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االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية وعالقتها بدافعّية اإلنجاز لدى طلبة الجامعة األردنّية في ضوء 
 بعض المتغيرات

 رنده أحمد عبد العزيز  
 *مطر وديع ناجيه د.

 ملخص:
اإلنجاز  اإليجابّية ودافعّيةتقصي العالقة بين االنفعاالت األكاديمّية  هدفت هذه الّدراسة إلى

 .37574)لدى طلبة الجامعة األردنّية في ضوء متغيري )الجنس، والتخصص( والبالغ عددهم )
وطالبة تّم اختيارهم بالطريقة العشوائّية الطبقّية،  ( طالب2222لغت عّينة الّدراسة )وقد ب

المنهج الوصفي االرتباطي، وتّم استخدام مقياس االنفعاالت األكاديمّية  واعتمدت الّدراسة على
 اإليجابّية، ومقياس دافعّية اإلنجاز وذلك لمناسبتهما لطبيعة الّدراسة.

أظهرت اّلنتائج أّن كاًل من مستوى االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية ومستوى دافعّية اإلنجاز 
( على التوالي، كما أظهرت 3.95( و)3.86مقداره ) ينسابيح ينجاَءا بمستوى مرتفع وبمتوسط

بلَغ  إذبين االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية مع دافعّية اإلنجاز  يةإرتباطعالقة اّلنتائج وجود 
( أخيرًا، بيّنت النتائج أّن متغيرات االنفعاالت 2522) α( عند مستوى الداللة 25600اإلرتباط )

( من التباين في %9454يجابّية )المتعة واألمل( قادرة على تفسير ما قيمته )األكاديمّية اإلمعامل 
 دافعّية اإلنجاز لدى طلبة الجامعة األردنّية.

وبناًء على النتائج أعاله يوصي البحث بإجراء دراسات بموضوع االنفعاالت األكاديمّية على 
 مراحل عمرّية مختلفة.

  .يمّية اإليجابّية، دافعّية اإلنجاز، طلبة الجامعة األردنّيةاالنفعاالت األكاد الكلمات المفتاحية:
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The Positive Academic Emotions as Predictors of Achievement 

Motivation of Jordan University Students in light of some variables  

Randa A. Abedalaziz 

Dr. Jehan W. Mattar* 
 

Abstract: 
The aim of this study was to investigate the positive academic 

emotions as predicators of achievement motivation of students in the 

university of Jordan according to variables of )gender, and specialization 

(whose number was (37574) students. 

The sample of the study consisted of (1000) students who were 

selected using stratified random sample method. This study was based on 

the correlational descriptive methodology. Two questionnaires were used 

to measure positive academic emotions and achievement motivation since 

they were suitable for the nature of the study.  

The results revealed that the levels of positive academic emotions and 

achievement motivation were high with means of (3.86) and (3.95) 

respectively. The results also showed a statically significant correlation 

between the positive academic emotions and achievement motivation (r= 

0.655). Finally, the results showed that the variables of positive academic 

emotion (pleasure, hope) can interpret 49.9% of the variation in the 

motivation of achievement at the University of Jordan students. 

Based on the results above, the research recommends to conduct 

similar research on the positive academic emotions at different age levels. 

Keywords: positive academic emotion, achievement motivation, Jordan 

University Students. 
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 :المقدمة
التعليم واإلنجاز األكاديمّي من أهّم الموضوعات التي تشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام ُيعد 

أّنهما يشكالن اّللبنة األساسّية في عملّية تّعلم األفراد واحترافهم  إذمجتمعاتنا على اختالف طبقاتها، 
تهم لتخصصاتهم المطروحِة بناِء عالقاتهم االجتماعّية واختيارا فضاًل عنلمهنهم المستقبلّية، 

أمامهم من بين الخياراِت المتعدّدة، وهذا كّله يعتمُد على شخصّية الفرد وإنجازه حيث يجعلُه في 
 نهاّية المطاف هو المسؤول الوحيد عن اختياراته وإنجازاته أماَم نفسِه وأماَم اآلخرين. 

بذلون جهدًا كبيرًا للوصول إلى حل الدافعّية المرتفعة لإلنجاز ي ويرى أتكنسون أّن األفراد ذوو
يتأثُر هذا  إذالمشكالت كما وأّن الحصول على الّنجاح أمٌر مكتسب ويختلُف من شخص آلخر، 

الّدافع بثالثِة عوامل هي العوامل المتعّلقة بدافع تحقيق اإلنجاز والقيمة الباعثة للنجاح واحتماالت 
 (. Petri & Govern, 2004النجاح المتعلقة بصعوبِة المهّمة )

إذ من المكونات،  عديدالباحثون إلى أّن دافعّية اإلنجاز هي طبيعة مركبة من  أشاركما 
تضمن ثالثة جوانب معرفّية وانفعالّية وسلوكّية، وهذه الجوانب معًا تشّكل شبكة مترابطة، وقد تّم ت

لجانب االنفعالي على الّتركيز على ارتباطها بالجوانب المعرفّية والسلوكّية بشكٍل كبير بعكس ا
الدافعّية حالًة داخلّية مرتبطًة بمشاعِر الفرِد وانفعاالته  إذ ُتعدالرغم من أهميته الكبيرة، 

(Bronson, 2000). 
أحد  بوصفهوهذا بدوره دفع علماء نفس الّنمو إلى االهتمام بمجال االنفعاالت ألهميته، 

همزة الوصل بين المكون  ُيعدٍة أخرى المكونات األساسّية لسلوك اإلنسان من جهة، ومن جه
الوظائف التي تؤديها االنفعاالت مثل الّتكيف والتواصل  فضاًل عنالمعرفي والمكون السلوكي، 

وتوجيه السلوك، ومن هنا ال بّد لألبحاث في هذا المجال أن تعترَف بأهمّية االنفعاالت في البيئات 
ن االنفعاالت التي يواجهها الّطلبة في المدارس األكاديمّية، من خالِل معالجة مجموعة كاملة م

والجامعات الرتباطها بشكٍل كبير بمكونات الطلبة المعرفّية ودافعّيتهم وإنجازاتهم 
(Pekrun,2000.) 

كما أّن االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية ترتبُط بالّتحفيز وبمتغيراٍت أخرى كالمعتقدات حول 
اإلنجاز، وهناك دراسات  فيز وأهداف التعّلم والتي بدورها تؤثر كثيرًا الكفاءة وقيمِة العمل واإلنجا

 ,Villavicencio & Bernardo)مشاعرهم فيتؤكد أّن نجاح الّطلبة وفشلهم بالّتعليم يؤّثر كذلك 
2013).   
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 سئلتها:أمشكلة الّدراسة و 
انّية، وقد برزت مؤخرًا تمثل دافعّية اإلنجاز أحد أهّم الجوانب المهّمة في نظام الّدوافع اإلنس

كأحد المعالم الممّيزة للدراسة والبحث في دينامّيات الشخصّية والّسلوك، ولها دوٌر في تحريِك 
 & Jarwanالسلوك اإلنساني بصفٍة عامة، وفي التعّلم واإلنجاز األكاديمّي بصفٍة خاصة )

Dodin, 2012  .) 
ة بين علماء الّنفس التربويّين الذين تناولوا ومن الواضح أّنه تّم إهمال االنفعاالت األكاديميّ 

االنفعاالت األكاديمّية السلبّية أكثر من اإليجابّية، علمًا بأّن الّدراسات أثبتت أّن االنفعاالت 
كبير بدوافع الطلبة واستراتيجيات التعّلم والمصادر المعرفّية واإلنجاز  إلى حداألكاديمّية ترتبط 

(Pekrun,2000.) 
ها أنّ  كمافكير لدافعّية اإلنسان، خطيط والتّ نب التّ افي جو  ماً هم دوراً  تؤدياالت االنفع أنّ 

