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امللخص :ىىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى مدى االسيام النسبي لكل من لمرسائل
المثمى في التنبؤ باالندماج األكاديمي لدى عينة من
التحذيرية لممعممين وأىداف الشخصية ُ
طالبات كمية التربية جامعة القصيم  ،تكونت عينة الدراسة األساسية من ( )494طالبة من
طالبات كمية التربية جامعة القصيم قسم عمم النفس ،اشتممت أدوات الدراسة عمى مقياس الرسائل
المثمى  ،مقياس االندماج األكاديمي  ،أسفرت
التحذيرية لممعممين ،مقياس أىداف الشخصية ُ
نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالبات (المرتفعات
 ,المنخفضات)عمى مقياس ا لرسائل التحذيرية لممعممين في االندماج األكاديمي  ،كما أسفرت
نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات (المرتفعات  ،المنخفضات)

المثمى في االندماج األكاديمي ،كما توصمت نتائج الدراسة إلى
عمى مقياس أىداف الشخصية ُ
إمكانية التنبؤ باالندماج األكاديمي من خالل أحد أبعاد مقياس الرسائل التحذيرية لممعممين
وىو(التحدي)  ،كما أظيرت نتائج الدراسة إمكانية التنبؤ باالندماج األكاديمي من جميع أبعاد

المثمى لدى طالبات الجامعة .
أىداف الشخصية ُ
المثمى  ،االندماج األكاديمي .
ـ الكممات المفتاحية :الرسائل التحذيرية  ،أىداف الشخصية ُ

- 247 -

............................المثلى في التنبؤ
ُ اإلسهام النسبي للرسائل التحذيرية للمعلمين وأهداف الشخصية

The Relative Contribution of Fear Appeals to Teachers and

Personal Best (PB) Goals in Predicting the Academic Engagement
among Qassim University Female Students
D. Ebtesam Mahmoud Amer
Assistant Professor, Department of Psychology
College of Education - Qassim University
Abstract : The present study aimed at identifying the relative

contribution of both fear appeals to teachers and the personal best

(PB) goals in predicting the Academic Engagement among Qassim
university Female Students in a sample of the students of the Faculty of

Education, Qassim University. The sample of the basic study consisted
of 194 students from the Faculty of Education, Qassim University, The
results of the study included a statistically significant difference between
the averages of the students 'degrees (Highlands and Lowlands ) on
the scale fear appeals to teachers in Academic Engagement. The

results of the study revealed that there were statistically significant
differences between the students (Highlands and Lowlands) on the the

scale personal best (PB) goals in Academic Engagement. The results
of the study also revealed the possibility of predicting Academic
Engagement through one dimension of fear appeals to teachers (the
challenge) . And the results of the study showed the possibility of
predicting Academic Engagement of all dimensions of the personal best
(PB) goals of the university students.

Keywords: fear appeals , personal best goals (PB) ,Academic
Engagement.
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المقدمة :

في اآلونة األخيرة أظيرت نتائج الكثير منن البحنوث أن العديند منن الطنالن ال ينندمجون

في أعماليم الدراسية واليشاركون في المحاضنرات بشنكل فعنال وال يسنتمتعون بالد ارسنة فني الكمينة،
وال ييتم ننون باألعم ننال والمي ننام األكاديمي ننة  ،ولي ننذا الس ننبن م ننن المي ننم النظ ننر ف نني الكش ننف عن ننن
المتغيرات المساىمة في اندماج الطنالن األكناديمي و التني يمكنن أن تسناعدىم عمنى االسنتمرار

في دراستيم وتقدميم الدراسي .
ومن أىم العوامل التي يمكن أن تسيم في اندماج الطالن األكاديمي ىي الرسائل التي
يستخدميا المعممون أوما يسمى بن الرسائل التحذيرية  fear appealsفالمعممون يستخدمون
ىذه الرسائل عندما يالحظون أن طالبيم اليشاركون في الميام  ،خاصة عندما يؤثر عدم

مشاركتيم سمباً عمى نتائجيم األكاديمية  ،وليذا فمن البدييي أن المعممين قد يحذرون الطالن
من عواقن النتائج السمبية ويستخدمون رسائل التحذير Putwain, Nakhla, Liversidge,

). )Nicholson, Porter & Reece ,2017
وتعننرف الرسننائل التحذيريننة بسنيننا رسننائل مقنعننة تسننمط الضننو عمننى النتننائج السننمبية لمسننار

معين من العمل وكيفية تجنن العواقنن منن خنالل مسنار بنديل لمعمنل ( Maloney, Lapinksi
)2000

 ،& Witte, 2011; Witte &Allen,واليندف منن الرسنائل التحذيرينة ىنو خمنق

خوف متكيف من النتيجة السمبية من أجل تحفينز مسنار بنديل لمعمنل) . (Popova , 2012كمنا
تي نندف الرس ننائل التحذيري ننة إل ننى الحص ننول عم ننى الخ ننوف التكيف نني ال ننذي يحف ننز الف ننرد عم ننى إتخ نناذ
اإلج ار ات المطموبة لمحند منن ىنذا التحنذير ( . ( Maloney, Lapinksi & Witte ,2011كمنا

عرفيننا ) )Witte ,1992-1994بسنيننا الرسننائل المقنعننة التنني تثيننر الخننوف مننن خننالل تصننوير
تيديند ذي أىمينة لمفنرد يمينو وصنف لمتوصنيات المجدينة لنردع الخنوف( Gore, Madhavan,
.)Curry & McClurg ,1998

وتُس ننخدم ى ننذه الرس ننائل قص ن ًندا لتحفي ننز الط ننالن تالكس ننالىت وتش ننير نت ننائج األبح نناث إل ننى أن

الطنالن يكوننون أكثننر تحفين اًز عننندما يفيمنون قيمننة المينام التعميميننة ) .) Martin , 2001ومننع

ذلننك  ،فننذن ىننذه الرسننائل تننؤدي إلننى الشننعور بننالخوف  ،وبالتننالي إثننارة القمننق وخفننض األدا
).Putwain & Symes, 2014
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وتي نندف الرس ننائل التحذيري ننة إل ننى زي ننادة أدا االختب ننار م ننن خ ننالل إث ننارة مخ نناوف الط ننالن

السمبية مثل عدم التخرج  ،عدم التقدم إلى المسنتوى الد ارسني التنالي (.)Witte & Allen ,2000
وعم ننى العك ننس م ننن ذل ننك  ،ف ننذن الرس ننائل التحذيري ننة الفّعال ننة تي نندف إل ننى تعزي ننز ق نندرة الطال ننن إل ننى
الوصول إلى نتيجة األىداف التني وضنعيا ( .)Witte,1992ويشنير Putwain, Remedios
)(2015

Symes

&إلننى األىميننة الوظيفيننة لتقيننيم الطننالن لمرسننائل التحذيريننة (التحننذير-

التحدي) حيث تؤثر عمى قيمة التحصيل والكفا ة الذاتية واحراز التقدم الدراسي.

وقند أظينرت نتنائج العديند منن الد ارسنات (Putwain & Symes ,2011; Putwain,
)2015

Remedios & Symesأن كيفيننة تفسننير الطننالن لمرسننالة أمننر بننال األىميننة

إلرتباطيننا بمجموعننة متنوعننة مننن النتننائج التعميميننة البننارزة  ،فعمننى سننبيل المثننال ،عننندما يننتم تقيننيم
الرس ننالة عم ننى أني ننا تح ننذير تن نرتبط بمجموع ننة متنوع ننة م ننن النت ننائج الس ننمبية مث ننل انخف نناض درج ننات

االختبنار وارتفناع درجنات القمنق) (Putwain & Symes ,2011وعنمنا ينتم تقينيم الرسنالة عمنى
أنيننا تحنندي ت نرتبط بمجموعننة متنوعننة مننن النتننائج اإليجابيننة مث نل التفنناؤل واألمننل ( Putwain,
). Symes, & McCaldin ,2017

وشيد العقد الماضي بحوث في الرسائل التحذيرية في سياق التعميم  ،وفي ىذا السياق

المعممون ومديري المدارس يتواصمون مع الطالن لتحفيزىم لتالفي النتائج السمبية لمفشل في

االختبارات النيائية اليامة التي تحدد مسار حياتيم في المستقبل ومن الرسائل التي توجو

لمطالن (أىمية مواصمة الدراسة والتدرين وفرص العمل) كوسيمة لتحفيز الطالن في االنخراط
في سموكيات مثل الجيد ،والمثابرة ،واالندماج والتي من المرجح أن تعزز فرص

النجاح( Putwain & Roberts,2009؛ . (Putwain, Symes & Remedios,2016
وفني د ارسنىة اجرىنا & Putwain, Nakhla, Liversidge, Nicholson, Porter,

) Reece (2017أشننار إلننى أن الطننالن الننذين يتميننزون بدرجننة مرتفعننة مننن االننندماج السننموكي
والوجننداني يفسننرون رسننائل المعممننين عمننى أنيننا تحنندي وتحننذير وكننان تقيننيميم لشنندتيا معتنندل فنني

حين يميل الطنالن إلنى عندم االنندماج عنندما يكنون تقينيميم لمرسنائل التحذيرينة لممعممنين مرتفنع ،
ولقنند أفنناد المعممننين ب نسنيم يس ننتخدمون الرسننائل بشننكل متكننرر ف نني الفصننول الد ارسننية التنني يكننون
اندماج الطالن السنموكي فيينا مننخفض  .وتشنير نتنائج الد ارسنة إلنى أن ىنناك ارتبناط موجنن بنين
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تقي ننيم التح نندي وقيم ننة الميم ننة الذاتي ننة  ،والكف ننا ة الذاتي ننة األكاديمي ننة  ،واالن نندماج  ،بينم ننا أظي ننرت

النتائج وجود ارتباط سالن بين تقييم التحذير والكفا ة الذاتية األكاديمية واالندماج.
ويقترح Putwain, Nicholson, Nakhla, Reece, Porter & Liversidge

) (2016أن أي روابط محتممة بين الرسائل التحذيرية واندماج الطالن ال يكون بشكل مباشر،
ولكن تقييم الطالن ليذه الرسائل عمى أنيا تحذير أو تحدي ىو الذي يتوسط العالقة بين الرسالة

تقيم الرسائل عمى أنيا تحدي تُتبع بالمشاعر اإليجابية والشعور
واالندماج  ،حيث عندما ّ
بالتحسن والتم ُكن وتوقع النجاح في االختبارات القادمة ،ىذه المتغيرات الوسيطة ىي التي من
يقيمون الرسائل باعتبارىا
المرجح أن تعزز االندماج الحقاً .ووفقا لذلك يتوقع أن الطالن الذين ّ
تحدياً تظير مستوى أعمى من االندماج  ،وعندما يتم تقييم الرسائل عمى أنيا تحذير وتيديد

يتوقع ليم نتائج تحصمية منخفضة وفشل وانخفاض في االندماج  ،باإلضافة إلى ذلك ،
المشاعر السمبية التي من المتوقع أن تصاحن تقييم التحذير والتيديد ترتبط أيضا بانخفاض

اندماج الطالن (Assor, Kaplan, Kanat-Maymon & Roth, 2005; Dettmers et
al., 2011; Linnenbrink-Garcia, Rogat & Koskey, 2011; Reyes, Rivers,

) ، White & Salovey,2012وبالتالي فذن أي تسثير لمرسائل التحذيرية لممعممين عمى اندماج
الطالن يكون بشكل غير مباشر بواسطة تقديرىم ليذه الرسائل باعتبارىا تحدياً أو تحذير وتيديداً
). (Putwain, Nicholson, Nakhla, Reece, Porter & Liversidge,2016

ويالحظ أن المعممين يستخدمون الرسائل المستندة إلى التحذير والتيديد والتي تركز عمى

النتائج السمبية لمفشل في االختبار أكثر من استخدميم لمرسائل التي تسمط الضو عمى قدرة
الطالن أو توقعاتيم عالية األدا

ومع ذلك فذن التسثير النسبي لرسائل المعممين (التحذير أو

التحدي) غير معروف). (Von der Embse, Schultz, & Draughn, 2015

وقد بدأت الدراسات في اآلونة األخيرة التركيز عمى دراسة كيفية تقييم الرسائل التحذيرية

عمى أنيا تحدي ألنيا تحقق نتائج إيجابية ،مثل قيمة الميمة الذاتية والكفا ة الذاتية األكاديمية (

) ، Putwain, Remedios & Symes, 2015وتبحث الدراسات حتى اآلن عن تحديد كيفية
تسثير الرسائل التحذيرية أو تقدير الطالن لرسائل المعممين في عالقتيا باندماج الطالن
). (Putwain, Nicholson, Nakhla, Reece, Porter & Liversidge,2016
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ورغم تقدم البح وث في دراسة أثر الرسائل التحذيرية في مجاالت الصحة واالتصاالت

) (Witte & Allen,2000مثل دراسة ( Wong & Capella (2009التي تناولت تسثير
الرسائل التحذيرية عمى الفاعمية الذاتية لممدخنين ،إال أن ىناك نقص عام في األبحاث التجريبية

في سياق تعميمي تفحص بشكل منيجي كل من الرسائل التحذيرية وفعاليتيا قبل االختبارات
بسنواعيا المختمفة(.)Von der Embse et al .,2015

ومن المتغيرات التي حظت باالىتمام في اآلونة األخيرة في مجال التعمم األىداف

الشخصية املُجلى

( ، personal best goals )PBوىي أىداف تؤثر بشكل كبير عمى

التطور األكاديمي لمطالن ;Linnenbrink-Garcia, &Patall,2008) (Elliot ,2005

Tyson؛  . Maehr, & Zusho, 2009وأصبحت أىداف ( )PBنقطة محورية لمبحوث ،

جنب ًا إلى جنن مع أسالين النمو األخرى لتطوير الطالن مثل نماذج القيمة المضافة ونمذجة
المسارات األكاديمية( Anderman,2010؛ Betibenner ,2008-2009

&Briggs

; . )Betebenner,2009ورغم أىمية ىذا المفيوم الذي ُيعد وسيمة لتحسين الطالن ومحور
لألبحاث التربوية  ،إال أنو من المالحظ ندرة البحوث في المجال التربوي التي اىتمت بو .

