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ملخص :
ال�سببية بني
ْ
هدفت هذه ال ّدرا�سة �إىل الك�شف عن العالقات ّ
احلاجات النف�سية وال ّتوجهات الهدفية واالنهماك يف التعلم من
خالل منذجة َ�سببية مقرتحة ت�ستند �إىل �أ�س�س معرفية اعتمدت �أ�سلوب
تكونت عينة
حتليل امل�سار لتف�سري االنهماك يف التعلم .ولتحقيق ذلك ّ
ال ّدرا�سة من ( )754طال ًبا وطال ًبة يف جامعة الريموك .ولتحقيق
�أهداف الدرا�سة مت ا�ستخدام جمموعة من الأدوات هي :مقيا�س �إِ�شباع
احلاجات النف�سية لالجارديا وريان وكوت�شمان ودي�سي( (�La Guar
 ،)dia, Ryan, Couchman, & Deciومقيا�سي ال ّتوجهات الهدفية
واالنهماك يف التعلم من �إعداد الباحثني.
�أظهرت النتائج �أن م�ستوى �إ�شباع حاجتي اال�ستقالل والكفاءة
متو�سط� ،أما �إ�شباع حاجة االنتماء فقد جاء مب�ستوى مرتفع .كَ ما
ك�شفت النتائج �أن التوجهات الهدفية الأداء �إقدام والأداء �إحجام
وال ّتمكن �إحجام جاءت مب�ستوى متو�سط .كما كَ �شفت نتائج الدرا�سة
عن رف�ض النموذج ال�سببي املقرتح كنموذج مثايل يف تف�سري
فتم اعتماد النموذج املُناف�س
البيانات النخفا�ض قيم املُطابقةَّ ،
كنموذج مثايل الرتفاع قيم املطابقة ووقوعها �ضمن القِيم املقبولة.
الكلمات املفتاحية :احلاجات النف�سية ،التوجهات الهدفية،
االنهماك يف التعلم.
A Causal Model of the Relationship among Psychological Needs, Goal Orientations and Engagement in
Learning

Abstract:
This study aimed at detecting the causal relations
between psychological needs, goal orientations and
engagement in learning through a proposed model
based on cognitive principles using path analysis
to explain engagement in learning. To achieve this
aim, the study sample consisted of (754) students at
Yarmouk university. For the purposes of study, the
researchers used a set of tools which are: Basic Needs
Satisfaction in General Scale for La Guardia, Ryan,
Couchman, & Deci, and prepare the tools of Goal
Orientations and Engagement in Learning. The results
showed that the subjects of the study have mid-level of
autonomy and competence needs.
The results
of the study also revealed that goal orientations of
performance approach, performance avoidance and
mastery avoidance were med-level. The results of
study also revealed the rejection of the causal model
proposed as an ideal model in the interpretation of
the data for the decrease in the matching values. The
competing model was adopted as an ideal model for
high matching values and falling within acceptable
values.

Keywords:
Psychological
Needs,
Orientations and Engagement in Learning.

مقدمة

وافع من املُحددات الأ�سا�سية ل�سلوك الإن�سان يف
ُت َع ُّد ال ّد ُ
خمتلف الأحداث واملواقف؛ ومن هنا بد�أ اهتمام كثري من الباحثني
واملنظرين يف حماولة الك�شف عن هذه ال ّدوافع يف حماولة منهم
لتف�سري الأمناط ال�سلوكية والتنب�ؤ بها و�ضبطها .و ُت َع ُّد املواقف
كبريا
ال�صفية من املواقف التي ت�أخذ فيها الدوافع حي ًزا ً
ال ّتعليمية ّ
يف تف�سريها ،وبخا�صة عند احلديث عن انهماك الطلبة يف مهمات
كون هذه املواقف التعليمية هي �أداة املجتمع الرئي�سة يف
حمددةْ ،
تربية الن�ش ِء و�إعداده و�إحداث ال ّتغريات املن�شودة.
طويل من حياتهم اليومية
�إذ ُيالحظ � ّأن الطّ لبة يق�ضون وق ًتا
اً
يف امل�ؤ�س�سات ال ّتعليمية ،ف�أُخِ َذ مفهوم االنهماك لل ّداللة على َن ْوع
االنفعال و�ش ّدته الذي ُيرافق بدء الفرد بالقيام بالأن�شطة املختلفة
مثل ال ّتعلم .ويرتبط انهماك الطلبة املرتفع واملنخف�ض مب�صادر
االنهماك كاحلاجات النف�سية الثالثة (اال�ستقالل واالنتماء
والكفاءة) ،ذلك �أن دعم احلاجات النف�سية ال ّثالثة يعزز االنهماك؛
لأن االنهماك ينطوي على �إ�شباع احلاجات ،ومن العوامل امل�ؤثرة
باالنهماك التوجهات الهدفية حيث ُتعترب من �أهم امل�صادر الدافِعة
الختيار الطّ لبة للأن�شطة واملثابرة عليها و�إجنازها (Reeve, 2009؛
.)Peer, 2007
االنهماك يف التعلم :Engagement in Learning
ُت َع ًّد زيادة انهماك الطلبة باملهمات التعليمية اخلا�صة ،مِ ن
أهم التحديات التي تواجه املُربني�ِ ،إذ ُت�شري ال ّدرا�سات �إىل �أن الطلبة
� ّ
ال�سلم التعليمي
َيغدون �أق َّل انهماكً ا يف املدر�سة �أثناء تق ّدمِ هم يف ُّ
( Klem & Connell, 2004؛ .)Veiga et al, 2012
ومن هذا املُنطلق بر َز م�صطلح االنهماك يف التعلم باعتباره
حجر الزاوية يف قامو�س التعليم العايل على مدى ال َعقد املا�ضي،
ا�ستخداما كو�صف موجز ملجموعة
فغدا هذا امل�صطلح هو الأكرث
ً
اندماجا مع
من الأمناط ال�سلوكية التي متيز الطلبة الذين هم �أكرث
ً
املجتمع اجلامعي (.)Krause, 2005
وانعك�س االهتمام باالنهماك يف التعلم على تعد ِد ال ّتعريفات
َ
املقدمة له ومنها تعريف �آ�سنت ( )Astin, 1999الذي ُيعرف االنهماك
خ�ص ُ�صها
يف التعلم ب�أنه مقدار الطاقة اجل�س ّدية
ّ
والنف�سية التي ُي ّ
فيعرف
الطالب لِلخربة الأكادمييةّ � .أما ريف ()Reeve, 2012
ّ
ومندجما
نخرطً ا
االنهماك على �أنه املدى الذي َيكون فيه الطالب ُم َ
ً
يف َن�شاط ال َّتعلم ،ويف مو�ضوع �أو حدث يف جمال معني.
�إٍ َّن ال ّتوجهات احلديثة يف هذا املو�ضوع ترى االنهماك يف
ال ّتعلم بمِ َ نظور ثالثي ال ْأبعاد َي�شمل؛ االنهماك املعريف :والذي ُي�شري
�إىل �إراد ِة الطلبة لبذلِ اجلهد الالزم لفهم و�إتقان الظواهر املُعقدة
وا�ستخدام ا�سرتاتيجيات ال ّتنظيم الذاتي ،كمراقبة الفهم وربط
ال�سابق بالتعلم الالحق� ،أما االنهماك االنفعايل ّف ُي�شري �إىل
التعلم ّ
املدر�سيةَ ،و ُوجود
عليمية
اال�ستجابات العاطفية َ
ّ
نحو اجلوانب ال ّت ّ
العواطف يف املهمة املقدمة ،مثل االهتمام واملتعة ،بالإ�ضافة �إىل
اجتاهات الطلبة نحو الأقران واملعلمني وامل�ؤ�س�سة التعليمية(  (�Les
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ter, 2013؛(.)Reeve, 2012; Anderman & Patrick, 2012

الفعلية
أخريا االنهماك ال�سلوكي الذي ُي�شري �إىل املُ�شاركة
و� ً
ّ
يف الأن�شطة ،وينطَ وي على ال�سلوك الإيجابي ،مثل اتباع الأنظمة
ال�سلوكات
وااللتزام بقواعد الغرفة
ّ
ال�صفية ،بالإ�ضافة �إىل غِ ياب ّ
املعرقلة ،كالتغيب عن املدر�سة واالنخراط يف امل�شكالت .كذلك
يت�ضمن �سلوكات مثل اجلهد واملثابرة والرتكيز واالنتباه وطرح
الأ�سئلة والإ�سهام يف املناق�شة ال�صفية (& Fredricks, Blumenfeld
.)Paris, 2004
ِو�صف ِه املفتاح لعالج
أهمية كبرية؛ ب ْ
ولالنهماك يف التعلم � ّ
ال�ضجر واالغرتاب
من
املرتفعة
وامل�ستويات
انخفا�ض التح�صيل،
ِ
َّ
ون�سب الت�رسب املرتفعة ،و ُت�شري بع�ض التقديرات �إِىل �أن (- %25
ِ
 )% 40من الطلبة ْيظهرون عالمات عدم االنهماك مثل الالمباالة
أي انتباه(  (�Fredricks & Mc
وعدم بذل جهد مرتفع ،وعدم �إعطاء � ّ
.Closky, 2012؛ .Hyde, 2009
و ُيع ّد �إ�شباع احلاجات من العوامل ا ُ
مل�ؤَثرة باالنهماك يف
التعلم؛ فلحاجات الإن�سان دور كبري ومهم يف حياته ،ملا لها من
�آثار كبرية يف �سلوكه ،ف�إ�شباع هذه احلاجات ي�ؤدي به �إىل حتقيق
التوازن .ومن احلاجات التي ي�سعى الفرد لتحقيقها احلاجات
ومنتجا يف جمتمعه،
فعال
النف�سية؛ فمن خالل حتقيقها يغدو كائ ًنا اً
ً
ّ
ي�سعى با�ستمرار للنمو والتطور ،فللحاجات ت�أثري كبري يف �شخ�صية
الفرد و�سلوكه (القطناين.)2011 ،
احلاجات النفسية :Psychological Needs
من النظريات التي بحثت احلاجات نظرية حتديد الذات
( )Self-Determination Theoryلدي�سي ورايان  Deci & Ryanوهي
نظرية كلية للدافعية الإن�سانية ،ومنو ال�شخ�صية .وتركز هذه النظرية
ال�سلوك املُحدد ذات ًيا،
ب�شكل �أ�سا�سي على ال�سلوك الإرادي الطّ وعي �أو ّ
كما تفرت�ض هذه النظرية جمموعة �أ�سا�سية من احلاجات ال ّنف�سية
إ�شباعها �أ�سا�س ًيا وحيو ًيا لأداء الإن�سان احليوي
العاملية ،والذي ُي َع ُّد � ُ
وال�صحي بغ�ض النظر عن الثقافة �أو املرحلة النمائية (Ryan,
.)2009
وتعملُ نظرية حتديد الذات على حتليل دوافع ال�سلوك الإن�ساين،
م�ستقل وناب ًعا من تقريرهم
�أي الدرجة التي يكون فيها �سلوك الأفراد
اً
الذاتي .كما �أن هذه النظرية ترى �أن لدى الأفراد ا�ستعدا ًدا للتعلم
نظرا المتالكهم عمليات من الدوافع
ومواجهة التحديات يف بيئاتهم ً
الداخلية (.)Miner, Dowson & Malone, 2013
وت�شري مراجعة الأدب النظري �إىل تزاي ِد �أهمية نظرية حتديد
الدرا�سات
الذات يف ال�سنوات الأخرية ،والتي يتم توظيفها يف ّ
وال�سعادة ،فنظرية حتديد
البحثية املُتعلقة بعلم النف�س الإيجابي ّ
الذات تدعي �أنه عند �إ�شباع احلاجات النف�سية الأ�سا�سية عند الأفراد
ال�صحة النف�سية (.)Uzman, 2014
�ستتحقق ّ
وق ّدم دي�سي ورايان ثالث حاجات نف�سية �أ�سا�سية ،وقد �أثبتا
ذلك عِ لم ًيا من خالل جمموعة من الأدلة العلمية حول �صلتها بتقدير
الذات والإبداع والتعلم املفاهيمي ،حيث اعتربا �أن اال�ستقالل هو
املفتاح والعامل الأ�سا�سي لتحقيق الذات ،بحيث يكون م�صدر �سلوك
الفرد ناب ًعا من ذاته وعدم االعتماد على م�صادر وم�ؤثرات خارجية،
وبالتايل ف�إن الذات جتعل الفرد �صان ًعا الختياراته اخلا�صةّ � ،أما
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االنتماء فيتمثلُ ب�شعور االرتباط مع الآخرين مع وجود االهتمام
املتبادل بينهم مع الإح�سا�س بالطم�أنينة اجتاه الأفراد واملجتمع
مع �شعوره بالأمن واحلماية �ضمن بيئته التي يعي�ش فيها ،يف
حني تمُ ّثل الكفاءة �شعور الفرد بامتالكه فاعلية للقيام بالتفاعل
ُر�ص املتاحة للتجريب
مع البيئة االجتماعية من �أجل ا�ستغالل الف ِ
وال ّتعبري عن القدرات ،بالإ�ضافة �إىل الرغبة املوروثة لدى الفرد
ري يف البيئة ،فهي ال ّنزعة �إىل اال�ستك�شاف (Broeck,,
لل�شعو ِر بالت�أث ِ
Vansteenkiste, Witte, Soenens & Lens, 2010; Dierendonck,