 الوقت فيننا نتعلم إف ما داء مهمةأواضح مع التعّلم والمعرفة، فعندما نتعلم كيفّية  تمتزج بشكلٍ 
 ا مستمتعينسهل في حال كنّ أالمشكالت يكون  حلّ  كذلك فإنّ م ال، أذا كنا نحب عملها إما  ذاته

لبة غير من الطّ  اً عديد أنّ  قد لوحظَ و  .(Goetz, Frenzel, Hall, & Pekrun 2008) بما نعمل
على أدائهم داخل  وهذا بدوره ينعكُس  ،شغوفين بتخصصاتهم وال تربطهم بها عالقة فخر ومتعة

 مقدراتهملبة بمختلف أعمارهم و من الطّ  كثيراً  ، ووجد أنّ جازهمنإغرفهم الصفّية وعلى دافعّية 
وعيًا بعملّية  أكثر صبحواومراحلهم الدراسّية بما فيها المرحلة الجامعّية بحاجة إلى إرشاد وتوجيه لي

فسي إلى أهمّية االنفعاالت ربوي والنّ إشارة األدب التّ من غم رّ على الو  .(Nambiar,2009)تعّلمهم 
إذ  بعد؛ اإلنجاز لم توفَّ حقهاعالقة االنفعاالت بدافعّية  إال أنّ  دافعّية اإلنجاز،تفسير اإليجابّية ب

دافعّية اإلنجاز وخاصة طلبة باالنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية  عالقة دراسة عربّية لم تتناول أيّ 
 األكاديمّية اإليجابّية عالقة االنفعاالتتقصي كان ال بّد من  ألهمّية الموضوعو المرحلة الجامعّية، 

 ردنّية.دافعّية اإلنجاز لدى طلبة الجامعة األب
لذلك تسعى هذه الّدراسة إلى معرفة مستوى االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية وعالقتها بدافعّية 

 :تّيةاآل جابة عن األسئلةِ اإل من خالل اإلنجاز لدى طلبة الجامعة األردنّية
 ما مستوى االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية لدى طلبة الجامعة األردنّية؟ .1
 ّية اإلنجاز لدى طلبة الجامعة األردنّية؟ما مستوى دافع .2
هل توجد عالقة ارتباطّية بين االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية ودافعّية اإلنجاز لدى طلبة  .3
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 (؟α=0.01) الجامعة األردنّية ذات داللة إحصائّية عند
فعّية اإلنجاز االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية )الفخر، المتعة، األمل( في تفسير دا مقدرةما  .4

 لدى طلبة الجامعة األردنّية؟
 الّدراسة: دافأه
 قياس مستوى االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية لدى طلبة الجامعة األردنّية. .1
 قياس مستوى دافعّية اإلنجاز لدى طلبة الجامعة األردنّية.  .2
ودافعّية اإلنجاز لدى التأكد من وجود عالقة ارتباطّية بين االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية  .3

 طلبة الجامعة األردنّية.
االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية )الفخر، المتعة، األمل( في تفسير دافعّية اإلنجاز  مقدرةقياس  .4

 لدى طلبة الجامعة األردنّية.
 الّدراسة:أهمّية 

ق نظري يتعلَّ  مه من دعمٍ دّ ظرّية لهذه الّدراسة من خالل ما تقهمّية النَّ ظرّية: تبرز األاألهمّية النَّ  .1
يرادها عن إ، ومن خالل االستفادة من المعلومات التي تم باالنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية

كثير من وال يوجد  اً حديث اً مصطلح هُ بشكل خاص كون االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّيةموضوع 
 .دافعّية اإلنجازثراء نظري عن إ فضاًل عن ،الّدراسات عنه

همّية من خالل ما يترتب على نتائج البحث من فوائد عملّية ألهمّية العملّية: تبرز هذه األا .2
باالستفادة من نتائج هذه الّدراسة وتوظيفها في حقل التربّية وخاصة الجامعات وما تتمثل 

أّنها تساعدهم في وضع خطط مناسبة لتحقيق األهداف التعليمّية  إذتقدمه من معلومات 
تساعد المهتمين والقائمين على العملّية التعليمّية في توجيه اهتمامهم في فهم العالقة المرجوة، و 

 فضاًل عناألمل( ودافعّية اإلنجاز،  ،بين االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية ) الفخر، المتعة
 يمكنُ ي التردنّية األ تتناسب مع البيئةِ تمَّ تطويُرها؛ لسيكوماترّية  خصائَص  ذاِت  دواٍت أ توفيرِ 

 .المختصين في مجال البحثظري والعملي من قبل النَّ  عيدِ منها على الصَّ  االستفادةُ 
 مصطلحات الّدراسة وتعريفاتها المفاهيمّية واإلجرائّية:

بأنها نظم استجابات ومشاعر تحتوي  (Izard, 2010) االنفعاالت بشكل عام عّرفها إيزارد
، كما أّنها توفر معلومات للشخص من أجِل أن وتنظمهما على دورة عصبّية تحّفز المعرفة والعمل

يجرّبها، وتحتوي على تخمينات معرفّية مسبقة مستّمرة تشتمل على تفسيِر للمشاعِر والّتعابير 
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 ورموز الّتواصل االجتماعي وربما تحّفز سلوك اإلقدام والّتجنب، وممارسة استجابات الّتنظيم.

جابّية: هي االستجابات واالنفعاالت التي تنتج من الموقف أّما االنفعاالت األكاديمّية اإلي
اّلصفي وترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملّية التعّلم األكاديمّي والّصفي والعملّية الدراسّية، مكوناتها 

فضاًل عن العملّيات المعرفّية للّطلبة وعلى أدائهم،  في)بيولوجّية، معرفّية، بيئّية( كما أّنها تؤثر 
صحتهم الجسمّية والنفسّية، واهتماماتهم وتحفيزهم ودافعّيتهم للتعلم، كما أّنها مرتبطة  يفتأثيرها 

ت وصف ألهّم االنفعاال يأتيوفيما  . (Pekrun, & Frese, 1992)بأهداف التعّلم وقيمة العمل 
 هذه الّدراسةاألكاديمّية اإليجابّية التي ّتم تناولها في 

 المرور بأحداٍث ايجابّية كالّنجاح في مهّمة يظهر الّشعور بها عنَد  :المتعةFrijda, 
1986) .) 

 يشعر الفرد الفخور بأّنه ذوو مكانة ) إذ: يرتبط بالذات الفخرTracy & Matsumoto, 
2008                                      .) 

 أّن الهدف المنشود سوَف يتحقُق على أرِض الواقع ) بتمّني ال: ينطلُق من األملBruininks 
& Malle, 2005.) 

على  أفراد العّينةعليها  التي يحصلُ  رجةِ بالدَّ  االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية إجرائيًا:ف عرّ تو 
 . االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية المستخدم في هذه الّدراسة مقياسِ 

توقع الفرد  أّنها (Atkinson, & Litwin, 1960, 60يرى أتكنسون )ِ : دافعّية اإلنجاز
بحيث  قدراتِه، وهي حالة داخلّية تثيُر الّسلوك وتوّجههملمستوى أدائه في مهّمة ما، وإدراكه الّذاتي ل

ووضع  ،فه مع بيئته الخارجّيةله في عملّية تكيّ  يتم ذلك عن طريق اختيار االستجابة المفيدة وظيفياً 
مما يترتب عليه إشباع  ،ات المحتملةن األسبقّية على غيرها من االستجاباهذه االستجابة في مك

عليها  رجة التي يحصلُ بالدَّ  دافعّية اإلنجاز إجرائيًا:رف عَّ وتُ ، حاجة معّينة أو تحقيق هدف معين
 المستخدم في هذه الّدراسة. دافعّية اإلنجاز على مقياسِ  أفراد العّينة

  :محددات الّدراسة
 طالب 1111حجم العينة والذي بلغ نها م داتمحدّ بعض ال طارِ إجريت هذه الّدراسة في أُ 