المثمى بنا مقترح حديثاً ضمن مجال إعداد اليدف  ،وتُعرف
وتُعد أىداف الشخصية ُ
أىداف  PBعمى أنيا أىداف تحديد ،وتحدي ،وأىداف ذات مرجعية تنافسية ،وأىداف تحسين
الذات  ،ومن األمثمة عمى ىذه األىداف زيادة الجيد أو أدا أفضل عمى العمل المدرسي الحالي

أكثر من الجيود السابقة  ،وزيادة التعمم في ميمة مقارنة مع ميمة سابقة  ،واألدا األفضل في
اختبار مقارنة بما كان عميو في اختبار سابق ); Martin & Liem, ،;Martin,2006

 (Yu & Martin,2014 2010وىناك بعض العناصر األساسية ألىداف ) )PBوىي:التحدي
فالبد من أن يكون مستوى األدا أعمى من المستوى السابق ،ووجود ىدف محدد ،والتركيز عمى
تحقيق معيار يتم تعيينو لتحقيق الفرد لذاتو & ( Martin, Durksen, Williamson, Kiss

). Ginns ,2014

المثمى بالتحفيز وأىداف اإلنجاز والتدفق  ،وبالدوافع الذاتية،
وترتبط األىداف الشخصية ُ
ويمكن النظر إلى أىداف  PBعمى أنيا من العوامل اليامة ذات الصمة باالندماج األكاديمي
ُ
والتمتع بالمدرسة ،وبالتالي فسن مفيوم  PBلو أىمية في الحياة التعميمية لمطالن Martin ,

).) 2006
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المثمى كسىداف تحفيزية من منظور تحفيزي ألنيا
وقد ينظر إلى أىداف الشخصية ُ
ركزت بشكل صريح عمى أىداف  PBكسىداف يعرفيا الطالن ويتابعونيا أثنا سيرىم في

حياتيم األكاديمية  ،وفي ىذه الحالة ُيمكن لممعممين البحث عن فرص لتشجيع الطالن عمى
التركيز عمى أن يقممو من مقارناتيم ومنافساتيم مع اآلخرين ،وأن يركزو أكثر عمى معايير
التميز الشخصي وطرق الوصول إلى ذلك ).) Martin , 2011

وتشجع أىداف  PBالطالن عمى التركيز عمى التحسن الشخصي والسعي لمتفوق في األدا

مقارنة بالجيود الشخصية السابقة بدالً من المقارنة بجيود اآلخرين ( & Martin

 .)Elliot,2016كما أن التسكيد عمى المنافسة الذاتية يولد استخدام الفرد لمتعمم اإليجابي
واستخدام استراتيجيات وميارات لمسعي نحو التميز الشخصي ،وفي الواقع فذن وضع أىداف

محددة يمكن أن يتنبس بشكل إيجابي باالندماج واإلنجازاألكاديمي;(Martin,2014

) . Burns, Martin, & Collie,2018 Liem,2010

&;Martin

المثمى ()PB
وتكشف نتائج دراسة ( )Yu & Martin ,2014أن أىداف الشخصية ُ
وأىداف اإلنجاز تالكالسيكيةت فسرت الجز األكبر من التباين في الدافع والمشاركة والطفو

األكاديمي ،وعمى الرغم من أن أىداف اإلنجاز وأىداف  PBالمرتبطة ببعضيا البعض تفسر
تبايناً فريداً في النتائج األكاديمية المتميزة

بحيث تظير أىداف اإلنجاز بشكل أكبر في

عوامل التحفيز  ،بينما تبدو أىداف  PBأكثر برو اًز وتسثي اًر عمى االندماج والطفو.

وإلٍنية دراسة متغير الرسائل التحذيرية وأىداف الشخصية ال ُمثمى واالندماج األكاديمي في
حياة الطالن التعميمية لما ليم من تسثير عمى مسيرة وتقدم الطالن الدراسي  ،باإلضافة إلى دور
المثمى في االندماج األكاديمي لم
االسيام النسبي لكل من الرسائل التحذيرية وأىداف الشخصية ُ
تحظى باالىتمام الكافي من ِقبل الباحثين رغم أىمية وتسثير الرسائل التحذيرية عمى اندماج
الطالن  ،كما إن اسيام الرسائل التحذيرية ودورىا وقدرتيا التنبؤية باالندماج غير واضحة  ،كما
أن الدراسات التي تم عرضيا سابقاً لم تتعرض لتناول االندماج األكاديمي بشكل شمولي

ليتضمن االندماج (السموكي  ,الوجداني  ،المعرفي) بل ركزت الدراسات عمى االندماج السموكي
،كما نالحظ من خالل العرض السابق وجود تناقض بشسن دور الرسائل التحذيرية في االندماج

األكاديمي .
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المثمى أيضاً لم تمقى األىمية الكافية بالدراسة في مجال التعمم
وبالنسبة ألىداف الشخصية ُ
رغم أثارىا المتعددة وارتباطيا بالعديد م ن النتائج التعميمية اإليجابية  ،ليذا تتناول الدراسة الحالية
ىذين المتغيرين لسد الفجوات البحثية في ىذا المجال من خالل دراسة الرسائل التحذيرية

المثمى ( )PBفي البيئة الجامعية .
لممعممين وأىداف الشخصية ُ
كما إن المتتبع لمتراث التربوي في البيئية العربية يجد ندرة في الدراسات العربية التي
تناولت ىذه المتغيرات وخاصة الرسائل التحذيرية لممعممين  .لذا ظيرت الحاجة الماسة إلج ار

الدراسة الحالية التي تُعد الدراسة األولى عربياً التي تناولت االسيام النسبي لمرسائل التحذيرية
المثمى في التنبؤ باالندماج األكاديمي لدى طالبات الجامعة  ،وبرزت
وأىداف الشخصية ُ
وتبمورت مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى األسئمة التالية :

ن ىل توجد فروق بين متوسطات درجات الطالبات (المرتفعات,المنخفضات)عمى مقياس

الرسائل التحذيرية لممعممين في االندماج األكاديمي؟

المثمى في
ن ىل توجد فروق بين الطالبات(المرتفعات,المنخفضات)عمى مقياس أىداف الشخصية ُ
االندماج األكاديمي؟

ن ىل تسيم أبعاد الرسائل التحذيرية لممعممين في التنبؤ باالندماج األكاديمي لدى طالبات

الجامعة ؟

المثمى في التنبؤ باالندماج األكاديمي لدى طالبات الجامعة؟
ن ىل تسيم أبعاد أىداف الشخصية ُ

أٍداف الدزاسة :

تَدف الدزاسة احلالية إىل:
ن الكشف عن وجود فروق بين متوسطات درجات الطالبات(المرتفعات  ،المنخفضات عمى

مقياس الرسائل التحذيرية لممعممين في االندماج األكاديمي.

ن الكشف عن وجود فروق بين الطالبات(المرتفعات  ،المنخفضات) عمى مقياس أىداف

المثمى في االندماج األكاديمي.
الشخصية ُ
ن الكشف عن نسبة مساىمة أبعاد الرسائل التحذيرية لممعممين في التنبؤ باالندماج األكاديمي لدى
طالبات الجامعة .
المثمى في التنبؤ باالندماج األكاديمي لدى
ن الكشف عن نسبة مساىمة أبعاد أىداف الشخصية ُ
طالبات الجامعة.
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ـ أٍنية الدزاسة :
تُكمن أىمية الدراسة الحالية في جانبين  ،يتمثل الجانن األول في األىمية النظرية والتني تتمثنل
فيما يمي:
ن إث ار المكتبة العربينة بمزيند منن المعنارف النظرينة عنن متغيرالرسنائل التحذيرينة لممعممنين وأىنداف
المثمننى ،واالننندماج األكاديمي،حيننث مازلننت الد ارسننات محنندودة النطنناق وقميمننة فنني البيئننة
الشخصننية ُ
العربية  ،وبالتالي ىناك حاجة لمزيد من الدراسات حول ىذه المتغيرات .
ن توجو نظر الطالن إلى أىمية امنتالك وتبنني أىنداف محنددة وأىنداف تحندي وأىمينة التننافس منع

الننذات ولننيس مننع اآلخ نرين  ،وكننذلك أىميننة أىننداف تحسننين الننذات  ،حيننث تُعنند أىننداف الشخصننية
المثمننى مننن المتغي نرات ذات التننسثير البننال عمننى حينناة الفننرد بشننكل عننام والطالننن الجننامعي بشننكل
ُ

خاص .

ن ن لفننت نظننر المسننوؤلين والميتم ننين بتطننور الطننالن وتقنندميم إل ننى أىميننة البيئننة الصننفية الداعم ننة

والتسثير العميق لرسائل المعمم عمى الطالن.
ن ن تناوليننا متغيننر الرسننائل التحذيريننة والننذي يعمننل عمننى تعزيننز أو نقننص الننتعمم واإلنجنناز التعميمنني
والتمتننع وقيمننة الننتعمم لنندى الطننالن  ،وبالتننالي ُيعنند متغيننر الرسننائل التحذيريننة ذو أىميننة خاصننة ،
نظ اًر لما يترتن عميو من اندماج الطالن ونجاحو أو إخفاقو في دراستو الجامعية .
ن ن تسننتمد الد ارسننة الراىنننة أىميتيننا مننن تركيزىننا عمننى د ارسننة االننندماج األكنناديمي بسبعنناده السننموكية
والمعرفية والوجدانية  ،حيث يمثل االنندماج األكناديمي أىمينة خاصنة فني نجناح واسنتمرار الطالنن

الجامعي في إكمال دراستو الجامعية.

ـ تتنجل األٍنية التطبيقية فينا يلي:
ن قد تفيد نتنائج الد ارسنة المعممنين فني مسناعدة طالبينم عمنى تحديند أىنداف  PBومسنتوى التحندي
األمثننل  ،فالعدينند مننن الطننالن يقممننون أو يفرطننون فنني تقنندير قنندرتيم  ،ممننا يعننني أنيننم يحننددون

أىندافا صنعبة أو سننيمة لمغاينة ،ولينذا السننبن منن الميننم أن يسناعد المعممنون الطننالن عمنى تحدينند
أىداف  PBالتي تعكس التحدي األمثل لذلك الطالن.
تتبننع التقنندم لمننا لننذلك مننن إتاحننة زيننادة فننرص
ن قنند تسنناعد الطننالن فنني تننوفير التغذيننة الراجعننة و ُ
الطالن في تحقيق أىدافيم.
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ن يمكن أن يستفيد المعممين من نتائج الدراسة في كيفية ومتى يسنتخدم الرسنائل التحذيرينة لمنا لينا

من أثر عمى نتائج الطالن وتقدميم الدراسيم .
المثم ننى ()PB
ن ن يمك ننن االس ننتفادة م ننن نت ننائج الد ارس ننة ف نني إع ننداد بن نرامج لتنمي ننة أى ننداف الشخص ننية ُ
لتحسين واستم اررية اندماج الطالن في الجامعة.
ن يمكن االستفادة من نتنائج الد ارسنة فني تصنميم بنرامج لتحسنين تقينيم الطنالن لرسنائل المعمنم عمنى

أنيا تحذير وتيديد واعتبارىا تشجيع وتحفيز ليم.

ن يمكننن أن تسنناعد نتننائج الد ارسننة المعممننين فنني تشننجيع طالبيننم عمننى تبننني ووضننع أىننداف PB
لما ليا من أثر عمى تحسين أدا الطالن األكاديمي واندماجيم .

ـ مصطلخات الدزاسة :
ـ السسائل التخريسية: fear appeals:

تُعرف الرسائل التحذيرية بسنيا رسائل ُمقنعة تسمط الضو عمى النتائج السمبية لمسار
معين من العمل وكيفية تجنن العواقن من خالل مسار بديل لمعمل (Maloney, Lapinksi

)2000

 .& Witte,2011; Witte & Allenكما عرفيا

(Putwain, Nakhla,

 Liversidge, Nicholson, Porter & Reece ,2017).بسنيا ىي رسائل مقنعة تجذن
االنتباه إلى العواقن السمبية مثل الفشل األكاديمي التي تتبع مسار عمل معين مثل (عدم

المشاركة في الدروس) وكيف يمكن تجنن العواقن السمبية من خالل مسار بديل لمعمل .

وتعرف الباحثة الرسائل التحذيرية إجرائياً بسنيا تمك الرسائل التي يستخدميا المعممين لتحفيز

الم ّقبمة لتحقيق النجاح وتجنن الفشل
وتشجيع الطالن عمى العمل بجد واالستعداد لالختبارات ُ
 ،ويعبرعنا بالدرجة التي تحصل عمييا الطالبة عمى مقياس الرسائل التحذيرية المستخدم في
الدراسية الحالية والذي يتضمن ُبعدين ىما ( التحذير  ،التحدي ) .

ـ أٍداف الشخصية املُجلى

:personal best goals (PB):

المثمى إلى مستوى األدا الذي يطابق أو يتجاوز األدا
يشير مفيوم أىداف الشخصية ُ
السابق األفضل .وىو بنا متعدد األبعاد يشمل (األىداف المحددة  ،أىداف التحدي ،أىداف
التنافس ذاتية المرجع  ،أىداف تحسين الذات) ).)Martin , 2006
المثمى إجرائيا بسنيا أىداف تتضمن مستوى أدا أعمى
وتُعرف الباحثة أىداف الشخصية ُ
وأفضل مقارنة باألدا السابق ،وىوبنا متعدد األبعاد يتضمن (األىداف المحددة،أىداف
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التحدي،أىداف التنافس مع الذات،أىداف تحسين الذات)،وتعكس ىذه األبعاد قدرة الطالبة عمى
وضع أىداف تحدي بحيث يكون مستوى التحدي أو الصعوبة أعمى وأفضل من مستوى األدا

السابق  ،وال تركيز عمى نفسيا وتحفيز ذاتيا من أجل تحسينيا بنا عمى مستوى األدا السابق أو

إحراز تق دم  ،وتحقيق أىداف محددة بحيث يكون مستوي األدا أعمى من األدا السابق ،
والتنافس مع الذات بحيث يكون التنافس مع أدائيا السابق وليس التنافس مع اآلخرين ،وىذه

األىداف يجن أن يكون مرجعيا الفرد نفسو .ويعبرعنا بالدرجة التي تحصل عمييا الطالبة عمى
المقياس المستخدم في الدراسة الحالية.