.)2012; Miner et al, 2013
و�إن �إ�شباع احلاجات النف�سية الثالث وفق نظرية حتديد الذات
ي�ؤدي �إىل �إحداث التكامل يف ال�شخ�صية والنمو االجتماعي ،بينما
ي�ؤدي عدم �إ�شباعها �إىل ال ّت�شتت واالغرتاب (الرمياوي و�أبو نعمة
و�شاهني.)2015 ،
التوجهات اهلدفية :Goal Orientations
ال�سلوك
و ُت َع ُّد عملية حتديد الأهداف ذات �أهمية خا�صة يف حف ِز ّ
الإجنازي ،وحتريكه وتوجيهه واحلفاظ على �شدته مع الإبقاء على
مما ُي�سهم يف حتقيق جملة من املزايا كَ توجيه االنتباه
ا�ستمراريتهّ ،
وزيادة اجلهد واملُثابرة وتطوير ا�سرتاتيجيات عمل مبتكرة ،وظهرت
خالل اخلم�س والع�رشين �سنة املا�ضية عديد من النظريات لتف�سري
التوجهات الهدفية للأفراد ،ومنها نظرية هدف الإجناز كواحدةٍ من
�أكرث ال ّنظريات �شهرة �ضمن نظريات دافعية الإجناز(  (�Meece, An
derson & Anderman, 2006؛ الزغول.)2006 ،
و ُيالحظ �أن ثم َة تعريفات متعددة للتوجهات الهدفية ،وعدم
اتفاق على حتديد التوجهات الهدفية التي ميكن �أن يتبناها الطالب
يف مواقف الإجناز ،ومن التعريفات املقدمة للتوجهات الهدفية
وجهات الهدفية ب�أنها منط
تعريف �آمز ( )Ames, 1992الذي يرى ال ّت
َ
ُمتكامل من االعتقادات و�أ�ساليب العزو واالنفعال ،التي تنتج ال�سلوك
ال�سعي
فتعرف التوجهات الهدفية ب�أ ّنها ّ
املق�صود� .أما دويك ّ Dweck
امل�ستمر من الأفراد كبعد �شخ�صي مف�ضل يف مواقف الإجناز (Walle,
)Corn & Slocum, 2001
كَ ما تتعدد ت�صنيفات ال ّتوجهات الهدفية ،ومن هذه الت�صنيفات؛
الرباعية الذي يت�ضمن �أربعة ت�صنيفات للتوجهات
ت�صنيف النماذج ّ
أول �أهداف التمكن�/إقدام
الهدفية التي ميكن �أن يتبناها الفرد؛ � اً
والذي َيقود الطالب ملحاولة �إكمال املهمة من �أجل زيادة املعرفة،
ثان ًيا �أهداف توجه التمكن�/إحجام وفيها يحاول الفرد جتنب مهمة
الإجناز �إذا ترافقت مع �إح�سا�سه مع بعدم القدرة على �إكمال املهمة
بنجاح .رغم � ّأن هدف ال ّتمكن�/إحجام ُيركز على الإتقان كهدف
ُم�شرتك مع �أهداف الإتقان �إقدام� ،إال �أن االنهماك يف املهمة يكون
ن�صبا على الرتكيز على جت ّن ِب الأخطاء وحاالت الف�شل �أو انتقا�ص
ُم ًّ
من املهارات املوجودة (.)Was, 2006; Boekel & Martin, 2014
ثالثًا �أهداف الأداء�/إقدام َينظرون �إىل �أنف�سِ هم على �أنهم
قدارا جي ًدا من القدرة ،ويرغبون بقيا�س �أنف�سهم مقابل �أداء
ميتلكون مِ ً
أخريا �أهداف الأداء�/إحجام يركز
الآخرين من �أجل �إثبات قدرتهم .و� ً
أنف�سهم كناق�صي القدرة لذلك يرغبون يف جت ّنب
الطلبة يف �أنهم يرون � َ
مواقف الإجناز العامة والتي رمبا �سيت�أكد فيها افتقارهم للقدرة،
وغال ًبا ه�ؤالء الطلبة يبنون �إح�سا�سهم بالكفاء ِة على حت�صيلهم يف
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بناء على �إح�سا�سهم احلقيقي بالفاعلية الذاتية ،وذلك
ولي�س ً
املا�ضي َ
� Haأهمية الدراسة:
من �أجل حماية قيمة الذات ف�إنهم يتبنون ا�سرتاتيجيات التجن ب
ّ

ّ

 rackiewicz, 1996 & Elliot؛(Nicholls, 1984؛ .)Was, 2006
ي ّت�ضح ممِ ّ ا �سبق �أن �أ�سباب انهماك الطلبة يف ال ّتعلم يرتبط
بطبيعة �أهداف الإجناز التي يتبنونها ،فعلى �سبيل املثال رمبا
يختار الطلبة امل�شاركة واالنخراط يف �أن�شطة حمددة للح�صول على
املكاف�أة اخلارجية �أو لتطوير مهاراتهم وقدراتهم� ،أو لإظهار �أنهم
�أذكياء عن طريق تفوقهم على الآخرين� ،أو عن طريق حماولة حتقيق
النجاح ببذل �أقل جهد (.Ames, (1990

مسوغات بناء النموذج االفرتاضي:
بنا ًء على الأدب النظري حول متغريات الدرا�سة واالرتباط
يف ما بينها واملتعلقة بهاَ ،ث َّمة عددا ً من املُ�سوغات لبناء النموذج
االفرتا�ضي:
 وجود توجه عام حول وجود عالقة ارتباطية موجبة
بني �إ�شباع احلاجات النف�سية واالنهماك يف التعلم كدرا�سة (Ryzin,
.)Gravely & Roseth, 2009
 وجود توجه عام بني الدرا�سات حول وجود تباين يف
م�ستوى االنهماك تب ًعا للأهداف التي قد يتبناها الطلبة ومن ذلك
درا�سة فان (.)Phan, 2014
 الأ�سا�س املنطقي املتمثل يف وجود ارتباط بني حاجتي
اال�ستقالل والكفاءة كحاجتني فرديتني يحاول الفرد �إ�شباعهما
ذات ًيا دون احلاجة للجماعة مع توجهي هدف التمكن �إقدام/
�إحجام ،وارتباط حاجة االنتماء كحاجة ي�سعى الفرد من خاللها �إىل
توجهي هدف الأداء
احل�صول على ال َقبول واالرتباط باجلماعة مع
ّ
�إقدام�/إحجام.

مشكلة الدراسة:
ال�سببية املحتملة بني احلاجات
ُيعد الك�شف عن العالقة ّ
ملحا؛ وذلك
أمرا ً
النف�سية وال ّتوجهات الهدفية واالنهماك يف ال ّتعلم � ً
للتعرف �إىل طبيعة االرتباطات القائمة بينها ،الأمر الذي ُي�سهم يف
جعل التعلم ذو معنى و�أكرث فاعلية ،وت�ساعد هذه املعرفة كذلك يف
�سد ثغرة متعلقة بالأدب الرتبوي ،الذي مل يتطرق �إىل هذه العالقات،
فهما �أكرث عم ًقا لكيفية تفاعل هذه املتغريات م ًعا ،الأمر
مما يحققُ ً
ّ
الذي يجعل القائمني على العمل الرتبوي �أكرث قدرة على توظيفها
يف امليدان العملي .فاليوم جند �أن الطلبة يف اجلامعات ُيعانون من
انخفا�ض يف م�ستوى االنهماك �أثناء املواقف التعليمية التعلمية،
ٍ
ولع ّل من �أهم الأ�سباب التي تقود الطلبة لذلك هو انخفا�ض الدافعية
لديهم ،ومن �أهم ال ّدوافع التي ينبغي ال ّتنبه لها هي حاجاتهم
الفطرية الداخلية؛ فعدم �إ�شباع هذه احلاجات قد ي�ؤثر يف انهماك
الطلبة ،وذلك ُيربر االهتمام ب�إ�شباع حاجات الطلبة وذلك من خالل
منذجة عالقة �سببية للعالقات بني احلاجات النف�سية والتوجهات
الهدفية وانهماك الطلبة يف التعلم .لذا تهدف هذه الدرا�سة �إىل الك�شف
عن العالقة بني هذه املتغريات وو�ضع منوذج �سببي يو�ضح العالقة
التو�سطية للتوجهات الهدفية بني احلاجات النف�سية واالنهماك.

تكم ُن الأهمية النظرية لهذه الدرا�سة يف حداثة مو�ضوعها
ُ
مو�ضوعا مل ُيعالَج
الدرا�سة واحلاجة للبحث فيه؛ كونها تتناول
ً
من قبل يف ال ّدرا�سات العربية _ على حد علم الباحثان_ �إذ حتاول
هذه الدرا�سة التعرف �إىل منذجة العالقات بني هذه املتغريات
(احلاجات النف�سية والتوجهات الهدفية واالنهماك يف التعلم).
دورا و�سيط ًيا بني احلاجات
واعتبار �أن التوجهات الهدفية تلعب ً
النف�سية واالنهماك ،وحماولة الك�شف عن العالقة بني املتغريات
ال�سببي املقرتح يربط بني هذه املتغريات ويو�ضح
الثالثة ،والنموذج ّ
عالقتها املبا�رشة وغري املبا�رشة.
ومن الناحية العملية تت�ضح �أهمية الدرا�سة بالفائدة التي
تعود على اجلهات املخت�صة يف اجلامعة للتعرف على م�ستوى
�إ�شباع احلاجات النف�سية عند الطلبة وبالتايل العمل على تلبية تلك
احلاجات ،مما ينعك�س على تفعيل الأن�شطة الالمنهجية التي ميكن
�أن ت�ساعدهم يف ذلك ،وكذلك العمل على تب�صري الطلبة ب�أمناط
الأهداف التي يتبنونها والآثار املرتتبة عليها ،وتب�صريهم بكيفية
�صياغة هذه الأهداف والتحقق من �إجنازها.