وطالبًة، والتي تم اختيارها بطريقة عشوائّية وقد ال تكون هذه العينة ممثلة بشكل كامل لجميع طلبة 
 نتائجُ  أّنهم لم يكونوا متعاونين بالّشكل المطلوب، كما أنّ  إذالجامعة األردنّية تحديدًا الذكور، 

مقياس  :مثل ،الّدراسة غراضِ ها ألتطويرُ  ّية للمقاييس التي تمَّ السيكومتر  بالخصائصِ تتحدد الّدراسة 
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 .دافعّية اإلنجاز، ومقياس االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية
 ابقة:ظري والّدراسات الس  طار الن  اإل

 ظري طار الن  اإل أواًل:
 .ّية اإلنجازاالنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية، ودافعمن  كالً  ظري  النَّ  طارُ اإل يتناولُ 
  االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية :ولالمحور األ 

حالة من  أصبحت تعنيكانت كلمة انفعال في الماضي تعني الّتحرك، وبعدها الّتهيج، ثم 
أّنها تنبثق كاستجابات لألحداث المهّمة في حياتنا، وهذه  إذ( Young,1975اليقظة في الفرد )

مميزًا من الّنشاط الّدماغي الذي يغّير انتباهنا ومعالجتنا للمعلومات،  األحداث تنِتج في داخلنا نمطاَ 
 وتنّظمهما تحتوي االنفعاالت على دورة عصبّية ونظم واستجابات ومشاعر تحّفز المعرفة والعمل إذ
(Izard,2010.) 

وقد طاَل الجدل حوَل معرفِة المسّبب الّرئيس لالنفعاالت حتى ظهرت وجهة نظر الّنظام 
يمتزج الّنظام  إذأّن كاًل من العوامِل المعرفّية والبيولوجّية تسّبب االنفعال،  ُيعدنائي، والذي الثّ 

البيولوجي والّنظام المعرفي مع بعضهما من أجل توفير آلّية انفعالّية تكيفّية ثنائّية الّنظام 
(Buck,1984 .) 

فاقًا على أّن االنفعاالت ومن خالل الّنظر في تعريف االنفعاالت فإّننا نرى أّن هناك ات
، كما أّنها توفر وتنّظمهما تحتوي على دورٍة عصبّية ونظم استجابات ومشاعر تحّفز المعرفة والعمل

معلومات للشخص من أجل أن يختبرها وتحتوي على تخمينات معرفّية مسبقة مستمّرة، تشتمل 
وممارسة استجابات الّتنظيم  على رموز التواصل االجتماعي وربما تحفز سلوك اإلقدام والّتجنب،

(Izard, 2010). 
أّن المعرفة ترتبط باالنفعاالت في  ( أّنه على الّرغم منZajonc, 2000واقترَح زاجونك )

معظم األحيان، إاّل أّن االنفعاالت يمكن أن تحدَث بدونها، كما يوّضح أّنه من الّصعب الّتحكم بها 
خارج الّنظام المعرفي، وأّنها ردود أفعال نشوئّية تكيفّية بتغييرها أو استبدالها، ويؤكد على أّنها 

 أساسّية وفطرّية.
أما آرنولد فبّين أّن االنفعاالت هي أحداٌث متتابعٌة تبدأ بإدراِك المثير ثّم عملّية الّتقييم ومن 

فرد لما بعدها تنشُط االستجابُة االنفعالّية والتي تحّدد بشكٍل كبير بذاكرِة الفرد من خالِل خيال ال
سيحدث، وقد أكّد أّن االنفعاالت يمكن أن تؤثَر بالمعرفة كما يمكن تنظيمها لإلدراك الالحق 
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(Arnold,1960.) 
( فقد أكّدت أّن انفعاالت الرضيع في األشهِر األولى تتحول من Sroufe,1989أما سروف )

ابات المعتمدة على تكون قائمة على االستج إذانفعاالت أساسّية إلى انفعاالت أكثر نشاطًا، 
أّن الخبراِت  Sroufe,1985)سروف ) الّتطور الّنوعي للمعاني وللمثيرات وللحدث، كما افترضت

فطرّية تساعدهم على الّتعبير عن الّضغط من  مقدرةيولدون ب إذ االنفعالّية لألجّنة ذات قطبين،
ئي التي تنطلق منها انفعاالت خالل منعكسات البكاء والّسعادة، وهذه المنعكسات تبلور الّشكل المبد

 الّرضيع األولّية. 
في تطوير  تسهمولقد أثبتت الّدراسات أّن االنفعاالت اإليجابّية منّظم لالنفعاالت السلبّية، و 

(، كما أّنها تدعم سلوك Fredrickson & Branigan, 2005عمليات الّتخطيط بعيد المدى )
(، كذلك فإّنها Thayer, 2012واالستثارة والتفاؤل ) يتمّيز أصحابها بالحماس والطاقة إذاإلقدام 

معالجِة المعلومات واإلبداع وإصداِر األحكام واّتخاذ القرارات الحاسمة  فيتؤثر بشكٍل كبيٍر جدًا 
(Isen,2002.) 

ي رور واالهتمام والعرفان وفيما يأتوقد تناولت األبحاث عددًا من االنفعاالت اإليجابّية كالسّ 
 هذه الّدراسة وهي على الّنحو اآلتي:االت التي ّتم تناولها في لالنفعتوضيح 

  يستخدم مصطلح المتعة مع األحداث التي تجلب الّسعادة والّسرور، كما وأّنها المتعة :
تشترك مع انفعاالت ايجابّية أخرى مثل )الفرح والتسلّية(، وغالبا ما يظهر الشعور بالمتعة في 

فة، وعادة ما يّتم الّشعور بها عند المرور بأحداث ايجابّية أو بيئات وصفت بأّنها آمنة ومألو 
(، أو عند تلقي االحترام (Frijda, 1986الّتقدم نحو األهداف الشخصّية وتحقيق اإلنجازات 

والعاطفة من اآلخرين، كذلك فإّنها تظهر كدليل على أّن األمور تسير بشكلها الصحيح وكما 
نكون مستمتعين نشعر بأّننا متفائلين كما ونشعر بالحماس هو مخّطط لها، كما أّننا عندما 

واإلنطالق وحب االستطالع واإلثارة والتعجب والّتحدي ونشعر بدافعّية داخلّية عالّية وكأّننا 
 (. Izard,1991نمتد خارج ذواتنا )

 د : هو انفعال مرتبط بالذات، يساعد الفرد على تقديره لذاته وتعزيزها كما ويشعر الفر الفخر
الفخور بأّن له قبول كبير، وعادًة ما يتّم الّتعبير عن الفخر بابتسامة خفيفة وإرجاع الرأس 

( كما Tracy & Matsumoto,2008) للخلف وتوسيع الّصدر ورفع الّذراعين لألعلى،
ويرتبط الفخر بالخبرات الذاتّية المرتبطة بالّنجاح والّشعور بالّثقة واإلنتاجّية، كما ويعمل الفخر 
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على تطويِر الفاعلّية الذاتّية والقيادة التي تمّكن أصحابُه من مساعدِة اآلخرين وقيادتهم 
(Williams & Desteno,2009.) 
 ينشأ انفعاُل األمل من الّرغبة في أّن بعض الّنتائج المستقبلّية المهّمة بشكٍل كبيٍر األمل :

أو عالقة  أو حدث مغرٍ  األمل بهدفللّشخص ستصبح واقعًا، وعادًة ما يرتبط انفعال 
مرغوبة، وأهم وظيفة النفعال األمل هي استمرار الشخص ومتابعتِه لهدفِه والّسعي لتحقيقه، 
كما أّنه يوصف بالقوة المّضادة والمعاكسة لالنفعاالت السلبّية المرتبطة بالّشك في أّن الهدف 

 (.Bruininks & Malle, 2005المنشود سيتحقق )
 ّية اإلنجازدافع :المحور الثأني

يشترك األفراد في مواقَف مرتبطًة باإلنجاِز العتقادهم أّن عمَل ذلك سيؤّدي بهم للوصوِل 
ألهداٍف ذاِت قيمة، كذلك فإّن وراَء هذا اإلنجاِز إّما الميل للوصوِل أو تجّنب الفشل، وعلى الّرغِم 