ـ االىدماج األكادميي :Academic Engagement :

االندماج األكاديمي بنا متعدد األوجو بشكل عام ويشمل ثالثة مكونات وىذه المكونات ىي:

( ) 4االندماج السموكي الذي يشتمل عمى المشاركة في األنشطة األكاديمية واالجتماعية أو
المنيجية ( ) 2االندماج الوجداني يشتمل عمى ردود الفعل اإليجابية والسمبية نحو المعممين وزمال

الدراسة والكمية ( ) 3االندماج المعرفي والذي يركز عمى االستثمارات مثل الرغبة في بذل الجيد

الالزم لفيم األفكار المعقدة واتقان الميارات الصعبة (Fredricks, Blumenfeld & Paris,

).2004

وتعرف الباحثة االندماج األكاديمي إجرائيا بسنو بنا متعدد األبعاد يشتمل عمى االندماج
(السموكي ،المعرفي،الوجداني) ويتمثل في قدرة الطالبة عمى المشاركة في األنشطة المنيجية
وغير المنيجية وااللتزام بحضور المحاضرات ،والمشاركة في المناقشات ،كذلك يعكس قدرة

الطالبة عمى استخدام استراتيجيات التعمم مثل:اتقان الميام الصعبة،الفيم بدالً من الحفظ ،ربط
المعمومات الجديدة بالمعمومات القديمة والمعالجة العميقة لممعمومات،كما يتضمن ردود فعل

الطالبة الوجدانية من مشاعر االستمتاع بالدراسة والسعادة,االىتمام والفائدة االنتما لمكمية,عدم

الممل ،ويعبر عنو بالدرجة التي تحصل عمييا الطالبة عمى مقياس االندماج األكاديمي المستخدم
في الدراسة الحالية.
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اإلطاز اليظسي:
أوالً :مفَوو السسائل التخريسية :

تم تعريف الرسائل التحذيرية من ِقبل ( (Witte,1994بسنيا ترسنائل مقنعنة تثينر الخنوف منن

خالل تصوير تيديد شخصي ذي أىمية كبيرة  ،تمييا وصنف لمتوصنيات الممكننة لنردع التيديندت .
واعتمدت البحنوث التني تناولنت تقينيم رسنائل المعممنين فني الفصنول الد ارسنية عمنى نظرينات عديندة

منينا نظرينة قيمنة السنيطرة ( control-value theory )CVTلشنرح كينف يحكنم الطنالن عمنى
أىميننة الموضننوع وخيننارات االسننتجابة  ،كمننا اعتمنندت فنني تفسننيرىا لمرسننائل التحذيريننة عمننى نظريننة

القيمننة المتوقعننة ) expectancy-value theory)EVTالتنني تقتننرح إن االختيننارات المتعمقننة

تنبنع منن التفاعنل بنين قنيِم الميمنة منع توقنع النجناح (Eccles, O'Neill & Wigfield,
بناألدا ُ
).2005; Wigfield, Tonks & Klauda, 2009
وتفسر نظرية القيمة المتوقعة الرسائل التحذيرية من خالل قياس أىمية المعتقدات والنتائج

ثم الحكم عمى األىمية من حيث قيمة التحصيل  ،مشيرة إلى أىمية اإلنجاز إلحساس المر
بيويتو الذاتية وقيمتو الذاتية  ،باإلضافة إلى أىمية اإلنجاز ليدف واحد أو تطمعات الفرد

) . (Eccles O‖Neill, & Wigfield, 2005; Wigfield, Tonks & Klauda, 2016ويتم
الحكم عمى معتقدات النتائج من حيث الفاعمية الذاتية األكاديمية  ،بحيث يكون الفرد معتقد

بقدرتو عمى أدا عمل معين  ،وتوقعو لمنجاح .كما إن الجمع بين تحقيق شخصي ذي قيمة
عالية أو توقع النجاح يؤدي إلى تقييم الرسائل التحذيرية عمى إنيا تحدي (Putwain, Symes

) . & Remedios ,2016ويصاحن تقييم التحدي النمو واإلتقان الذي يرافقو المشاعر
اإليجابية

مثل (األمل) والنوايا السموكية اإليجابية Hijzen, Boekaerts & Vedder,

Moser & .)McCarthy,2011-2007; 2007; Shiota, Neufeld, Yeung

) .Perea, 2011ومن ناحية أخرى  ،عندما يتم الجمع بين تحقيق ذاتي مرتفع أو فائدة ذاتية
مع انخفاض الكفا ة الذاتية األكاديمية و توقعات النجاح  ،فذن النتيجة المرجحة ىي تقييم

الرسائل التحذيرية عمى أنيا تحذير (.)Putwain , Symes &Remedios , 2011
ويصاحن تقييم التحذير مشاعر سمبية مثل (القمق)
).( Roseman,2013; Sheffield &Allen,2013
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وبنا عمى األطر النظرية لمرسائل التحذيرية ُيقترح ) Putwain& Symes (2014أن
ُ
الرسائل التحذيرية ُيمكن تفسيرىا بطرق مختمفة اعتماداً عمى األىمية التي يمنحيا الطالن
لمنجاح أو فشل الطالن  ،وعمى االعتقاد بسنيم قادرون عمى أدا ىذه السموكيات المطموبة
لتجنن الفشل أو تحقيق النجاح.(Folkman,2008 ; Skinner& Brewer ,2002) .

ـ تقييه الطالب للسسائل التخريسية للنعلنني ( حتريس  -حتدي):
إن عممية تقييم الطالن لمرسائل التحذيرية لممعممين يتم من خالل جزأين :األول :وىو
التقييم األساسي ويتضمن األىمية الشخصية لمحدث  ،الثاني :التقييم الثانوي ويشتمل عمى
المعتقدات حول النتيجة المواتية .ويسخذ تقييم الطالن لرسائل المعممين شكمين من التقييم (تحذير
 تحدي) ويحدث تقييم التحدي عندما يتم الحكم عمى الرسائل بسنيا ذو صمة بالطالن الذينيعتقدون أنو يمكنيم االستجابة بفعالية لممطالن المطروحة في الرسالة .من ناحية أخرى  ،يحدث

تقييم التحذير والخوف عندما يعتقد الطالن أن مطالن الرسالة تفوق قدرة الفرد عمى االستجابة
بفعالية(.)Putwain et al ., 2015 ; Putwain &Symes,2014
ويؤكد ) )Putwain, Symes& McCaldin, 2017أن تقييم التحدي يركز عمى
التطور واإلتقان والجيد  ،وبالتالي يمكن تحقيق نتيجة ناجحة ،وتقييم التحذير يرتبط بتوقع
احتمال الضرر مع التركيز عمى حماية الذات  ،ويقترح أن تكون التقييمات مصحوبة بجوانن

معرفية ووجدانية وسموكية ،فيرافق تقييم التحدي المشاعر اإليجابية مثل(التفاؤل واألمل) وسموك
موجو نحو التوجو واإلدراك مثل (النية لالنخراط في اإلج ار ات المحتممة لتسييل النجاح)،
ويصاحن تقييم التحذير مشاعر سمبية مثل (القمق) وسموكيات موجيو نحو االنسحان وقمة

الجيد  ،أو التقميل من قيمة اإلنجاز.

وتظير األدلة التجريبية أن تقييم التحدي يكون عندما تكون نتائج االختبارات بالنسبة

لمطالن ميمة لتحديد الذات أواألىداف الذاتية وتوقع النجاح  ،في حين أن تقييم التحذير والتيديد
يكون عند انخفاض توقعات النجاح وانخفاض الطفو األكاديمي(،&Symes ,2014 - 2016

.)Putwain

ويستخدم المعممين الرسائل التحذيرية كاستراتيجية تحفيزية ت تكتيك تخويفت لمحاولة إقناع
المقبمة
الطالن وتشجيعيم عمى العمل بجد والتحضير جيداً لالختبارات ُ

& (Putwain

 . 2009) .Roberts,2009; Putwain,وعمى الرغم من أن ىذه الرسائل تستخدم بنية
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الفائدة لمطالن  ،إال أن األدلة تشير إلى أن استخدام الرسائل التحذيرية قد ال يكون ليا دائم ًا

تقييميا عمى أنيا تحذير فقد تؤثر ىذه الرسائل بشكل سمبي وتؤدي إلى
التسثير المطمون متى تم ّ
قمق االختبار ،انخفاض الدوافع  ،وانخفاض الدرجات  ،ومع ذلك  ،فيمكن تقييميا عمى أنو

تحدي باإلضافة إلى تقييم التحذير (. )Putwain, Remedios, & Symes, 2014
كما

أشار

)(2014

Perry

&Pekrun

إلى

أن

تقييم

الطالن

لرسائل

ضار بالنسبة لبعض الطالن  ،وقد يكون قوة محركة قوية
ًا
المعممين(التحذير,التحدي) قد يكون
يقدرون النجاح األكاديمي ويمتمكون معتقدات
لمبعض اآلخر ،ومن ثم ُيقترح أن الطالن الذين ّ

كفا ة قوية ،ويكرورن التفكير في ىذه األمور يتميزون بتقييم التحدي ،بينما الطالن الذين

يقدرون النجاح األكاديمي لكن ال يمتمكون معتقدات قوية وتفكيرىم يميل إلى الحماية الذاتية التي
ّ

تركز عمى تجنن الفشل يقّمون الرسائل عمى أنيا تحذير ( Putwain, Symes & McCaldin,

). 2017

وعادة ما تستخدم الرسائل التحذيرية عمى أنيا تحذير لتحفيز الفرد عمى العمل  ،عمى سبيل
المثال زيادة السيطرة عمى موقف أو منع نتائج غير مرغون فييا  ،ورغم ذلك فذن النتائج

التجريبية المتعمقة بفعالية الرسائل التحذيرية ليست قاطعة  ،كما أن أدبيات األبحاث تتفق عمى
أن الرسائل التحذيرية تكون أكثر فاعمية نتيجة الخوف الكبير الذي يتبعو عواقن وتوصيات لمحد

من السمبية ) . )Putwain , 2016 ;Williams , 2012ويشير ( )Ordonana,2009إلى
أن الرسائل التحذيرية ينبغي أن يكون ليا تسثير إيجابي فقط عمى األشخاص الذين ليس لدييم

تصور سابق لمتحذير،ويجن أن يكون التيديد دائما مرافق برد فّعال لمقضا عمى الخوف
والتحذير ويجن أن يكون قابل لمتنفيذ بسيولة من ِقبل الفرد.

ثاىياً :أٍداف الشخصية املُجلى):personal best goals (PB

المثمى) personal best goals (PBعمى يد Martin
ظير مفيوم أىداف الشخصية ُ

المثمى إلى مستوى األدا الذي يطابق أو يتجاوز
) )2006ويشير مفيوم أىداف الشخصية ُ
األدا السابق األفضل  ،وىو بنا متعدد األبعاد يشمل (األىداف المحددة  ،أىداف التحدي
،أىداف التنافس ذاتية المرجع  ،أىداف تحسين الذات).

المثمى في مجال الرياضة & (Hopkins
وكانت بداية ظيورمفيوم أىداف الشخصية ُ
; ، Imlay Carda, Stanbrough, Dreiling & O‖Connor,1995) Green, 1995
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وفي اآلونة األخيرة طُرح المفيوم في مجال التعميم من ِقبل ) )Martin , 2006وفكرة األىداف

المثمى قُدمت لتكون بمثابة تقدم وتطور عمى المدى الطويل في الجانن األكاديمي
الشخصية ُ
لمطالن ) Martin , 2006؛  .)Martin& Liem ,2010وتم التركيز عمى ىذا االتجاه الذي
يسمح بالتقدم الذاتي ويحمي الطالن من اآلثار االجتماعية الضارة بسبن المقارنات االجتماعية.
).)Liem, Ginns, Martin Stone & Herrett,2012 ; Martin , 2006

المثمى ( )PBعمى أنيا أىداف محددة  ،و أىداف تحدي ،
وتم تعريف األىداف الشخصية ُ
و أىداف ذات مرجعية ذاتية بشكل إيجاب ي تتضمن مستوى أدا أو جيد يفي أو يتجاوز أدا

أفضل من السابق  ،وتُعد األىداف التي حددىا الطالن ىي من بين أىم المؤثرات عمى
مياراتيم الذاتية وتنظيم التعمم والدافع وحشد الجيود نحو نتائج التعمم المرغوبة & Locke
)Latham (2002وبعد التركيز األخير عمى األىداف الموجية نحو التطور وتقدم الطالن

Anderman, Gimbert, O'Connell & Riegel, 2015; Martin, 2015; Dweck

المثمى ( )PBوقد تسخذ أىداف PBشكمين
). 2012تم التركيز عمى األىداف الشخصية ُ
مختمفين:األىداف تالعمميةت و األىداف تالمنتجةت ومن أمثمة أىدافPBالعممية تخصيص ساعتين
زيادة عما سبق إلكمال ميمة ،أي زيادة في الجيد أكثر من السابق ،أو طمن المساعدة من أحد
الوالدين في الواجبات المنزلية حيث لم يطمن أي مساعدة من قبل ،وتتضمن أمثمة أىداف PB

المنتجة القيام بمزيد من الواجبات الدراسية بشكل صحيح أكثر مما ىي عميو في أي وقت

سابق،أو تحقيق عال مة اختبار أعمى في نياية الفصل الدراسي من بداية الفصل

الدراسي()Martin ,2011

وانتشرت البحوث القائمة عمى األىداف وتحديد األىداف خالل العقود األربعة الماضية
عبر مجموعة من المجاالت التطبيقية  ،بما في ذلك المجال الصناعي و عمم النفس

التنظيمي ;، Schmidt ,2013) (Locke & Latham, 2002عمم النفس الرياضي
) ،) Williams ,2013 ;Weinberg, 2002وعمم النفس التربوي & (Seijts, Latham
) Woodwark ,2013وقام كل من ((Locke& Latham, ;Locke & Latham ,2013

 2002بوضع نظرية تحديد األىداف  ،وأظيرت نتائج الكثير من البحوث التجريبية تسثير
األىداف عمى اإلنجاز ،كما أشارت النتائج األساسية لمبحوث التجريبية التي تدعم ىذه النظرية
إلى مايمي(:أ) وجود عالقة خطية بين درجة صعوبة األىداف واألدا (،ن) أن األىداف
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المحددة وأىداف التحدي تؤدي إلى مستوى أعمى في األدا بالمقارنة مع األىداف الغامضة أو

عدم وجود أىداف ( .)Seijts et al., 2013
وتُعد نظرية تحديد األىداف أساس مفاىيمي ألىدف Locke & Latham (1990) PB
وحددت نظرية تحديد اليدف السمات األساسية لألىداف المنتجة وىي  :النوعية والتحدي

وغالبا ما ترتبط األىداف المنتجة بالنتائج اإليجابية األكاديمية والشخصية Locke& Latham,
ً
) )2013وتم تصميم األىداف لتكون عمى المستوى األمثل لمتحدي الشخصي وتوجيو الطالن
نحو ما ىو مطمون لمتفوق عمى الجيود الشخصية السابقة

& Martin

) ، )Liem,2010باإل ضافة إلى أن أىداف التحدي تعمل عمى خمق ضغط داخمي محفز من

المرجح أن يؤدي إلى النتائج المرجوة).)Senko, Hulleman & Harackiewicz, 2011
كما تم التركز عمى المنافسة الذاتية التي من المحتمل أن تخمق ضغط داخمي يحفز الفرد  ،وىذا

بدوره يساعد في توجيو انتباه الطالن ومواردىم الشخصية والسموكيات الموجية نحو اليدف
والجيود التي تؤدي إلى التفوق عمى األدا السابق ) .)Martin & Liem, 2010وبالتالي مﻦ

المحتمﻞ أن يﻜﻮن التركيز عمى تحﺪيﺪ األىداف لو تسثير مباشرعمى الخبرات والنتائج األكاديمية
لمطالن).(Burns, Martin & Collie, 2018

والمتتبع لمفيوم األىداف وتحددييا في المجال التعميمي  ،يجد أن ىناك أربعة أنواع تم

تحديدىا لتمثيل األىداف بواسطة ): Elliot & Sheldon (1997

األوىل

 :تتعمق باألىداف المحددة لمميمة التي تعد إرشادات محددة لألدا القرين .

الجاىي  :يتعمق باألىداف المحددة لمحالة التي تعكس أسبان األدا مثل (الحصول عمى أدا
أفضل من اآلخرين في االختبار).

الجالح:

يتعمق باألىداف الشخصية التي تعكس األىداف العامة التي تختمف عن تمك التي

تتعمق بوضع معين مثل(الحصول عمى أعمى الدرجات في الفصل الدراسي أو في نياية العام).