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدرا�سة �إىل:
1 .1معرفة م�ستوى االنهماك يف التعلم واحلاجات النف�سية
والتوجهات الهدفية واالنهماك يف التعلم لدى طلبة جامعة الريموك.
2 .2معرفة العالقة ال�سببية التي تربط بني متغريات احلاجات
النف�سية والتوجهات الهدفية واالنهماك يف التعلم.

أسئلة الدراسة:
�سعت هذه الدرا�سة ملحاولة الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
1 .1ما م�ستوى احلاجات النف�سية لدى طلبة جامعة الريموك؟
2 .2ما م�ستوى التوجهات الهدفية التي يتبناها طلبة جامعة
الريموك؟
3 .3ما م�ستوى االنهماك يف التعلم لدى طلبة جامعة الريموك؟
4 .4ما النموذج ال�سببي الأمثل للعالقة بني متغريات احلاجات
النف�سية والتوجهات الهدفية واالنهماك يف التعلم؟

التعريفات املفاهيمية واإلجرائية:
التوجهات الهدفية :مفهوم افرتا�ضي يتمثل بالإجنازات التي
ي�ضعها الطالب ك�أ�سباب تدفعه لالندماج يف املهمات املتنوعة،
وت�شمل �أربعة �أهداف؛ �أهداف التمكن�/إقدام ،و�أهداف التمكن/
�إحجام ،و�أهداف الأداء�/إقدام ،و�أهداف الأداء�/إحجام .و ُتقا�س
بدرجات �أبعاد التوجهات التي يح�صل عليها الطالب على املقيا�س
الذي قام الباحثان بتطويره لهذا الغر�ض .والذي مت �إعداده خالل
�إجراءات هذه الدرا�سة.
احلاجات النف�سية :ميول فطرية موروثة للإح�سا�س بالكفاءة
واال�ستقالل واالنتماء ،توجه �سلوك الفرد يف املواقف املتنوعة �سعيا
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أ .عبد السالم هاني عبد اهلل عبد الرحمن
أ .د رافع عقيل الزغول

منوذج سببي للعالقة بني احلاجات النفسية والتوجهات الهدفية واالنهماك في التعلم

(Deci & Ryan,

لإ�شباعها ،مبا يكفل له احليوية وال�صحة العقلية
 .)2000وتقا�س بدرجة �أبعاد احلاجات النف�سية التي �سيح�صل عليها
الطالب على مقيا�س �إ�شباع احلاجات النف�سية لالجارديا وريان
وكوت�شمان ودي�سي ()La Guardia, Ryan, Couchman, & Deci
امل�ستخدم يف درا�سة (.)Johnston & Finney, 2010
االنهماك يف التعلم :مدى اجلهد ال�سلوكي واملعريف
واالنفعايل الذي يبذله املتعلم لالندماج يف املهمات التعليمية
املتنوعة لتحقيق الأهداف املحددة م�سب ًقا .ويقا�س بدرجات �أبعاد
االنهماك يف التعلم التي يح�صل عليها الطالب على املقيا�س الذي
قام الباحثان بتطويره لهذا الغر�ض.

حدود الدراسة:
يتح ّدد تعميم نتائج هذه الدرا�سة يف �ضوء احلدود الب�رشية� ،إذ
اقت�رصت الدرا�سة على طلبة جامعة الريموك ممن يدر�سون يف مرحلة
ال�شهادة اجلامعية الأوىل ،واحلدود الزمانية �إذ �أُجريت الدرا�سة خالل
الف�صل ال�صيفي للعام الدرا�سي ( .)2017/ 2016واحلدود املكانية
�إذ �أجريت الدرا�سة يف جامعة الريموك التي تقع �ضمن مدينة اربد،
يل اململكة الأردنية الها�شمية.
�شما ّ

الدراسات السابقة:
تع ّددت ال ّدرا�سات التي تناولت احلاجات النف�سية وعالقتها
باالنهماك يف التعلم ،والدرا�سات التي تناولت التوجهات الهدفية
وعالقتها باالنهماك يف التعلم ،ومن هذه الدرا�سات:
بداية قام لوفيت ( )Lovett, 2009بدرا�سة هدفت �إىل
معرفة العالقة بني احلاجات النف�سية الثالث (اال�ستقالل والكفاءة
واالنتماء) واالنهماك الأكادميي .تكونت عينة الدرا�سة من ()186
طال ًبا وطالبة� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن حاجة الكفاءة فقط تتنب�أ
باالنهماك املعريف واالنفعايل� ،أظهرت النتائج كذلك �أن حاجة
االنتماء تتنب�أ فقط باالنهماك االنفعايل الإيجابي.
كما قام �سائد وزينجري ( )Saeed & Zyngier, 2012بدرا�سة
أثريا على انهماك الطلبة :الدافعية
هدفت �إىل التعرف �أيهما �أكرث ت� ً
الداخلية (امل�ستندة �إىل نظرية حتديد الذات) �أم الدافعية اخلارجية.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )24طالبا وطالبة .تو�صلت ال ّدرا�سة �أن
الطلبة ذوي الدافعية الداخلية (امل�ستندة �إىل نظرية حتديد الذات)
�أبدوا انهماكً ا بالتعلم ،يف حني مل ُيظهر الطلبة ذوي الدافعية
اخلارجية انهماكً ا يف التعلم.
ويف �سياق مت�صل �أجرى جيفنكا ( )Guvenc, 2015درا�سة
�سعت لفح�ص ارتباط دعم املعلمني للحاجات النف�سية وعالقتها
بانهماك الطلبة .تكونت عينة الدرا�سة من ( )276طال ًبا وطالبة من
طلبة ال�صف التا�سع يف تركيا .تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود ارتباط
�إيجابي بني االنهماك ودعم حاجتي اال�ستقالل والكفاءة.
كما قام درا�سة �ساري ( )Sarı, 2015بدرا�سة هدفت للتعرف يف
ما �إذا ثمة عالقة بني �إ�شباع احلاجات النف�سية الثالث مع التوجهات
متطوعا ريا�ض ًيا متو�سط
الهدفية .تكونت عينة الدرا�سة من ()403
ً
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عاما� .أ�شارت نتائج الدرا�سة توجه (املهمة) �أعلى
�أعمارهم (ً )13.13
إ�شباعا
من توجه (الذات) ،و�أن احلاجة لالنتماء هي احلاجة الأكرث � ً
تليها الكفاءة فاال�ستقالل ،كما �أظهرت النتائج وجود ارتباط ذو
داللة بني احلاجات النف�سية الثالث(اال�ستقالل والكفاءة واالنتماء)
مع التوجه نحو املهمة ،يف حني مل يوجد ارتباط مع التوجه نحو
الذات.
كما �أجرى �ألفاردو وجولني وفيلتز
 )& Feltz, 2016درا�سة هدفت �إىل بحث العالقة بني احلاجات
الدافعية الأ�سا�سية واالنهماك لدى العبي كرة القدم .تكونت عينة
الدرا�سة من ( )277من الالعبني الإ�سبان الذكور� .أظهرت النتائج
�أن �إ�شباع احلاجات الثالث كان مب�ستوى متو�سط ،كما �أظهرت
النتائج �أن احلاجات �أظهرت تنب�ؤات �إيجابية باالنهماك .وكانت
حاجة اال�ستقالل هي �أف�ضل متنب�أ .ويف ال�سياق نف�سه �أجرى هوزبل
وجاالند ( )Hospel & Galand, 2016درا�سة هدفت للتعرف �إىل
ت�أثري دعم حاجة اال�ستقالل ك�إحدى حاجات نظرية حتديد الذات مع
تكونت عينة الدرا�سة
انهماك الطلبة (معرفياً ،وانفعالياً� ،سلوكياً)ّ .
من ( )744طالب ًا وطالبة من طلبة ال�صف التا�سع مت اختيارهم
من مدار�س التعليم احلكومي يف بلجيكا ،ولتحقيق هدف الدرا�سة
مت توزيع ا�ستبانة لتقيم ت�صوراتهم حول دعم املعلمني ،تو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن دعم حاجة اال�ستقالل مرتبطة �إيجاب ًيا مع االنهماك
االنفعايل.
(Alvarado, Guillén

كما �أجرى طربيه ( )2016درا�سة تناولت فيها متغري االنهماك
يف التعلم وعالقته بالكفاءة الأكادميية املدركة واخلوف من الف�شل.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )1442طال ًبا وطالبة� .أظهرت نتائج
ّ
الدرا�سة �أن االنهماك يف التعلم جاء مب�ستوى مرتفع ،وقد جاء بعد
ال�سلوكي يف املرتبة الأوىل تاله يف االنهماك املعريف،
االنهماك ّ
أخريا االنهماك االنفعايل ،وقد جاءت جميع الأبعاد مب�ستوى
و� ً
مرتفع.
�أما الدرا�سات التي تناولت التوجهات الهدفية وعالقتها
باالنهماك يف التعلم فقد قام زالي�سكي ( )Zaleski, 2012بدرا�سة
هدفت لبحث العالقة بني الأهداف داخل الغرفة ال�صفية يف املدر�سة
الثانوية مع اثنني من نواجت التعلم؛ انهماك الطلبة املعريف يف
العلوم والتح�صيل .تكونت عينة الدرا�سة من ( )244طال ًبا وطالبة.
بينت نتائج الدرا�سة وجود ارتباط �إيجابي ذو داللة بني انهماك
ّ
الطلبة املعريف و�أهداف التمكن و�أهداف الأداء ،فالطلبة الذين لديهم
�أهداف متكن �أو �أهداف �أداء �أظهروا م�ستويات انهماك معريف �أعلى
من الطلبة الذين مل يكن لهم �أهداف حمددة .كما �أظهرت الدرا�سة عدم
وجود فرق يف االنهماك املعريف بني الذكور والإناث ،مما يعني عدم
وجود ت�أثري للجن�س يف العالقة بني التوجهات الهدفية واالنهماك
املعريف.
و�أجرى الفريحات ( )2013درا�سة هدفت للتعرف �إىل العالقة
بني التوجهات الهدفية وعالقتها بال�سلوك االجتماعي الأكادميي.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )433طال ًبا وطالبة من اجلامعة الها�شمية.
�أظهرت النتائج �أن التوجهات الهدفية التي يتبناها الطلبة لأهداف
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الإتقان و�أهداف الأداء�/إقدام ،و�أهداف الأداء�/إحجام مرتفعة ،إجراءات الدراسة:
(Phan,

وجاءت �أهداف الإتقان ب�أعلى متو�سط .كما �أجرى فان
 )2014درا�سة هدفت �إىل تعرف العالقة بني �أهداف التمكن و�أهداف
التجنب على االنهماك مقابل عدم االنهماك ،تكونت عينة الدرا�سة
من ( )262طال ًبا وطالبة يف ال�صف العا�رش يف املدار�س احلكومية
غرب �سدين يف �أ�سرتاليا� .أظهرت النتائج وجود ارتباط بني كل من
�أهداف التمكن و�أهداف التجنب على االنهماك الأكادميي وعدم
االنهماك على التوايل .كما �أجرى يل وهاي�س �سايتز ودي�ستيفانو
(Lee, Hayes, Seitz, DiStefanoa & O’Connord,
و�أوكرن
 ) 2016درا�سة هدفت لبحث العالقة بني عوامل الدافعية واالنهماك
والتح�صيل عند طلبة املرحلة املتو�سطة �ضمن ثماين مناطق يف
الواليات املتحدة .تكونت عينة الدرا�سة من ( )2074طال ًبا وطالبة
يف املرحلة املتو�سطة .تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عالقة بني �أهداف
التمكن وانهماك الطلبة يف حني مل توجد عالقة بني كل من �أهداف
الأداء والتجنب مع االنهماك.

