confirmatory Factor Analysis (CFA)الصدق باستخدام التحليل العاملي التوكيدي  .ب

اإلنجاز  دافعية  لمقياس  البنائي  الصدق  حساب  تم  االستكشافي،  العاملي  التحليل  نتائج  ضوء  في 

 ( وجدول  التوكيدي،  العاملي  التحليل  للمقياس  3باستخدام  الخماسى  للنموذج  المطابقة  أدلة  يوضح  وفقًا  ( 

 الستجابات عينة الدراسة.

 ( 627)ن=  للنموذج سداسي العامل لمقياس دافعية اإلنجاز CFA(: نتائج 3جدول )

 𝑋2 P CMIN/df GFI IFI TLI CFI أدلة 
RMSE

A 

النموذج 

 الخماسى 
768.8 0.00 2.302 .92 .91 .90 .91 0.046 

اإلنجاز يتميز بجودة مالءمة جيدة لبيانات  ( أن النموذج البنائي لمقياس دافعية 3يتضح من جدول )

على   يؤكد  مما  الباحثين،  بين  عليها  المتفق  القطعية  القيم  المالءمة  مؤشرات  قيمة  بلغت  حيث  الدراسة، 

( النموذج البنائي لمقياس دافعية اإلنجاز  3مالءمة النموذج بشكل جيد للبيانات الواقعية. ويعرض الشكل )

 .   في صورته النهائية
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 ( نموذج التحليل العاملى التوكيدى من الدرجة األولى لمقياس دافعية اإلنجاز 3شكل)

 ج. الصدق التمييزي 

 Factorتم التحقق من الصدق التمييزي لمقياس دافعية اإلنجاز من خالل االعتماد على مصفوفة  

Score Weights  جاز والتي يعبر والتي توضح تشبعات كل بند على العوامل الخمسة لمقياس دافعية اإلن

 (. 4عنها جدول )

 مصفوفة قيم أوزان الدرجات على عوامل مقياس دافعية اإلنجاز   (:4جدول )

 ( 627كمؤشر للصدق التمييزي )ن= 

 ند الب

 العامل 

 التنافس 
المثابرة  

 والتحدى 
 الرغبة فى النجاح  المرونة 

االلتزام  

 والمسئولية 

a31 0.145 -0.003 0.027 0.013 0.022 

a29 0.105 -0.002 0.019 0.009 0.016 

a28 0.021 0 0.004 0.002 0.003 

a27 0.059 -0.001 0.011 0.005 0.009 

a26 0.026 -0.001 0.005 0.002 0.004 

a19 -0.001 0.113 0.007 0.005 0.001 

a1 -0.001 0.182 0.011 0.008 0.002 

a3 -0.001 0.235 0.014 0.01 0.003 

a4 -0.001 0.203 0.012 0.009 0.002 

a2 0.008 0.01 0.06 0.019 0.009 

a7 0.018 0.024 0.145 0.046 0.022 

a6 0.015 0.02 0.119 0.038 0.018 

a8 0.008 0.01 0.063 0.02 0.01 

a35 0.003 0.005 0.014 0.028 0.006 

a14 0.007 0.013 0.036 0.07 0.015 

a9 0.011 0.02 0.056 0.108 0.024 

a22 0.008 0.016 0.044 0.085 0.019 

a13 0.008 0.015 0.041 0.081 0.018 

a15 0.008 0.015 0.042 0.081 0.018 

a17 0.006 0.01 0.029 0.056 0.012 

a16 0.005 0.01 0.027 0.053 0.012 

a20 0.013 0.004 0.019 0.017 0.104 

a11 0.012 0.003 0.017 0.015 0.09 

a39 0.013 0.004 0.018 0.017 0.099 

a36 0.013 0.004 0.019 0.017 0.101 

a32 0.014 0.004 0.02 0.018 0.106 

a33 0.013 0.004 0.019 0.017 0.102 

a40 0.02 0.005 0.029 0.026 0.154 
 

العوامل ( أن تشبعات البنود بعواملها أعلى لو قورنت بتشبعاتها على  4ياُلحظ من نتائج جدول )  

 ( البنود  أن  ياُلحظ  المثال  سبيل  على  لها،  المنافسة  بالعامل  4-3-1-19األخرى  عالية  بتشبعات  تتشبع   )

مع   البنود  لبقية  بالنسبة  وهكذا  األخرى.  العوامل  بكل  ضعيفة  تشبعاتها  كانت  بينما  والتحدى  المثابرة 

 عواملها، وهذا يدل على تمتع المقياس بصدق تمييزي مرتفع. 
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 ثبات المقياس  ثانيًا:

كرونباخ   ألفا  ثبات   المقياس وهي  ثبات  لتقدير  الثبات  مؤشرات  من  الباحثتان عددًا     استخدمت 

Cronbach’s 𝛼    وماكدونالدزMcDonald’s 𝜔   وجتمانGutmann’s l6   البنية لكل   CR، وثبات 

 AMOS)رنامج  وب  (JASP 0.9.2.0)مقياس من المقاييس الفرعية الخمسة ، وذلك باستخدام برنامج  

 ( قيم معامالت الثبات دافعية اإلنجاز.5 (. ويوضح جدول(26

 (: قيم ثبات ألفا وثبات البنية  وجتمان، وماكدونالد لمقياس دافعية اإلنجاز 5جدول)

 معامل ثبات ألفا  المقياس 

Cronbach's α 

 جتمان 

Gutmann's λ6 

 ماكدونالد 

McDonald's ω 

 ثبات البنية 

 0.895 0.845 0.842 0.828 االلتزام والمسئولية دافعية اإلنجاز  

 0.818 0.813 0.806 0.801 الرغبة فى النجاح 

 0.842 0.681 0.667 0.617 المرونة

 0.785 0.665 0.661 0.600 المثابرة والتحدى 

 0.771 0.627 0.616 0.589 التنافس 

 0.961 0.882 0.898 0.866  المقياس ككل 

القيمة 5ياُلحظ من جدول ) بلغت  قد  لماكدونالد  أو  أو لجتمان  الثبات سواء أللفا  قيم معامالت  ( أن جميع 

المقبول للثبات  المحكية  ،  القطعية  القيمة  أكبر من  لكل مقياس فرعي كانت  البنية  ثبات  قيم  أن  ياُلحظ  كما 

 .الثبات  بدرجة جيدة من  ر إلى أن مقياس دافعية اإلنجاز يتمتع( بما يشي0.60)

 تقدير الدرجة على المقياس

( مفردة تقيس خمسة مكونات لدافعية اإلنجاز، يُجاب عنها من  22تكون المقياس في صورته النهائية من ) 

موافق بشدة، موافق، احيانا، غير موافق، غير موافق بشدة(    ( االستجابات  خماسى ليكرت  مقياسخالل  

 ( يوضح توزيع المفردات على المهارات والدرجة الكلية لكل مهارة.6وجدول) 

 ( توزيع مفرادات مقياس دافعية اإلنجاز على مكوناته 6جدول)

 أقل درجة  اعلى درجة  عدد المفردات  المفردات المكونات

 8 40 8 20-11-39-36-32-33-40 االلتزام والمسئولية 

 9 45 9 35-14-9-22-13-15-17-16 الرغبة فى النجاح 

 4 20 4 8-7-6-2 المرونة 

 4 20 4 19-1-3*-4 المثابرة والتحدى 

 5 25 5 31-29-28*-27-26 التنافس 

 *العبارة سلبية تعكس اتجاه اإلجابة

 التعلم: إعداد الباحثتانمقياس االنخراط فى  ثانياً: 

متغير        تناولت  التي  واألجنبية  العربية  واألدبيات  السابقة  الدراسات  على  الباحتان  إطالع  خالل  من 

  Petričević, Ljubin Golub(؛2016عفيفي )   واإلطالع على بعض المقاييس مثل  االنخراط فى التعلم

& Rovan (2016)  Lee, Song& Hong (2019).  (2020)؛ Kim t al ؛Assunção, et al 
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مفردة    50لدى طالب الجامعة، ويتكون المقياس من االنخراط فى التعلم  بتصميم مقياس  الباحثتان قامت     

( 1( )أوافق بشدة( إلى )5يُجاب عليها من خالل مقياس متدرج ليكرت خماسى من )في صورته األولية،  

 يعكس التدريج.)غير موافق بشدة( ماعدا المفردات السلبية 

   -الخصائص السيكومترية للمقياس: 

   -أوالً: صدق المقياس: 

 -للتحقق من صدق المقياس استخدمت الباحثتان الطرق اآلتية: 

 صدق المحكمين 

( من السادة المحكمين المتخصصين في علم النفس 10على ) ُعرض المقياس في صورته المبدئية  

ا صدق  لتحديد  واآلداب،  التربية  األكاديمى  بكليات  لالندماج  اإلجرائية  للتعريفات  طبقًا  للمقياس  لمحتوى 

، وذلك من حيث الحكم على مدى انتماء كل بند إلى أسلوبه،  ومالءمة الصياغة اللغوية لكل بند، وأبعاده

أشار  وقد  مناسب.  غير  يرونه  ما  أو حذف  البنود  وتعديل  المقياس،  جودة  في  تسهم  جديدة  بنود  وإضافة 

المحكمي  بعملها.  بعض  الباحثتان  قامت  والتي  التعديالت  بعض  إجراء  إلى  بين  ن  االتفاق  نسبة  وتراوحت 

 (. %100 - %80المحكمين على صالحية البنود بين )

 الصدق العاملي  

 Explatory Factor Analysis (EFA) الصدق باستخدام التحليل العاملي االستكشافي  .1

 التحليل العاملي للتحقق من الصدق العاملي لمقياس االنخراط فى التعلم على عينة مكونة  أُجري

 ( وذلك  (  627من  الجامعة،  طالب  من  وطالبة  األساسية  طالب  المكونات   Principalبطريقة 

Component،    وقد ُروجعت معامالت االرتباط بمصفوفة االرتباطCorrelation Matrix    للتأكد من

( كمرحلة أولى لصالحية التحليل، ووجد أن أكثر من 0.30مالت االرتباط البينية تزيد عن )أن معظم معا

(60( قيمتها عن  تزيد  ارتباط  معامل  االرتباط0.30(  للمصفوفة  القطرية  القيم  مراجعة  على   (، عالوة 

(Anti – Imageقيمة تقل  ال  الفرعية  المقياس  مفردات  من  مفردة  كل  أن  للتأكد  وذلك   ) (MSA)عن 

اختبار 0.50) قيمة  روجعت  كما   ،)Kaiser-Meyer-Olkin   ( عن  التقل  أنها  من  وتم  0.60للتأكد   ،)

أنه دال إحصائيًا عند مستوى داللة أقل   Bartlett's Test of Sphericityالتأكد من قيمة اختبار النطاق  

  مل المنتمية له بقيم وأن يكون لكل مفردة من مفردات المقياس معامل تشبع واحد على العا  (،  0.001) من  

 فأكثر. 0.5ومعامالت الشيوع للمفرادات ، 0.40تشبع قطعية  

بها فى مقياس االنخراط فى  التي يجب االحتفاظ  العوامل  لتحديد  المستخدمة  الطرق  وقد أشارت 

استخالص   إلى  عواملالتعلم  التعلم    أربعة  فى  االنخراط  لمقياس  النهائي  العاملي  التحليل  مع  فقط ضمن 

)الفاريماكس( المتعامد  التدوير  " استخدام  بين  ومن  حذف 50.  تم  األولية  صورته  في  للمقياس  مفردة   "

من 27" المفردات  هذه  إسقاط  تم  بحيث  الباحثتان؛  تبناها  التي  المستخدمة  المحكات  ضوء  في  مفردة   "

عامالت الشيوع،  التحليالت الالحقة وذلك بسبب إما أنها فسرت نسبا منخفضة جدا من التباين في ضوء م

أو أنها تشبعت بقيم مرتفعة على أكثر من عامل في نفس الوقت. ونتج عن هذه اإلجراءات الصورة النهائية  

التعلم مكون من   تباين قدرها    23لمقياس االنخراط فى  نسبة مرتفعة من  ويعرض  %.  63مفردة فسرت 
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( التحليل  7جدول  نتائج   )EFA    التعلم فى  االنخراط  مقياس  )لمفردات  للجذور 4وشكل  البيانى  الشكل   )

 الكامنة للعوامل االربعة.