ال أّن ُمعظم البحوِث تركُز على دوِر من أّن هذا الميل قد يتأثُر بالمكافآِت الخارجّية كالماِل مثاًل، إ
 ,Petri & Governاالنفعاالِت كانفعاالِت الفخِر المرتبطِة باإلنجاِز أو العاِر المرتبط بالفشِل )

2004 .) 
في تحريك السلوِك وتوجيهه بصفٍة  اً مهم الباحثين على أّن للدافعّية دوراً  من كثيركما اتفَق 

العملّيات المعرفّية كالتذّكر  فيواإلنجاز بصفٍة خاّصة، وتؤثر  عامة، كما أّنها تؤّثر بالّتعليم
 (.AlZayyat, 1996واإلنتباه وترتبط بالتعّلم واإلنجاز وتؤّثر وتتأثر بهما )

ال يزال غير  دافعّية اإلنجاز اإلجماع على المعنى الكامل لمصطلحِ  غم من أنّ وعلى الرّ 
من ثالثة عوامل  تتكون (  فقد عّرفها بأّنها Guilford,1959:437جلفورد )ه وحسب أنّ  الّ إثابت، 

 هي الّطموح العام والّتحمل والمثابرة على بذل الجهد.

من الّنظريات دافعّية اإلنجاز ومن أهم من تحدث عنها جون اتكنسون  كثيركما فّسرت 
(Atkinson,1957 )ميز وضح أنها عبارة عن كفاٍح فطري لإلقدام مقابل الّتجنب، فخبرة التّ  الذي

هي سالح ذو حدين، فمن ناحّية يشعُر الفرد بالفخِر عند إنجاِز العمِل بشكٍل جّيد، ومن ناحّية 
اتكنسون  أشارأخرى فإّنه يشعُر بالقلِق والخوف من إمكانّية العار الّناتج عن الفشل، كما أّنه 

(Atkinson,1964)  اآلخر  وبعضهاإلى أّن بعَض المهّماِت لديها احتماالت عالّية من الّنجاح
منخفضة، كما فرزت نظريته أربعة متغيرات ممثّلة بسلوِك اإلنجاز ومتنبئاته الثالث وهي الحاجة 

 إلى اإلنجاز واحتمالّية الّنجاح وباعث الّنجاح.
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وينظر الباحثون لدافعّية اإلنجاز على أّنها عبارة عن سمٍة ثابتة لدى األفراد موجودة بقدٍر أو 
َن أّنها ترتبط ارتباطًا كبيرًا باألسرة والمجتمع الذي ينشأ فيه الفرد، ومن هنا جاء بآخر، كما أّنهم يرو 

التفاوت في مستوى دافعّية اإلنجاز، فاألسر التي تعزز المنافسة وتشّجع أطفالها على اإلنجاز 
 وتمنحهم فرصًا لحل المشكالت بأنفسهم فإّن هؤالء األطفال يوصفون بدافعّية عالّية لإلنجاز

(McClelland & Pillon, 1983        ) 
أّن دافعّية اإلنجاِز مجموعة من االعتقادات تتشكُل من  بعض المختصينوبصورة أخرى يرى 

خالل خبرات الفشل والّنجاح، ومن خالِل الظروف المرتبطة بالموقِف اآلني كوجود بعض 
ساٍق تربوي دوَن اآلخر، فقد يكون المحفّزات أوصعوبة المهّمة، وهذا يفّسر مثاًل دافعيتنا العالّية لم

السبب وراَء ارتفاِع الدافعّية نحَو المساق هو أداؤنا الجّيد، أوتقديرنا للمادة العلمّية، وفيما يسّبب 
انخفاض دافعيتنا لمساق ما هو وجود معاناٍة سابقٍة مع المساِق أوصعوبة الواجباِت والمهّمات أو 

 (.Stipelk,1993اإلمتحانات )
 السابقة:الّدراسات : ثأنياً 

حظي موضوُع االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية، ودافعّية اإلنجاز باهتماِم الباحثين ألهمّيتهما، 
من الّدراسات العربّية واألجنبّية التي تناولتهما باهتمام، ومن هذه  اً عديدلذلك فقد أجرى الباحثون 

 الّدراسات: 
( دراسة تناولت العالقة بين االنفعاالت Wang, Hu,& Yin.2017أجرى وانغ وهاو ويين )

( 363التكّيف النفسّي، وقد أجريت الّدراسة على ) فياألكاديمّية اإليجابّية وبين العوامل التي تؤّثر 
( من اإلناث، وقد 424(( من الّذكور و333(في الصين،  16 -14من المراهقين أعمارهم بين 

كالنوع المتغّيراِت الديموغرافّية  في اً ضعيف اً ّية اإليجابّية تأثير أظهرت الّنتائج أّن لالنفعاالت األكاديم
 ونوع المدرسة ومستوى دخل العائلة. االجتماعي

 ,Mega, Ronconi, De, & Rosannaنا ) ادراسة ميجا ورونكوني ودي وروز هدفت و 
ز األكاديمّي، تم ودافعّية اإلنجا ح العالقة ما بين االنفعاالت والتعّلم المنظم ذاتياً يتوضل( 2014

 االنفعاالت أنّ أظهرت نتائج الّدراسة قد و  ( من طلبة جامعة بادوا في إيطاليا،5015اختبار )
وأّما  دافعّية اإلنجاز فيًا و م ذاتيّ التعّلم المنظّ و  اإلنجاز األكاديميّ  فيااليجابّية تؤّثر بشكٍل إيجابي 

 .السلبّية فلها تأثير سلبي
   (Villavicencio & Bernardo,2013)بيرناردوو الفيكنسيو جراها فيأكما هدفت دراسة 
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ها عوامل تنبؤّية نظيم الذاتي واالنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية على أنّ تين وهما التّ إلى اختبار فرضيّ 
خصصات في في مختلف التّ  اً طالب (1345) أجريت الّدراسة على فقدنجاز األكاديمّي يجابّية لإلإ

االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية هي عوامل  تائج أنّ وقد أظهرت النّ  لفلبينّية.جامعة دي السال ا
المستوى المنخفض من الفخر والتنظيم الذاتي ليس له  نت أنّ بيّ  إذتنبؤّية بالتحصيل األكاديمّي، 

 ما المستوى المنخفض من المتعة والتنظيم الذاتي له أثرٌ أعالقة بالعالمة واإلنجاز األكاديمّي، 
 اإلنجاز األكاديمّي. في سلبيّ 

بدراسة تّم من خاللها ( Pekrun, Goetz, & Titz.2002) بيكرون وغوتز وتيتزكما قام 
نفعاالت األكاديمّية للكشف عن أثر قياس االنفعاالت األكاديمّية عن طريق بناء مقياس ذاتي لال

في  ى مجموعة من طلبة جامعةحصيل، تم اختبار هذه الفرضيات علالتّ  فياالنفعاالت األكاديمّية 
تمثلت العينة بسبع دراسات مستعرضة وثالث دراسات طولّية ودراسة للّطلبة الذين قد  وقدألمانيا، 

االنفعاالت األكاديمّية مرتبطة  تائج أنّ أثبتت النّ  وقد أنهوا دراستهم من خالل مذّكراتهم حول الّدراسة
اتي وتحصيلهم األكاديمّي عليمّية وتنظيمهم الذّ اتهم التّ اتيجيّ وتحفيز استر  الطلبةِ  بتحفيزِ  ماً هم ارتباطاً 

 الجوانب الشخصّية. فضاًل عن
علق وعالقتها للكشف عن أنماط التّ ( (AbdulRahman,2015 عبدالرحمن هدفت دراسةكما

 لمتغيري الجنس نوّية تبعاّ اراسي لدى طلبة المرحلة الثّ حصيل الدّ بدافعّية اإلنجاز األكاديمّي والتّ 
في القدس،  طالبا وطالبة )443 (جريت الّدراسة على عّينة تكونت منأوقد  ،راسيص الدّ خّص والتّ 