التعقيب على الدراسات السابقة:
يالحظ بعد ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة �أن بع�ض الدرا�سات
تناولت عالقة احلاجات النف�سية جمتمعة مع االنهماك يف التعلم
كدرا�سة لوفيت ( )Lovett, 2009ودرا�سة �سائد وزينجري(& Saeed
 ،)Zyngier, 2012وبع�ض الدرا�سات تناولت بع�ض احلاجات دون
غريها كدرا�سة هوزبل وجاالند (� .)Hospel & Galand, 2016أما
الدرا�سة احلالية فقد ا�شتملت على احلاجات النف�سية الثالث جمتمعة.
�أظهرت نتائج بع�ض الدرا�سات تباي ًنا يف نتائجها كدرا�سة
لوفيت ( )Lovett, 2009التي �أظهرت �أن حاجة الكفاءة فقط تتنب�أ
باالنهماك االنهماك املعريف واالنفعايل .ودرا�سة جيفنكا(  (�Gu
 )venc,2015التي �أظهرت وجود ارتباط �إيجابي بني االنهماك ودعم
حاجتي اال�ستقالل والكفاءة فقط .ودرا�سة هوزبل وجاالند (Hospel
 )& Galand, 2016التي �أظهرت �أن دعم حاجة اال�ستقالل مرتبطة
�إيجاب ًيا مع االنهماك االنفعايل.
كما يالحظ �أنه ال يوجد درا�سة تناولت التوجهات الهدفية
�ضمن النموذج الرباعي وعالقتها باالنهماك يف التعلم� ،أما هذه
الدرا�سة فتتفرد كونها تتناول التوجهات الهدفية الرباعية وعالقتها
باالنهماك يف التعلم.
كما �أظهرت الدرا�سات تباي ًنا يف نتائجها من حيث عالقة
�أنواع االنهماك مع التوجهات الهدفية؛ حيث �أظهرت درا�سة زالي�سكي
( )Zaleski, 2012وجود ارتباط �إيجابي ذو داللة بني انهماك الطلبة
املعريف و�أهداف التمكن و�أهداف الأداء� ،أما درا�سة يل و�آخرون (Lee
 )et al., 2016فقد �أظهرت النتائج وجود عالقة بني �أهداف التمكن
وانهماك الطلبة ،يف حني مل توجد عالقة بني كل من �أهداف الأداء
والتجنب مع االنهماك.
ُيالحظ � ّأن الدرا�سات ال�سابقة نظرت �إىل احلاجات النف�سية
مبا�رشا مع
والتوجهات الهدفية على �أنهما يرتبطان ارتباطً ا
ً
متغريا
تكون
علما ب�أن التوجهات الهدفية قد
ً
االنهماك يف التعلمً ،
و�سيطً ا بني احلاجات النف�سية واالنهماك يف التعلم ،كما جاء يف
هذه الدرا�سة ،وقد مت و�ضع منوذج يت�ضمن العالقات املبا�رشة ،وغري
املبا�رشة بني احلاجات النف�سية والتوجهات الهدفية.

مف�صل للإجراءات التي اتبعها
يتناول هذا اجلزء و�صفًا
اً
الباحثان يف تنفيذ الدرا�سة ،ومن ذلك تعريف منهج الدرا�سة،
وو�صف جمتمع وعينة الدرا�سة ،والأدوات امل�ستخدمة ،وبيان
خطوات الدرا�سة ،ويف ما يلي و�صف لهذه الإجراءات:

منهج الدراسة ومتغرياتها:
تتبع هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،حيث مت ا�ستخدام
�أ�سلوب حتليل امل�سار للك�شف عن النموذج ال�سببي الأمثل .وا�شتملت
الدرا�سة على املتغريات الآتية :احلاجات النف�سية ،والتوجهات
الهدفية ،واالنهماك يف التعلم.

الطريقة واإلجراءات:
تكو َن جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة مرحلة
جمتمع الدرا�سةَّ :
البكالوريو�س يف جامعة الريموك امل�سجلني يف الف�صل ال�صيفي من
العام اجلامعي  ،2017/ 2016والبالغ عددهم ( )25300منهم
( )9969طال ًبا و( )15331طالبة وفق الإح�صاءات املتوافرة يف
دائرة القبول والت�سجيل يف اجلامعة.

عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )754طال ًبا وطالبة ( 236طال ًبا
 518طالبة) ،وقد اختريت العينة بالطريقة املتي�رسة وذلك مراعاة
للظروف املتعلقة بال�شعب الدرا�سية� ،إذ مت حتديد بع�ض ال�شعب التي
ميكن جمع البيانات منها ،حيث ت�ضمنت طلبة اجلامعة للكليات
العلمية والإن�سانية ،واجلدول ( )1يو�ضح توزيع �أفراد عينة الدرا�سة
ح�سب متغريي اجلن�س والكلية.
جدول ()1
توزيع أفراد عينة ال ّدراسة في جامعة اليرموك ً
وفقا لمتغيري الجنس والكلية

املتغري

اجلن�س

الكلية

العدد

الن�سبة املئوية

الفئات
ذكر

236

% 31.3

�أنثى

518

%68.7

املجموع

754

% 100

علمية

339

% 45

�إن�سانية

415

% 55

املجموع

754

% 100

أدوات الدراسة:
ويف ما يلي و�صف لأدوات الدرا�سة امل�ستخدمة:
● ●�أوالً :مقيا�س االنهماك يف التعلم :مت بناء املقيا�س بعد
االطالع على الأدب الرتبوي ذي ال�صلة باملو�ضوع واملقايي�س التي
ا�ستخدمت يف هذا املجال والتي �أعدها كل من :مقيا�س فريدريك�س
وبلومنفيلد وفريديل وباري�س (& Fredricks, Blumenfeld, Friedel
 )Paris, 2005ومقيا�س كريباي ( )Kerby, 2007ومقيا�س طربيه
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منوذج سببي للعالقة بني احلاجات النفسية والتوجهات الهدفية واالنهماك في التعلم