 

 (: المخطط البياني لمكونات االنخراط فى التعلم 4شكل )

 وفقًا الستجابات عينة الدراسة على  EFAنتائج  (:7جدول )

 ( 627)ن= مقياس االنخراط فى التعلم  

 رقم 

 المفردة 

التشبع 

على  

العامل 

 األول

 رقم 

 المفردة 

التشبع 

على  

العامل 

 الثانى 

 رقم 

 المفردة 

التشبع 

على  

العامل 

 الثالث 

 رقم 

 المفردة 

التشبع 

على  

العامل 

 الرابع

b13 .763 b3 .829 b27 .812 b38 .756 

b11 .748 b2 .824 b26 .801 b32 .750 

b12 .722 b5 .808 b28 .776 b46 .739 

b10 .683 b1 .787 b33 .723 b39 .705 

b14 .673 b4 .704 b25 .704 b47 .672 

b17 .596   b41 .694   

b37 .526       

 3.12 3.75 3.77 3.86 قيم الجذر الكامن 

 %13.56 %16.32 %16.42 16.78% التباين المفسر 

 %63 نسبة التباين الكلية

KMO 0.931 
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قد بلغت قيما مرضية    الخمسة( أن تشبعات جميع المفردات على العوامل  7مما يالحظ على نتائج الجدول)

التشبع   التباين الكلي المفسر بواسطة هذه العوامل قد وصلت إلى  من  . ويتكون العامل %63، وأن قيمة 

التباي “" مفردات أطلق عليها عامل  7األول من "  نسبة  المعرفى" ويفسر  ،  %16.78ن قدرها  االنخراط 

 " من  الثاني  العامل  هذا 5ويتكون  فسر  الوجدانى" حيث  "االنخراط  عامل  عليها  أطلق  أخرى  مفردات   "

تباين قدرها   نسبة  الثالث من "%16.4العامل  العامل  السلوكى  6، ويتكون  " مفردات أطلق عليها عامل 

تباين قدرها   نسبة  العامل  الر%16.2حيث فسر هذا  للعامل  مفردات    ”5”ابع تشبعت علية "، وبالنسبة 

تباين قدرها   بعد" وفسر نسبة  التعلم عن  إدارة  إلى %13.56أطلق عليها  المفسرة  التباين  ، وتشير نسب 

 التباين المفسر وفقا لنتائج مابعد التدوير.

 Confirmatory Factor Analysis (CFA)الصدق باستخدام التحليل العاملي التوكيدي  .2

التحليل العاملي االستكشافي، تم حساب الصدق البنائي لمقياس االنخراط فى التعلم في ضوء نتائج  

( وجدول  التوكيدي،  العاملي  التحليل  وفقًا  8باستخدام  للمقياس  الرباعى  للنموذج  المطابقة  أدلة  يوضح   )

 الستجابات عينة الدراسة.

 ( 627)ن=  للنموذج سداسي العامل لمقياس االنخراط فى التعلم  CFA(: نتائج 8جدول )

 أدلة 

 المالءمة 
𝑋2 P 

CMIN/

df 
GFI IFI TLI CFI 

RMSE

A 

النموذج  

 الرباعى

645.43

2 0.00 2.88 .918 .94 .93 .94 0.05 

 

التعلم يتميز بجودة مالءمة جيدة  8يتضح من جدول ) البنائي لمقياس االنخراط فى  ( أن النموذج 

يؤكد  الباحثين، مما  المتفق عليها بين  القطعية  القيم  المالءمة  قيمة مؤشرات  بلغت  الدراسة، حيث  لبيانات 

( النموذج البنائي لمقياس االنخراط  5على مالءمة النموذج بشكل جيد للبيانات الواقعية. ويعرض الشكل )

 .  فى التعلم في صورته النهائية
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 العاملى التوكيدى من الدرجة األولى لمقياس االنخراط فى التعلم ( نموذج التحليل 5شكل)

 ج. الصدق التمييزي 

مصفوفة   على  االعتماد  خالل  من  التعلم  فى  االنخراط  لمقياس  التمييزي  الصدق  من  التحقق  تم 

Factor Score Weights    فى االنخراط  لمقياس  الخمسة  العوامل  على  بند  كل  تشبعات  توضح  والتي 

 (. 9التعلم. والتي يعبر عنها جدول )
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 مصفوفة قيم أوزان الدرجات على عوامل مقياس االنخراط فى التعلم  (:9جدول )

 ( 627كمؤشر للصدق التمييزي )ن= 

 ند الب

 العامل

 إدارة التعلم 
االنخراط 

 السلوكى 

االنخراط 

 الوجدانى 
 االنخراط المعرفى 

b47 0.124 0.012 -0.005 0.009 

b39 0.136 0.013 -0.005 0.01 

b46 0.166 0.016 -0.006 0.012 

b32 0.19 0.018 -0.007 0.014 

b38 0.198 0.019 -0.008 0.014 

b41 0.012 0.136 0.002 0.005 

b25 0.01 0.121 0.002 0.005 

b33 0.011 0.131 0.002 0.005 

b28 0.015 0.174 0.003 0.007 

b26 0.013 0.152 0.003 0.006 

b27 0.017 0.197 0.003 0.008 

b4 -0.003 0.002 0.111 0.014 

b1 -0.004 0.002 0.131 0.017 

b5 -0.006 0.003 0.204 0.026 

b2 -0.006 0.003 0.22 0.028 

b3 -0.006 0.003 0.205 0.026 

b37 0.006 0.004 0.014 0.073 

b17 0.007 0.004 0.016 0.085 

b14 0.01 0.006 0.024 0.13 

b10 0.01 0.006 0.023 0.12 

b12 0.009 0.006 0.021 0.114 

b11 0.009 0.006 0.021 0.112 

b13 0.011 0.007 0.025 0.131 

 

لو قورنت بتشبعاتها على العوامل ( أن تشبعات البنود بعواملها أعلى    9ياُلحظ من نتائج جدول )

( البنود  أن  ياُلحظ  المثال  لها، على سبيل  المنافسة  عالية  38-32-46-39-47األخرى  بتشبعات  تتشبع   )

بالعامل المثابرة والتحدى بينما كانت تشبعاتها ضعيفة بكل العوامل األخرى. وهكذا بالنسبة لبقية البنود مع 

 س بصدق تمييزي مرتفع. عواملها، وهذا يدل على تمتع المقيا
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 ثانيًا: ثبات المقياس 

 ( قيم معامالت الثبات االنخراط فى التعلم عن بعد.10يوضح جدول) 

 (: قيم ثبات ألفا وثبات البنية  وجتمان، وماكدونالد لمقياس االنخراط فى التعلم عن بعد 10جدول)

 المقياس 
 معامل ثبات ألفا 

Cronbach's α 

 جتمان 

Gutmann's λ6 

 ماكدونالد 

McDonald's ω 

 ثبات البنية 

C R 

 االنخراط فى التعلم 

 0.875 0.875 0.874 0.863 االنخراط المعرفى 

 0.902 0.907 0.906 0.894 الوجدانى 

 0.882 0.882 0.882 0.866 السلوكى 

 0.813 0.765 0.751 0.732 إدارة التعلم 

 0.964 0.914 0.914 0.910  المقياس ككل 

( أن جميع قيم معامالت الثبات سواء أللفا أو لجتمان أو لماكدونالد قد بلغت القيمة 10ياُلحظ من جدول )

كما ياُلحظ أن قيم ثبات البنية لكل مقياس فرعي كانت أكبر من القيمة المحكية  ،  القطعية للثبات المقبول  

 .بدرجة جيدة من الثبات  التعلم عن بعد يتمتعر إلى أن مقياس االنخراط فى ( بما يشي0.60)

 تقدير الدرجة على المقياس

( مفردة تقيس أربعة مكونات لإلندماج األكاديمى، يُجاب عنها  23تكون المقياس في صورته النهائية من ) 

االستجابات )موافق بشدة، موافق، احيانا، غير موافق، غير موافق بشدة(   خماسى ليكرت  مقياسمن خالل  

 ( يوضح توزيع المفردات على المكونات والدرجة الكلية لكل مكون . 11ول) وجد 

 ( توزيع مفردات مقياس االنخراط فى التعلم على مكوناته 11جدول)

 أقل درجة  أعلى درجة عدد المفردات  المفردات المكونات

 7 35 7 13-37-17-14-10-12-11 االنخراط المعرفى 

 5 25 5 4-1-5-3-2 االنخراط الوجدانى 

 6 30 6 41-25-33-28-26-27 االنخراط السلوكى 

 5 25 5 ( 38-32-46-39-47) إدارة التعلم 

 *العبارة سلبية تعكس اتجاه االجابة  •

 مقياس الضغوط النفسية لطالب الجامعة فى ظل جائحة كورونا : إعداد الباحثتان ثالثا: 

متغير        تناولت  التي  واألجنبية  العربية  واألدبيات  السابقة  الدراسات  على  الباحثتان  إطالع  خالل  من 

؛ .Mustafa (2020)  (؛  2020واإلطالع على بعض المقاييس مثل الفقى وأبو الفتوح )   الضغوط النفسية

 Ye, Ye, Liu, Liu, Vafaei, Gao, ... & Zhan (20(20(؛ 2013) عبد السالم وآخرون

مقياس  الباحثتان قامت      كورونا    بتصميم  جائحة  ظل  فى  للطالب  النفسية  المقياس  الضغوط  ويتكون   ،

( )أوافق  5يُجاب عليها من خالل مقياس متدرج ليكرت خماسى من ) مفردة في صورته األولية،    58من

 ( )غير موافق بشدة(.1بشدة( إلى )
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   -الخصائص السيكومترية للمقياس: 

   -أوالً: صدق المقياس: 

 -للتحقق من صدق المقياس استخدمت الباحثتان الطرق اآلتية: 

 صدق المحكمين 

( من السادة المحكمين المتخصصين في علم النفس 10على ) ُعرض المقياس في صورته المبدئية  

المحتوى   صدق  لتحديد  واآلداب،  التربية  النفسية  بكليات  للضغوط  اإلجرائية  للتعريفات  طبقًا  للمقياس 

، وذلك من حيث الحكم على مدى انتماء كل بند إلى أسلوبه، ومالءمة الصياغة اللغوية لكل بند، وأنواعها

أشار  وقد  مناسب.  غير  يرونه  ما  أو حذف  البنود  وتعديل  المقياس،  جودة  في  تسهم  جديدة  بنود  وإضافة 

إجراء  إلى  المحكمين  بعملها.    بعض  الباحثتان  قام  والتي  التعديالت  بين بعض  االتفاق  نسبة  وتراوحت 

 (. %100 - %90المحكمين على صالحية البنود بين )

 الصدق العاملي  

 Explatory Factor Analysis (EFA) الصدق باستخدام التحليل العاملي االستكشافي  .3

نفس اإلجراءات السابقة للتحقق من صدق مقياس الضغوط النفسية وقد أشارت     وقد تم استخدام

الطرق المستخدمة لتحديد العوامل التي يجب االحتفاظ بها فى مقياس الضغوط النفسية إلى استخالص 

استخدام التدوير المتعامد فقط ضمن التحليل العاملي النهائي لمقياس الضغوط النفسية مع  خمسة عوامل

" مفردة في ضوء 29" مفردة للمقياس في صورته األولية تم حذف " 58. ومن بين " ريماكس()الفا

المحكات المستخدمة التي تبناها الباحثتان؛ بحيث تم إسقاط هذه المفردات من التحليالت الالحقة وذلك 

قيم  بسبب إما أنها فسرت نسبا منخفضة جدا من التباين في ضوء معامالت الشيوع، أو أنها تشبعت ب

مرتفعة على أكثر من عامل في نفس الوقت. ونتج عن هذه اإلجراءات الصورة النهائية لمقياس الضغوط  

  EFA( نتائج التحليل  12ويعرض جدول ) .  %59.6مفردة فسرت نسبة مرتفعة من تباين قدرها  29من 

 خمسة.( الشكل البيانى للجذور الكامنة للعوامل ال6لمفردات مقياس الضغوط النفسية وشكل )
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 (: المخطط البياني لمكونات الضغوط النفسية 6شكل )

 وفقًا الستجابات عينة البحث على مقياس   EFAنتائج   (:12جدول )