كثر مط األمط اآلمن هو النّ النّ  تائج إلى أنّ شارت النّ أوقد  ،( طالبةً 313و) ( طالباً 134منهم )
ا بين حصائيً إة تائج وجود عالقة موجبة دالّ ظهرت النّ أكما و  ،نوّيةالدى طلبة المرحلة الث شيوعاً 

علق القلق وبين دافعّية اإلنجاز من ودافعّية اإلنجاز األكاديمّي وعالقة سالبة بين نمط التّ آلمط االنّ 
جنبي علق التّ ا في قوة العالقة بين نمط التّ حصائيً إة نت النتائج وجود فروق دالّ األكاديمّي، كما بيّ 

 األناث. ودافعّية اإلنجاز األكاديمّي تعزى لمتغير الجنس لصالح
( دراسة هدفت إلى Van soom, & Donche.2014) ن سوم ودونشياجرت فكما أ

م، ورفع مستوى ملف دراسي للسنة األولى استنادًا إلى مبدأ الدافعّية الذاتّية للتعلّ  تنظيممعرفة أهمّية 
والهندسة راسي ودافعّية اإلنجاز لدى طلبة العلوم ات األكاديمّي وعالقته بالتحصيل الدّ مفهوم الذّ 

شارت أوقد  ،في البرتغال في جامعة ليفين ( طالٍب 1411نت العّينة من )تكوّ  فقدوالتكنولوجيا، 
ناث، ناث في الدافعّية الذاتّية للتعلم لصالح اإلالنتائج إلى وجود فروق ذات داللة بين الذكور واإل
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 اإلنجاز والتحصيل لديهم،لبة في التحصيل وزيادة دافعّية هم في رفع مستوى الطّ البرنامج يس وأنّ 
 ات األكاديمّي ودافعّية التحصيل ودافعّية اإلنجاز.عالقة بين مفهوم الذّ  ووجود

دراسة  (Baeten, Dochy, & Struyven.2013)وقد أجرى بيتين ودوتشيو سترايفين 
ق هدفت إلى فحص أثر بيئات الّتعلم المختلفة في دافعّية الطلبة للتعلم واإلنجاز، حيث تم تطبي

القياِم بتطبيِق اختبار مسبق عليهم لمعرفة مستواهم، وقد  فضاًل عناستبيان تقييم الّدوافع عليهم 
( طالبًا في السنة الجامعّية األولى والذين يدرسون نمو الطفل في جامعة 1130تكّونت العيّنة من )

ي زيادِة الّتحصيل والّدافعّية دورًا ف تؤديوّضحت النتائج أّن الدافعّية الّذاتّية للتعّلم  وقدببلجيكا، 
في زيادِة  تسهملإلنجاز والّتعلم، وأّن البيئة الّتعليمّية المحفّزة والتي تشّجع على الّتفكير والّنقاش 

 الدافعّية لإلنجاز والّتحصيل أكثر من البيئة التي تعتمد على المحاضرة.
بّية سعت إلى الكشف بعض الدراسات العر  من خالل استعراض الدراسات السابقة نجد أنّ 

والتي تناولت  ((AbdulRahman,2015 عبدالرحمن مستوى دافعّية االنجاز مثل دراسة عن
الفئة المستهدفة حيث أّنها استهدفت  إذدافعّية االنجاز كما أّنها اختلفت مع الّدراسة الحالّية من 

تغير دافعّية اإلنجاز مع فئات طلبِة المرحلة الّثانوّية، كما أّن بعض الّدراسات األجنبّية تناولت م
 Van)فان سوم ودونشعمرّية تشابهت مع الفئة العمرّية المستهدفة بالّدراسة الحالّية مثل دراسة 

soom & Donche, 2014) 2113بيتين وآخرون )، ودراسة (Baeten et al, . 
رات أخرى كالتنظيم االنفعاالت األكاديمّية مع متغي ت متغيرتناول فقدراسات األجنبّية ا الدّ أمّ و 

( (Villavicencio& Bernardo,2013فيالفيسينكيو وبرناردو الّذاتي والتحصيل مثل دراسة 
والتي تشابهت مع الّدراسة الحالّية بالفئة العمرّية وهي فئة طلبة الجامعة، كما أّن بعض هذه 

وانج دارس مثل دراسة الّدراسات تناولت متغّير االنفعاالت مع فئات عمرّية مختلفة كفئة طلبة الم
فقد تشابهت Mega et al,2014) ميجا وآخرون )، وأّما دراسة Wang et al,2017)وآخرون )

مع الّدراسة الحالّية من حيث الفئة العمرّية وهي فئة طلبة الجامعات ومتغيرات الّدراسة وهي 
متغير التنظيم الذاتي  ، واختلفت معها بتناولكاديمياأل ودافعّية اإلنجاز األكاديمّية االنفعاالت

الّدراسة الحالّية بتناول االنفعاالت األكاديمّية  تنفردابينما  والذي لم تتناوله الّدراسة الحالّية.
ردنّية وهذا ما يميزها عن الّدراسات اإليجابّية وعالقتها بدافعّية اإلنجاز لدى طلبة الجامعة األ

    السابقة.
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 جراءات ريقة واإلالطّ 
وصف من تّض لفصل وصفًا لمجتمع الّدراسة وعينتها وكيفّية اختيارها، كما من هذا اتّض 

دوات الّدراسة ممثلة في مقياس االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية، ومقياس دافعّية اإلنجاز، وطريقة أ
ا، وإجراءات تطبيقها وطريقة ما وثباتهمكد من صدقهأستطالعي لها والتّ إلطبيق اا والتّ معدادهإ 

، ناِت االبي والمعالجة اإلحصائّية في تحليلِ  خدمةا بالمنهجّية المستتعريفً من تّض ا، كما تصحيحه
 تي :أن ذلك فيما ياالّدراسة وتحليلها، وبي إلى نتائجِ  للوصولِ 
 الّدراسةمنهجّية 

رتباطي وذلك لمناسبته لطبيعة الّدراسة من خالل المنهج الوصفي اال تاناستخدمت الباحث 
 من في كلٍّ  تينوالمتمثل اداتيها على تطبيقِ  نتائجها باالعتمادِ  تساؤالتها واستخالصِ جابة عن اإل

  .الّدراسة غراضِ أل ماومقياس دافعّية اإلنجاز لمناسبتهمقياس االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية، 
  مجتمع الّدراسة وعينتها

  الّدراسة:مجتمع 
م ، والبالُغ عددهبكالوريوس في الجامعة األردنّيةطلبة ال الّدراسة من جميعِ  مجتمعُ  نَ تكوَّ 

 .2110/2113للجامعة األردنّية، قسم القبول والّتسجيل، ( طالبًا وطالبًة وفقًا 33534)
 عّينة الّدراسة:

 بلغ عدد إذعلى الّطريقة العشوائّية الطبقّية  الدراسة الحاليةعّينة  اختيار االعتماد في تمّ 
تقريبا من مجتمع الّدراسة  2.6%بنسبة  وطالبةً  ( طالب1111ّدراسة )الاألفراد المشاركين في 

 %31ناث اإل ، ونسبةُ اً ( طالب230وزن الطبقة بواقع ) حسب %31الذكور نسبةُ  تنابحيث ك
لبة موزعين هؤالء الطّ و  ،( طالبة من بين طلبة الجامعة األردنّية312حسب وزن الطبقة بواقع )

 (.1رقم ) الجدولوالعلمّية واإلنسانّية كما في  ات الصحّيةكليّ ة هي الرئيس كلياٍت  على ثالِث 
 مجتمع الّدراسة (1) الجدول