السابع :

يتعمق بصورة الذات في المستقبل ،وتعكس المزيد من األىداف البعيدة مثل (كسن

الكثير من المال بعد الكمية) .واقترح أن يكون اليدف األول والثاني ىما جوىر أىداف الشخصية
المثمى ( ) PBحيث يوفر اليدف األول لمطالن معمومات واضحة حول ما يحاولون تحقيقو في
ُ
المستقبل الق رين ويطمق عميو ىدف ت ماذا ت أما اليدف الثاني يوفر لمطالن سبن لماذا يريدون
تحقيق نتيجة معينة  ،ويشكل اشتراك اليدفين األساس لفيم تحقيق أىداف . PB
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المثمى تكيفية ومن بين األسبان التي تجعل أىداف  PBتكيفية ىو
وتُعد أىداف الشخصية ُ
أنيا تحتوي عمى معيار واضح ييدف الفرد إلى تحقيقو  ،واألىداف تختمف أيضا من حيث
مستوى التحدي  ،ويجن أن يكون مستوى التحدي أو الصعوبة المنصوص عمييا من ِقبل

أىداف  PBأعمى وأفضل من مستوى األدا السابق وفي الواقع يبدو أىداف التحدي تتفاعل
بحيث تحقق مستويات أعمى من األدا السابق.

المثمى من وسائل التحفيز لوجود عاممين :التنافسية ذاتية
كما تُعد أىداف الشخصية ُ
المرجع وتحسين الذات ،فالتنافس مع الذات يتعمق بالتنافس مع األدا السابق الخاص أكثر من
التنافس مع اآلخرين ،ومن اليام أن األىداف التي يجن وضعيا في االعتبار أن يكون الفرد ىو

مرجعيا  ،فاأل ىداف تتكون من أكثر من مجرد تحقيق عالمة محددة وتحدي  ،فالسمة الرئيسية
ليدف  PBىو التركيز عمى تحقيق المعيار الشخصي ،أما

أىداف تحسين الذات فيي أيضاً

تتعمق بالتحفيز واحراز التقدم مقارنة بمستويات األدا السابق  ،ومن ثم فذن األىداف ذات
ي زاوية أخرى من أىداف . PB
المرجعية الذاتية والتحسين الذاتي تعدان كحجر ّ

ـ أٍداف الشخصية املُجلى يف دلال التعله :

المثمى لدييا القدرة عمى تسييل أو تعزيز التعميم األساسي لعدة عوامل:
أىداف الشخصية ُ
ن تجعل النجاح أكثر سيولة لمطالن فمن الناحية النظرية  ،أي طالن يمكن أن يؤدي بشكل
جيد أو أفضل من ذي قبل عندما يعتقد أن النجاح ىو في متناولو.

ن ىي سبن التفاؤل واألمل عند مواجية تحديات وميام المستقبل ;،2003,2001a,2001b

. Martin،Marsh, Williamson & Debus,2003( ( Martin, Marsh, Debus
ن تعزز الكفا ة الذاتية واحترام الذات);Martin, 2001-2002

;Bandura, 1997

 (Marsh ,1990حيث أن تجربة النجاح ىي واحدة من أقوى مصادر الكفا ة الذاتية واحترام
الذات  ،لذلك فسىداف  PBتوفر فرصاً أكبر لمنجاح ،كما أنيا تعﺰز فﺮص الطالن لﻜسﺐ

الشعﻮر بالتقدير والﻜفا ة الﺬاتية لما يفعمونو ،عالوة عمى ذلك فذن النجاح ال يعزز فقط احترام
الذات ،بل أيضا يحفز الطالن عمى االستمرار في الميام الصعبة

( Bandura,

). 1997
ن تضع في اعتبارىا قضية الدوافع الذاتية  ،فيرتبط الدافع الذاتي مع الرغبة في التحدي ومفيوم
المثمى )) Ryan & Deci, 2000
التحدي مرتبط بشكل مركزي بمفيوم أىداف الشخصية ُ
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المثمى بشكل
كما تقدم أبحاث تحديد األىداف رؤى مفيدة حول كيفية تسثير أىداف الشخصية ُ
إيجابي عمى النتائج التعميمية ) (Locke & Latham, 2002ومن ىذه الرؤى ما يمي:
أوال  :أىداف  PBتوضح لمطالن أنو بحاجة إلى السعي من أجل التفوق عمى األدا السابق.
ثاىيا  :أىداف  PBتساعد الطالن عمى االنتباه المباشر و الجيد نحو الميام ذات الصمة
باليدف والتي تعتبر ميمة لتحقيق النتائج التعميمية.
الجالح :فمن خالل المنافسة الذاتية  ،قد تعمل أىداف PBعمى تنشيط الطالن.
زابعا  :قد تعمل أىداف PBعمى خمق فجوة بين التحصيل الحالي والمطمون الوصول إليو ،ثم
يتم تحفيز الطالن عمى سد ىذه الفجوة  ،وبشكل عام ىناك العديد من الوظائف الكامنة في نيج

المثمى التي من شسنيا أن تربط ىذه األىداف بشكل ممحوظ بالنتائج التعميمية
أىداف الشخصية ُ
). ) Martin , 2011

ـ أٍداف الشخصية املُجلى () PBواليتائج التخفيزية :
ألسبان متعددة فذن أىداف  PBلدييا القدرة عمى تحفيز الطالن Locke & Latham,
; Martin,2006-2011) )2002و فيما يمي آليات تحفيزتحديد األىداف :
أوالً :ينشغل الطالن ويستمتعون بالميام عندما تتجاوز مستويات التحدي عمى النحو األمثل
مستوى ميارتيم.

ثاىياً:

تساعد أىداف  PBالقائمة عمى مشاركة الطالن عمى توجيو اىتمامو وجيوده نحو

الميام ذات الصمة باليدف والتي تعتبر ميمة لمتعمم األمثل.
الجالح :من خالل المنافسة الذاتية تنشط أىداف  PBالطالن وتؤدي إلى االنيماك في ميمة
تعمم معينة.
زابعا :أىداف PBتخمق ثغرة بين التحصيل الحالي والمطمون  ،والطالن يميمون إلى التحفيز
عمى إغالق ىذه الثغرات  ،وبشكل عام تم تحديد ىذه المكونات عمى أنيا وسائل ميمة تُمكن
الطال ن من التفاعل والتحفيز معيا بشكل أفضل في تعمم ميمة أو نشاط معين (Martin,
). Durksen, Williamson , Kiss, & Ginns, 2014 ;Martin & Liem, 2010
ثالج ًا  :االىدماج األكادميي :Academic Engagement :
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عم ننى م نندى العق ننود الس ننبعة الماض ننية أب نندى الب نناحثون والمعمم ننون اىتمامن ناً مت ازي ننداً بمفي ننوم

االننندماج كوسننيمة لتحسننين السننخط  ،وتجنننن الممننل عننند الطننالن  ،وتعزيننز النندافع والمشنناركة فنني
القاعات الدراسية و االنندماج فني األنشنطة المتعمقنة بالكمينة  ،وزينادة مسنتويات التحصنيل الد ارسني

لمطالن  ،والتطور اإليجابي لمطالن

(Carter, Reschly, Lovelace, Appleton & Thompson ,2012; Li & Lerner,
2011; Salmela-Aro& Upadyaya,2014; Fredricks, Blumenfeld & Paris
) ,2004; Appleton, Christenson & Furlong, 2008
ومص ننطمح االن نندماج مص ننطمح إيج ننابي في ننو يجس نند ج ننودة مش نناركة الط ننالن  ،واالس ننتثمار ،

وااللتزام  ،والتوافق مع األنشطة المدرسية لتحسين أدا الطالن ( Alrashidi, Phan & Ngu,

).2016ويشير) Fredricks et al. (2004أن معظم تعريفنات االنندماج السنابقة تشنير إلنى أننو
يعننني االلت ن ازم أو الحضننور أو النندافع أو التفاعننل االجتمنناعي أو عمننق معالجننة المعمومننات الننناتج
عن التعمم المنظم ذاتياً.

وعند استعراض النماذج التي فسرت ُبنية االندماج وتتبع األدن التربوي في ىذا المجال
يالحظ أن ىناك العديد من النماذج التي وضحت ىذا البنا  ،إال أن ىناك اثنين من النماذج

الرئيسية التي حظيت باالىتمام واالنتشار في البحوث التربوية ىما  :نموذج ( Fredricks et

 ) al., 2004وىو يركز عمى إن االندماج مفيوم يتضمن ثالثة أبعاد وىي  :االندماج المعرفي
والسموكي والوجداني  ،والنموذج اآلخر يركز عمى أن االندماج بنا يتضمن األبعاد التالية :

الحيوية والتفاني  ،واالمتصاص وىو نموذج Schaufeli, Martinez, Marques-Pinto,

) Salanova & Bakker (2002وعمى الرغم من أن النموذجين لالندماج ليما عدة أوجو
تشابو  ،إال أن ىناك بعض االختالفات بينيما ،والفرق الرئيس بين النموذجين ىو أن التفاني

واالمتصاص والحيوية في نموذج ) Schaufeli et al. (2002وصف االندماج بالمشاركة

النفسية لمطالن بدالً من سموكيم في البيئة الدراسية )Salmela-Aro & Upadyaya,2014

؛ .)Schaufeli .,et al ,2002ونتيجة لذلك يفتقر ىذا النموذج إلى المعمومات المتعمقة
بااللتزام بمعايير الفصول الدراسية ،واتباع القواعد  ،واحترام أعضا ىيئة التدريس ،اإلضافة إلى
البعد الوجداني حيث يركز فقط عمى مشاعر الطالن تجاه دراساتيم  ،وال ييمو
ذلك يفتقر إلى ُ
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مشاعر الطالن حول زمال

الدراسة والمعممين والكمية

& . (Salmela-Aro

)Upadyaya,2014
وتستند الدراسة الحالية عمى نموذج ) ( Fredricks et al.,2004لالسبان السابقة

والذي وصف االندماج بسنو بنا مرن متعدد األبعاد يتكون من ثالثة أبعاد واسعة  :السموكي

،المعرفي،

والوجداني،

وىذه

األبعاد

ليست

معزولة

ولكنيا

مترابطة

مع

بعضيا،ويضيف & (Roeser, Eccles & Strobel ,1998; Chong, Liem, Huan, Kit
) Ang ,2018; Christenson, Reschly& Wylie,2012أن االندماج الوجداني والمعرفي

يسبق االندماج السموكي  ،وفي الواقع توفر نتائج البحوث ووجيات النظرالمختمفة حول تسثير

المواقف والمعتقدات عمى السموكيات دعماً قوياً ليذا الخط  ،ولفيم طبيعة العالقات بين مكونات
االندماج يشير ) Chong, Liem, Huan, Kit & Ang (2018أن الطالن الذين يشعورون
باالنتما

إلى الكمية ولدييم مواقف إيجابية تجاه الزمال

والمعممين بشكل عام (االندماج

الوجداني) ولدييم القدرة عمى تنظيم األنشطة األكاديمية (االندماج المعرفي) من المرجح أن
يحضر الدروس بانتظام  ،وأقل عرضة لتقديم السموكيات المعرضة لمخطر (االندماج السموكي ).

أبعاد االىدماج :
ـ االىدماج الشلوكي :Behavior Engagement:
وفقا لن ) Fredricks et al. (2004تستخدم عادة ثالث طرق في تحديد االندماج

السموكي ;;Finn, Pannozzo & Voelkl , 1995) )Finn 1993

& Skinner

.Belmont ,1993

الطسيقة األوىل:

تنتطوي عمى السموك اإليجابي مثل (االلتزام بمعايير الفصل  ،واتباع القواعد

 ،واالمتناع عن االنخراط في السموكيات التخريبية) ) Finn& Rock, 1997؛ Fredricks
.)et al.,2004; Skinner & Belmont ,1993

الطسيقة الجاىية :

تتعمق بالمشاركة في ميام التعمم والميام األكاديمية  ،وتتضمن

سموكيات مثل (المناقشة المساىمة  ،وطرح األسئمة  ،واالنتباه  ،والتركيز  ،واظيار المثابرة ،
وبذل الجيد)  Finn, Pannozzo & Voelkl,1995) (Fredricks et al., 2004؛
 ، ;Skinner & Belmont ,1993الطريقة الثالثة :واألخيرة وفقا & (Finn, Pannozzo

) ، Voelkl,1995ىي المشاركة في األنشطة المتعمقة بالكمية .لذلك االندماج السموكي يمكن
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مالحظتو مباشرة بعد المشاركة  ،ومن المؤشرات البارزة لعدم وجود االندماج السموكي التغين

عن المحاضرات وعدم اإلعداد لمكمية ،وعدم المشاركة في المناىج الدراسية (Appleton,
).Christenson & Furlong , 2008; Fredricks et al., 2004

ـ االىدماج املعسيف:Cognitive engagement:
يش ننير ُبع نند االنن نندماج المعرف نني إلن ننى اس ننتثمار الط ننالن فن نني ال ننتعمم  ،ويشن ننمل جوان ننن مثن ننل
االستعداد والتفكير فني بنذل الجيند المطمنون لفينم واتقنان المينام الصنعبة  ،واسنتخدام اسنتراتيجيات
الننتعمم المناسننبة مث ننل  :اسننتخدام الط ننالن لمفيننم و الشننرح ب نندالً مننن الحف ننظ  ،وتفضننيل التح نندي ،

والتنظننيم الننذاتي) .(Fredricks et al., 2004ومؤش نرات االننندماج المعرفنني تتضننمن طننرح
األسنئمة  ،توضنيح األفكنار ،المثننابرة فني األنشنطة الصنعبة ،المرونننة فني حنل المشنكالت واسننتخدام
استراتيجيات التعمم مثل( ربط المعمومات الجديندة بالمعمومنات القديمنة  ،واسنتخدام التنظنيم النذاتي

لدعم التعمم ( ) Finn & Zimmer ,2012؛ (Fredricks et al., 2004ويضيف Taylor
)& Ruiz (2019أن االندماج المعرفي بنا جوىري ميم يتعمق باالستثمار النفسي في التعمم .

ـ االىدماج الودداىي : Emotional engagement:
أطمق عمى

مصطمح االندماج الوجداني عدة مسميات منيا مشاركة تحفيزية

)، (Linnenbrink & Pintrich, 2003االرتباط النفسي)  )Finn,1993االندماج الوجداني

)(Archambault, Janosz, Fallu & Pagani,2009و تشير كل ىذه المصطمحات إلى

نفس ميزات االندماج الوجداني والتي تصف ردود فعل الطالن الوجدانية اإليجابية والسمبية تجاه
المعممين وزمال الدراسة  ،واألعمال األكاديمية  ،والكمية بشكل عام ،ويشمل مؤشرات االندماج

الوجداني وجود االىتمام والسعادة وعدم وجود الممل والقمق والحزن  ،عالوة عمى ذلك فذن
الطالن الذين يظيرون اندماجاً وجدانياً لدييم شعور باالنتما إلى الكمية  ،وشعور أنيم مدعمون
من ِقبل األقران والمعممون ).(Fredricks et al., 2004وأيضا من المؤشرات التي تعكس
اإلندماج الوجداني الفائدة واالستمتاع ).) Christenson, Reschly& Wylie ,2012

ـ الدزاسات الشابقة:
المثمننى ()PB
ىنندفت د ارسننة ( Martin (2014إلننى الكشننف عننن دور أىننداف الشخصننية ُ
وأى ننداف اإلنج نناز تالكالس ننيكيةت ف نني التنب ننؤ بال نندوافع األكاديمي ننة واالن نندماج والطف ننو ،تكون ننت عين ننة
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الد ارسنة مننن ( ) 3, 753طالبناً مننن طننالن المندارس المتوسننطة فنني الصنين  ،واسننتخدمت الد ارسننة
مقين نناس الن نندافع و االنن نندماج ( )MES-HSإعن ننداد ) )Martin,2007-2009و مقين نناس أىن ننداف
&  ، )Martinأظيننرت نتننائج الد ارسننة أن

المثمننى ( )PBإعننداد ( Liem,2010
الشخصننية ُ
أىداف اإلتقان وأىداف ( ) PBفسرت الجز األكبر من التباين في الدافع واالندماج .