 (627)ن= الضغوط النفسية 

 رقم 

 المفردة 

التشبع 

على  

العامل 

 األول

 رقم 

 المفردة 

التشبع 

على  

العامل 

 الثانى 

 رقم 

 المفردة 

التشبع 

على  

العامل 

 الثالث 

 رقم 

 المفردة 

التشبع 

على  

العامل 

 الرابع

 رقم 

 المفردة 

التشبع 

على  

العامل 

 الخامس

c42 0.811 c19 0.741 c3 0.776 c10 0.741 c26 0.781 

c38 0.755 c23 0.693 c5 0.744 c9 0.727 c27 0.757 

c41 0.748 c18 0.679 c4 0.743 c11 0.704 c25 0.75 

c39 0.743 c21 0.632 c2 0.735 c8 0.675   

c50 0.74 c15 0.623 c7 0.711 c48 0.57   

c47 0.738 c22 0.605       

c49 0.705         

c44 0.695         

c40 0.69         

c43 0.653         

 2.1 2.8 3.2 3.3 5.7 قيم الجذر الكامن 

 %7.24 %9.95 %2 .11 %11.5 19.7% التباين المفسر 

نسبة التباين  

 %59.6 الكلية

KMO 0.934 
 

الجدول) نتائج  على  يالحظ  العوامل  12مما  على  المفردات  جميع  تشبعات  أن  قيما   الخمسة(  بلغت  قد 

. ويتكون  %59.6، وأن قيمة التباين الكلي المفسر بواسطة هذه العوامل قد وصلت إلى مرضية من التشبع 

 " من  األول  عامل  10العامل  عليها  أطلق  مفردات  قدرها  “"  التباين  نسبة  ويفسر  األكاديمية"  الضغوط 

" مفردات أخرى أطلق عليها عامل "الضغوط الشخصية" حيث 6، ويتكون العامل الثاني من " 19.6%

تباين قدرها   الثالث من "%11.5فسر هذا العامل نسبة  أطلق عليها عامل " مفردات  5، ويتكون العامل 

، وبالنسبة للعامل الرابع تشبعت علية  %11.2الضغوط الدراسية حيث فسر هذا العامل نسبة تباين قدرها  

قدرها     ”5”" تباين  نسبة  بعد" وفسر  االقتصادية عن  الضغوط  أطلق عليها  ، والعامل %9.95مفردات 

" علية  تشبعت  التعلي   ”3”الخامس  البيئة  ضغوط  عليها  أطلق  قدرها مفردات  تباين  نسبة  وفسر   " مية 

 ،  وتشير نسب التباين المفسرة إلى التباين المفسر وفقا لنتائج مابعد التدوير. 7.24%

 Confirmatory Factor Analysis (CFA)الصدق باستخدام التحليل العاملي التوكيدي 

البنائي لمقياس الض التحليل العاملي االستكشافي، تم حساب الصدق  نتائج  النفسية  في ضوء  غوط 

وجدول)  التوكيدي،  العاملي  التحليل  وفقًا  13باستخدام  للمقياس  الخماسى  للنموذج  المطابقة  أدلة  يوضح   )

 الستجابات عينة الدراسة.

 

 

 



 2021 الثانيالعدد                            22 مجلدال                       مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   -  238  - 

 ( 627)ن=  للنموذج سداسي العامل لمقياس االنخراط فى التعلم  CFA(: نتائج 13جدول )

 𝑋2 P CMIN/df GFI IFI TLI CFI المالءمة  أدلة 
RMSE

A 

النموذج 

 الرباعى 
999.79 0.00 2.77 .90 .92 .91 .92 0.05 

( بجودة مالءمة جيدة  13يتضح من جدول  يتميز  النفسية  الضغوط  لمقياس  البنائي  النموذج  أن   )

يؤكد  الباحثين، مما  المتفق عليها بين  القطعية  القيم  المالءمة  قيمة مؤشرات  بلغت  الدراسة، حيث  لبيانات 

( النموذج البنائي لمقياس الضغوط  7مالءمة النموذج بشكل جيد للبيانات الواقعية. ويعرض الشكل )على  

 .   النفسية في صورته النهائية

 

 

 ( نموذج التحليل العاملى التوكيدى من الدرجة األولى لمقياس الضغوط النفسية 7شكل)

 ج. الصدق التمييزي 

مصفوفة   على  االعتماد  خالل  من  التعلم  فى  االنخراط  لمقياس  التمييزي  الصدق  من  التحقق  تم 

Factor Score Weights    .والتي توضح تشبعات كل بند على العوامل الخمسة لمقياس دافعية االنجاز

 (.14والتي يعبر عنها جدول ) 
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مصفوفة قيم أوزان الدرجات على عوامل مقياس الضغوط النفسية  كمؤشر   (:14جدول )

 (627للصدق التمييزي )ن= 

 ند الب

 العامل

البيئة 

 التعليمية
 االجتماعية الشخصية الدراسية االقتصادية

c25 0.193 0.009 0.013 0.011 0.001 

c27 0.293 0.014 0.019 0.016 0.001 

c26 0.235 0.011 0.016 0.013 0.001 

c48 0.004 0.059 0.003 0.003 0.004 

c8 0.007 0.104 0.004 0.005 0.007 

c11 0.012 0.179 0.008 0.008 0.013 

c10 0.014 0.202 0.009 0.009 0.014 

c9 0.004 0.057 0.002 0.002 0.004 

c7 0.024 0.011 0.19 0.034 -0.006 

c2 0.005 0.002 0.043 0.008 -0.001 

c4 0.021 0.01 0.172 0.031 -0.005 

c5 0.022 0.01 0.176 0.031 -0.006 

c3 0.01 0.004 0.08 0.014 -0.003 

c22 0.007 0.004 0.012 0.101 0.005 

c15 0.009 0.005 0.015 0.135 0.007 

c21 0.009 0.005 0.015 0.133 0.007 

c18 0.01 0.005 0.017 0.15 0.008 

c23 0.009 0.005 0.016 0.14 0.007 

c19 0.014 0.008 0.025 0.22 0.012 

c43 0.001 0.008 -0.003 0.007 0.102 

c40 0 0.006 -0.002 0.006 0.082 

c44 0.001 0.01 -0.003 0.009 0.125 

c49 0 0.004 -0.001 0.004 0.054 

c47 0.001 0.009 -0.003 0.009 0.123 

c50 0 0.005 -0.002 0.005 0.065 

c39 0.001 0.008 -0.003 0.008 0.11 

c41 0 0.006 -0.002 0.005 0.073 

c38 0 0.005 -0.002 0.005 0.067 

c42 0.001 0.013 -0.005 0.012 0.175 

( أن تشبعات البنود بعواملها أعلى لو قورنت بتشبعاتها على العوامل  14ياُلحظ من نتائج جدول ) 

)األخرى   البنود  أن  ياُلحظ  المثال  لها، على سبيل  عالية بضغوط  27-26-25المنافسة  بتشبعات  تتشبع   )

البيئة التعليمية ببينما كانت تشبعاتها ضعيفة بكل العوامل األخرى. وهكذا بالنسبة لبقية البنود مع عواملها،  

 وهذا يدل على تمتع المقياس بصدق تمييزي مرتفع. 

 ثانيًا: ثبات المقياس 

كرونباخ   ألفا  ثبات   المقياس وهي  ثبات  لتقدير  الثبات  مؤشرات  من  الباحثتان عددًا     استخدمت 

Cronbach’s 𝛼    وماكدونالدزMcDonald’s 𝜔   وجتمانGutmann’s l6   البنية لكل   CR، وثبات 

 AMOS)وبرنامج    (JASP 0.9.2.0)مقياس من المقاييس الفرعية الخمسة ، وذلك باستخدام برنامج  
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 ( قيم معامالت الثبات الضغوط النفسية. 15. ويوضح جدول )(26

 (: قيم ثبات ألفا وثبات البنية  وجتمان، وماكدونالد لمقياس الضغوط النفسية 15جدول)

 معامل ثبات ألفا  المقياس 

Cronbach's α 

 جتمان 

Gutmann's λ6 

 ماكدونالد 

McDonald's ω 

 ثبات البنية 

 0.895 0.914 0.913 0.919 االجتماعية الضغوط النفسية 

 0.766 0.818 0.795 0.817 الشخصية

 0.824 0.853 0.836 0.852 الدراسية

 0.771 0.794 0.765 0.790 االقتصادية

 0.690 0.733 0.646 0.723 البيئة التعليمية

 0.963 0.902 0.900 0.932  المقياس ككل 

( أن جميع قيم معامالت الثبات سواء أللفا أو لجتمان أو لماكدونالد قد بلغت القيمة 15ياُلحظ من جدول )

كما ياُلحظ أن قيم ثبات البنية لكل مقياس فرعي كانت أكبر من القيمة المحكية  ،  القطعية للثبات المقبول  

 .من الثبات بدرجة جيدة  ر إلى أن مقياس الضغوط النفسية يتمتع( بما يشي0.60)

 تقدير الدرجة على المقياس

( مفردة تقيس خمسة أنواع من الضغوط النفسية، يُجاب عنها  29تكون المقياس في صورته النهائية من ) 

خالل   موافق ( االستجابات   خماسى ليكرت  مقياسمن  غير  موافق،  غير  احيانا،  موافق،  بشدة،  موافق 

 مكونات والدرجة الكلية لكل مكون .( يوضح توزيع المفردات على ال16بشدة( وجدول) 

 ( توزيع مفردات مقياس الضغوط النفسية على مكوناته 16جدول)

عدد   المفردات المكونات

 المفردات

 أقل درجة  أعلى درجة

 10 50 10 43-40-44-49-47-50-39-41-38-42 الضغوط االجتماعية

 6 30 6 22-15-21-18-23-19 الضغوط الشخصية 

 5 25 5 7-2-5-4-3 الدراسية الضغوط 

 5 25 5 48-11-10-9-8 الضغوط االقتصادية

 3 15 3 27-26-25 ضغوط البيئة التعليمية
 

 ترجمة الباحثتان   Garnefski & Kraaij (2007)إعداد:   رابعاً: التنظيم االنفعالى 

مفردة موزعة على تسعة أبعاد تتمثل فى استراتجيات معرفية للتنظيم    36يتكون المقياس من   

التقييم   إعادة  الخطط،  التركيز على  االيجابى،  التركيز  إعادة  اإلجترات،  التقبل،  الذات،  )لوم  الذاتى وهى 

لوم اآلخرين( وتتم االستجابة على   التهويل،  ليكرت مقيااليجابى، وضع األمور فى نصابها،  اس متدرج 

( يوضح توزيع المفردات على 17( )غير موافق بشدة(. وجدول)1( )أوافق بشدة( إلى )5خماسى من ) 

 األبعاد  
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 (: توزيع بنود المقياس على األبعاد17جدول)

 أقل درجة  أعلى درجة العبارات  األبعاد

 20 28-19-10-1 لوم الذات 

 

4 

 29-20-11-2 التقبل 

 30-21-12-3 االجترار

 31-22-13-4 إعادة التركيز االيجابى 

 32-23-14-5 التركيز على الخطط 

 33-24-15-6 إعادة التقييم االيجابى 

 34-25-16-7 وضع االمور فى نصابها 

 35-26-17-8 التهويل 

 36-27-18-9 لوم االخرين 

 36 180 عبارة  36 المقياس ككل 

 الخصائص السيكومترية للمقياس 

( يوضح   18تم حساب معامالت االرتباط بين البنود وأبعاد المقياس وجدول) الصدق التمييزى: 

 ذلك. 