(Veiga, Reeve,

( ،)2016ومقيا�س فييجا وريف وينتزل ورابو
 .)Wentzel, & Robu, 2014مت حتديد ثالثة �أبعاد لالنهماك يف
التعلم هي االنهماك (ال�سلوكي واالنفعايل واملعريف) .وقد ا�ستخرج
�صدق املحكمني بعر�ض فقراته على ( )15من املحكمني من ذوي
اخلربة واالخت�صا�ص من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وطلب منهم �إبداء
الر�أي يف مدى و�ضوح �صوغ الفقرات و�سالمتها اللغوية وانتمائها
للمجال ،وقد مت حذف ( )10ب�سبب �إجماع ( )% 80من املحكمني
على عدم و�ضوحها ،بحيث �أ�صبح املقيا�س يتكون من ( )48فقرة.
وا�ستخرج م�ؤ�رش �صدق البناء بح�ساب معامل االرتباط بني
درجة كل فقرة واملجال الذي تنتمي �إليه ،وقد تراوحت قيم معامل
االرتباط بني ( ،)0.735 - 0.048وقد كانت جميع معامالت
االرتباط امل�صححة �أكرب من معيار قبول الفقرة ( ،)0.20با�ستثناء
فقرتني فتم حذفهما ،وبالتايل �أ�صبح املقيا�س يف �صورته النهائية
مكون ًا من ( )46فقرة.
وا�ستخرج معامل ثبات املقيا�س بطريقة االختبار و�إعادة
االختبار ( ،)Test-Retestبفا�صل زمني يبلغ مدته �أ�سبوعان على
عينة قوامها ( )50طال ًبا وطالبة من جامعة الريموك من خارج
عينة الدرا�سة ،وا�ستخدم معامل ارتباط بري�سون ملعرفة العالقة
بني االرتباطية بني التطبيقني ،كما ح�سب ثبات االت�ساق الداخلي
للمقيا�س ،وات�ضح �أن معامالت ثبات الإعادة لأبعاد املقيا�س وهي
االنهماك ال�سلوكي واالنفعايل واملعريف والأداة ككل كانت بالرتتيب
( ،)0.823 ،0.795 ،0.749 ،0.750وكذلك كانت معامالت ثبات
االت�ساق الداخلي لهذه الأبعاد والدرجة الكلية بالرتتيب (،0.867
 )0.92 ،0.826 ،0.874وهذه املعامالت تفي ب�أغرا�ض الدرا�سة
احلالية.
وبهدف ت�صحيح املقيا�س مت اعتماد تدريج ليكرت اخلما�سي
لقيا�س م�ستوى االنهماك يف التعلم لدى طلبة جامعة الريموك ،كما
مت احلُكم على ُمتو�سطات تقدير م�ستوى االنهماك يف التعلم على
َّ
النحو الآتي:
 ( )2.33-1م�ستوى (منخف�ض) لالنهماك يف ال ّتعلم
 ( )3.66-2.34م�ستوى (متو�سط) لالنهماك يف ال ّتعلم
 ( )5-3.67م�ستوى (مرتفع) لالنهماك يف ال ّتعلم
● ●ثانيا :مقيا�س �إ�شباع احلاجات النف�سية (Basic Needs
� :(Satisfaction in General Scale BNSG-Sأعد هذا املقيا�س
الجارديا وريان وكوت�شمان ودي�سي( (�La Guardia, Ryan, Couch
 )man, & Deciوامل�ستخدم يف درا�سة (.)Johnston & Finney, 2010
يتكون هذا املقيا�س من ( )21فقرة موزعة على ثالثة �أبعاد وهي:
بعد اال�ستقالل والكفاءة واالنتماء .مل يتمكن الباحثان من احل�صول
على �صدق وثبات الأداة ب�صورتها الأ�صلية ،لذا �أورد الباحثان
معامل الثبات امل�ستخرج للمقيا�س من درا�سة (Molix & Nichols,
 )2013التي ا�ستخدمت املقيا�س ،فكانت معامالت ثبات االت�ساق
الداخلي لهذه الأبعاد والدرجة الكلية بالرتتيب (،0.65،0.72
 )0.87 ،0.82وهذه املعامالت تفي ب�أغرا�ض الدرا�سة احلالية.
� ّأما يف الدرا�سة احلالية فقد ا�ستخرج �صدق املحكمني بعد �أن
مت ترجمة املقيا�س من اللغة الإجنليزية �إىل اللغة العربية ،وعر�ض
الرتجمة على ثالثة خمت�صني باللغة الإجنليزية للت�أكد من �سالمتها،
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كما مت �إجراء ترجمة عك�سية للمقيا�س �أي من اللغة العربية �إىل
اللغة الإجنليزية من خمت�ص �آخر يف اللغة الإجنليزية للت�أكد من
حمافظة كل فقرة على مدلولها الأ�صلي يف املقيا�س ،ومت القيام
بالتعديالت الالزمة على الن�ص العربي يف �ضوء هذه الإجراءات ،ثم
حمكما من �أع�ضاء
مت عر�ض املقيا�س ب�صورته اجلديدة على ()15
َّ
ً
هيئة التدري�س ،وقد �أجمع املحكمون على �أن الفقرات تنتمي �إىل
الأبعاد التي تقي�سها ومت �إجراء التعديالت يف �ضوء �آراء املحكمني
متت طباعة املقيا�س ب�صورته النهائية.
ومالحظاتهم .ثم ّ
وا�ستخرج م�ؤ�رش �صدق البناء بح�ساب معامل االرتباط بني
درجة كل فقرة والبعد الذي تنتمي �إليه ،وقد تراوحت قيم معامل
ؤ�رشا
االرتباط بني ( )0.606 - 0.252وهي قيم منا�سبة ،وتعد م� ً
ل�صدق البناء الداخلي للمقيا�س .وا�ستخرج معامل ثبات املقيا�س
بطريقة االختبار و�إعادة االختبار ،بفا�صل زمني يبلغ مدته
�أ�سبوعان على عينة قوامها ( )50طال ًبا وطالبة ،كما ح�سب ثبات
االت�ساق الداخلي للمقيا�س ،وات�ضح �أن معامالت ثبات الإعادة
لأبعاد املقيا�س وهي اال�ستقالل والكفاءة واالنتماء كانت (،0.785
 )0.719 ،0.707على التوايل ،وكذلك كانت معامالت ثبات
االت�ساق الداخلي لهذه الأبعاد ( )0.768 ،0.754 ،0.709على
التوايل وهذه املعامالت تفي ب�أغرا�ض الدرا�سة احلالية.
بهدف ت�صحيح املقيا�س مت اعتماد تدريج ليكرت اخلما�سي
مت احلُكم على
لقيا�س م�ستوى �إ�شباع احلاجات النف�سية ،كما َّ
ُمتو�سطات تقدير م�ستوى االنهماك يف التعلم على النحو الآتي:
 ( )2.33-1م�ستوى (منخف�ض) لإ�شباع احلاجات
 ( )3.66-2.34م�ستوى (متو�سط) لإ�شباع احلاجات
 ( )5-3.67م�ستوى (مرتفع) لإ�شباع احلاجات
● ●ثالثا :مقيا�س التوجهات الهدفية :قام الباحثان ب�إعداد
املقيا�س بعد االطالع على الدرا�سات التي تناولت التوجهات الهدفية
متت مراجعة مقايي�س درا�سة �إليوت
والإفادة من املقايي�س ،فقد ّ
ودرا�سة ماك جريجر ( )Elliot & McGregor, 2001وواز (Was,
 )2006وريو و�آخرون ( .)Riou et al, 2012ثم مت ح�رص امل�ؤ�رشات
التي تظهر عند الطلبة الذين يتبنون �أهداف الإجناز املتنوعة،
وت�ضمن املقيا�س ب�صورته الأولية ( )79فقرة ق�سمت على �أربعة
�أبعاد وهي� :أهداف الأداء�/إقدام ،و�أهداف الأداء�/إحجام ،و�أهداف
التمكن�/إقدام ،و�أهداف التمكن�/إحجام.
وقد ا�ستخرج �صدق املحكمني بعر�ض فقراته على ( )15من
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف علم النف�س والقيا�س النف�سي� ،إذ طلب منهم
حتديد مدى و�ضوح هذه الفقرات ،وبيان مدى مالءمتها لقيا�س
جماالت التوجهات الهدفية ،وقد مت حذف ( )41فقرة ب�سبب �إجماع
( )% 80من املحكمني على عدم و�ضوحها ،بحيث �أ�صبح املقيا�س
يتكون من ( )48فقرة ،وبالتايل �أ�صبح عدد فقرات املقيا�س ()38
فقرة.
وا�ستخرج م�ؤ�رش �صدق البناء بح�ساب معامل االرتباط بني
درجة كل فقرة واملجال الذي تنتمي �إليه ،وقد تراوحت قيم معامل
ؤ�رشا
االرتباط بني ( )0.729 - 0.229وهي قيم منا�سبة ،وتعد م� ً
ل�صدق البناء الداخلي للمقيا�س .وا�ستخرج معامل ثبات املقيا�س
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بطريقة االختبار و�إعادة االختبار ( ،)Test-Retestبفا�صل زمني
يبلغ مدته �أ�سبوعان ،كما ح�سب ثبات االت�ساق الداخلي للمقيا�س
با�ستخدام نتائج التطبيق الأول على عينة الثبات .وات�ضح �أن
معامالت ثبات الإعادة لأبعاد املقيا�س وهي الأداء�/إقدام،والأداء/
�إحجام ،والأداء�/إقدام ،والأداء�/إحجام ،كانت (،0.743 ،0.692
 )0.706 ،0.835على التوايل ،وكذلك كانت معامالت ثبات
االت�ساق الداخلي لهذه الأبعاد ()0.829 ،0.712 ،0.739 ،0.798
على التوايل وهذه املعامالت تفي ب�أغرا�ض الدرا�سة احلالية.
بهدف ت�صحيح املقيا�س مت اعتماد تدريج ليكرت اخلما�سي
لقيا�س م�ستوى التوجهات الهدفية لدى طلبة جامعة الريموك ،كما
مت احلُكم على ُمتو�سطات تقدير م�ستوى االنهماك يف التعلم على
َّ
النحو الآتي:
 ( )2.33-1م�ستوى (منخف�ض) للتوجهات الهدفية
 ( )3.66-2.34م�ستوى (متو�سط) للتوجهات الهدفية
 ( )5-3.67م�ستوى (مرتفع) للتوجهات الهدفية

النتائج:
◄◄�أوال :النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الأول( :ما
م�ستوى احلاجات النف�سية لدى طلبة جامعة الريموك؟) ا�ستخرجت
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات طلبة
جامعة الريموك على �أبعاد مقيا�س احلاجات النف�سية وحتديد
م�ستوياتها .واجلدول ( )2يو�ضح ذلك.
جدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على أبعاد مقياس الحاجات النفسية

جدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على أبعاد مقياس التوجهات الهدفية

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

رتبة
البعد

امل�ستوى

رقم
البعد
1

الأداء �إقدام

3.56

0.72

3

متو�سط

2

الأداء �إحجام

3.42

0.67

4

متو�سط

رقم
البعد

البعد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

رتبة
البعد

امل�ستوى

3

التمكن �إقدام

3.92

0.64

1

مرتفع

4

التمكن �إحجام

3.63

0.68

2

متو�سط

البعد

يالحظ من اجلدول (� )3أن البعد الثالث :التمكن�/إقدام ،ح�صل
على �أعلى ا�ستجابة مبتو�سط ح�سابي وقدره ( )3.92وي�شري �إىل
م�ستوى مرتفع لدى طلبة جامعة الريموك وانحراف معياري وقدره
( ،)0.64يف حني ح�صل البعد الرابع :الأداء �إحجام على الدرجة
الأخرية لدى الطلبة مبتو�سط ح�سابي وقدره ( ،)3.42وي�شري �إىل
م�ستوى متو�سط وانحراف معياري وقدره (.)0.67
◄◄ثالثا :النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثالث( :ما
م�ستوى االنهماك يف التعلم لدى طلبة جامعة الريموك؟) ا�ستخرجت
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات طلبة
جامعة الريموك على �أبعاد مقيا�س االنهماك يف التعلم وعلى الدرجة
الكلية للمقيا�س .واجلدول ( )4يبني ذلك.
جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على أبعاد مقياس االنهماك في التعلم وعلى
الدرجة الكلية للمقياس

رقم
البعد

البعد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

رتبة
البعد

امل�ستوى

رقم
البعد

1

اال�ستقالل

3.38

0.48

3

متو�سط

1

االنهماك ال�سلوكي

2

الكفاءة

3.59

0.62

2

متو�سط

2

االنهماك االنفعايل

3.70

3

االنتماء

3.67

0.62

1

مرتفع

3

االنهماك املعريف

3.53

0.57

4

الدرجة الكلية للمقيا�س

3.51

0.52

يت�ضح من اجلدول (� )2أن البعد الثالث :االنتماء ،ح�صل على
�أعلى ا�ستجابة مبتو�سط ح�سابي قدره ( )3.67وي�شري �إىل م�ستوى
مرتفع لدى طلبة جامعة الريموك وانحراف معياري وقدره (،)0.62
يف حني تاله البعد الثاين :الكفاءة ،وح�صل على الدرجة الثانية
لدى الطلبة مبتو�سط ح�سابي وقدره ( ،)3.59و ُي�شري �إىل م�ستوى
متو�سط �أي�ض ًا وانحراف معياري وقدره ( ،)0.62ثم تاله البعد
الأول :اال�ستقالل مبتو�سط ح�سابي وقدره ( )3.38وي�شري �إىل م�ستوى
أي�ضا وانحراف معياري وقدره ()0.48
متو�سط � ً
◄◄ثان ًيا :النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثاين( :ما
م�ستوى التوجهات الهدفية التي يتبناها طلبة جامعة الريموك؟)
ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات
طلبة جامعة الريموك على �أبعاد مقيا�س التوجهات الهدفية وحتديد
م�ستوياتها .واجلدول ( )3يبني ذلك.

البعد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

رتبة
البعد

امل�ستوى

3.37

0.51

3

متو�سط

0.81

1

مرتفع

2

متو�سط
متو�سط

يالحظ من اجلدول (� )4أن البعد الثاين :االنهماك االنفعايل،
ح�صل على �أعلى ا�ستجابة مبتو�سط ح�سابي وقدره ( )3.70وي�شري �إىل
م�ستوى مرتفع لدى طلبة جامعة الريموك وانحراف معياري وقدره
( ،)0.81يف حني تاله البعد الثالث :االنهماك املعريف ،وح�صل على
الدرجة الثانية لدى الطلبة مبتو�سط ح�سابي وقدره ( ،)3.53وي�شري
�إىل م�ستوى متو�سط وانحراف معياري وقدره ( ،)0.57ثم تاله البعد
الأول :االنهماك ال�سلوكي مبتو�سط ح�سابي وقدره ( )3.37وي�شري
أي�ضا وانحراف معياري وقدره ( ،)0.51و�أ�شار
�إىل م�ستوى متو�سط � ً
متو�سط ا�ستجابات طلبة جامعة الريموك على الدرجة الكلية ملقيا�س
االنهماك على متو�سط وقدره ( )3.51وانحراف معياري وقدره
أي�ضا.
( )0.52وهو متو�سط ي�شري �إىل م�ستوى متو�سط � ً
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◄◄راب ًعا :النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الرابع( :ما
النموذج ال�سببي الأمثل للعالقة بني متغريات احلاجات النف�سية
والتوجهات الهدفية واالنهماك يف التعلم؟) للإجابة عن ال�س�ؤال
الرابع ا�ستخدم �أ�سلوب حتليل امل�سار ( ،)Path Analysisباالعتماد
على منوذج املعادالت البنائية ،واختبار النموذج املقرتح الذي
متغريا تاب ًعا يف النموذج ال�سببي
يفرت�ض �أن االنهماك يف التعلم يعد
ً