وسعت دراسة ) Putwain & Remedios (2014إلى فحص ما إذا كانت الرسائل

التحذيرية تتعمق بالدافع الذاتي وغير الذاتي وأدا الطالن األكاديمي  ،تكونت العينة من(
 )347طالباً (ذكور  473 ، 474إناث ) في عاميم األخير من التعميم الثانوي اإللزامي في
إنجمت ار  ،تم قياس الرسائل التحذيرية باستخدام مقياس تصور الطالن لرسائل المعممين إعداد

) ،)Putwain& Roberts,2009توصمت نتائج الدراسة إلى أن التكرار المتزايد من الرسائل
التحذيرية وتقييم التحذير تنبس بالدافع الذاتي المنخفض  ،كما أوضحت النتائج أن زيادة وتيرة

الرسائل وتقييم الرسائل التحذيرية عمى أنيا تحذير يؤدي إلى انخفاض األدا في االختبارات.

وتحققت دراسة ) Putwain et al . (2015من أن تقييم الرسائل التحذيرية قد يؤثر
عمى نتائج قيمة التحصيل والكفا ة الذاتية األكاديمية  ،تم جمع البيانات من ( )4,433طالباً من

طالن المرحمة الثانوية

كشفت نتائج الدراسة أنو عندما ّقيم الطالن الرسائل عمى إنيا تحدي

كانت قيمة التحصيل وكفا ة الذات األكاديمية أعمى ،وعندما ّقيم الطالن الرسائل عمى أنيا
تحذير وتيديد كانت قيمة التحصيل والكفا ة الذاتية األكاديمية منخفضة.
وىدفت دراسة كل من ) Collie, Martin, Papworth & Ginns (2016إلى

الكشف عن مدى ارتباط العالقات الشخصية مع المعممين وأوليا األمور واألقران بسىداف
المثمى( )PBواالندماج األكاديمي  ،وكذلك مدى ارتباط أىداف  PBباالندماج
الشخصية ُ

طالبا من طالن مدارس ثانوية في
األكاديمي ،اعتمدت الدراسة عمى عينة مكونة من ً 3,232
الواليات المتحدة وكندا والمممكة المتحدة ،استخدمت الدراسة مقياس academic PB goals
)( Martin & Liem,2010ومقياس االندماج

المثمى إعداد
لقياس أىداف الشخصية ُ
األكاديمي أعداد ) ، )Martin, 2009أشارت نتائج الدراسة إلى ارتباط تصورات الطالن حول
عالقات المعمم وأوليا األمور واألقران بسىداف  PBواالندماج األكاديمي  ،باإلضافة إلى ذلك ،
أشارت النتائج إلى ارتباط أىداف  PBباالندماج األكاديمي .
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وأجرى كل من ) Martin & Elliot (2016دراسة حول دور أىداف الشخصية

المثمى ( )PBوأىداف اإلنجاز في التحفيز الدراسي لمطالن واندماجيم  ،تكونت عينة الدراسة
ُ
من ( )4461طالباً من طالن المدرسة الثانوية  ،أظيرت نتائج الدراسة أن األىداف الشخصية
المثمى تنبست بالدافع واالندماج  ،كما تنبست أىداف االتقان أيضاً بالدافع واالندماج  ،في حين
ُ
كان دور أىداف األدا محايداً أو سمبياً .
وكان اليدف من دراسة

&Putwain, Nicholson, Nakhla, Reece, Porter

وتقيميا (تحدي ن تحذير)عمى
) Liversidge (2016الكشف عن تسثير الرسائل التحذيرية ّ
اندماج الطالن  ،تم جمع البيانات من 4,373طالباً من طالن المدارس الثانوية و46من

معممي المدارس الثانوية بالمممكة المتحدة ،واستخدمت الدراسة استبيان ( ( Putwain,
 Symes,2014لقياس الرسائل التحذيرية ومقياس Skinner, Kindermann& Furrer‖s

) (2009لقياس االندماج السموكي والوجداني  ،توصمت نتائج الدراسة إلى أن تقييم الرسائل
التحذيرية

( تحدي ) يؤدي إلى زيادة اندماج الطالن  ،بينما تقييم الطالن لمرسائل التحذيرية

عمى أنيا تحذير وتيديد يقمل من اندماج الطالن .

واىتمت دراسة ) Bakhshaee& Hejazi ( 2017بتحديد العالقة بين تصور الطالن

لمناخيم المدرسي

والتفاؤل األكاديمي لمعممييم وكيف يؤثر ىذان العامالن عمى االندماج

األكاديمي ،تكونت عينة الدراسة من ( )4211طالبة و( )48معممة  ،أشارت نتائج الدراسة إلى
أن تصور دعم المعمم لو تسثير كبير عمى االندماج األكاديمي لمطالن  ،كما أشارت النتائج إلى

وجودعالقة بين فعالية المعمم ودوره اإليجابي في اندماج الطالن.

وىدفت دراسة ) Putwain ,Symes & Wilkinson (2017إلى الكشف عن كيفية
ارتباط تقييم( التحدي

التحذير) لمرسائل التحذيرية بشكل غير مباشر باألدا

في

اختبارالرياضيات من خالل توسط االندماج السموكي  ،تكونت عينة الدراسة من ( )579طالب ًا
من طالن مدرستين ثانويتين ،استخدمت الدراسة مقياس

)Questionnaire

Learning

with

the Engagement versus

)Dissatisfaction

إعداد

(Skinner,

) Kindermann&Furrer, 2009لقياس االندماج األكاديمي  ،ومقياس (the Teacher's
) Use of Fear Appeals Questionnaireإعداد )(Putwain & Symes, 2014
لقياس الرسائل التحذيرية  ،توصمت نتائج الدراسة إلى أن الطالن الذين قاموا بتقييم الرسائل
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التحذيرية عمى أنيا تحدي كان أدائيم أفضل في الفحص من خالل االندماج السموكي المرتفع

 ،ف ي حين أن الطالن الذين قاموا بتقييم الرسائل التحذيرية عمى إنيا تحذير تنبست بدرجة
منخفضة في االختبارات من خالل االندماج السموكي المنخفض .

وقام كل من ) Putwain, Symes& McCaldin (2017بدراسة لمكشف عن تقييم

المتصور الذي يستخدمو المعممون لمرسائل التحذيرية
أداة جديدة تيدف إلى قياس التواتر
َّ
وتقييميا كتحدي أو تحذير وتيديد  ،تم جمع البيانات من عينتين من الطالن الذين يستعدون

الختبارات ىامة ،تكونت عينة الدراسة األولى من  487طالبا (  444ذكور –  76إناث ) بينما
تكونت عينة الدراسة الثانية من 262طالباً (  435ذكور –  427إناث) واستخدمت الدراسة

مقياس)O‖Neill &Wigfield‖s ,2005

 (Eccleلقياس الرسائل التحذيرية ومقياس

 Engagement vs. Dissatisfaction with Learning Questionnaireإعداد

) Skinner, Kindermann& Furrer‖s (2009لقياس االندماج األكاديمي  ،توصمت نتائج
الدراسة إلى أن تقييم التحدي يرتبط إيجابياً بالقيمة والكفا ة الذاتية األكاديمية واالندماج ،بينما
سمبا بكفا ة الذات األكاديمية واالندماج .
تقييم التحذيروالتيديد ارتبط ً
وبحثنت د ارسنة ) Burns, Martin & Collie (2018التحقنق منن القندرة التنبؤينة لمندعم
االجتمناعي (اآلبنا األقنران  ،المعممنين) كعوامننل بيئينة بمسننتوى الكفنا ة الذاتيننة لمطنالن  ،وكننذلك

التحق ننق م ننن الق نندرة التنبؤي ننة (الس ننيطرة المتص ننورة  ،الق نندرة عم ننى التكي ننف  ،وتحدي نند أى ننداف (PB

كعوامل شخصية بمستوى الكفا ة الذاتية ،

كما ىدفت الدراسة إلى التحقق منن القندرة التنبؤينة

(السيطرة المتصنورة  ،وقندرة تحديند أىنداف  )PBواالنندماج واإلنجناز كعوامنل السنموكية  ،تنم جمنع
البيانات من ( )1,481طالباً من طالن مدارس ثانوية بسستراليا ،استخدمت الدراسة مقياس The
 PB Goal Scaleإعنداد ) (Martin & Liem, 2010وكنان منن أىنم التننائج التني توصنمت

إلييا الدراسة أن أىداف  PBتنبست وبشكل ممحوظ بكل من االندماج األكاديمي واإلنجاز.

واىتمنت د ارسنة ) Ginns, Martin, Durksen, Burns & Pope (2018بالكشنف

عننن تننسثير تحدي نند أىننداف  PBعمننى أدا ح ننل المشننكالت الحسننابية ُبن ننا ً عمننى األدا الس ننابق ،
تسلفت عيننة الد ارسنة منن  68طالبناً منن طنالن المندراس األسنترالية  ،اسنتخدمت الد ارسنة مقيناس
 the Personal Best (PB) goal orientation scaleإعنداد )(Martin , 2006
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المثمى  ،أشارت نتائج الدراسة إلى أن الطالن الذين حددوا أىداف PB
لقياس أىداف الشخصية ُ
حموا المزيد من المشكالت الحسابية مقارنة باألدا السابق .
وقنام كنل منن & Nicholson, Putwain, Nakhla, Porter, Liversidge

) Reece (2019بدراسة ىدفت إلى استخدام نيج التركيز عمى الطالن لمتحقنق منن كيفينة تقينيم
الطننالن لمرسننائل التحذيريننة لممعممننين المدركننة (تح ندي – تحننذير ) مجتمعننة داخننل األف نراد وكيفيننة
ارتباطيم ننا بان نندماج الطالن،أجري ننت د ارس ننتان عم ننى الط ننالن ف نني الس نننتين األخين نرتين م ننن التعم ننيم

الث ننانوي  ،اس ننتخدمت الد ارس ننة مقي نناس )Kindermann&Furrer,2009

 (Skinner,لقي نناس

االننندماج األكنناديمي أظيننرت نتننائج الد ارسننة أنننو عننندما يكننون مسننتوى التحنندي أعمننى مننن مسننتوى

التحننذير يكننون ذلننك مفين ًندا  ،وبشننكل غيننر متوقننع كننان التحننذير المرتفننع مرتبطناً باالننندماج المرتفننع،
لكن عند وجود مستوى من التحندي المرتفنع أيضناً  ،إال أن ىنذا المنزيج كنان مرتبطناً أيضناً بسنخط
ع نناطفي كبي ننر ،كم ننا أوض ننحت النت ننائج أن التح ننذير المعت نندل مقترنن ناً بالتح نندي المعت نندل ى ننو أكث ننر

العالقات ضر اًر باندماج الطالن.
وتناولننت د ارسننة

( Carmona-Halty, Salanova, Llorens & Schaufeli

) 2019العالقة بين المشاعر اإليجابينة واألدا األكناديمي  ،واالنندماج األكناديمي كمتغينر وسنيط
 ،تكون ننت عين ننة الد ارس ننة م ننن ( )497طالبن ناً م ننن ط ننالن الم نندارس الثانوي ننة التش ننيمية  ،اس ننتخدمت

الد ارسنة مقيناس)the Utrecht Work Engagement Schaufeli et al., (UWES-9
) ، )2006تنم تطنويره منن ِقبنل ( ، (Carmona-Halty et al., 2019توصنمت نتنائج الد ارسنة
إلى أن االندماج األكاديمي يتوسط العالقة بين المشاعر اإليجابية واألدا األكاديمي .

ـ تعقيب على الدزاسات الشابقة :
من خالل عرض الدراسات السابقة ُيمكن مالحظة ما يمي :
ن تنوعت العينات التي تضمنتيا الدراسات السابقة التي أجريت في مجال العالقة بين الرسائل
المثمى واالندماج األكاديمي مابين تالميذ المرحمة المتوسطة مثل
التحذيرية وأىداف الشخصية ُ
دراسة ( )Martin,2014وطالن المرحمة الثانوية مثل دراسة كل من (Martin & Elliot
) ,2016 ;Putwain ,Symes & Wilkinson, 2017تتضمن أي دراسة االسيام النسبي
المثمى واالندماج األكاديمي لدى طالن الجامعة وىو ما
لمرسائل التحذيرية وأىداف الشخصية ُ

زاعتُ الدزاسة احلالية .
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ن تباين أبعاد االندماج التي كشفت عنيا نتائج الدراسات السابقة من حيث عالقتيا بالرسائل

المثمى  ،حيث أن معظم الدراسات تناولت االندماج السموكي أو
التحذيرية وأىداف الشخصية ُ
االندماج السموكي والوجداني  ،ولم تتضمن الدراسات أبعاد االندماج لمنموذج الثالثي ( السموكي

 ،المعرفي  ،الوجداني ) وٍو ما زكزت عليُ الدزاسة احلالية .
ن تناقضت نتائج الدراسات التي كشفت عن تقييم الطالن لمرسائل التحذيرية لممعممين عمى أنيا

تحذير في عالقتيا باالندماح األكاديمي ففي دراسة) ) Nicholson et al .,2019توصمت
نتائج الدراسة إلى وجود عالقة قوية بين اندماج الطالن وتقييميم لرسائل المعممين عمى أنيا

تحذير  ،بينما أسفرت نتائج دراسة ) Putwain, Symes& McCaldin (2017إلى وجود
عالقة ضعيفة بين تقييم الطالن لمرسائل عمى أنيا تحذير واندماج الطالن األكاديمي أو وجود
عالقة سمبية .

ن باستعراض األدن السابق لم تجد الباحثة ن في حدود ما تيسر االطالع عميو  -دراسة عربية
تناولت متغير الرسائل التحذيرية مما يبرر أىمية وضرورة إج ار الدراسة الحالية لسد الفجوة

البحثية في ىذا المجال .
ن عالجت بعض الدراسات السابقة العالقة بين الرسائل التحذيرية منفردة مع االندماج األكاديمي ،

المثمى باالندماج األكاديمي ولم تتضمن أي
كما عالجت بعض الدراسات أىداف الشخصية ُ
دراسة المتغيرات الثالثة  ،باإلضافة إلى أن الدراسات السابقة لم تكشف عن االسيام النسبي
لممتغيرين في االندماج األكاديمي .

فسوض الدزاسة

:

ن التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالبات(المرتفعات,المنخفضات)
عمى مقياس الرسائل التحذيرية لممعممين في االندماج األكاديمي.

ن التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات(المرتفعات,المنخفضات) عمى مقياس أىداف

المثمى في االندماج األكاديمي.
الشخصية ُ
ن التسيم أبعاد الرسائل التحذيرية في التنبؤ باالندماج األكاديمي لدى طالبات الجامعة .