 المجموع الجنس كلياتال
 2314 ذكر الصحّية

 5415 أنثى
 4333 ذكر العلمّية

 6245 أنثى
 4656 ذكر االنسانّية

 14133 أنثى
ة من بعض الكليات الفرعّية من الكليات وقد تم اختيار المشاركين في الّدراسة بطريقة عشوائيّ 
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 (2) الجدولاألساسّية وقد جاءت النتائج حسب 
 يات المستهدفةكلال (2)الجدول

 عدد العينة من كل كلّية عدد الطلبة كلياتال
 341 3323 الصحّية
 331 11243 العلمّية

 331 10603 االنسانّية
 الّدراسة أداتا

 :يناآلتي ياسيناستخدام المق هداف الّدراسة تمّ أ حقيق نات المناسبة لتابغرض جمع البي
والذي  Achievement Emotions Questionnaireاالنفعاالت األكاديمّية  استبانة أواًل:

( فقرة 43صلّية من )ت صورته األلفّ أت وقد( Pekrun, Goetz & perry, 2005من قبل ) عدّ أ 
تطويره ليناسب البيئة  تمّ  د، الفخر، األمل( وقوهي )المتعة يجابّيةإنفعاالت ثالثة ا على موزعة

لتدريج ليكرت الخماسي )موافق بشدة، موافق،  اً وفق هجابة عليردنّية بعد ترجمته، وتتدرج اإلاأل
 .محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(

 االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّيةصدق مقياس 
 الّصدق الظاهري:

للمقياس، بعرضه على هيئة تحكيم من ذوي الخبرة  اهري الظّ  دقّص الحقق من التَّ  تمَّ 
طلب إليهم إبداء الرأي  فقد، واّللغة االنجليزّية قويمربوي والقياس والتّ فس التَّ واالختصاص في علم النَّ 

 ةِ مدى مناسب، و ت لقياسهعدّ قياس الفقرات لما أُ الّدقة في ترجمِة األبعاد والفقرات، و  فيه من حيث
 فقراِت  شمولّيةِ ، و لهذه الفقرات غوّيةِ الل   الصياغةِ  مةِ مدى مالءَ ، و المستهدفةِ  العمرّيةِ  للفئةِ  الفقراِت 

 اإلضافة.ب وسواء بالحذف أ تعديلٍ  إجراء أيّ ، و المقياسِ 
على عّينة  المقياَس  تانالباحث تقحكمين، وطبَّ المُ  آراءِ  وفقَ  إعادة صياغة الفقراِت  تمَّ قد و 

( 51حجمها) ، بلغَ عّينة الّدراسة من غيرِ  لوريوس في الجامعة األردنّيةالبكااستطالعّية من طلبة 
 أكد من الجوانب اآلتّية:بهدف التَّ  طالبًا وطالبةً 

مدى  تحديدِ ، و أكد من درجة وضوح فقرات المقياسالتَّ ، و تحديد الوقت الالزم لتطبيق المقياس
 .المقياسِ  لتعليماِت  طلبةِ ال استجابةِ 

 داللة التمييز:
التحقق من داللة التمييز كمؤشر لصدق البناء من خالل استخراج معامالت ارتباط تم 

وهي قيم  (.0130 - .3220)الفقرات مع الّدرجة الكلّية للمقياس، وقد تراوحت معامالت االرتباط 
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 مناسبة وتدل على صدق البناء.
 االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّيةثبات مقياس 

 إذألفا،  -كرونباخ معادلةِ  اخلي باستخدامِ االتساق الدَّ بطريقة الّدراسة  أداةِ أكد من ثبات التَّ  تمَّ 
 (.0.94بلغت هذه القيمة )

 المقياس:طريقة تصحيح 
الذي  االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّيةللحكم على المتوسطات الحسابّية لفقرات مقياس 

 ؛د، غير موافق، غير موافق بشدة()موافق بشدة، موافق، محاي خماسيليكرت ال تدريجَ  استخدمَ 
 2درجات، وغير موافق  3درجات، ومحايد  4درجات، وموافق  5بحيث تعطى موافق بشدة 

 :استخدمت المعادلة اآلتّيةو درجة.  1درجة، وغير موافق بشدة 
 3أدنى قيمة(/ –)أعلى قيمة في التدريج 

(5-1/)3 =1.33 
 ي:أتسابّية كما يطات الحوبالتالي تكون فئات الحكم على المتوس

 منخفض      (2.33  -1)
 متوسط ( 3.67 – 2.34)
 (    مرتفع5 -  3.68) 

 \MSLQ( )The Making of the Motivated) دافعّية اإلنجاز استبانة ثانيًا:
Strategies for Learning Questionnaire  ّاستخدام مقياس دافعّية اإلنجاز لتحقيق  (: تم

تطويره ليناسب  ( والذي تمّ Duncan & McKeachie ,2005ه )عدّ أ هداف الّدراسة، والذي أ 
  .فقرة (31)ردنّية، والذي يتكون من البيئة األ

 صدق مقياس دافعّية اإلنجاز:
 : لّظاهري دق اّص ال

على هيئة تحكيم من ذوي الخبرة  للمقياس، بعرضهِ  ظاهري صدق الالحقق من التَّ  تمَّ 
طلب إليهم إبداء الرأي  فقد، واللغة االنجليزّية والقياس والتقويم ربوي فس التَّ واالختصاص في علم النَّ 

مدى مناسبة ، و عدت لقياسهقياس الفقرات لما أُ الّدقة في ترجمة األبعاد والفقرات، و  فيه من حيث
شمولّية فقرات ، و غوّية لهذه الفقراتمة الصياغة الل  مدى مالءَ ، و الفقرات للفئة العمرّية المستهدفة

 اإلضافة.ب وإجراء أي تعديل سواء بالحذف أو  ،المقياس
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على عّينة  المقياَس  تانالباحث تقالمحكمين، وطبَّ  آراءِ  وفقَ  إعادة صياغة الفقراِت  تمَّ قد و 
 ، وقد بلغَ عّينة الّدراسة من غيرِ  البكالوريوس في الجامعة األردنّيةاستطالعّية من طلبة 

 الجوانب اآلتّية:أكد من ( طالبًا وطالبة بهدف التَّ 51حجمها)
تحديد مدى ، و أكد من درجة وضوح فقرات المقياسالتَّ ، و تحديد الوقت الالزم لتطبيق المقياس

 لتعليمات المقياس. طلبةاستجابة ال
 داللة التمييز:

تم التحقق من داللة التمييز كمؤشر لصدق البناء من خالل استخراج معامالت ارتباط 
( وهي قيم 0.659 - 0.272ياس، وقد تراوحت معامالت االرتباط )الفقرات مع الّدرجة الكلّية للمق

 مناسبة وتدل على صدق البناء.
 ثبات مقياس )دافعّية اإلنجاز(

 إذألفا،  -كرونباخ معادلةِ  اخلي باستخدامِ االتساق الدَّ بطريقة الّدراسة  أكد من ثبات أداةِ التَّ  تمَّ 
 (.0.859بلغت هذه القيمة )

 :المقياسطريقة تصحيح 
 هوالذي تتدرج االجابة علي دافعّية اإلنجازللحكم على المتوسطات الحسابّية لفقرات مقياس 

لتدريج ليكرت الخماسي )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة( بحيث  وفقاً 
درجة، وغير  2درجات، وغير موافق  3ومحايد  ،درجات 4درجات، وموافق  5تعطى موافق بشدة 

 المعادلة اآلتّية:  . واستخدمتدرجة 1فق بشدة موا
 3أدنى قيمة(/ –)أعلى قيمة في التدريج 

(5-1/)3 =1.33 
 ي:أتم على المتوسطات الحسابّية كما يوبالتالي تكون فئات الحك

 منخفض       ( 2.33  -1)
 متوسط  ( 3.67 – 2.34)

 مرتفع   (    5 -  3.68)

 اإلحصائّية:المعالجة 
 :تّيةحصائّية اآلسئلة الّدراسة باستخدام المعالجات اإلأ عن جابةاإل تتم