البنائي� ،إذ ت�ؤثر �أبعاد احلاجات النف�سية يف م�ستوى االنهماك يف
التعلم على نحو مبا�رش لدى �أفراد عينة الدرا�سة ،وكذلك ف�إن النموذج
يت�ضمن جمموعة من م�سارات الت�أثري غري املبا�رشة لت�أثري �أبعاد
احلاجات النف�سية باالنهماك يف التعلم باعتبار التوجهات الهدفية
متغريا و�سيطً ا .ويو�ضح ال�شكل ( )1الر�سم التو�ضيحي للنموذج.
ً

كما مت اختبار العالقات املبا�رشة بني املتغريات يف النموذج االفرتا�ضي كما يو�ضح اجلدول (.)5
الجدول ()5
قيم معامالت االنحدار للمسارات السببية بالقيم المعيارية وغير المعيارية

املعياري S.E

القيم احلرجة
C.R

الداللة

اال�ستقالل  <--التمكن �إقدام

0.111

0.148

0.051

2.887

*004. 0

اال�ستقالل  <--التمكن �إحجام

0.008

0.011

0.058

0.190

0.849

الكفاءة  <--التمكن �إقدام

0.285

0.292

0.039

7.429

* 000. 0

الكفاءة  <--التمكن �إحجام

0.057

0.062

0.044

1.399

0.162

االنتماء  <--الأداء �إقدام

0.092

0.107

0.042

2.534

* 011. 0

االنتماء  <--الأداء �إحجام

-0.002

-0.002

0.039

-0.055

0.956

اال�ستقالل  <--االنهماك يف التعلم

0.020

0.021

0.034

0.603

0.546

امل�سار ال�سببي

معامل االنحدار
معامل االنحدار
بالقيم املعيارية بالقيم غري املعيارية
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اخلط�أ

الإح�صائية p
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الكفاءة  <--االنهماك يف التعلم

0.079

0.061

0.029

2.091

* 0.037

االنتماء  <--االنهماك يف التعلم

0.091

0.071

0.027

2.586

* 0.010

الأداء �إقدام  <--االنهماك يف التعلم

233 .0

157 .0

0.020

7.836

* 0.000

املعياري S.E

القيم احلرجة
C.R

الداللة

الأداء �إحجام <--االنهماك يف التعلم

0.092

0.067

0.021

3.127

* 0.002

التمكن �إقدام  <--االنهماك يف التعلم

0.444

0.338

0.024

14.083

* 0.000

التمكن �إحجام  <--االنهماك يف التعلم

0.049

0.035

0.021

1.652

0.099

معامل االنحدار
معامل االنحدار
بالقيم املعيارية بالقيم غري املعيارية

امل�سار ال�سببي

اخلط�أ

الإح�صائية p

* دال عند مستوى الداللة ()α ≤0.05

يظهر من خالل قيم الداللة الإح�صائية الواردة يف اجلدول
(� )4أن جميع معامالت االنحدار دالة �إح�صائ ًيا با�ستثناء معامل
االنحدار بني املتغريين (اال�ستقالل والتمكن�/إحجام) ،ومعامل
االنحدار بني املتغريين (الكفاءة والتمكن�/إحجام) ،ومعامل
االنحدار بني املتغريين (االنتماء والأداء�/إحجام) ومعامل االنحدار
بني املتغريين (اال�ستقالل واالنهماك يف التعلم) ومعامل االنحدار
بني املتغريين (التمكن �إحجام واالنهماك يف التعلم)� .إذا بلغت
الداللة الإح�صائية �أكرب من ( )0.05الأمر الذي نتج عنه حذف
امل�سار ال�سببي بني املتغريات غري الدالة يف النموذج االفرتا�ضي
ح�سب بيانات الدرا�سة.
كما مت ا�ستخراج قيم الأثر املبا�رش ( )Direct Effectsوالأثر
غري املبا�رش ( )Indirect Effectsبني متغريات الدرا�سة ح�سب
النموذج االفرتا�ضي .وقد كانت كما هو مو�ضح يف اجلدول (:)6
الجدول ()6
حجم األثر المباشر وغير المباشر واألثر اإلجمالي لمتغيرات النموذج االفتراضي (بالقيم
المعيارية)

يظهر من خالل النتائج الواردة يف اجلدول (� ،)6أن حلاجة
االنتماء – �ضمن متغري احلاجات النف�سية -الأثر الأكرب على
االنهماك يف التعلم� ،إذ بلغ حجم الأثر املبا�رش ( ،)0.091كما جاء
لتوجه التمكن �إقدام – �ضمن متغري التوجهات الهدفية  -الأثر الأكرب
على االنهماك يف التعلم� ،إذ بلغ حجم الأثر املبا�رش (.)0.444
ولدرا�سة مدى مطابقة بيانات الدرا�سة مع النموذج االفرتا�ضي
مت ح�ساب املعامل الرئي�سة للمطابقة ،وقد بلغت هذه القيم كما يلي:
)(AGFI=0.364) ، (NFI=0.549) ، (RMSEA=0.291
،(GFI=0.788)، (IFI=0.553) ، (TLI =-.05) ، (CFI=0.548).

وتدل قيم امل�ؤ�رشات ال�سابقة على �ضعف متا�سك النموذج،
وعدم مطابقة البيانات للنموذج الأمثل ،لأن قيمة جميع امل�ؤ�رشات
�أقل من ( ،)00.9با�ستثناء م�ؤ�رش  RMSEAالذي كانت قيمته �أعلى
(.)0.08
النموذج املنافس:

الأثر
املبا�رش

الأثر غري
املبا�رش

الأثر
الإجمايل

اال�ستقالل  <---التمكن �إقدام

0.111

0.00

0.11

اال�ستقالل  <---التمكن �إحجام

0.08

0.00

0.08

الكفاءة  <---التمكن �إقدام

0.285

0.00

0.285

الكفاءة  <---التمكن �إحجام

0.057

0.00

0.057

االنتماء  <---الأداء �إقدام

0.092

0.00

0.092

االنتماء  <---الأداء �إحجام

-0.002

0.00

-0.002

اال�ستقالل  <-االنهماك يف التعلم

0.020

0.050

0.070

الكفاءة  <-االنهماك يف التعلم

0.079

0.130

0.208

االنتماء  <-االنهماك يف التعلم

0.091

0.021

0.112

التمكن �إقدام  <-االنهماك يف التعلم

0.444

0.00

0.444

لقد تراوحت فيه قيم امل�سارات من ( )0.02كحد �أدنى �إىل
( )0.42كحد �أعلى ،وجميعها دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة
( )0.05با�ستثناء امل�سار ال�سببي الذي يربط حاجة اال�ستقالل
باالنهماك يف التعلم حيث بلغ ( )0.02وامل�سار ال�سببي الذي
يربط التوجه الهديف التمكن �إحجام باالنهماك يف التعلم حيث بلغ
(.)0.05

التمكن �إحجام  <-االنهماك يف التعلم

0.049

0.00

0.049

الأداء �إقدام  <-االنهماك يف التعلم

0.233

0.00

0.233

الأداء �إحجام  <-االنهماك يف التعلم

0.092

0.00

0.092

كما مت ا�ستخراج معامالت االنحدار بني املتغريات بالقيم
املعيارية والداللة الإح�صائية لقيم معامالت االنحدار ،وميثل
اجلدول ( )7هذه القيم ودالالتها الإح�صائية.

املتغري

مبا �أن م�ؤ�رشات املطابقة دلّت على �ضعف متا�سك النموذج
االفرتا�ضي وعدم مطابقة البيانات للنموذج الأمثل ،فقد مت اقرتاح
منوذج مناف�س يفرت�ض �أن احلاجات النف�سية والتوجهات الهدفية
متغريان م�ستقالن ي�ؤثران يف املتغري التابع (االنهماك يف التعلم)
دون وجود متغري و�سيط بينهما؛ �إذ ت�ؤثر �أبعاد احلاجات النف�سية
والتوجهات الهدفية على نحو مبا�رش لدى �أفراد عينة الدرا�سة يف
االنهماك يف التعلم دون وجود متغري و�سيط.
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جدول ()7

قيم معامالت االنحدار للمسارات السببية للنموذج المنافس بالقيم المعيارية وغير المعيارية

معامل االنحدار بالقيم
املعيارية

معامل االنحدار بالقيم
غري املعيارية

اخلط�أ املعياري
S.E

القيم احلرجة

الداللة الإح�صائية

اال�ستقالل  <---االنهماك يف التعلم

0.019

0.021

0.035

0.599

0.549

الكفاءة  <---االنهماك يف التعلم

0.074

0.061

0.029

2.093

*0.036

االنتماء  <---االنهماك يف التعلم

0.085

0.071

0.028

2.553

*0.011

الأداء �إقدام  <---االنهماك يف التعلم

0.221

0.157

0.026

6.010

* 0.000

معامل االنحدار بالقيم
املعيارية

معامل االنحدار بالقيم
غري املعيارية

اخلط�أ املعياري
S.E

القيم احلرجة

الداللة الإح�صائية

الأداء �إحجام <---االنهماك يف التعلم

0.088

0.067

0.029

2.287

*0.022

التمكن �إقدام  <--االنهماك يف التعلم

0.417

0.338

0.027

12.278

* 0.000

التمكن �إحجام  <--االنهماك يف التعلم

0.046

0.035

0.026

1.359

0.174

امل�سار ال�سببي

امل�سار ال�سببي

C.R

C.R

p

p

* دالة عند مستوى الداللة ()α≤0.05

الشكل (:)2
النموذج السببي للدراسة بالصورة النهائية

يظهر من خالل قيم الداللة الإح�صائية الواردة يف اجلدول ()7
�أن جميع معامالت االنحدار دالة �إح�صائ ًيا با�ستثناء معامل االنحدار
بني املتغريين (اال�ستقالل واالنهماك يف التعلم)� ،إذ بلغت الداللة
الإح�صائية ( )0.549ومعامل االنحدار بني املتغريين (التمكن
�إحجام واالنهماك يف التعلم)� ،إذ بلغت الداللة الإح�صائية ()0.174
الأمر الذي نتج عنه حذف امل�سارين ال�سببيني بني املتغريات غري
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ال ّدالة يف النموذج االفرتا�ضي املناف�س ح�سب بيانات الدرا�سة.
ولدرا�سة مدى مطابقة بيانات الدرا�سة مع النموذج االفرتا�ضي
مت ح�ساب املعامل الرئي�سة للمطابقة ،وقد بلغت هذه القيم كما يلي:
)(AGFI=0.982) ،(NFI=0.996) ،(RMSEA=0.026) ،(GFI=0.998) ،(IFI=0.999
(TLI =.991)، (CFI=0.999).

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثامن  -ع ( - )24آب 2018

يو�ضح ال�شكل ( )2النموذج ال�سببي للدرا�سة بال�صورة
النهائية ،وهو يو�ضح العالقة بني متغريات احلاجات النف�سية
(الكفاءة ،االنتماء) والتوجهات الهدفية (الأداء �إقدام ،الأداء �إحجام،
التمكن �إقدام) ،كما مت حذف م�ساري اال�ستقالل والتمكن �إحجام
وعالقتهما باالنهماك يف التعلم.