 ( معامالت ارتباط البنود باألبعاد18جدول)

 ند الب
 العامل 

 التاسع  الثامن  السابع  السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثانى  األول 

s1 .598** .405** .310** .382** .329** .378** .104** .201** .156** 

s2 .358** .653** .295** .468** .383** .518** 0.046 0.036 0.014 

s3 .356** .283** .742** .212** .186** .160** .085* .259** .203** 

s4 .359** .407** .368** .659** .396** .457** .129** .112** .112** 

s5 .336** .460** .315** .549** .602** .564** 0.071 0.026 0.05 

s6 .287** .453** .292** .517** .498** .748** .137** 0.044 0.07 

s7 .180** 0.039 .189** 0.026 .125** -0.029 .590** .265** .239** 

s8 .105** -0.01 0.029 -0.063 0.023 -0.072 .094* .610** .369** 

s9 .140** -0.063 0.077 -0.034 0.038 -0.073 .147** .439** .603** 

s10 .698** .294** .273** .250** .324** .218** .239** .209** .145** 

s11 .370** .677** .278** .482** .441** .485** .262** .126** 0.035 

s12 .327** .331** .677** .333** .276** .291** .196** .231** .199** 

s13 .301** .397** .340** .703** .401** .465** .223** .148** .127** 

s14 .323** .445** .254** .440** .531** .507** .215** .217** .124** 

s15 .299** .430** .133** .495** .457** .780** .154** .096* .081* 

s16 .180** .085* .155** .117** .145** 0.076 .509** .173** .080* 

s17 .343** .259** .571** .251** .233** .227** .293** .498** .278** 

s18 .331** 0.055 .332** .084* .178** 0.042 .212** .357** .702** 

s19 .479** .132** .159** 0.068 .464** 0.021 .248** .178** .212** 

s20 .168** .254** .140** -0.043 0.07 -.105** .247** .294** .238** 

s21 .249** 0.056 .566** .225** .146** .083* .254** .241** .330** 

s22 .232** .290** -0.002 .639** .451** .452** .171** .082* 0.059 

s23 .285** .284** .113** .475** .685** .486** .276** .134** .169** 

s24 .258** .340** .141** .454** .460** .647** .345** .096* .083* 

s25 .319** .324** .180** .383** .390** .514** .505** .093* .215** 

s26 .257** .109** .189** .127** .097* .157** 0.072 .617** .337** 

s27 .401** .140** .338** .290** .359** .351** .280** .343** .581** 

s28 .634** .191** .388** .228** .283** .299** .243** .354** .414** 
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 ند الب
 العامل 

 التاسع  الثامن  السابع  السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثانى  األول 

s29 0.032 .565** -0.017 .178** .199** .213** -0.032 -.081* -.175** 

s30 .228** .133** .482** .114** .233** .089* .307** .311** .287** 

s31 .166** .255** .224** .672** .474** .451** .291** 0.028 .135** 

s32 .296** .314** .178** .438** .693** .436** .319** .160** .194** 

s33 .295** .284** .164** .512** .433** .717** .204** .130** .180** 

s34 0.045 0.075 .152** .138** .110** 0.072 .529** 0.062 .122** 

s35 .226** .084* .232** 0.04 .121** 0.011 .229** .619** .265** 

s36 .094* 0.042 .266** .102* 0.073 .087* .142** .181** .581** 

نتائج جدول )   بارتباطهاعلى  18ياُلحظ من  البنود بعواملها أعلى لو قورنت  ( أن معامل ارتباط 

)العوامل   البنود  أن  ياُلحظ  المثال  سبيل  على  لها،  المنافسة  بارتباطات 28-19-10-1األخرى  ترتبط   )

مع   البنود  لبقية  بالنسبة  وهكذا  األخرى.  العوامل  بكل  ضعيفة  ارتباطها  كانت  ببينما  األول  بالبعد  عالية 

 عواملها، وهذا يدل على تمتع المقياس بصدق تمييزي مرتفع. 

 ثبات المقياس: 

كرونباخ  است      ألفا  ثبات   وهي  المقياس  ثبات  لتقدير  الثبات  مؤشرات  من  عددًا  الباحثتان     خدمت 

Cronbach’s 𝛼    وماكدونالدزMcDonald’s 𝜔   وجتمانGutmann’s l6   البنية لكل   CR، وثبات 

برنامج   باستخدام  وذلك  الخمسة،  الفرعية  المقاييس  من   AMOS)وبرنامج    (JASP 0.9.2.0)مقياس 

 ( قيم معامالت الثبات مقياس التنظيم االنفعالى.19. ويوضح جدول )(26

 (: قيم ثبات ألفا وثبات البنية وجتمان 19جدول)

 وماكدونالد لمقياس التنظيم االنفعالى 

 

 المقياس 

 معامل ثبات ألفا 

Cronbach's α 

 جتمان 

Gutmann's λ6 

 ماكدونالد 

McDonald's ω 

0.868 0.905 0.876 

( أن جميع قيم معامالت الثبات سواء أللفا أو لجتمان أو لماكدونالد قد بلغت القيمة 19ياُلحظ من جدول )   

 بدرجة جيدة من الثبات  ر إلى أن مقياس التنظيم االنفعالى يتمتعبما يشي، القطعية للثبات المقبول 

 : رابعًا : األساليب اإلحصائية للبيانات

 اسة استخدمت الباحثتان األساليب اإلحصائية اآلتية:وللتحقق من فروض الدر      

 للتحقق من العالقات السببية بين متغيرات الدراسة. Path Analysisأسلوب تحليل المسار .1

 نتائج الدراسة ومناقشتها

تهدف الدراسة الحالية إلى استكشاف بنية العالقات السببية بين الضغوط النفسية فى ظل جائحة كورونا     

ودافعية اإلنجاز والتنظيم االنفعالى واالنخراط فى التعلم عن بعد لـدى طـالب الجامعـة . ولتحقيـق أهـداف 

 الدراسة أتبعت الباحثتان الخطوات االتية:
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 أوالً:اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة 

)المتوسطات،        الدراسة  لمتغيرات  الوصفية  اإلحصاءات  قدرت  البيانات  تحليل  في  الشروع  قبل 

تقدير   والتفلطح لكل متغير، عالوة على  االلتواء  المعيارية، ومعاملي    VIF  ،Toleranceواالنحرافات 

ب فيها  مبالغ  ارتباطات  وجود  مدى  بين  لتشخيص  االرتباطات  معامالت  وحساب  الدراسة(  متغيرات  ين 

 .(775( هذه البيانات لدى عينة الدراسة الحالية)ن= 20متغيرات الدراسة. ويظهر الجدول)

 (: اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة 20جدول)

 المتغيرات 
 معامالت االرتباط 

 الوسيط  المتوسط 
اإلنحراف  

 المعيارى
 التفلطح  االلتواء 

Collinearity 

Statistics 
 

Durbin-

Watson 1 2 3 4 VIF Tolerance 

الضغوط   .1

 لنفسية ا
 0.71 1.4 0.34 0.72 18.2 76 79.2 * 0.375 * 0.504 * 0.438 ـ 

2.03 

االنخراط  .2

 فى التعلم 
 0.65 1.53 0.43 0.74 12 60 62.4 * 0.635 * 0.564 ــ  

التنظيم  .3

 االنفعالى 
 0.60 1.66 0.66 0.97 19 98 102.4 * 0.658 ــ   

دافعية   .4

 االنجاز 
   0.22 0.82 14 77 79.6 ـ    

 ( 0.01دالة عند مستوى اللة )*  

 ( أن: 20يالحظ من جدول )

البيانات لكل المتغيرات، حيث إن 1 البيانات ال تعاني من االلتواء والتفلطح بما يشير العتدالية توزيع    .

 . 1قيمة االلتواء تقع في حدود القاعدة المتعارف عليها بين الباحثين 

التباين  .  2 القيمة "   VIFكما وجد أن قيم عامل تضخم أو تفلطح  " أو  10" أو " 5قد وقعت جميعها دون 

منهم  2.5" مختلفون؛  باحثون  إليها  أشار  مرجعية  كقيم   "(Craney,& Surles,2002,393)   فالقيم ؛ 

ًرا ضعيفًا بسبب األكبر من هذه القيم القطعية تشير إلى أن معامالت االنحدار المصاحبة للمتغير قدرت تقدي

النتائج   النموذج. إن  المقدر قد يكون مرتبًطا بدرجة عالية على األقل بمنبئ آخر في  المعياري  أن الوزن 

تشير إلى أن بيانات الدراسة الحالية التعاني من مشكلة االرتباط الخطي    VIFالتي تم الحصول عليها لقيم  

المت3المتعدد.   بين  االرتباط  نتائج مصفوفة  تؤكد  سواء  .  مشكالت  من  تعاني  ال  البيانات  أن  على  غيرات 

فأكثر، كما أن البيانات    0.80المتعلقة باالرتباط الخطي المتعدد حيث التوجد ارتباطات بينية تجاوزت قيم  

 أو مايسمى بالتباين الشائع الذي يعزى لطريقة القياس.  CVMال تعاني من مشكالت 

نف4 هي  المسار  تحليل  افتراضات  أن  بما  من .  سلسلة  يمثل  أنه  بإعتبار  الخطي  االنحدار  افتراضات  س 

لمشكالت في   انتهاكها  يؤدي  التي  استقالل األخطاء  افتراضية  قدرت  فقد  لذا  المتتابعة؛  االنحدار  خطوات 

)يعني لكل حالة    serial correlationالتحليل. ويعبر هذا االفتراض عن أنه ليس هناك ارتباط متسلسل  

في الحقيقية    نسبة خطأ التؤثر  الدرجة  بين  الفروق  أو  البواقي  واألخطاء هي  التالية(.  للحالة  الخطأ  حجم 

)الفعلية( للحالة، والدرجة المقدرة باستخدام معادلة االنحدار. وحينما اليكون هناك ارتباط متسلسل؛ فهذا  

-Durbinدم إحصاءة  يعني أن حجم البواقي لحالة ما ليس له تأثير على حجم البواقي للحالة التالية. وتستخ

Watson statistic   ديربن” إحصاءة  قيمة   . البواقي  بين  متسلسل  ارتباط  وجود  واطسون“    -الختبار 

الصفر   بين  قيمة    4  –تتراوح  كانت  لو  مرتبطة  تكون  ال  البواقي  فإن  عليها  متعارف  عامة  وكقاعدة   .
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“. وكما هو مبين  2.50  -1.50“ ، والمدى المقبول ” 2.03واطسون مساوية تقريبا ”   –إحصاءة ديربن  

ديربن وقعت ضمن المدى المقبول بما يشير إلى أن البيانات التعاني من   –( فإن قيمة واطسن 20بالجدول) 

 مشكلة تسلسل األخطاء. وبناء على هذه اإلحصاءات التمهيدية يمكن االنتقال للخطوة الثانية من التحليل. 

 المسار للتحقق من مطابقة النموذج المفترض لبيانات العينةالخطوة الثانية: تنفيذ إجراءات تحليل 

المتكامل)شكل     المفترض  المسار  نموذج  اختبار  الخطوة  هذه  في  الباحثتان  على  1حاول  المشتمل   )

المفترض)شكل المسار  نموذج  تقدير  خالل  من  المباشرة  وغير  المباشرة  تقدير 1التأثيرات  بواسطة   )

القصوى   بهدف  األرجحية  الدراسة  وذلك  فرض  صحة  من  مالءمة  التحقق  بمؤشرات  يتعلق  الذى  ؛ 

الشكل) ويظهر  الدراسة.  لمتغيرات  المباشرة  وغير  المباشرة  والتأثيرات  تخطيطياً  8النموذج  تمثيالً   )

 للنموذج المفترض الذي يشتمل على تقديرات معيارية للبارامتر الدالة وغير الدالة إحصائياً. 

 

المفتر8شكل) النموذج  بالشكل)(  للدراسة  األساسى  لمتغيرات  1ض  المعيارية  التقديرات  على  المشتمل   )

 الدراسة، والمسارات الدالة وغير الدالة إحصائيًا وفقًا استجابات عينة الدراسة. 

مستوى   لتقدير  النموذج  هذا  توصيف  يؤد  لم  جيدة حيث  غير  النموذج  لهذا  المطابقة  أدلة  وكانت 

النموذج،   لداللة  : االحتمال  النموذج  لهذا  المطابقة  أدلة  كانت  عليه  وبناء 

4.0,1,,0)0(2 ==−== RMSEACFIp   . 

بعمل تعديالت للنموذج السابق من خالل إسقاط المسارات غير الدالة وهي: المسار من الضغوط  

023.0,45.1,.146النفسية  إلى االنخراط فى التعلم لم يكن داال حيث   === PSE كما لم يكن المسار ،

من استراتجيات التنظيم االنفعالى السلبية إلى االنخراط فى التعلم داال حيث  

07.,046.,8.1. ==−= PSE  وبناء على  0.05. وفي الحالتين كانت قيم االحتمال أكبر من قيمة ألفا .

( مطابقا لبيانات العينة مطابقة  9( الناتج بشكله النهائي كما بالشكل )1حذف هذين المسارين كان النموذج) 

 جيدة وفقا ألدلة المطابقة  
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 لتحليل المسار العالقات السببية بين متغيرات الدراسة ( : النموذج المفترض النهائى9شكل)

الشكل)  تقديرات  9ويظهر  على  يشتمل  الذي  للنموذج  النهائي  المسار  تحليل  لنموذج  تصويريًا  تمثيالً   )

الجدول) يظهر  إحصائيًا.  الدالة  المسارات  على  يشتمل  كما  للبارامتر،  المالمة  21معيارية  مؤشرات   )

 للنموذج. 