 نحرافات المعيارّية.يجاد المتوسطات الحسابّية واإلإ تمّ  نياول والثاأل ينالسؤال عن ةلإلجاب
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 الثالث تّم ايجاد معامالت ارتباط بيرسون.السؤال  عنجابة لإل
لخطي المتعدد الهرمي بطريقة الت األنحدار ايجاد معامإتم  السؤال الرابع عنلإلجابة 

Stepwise . 
  :الّدراسةنتائج 

 تمّ  لدى طلبة الجامعة األردنّية؟ ما مستوى االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية األول:السؤال 
فراد عّينة أداء نحرافات المعيارّية ألول بايجاد المتوسطات الحسابّية واالالسؤال األ عناالجابة 

 (: 3رقم ) الجدولنت النتائج كما في االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية، وكالّدراسة على مقياس ا
المتوسطات الحسابّية واألنحرافات المعيارّية ومستوى االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية لدى  (3) الجدول

 طلبة الجامعة األردنّية لألبعاد الفرعّية والدرجة الكلّية للمقياس مرتبة تنازلياً 
 المستوى  األنحراف المعياري  المتوسط الحسابي البعد مالرق
 مرتفع 5841. 4.03 الفخر 1
 مرتفع 6001. 3.96 األمل 2
 متوسط 6371. 3.65 المتعة 3

 مرتفع 5641. 3.86 الدرجة الكلّية
الكلي لمقياس االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية بلغ الحسابي المتوسط  ( أنّ 3) الجدولن يبيّ 

 بلغ ( بالرتبة األولى بأعلى متوسط حسابيالفخرفي حين جاء بعد ) مرتفع،( وبمستوى 3.06)
( وبمستوى مرتفع، في حين 3.36تاله ُبعد )األمل( بمتوسط حسابي ) مرتفع،( وبمستوى 4.13)

 .متوسط( وبمستوى 3.65حسابي ) األخيرة بمتوسطبالرتبة ( المتعةعد )جاء بُ 
االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية إلى أّن هذه االنفعاالت اإليجابّية عزى هذا االرتفاع في يُ قد و 

(، Thayer, 2012تدعم سلوك االقدام كما يتميز أصحابها بالحماس والطاقة واالستثارة والتفاؤل )
أّنهم أنهوا  إذويمكن أن يعود ذلك إلى االحساس بالفخر الذي يشعر فيه الطلبة في هذه المرحلة 

سة المدرسّية وأّنهم في طريقهم نحو تحقيق ذواتهم وحصولهم على شهادات جامعّية مرحلة الّدرا
ستمنحهم االستقاللّية واالعتماد على الذات، كما ويتفق هذا  إذستكون مدخلهم إلى سوق العمل 
على مجموعة من طلبة  التي ُطبقت( Pekrun et al.2002)االرتفاع بشكل جزئي مع دراسة 

 ماً هم مرتبطة ارتباطاً  مرتفعة لديهم كما أّنها االنفعاالت األكاديمّية أنّ  هات نتائجأثبت والتيالجامعة 
بتحفيز الطلبة وتحفيز استراتيجياتهم التعليمّية ومصادرهم المعرفّية وتنظيمهم الذاتي وتحصيلهم 

 الجوانب الشخصّية. فضاًل عناألكاديمّي 
 عناالجابة  تمّ  بة الجامعة األردنّية؟لدى طلدافعّية اإلنجاز ما مستوى  الثأني:السؤال 
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فراد عّينة الّدراسة على أداء نحرافات المعيارّية أليجاد المتوسطات الحسابّية واالإب ثانيالسؤال ال
ي لمقياس دافعّية اإلنجاز لدى طلبة المتوسط الحسابي الكلّ بلغ  فقد، دافعّية اإلنجازمقياس 

في حين تراوحت المتوسطات الحسابّية لفقرات  ،رتفع( وبمستوى م3.35الجامعة األردنّية بلغ )
كما  ( بمستوى مرتفع 4.21 - 3.35مقياس دافعّية اإلنجاز لدى طلبة الجامعة األردنّية بين ) 

 . (0.607)بلغ االنحراف المعياري 
وقد ُيعزى هذا االرتفاع في مهارات دافعّية اإلنجاز إلى أّن األشخاص ذوي الدافعّية المرتفعة 

الّصعبة وإلى رغبتهم في الّتفوق والّتميز، كما  بالمهماتجاز يوصفون بأّن لديهم الرغبة بالقيام لإلن
أّن الشعور المرتبط باإلنجاز قد يعكس أحد األمرين إما الرغبة في الّنجاح أو الخوف من الفشل 

فضل وذلك من خالل سعي الفرد ألقصى درجات الّنجاح من أجل التفوق على اآلخرين وبلوغ األ
(Shawashreh, 2007 ويمكن تفسير ذلك أّن معظم الطلبة الموجودين في الجامعة األردنّية ،)

معدل القبول في الجامعة األردنّية أعلى معدل  ُيعد إذمن ذوي الّتحصيل المرتفع في الثانوّية العاّمة 
 ود ألهمّية الّتعليمفي جميع جامعات المملكة كونها الجامعة األولى محلّيًا، كما أّن األمر قد يع

في األردن لما لُه من قيمٍة اجتماعّية عالّية جدًا لدى جميع طبقات المجتمع، كما أّن  ومكانته
معظم هؤالء الّطلبة يسعون إلرضاء ذويهم من خالل إنجازاتهم وحصولهم على شهادات علمّية، 

ويميلون إلى تكرار مواقف  للنجاح اً عالي اً كذلك فإّن معظم هؤالء الّطلبة هم ممن يمتلكون دافع
اإلنجاز التي حققوها بالسابق، كما ويتفق هذا االرتفاع في دافعّية االنجاز جزئيًا مع دراسة بيتين 

أّن الدافعّية  إلى التي أشارت (Baeten, Dochy, & Struyven.2013)ودوتشيو سترايفين 
نجاز والتعلم، وأّن البيئة التعليمّية المحفّزة دورًا في زيادة الّتحصيل والدافعّية لإل تؤديالّذاتّية للتعلم 

 في زيادِة الدافعّية لإلنجاز. تسهموالتي تشّجع على الّتفكير والّنقاش 
بين ( α=1.15ذات داللة إحصائية عند )هل توجد عالقة إرتباطّية الثالث: السؤال 

 األردنّية؟ نجاز لدى طلبة الجامعةاالنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية ودافعّية اإل
لإلجابة عن هذا السؤال تّم استخراج معامل إرتباط بيرسون بين االنفعاالت األكاديمّية 

 ( 4) الجدولكانت الّنتائج كما في و اإليجابّية ودافعّية اإلنجاز، 
 معامل إرتباط بيرسون بين االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية ودافعّية اإلنجاز (4) الجدول

 دافعّية 
 عامل اإلرتباطم 

 **0.597 األمل

 **0.625 المتعة
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 دافعّية 
 **0.588 الفخر

 **0.655 االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية
 (α=1.15)**دال إحصائيًا عند مستوى الداللة 

بلَغ معامل  فقد( أّن معامالت اإلرتباط جاءت جميعها دالة إحصائيًا وموجبة 4) الجدوليبّين 
( وُبعد 1.625( وُبعد المتعة مع دافعّية اإلنجاز )1.533افعّية اإلنجاز )ارتباط ُبعد األمل مع د

(، 1.655( ومقياس االنفعاالت اإليجابّية مع دافعّية اإلنجاز )1.500الفخر مع دافعّية اإلنجاز )
ويدل اإلرتباط اإليجابي على أّن الزيادة في  ( α=1.15)وهي قيم دالة عند مستوى الداللة 

 يجابّية بأبعادها الفرعّية والدرجة الكلّية تؤدي إلى الزيادة في دافعّية اإلنجاز.االنفعاالت اإل
وقد ُيعزى هذا اإلرتباط إلى أّن االنفعاالت اإليجابّية ذات صلة كبيرة بإنجاز المهمات 