مناقشة النتائج:
◄◄�أوالً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول والذي ين�ص
على( :ما م�ستوى احلاجات النف�سية لدى طلبة جامعة الريموك؟)
�أ�شارت نتائج ال�س�ؤال الأول �إىل �أن املتو�سطات احل�سابية
للحاجات الثالثة جاءت مب�ستوى متو�سط؛ وجاءت حاجة االنتماء
أخريا حاجة اال�ستقالل.
يف املرتبة الأوىل تليها حاجة الكفاءة و� ً
وميكن النظر �إىل حلول حاجة االنتماء يف املرتبة الأوىل من حيث
الإ�شباع نتيجة منطقية ،وميكن تف�سريها ب�أن جمتمع الدرا�سة هم
من طلبة اجلامعات الذين يقعون يف مرحلة منائية متتد من �أواخر
مرحلة املراهقة �إىل بداية مرحلة ال�شباب ،ومتتاز هذه احلقبة من عمر
الأفراد بتكوين ال�صداقات ،وزيادة التفاعل مع الأ�صحاب ،وت�صبح
دائرة الأ�صدقاء �أكرب والعالقات فيها �أكرث تعقي ًدا ،وق�ضاء الوقت
الأكرب مع الأ�صحاب قد ت�صل �إىل ( )% 44من الوقت مع الأ�صدقاء
من اجلن�س نف�سه ( .)Van hasselt & Hersen, 1992وت�ساعد البيئة
نظرا ملا يتوافر فيها من �أندية
اجلامعية على �إ�شباع هذه احلاجة ً
طالبية اجتماعية وريا�ضية وثقافية ،وهي �أماكن تعطي الطلبة
الفر�صة لاللتقاء وتكوين ال�صداقات ،والتفاعل مع الآخرين.
كما ميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء التعامل الو ّدي مع
الطلبة ،من �أع�ضاء هيئة التدري�س والعاملني يف اجلامعة ،القائم
على االحرتام املتبادل والتقبل والعالقات الدافئة �ضمن جو من
التعاون والت�سامح ،مع تقدمي املعونة والدعم النف�سي وامل�شورة
التي يحتاجونها �سواء ب�شكل فردي �أو �ضمن املراكز املخت�صة يف
اجلامعة ،م�صحو ًبا ذلك مع بيئة جامعية �آمنة ماد ًيا ونف�س ًيا� .أما
حلول �إ�شباع حاجة الكفاءة يف املرتبة الثانية فهذه نتيجة منطقية
الرتابة والنمطية يف �أعمال احلياة اجلامعية ،التي تكاد تخلو
يف ظل ّ
جل َّد ِة والإثارة� ،أو توفري �أن�شطة تثري التحدي لقدرات الطلبة
من ا ِ
و�شح املوارد .وهذه الأن�شطة
نظرا لقلّة الإمكانات ُ
الفكرية واجل�سمية ً
�إن توافرت قد يكون ل�ضغط الدرا�سة واالختبارات عامل يحول دون
ا�شرتاك الطلبة يف هذه الأن�شطة.
وت�أتي يف املرتبة الأخرية �إ�شباع حاجة اال�ستقالل ،فرغم �أن
نوعا من احلرية واال�ستقاللية
نظام ال�ساعات املعتمدة يتيح للطالب ً
يف اختيار املواد واملدر�سني والأوقات التي تالئمهم� ،إال �أنه يوجد
العديد من الأمور ُيتخذ القرار ب�ش�أنها عن الطالب ،ف�أع�ضاء هيئة
يت�رصفون يف بداية الف�صل بحيوية
دائما
التدري�س يف اجلامعة ً
ّ
ون�شاط حماولني فهم الطلبة ويقدمون لهم خيارات متنوعة للعمل
وهنا ي�شعر الطلبة باال�ستقالل �إال �أنه مع مرور الوقت وحاجة
املدر�سني �إىل التقييم ي�ؤدي �إىل تقليل ال�شعور باال�ستقالل ويجعل
الطلبة �أكرث اعتمادا على الآخرين ،فيكون الإ�رصار على ت�أدية

االختبارات النظرية كطريقة وحيدة للتقييم .كما �أنه قد ال تقبل منهم
الطرق اجلديدة وغري امل�ألوفة يف �إجناز الأعمال وامل�شاريع.
وتوافقت هذه النتيجة مع درا�سة �ألفاردو و�آخرون (Alvarado

 )et al, 2016التي بينت �أن �إ�شباع احلاجات الثالثة جاء مب�ستوى
متو�سط .تتفق هذه النتيجة مع درا�سة �ساري ( )sari, 2015التي
إ�شباعا تليها حاجة
�أ�شارت �إىل �أن حاجة االنتماء هي احلاجة الأكرث � ً
الكفاءة فاال�ستقالل.
◄◄ثان ًيا :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين والذي
ين�ص على( :ما م�ستوى التوجهات الهدفية التي يتبناها طلبة
جامعة الريموك؟)
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن املتو�سطات احل�سابية لبعد
التمكن�/إقدام كان �ضمن امل�ستوى املرتفع� ،أما املتو�سطات
احل�سابية لأبعاد التمكن�/إحجام ،والأداء�/إقدام ،والأداء�/إحجام
�ضمن امل�ستوى املتو�سط على التوايل .وميكن تف�سري هذه النتيجة �أن
الطلبة يف املرحلة اجلامعية على �أعتاب مرحلة الر�شد ،التي تتميز
بعديد من اخل�صائ�ص كالن�ضج العقلي والعمل اجلاد املنظم ،مع
امليل لال�ستقاللية واتخاذ القرارات ،واكت�شاف املهمات ذات التحدي،
والوعي وامل�س�ؤولية الفردية ،ويرتافق مع ذلك الثقة بالنف�س والقدرة
على جتاوز ال�صعوبات والتحديات ،فيدرك الطلبة خ�صائ�ص املرحلة
اجلامعية و�أهميتها ،و�أنها ُتعدهم ل�سوق العمل ،وما ي�ستتبع ذلك من
احل�صول على وظيفة مرموقة ،واالرتقاء الوظيفي وحت�سني الو�ضع
املعي�شي� ،أو حتى التخطيط لإكمال الدرا�سات العليا ،وهذان الأمران
ال يتحققان �إال بالفرد امل�سلح باملعارف واملهارات وعلى قدر من
الكفاءة ،وهذا الأمر يوجه الفرد نحو التعلم لذاته ،وو�ضع الأهداف
املحددة الوا�ضحة ذات املدى املتو�سط.
كما ميكن �أن تعزى هذه النتيجة �إىل الدور الذي يقوم به �أع�ضاء
هيئة التدري�س من �إر�شاد وتوجيه للطلبة وتقدمي الن�صح الدائم لهم،
نحو العمل اجلاد �إجناز الأعمال على النحو املطلوب ،وعدم االلتفات
للعالمة كمعيار للأداء ،و�أنها لي�ست الأ�سا�س الوحيد لتقييم �أعمالهم،
مما يوجه انتباه الطلبة نحو حت�صيل املعارف لذاتها .وكذلك ما
ي ّتبعه �أع�ضاء هيئة التدري�س من �أ�س�س علمية لإدارة ال�صف تقوم على
احرتام جميع الطلبة وتقبلهم وعدم التحيز لفئة مرتفعي التح�صيل
دون غريهم ،وت�شري نتائج البحوث �أن ا�سرتاتيجيات التعليم والتقييم
املتبعة من املعلمني ميكن �أن ت�ؤثر يف اجتاهات الطلبة نحو التعلم
(.)Sharan & Tan, 2008
�أما �أن تكون متو�سطات �أبعاد توجهات التمكن�/إحجام،
والأداء�/إقدام ،والأداء�/إحجام هي متو�سطات متو�سطة فهي
نظرا لأن بيئة التعلم معقدة تدخل فيها كثري
� ً
أي�ضا نتيجة منطقية ً
من املتغريات والتي تعد مبثابة �إ�شارات وتلميحات حول طبيعة
الأهداف التي ميكن للفرد �أن يتبناها ح�سب طبيعة املوقف والظروف
املحيطة به .فالباحثون ي�ؤيدون ت�أثري اخل�صائ�ص املوقفية على
التوجهات الهدفية للفرد ،فالتوجهات الهدفية ميكن �أن تدرك على
�أنها خط مت�صل بني طريف يف توجه هدف التمكن وتوجه هدف
الأداء (.)DeShon & Gillespie, 2005
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أ .عبد السالم هاني عبد اهلل عبد الرحمن
أ .د رافع عقيل الزغول