 (: مؤشرات جودة المطابقة بين بيانات الدراسة والنماذج التي تم اختبارها 21جدول )

 للعالقات السببية بين متغيرات الدراسة 

المدى   

المثالى   

 للمؤشر 

غير   x²أن تكون قيمة 

 p>0.05داله احصائيا)
0-5 0.05< 0.90 < 0.90 < 0.90 < 0.90 < 0.90 < 0.90 < 0.90 < 

 المؤشرات 
2 χ P df/2 χ 

RMSEA 

(90% 

CI) 

CFI 
NFI, 

Delta1 
GFI AGFI 

TLI, 

rho2 

RFI 

rho1 

IFI, 

Delta2 

5.39 0.067 2.69 0.04 0.997 0.996 0.997 0.979 0.987 0.979 0.997 

( أن جميع مؤشرات جودة المطابقة للنموذج تقع في المدى المثالي لها، وذلك 21يتضح من جدول)

الدالة على جودة هذه المطابقة والتي يتم قبول النمـوذج المفتـرض للبيانـات من خالل العديد من المؤشرات 

أو رفضه في ضوئها والتي تعرف بمؤشرات جودة المطابقة، حيث كانت النسبة بين كاى تربيع ودرجـات 

( وكانت قيمة القيمة  كاى تربيع غير دالة إحصائيًا؛ مما يدل على عدم وجـود فـروق بـين 0.396الحرية )

( ، GFIج المفترض وبيانات الدراسة أو البيانات الواقعية ، باإلضافة إلـى مؤشـر حسـن المطابقـة )النموذ 

 ( ، ومؤشـر المطابقـة المعيـاريAGFIومؤشر حسن المطابقـة المصـحح بـدرجات الحريـة أو المعـدل) 

(NFI)(ومؤشر المطابقة المقارن ، (CFI(مؤشر المطابقة التزايـدى ، (IFIمؤشـر تـوكر لـويس ،TLI) )

وجميعها وصلت  إلى المدى المثالى لها، وتشير القيمـة المرتفعـة فـي هـذه المؤشـرات إلـى تطـابق أفضـل 

( ويعني الجذر التربيعي لمتوسـط الخطـأ، (RMSEAالى قيمة معيارللنموذج مع بيانات العينة، باإلضافة  
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ئية بـين النمـوذج ، ووجود مالءمـة إحصـا( وهو ما يعكس جودة المطابقة للنموذج المفترض 0.04تساوى)

 المقترح للعالقات بين متغيرات الدراسة وبيانات العينة الحالية. 

( الحالى  للنموذج  المتوقع  الزائف  الصدق  مؤشر  قيمة  بلغت  ذلك،  إلى  (  0.024باإلضافة 

Expected Cross-Validation Indice(ECVI)  وهى أقل من قيمة مؤشر الصدق الزائف المتوقع ،

( ، وهذا يدل على قبول النموذج حيث 0.026والتي بلغت قيمته )  Staturated Modelللنموذج المشبع  

للنموذج الحالى أقل منها للنموذج المشبع مما يدل   ECVIيكون المؤشر في المدى المثالى، عندما تكون  

االنتقال من عينة الدراسة إلى عينات أخرى، بحيث تنتمي هذه العينات   على مدى اتساق أداء النموذج عند 

 لنفس المجتمع. 

 بين إحصائية مالئمة توجد إن هذه النتائج في مجملها تدعم الفرض األول للدراسة والذى ينص على " 

لعينة   الدراسة متغيرات  بين السببية للعالقات  المقترح النموذج الفعلية   تعكسها كما الدراسةوالبيانات 

األول بعد  ولكن  اإلحصائية" المالءمة مؤشرات  النموذج  على  أجريت  التي   في ورد  كما التعديالت 

 .السابقة النتائج

منهجية          الباحثتان  استخدمت  قد  المباشرة  غير  التأثيرات  داللة    Bootstrapping Testولتعيين 

الثقة   فترات  على  ذاتية  (CI 95%اعتمادًا  عملية  إلى  المنهجية  هذه  وتشير  واألعلى،  األدنى  بحديها   )

التأثيرات غير   لتقييم داللة  تقنية مستخدمة على نطاق واسع  تدخل خارجى، وهى  التشغيل تستمر دون 

 لمباشر .المباشرة من خالل إنشاء عينة بحجم جديد من العينة األصلية وتقدير األثر غير ا

 indirect effectوغيـر المباشـرة  direct effect( التـأثيرات المباشـرة 22ويوضح جـدول ) 

 لمتغيرات الدراسة للنموذج البنائى النهـائى، واسـتخدام منهجيـة "إعـادة المعاينـة " total effectوالكلية 

Bootstrapping  .لتقدير داللة التأثيرات غير المباشرة لدى عينة الدراسة 

(: التأثيرات المباشرة وغير المباشرة والكلية وداللتها في النموذج المسارى السببي النهائي  22دول )ج

 لمتغيرات الدراسة لدى عينة الدراسة 

 التابع)المتأثر( المسار  المستقل)المؤثر(
التأثير 

 المباشر 

الخطأ  

المعيارى  

 لتقدير التأثير

 قيمة ت 
التأثير غير 

 المباشر 

التأثير 

 الكلى 

95% CI 

للتأثيرات  

المباشرة  

وغير 

 المباشرة 

فترات الثقة للتأثيرات 

 غير المباشرة 

 دنيا عليا 

 0.217 0.33 0.003 0.261 ـــ  8.28 0.021 0.261 دافعية االنجاز   الضغوط النفسية  

   التنظيم االنفعالى

  السلبية 

 
ــ  6.15 0.043 0.20- دافعية االنجاز   0.271- 0.14- 0.007 20.- ــ

   التنظيم االنفعالى

 االيجابية  

 
 0.466 0.57 0.018 0.53 ـــــ  15.17 0.037 0.53 دافعية االنجاز 

ــ  15.8 0.035 0.48 االنخراط فى التعلم   دافعية االنجاز   0.422 0.534 0.012 0.48 ــــ

   التنظيم االنفعالى

 0.57 0.311 10.42 0.037 0.253 االنخراط فى التعلم   اإليجابية 

غير مباشر   (

عبر دافعية  

االنجاز (  

0.016 

0.209 0.291 

0.006 0.381 0.260 

   التنظيم االنفعالى

 0.007 0.096- 0.096- تأثير غير مباشر عبر دافعية االنجاز  االنخراط فى التعلم    السلبية 
-0.064 

 
-0.134 

 0.1 0.160 0.005 0.126 0.126 تأثير غير مباشر عبر دافعية االنجاز  االنخراط فى التعلم   الضغوط النفسية  
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 :(22ويتضح من جدول ) 

تأثير مباشر موجب دال إحصائيًا   .1 النفسية فى ظل جائحة كورونا  وجود  دافعية اإلنجاز،  للضغوط  فى 

(= المسار  معامل  كان  ت  0.26حيث  وقيمة  أن  8.28تساوى) (  إلى  يشير  وهذا  إحصائيًا،  دالة  وهى   )

المثابرة   المتمثلة فى  دافعية اإلنجاز  لدى الطالب فى ظل جائحة كورونا قد زاد  النفسية  بوجود الضغوط 

 والتحدى والمرونة والتنافس وااللتزام والرغبة فى النجاح .

حيث  السلبية فى دافعية اإلنجاز نفعالىالتنظيم اال  الستراتجيات وجود تأثير مباشر سالب دال إحصائيًا   .2

(  = المسار  معامل  تساوى) 0.20-كان  ت  وقيمة  أن  6.15(  إلى  يشير  وهذا  إحصائيًا،  دالة  وهى   )

 استراتجيات التنظيم االنفعالى السلبية تقلل من دافعية اإلنجاز لدى الطالب .

اإليجابية   .3 االنفعالى  للتنظيم  إحصائيًا  دال  موجب  مباشر  تأثير  بعد  وجود  عن  التعلم  فى  االنخراط  فى 

المسار =) معامل  كان  تساوى) 0.25حيث  وقيمة ت  أن  10.42(  إلى  يشير  وهذا  إحصائيًا،  دالة  وهى   )

 بزيادة التنظيم االنفعالى اإليجابية لدى الطالب تزداد انخراطهم فى التعلم عن بعد. 

فى دافعية اإلنجاز حيث كان معامل    وجود تأثير مباشر موجب دال إحصائيًا للتنظيم االنفعالى اإليجابية .4

(= تساوى) 0.53المسار  ت  وقيمة  التنظيم  15.17(  بزيادة  أن  إلى  يشير  وهذا  إحصائيًا،  دالة  وهى   )

 االنفعالى اإليجابية لدى الطالب تزداد دافعيتهم لإلنجاز للتعلم عن بعد. 

علم عن بعد حيث كان معامل  وجود تأثير مباشر موجب دال إحصائيًا لدافعية اإلنجاز فى إنخراط فى الت .5

(= تساوى) 0.48المسار  ت  وقيمة  دافعيتهم  15.8(  بزيادة  أن  إلى  يشير  وهذا  إحصائيًا،  دالة  وهى   )

 لإلنجاز يزداد انخراط الطالب فى التعلم عن بعد.

فى االنخراط فى  للضغوط النفسية فى ظل جائحة كورونا  وجود تأثير غير مباشر موجب دال إحصائيًا   .6

( وهى دالة إحصائيًا  0.126بعد عبر دافعية اإلنجاز كمتغير وسطى حيث كان معامل المسار =)التعلم عن 

النفسية لدى الطالب فى ظل جائحة كورونا قد 0.01عند مستوى   ، وهذا يشير إلى أن بوجود الضغوط 

، حيث يظهر  يزاد دافعية اإلنجاز لدى الطالب ومن ثم يزداد االنخراط فى التعلم لديهم فى التعلم عن بعد،

 الدور الوسطى لدافعية اإلنجاز فى العالقة بين الضغوط النفسية واالنخراط فى التعلم عن بعد.

فى االنخراط فى التعلم عن بعد  للتنظيم االنفعالى اإليجابية  وجود تأثير غير مباشر موجب دال إحصائيًا   .7

دالة إحصائيًا عند مستوى  ( وه0.31عبر دافعية اإلنجاز كمتغير وسطى حيث كان معامل المسار =) ى 

دافعيتهم 0.01 يزاد  الطالب  لدى  الطالب  لدى  اإليجابية  االنفعالى  التنظيم  بزيادة  أن  إلى  يشير  وهذا   ،

بين   العالقة  فى  اإلنجاز  لدافعية  الوسطى  الدور  يظهر  التعلم، حيث  فى  انخراطهم  يزداد  ثم  لإلنجاز ومن 

 االنخراط فى التعلم والتنظيم االنفعالى. 

إحصائيًا  وجو .8 دال  سالب  مباشر  غير  تأثير  التعلم  د  فى  االنخراط  فى  السلبية  االنفعالي  عبر   للتنظيم 

( وهى دالة إحصائيًا، وهذا يشير إلى  0.096-دافعية اإلنجاز كمتغير وسطى حيث كان معامل المسار =)

ومن ثم تقلل انخراطهم    أن  استراتجيات التنظيم االنفعالى السلبية لدى الطالب تقلل من دافعيتهم لإلنجاز

 فى التعلم عن بعد. 

 مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها 

دافعية       زاد  قد  كورونا  جائحة  ظل  فى  الطالب  لدى  النفسية  الضغوط  وجود  الباحثتان  وتفسر 

ما   ضوء  فى  النجاح  فى  والرغبة  وااللتزام  والتنافس  والمرونة  والتحدى  المثابرة  فى  المتمثلة  اإلنجاز 

إليه   )  McCraty& Tomasino (2006, 346)كل من  أشارت  (  296،  2019ومراكشى وخرموش 

الفرد وتعطيه البعد  وهو و جود نوع من الضغوط اإليجابية أو المفيدة والتى عادة ما تكون تحت سيطرة 
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هذا  ويعد  جهوده  ويسهل  الفرد  إنتاجية  من  الضغوط  من  النوع  هذا  فيزيد  األدائية،  أنشطته  فى  التنافسى 

يدفع الفرد فى األداء األفضل ويساعده على اإلبداع بالنفس مما   النوع من الضغوط دافع أو حافز  والثقة 

وعليه فأن بعض الضغوط النفسية  لها تأثير إيجابى على الفرد، فعندما يتعرض  يزيد من دافعيته لإلنجاز.  

الوقت   فى  واجباته  ويكمل  بدروسه  ويهتم  بجد  يذاكر  ذلك  يجعله  الدراسية  الضغوط  بعض  إلى  الطالب 

بالطاقة التى يحتاجها حتى يكون أكثر فعال ية وإبداًعا وإنجاًزا فى األداء وهذا يخلق لدية  المحدد وتزويده 

وتنشيطه   األفراد  توجيه سلوك  فى  مهًما  عاماًل  تعد  لإلنجاز  الدافعية  أن  كما  العكس،  أو  لإلنجاز  الدافعية 

تخطيط   فى  مساعدته  عن  فضاًل  معها  تعامله  وطريقة  الضاغطة  للمواقف  الطالب  غدراك  فى  وكذلك 

 مستقبله.