العمليات المعرفّية واألدائّية للطلبة وهذا ما  فيأّنها تؤثر  فضاًل عنوخاصة المهمات التعليمّية 
رر إرتباطها المباشر بالتعّلم األكاديمّي وإنجازاتهم األكاديمّية ودافعّية اإلنجاز لديهم خالل يب

 & ,Scherer, Walbott) مسيرتهم التعليمّية سواء بالمدارس أو بالجامعات
Summerfield,1986 كما أّن االبحاث التي درست المتغيرات الداخلّية كالفخر المرتبط ،)

دوافع النجاح يتعلمها الفرد في الفترات المبكّرة من حياته من خالل إرتباطها  باإلنجاز بيّنت أنّ 
تتكون مثيرات مرتبطة باإلنجاز عند تقديم المكافاة ويرتفع بذلك دافع النجاح  إذبمكافآت الوالدين 

عندهم كما ترتبط مثيرات اإلنجاز لديهم مع تلك االنفعاالت اإليجابّية التي حدثت بالماضي 
(Atkinson & Birch, 1978)، يمكن تفسير ذلك من خالل  اإلحساس الذي يشعر به  إذ

أن تكون أجواء  فيالطلبة كالفخر الذي يعتليهم كونهم من أصحاب المعداّلت المرتفعة، وكذلك 
المنافسة الموجودة في بيئتهِم التعليمّية واألسرّية لها دور كبير على تحفيزهم للوصول إلى اإلنجاز 

( Mega et al, 2014ميجا ورونكوني ودي وروزأنا )وهذا يتفق بشكل جزئي مع دراسة والنجاح، 
 على اإلنجاز األكاديميّ بنوعيها عند طلبة الجامعة تؤثر  االنفعاالت أنّ  هاأظهرت نتائجالتي و 

 وعلى دافعّية اإلنجاز.
تفسير  األمل( في، االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية )الفخر، المتعة مقدرةما  الرابع:السؤال 

 دافعّية اإلنجاز لدى طلبة الجامعة األردنّية؟
لإلجابة عن هذا السؤال تّم استخراج معامالت اإلنحدار الخطي المتعدد الهرمي المستخرجة 

 في( األمل المتعة، الفخر،) اإليجابّية األكاديمّية االنفعاالت مقدرةلقياس  Stepwiseبطريقة 
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 (:5) الجدول، وكانت النتائج كما في األردنّية الجامعة طلبة ىلد اإلنجاز دافعّية تفسير
االنفعاالت  مقدرةلقياس  Stepwiseنحدار الخطي المتعدد بطريقة معامالت تحليل اإل  (5) الجدول

 األكاديمّية اإليجابّية )الفخر، المتعة، األمل(  في تفسير دافعّية اإلنجاز لدى طلبة الجامعة األردنّية

 النموذج

لمعامالت غير ا
المعامالت  المعيارّية

المعيارّية 
 β بيتا

الداللة  قيمة ت
 R R2 اإلحصائّية

التغير 
في 
R2 
 
 

 قيمة
 ف

داللة 
التغير 

في مربع 
 االرتباط

معامل 
 األنحدار

الخطأ 
المعيار 

 ي
3.49  122. 425. الثابت

6 .000*      

6.90 256. 035. 244. المتعة
7 .000* .62

5 
.39
0 

.39
0 

638.82
9 .000* 

6.87 242. 036. 244. االمل
4 .000* .70

6 
.49
9 

.49
7 

330.14
1 .000* 

 (α=1.15)دال إحصائيًا عند مستوى  *

أبقت على  Stepwiseالخطي المتعدد بطريقة ( معامالت اإلنحدار 5) الجدوليبّين 
 لدى اإلنجاز دافعّيةفي ( من التباين %43.3المتغيرات )المتعة واألمل( والتي تفّسر مجتمعة )

 قيم أنّ  الجدول، ويظهر (α=1.15)وهذا التفسير دال إحصائيًا عند مستوى  األردنّية الجامعة طلبة
= ت ؛β = 0.256)متغير المتعة  على إحصائياً  ودالةموجبة  جاءت المعّيرة نحداراإل معامالت
  ؛6.034= ؛ت β = 0.242)وموجبة ودالة إحصائيًا على متغير األمل  (p= 0.000  ؛6.313

p= 0.000)  وقد بلغ معامل االرتباط الكليR2  بين المتغيرات ودافعّية اإلنجاز لدى طلبة
من التباين في دافعّية اإلنجاز يفسر من  %43.3 أن( وهذا يعني 1.433الجامعة األردنّية )

( من دافعّية %43.3)على  تفسير  مقدرةخالل المتغيرات أي أّن متغيرات )المتعة واألمل( لها ال
 اإلنجاز لدى طلبة الجامعة األردنّية.

في التفسير إلى العالقة ما بين االنفعاالت اإليجابّية ودافعّية اإلنجاز  مقدرةوقد ُتعزى هذه ال
إلى أّن انفعال المتعة يظهر كدليل على أّن األمور تسير بشكلها الصحيح وكما هو مخطط لها، 

تعين نشعر بأّننا متفائلين كما ونشعر بالحماس واإلنطالق وحب كما أنّنا عندما نكون مستم
االستطالع واإلثارة والتعجب والتحدي ونشعر بدافعّية داخلّية عالّية وكأّننا نمتد خارج 

(، كما وأّن اهم وظيفة النفعال األمل هي استمرار الشخص ومتابعته لهدفه Izard,1991ذواتنا)
(. ويمكن أن يظهر ذلك من خالل شعور الطلبة Bruininks & Malle, 2005والسعي لتحقيقه )



 .0202، الثالث األردنية، المجلد السادس، العددة التربوية مجلال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

21 

بالمتعة في دراستهم للتخصصات التي قد اختاروها حسب رغباتهم وإلى تواجدهم بالجامعة التي 
يفضلونها، كما أّن انفعال األمل لديهم مرتبط بخبرة النجاحات السابقة وهو بمثابة المحرك الداخلي 

زى انخفاض مستوى انفعال الفخر لدى الطلبة إلى أسباب مختلفة لدافعيتهم لإلنجاز، ويمكن أن يع
كانخفاض تقدير الذات عندهم أو عدم الرضا عن التخصص الذي يدرسونه أو بسبب انخفاض 
تحصيلهم األكاديمي والذي يتسبب بشعور العار داخل محيطهم الجامعي واألسري، كما ويتفق ذلك 

 والتي (Villavicencio & Bernardo, 2013) ردوبيرناو فيالفيكنسيو  بشكل جزئي مع دراسة
 كما أنّ االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية هي عوامل تنبؤّية باإلنجاز األكاديمّي،  أنّ  نتائجهاأظهرت 

ويتفق ذلك جزئيا مع دراسة  اإلنجاز األكاديمّي.  فيالمستوى المنخفض من المتعة له أثر سلبي 
االنفعاالت  أنّ  هاأثبتت نتائجوالتي ( Pekrun et al, 2002) بيكرون وغوتز وتيتز كل من

بتحفيز الطلبة وتحفيز استراتيجياتهم  ماً هم مرتبطة ارتباطاً بنوعيها اإليجابي والسلبي األكاديمّية 
 التعليمّية وتنظيمهم الذاتي وتحصيلهم األكاديمّي.

 الّدراسة:توصيات 
وكيفّية االنفعاالت األكاديمّية اإليجابّية  موضوعوالتربويين في باحثين االهتمام من قبل ال .1

 في الجانب األكاديميّ  لها من تأثيرلما  الطلبة في جميع المراحل الدراسّية،تطويرها لدى 
 .دافعّية اإلنجازالمتمثل في  والمعرفي

 خرى.أجراء دراسات على مراحل عمرّية مختلفة إ .2
اإليجابي والسلبي كانفعاالت )الراحة  أنواع أخرى من االنفعاالت بنوعيهاجراء دراسات على إ .3

ت مختلفة سواء أثناء النواحي األكاديمّية بأوقا فيلتقصي أثرها  والقلق والعار والغضب(
 أثناء الّدراسة داخل وخارج الصف ووقت االمتحانات. المحاضرات أم
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