المثمى في التنبؤ باالندماج األكاديمي لدى طالبات الجامعة .
ن ال تسيم أبعاد أىداف الشخصية ُ
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إدساءات الدزاسة :
ـ ميَج البخح:
تم استخدام المنيج الوصفي التنبؤي والمقارن وذلك لمال متو لطبيعة وأىداف الدراسة الحالية .

ـ عيية الدزاسة:
ـ العيية االستطالعية:
تم اختيارأفراد العينة االستطالعية بطريقة عشوائية بسيطة من طالبات المستوى األول،

الرابع،السابع بقسم عمم النفس بكمية التربية  ،جامعة القصيم لمعام الجامعي  2148 -2147م

وذلك بغرض التحقق من كفا ة األدوات المستخدمة في الدراسة الحالية ،وبم حجم العينة

االستطالعية ( )421طالبة من طالبات قسم عمم النفس.

ـ العينةاألساسية :اقتصرت الدراسة الحالية عمى عينة قواميا ( )494طالبة من طالبات

المستوى األول ،الرابع  ،والسابع بكمية التربية قسم عمم النفس  -جامعة القصيم لمعام الجامعي
 2148 – 2147م وقد اختيرت العينة بطريقة عشوائية بسيطة .

 7ـ مقياض السسائل التخريسية :
الباحجة )

(إعداد/

اتبعت الباحجة يف بياء املقياض مايلي:

ن االطالع عمى األطر النظرية والدراسات السابقة المتعمقة بالرسائل التحذيرية ،االطالع عمى

بعض المقاييس التي أُعدت في مجال الرسائل التحذيرية مثل مقياسTeachers Use of :
Fear Appeals questionnaireإعداد )(Putwain &Roberts 2009

ـ وصف املقياض :
قامت الباحثة بذعداد ىذا المقياس بيدف التعرف عمى الرسائل التحذيرية (تحذير  -تحدي)
،وتسلف المقياس في صورتو األولية من 42بند موزعية كالتالي ُ :بعد التحذير ويحتوي عمى البنود
وبعد التحدي ويتضمن البنود التالية (42 ، 44 ،41 ،9 ،8
التالية ( ُ )7 ،6 ،5 ، 4، 3 ،2 ،4
) وىو عبارة عن مقياس تقدير ذاتي يتضمن خمسة مستويات لالستجابة ىي  :موافق بشدة = 5

 ،موافق = ، 4محايد = ، 3غير موافق= ، 2غير موافق بشدة = 4مع وجود بعض العبارات
السمبية التي تم تصحيحيا بشكل عكسي .
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ـ اخلصائص الشيلو مرتية للنقياض:
ـ حشاب صدق املقياض  :تم حسان صدق المقياس عن طريق صدق التحميل العاممي
االستكشافي :

التخليل العاملي االستلشايف:
تم استخدام التحميل العاممي االستكشافي Exploratory Factor analysis
وباستخدام أسمون تحميل المكونات األساسية ()Principle Components Analysis, PCA
الستخالص العوامل مع تحديد العوامل بعاممين وفقاً لإلطار النظري حيث تتضمن الرسائل
التحذيرية عمى نوعين من التقييم (تحذير  -تحدي)  ،والتدوير تبعاً لمحاور متعامدة بطريقة

الفاريماكس ( .)Varimaxكما تم اعتبار العامل داالً إذا كانت قيمة الجذر الكامن
 eigenvalueواحد صحيح وتشبعت العبارة عميو بقيمة ( )1.41فسكثر  ،طبقا لمحك كايزر

Kaiserكحد أدنى لقبول العامل  ،واستبعدت البنود ذات التشبعات األقل ،ووفقا ليذه المحددات
تم إج ار التحميل العاممي االستكشافي  ،وذلك عمى عينة الدراسة الحالية  ،و أفرز التحميل
يفسر ما نسبتو ( )%53.232من التباين الكمي لممقياس .
ا
العاممي االستكشافي عاممين
والجدول رقم ( )4يبين النتائج كما يمي :
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جدول ( :) 7قيم تشبعات مفردات مقياس الرسائل التحذيرية بعد التدوير و الجذور الكامنة ونسبة
التباين المفسره لكل عامل ولممقياس ككل.

العامل األول

تشبع المفردات
بالعامل

العامل الثاني

تشبع المفردات
بالعامل

1

.768

8

.780

2

.746

9

.738

3

.722

10

.653

4

.675

11

.616

5

.651

12

.556

6

.611

7

.571

الجذر الكامن
نسبة التباين المفسر لكل
عامل %

3.546

2.841

29.554

23.678

نسبة التباين المفسر

53.232

لممقياس ككل %

بنا عمى ما كشفت عنو نتائج التحميل العاممي االستكشافي الموضحو في جدول ( )4تم اختيار
العوامل عاممين وكانت نسبة التباين المفسرة لممقياس ككل ) (%53.232وذلك عمى النحو التالي :

العامل األول  :تشبعت عميو ( )7مفردات وبمغت قيمة الجذر الكامن لمعامل  3.546والتي
فسرت ما نسبتو ))29.554من التباين الكمي ،وتمثل مضمون عبارات ىذا العامل
تفسيرالطالن لرسائل المعمم عمى أنيا تحتوي عمى تحذير وتيديد واستقبال الطالن لرسائل
المعمم وتفسيرىا عمى أنيا تحتوي عمى تحذير يثير الخوف والقمق لديو  ،وتنعكس بشكل سمبي

عمى أدائو .ويمكن تسيمة ىذا العامل بعامل ( التحذير) .
العامل الجاىي  :تشبعت عميو ( )5مفردات وبمغت قيمة الجذر الكامن لمعامل  2.841والتي
فسرت ما نسبتو ) (23.678من التباين الكمي ،وتمثل مضمون عبارات ىذا العامل تفسير
الطالن لرسائل المعمم عمى أنيا تحتوي عمى تحدي مما يثير المنافسة لدية والرغبة في إتمام
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األعمال وتحدي الصعان  ،وتنعكس بشكل إيجابي عمى أدائو .ويمكن تسيمة ىذا العامل

بعامل ( التحدي) .
ـ االتشاق الداخلي :مت التحقق من االتساق الداخمي عن طريق حسان معامالت االرتباط بين
درجة كل مفردة والدرجة الكمية لممقياس.

جدول( :)7معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لمبُعد الذي تنتمي إليو عمى
مقياس الرسائل التحذيرية

رقم المفردة

ُبعد التحذير
معامل االرتباط

رقم المفردة

ُبعد التحدي

معامل االرتباط

1

**.752

8

**.708

2

**.724

9

**.614

3

**.634

10

**.693

4

**.740

11

**.759

5

**.740

12

**.758

6

**.679

7

**.704

دالة عند مستوى * *7.77

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط تراوحت ما بين (**).759** - .614

وجميعيا دالة إحصائياً عند مستوى 1.14

جدول ( : )7يوضح معامالت االرتباط بين درجة كل بُعد والدرجة الكمية لمقياس الرسائل
التحذيرية
معامل االرتباط

البعد

**.931

التحذير

**.828

التحدي
دالة عند مستوى **7.77

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجة كل ُبعد والدرجة الكمية
لمقياس الرسائل التحذيرية جميعيا دالة إحصائيا عند مستوى .1.14
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ـ حشاب ثبات مقياض:
تم حسان ثبات المقياس عن طريق حسان معامل ألفا كرونباخ لممقياس ككل ولألبعاد الفرعية.

جدول ( : )4يوضح قيم معامل ألفا لكل بُعد والدرجة الكمية لمقياس الرسائل التحذيرية
مقياس الرسائل التحذيرية
التحذير

معامل ألفا

.835
.747

التحدي

.861

الدرجة الكمية

يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل ألفا لمدرجة الكمية قد بمغت ( ،) .861وبالنسبة
ولبعد التحدي(  ) .747وىى قيم مقبولة مما يدل عمى ثبات المقياس
ُلبعد التحذير (ُ ) .835
وتمتعو بدرجة مناسبة من الثبات.

2ـ مقياض أٍداف الشخصية املُجلى( :إعداد /الباحجة )
اتبعت الباحجة يف بياء املقياض مايلي:
المثمى ( ، ( PB
ن االطالع عمى األطر النظرية والدراسات السابقة المتعمق بسىداف الشخصية ُ
المثمى مثل مقياس :
االطالع عمى بعض المقاييس التي أعدت في مجال أىداف الشخصية ُ
) Personal Best ( PBإعداد (.(Martin, 2013

ـ وصف املقياض :
المثمى  ،وتكون
قامت الباحثة بذعداد ىذا المقياس بيدف التعرف عمى أىداف الشخصية ُ
المقياس من( )24بنداً وزعت البنود عمى أربعة أبعاد طبقاً لما اطمعت عميو الباحثة من أدبيات

المثمى وىذه األبعاد ىي (:األىداف المحددة  ،أىداف التحدي
مرتبطة بسىداف الشخصية ُ
،أىدا ف التنافس ذاتية المرجع  ،أىداف تحسين الذات)  ،وتم توزيع بنود المقياس عمى األبعاد
كالتالي ُ :بعد تحسين الذات (ُ ،) 21 ،44 ، 43 ،3،41 ،4بعد األىداف المحددة ( ،6 ،2
وبعد أىداف التنافس ذاتية
 ،)49 ،48 ،47 ،8و ُبعد أىداف التحدي(ُ ) 42 ،9 ، 7 ،5 ،4
المرجع (  ) 46 ،45 ،44وىو عبارة عن مقياس تقدير ذاتي  ،يتضمن خمسة مستويات
لالستجابة ىي  :موافق بشدة =  ، 5موافق = ، 4محايد = ، 3غير موافق= ، 2غير موافق

بشدة = ، 4مع وجود بعض العبارات السمبية التي تم تصحيحيا بشكل عكسي .
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ـ اخلصائص الشيلو مرتية للنقياض:
ـ حشاب صدق املقياض :تم حسان صدق المقياس عن طريق صدق التحميل العاممي االستكشافي

التخليل العاملي االستلشايف :
تم استخدام التحميل العاممي االستكشافي  Exploratory Factor analysisوباستخدام

أسمون تحميل المكونات األساسية ()Principle Components Analysis, PCA

الستخالص العوامل مع تحديد العوامل بسربعة عوامل وفقاً لإلطار النظري  ،والتدوير تبعاً
لمحاور متعامدة بطريقة الفاريماكس ( .)Varimaxكما تم اعتبار العامل داالً إذا كانت قيمة

الجذر الكامن  eigenvalueواحد صحيح وتشبعت العبارة عميو بقيمة ( )1.41فسكثر طبقا
لمحك كايزر Kaiserكحد أدنى لقبول العامل ،واستبعدت البنود ذات التشبعات األقل  .ووفقا
ليذه المحددات تم إج ار التحميل العاممي االستكشافي  ،وذلك عمى عينة الدراسة الحالية  ،و

أفرز التحميل العاممي االستكشافي أربعة عوامل تفسر ما نسبتو ( )% 54.444من التباين

الكمي لممقياس  .والجدول رقم (  ) 5يوضح النتائج كما يمي :
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المثمى بعد التدوير و الجذور الكامنة
جدول ( :) 7قيم تشبعات مفردات مقياس أىداف الشخصية ُ
ونسبة التباين المفسره لكل عامل ولممقياس ككل.
تشبع

العامل األول

المفردات
بالعامل

العامل

الثاني

تشبع

المفردات
بالعامل

العامل

الثالث

تشبع

المفردات
بالعامل

العامل
الرابع

تشبع

المفردات
بالعامل

7

.758

13

.746

6

.679

16

.706

12

.727

20

.727

8

.668

15

.632

5

.638

3

.694

18

.615

11

.551

9

.619

14

.627

2

.597

4

.558

10

.536

19

.459

1
الجذر الكامن

3.173

نسبة التباين

المفسر لكل عامل 15.867

%

نسبة التباين المفسر
لممقياس ككل %

17

.432
3.108

.406
2.437
12.186

15.538

2.171
10.854

54.444

بنا عمى ما كشفت عنو نتائج التحميل العاممي االستكشافي الموضحو في جدول ( )5تم اختيار
أربعة عوامل وكانت نسبة التباين المفسرة لممقياس ككل ) (%54.444وذلك عمى النحوالتالي :
العامل األول  :تشبعت عميو (  ) 5مفردات وبمغت قيمة الجذر الكامن لمعامل  3.173والتي
فسرت ما نسبتو)(15.867

من التباين الكمي ،وتمثل مضمون عبارات ىذا العامل معنى

قدرة الطالن عمى وضع أىداف تحدي بحيث يكون مستوى التحدي أو الصعوبة أعمى وأفضل

من مستوى األدا السابق  ،ويمكن تسيمة ىذا العامل بعامل ( أىداف التحدي ) .
العامل الجاىي  :تشبعت عميو ( ) 6مفردات وبمغت قيمة الجذر الكامن لمعامل  3.108والتي
فسرت ما نسبتو )  (15.538من التباين الكمي ،وتمثل مضمون عبارات ىذا العامل معنى

- 224 -

المثلى في التنبؤ............................
اإلسهام النسبي للرسائل التحذيرية للمعلمين وأهداف الشخصية ُ

تركيز الطالن عمى نفسو .وتحفيز ذاتو من أجل تحسينيا بنا عمى مستويات األدا السابقة أو

إحراز تقدم  ،ويمكن تسيمة ىذا العامل بعامل

( أىداف تحسين الذات) .

العامل الجالح  :تشبعت عميو ( )6مفردات وبمغت قيمة الجذر الكامن لمعامل  2.437والتي
من التباين الكمي ،وتمثل مضمون عبارات ىذا العامل معنى

فسرت ما نسبتو) (12.186

قدرة الطالن عمى وضع أىداف تحتوي عمى معيار واضح ييدف الفرد إلى تحقيقو  ،كما

تتضمن قدرة الطالن عمى تحقيق أىداف محددة بحيث يكون مستوي األدا أعمى من األدا
السابق  ،ويمكن تسيمة ىذا العامل بعامل( األىداف المحددة ) .
العامل السابع  :تشبعت عميو ( )3مفردات وبمغت قيمة الجذر الكامن لمعامل ( ) 2.171
والتي فسرت ما نسبتو ) (10.854من التباين الكمي ،وتمثل مضمون عبارات ىذا العامل
معنى قدرة الطالن عمى التنافس مع الذات بحيث يكون التنافس مع أدائو السابق وليس التنافس
مع اآلخرين ،كما تتضمن مفردات ىذا العامل معنى أن األىداف التي يجن وضعيا في االعتبار

يكون مرجعيا الفرد نفسو  ،ويمكن تسيمة ىذا العامل بعامل ( أٍداف التيافص ذاتية املسدع) .
ـ االتشاق الداخلي :تم التحقق من االتساق الداخمي عن طريق حسان معامالت االرتباط بين
درجة كل مفردة والدرجة الكمية لممقياس.
لمبعد الذي تنتمي إليو عمى
جدول ( :)7معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية ُ
المثمى.
مقياس أىداف الشخصية ُ
أىداف التحدي

رقم

معامل

أىداف التحسين

رقم

معامل

أىداف محددة

رقم

معامل

أىداف التنافس

رقم

معامل

المفردة

االرتباط

المفردة

االرتباط

المفردة

االرتباط

المفردة

االرتباط

7

**.717

13

**.787

6

**.651

16

**.791

12

**.671

20

**.721

8

**.717

15

**.807

5

**.775

3

**.699

18

**.645

11

**.772

9

**.703

14

**.727

2

**.631

4

**.787

10

**.589

19

**.662

1

**.572

17

**.619

دالة عند مستوى * *7.77
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يتضن ننح من ننن الجن نندول السن ننابق أن معن ننامالت االرتبن نناط تراوحن ننت من ننا بن ننين(**).807** - .572

وجميعيا دالة إحصائياً عند مستوى 1.14

جدول رقم ( :)2يوضح معامالت االرتباط بين درجة كل ُبعد والدرجة الكمية لمقياس أىداف
المثمى
الشخصية ُ
معامل االرتباط

البعد
ُ

أىداف التحدي

**.816

اىداف التحسين

**.753

أىداف محددة

**.809

أىداف التنافس

**.752

دالة عند مستوى **7.77
يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباط بين درجة كل ُبعد والدرجة
المثمى جميعيا دالة إحصائيا عند مستوى .1.14
الكمية لمقياس أىداف الشخصية ُ

ـ حشاب ثبات مقياض:

تم حسان ثبات المقياس عن طريق حسان معامل ألفا كرونباخ لممقياس ككل ولألبعاد الفرعية.