إبراهيم  ( و2018)  شاهين، وراشد ذه النتيجة فى ضوء ما توصلت إليه دراسة  كما يمكن تفسير ه    

ارتفعت شدة   (  2010) فكلما  اإلنجاز  ودافعية  الدراسية  الضغوط  بين  ارتباطيه موجبة  إلى وجود عالقة 

بالرغم من   الجامعى  فالطالب   ، لديهم  الدراسى  لإلنجاز  الدافعية  ارتفعت  الطالب  لدى  الدراسية  الضغوط 

لعدد من الضغوط النفسية الناتجة عن جائحة كرونا فالنجاح بالنسبة له يعتبر هدفًا أساسيًا فى حياته   تعرضه

على  له  حافًزا  يعتبر  ذاته  الوقت  فى  ولكنه  النفسية  حياته  على  ضغًطا  يشكل  فهو  وبالتالى  الدراسية، 

واهت بجد  والنشاط  الجهد  من  المزيد  بذل  إلى  الطالب  يدفع  انه  حيث  هدفه اإلنجاز،  إلى  يصل  حتى  مام 

إيجابيًا  دافعًا  تمثل  الضغوط  أن  نجد  وبالتالى  الكفء،  األكاديمى  واإلنجاز  العلمى  التحصيل  النهائى وهو 

يدفع الطالب إلى االهتمام بدروسه، وإكمال واجباته فى الوقت المحدد، وتزويده بالطاقة التى يحتاجها حتى  

وهذه وإنجاًزا،  وفاعلية  إيجابية  أكثر  "الدافعية    يكون  النفس  علم  فى  عليها  يطلق  التى  هى  الدافعة  القوة 

سمة  لديه  وتكون  شخصية  ضغوط  من  من  يعانيه  ما  مواجهة  يستطيع  الذى  الطالب  أن  كما  لإلنجاز"، 

 الطموح العالى فى شخصيته تكون دافعيته لإلنجاز مرتفعة. 

ي  ما  ومواجهة  على  القدرة  ولدية  قوية  شخصية  ذو  الطالب  كان  حياتية  فكلما  صعوبات  من  تلقاه 

القدرة على التوافق مع حياته الدراسية واليومية وتحقيق  وضغوطات نفسية ودراسية وغيرها تكون لديه 

 بذلك التكوين العلمى الذى يمكنه من استغالل طاقاته وبالتالى تحقيق ذاته. 

( وراشد  شاهين  دراسة  إليه  توصلت  ما  مع  جزئيًا  النتيجة  هذه  و2018وتتفق  فى  عالقة (  جود 

حين   فى  الدراسى  اإلنجاز  دافعية  ومستوى  الدراسية  الضغوط  بين  احصائية  داللة  ذات  موجبة  ارتباطية 

توصلت إلى وجود عالقة ارتباطيه سلبية بين مستوى الضغوط النفسية ومستوى دافعية اإلنجاز الدراسى 

إليه دراسة عليوى ) الجامعة، واختلفت مع ما توصلت  ) ( ودر2013لدى طالب  الزهراني  (  2018اسة 

والتى توصلوا إلى أنه كلما ارتفعت درجة الضغوط النفسية لدى الطالب الجامعى بمختلف مصادرها كلما 

 انخفضت دافعيته لإلنجاز الدراسى.

مع   التوافق  تواجهه فى سبيل  التى  النفسية  الضغوط  درجة  ويستثمر فى  يغير  الطلبة من  فهناك من 

الموقف  تقييم  وإعادة  وتغييرها  الضغوط  على مصدر  التركيز  عن طريق  إيجابى  بشكل  والدراسة  البيئة 

ال بالضغوط  يتأثرون  فهم ال  دراسى مرتفعة  إنجاز  دافعية  وبالتالى  إيجابية  نفسية، وألن  الضاغط بصورة 

الدوافع هى الطاقات التى ترسم للفرد أهدافه وغاياته لتحقيق التوازن الداخلى وتهيئ له أحسن تكيف ممكن  

 مع البيئة الخارجية، لذلك فهم يستطيعون مواجهة الضغوط الناتجة عن جائحة كرونا  
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نظيم االنفعالى السلبية تقلل تفسير النتيجة الثانية والثامنة: ويمكن للباحثتان تفسير أن استراتجيات الت

من دافعية اإلنجاز لدى الطالب ومن ثم تقلل انخراطهم فى التعلم عن بعد فى ضوء ما أشار إليه كل من 

Gratz& Romer (2004, 42)    عن والعجز  انفعاالته،  وتقبل  وفهم  ادراك  عن  المتعلم  عجز  فى 

لبية، وعجزه عن تعديل االستجابات االنفعالية  االنخراط فى السلوكيات الهادفة عند مروره باالنفعاالت الس

إليه كل من   المناسبة للموقف عن طريق األساليب المناسبة للموقف االنفعالى، كما يتفق هذا مع ما أشار 

Gratz& Tull (2010, 107)   بأن مشكالت التنظيم االنفعالى تتمثل فى عدم تقبل الفرد النفعاالته وكذلك

ندفاعية عند مروره بالخبرات االنفعالية السلبية، وفقدان القدرة على توظيف  عجزه عن ضبط سلوكياته اال

أن  الباحثتنان  فترى  به.  يمر  الذى  الضاغط  االنفعالى  للموقف  المناسبة  االنفعالى  التنظيم  استراتيجيات 

بهذه  المرتبطة  والعواقب  األسباب  وعلى  السلبية  انفعاالتهم  على  متكرر  بشكل  يركزون  الذين  الطالب 

االنفعاالت وتصور ما يمر به من ضغوطات على أنها كارثية وأزمة ال يمكن معالجتها وعجزهم دائًما عن  

إيجاد حلول لمواجهة الضغوط  باإلضافة إلى الطالب الذين يبالغون فى لوم ذواتهم لما يحدث دائًما وكذلك  

ف المسئولية كاملة عليهم  لوم اآلخرين وإلقاء  يبالغون فى  الذين  انفعاالت  الطالب  هؤالء الطالب يظهرون 

سلبية كما أنهم يعانون من صحة انفعالية ضعيفة مما يجعلهم يعانون من القلق والخوف والكبت لما يمرون  

التى  الضغوط  تقبل  يعجزون عن  الطالب  أن هؤالء  ناتجة عن جائحة كرونا، كما  نفسية  به من ضغوط 

الصمود أمام هذه الضغوط مما يترتب عليه عجزهم  تواجههم باإلضافة إلى عجزهم عن مواجهتها وحلها و

عن االنخراط فى تحقيق أهدافهم فى الحياة بصفة عامة أو أهدافهم التعليمية مما يترتب عليه أن دافعيتهم  

 لإلنجاز تقل ويضعف أدائهم وتحصيلهم األكاديمى وعليه يقل انخراطهم فى التعلم. 

أن هناك العديد من األسباب التى تجعل بعض   D’Errico et al (2016)ويتفق هذا مع ما أشار إليه 

األفراد ناجحين فى حين يفشل آخرون على الرغم من أمتالكهم المواهب والقدرات، حيث يتمثل الفشل فيما  

ينتابهم من انفعاالت سلبية كالقلق والخوف والغضب، حيث يكون من أسباب الفشل عدم القدرة على تنظيم  

 الت واألستفادة من االنفعاالت السلبية وتوجهها نحو اإلنجاز والتفوق، أو عدم المعرفة بآلية التنظيم. االنفعا 

الباحثتان أنه   الثالثة والرابعة والسابعة: وتفسر  النتيجة  التنظيم االنفعالى االيجابية لدى  تفسير  بزيادة 

عد وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات  الطالب تزداد دافعيتهم لإلنجاز ويزداد انخراطهم فى التعلم عن ب

والسلمى واألنصارى  و    et al (2016); D’ErricoFried & Chapman. (2012)كل من الصبان 

فى ضوء نتائج الدراسات التى أشارت إلى دور التنظيم االنفعالى فى تحسين التحصيل األكاديمى    (2020)

التى أشارت إلى أن استراتيجيات    Al badareen (2016)لدى طالب الجامعة، حيث تؤكد نتائج دراسة  

 Piryaei etالتنظيم االنفعالى تسهم فى تحسين التحصيل األكاديمى لدى طالب الجامعة، كما أكدت دراسة  

al (2017)   من أقل  االنفعالى  التنظيم  فى  درجاتهم  كانت  المنخفض  األكاديمى  األداء  ذوى  الطالب  أن 

األ األداء  ذوى  الطالب  تنظيم درجات  فى  االختالف  مدى  أن  كما  االنفعالى،  التنيظم  فى  المرتفع  كاديمى 

تتفق   كما  األكاديمى،  الفشل  أو  النجاح  فى  ريئسيًا  اعتباره عامالً  يمكن  الضغوط  مع  والتكيف  االنفعاالت 

نتائج دراسة   الحالية مع  الدراسة  التى أشارت على وجود عالقة ارتباطية    Pendergast (2017)نتائج 

التنظيم االنفعالى والضغوط األكاديمية ووجود ارتباط إيجابى بين التنظيم االنفعالى واألداء األكاديمى.    بين

الباحثتان   ترى  أدائهم  لذلك  وفى  اإلنجاز  دافعية  فى  المؤثرة  العوامل  من  لالنفعاالت  الجيد  التنظيم  أن 

ثم   ومن  الصعوبات  ومواجهة  والتحمل  المثابرة  على  وقدراتهم  التعلم، وسلوكهم  فى  انخراطهم  من  يزيد 

بالطريقة   وانفعاالته  مشاعره  يوجه  فأنه  وسلبياتها  بإيجابياتها  ذاته  وادراك  فهم  الطالب  يستطيع  فعندما 

لديه  اإلنجاز  دافعية  زيادة  على  يعمل  مما  العقبات  على  والتغلب  أهدافه  وتحقيق  أدائه  لتعزيز  المناسبة 
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نظيم االنفعاالت تمكن الطالب من زيادة توافقه النفسى وتوافقه مع  ويندمج أكثر فى عملية التعلم، فعملية ت

إليها كما يساعده على اإلنجاز والتفوق فى   الى يسعى  تحقيق األهداف  يساعده على  المحيطين حوله مما 

انفعاالته   تنظيم  على  الطالب  قدرة  خالل  فمن  التعليمى،  المجال  فى  وخصوصاً  الحياة  مجاالت  مختلف 

اعره والتحكم فيها ومعرفة مخاوفه والتمييز بينها والقدرة على ضبطها مما يساعده على يستطيع فهم مش

دراسة   أكدته  ما  وهذا  المهمات،  أداء  فى  تواجهه  التى  الصعوبات  على  والتغلب   & Friedاإلنجاز 

Chapman (2012)   االنفعاالت تنظيم  مستوى  بين  موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود  إلى  توصلت  التى 

 الطلبة.  ودافعية

أن اندماج الطالب   D’Errico, et al (2016, 11)وتتفق نتائج الدراسة مع ما أشار إليه كل من     

يتأثر بمشاعر الخبرة أثناء أنشطة التعلم المختلفة، وتنظيم االنفعاالت خالل بيئة التعلم اإللكترونية المختلفة  

وا التعلم،  عملية  فى  الطالب  اندماج  على  تأثيرها  من  ومالحظة  مجموعة  يتضمن  اإللكترونى  لتعلم 

يعانى   فقد  األكاديمية،  المواقف  فى  وسلوكياتهم  للطالب  التعلم  فى  االنخراط  على  تؤثر  والتى  االنفعاالت 

المعلم لزمالئه  أو عند سؤال  إجابته  المعلم  انتقد  إذا  يتعرض لإلحراج  انفعاالت سلبية عندما  الطالب من 

يعانى  وقد  إجابته،  صحة  من  واالستمتاع    للتأكد  يؤديها  التى  بالمهمة  االهتمام  عند  إيجابية  انفعاالت  من 

بالدرجات المنخفضة فى التحصيل األكاديمى وفى األداء،  التعليمية، فاالنفعاالت السلبية ترتبط  باألنشطة 

الجيدة، فى حين أن االنفعاالت اإليجابية ترتبط باإلبداع والقدرة على التفكير وتعزز من النتائج األكاديمية  

واالرتباك،  والملل  والتعلب  القلق  مثل  سلبية  انفعاالت  يواجهون  قد  اإللكترونى  التعلم  أثناء  والطالب 

باإلضافة إلى أن االنفعاالت اإليجابية تكون مرتفعة فى الوقت الذى يتفاعل فيه الطالب مع المعلم واألقران 

كما بشكل فردى،  التعلم  فيه مهام  يؤدى  الذى  الوقت  فى    أكثر من  اندماجهم  الطالب على  انفعاالت  تؤثر 

 أنشطة التعلم عن بعد.