منوذج سببي للعالقة بني احلاجات النفسية والتوجهات الهدفية واالنهماك في التعلم

وتتفق هذه النتيجة جزئ ًيا مع نتائج درا�سة �أبو علي ()2015
�شيوعا ،يليه
التي �أظهرت �أن توجه �إتقان�/إقدام هو التوجه الأكرث
ً
أخريا توجه �أداء /جتنب .واختلفت نتيجة الدرا�سة
توجه �أداء�/إقدام و� ً
احلالية مع درا�سة الفريحات ( )2013التي �أ�شارت التوجهات
الهدفية التي يتبناها الطلبة لأهداف الإتقان و�أهداف الأداء �إقدام،
و�أهداف الأداء /جتنب مرتفعة.
◄◄ثالثًا :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث والذي
ين�ص على( :ما م�ستوى االنهماك يف التعلم لدى طلبة جامعة
الريموك؟)
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن املتو�سطات احل�سابية لالنهماك
يف التعلم للدرجة الكلية ويف ُبع َدي االنهماك املعريف واالنهماك
ال�سلوكي درجة متو�سطة؛ يف حني كانت املتو�سطات احل�سابية
لالنهماك االنفعايل ت�شري �إىل درجة مرتفعة.
ُيعد جميء انهماك الطلبة يف التعلم للدرجة الكلية متو�سطة
مبثابة نتيجة منطقية ،ميكن تف�سريها يف �ضوء املتغريات ال�شديدة
التي تطر�أ على حياة الطالب عند انتقاله للجامعة ،تتمثل يف تعدد
امل�س�ؤوليات والواجبات التي على الطلبة نتيجة دخولهم جمتمع
الرا�شدين ،وما يتطلبه ذلك من �أدوار �أ�رسية واجتماعية ،وواجبات
�شاغل
اقت�صادية على الطلبة النهو�ض بها وحتمل �أعبائها؛ مما يعد
اً
للطلبة عن االنهماك يف التعلم بدرجة مرتفعة.
كما يعزو الباحثان هذه النتيجة لأ�س�س ال َقبول يف
التخ�ص�صات اجلامعية ،التي ال تتيح للطلبة الدرا�سة يف التخ�ص�صات
التي يرغبونها وتتفق مع طموحاتهم الأكادميية واملهنية ،فيكون
معدل الثانوية العامة والفرع الذي يدر�سه الطالب لهما الدور احلا�سم
يف اختيار التخ�ص�ص اجلامعي ،بعي ًدا عن االجتاهات وامليول
وال ّتف�ضيالت ال�شخ�صية.
كما �أن �ضيق الوقت الناجت عن العبء الدرا�سي الكبري الذي
يدر�سه الطالب خالل الف�صل الدرا�سي ،وما يق�ضيه الطالب من وقت
�ضائع يف املوا�صالت العامة ،وبخا�صة للطلبة الذين يقدمون من
املحافظات الأخرى ،يحوالن دون االنهماك يف التعلم بدرجة
مرتفعة.
و ُيف�رس الباحثان حلول االنهماك االنفعايل يف املرتبة الأوىل
وبدرجة مرتفعة يف �ضوء خ�صائ�ص البيئة اجلامعية التي تختلف
�إىل حد كبري عن البيئة املدر�سية التي عا�شها الطلبة قبل ذلك؛ �إذ
تقت�رص بيئة املدر�سة على مرافق حمدودة ،ذات �إمكانيات �ضئيلة،
مقارنة بالبيئة املادية للجامعة التي متتاز ب�أنها بيئة جميلة
جاذبة ،تتوافر على املرافق والت�سهيالت كافة .مما جعل الطلبة
يعتزون بانتمائهم ودرا�ستهم يف هذه اجلامعة.
كما �أن جمتمع �أع�ضاء هيئة التدري�س وما ميتلكونه من
درجات علمية مرموقة ،وما يمُ ثلونه من طبقة مثقفة ينتمي �إليها
�صفوة املجتمع ،انعك�س على �أ�سلوب تعاملهم مع الطلبة؛ والذي
ميتاز بالدفء والتعامل الراقي التوكيدي ،مما انعك�س على �شعور
الطلبة باالنتماء والإح�سا�س بال�سعادة واملتعة من وجودهم يف
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اجلامعة ،مع غياب امل�شاعر ال�سلبية كالقلق واالكتئاب .ي�ضاف
�إىل ذلك التفاعل الإيجابي بني الطلبة واملوظفني والعاملني يف
اجلامعة ،والقائم على االحرتام وتقبل الآخرين دون النظر �إىل
خلفياتهم وعرقياتهم و�أ�صولهم ،له دور يف تعزيز �شعور الطلبة
بالفخر وال�سعادة من درا�ستهم يف هذه اجلامعة .فوجود بيئة ت�شجع
على التوا�صل بني الطلبة وتعمل على تنمية التعاون والتبادل بينهم
وت�شجع التعلم الن�شط ،وتزود الطلبة بالتغذية الراجعة البناءة،
وو�ضع توقعات عالية منهم ،واحرتام املواهب املتنوعة وطرق
التعامل مع املعرفة ،مثل هذه البيئة تعزز االنهماك (Miller, Asmel,
.)Beins, Keith, & Peden, 2011
وانتقال �إىل حلول االنهماك املعريف بدرجة متو�سطة ،فذلك
اً
ميكن تف�سريه يف �ضوء عدم وعي الطلبة التام با�سرتاتيجيات
ال ّدرا�سة ،وغياب ور�ش العمل والدورات التدريبية وامل�ساقات التي
تتنمي لدى الطلبة عادات الدرا�سة ال�صحيحة ،ومهارات التفكري
العليا .فيقت�رص �أ�سلوب الطلبة يف الدرا�سة على اتباع الطرق التقليدية
القائمة على احلفظ واال�ستظهار ،وامل�ستويات التفكريية الدنيا� .أما
بالن�سبة ملجيء االنهماك ال�سلوكي بدرجة متو�سطة فيمكن عزوه
�إىل اعتقادات الطلبة املغلوطة حول امل�شاركة ال�صفية والإ�سهام
يف النقا�شات اجلماعية والأن�شطة املرافقة للمنهاج �أنها لي�ست
ذات �أهمية مقارنة بالدرا�سة الذاتية للمحتوى العلمي للمحا�رضات.
والتف�سري غري الدقيق حلرية ح�ضور املحا�رضات وامل�شاركة ال�صفية،
وعالقتها بالنجاح الأكادميي.
بينت
واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة الزعبي ( )2013التي ّ
�أن م�ستوى االنهماك يف التعلم جاء مب�ستوى متو�سط ،واختلفت
هذه النتيجة مع درا�سة طربيه ( )2016التي �أظهرت �أن االنهماك
يف التعلم جاء مب�ستوى مرتفع ،وقد جاء بعد االنهماك ال�سلوكي يف
أخريا
املرتبة الأوىل تاله يف املرتبة الثانية االنهماك املعريف ،و� ً
االنهماك االنفعايل ،وقد جاءت جميع الأبعاد مب�ستوى مرتفع.
◄◄راب ًعا :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع والذي
ين�ص على (ما النموذج ال�سببي الأمثل للعالقة بني متغريات
احلاجات النف�سية والتوجهات الهدفية واالنهماك يف التعلم؟)
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل رف�ض النموذج االفرتا�ضي املقرتح
لأن م�ؤ�رشات املطابقة دلّت على �ضعف النموذج ،وعدم مطابقة
فتم اقرتاح منوذج مناف�س ينفي وجود
البيانات للنموذج الأمثلّ .
ت�أثري و�سيط ملتغري التوجهات الهدفية ب�أبعاده الأربعة ،و�إمنا يقدم
احلاجات النف�سية والتوجهات الهدفية على �أنهما متغريان م�ستقالن
ي�ؤثران يف االنهماك يف التعلم.
وبناء على املعامالت للم�سارات ال�سببية املتعلقة باحلاجات
النف�سية يف النموذج املناف�س ،ف�إن هناك عالقة �سببية مبا�رشة
دالة تربط حاجتي االنتماء والكفاءة على التوايل مع االنهماك يف
التعلم ،وهذه النتيجة تتفق مع الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة
حول العالقة االرتباطية الإيجابية بني هاتني احلاجتني واالنهماك
يف التعلم كدرا�سة �سائد وزينجري ( )Saeed & Zyngier, 2012التي
بينت �أن الطلبة ذوي الدافعية الداخلية (امل�ستندة �إىل نظرية حتديد
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الذات) �أبدوا انهماكً ا بالتعلم ،يف حني مل يظهر الطلبة ذوي الدافعية
اخلارجية انهماكا يف التعلم .وتختلف مع درا�سة �ألفاردو و�آخرون
( )Alvarado et al, 2016التي بينت �أن حاجة اال�ستقالل هي �أف�ضل
متنب�أ باالنهماك يف التعلم.
وعليه كلما مت �إ�شباع حاجتي االنتماء والكفاءة كلما كان
الفرد �أكرث انهماكً ا يف التعلم ،وميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن �إ�شباع
حاجة االنتماء وما يتخللها من �شعور الفرد باالهتمام والتقبل
غري امل�رشوط من الآخرين ،ووجود عالقة دافئة تربطه باملعلمني
والزمالء ،يدفعه لالنهماك يف التعلم دون خوف �أو قلق من �أي
توترات قد حتدث بينه وبني الآخرين ،وال يكون لديه خ�شية من
الف�شل ،لعلم الفرد ب�أنه �سيتلقى الدعم واحلماية حينما يحتاجها
دومنا ت�أخري.
�أما �إ�شباع حاجة الكفاءة لدى الفرد تك�سبه ال�شعور بالقدرة
على ال�سيطرة والت�أثري والفاعلية ،كما متنحه القدرة على التكيف
ال�صحي مع الظروف البيئية املختلفة ،وبالتايل �سي�سعى الفرد �إىل
مزيد من االنهماك يف التعلم ب�سبب �إعتقاده حول قدرته على التعلم،
و�أنه قادر على مواجهة ال�صعوبات والتحديات والتغلب عليها .دون
�أن يكون مدفوع بدافع اخلوف من الف�شل ،بل ُيقبِل على املهمات
التعليمية وكله ثقة بالقدرة على الإجناز .فحاجة الكفاءة ترتبط
ارتباطً ا وثي ًقا مبدركات الفرد عن نف�سه وقدراته على الإجناز.
�أما حاجة اال�ستقالل فلم يكن امل�سار ال�سببي ذي داللة يف
مما ترتب عليه حذف امل�سار ال�سببي
الت�أثري على االنهماك يف التعلمّ ،
بني حاجة اال�ستقالل واالنهماك يف التعلم ،ويف حقيقية الأمر هذه
نتيجة غري متوقعة وتختلف مع نتائج العديد من الدرا�سات التي
�أ�شارت �إىل �أن االنهماك يف التعلم مرتبط بالدرجة الأوىل ب�إ�شباع
حاجة اال�ستقالل كدرا�سة �ألفاردو و�آخرون (،)Alvarado et al, 2016
ودرا�سة هوزبل وجاالند (.)Hospel & Galand, 2016
وكذلك بينت نتائج الدرا�سات عدم وجود م�سارات غري
مبا�رشة ،بني �إ�شباع احلاجات النف�سية الثالث (اال�ستقالل والكفاءة
واالنتماء) مع االنهماك يف التعلم� ،أي عدم وجود ت�أثري و�سيط
للتوجهات الهدفية بني احلاجات النف�سية واالنهماك يف التعلم.
�أما بالن�سبة ملعامالت للم�سارات ال�سببية املتعلقة بالتوجهات
الهدفية يف النموذج املناف�س ،يتبني �أن ثمة عالقة �سببية مبا�رشة
دالة تربط توجهات التمكن�/إقدام ،والأداء�/إقدام ،والأداء�/إحجام
على التوايل مع االنهماك يف التعلم .وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة
فان ( )Phan, 2014التي �أظهرت وجود ارتباط بني كل من �أهداف
التمكن و�أهداف التجنب على االنهماك يف التعلم وعدم االنهماك
على التوايل .وكذلك تختلف مع درا�سة يل و�آخرون (Lee et al.,
 )2016التي تو�صلت �إىل وجود عالقة بني �أهداف التمكن وانهماك
الطلبة يف حني مل توجد عالقة بني كل من �أهداف الأداء والتجنب
مع االنهماك.
حيث �أن �أعلى قيمة للت�أثري املبا�رش للتوجهات الهدفية كان
لتوجه التمكن�/إقدام ،حيث بلغ معامل امل�سار ( )0.417وهي
كون الأفراد الذين
قيمة ذات داللة �إح�صائية ،وهذه نتيجة منطقية؛ ْ

ممن
ي�سعون للتطور الذاتي والتح�سن امل�ستمر واملقارنة الذاتية ّ
يحملون �أهداف التمكن هم �أكرث رغبة يف االنهماك يف التعلم �سع ًيا
لتحقيق الأهداف ال�شخ�صية واالرتقاء يف م�ستوى الأداء ،ولديهم
ا�ستعداداً لبذل اجلهد واختيار املهام ذات التحدي التي ت�ساعدهم
على النمو ال�شخ�صي.
�أما حلول توجه الأداء �إحجام يف املرتبة الأخرية كما يتبني
من قيم امل�سار مع االنهماك يف التعلم ،فيمكن �أي�ضا تعليله يف �ضوء
خوف الفرد من الف�شل ،و�أن يحكم عليه الآخرون ب�أنه غري م�ؤهل
وال ميتلك القدرات الالزمة للتعلم ،فيحاول االنهماك يف التعلم �سعيا
منه يف حماولة جتنب هذه الأحكام ال�سلبية التي متثل تهدي ًدا للذات،
وبالتايل العمل على جتنب الأحكام غري ال�صحيحة من الآخرين.

التوصيات
بناء على نتائج الدرا�سة ميكن تقدمي التو�صيات الآتية:
 حماولة �إجراء تعديالت يف البيئة اجلامعية وخا�صة بيئة
التعلم وحمتوى التدري�س بحيث ي�سهم يف �إ�شباع احلاجات النف�سية،
ال �سيما حاجتي اال�ستقالل والكفاءة.
 عقد ور�شات عمل ودورات تدريبية لتعريف الطلبة ب�أمناط
الأهداف يف مواقف الإجناز ،وتوجيههم نحو تبني �أهداف التمكن
�إقدام.
 �إجراء مزيد من الدرا�سات التي تبحث يف �أمناط االنهماك
وخ�صو�صا
و�سبل تعزيزها ،وجعلها عادات يومية عند الطلبة،
ً
االنهماك ال�سلوكي واملعريف.
 �إجراء درا�سات تعتمد �أ�سلوب حتليل امل�سار لبحث
العالقات املبا�رشة وغري املبا�رشة بني التوجهات الهدفية وغريها
من املتغريات كالعزو والعجز املتعلم والكفاءة الذاتية من جهة
واالنهماك يف التعلم من جهة �أخرى.
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