جدول رقم ( :) 7يوضح قيم معامل الفا لكل بُعد والدرجة الكمية لمقياس أىداف الشخصية
المُثمى
المثمى
مقياس أىداف الشخصية ُ
أىداف التحدي

معامل ألفا
.781

اىداف التحسين

.754

أىداف محددة

.721

أىداف التنافس

.697

الدرجة الكمية

.877

يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل ألفا لمدرجة الكمية قد بمغت ( ،) .877وبالنسبة
ولبعد
ولبعد أىداف محددة (ُ ).721
ولبعد أىداف التحسين(ُ ).754
ُلبعد أىداف التحدي (ُ .(781
اىداف التنافس ( ) .697وىى قيم مقبولة مما يدل عمى ثبات المقياس وتمتعو بدرجة مناسبة من
الثبات.
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3ـ مقياض اإلىدماج األكادميي:

(إعداد /الباحجة )

ـ خطوات إعداد املقياض :
ن بعد االطالع عمى األدن النظري المتعمق باالندماج األكاديمي  ،وكذلك المقاييس في ىذه

المجال مثل مقياس )Academic Engagement Scale (AES) :إعداد Petricevic,
) ،Ljubin Golub., & Rovan (2016ومقياس Engagement Questionnaire

) Student (SEQإعداد )Kember & Leung (2009

ـ وصف املقياض :
قامت الباحثة بذعداد ىذا المقياس بيدف التعرف عمى أبعاد االندماج األكاديمي،وتكون
المقياس من( )24بند وزعت البنود عمى ثالثة أبعاد طبقاً لما اطمعت عميو الباحثة من أدبيات

مرتبطة باالندماج األكاديمي وىذه األبعاد ىي(:السموكي  ،المعرفي  ،والوجداني)،وتم توزيع بنود

)،البعد
:البعد السموكي (ُ 45 ،39 ،34 ، 32 ،26 ، 24 ،23
المقياس عمى األبعاد كالتالي ُ
البعد الوجداني(37 ،33 ، 25
المعرفي (  )48 ، 44 ،42 ،38 ،36 ،34 ، 28 ،22 ،24و ُ

 ،) 49 ،47 ، 46 ، 43 ، 41 ،وىو عبارة عن مقياس تقدير ذاتي يتضمن خمسة مستويات
لالستجابة ىي  :موافق بشدة =  ، 5موافق = ، 4محايد = ، 3غير موافق= ، 2غير موافق
بشدة = ، 4مع وجود بعض العبارات السمبية التي تم تصحيحيا بشكل عكسي .

اخلصائص الشيلو مرتية للنقياض:
ـ حشاب صدق املقياض  :تم حسان صدق المقياس عن طريق صدق التحميل العاممي
االستكشافي :

ـ التخليل العاملي االستلشايف:
تم استخدام التحميل العاممي االستكشافي  Exploratory Factor analysisوباستخدام
أسمون تحميل المكونات األساسية ()Principle Components Analysis, PCA

الستخالص العوامل مع تحديد العوامل بثالثة

عوامل وفقاً لإلطار النظري  ،والتدوير تبعاً

لمحاور متعامدة بطريقة الفاريماكس ( .)Varimaxكما تم اعتبار العامل داالً إذا كانت قيمة

الجذر الكامن  eigenvalueواحد صحيح وتشبعت العبارة عميو بقيمة ( )1.41فسكثر طبقا
لمحك كايزر Kaiserكحد أدنى لقبول العامل،واستبعدت البنود ذات التشبعات األقل ،ووفقا ليذه
المحددات تم إج ار التحميل العاممي االستكشافي  ،وذلك عمى عينة الدراسة الحالية  ،و أفرز
- 222 -

المثلى في التنبؤ............................
اإلسهام النسبي للرسائل التحذيرية للمعلمين وأهداف الشخصية ُ

التحميل العاممي االستكشافي ثالثة عوامل تفسر ما نسبتو ( )% 38.213من التباين الكمي

لممقياس  .والجدول رقم ( )9يوضح النتائج كما يمي

جدول)  :) 7قيم تشبعات مفردات مقياس االندماج األكاديمي بعد التدوير و الجذور الكامنة
ونسبة التباين المفسره لكل عامل ولممقياس ككل.

العامل األول

تشبع

العامل

تشبع

العامل

تشبع

المفردات

الثاني

المفردات

الثالث

المفردات

بالعامل

بالعامل

بالعامل

24

.832

44

.723

35

.674

34

.824

28

.634

49

.652

39

.819

22

.628

33

.641

45

.661

38

.591

43

.583

32

.579

48

.579

37

.573

23

.565

42

.541

25

.542

26

.416

21

.534

40

.438

31

.533

47

.499

36

.474

الجذر الكامن

4.085

4.703

3.058

نسبة التباين
المفسر لكل

15.171

13.177

عامل %
نسبة التباين
المفسر

38.213

لممقياس ككل
%
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بنا عمى ما كشفت عنو نتائج التحميل العاممي االستكشافي الموضحو في جدول ( ) 9تم

اختيار ثالثة عوامل

وكانت نسبة التباين المفسرة لممقياس ككل ) (38.213

وذلك عمى

النحو التالي :
العامل األول  :تشبعت عميو (  ) 7مفردات وبمغت قيمة الجذر الكامن لمعامل  4.703والتي
فسرت ما نسبتو )(15.171

من التباين الكمي ،وتمثل مضمون عبارات ىذا العامل معنى

يتضمن قدرة الطالن عمى بذل المزيد من الوقت والجيد إلدا الميام  ,المشاركة في األنشطة

داخل وخارج القاعات الدراسية  ,االلتزام بحضور المحاضرات ،والمشاركة في المناقشات خالل

المحاضرات  ،ويمكن تسيمة ىذا العامل بعامل (االىدماج الشلوكي ) .
العامل الجاىي  :تشبعت عميو (  ) 9مفردات وبمغت قيمة الجذر الكامن لمعامل  4.085والتي
فسرت ما نسبتو ) (13.177من التباين الكمي ،وتمثل مضمون عبارات ىذا العامل معنى
يتضمن قدرة الطالن عمى الربط بين الموضوعات المختمفة وكذلك بين المعمومات القديمة

والجديدة ,وكذلك القدرة عمى التركيز والمعالجة العميقة لممعمومات  ،ويمكن تسيمة ىذا العامل

بعامل (االىدماج املعسيف ) .
العامل الجالح  :تشبعت عميو ( ) 8مفردات وبمغت قيمة الجذر الكامن لمعامل  3.058والتي
فسرت ما نسبتو )(9.865

من التباين الكمي ،وتمثل مضمون عبارات ىذا العامل معنى

يتضمن مشاعر االستمتاع بالدراسة

السعادة عند حضور المحاضرات,االىتمام والفائدة

,االنتما ,عدم الممل والضيق واالحباط ،ويمكن تسيمة ىذا العامل بعامل (االىدماج الودداىي ) .
ـ االتشاق الداخلي :تم التحقق من االتساق الداخمي عن طريق حسان معامالت االرتباط بين
درجة كل مفردة والدرجة الكمية لممقياس.
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لمبعد الذي تنتمي إليو
جدول(  :) 77معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية ُ
عمى مقياس االندماج األكاديمي

السموكي
رقم
المفردة

معامل االرتباط

المعرفي
رقم
المفردة

معامل االرتباط

الوجداني
رقم

معامل

المفردة

االرتباط

23

**.621

21

**.605

25

**.607

24

**.844

22

**.582

33

**.595

26

**.415

28

**.673

37

**.616

32

**.625

31

**.578

40

**.589

34

**.837

36

**.488

43

**.668

39

**.822

38

**.607

46

**.588

45

**.605

42

**.609

47

**.524

44

**.701

49

**.657

48

**.589

دالة عند مستوى * *7.77

يتضن ننح من ننن الجن نندول السن ننابق أن معن ننامالت االرتبن نناط تراوحن ننت من ننا بن ننين (**).844** -.415
وجميعيا دالة إحصائياً عند مستوى 1.14

جدول رقم ( :) 77يوضح معامالت االرتباط بين درجة كل ُبعد والدرجة الكمية لمقياس
االندماج األكاديمي
معامل االرتباط

الُ ُبعد

السموكي

**.696

المعرفي

**.794

الوجداني

**.758

دالة عند مستوى **7.77

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجة كل ُبعد والدرجة الكمية
لمقياس االندماج األكاديمي جميعيا دالة إحصائي ًا عند مستوى .1.14
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ـ حساب ثبات مقياس:

تم حسان ثبات المقياس عن طريق حسان معامل ألفا كرونباخ لممقياس ككل ولألبعاد الفرعية.

جدول رقم ( :) 77يوضح قيم معامل الفا لكل بُعد والدرجة الكمية لمقياس االندماج األكاديمي
معامل ألفا

مقياس االندماج األكاديمي
السموكي

.812

المعرفي

.781

الوجداني

.748

الدرجة الكمية

.847

يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل ألفا لمدرجة الكمية قد بمغت ( ،).847وبالنسبة

ولمبعد الوجداني ( ).748وىى قيم مقبولة مما
ولمبعد المعرفي (ُ ) .781
لمبعد السموكي( ُ ) .812
ُ
يدل عمى ثبات المقياس وتمتعو بدرجة مناسبة من الثبات.
ىتائج الدزاسة وتفشريٍا :
ـ ىتائج الفسض األول:
ينص الفرض األول عمى أنو ت ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات

الطالبات(المرتفعات – المنخفضات) عمى مقياس الرسائل التحذيرية لممعممين في االندماج
األكاديمي"  .ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم حسان المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المعيارية لالندماج األكاديمي لمطالبات الالتي حصمن عمى أعمى  %25وأدنى  %25من
الدرجات في أبعاد مقياس الرسائل التحذيرية  ،كما تم استخدم اختبار  T-Testلمكشف عن

داللة الفروق بين المتوسطين لكل بعد عمى حدة و يوضح الجدول رقم ( )43نتائج الفرض

األول.
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جدول ( :) 77يوضح داللة الفروق بين متوسطات درجات الطالبات المرتفعات و المنخفضات

عمى مقياس الرسائل التحذيرية (ن = ) 77

المرتفعات عمى مقياس
مقياس

االندماج
األكاديمي

المنخفضات عمى مقياس

الرسائل التحذيرية

المتوسط

الرسائل التحذيرية

االنحراف

المتوسط

المعياري

االنحراف

)(T

قيمة

مستوى
الداللة

المعياري

السموكي

38.8182

3.76812

36.1818

5.04525

2.777

0.01

المعرفي

24.9773

4.44338

22.0455

4.45105

2.777

0.01

الوجداني

27.3182

3.55536

25.1136

3.46555

3.092

0.01

الدرجة الكمية

91.1136

9.34660

83.3409

9.64472

3.092

0.01

يتضح من الجدول السابق أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01بين

متوسط درجات الطالبات المرتفعات والمنخفضات عمى مقياس الرسائل التحذيرية في االندماج

األكاديمي،وجا ت قيم تتت جميعيا دالة إحصائياً عند مستوى ( )0.01مما يشير إلى أن
الطالبات ذوات المستوى المرتفع عمى مقياس الرسائل التحذريةأكثر اندماجاً من الطالبات ذوات
المستوى المنخفض عمى مقياس الرسائل التحذيرية .

ويمكن تفسير ىذه النتيجة بسنو كمما كان تقييم الطالبة لمرسائل التي يوجييا المعممين
ُ
تتضمن معنى يحذرىا من ال فشل وضعف الدرجات يجعل الطالبة تجتيد أكثر وتيتم بالدراسة
والحصول عمى العالمات المرتفعة مما يجعميا تندمج سموكياً وتسعى إلى السؤال عن األج از

التي ال تفيميا في المقررات وتحاول المشاركة في النقاشات  ،باإلضافة إلى أنيا تحاول التركز

عمى ما يرسمو المعمم من تنبييات وأسئمة داخل القاعات الدراسية  ،كما تسعى لبذل المزيد من
الوقت والجيد إلدا الميام  ,والمشاركة في األنشطة داخل وخارج القاعات الدراسية ,وااللتزام

بحضور المحاضرات .كما تندمج الطالبة معرفياً فتسعى الطالبة لمربط بين الموضوعات

المختمفة  ،وكذلك بين المعمومات القديمة والجديدة ,وكذلك القدرة عمى التركيز والمعالجة

العميقة لممعمومات ،كما تندمج الطالبة وجداناً وذلك باحساسيا بمشاعراالستمتاع بالدراسة
والسعادة عند حضور المحاضرات,االىتمام والفائدة ,االنتما ,عدم الممل والضيق واالحباط .
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تقيم الرسائل التحذيرية لممعممين
كما تعزو الباحثة نتائج ىذا الفرض إلى أن الطالبة التي ّ
عمى أنيا تحدي قد يساعدىا ذلك عمى الشعور بالرغبة وزيادة الدافعية نحو التعمم واالندماج ،

حيث تثابر الطالبة وتتعمق في فيم المقررات الصعبة وتتواصل مع زميالتيا وأستاذتيا لفيم
المقررات وحن الدراسة وعدم الممل في المحاضرات وعدم شرود الذىن واالنتباه لما يقولو

األساتذة  .وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصمت إليو نتائج دراسة

Nicholson,

) Putwain, Nakhla, Porter, Liversidge & Reece (2019من أن المستوى المرتفع
فيدا ومرتبط باالندماج المرتفع.
من التحدي يكون م ً

ـ ىتائج الفسض الجاىي:

ينص الفرض الثاني عمى أنو "توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات

المثمى في االندماج
الطالبات (المرتفعات -المنخفضات) عمى مقياس أىداف الشخصية ُ
األكاديمي " .ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم حسان المتوسطات الحسابية واالنحراف

المثمى لدى الطالبات الالتي حصمن عمى أعمى  %25وأدنى
المعياري ألىداف الشخصية ُ
المثمى  ،كما تم استخدم اختبار T-Test
 %25من الدرجات عمى مقياس أىداف الشخصية ُ
لمكشف عن داللة الفروق بين المتوسطات ،ويوضح الجدول رقم ( ) 44نتائج الفرض الثاني .
جدول (:) 74يوضح داللة الفروق بين متوسط درجات الطالبات مرتفعات و منخفضات
المثمى في االندماج األكاديمي ( ن = )77
أىداف الشخصية ُ
مرتفعات أىداف الشخصية

منخفضات أىداف الشخصية

المثُمى

المثُمى

أبعاد مقياس االندماج
األكاديمي
السموكي

المتوسط

االنحراف
المعياري

المتوسط

االنحراف

قيمة))T

مستوى
الداللة

المعياري

40.2955

3.00062

33.6818

4.63943

7.940

0.01

25.5227

4.05479

20.6136

4.19976

7.940

0.01

الوجداني

28.3636

3.47142

24.4318

3.46677

5.578

0.01

الدرجة الكمية

94.1818

8.61951

78.7273

7.74078

5.578

0.01

المعرفي

يتضح من الجدول السابق ما يمي :
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 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01بين متوسط درجات الطالباتالمثمى في االندماج األكاديمي ،حيث جا ت قيمة ت
مرتفعات ومنخفضات أىداف الشخصية ُ
ت ت دالة عند مستوى داللة ) )0.01لجميع األبعاد والدرجة الكمية  .وتشير نتائج ىذا الفرض

المثمى يظيرن مستوى
إلى أن الطالبات ذوات المستوى المرتفع عمى مقياس أىداف الشخصية ُ
أعمى من االندماج األكاديمي.