أنه       الباحثتان  تفسر  الخامسة:  النتيجة  فى  تفسير  انخراطهم  يزداد  للطالب  االنجاز  دافعية  بزيادة 

Wang, Willet &  Akpan & Umobong (2013)التعلم عن بعد  وتتفق ذلك مع دراسات كل من  

 ;Wu (2019) Atoum& Al (2018); Halim (2015); 5);Eccles (2013); Dogan (201

(2019)Mutisya, Dinga, Kinai   فتوفير بيئات تعلم إلكترونية مساعدة يتيح للطالب أن يكونوا أكثر

اندماًجا فى المقررات الدراسية وأكثر تفاعاًل، حيث يوفر التعلم عن بعد مرونة فى التعلم من حيث الوقت 

سواء   تعليمى  سياق  ألى  جدًا  مهم  التعلم  فى  فاالنخراط  والمعلومات،  للمعرفة  الوصول  وفعالية  والمكان 

التعلم أكا فى  االنخراط  زيادة  يمكن  حيث  الهجين،  التعلم  أو  بعد  عن  كان  التعلم  أو  لوجه  وجًها  التعلم  ن 

األكاديمى   اإلنجاز  لتيسير  والمقرر  والمعلمين  الطالب  بين  للربط  التكنولوجيا  باستخدام  للطالب 

الب الجامعى . كما أن توافر دافعية إنجاز مرتفعة لدى الط(Kim, Hong & Hong, 2019, 4)للطالب 

والنجاح فى ظل جائحة كرونا وإصراره   التفوق  ومتميزة من  بل  عالية  تحقيق مستويات  وإصراره على 

الجائحة   هذه  بسبب  تواجهه  التى  النفسية  والضغوط  األعباء  كانت  مهما  األكاديمية  أهدافه  تحقيق  على 

يساعده   اإلحترازية  باإلجراءات  والتزامه  االجتماعى  التباعد  األكاديمى  وحرصه على  اندماجه  ذلك على 

األداء  وزيادة  للتعلم  المتاحة  الفرص  أستغالل  أجل  من  جهده  قصارى  يبذل  ثم  ومن  بعد،  عن  التعلم  فى 

البيئة   فبدون  التعليمية،  المهام  مختلف  مع  للتكيف  تؤهلهم  التى  المختلفة  المهارات  وأكتساب  األكاديمى 

العوام تعزيز  إلى  الداعمة واالنتباه  القدرة على  التعليمية  بالعبء وعدم  الطالب  الدافعية سيشعر هؤالء  ل 

 تحقيق متطلبات الدراسة ومنه عدم اندماجهم فى عملية التعلم. 
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 :والبحوث المقترحة  التوصيات

التعلم عن بعد  .1 الذاتي في االنخراط  فى  والتنظيم  التغيير  النفسية ومقاومه  دور كل من الضغوط 

 اإلعدادية. لدى التالميذ المرحلة 

 زيادة التوعية بالبرامج المستخدمة فى التعلم عن بعد. .2

تحليل مسار العالقات السببية بين دافعية اإلنجاز واالستقاللية والتنظيم االنفعالى فى االنخراط فى  .3

 التعلم عن بعد 

تالميذ أثر برنامج تدريبي قائم على استراتجيات التنظيم االنفعالى لتحسين االنخراط فى التعلم لدى  .4

 .المرحلة اإلعدادية

 الدور الوسطى والمعدل لبعض المتغيرات المعرفية والوجدانية في التنبؤ باالنخراط فى التعلم. .5

 باللغة العربية  المراجع

 ( السمان، أحمد فرج فهمى ، ومعوض، مروة نشأت  السميع ،  أمال عبد  برنامج 2018أباظة،  فاعلية   .)

االنفعال التنظيم  على  قائم  الموهوبين.  تدريبي  المراهقين  لدى  االجتماعي  الرهاب  لخفض  مجلة ي 

 .632  -607( ، 2)  18،  جامعة كفر الشيخ -كلية التربية 

الضغوط النفسية وعالقتها بدافعية اإلنجاز وصراع الدور لدى  المدرس   (.2010إبراهيم ، إيمان لطفى ) 
 . 576-2،547، جامعة عين شمس-.مجلة االرشاد النفسيالجامعي

تامر شوقي )  بنية الفضائل وقوى الخلق اإلنسانية وعالقتهما باالندماج األكاديمي لدى  2016إبراهيم،   .)

 .189 -106(، 3) 169، جامعة األزهر -مجلة التربية طالب الجامعة. 

( ،أشرف  تالميذ  (.  2008أبو حليمة  لدى  الدراسي  والتحصيل  اإلنجاز  بدافعية  المدرسي وعالقته  المناخ 

) رسالة ماجستير غير منشورة(.  المدارس الحكومية والخاصة بالحلقة الثانية من التعليم األساسي

 كلية التربية، جامعة المنصورة.

( إيمان   ، فاعلية  2013أحمد  العقل (.  التحصيل وعادات  تنمية  في  لمارزانو  التعلم  أبعاد  نموذج  استخدام 

، مجلة تربويات الرياضيات والدافعية لإلنجاز فى الرياضيات لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي.  

16  ،81-  256 . 

لملك عبد (. الدافعية لإلنجاز لدى طالبات كلية االقتصاد المنزلي جامعة ا2018األشى ،ألفت عبد العزيز )

،  20،  مجلة الفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات واالجتماعيات العزيز بجدة وعالقتها بجودة الحياة.  

1- 33 . 

 ( بدوى محمد  السيكوسوماتية والكمالية  2018بدوى ، والء  بين االضطرابات  للعالقة  البنائي  النموذج   .)

  -321،  56،  جامعة عين شمس   -مجلة اإلرشاد النفسي  والضغوط النفسية لدى طالبات الجامعة.  

386 . 

 . الرياض: مكتبة الزهراء.صعوبات التعلم(. 2010بطرس، حافظ بطرس ) 

(. الضغط النفسي وعالقته بالصالبة النفسية لدى طلبة كلية التربية.  2011البيرقدار، تنهيد عادل فاضل )

 .56  -28(،  1) 11، جامعة الموصل -مجلة أبحاث كلية التربية األساسية 

(. فاعلية برنامج لتنمية دافعية  2014، عبد الحميد جابر، أبو حليمة،أشرف ، والسيد ، منى حسن ) جابر

مجلة اإلنجاز باستخدام االستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية لدى طالب المرحلة اإلعدادية.  

 .383 -335(، 2) 2، العلوم التربوية
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)  استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى المراهقين ذوى صعوبات التعلم (. 2014جدو، عبد الحفيظ ) 

 رسالة ماجستير غير منشورة(. كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة سطيف. 

.األردن: دار أسامة للنشر والتوزيع  السلوك التنظيمي والنظريات اإلدارية الحديثة(.  2009جلدة ، سامر )

. 

أحم لينة  ) الجنادي،  صالح  صابرين  وتعلب،   ، االندماج  2016د  ضوء  في  المستقبلي  الزمن  منظور   .)

مجلة العلوم التربوية كلية الدراسات األكاديمي والتحصيل الدراسي لدى عينة من طالبات الجامعة.  

 . 344  -312(، 3) 24،  جامعة القاهرة  -العليا للتربية

 ( محمدي  ،سيد  الدراس2015حسن  باالندماج  التنبؤ  المناخ  (.  من خالل  الثانوية  المرحلة  لدى طالب  ي 

 . 500 -393( ، 1)  25، مجلة كلية التربية باإلسكندريةالمدرسي المدرك والذكاء االنفعالي. 

. عمان: دار الفكر استراتيجيات إدارة الضغوط التربوية والنفسية(.  2006حسين، طه ، وحسين  سالمة )

 للنشر والتوزيع . 

في تنمية بعض مهارات البرهان    CORT(. فاعلية استخدام برنامج الكورت  2013حمادة ،فايزة أحمد )

مجلة دراسات عربية في التربية وعلم المدرسي والدافعية لإلنجاز لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.  

 .252  -212(،  3) 37، النفس

( على  فتحية  ال2019حميد،  التعلم  استراتيجيات  على  قائم  مقترح  برنامج  تأثير  تنمية  (.  فى  ذاتيًا  منظم 

التاريخ.   شعبة  الثانية  بالفرقة  المعلمين  الطالب  لدى  لإلنجاز  والدافعية  للدروس  التخطيط  كفايات 

 . 218  -176، 117، مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية

 زيع. . القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوالدافعية لإلنجاز(. 2000خليفة، عبد اللطيف محمد )

الرضا عن التوجه الدراسي وعالقته بالدافعية لإلنجاز لدى تالميذ السنة الثانية  (.  2012خليفة، قدوري ) 

)رسالة ماجستير غير منشورة. كلية    ثانوي )دراسة ميدانية بثانويتي حاسي خليفة والية الوادي(.

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة مولود معمري ،الجزائر.

  ، )الخولى  محمد  النفس(.  2002هشام  علم  في  وضوابطها  المعرفية  الكتاب األساليب  دار  القاهرة:   .

 الحديث.

(. فعالية برنامج لتحسين مستوى األمن النفسي والتنظيم االنفعالي لدى 2019الدرس،عالء سعيد محمد ) 

 . 596  -556(، 1)  73، جامعة طنطا -مجلة كلية التربية طالب الجامعة. 

نوا  ، )الراشدي  يحيى  محمد  من  2019ل  عينة  لدى  االجتماعية  بالكفاءة  وعالقتها  النفسية  الضغوط   .)

القنفذة.   بمحافظة  الثانوية  المرحلة  التربية  طالبات  كلية  أسيوط  -مجلة   -313(،  8)  35،  جامعة 

357 . 

ملك ". السعودية جامعة الدافعية اإلنجاز "المفهوم، النظرية، التطبيق (.  2012رسالن ، محمود يوسف ) 

 فيصل، اإلحساء. 

( توفيق  هارون  في (.  1999الرشيدي،  الذات  لمساعدة  برنامج  ونظرياتها:  وطبيعتها  النفسية  الضغوط 

 القاهرة: . مكتبة األنجلو المصرية. عالجها.

( موسى  صالح  أحمد  والتوافق 2018الزهراني،  اإلنجاز  بدافعية  وعالقتها  المدركة  النفسية  الضغوط   .)

الجامعة.   طالب  من  عينة  لدى  التربية  األكاديمي  كلية  أسيوط  -مجلة    -296(،  9)  34،  جامعة 

333 . 

 .، القاهرة: عالم الكتب 2التدريس نماذجه ومهاراته. ط(. 2005زيتون، كمال عبد الحميد )
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(. النموذج البنائي للعالقات السببية بين التنظيم االنفعالي والتنظيم المدرك 2018سالمان، الشيماء محمود)

بالمنيا.   النفسيين  األخصائيين  لدى  المهني  والرضا  المفسى  للشريك  اإلرشاد  عين    -مجلة  جامعة 

 . 51 -1، 55، شمس

 ، عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.   2اإلعاقة العقلية. ط(. 2008السيد ، ماجدة بهاء الدين )

احمد عيسى) أنور   ، ، وراشد  اسماعيل خليل  نيرة  وأساليب مواجهتها  (.2018شاهين،  النفسية  الضغوط 

قطر جامعة  طالب  على  ميدانى  بحث   : الدراسى  االنجاز  بدافعية  دكتوراه  وعالقتهما  )رسالة   .

 منشورة(، كلية التربية جامعة أم درمان االسالمية ، السودان.

عايد) ،صالح  التطوير 2014الشرهان  نحو   : العربي  الوطن  في  بعد  عن  والتعلم  المفتوح  التعلم   .)

الوطن واإلبداع العلمي في  العالي والبحث  التعليم  المسؤولين عن  للوزراء  الرابع عشر  المؤتمر   .

 . العربي

(. التنبؤ بالدافعية لإلنجاز األكاديمي من خالل المسئولية االجتماعية لدى 2019جى )الشمري ،غربي مر

مجلة جامعة الملك  أعضاء هيئة التدريس بجامعة الجوف في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية. 

 .213 -190(، 2)  30،  خالد للعلوم التربوية

الدافعية لإلنجاز وعالقتها بمستوى ا2016شنون، خالد ) التفاؤل وتحمل اإلحباط لدى (.  لطموح ودرجة 

-213،  9،  مجلة دفاتر البحوث العلميةالطالب الجامعي: دراسة ميدانية بالمركز الجامعي بتيبازة.  

230 . 

 ( الحى  عبد  هبة  واألنصارى،  عمر،  سماح  السلمى،  محمد،  عبير  االنفعالى  2020الصبان،  التنظيم   .)