ويمكن تفسير ىذه النتيجة بسن الطالبة ذات المستوى المرتفع عمى مقياس أىداف
ُ
المثمى تستطيع وضع أىداف أكثرتحديدأ وتحدياً وتتنافس مع ذاتيا وتسعى إلى
الشخصية ُ

تحسين ذاتيا وكل ذلك يجعميا أكثراندماجاً سوا سموكياً أو معرفياً أو وجداناً  ،وذلك بعكس

الطالبة التي لم تمتمك أىداف شخصية ُمثمى أو لدييا أىداف ضعيفة مما ينعكس بشكل سمبي
عمى اندماجيا.

كما أن إمتالك الطالبة القدرةعمى وضع أىداف تحدي بحيث يكون مستوى التحدي أو

الصعوبة أعمى وأفضل من مستوى األدا السابق و تركيز الطالبة عمى نفسيا بوضع أىداف
تحسين الذات لتحفز ذاتيا عمى أن يكون مستوى األدا الحالي أفصل من السابق واحراز تقدم

باستمرار  ،كما أن امتالك الطالبة أىداف تحتوي عمى معيار واضح تيدف إلى تحقيقو و
أىداف محددة بحيث يكون مستوي األدا أعمى من األدا السابق  ،وامتالك الطالبة ألىداف
التنافس مع الذات يجعميا تسعى ليكون التنافس مع أدائيا السابق وليس التنافس مع اآلخرين ،

كل ذلك جعميا أكثر اندماجاً مقارنة بالطالبة التي لم تمتمك أىداف شخصية ُمثمى .
كما يمكن تفسير نتائج ىذا الفرض في ضو ما أشار إليو )Martin & Liem (2010

من أن أىداف  PBتحقق نتائج إيجابية منيا سعي الطالن لتحقيق المشاركة في األنشطة

الدراسية المرغوبة  ،والطموح األكاديمي  ،والتمتع بالدراسة  ،ومشاركة الزمال  ،والمثابرة.

ىتائج الفسض الجالح:
ينص الفرض الثالث عمى أنو " التسيم أبعاد الرسائل التحذيرية في التنبؤ باالندماج
األكاديمي لدى طالبات الجامعة " .ولمتحقيق من صحة ىذا الفرض تم استخدام تحميل االنحدار

المتعدد بالطريقة التدريجية لمتنبؤ بالدرجة الكمية الندماج األكاديمي كمتغير تابع من خالل أبعاد
مقياس الرسائل النحذيرية كمتغيرات مستقمة  ،والجدول رقم ( )45يوضح نتائج ىذا الفرض .
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جدول ( :)77نتائج تحميل تباين االنحدار المتعدد الندماج األكاديمي في ضوء
الرسائل التحذيرية
مجموع

درجات

متوسط مجموع

المربعات

الحرية

المربعات

االنحدار

2079.894

1

2079.894

البواقي

15060.338

179

84.136

الكمي

17140.232

180

النموذج

قيمة " ف "

24.721

مستوى
الداللة
0.01

جدول ( :)77تحميل االنحدار المتعدد لمتنبؤ باالندماج األكاديمي من خالل الرسائل
التحذيرية
المتغيرات
المستقمة
( المنبئة)

معامل (
بيتا)

الثابت
ُبعد التحدي

B
معامل
االنحدار

R
معامل
االرتباط
المتعدد

R2
نسبة
المساىمة

66.171
.348

1.014

.121

.348

قيمة "

مستوى

ت"

الداللة

16.511

0.01

4.972

0.01

يتضح من الجدول رقم ( )46أن األبعاد التي فسرت بداللة إحصائية نسبة التباين في
البعد ما نسبتو
االندماج األكاديمي كان ُبعد التحدي بمعامل انحدار ( )1.014وفسر ىذا ُ
( ).121من التباين في االندماج األكاديمي  ،وبقدرة تنبؤيو بمغت ( ).348كما بمغت قيمة ت
ت ت) )4.972وىي دالة إحصائياً عند مستوى()0.01

ومما سبق فسنو يمكن القول بذمكانية التنبؤ باالندماج األكاديمي لدي أفراد عينة الدراسة

من خالل ُبعد التحدي كسحد أبعاد الرسائل التحذيرية .ويمكن صياغة المعادلة التالية :
االندماج األكاديمي = ُ ( 1.014 + 66.171بعد التحدي) .

وتعزو الباحثة نتائج ىذا الفرض ىو وامكانية التنبؤ باالندماج األكاديمي لدي أفراد عينة

الدراسة من خالل ُبعد التحدي لمقياس الرسائل التحذيرية إلي أن الطالبة التي تقوم بتقييم الرسائل
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التحذيرية لممعمميين عمى أنيا تح دي تقوم ببذل جيد أكثر وتتحدى الصعان واألج از الصعبة
بالمنيج وتسعى أكثر إلى االلتزام والحضور واالنتباه لممعممين داخل القاعات الدراسية مما

يساعدىا عمى االندماج سوا معرفياً أو سموكياً أو وجداناً

وىو ما يفسر إمكانية التنبؤ

باالندماج األكاديمي من خالل ُبعد التحدي  .وتتفق نتائج ىذا الفرض مع ما توصمت إليو دراسة
(،Putwain, Symes& McCaldin (2017كما اتفقت مع ما توصمت إليو نتائج دراسة
) Putwain, Symes& McCaldin (2017من وجود عالقة ضعيفة

بين تقييم الطالن

لمرسائل عمى أنيا تحذير واندماج الطالن األكاديمي .
ـ نتائج الفرض الرابع:
المثمى في التنبؤ
ينص الفرض الثالث عمى أنو "ال تسيم أبعاد أىداف الشخصية ُ
باالندماج األكاديمي لدى طالبات الجامعة ت  .ولمتحقيق من صحة ىذا الفرض تم استخدام

تحميل اال نحدار المتعدد بالطريقة التدريجية لمتنبؤ بالدرجة الكمية الندماج األكاديمي كمتغير
المثمى كمتغيرات مستقمة  ،والجدول رقم ( )47يوضح
تابع من خالل أبعاد أىداف الشخصية ُ
نتائج ىذا الفرض .
جدول ( :)72نتائج تحميل تباين االنحدار المتعدد الندماج األكاديمي في ضوء أىداف
المثمى
الشخصية ُ

مجموع

درجات

متوسط مجموع

المربعات

الحرية

المربعات

االنحدار

7864.087

4

1966.022

البواقي

9632.968

176

54.424

الكمي

17497.055

180

النموذج

قيمة " ف "

36.124

مستوى
الداللة
0.01

يوضح جدول ( ) 47نتائج تحميل االنحدار ويتبين منو أن قيمة ت ف ت قد بمغت
(  )57.192وىي دالة إحصائياً عند مستوى ( )0.01مما يدل عمى إمكانية التنبؤ باالندماج

المثمى  ،و يوضح جدول ( )48نتائج
األكاديمي من خالل أبعاد مقياس أىداف الشخصية ُ
تحميل االنحدار ويتبين منو أن قيمة ت فت قد بمغت ( ) 24.721مما يدل عمى إمكانية التنبؤ
المثمى .
باالندماج األكاديمي من خالل أبعاد مقياس أىداف الشخصية ُ
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جدول ( :)77تحميل االنحدار المتعدد لمتنبؤ باالندماج األكاديمي من خالل أىداف
المثمى
الشخصية ُ

المتغيرات

معامل

B

المستقمة

( بيتا)

معامل

( المنبئة)

االنحدار

الثابت

R

معامل
االرتباط
المتعدد

R2
نسبة
المساىمة

قيمة "

مستوى

ت"

الداللة

34.878

7.556

0.01

األىداف المحددة

.214

.592

2.984

0.01

أىداف التحدي

.218

.621

3.027

0.01

.204

.945

2.739

0.01

.205

.621

2.927

0.01

أىداف التنافس
ذاتية المرجع
أىداف تحسين
الذات

.670

.449

المثمى فسرت
يتضح من الجدول رقم ( )48أن جميع أبعاد مقياس أىداف الشخصية ُ
بداللة إحصائية نسبة التباين في االندماج األكاديمي حيث فسر ُبعد األىداف المحددة بمعامل

وبعد أىداف التنافس ذاتية
انحدار (ُ ).592وبعد أىداف التحدي بمعامل انحدار (ُ ).621
وبعد أىداف تحسين الذات بمعامل انحدار () .621
المرجع بمعامل انحدار ( ُ ).945

وفسرت ىذه األبعاد ما نسبتو ( ).449من التباين في االندماج األكاديمي  ،وبقدرة تنبؤيو

بمغت ( ).670كما بمغت قيمة ت ت ت لمثابت ) ) 7.556وىي دالة إحصائياً عند

مستوى( )0.01وبمغت قيمة ت ت ت لألىداف المحددة ( ) 2.984بينما بمغت قيمة ت ت ت
ألىداف التحدي ( ) 3.027وبمغت قيمة ت ت ت ألىداف التنافس ( )2.739وبمغت قيمة ت
ت ت ألىداف تحسين الذات ( )2.927وجميعيا دالة إحصائياً عند مستوى (.)0.01

ومما سبق فسنو يمكن القول بذمكاني ة التنبؤ باالندماج األكاديمي لدي أفراد عينة الدراسة

المثمى  .ويمكن صياغة المعادلة التالية :
من خالل جميع أبعاد أىداف الشخصية ُ
االندماج األكاديمي =  ) .592+34.878األىداف المحددة)(.621+
التحدي)(.945+أىداف التنافس ذاتية المرجع )(.621 +أىداف تحسين الذات ) .
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وتعزو الباحثة نتائج ىذا الفرض وىي إمكانية التنبؤ بالندماج األكاديمي لدي أفراد عينة

المثمى إلى أن الطالبة التي تمتمك أىداف
الدراسة من خالل جميع أبعاد أىداف الشخصية ُ
محددة ولدىيا أىداف تحدي وتنافس مع الذات  ،كما تمتمك أىداف تحسين الذات وتسعى إلى
تحقيق تمك األىداف  ،حيث أن األىداف المحددة تجعل الطالبة تندمج سموكياً فتتواصل مع

زميمتيا ومعمماتيا الستفسارعن أي شي في المقررات أو أدا الميام  ،كما أن الطالبة التي

تمتك أىداف تحدي يكون لدييا إصرار ومثابرة إلى الوصول إلى تحقيق ما تريد  ،لذلك فيم
تندمج معرفياً فتحاول فيم جميع المقررات وتركز في المحاضرات  ،كما تندمج سموكياً ووجدانا
فال تشعر بالممل في المحاضرات ويكون لدييا رغبة ودافعية أكثر من غيرىا .

المثمنى تركنز عمنى التننافس
ويمكن تفسير نتائج ىذا الفرض بسنو ً
نظرألن أىداف الشخصنية ُ
ضنند الجينند أو األدا الشخصنني السننابق  ،فمننن المننرجح أن تحمننل ىننذه األىننداف قيمننة شخصننية
لمطالبننة ألنننو يننتم تحننديييا شخصننياً مننن ِقبننل الطالبننة  ،وبالتننالي تحمننل الطالبننة عمننى تحقيننق ىننذه

األىن ن داف  ،ف ننالطالن يميم ننون أكث ننر لمبق ننا ممت ننزمين بي ننذه األى ننداف وي ننرون الكمي ننة كمننورد مفي نند
لتحقيننق ىننذه األىننداف ذات القيمننة الشخصننية ،ىننذا االلتنزام المسننتمر لتحقيننق األىننداف ينندعم لنندييا
المشن نناركة فن نني االنشن ننطة المنيجين ننة وغين ننر المنيجين ننة  ،كمن ننا يزين نند من ننن انن نندماج الطالبن ننة السن ننموكي

والمعرفنني والوجننداني وبشننكل مسننتمر .وتتفننق نتننائج ىننذا الفننرض مننع مننا توصننمت إليننو د ارسننة

) Martin (2014ودراسة ) Burns, Martin & Collie (2018والتني توصنمت نتائجيمنا إلنى
أن أىداف  PBتنبست باالندماج األكاديمي .

توصيات الدزاسة :
يف ضوء ما توصلت إليُ الدزاسة مً ىتائج توصي الباحجة مبا يلي:
ن ن ضننرورة اسننتخدام أعضننا ىيئننة التنندريس لمرسننائل التحذيريننة التنني تحمننل معنننى التحنندي لتحفيننز
الطالن.

المثم ننى ،
ن ن ض ننرورة عق نند دورات وورش عم ننل لمط ننالن لت ننوعيتيم بسىمي ننة ّ
تبن نني أى ننداف الشخص ننية ُ
وكذلك أىمية أندماجيم األكاديمي.
ن ن تفعيننل الننندوات والمحاض نرات لتوعيننة الطننالن بسىميننة وكيفيننة تفسننير وتقيننيم الرسننائل والتنبييننات

التي يستخدميا المعممين خالل المحاضرات .
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:

حبوخ مقرتحة

. المثمى
ُ ن دراسة االسيام النسبي لمعوامل المؤثرة عمى أىداف الشخصية
المثم ننى وأثن نره عم ننى تحس ننين ان نندماج
ُ ن ن د ارس ننة برن ننامج ت نندريبي ق ننائم عم ننى تنمي ننة أى ننداف الشخص ننية

. الطالن األكاديمي

.ن بحث العالقة بين الرسائل التحذيرية والتفاؤل األكاديمي والطموح األكاديمي

. دارسة تنبؤية لمرسائل التحذيرية من خالل أسالين التفكير ومعتقدات الكفا ة الذاتية
.ن دراسة العالقة بين الرسائل التحذيرية ومتغيرات معرفية وشخصيىة أخرى مثل الدافع األكاديمي
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