طالب  من  عينة  اإلنجازلدى  بدافع  القرى.  وعالقته  ام  جامعة  العزيز  ات  عبد  الملك  جامعة  مجلة 

 . 248  -217(،  3) 28،  لألداب والعلوم اإلنسانية

( فتحي  أماني محمد  المدرسة 2018الصواف،  نحو  بالدافعية لإلنجاز واالتجاه  النفسي وعالقته  األمن   .)

، بجامعة طنطا  -ية  مجلة كلية الترب لدى طالبات المرحلة الثانوية )الصف األول والثالث الثانوي(.  

71  (3 ،)59-  113 . 

( محمد  جابر  جالل   ، وعيسى  منصور،  عاطف  وليد   ، استراتيجيات 2019الصياد  اختالف  فاعلية   .)

. دراسات عربية  الفصل المقلوب في الدافعية لإلنجاز والتحصيل الدراسي لدى طالب كلية التربية

 .256 -219، 111، رابطة التربويين العرب ، في التربية وعلم النفس

 ( القادر  عبد  فرج  النفسي(.  2009طه،  والتحليل  النفس  علم  للنشر موسوعة  الغريب  دار  القاهرة:   .

 والتوزيع. 

(. اليقظة العقلية وعالقتها بالتنظيم االنفعالي األكاديمي لدى طالب الجامعة. 2018عبد الحميد، هبة جابر )

 . 396 -325، 56، جامعة عين شمس -مجلة اإلرشاد النفسي 

( الرسول، حنان حسين محمود  المعرفية  وعالقتها  2016عبد  ما وراء  والمعتقدات  االنفعالي  التنظيم   .)

الجامعية.   المرحلة  التربوية  بقلق االمتحان لدى عينة من طالبات  العلوم  القاهرة  -مجلة  ،   جامعة 

24  (4 ،)69-  117 . 

باالندماج األكاديمي  (.مفهوم الذات األكاديمية ومستوى ال2017ـــــــــــــــ ) طموح األكاديمي وعالقتهما 

،  جامعة القاهرة  -مجلة العلوم التربوية كلية الدراسات العليا للتربيةلدى عينة من طالبات الجامعة.  

25  (2 ،)602- 646. 

( السيد  محمد  وصديق،  سمرة،  منير  والعزاوى،  سيد،  فاروق  السالم،  الضغوط  2013عبد  مقياس    .)

 .  24  -1، 3،  مجلة العلوم التربويةلجامعة مصرين ووافدين. النفسية لطالب ا
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( محمد  نسرين  وسعيد،   ، أنور  ،إسالم  الغنى  اإلنجاز  2018عبد  أهداف  لتوجهات  السببية  النمذجة   .)

السداسي النوع  2X3   )النموذج  متغيري  ضوء  في  األكاديمي  والتحصيل  المعرفي  واالندماج   )

 .83 -1(، 3)  34،  ة أسيوطجامع -مجلة كلية التربية والتخصص. 

 القاهرة:  دار الفكر العربي .القلق وإدارة الضغوط النفسية.(. 2009عثمان، فاروق السيد ) 

( محمد  خميس  والتحصيل  2020عثمان،أماني  لإلنجاز  الدافعية  على  اإلنجاز  ملف  استخدام  فاعلية   .)

األطفال.   رياض  تخصص  المعلمات  الطالبات  لدى  التربية    -التربوية  المجلة  الدراسي  كلية 

 . 61  -41، 74، بسوهاج

 ( منير سمرة   ، لدى  2014العزاوي  النفسية  الضغوط  مواجهة  اساليب  لتعديل  معرفي سلوكي  برنامج   .)

(، الجزء الثانى،  1)   22،  مجلة العلوم التربويةعينة من الطلبة الوافدين والمقيمين بالمدن الجامعية.  

320-  374 . 

أحمد  على  صفاء  أبعاد 2016)   عفيفي،  في  الدراسة  واستراتيجيات  االنفعالي  لإلبداع  النسبي  اإلسهام   .)

مجلة كلية التربية في العلوم  االندماج األكاديمي في ضوء النوع والتخصص لدى طالب الجامعة.  

 . 202  -62(، 3) 40، جامعة عين شمس -النفسية 

 الميسرة . . عمان: دار التعلم أسسه وتطبيقاته(. 2004عالم، رجاء محمود )

الدافعية لإلنجاز الدراسي والتخصص لدى 2016علوان، عماد عبده محمد ) بقلق المستقبل من  التنبؤ   .)

خالد.   الملك  بجامعة  الخاصة  التربية  قسم  التربويةطالب  للعلوم  خالد  الملك  جامعة  ،  27،    مجلة 

79-  98. 

( نوال   ، لإلنج2013عليوى  بالدافعية  وعالقتها  النفسية  الضغوط  الجامعة.  (.  طلبة  لدى  عالم از  مجلة 

 . 325  -303(، 42)  13،  التربية

(. التكيف األكاديمي وعالقته بالدافعية لإلنجاز لدى طالبات المرحلة الثانوية 2017العمرى ، نادية محمد )

 . 256  -210(، 1)  173،  جامعة األزهر -مجلة التربية بمدينة الرياض. 

 . القاهرة: مكتبة مدبولي.العالج النفسي(. 2008غانم، محمد حسن ) 

 . األردن: دار الشروق للنشرالتعامل مع الضغوط النفسية(. 2009الغرير ،أحمد ، و أبو أسعد، أحمد )

 ( مصطفى  منى   ، التنبؤ  2019فرغلي  في  الحياة  نحو  الروحي  والتوجه  االنفعالي  التنظيم  إسهام   .)

العاطفي تنبؤيه.    باالنفصال  ارتباطية  دراسة  المتزوجات:  السيدات  من  عينة  الدولية لدى  المجلة 

 . 133  -68(، 15) 34،  للعلوم التربوية والنفسية

(. المشكالت النفسية المترتبة على جائحة فيروس  2020الفقى ،أمال إبراهيم ، وأبو الفتوح، محمد كمال )

عينة من طالب وطالبات الجامعات   )بحث وصفى استكشافي لدى Covied-19 كورونا المستجد 

 . 1089  -1048، 64،  كلية التربية بسوهاج -المجلة التربوية بمصر(. 

فارس)  ياسر  وخليل،  عزات،  خولة  لمصادر 2011القدومي،  األهلية  إربد  جامعة  طلبة  إدراكات   .)

 . 678  -647(، 1)  19،  مجلة الدراسات اإلنسانيةالضغوط النفسية في ضوء بعض المتغيرات. 

( ذاكر  ميماس   ، الجامعة 2013كمور  طلبة  لدى  االنفعالي  الذكاء  بمستوى  لإلنجاز وعالقتها  الدافعية   .)

األردن.   فرع  المفتوحة/   التربوية  العربية  والدراسات  لألبحاث  المفتوحة  القدس  جامعة  مجلة 

 . 354 -321(، 2)  1، والنفسية

ة الرحلة المعرفية عبر الويب في تدريس الفلسفة (. فاعلية استراتيجي2017محمد، أمال جمعة عبد الفتاح )

مجلة الجمعية على تنمية مهارات التفكير المستقبلي والدافعية لإلنجاز لدى طالب المرحلة الثانوية.  

 . 70  -1، 90، التربوية للدراسات االجتماعية
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( المنعم  عبد  أمل  االجتماعي  2018محمد،  االنتماء  بين  للعالقات  البنائي  النموذج  الجامعي  (.  واالندماج 

بيشة.   جامعة  التربية  كلية  طالبات  لدى  االجتماعي  والسلوك  االكاديمية  كلية  والضغوط  مجلة 

 . 590-507(، 2) 18،  جامعة كفر الشيخ -التربية 

( مراد خرموش   ، ، و رمزي  ،مريم  النفسية.  2019مراكشي  الضغوط  لدراسة  النظرية  األطر  مجلة  (. 

 . 305 -290،  17،  نفسيةالحكمة للدراسات التربوية وال

 . 74-151،49.مصر-مجلة القراءة والمعرفة(. مقياس دافعية االنجاز. 2014مصطفى،كمال عثمان ) 

(. تنظيم االنفعاالت وعالقته باإللكسيثيميا لدى عينة من طالب الجامعة:  2017مظلوم ، مصطفى على ) 

 .212  -143، 82، النفس. دراسات عربية في التربية وعلم دراسة سيكومترية كلينيكيه

محمود) عادل   ، التنظيم 2015المنشاوي  واستراتيجيات  للتسامح  النزعة  بين  للعالقات  بنائي  نموذج   .)

  -مجلة كلية التربية  المعرفي االنفعالي والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى الطالب المعلمين.  

 . 141  -55(، 4) 25، جامعة اإلسكندرية

( النفسية  (.2018نادية، خليفي  بالضغوط  النفسية وعالقتها  ميدانية   الصحة  الجامعة  "دراسة  لدى طلبة 

معمري".   مولد  بجامعة  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  كلية  طلبة  من  عينة  في  على  الجامع  مجلة 

 . 67  -39، 8، الدراسات النفسية والعلوم التربوية

قتها بالحاجة إلى المعرفة واالندماج األكاديمي  (. اليقظة العقلية وعال2019النجار، حسنى زكريا السيد )

 . 155  -90(، 120) 30، جامعة بنها -مجلة كلية التربية لدى طلبة الدراسات العليا بكلية التربية. 

. دار المناهج للنشر  الضغوط واألزمات النفسية وأساليب المساندة(.  2013النوايسة، فاطمة عبد الرحيم )

 والتوزيع. 

بك ، محمد  ) نوفل  من طلبة  2011ر  عينة  لدى  الذات  تقرير  نظرية  المستندة  التعلم  دافعية  في  الفروق   .)

 25  مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(،كليات العلوم التربوية في الجامعات األردنية.  

(2 ،)277- 308 . 

 ( محمد  فوزى  منال  ومحمد،   ، خالد  ناهد   ، قائم  2019هنداوي  برنامج  فاعلية  استراتيجية (.  على 

الطالب  لدى  لإلنجاز  والدافعية  الفقه  لمادة  التحصيل  تنمية  في  اإللكتروني  والتقويم  المشروعات 

 . 143 -85، دراسات عربية في التربية وعلم النفسالوافدين للدراسة باألزهر. 

 ( محمود  رامي  األ2018اليوسف،  الجامعة  فى  العليا  الدراسات  طلبة  لدى  لإلنجاز  الدافعية  في  (.  ردنية 

،  عمادة البحث العلمي  -مجلة دراسات العلوم التربوية الجامعة األردنيةضوء عدد من المتغيرات.  

45  (2 ،)360- 374. 

المجلة  (. تفسير ماهية االنفعاالت من منظور المدرسة السيكولوجية الروسية.  2013يونس، محمد بنى ) 

 . 317  -300(،  2) 6،  األردنية للعلوم االجتماعية
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Abstract 

The study aimed to uncover the Path Analysis of the Relationships between 

psychological stress, achievement motivation, and emotional cognitive regulation in in 

Engagement in Distance Learning in light of the COVID-19 among university students, and to 

verify the possibility of arriving at a model that explains the causal relationships between the 

study variables through path analysis. The sample for verifying the psychometric properties of 

the study tools consisted of (627) male and female students, and the basic sample consisted of 

(775) male and female students from the university. In order to achieve the objectives of the 

study, four measures were applied: psychological stress, achievement motivation scale, 

emotional organization scale, and distance learning engagement scale in group sessions. Then 

the data were analyzed by using a number of parametric statistical analysis methods 

(confirmatory factor analysis, and path analysis to estimate Indication of direct and indirect 

effects), in addition to descriptive statistics. Using the Amos 23 path analysis method, the 

assumed path analysis construct achieved approximately 100% match quality according to 

conformance evidence. The study found a statistically significant positive direct effect of 

psychological stress in light of the Corona pandemic on achievement motivation, the presence of 

a direct negative statistically significant effect of negative emotional regulation strategies on 

motivation, the presence of a direct positive statistically significant effect of positive emotional 

regulation inEngagement in Distance Learning, and the presence of a direct effect Statistically 

positive positive effect of positive emotional organization in achievement motivation, the 

presence of a positive, statistically significant, direct effect of achievement motivation 

inEngagement in Distance Learning, and the presence of a statistically significant positive 

indirect effect of psychological stress in light of the Corona pandemic inEngagement in Distance 

Learning through achievement motivation as a mediating variable, And the existence of a 

statistically significant positive indirect effect of positive emotional regulation inEngagement in 

Distance Learning through achievement motivation as a mediating variable, and a statistically 

significant negative indirect effect of negative emotional regulation on engaging in learning 

through achievement motivation as a mediating variable . 
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