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 ملخص البحث:

استكشاف مدى وجود تجمعات من طالبات الجامعة تتميز  لىإىدف البحث الحالي      
 ،بانفعاالت تحصيمية ذات بروفيالت متجانسة من خالل استخدام أسموب التحميل العنقودي

من خالل فحص والتحصيل خفاق المعرفي العالقة بين االنفعاالت التحصيمية واإل كذلك فحص
وتكونت  والتحصيل. اإلخفاق المعرفي في الناتجةالفروق بين تجمعات االنفعاالت التحصيمية 

جامعة ، التربية لمبناتكمية طالبات من ا تم اختيارىن عشوائيً  طالبة( 132من ) البحثعينة 
 مقياسا نعمييطبق . (2.12)معيارينحراف واسنة ( 18.22)عمريبمتوسط الممك خالد 

 ثالثة تجمعات: األولالعنقودي التحميل  أنتجوقد . خفاق المعرفيواإل االنفعاالت التحصيمية
بمستوى مرتفع من انفعاالت  حيث تميز؛ بروفيل )الممل وعدم االستمتاع بالتعمم(  عميوأطمق 

مل والممل( ومستوى منخفض من انفعاالت )االستمتاع، الياس، الغضب، الخجل( و )الفخر واأل
فسمى بروفيل  الثانيما التجمع أ %( من العينة.13.82بنسبة ) اً ( طالب11ضم ىذا التجمع )

وتميز بمستوى مرتفع من االنفعاالت االيجابية الثالثة ومستوى  االنفعاالت اإليجابية()
يمثل  ( فردا من افراد العينة، بما28التجمع ) وضم ىذامنخفض لالنفعاالت السمبية الخمسة 

 السمبية(%( من العينة. بينما التجمع الثالث أطمق عميو )بروفيل االنفعاالت 36.11نسبة )
ومستوى مرتفع من االنفعاالت  الثالث،تميز بمستوى منخفض من االنفعاالت اإليجابية 

%( 32.33فراد العينة، بما يمثل نسبة )أمن  ( فرداً 29وضم ىذا التجمع )السمبية الخمسة 
بين التجمعات الثالث في  حصائياً إلى وجود فروق دالة إكما توصمت النتائج  ،من العينة
عالىم في أو  المعرفيقميم في اإلخفاق ألمعرفي والتحصيل وكان البروفيل الثاني اإلخفاق ا

 التحصيل. 
.االنفعاالت التحصيمية، التحميل العنقودي اإلخفاق المعرفي،الكممات المفتاحية:   
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Differences in cognitive failure and academic achievement among 

profiles of achievement emotions resulting from cluster analysis 

for female's university students. 

Abstract: 

The aim of the current research is to explore the presence of clusters 

of university students characterized by achievement emotions with 

homogeneous profiles using a cluster analysis method. The sample consisted of 

(239) females who were randomly selected from the students of the College of 

Education for Girls - King Khalid University with an average age (20.88) and a 

standard deviation (1.51). The cluster analysis produced three groups: the first 

one was called a profile (boredom and not enjoying learning), which was 

characterized by a high level of emotions (pride, hope and boredom) and a low 

level of emotions (enjoyment, despair, anger, shame) ,this cluster included (55) 

students with a percentage (23.01%) of the sample. the second cluster called a 

profile of (positive emotions) and characterize by a high level of positive 

emotions and a low level of negative emotions ,this cluster included (90) 

students with a percentage (37.66%). the third cluster was called a profile of 

(positive emotions) it characterized by a low level of positive emotions, and a 

high level of  negative emotions,  this cluster included (94) students with a 

percentage (39.33%) . The results also found that there were statistically 

significant differences between the three clusters in cognitive failure and 

achievement. The second profile was the least in cognitive failure and the 

highest in achievement. 

Key words: cognitive failure, achievement emotions, cluster analysis. 

 

 

  
 
 
 
 
 

 مقدمة البحث والخلفية النظرية:
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من حياتنا اليومية، وتتضمن ىذه  اً جزء Cognitive errorsاألخطاء المعرفية  تشكل     
الخطأ و  السيو،غفال او اإلو ىفوات الذاكرة، و األخطاء الفادحة، و األخطاء تشتت االنتباه، 

رتكاب األخطاء أو الفشل في الميام ويعد ا .(Singh &Rattan ,2017) واإلدراكياالنتباىى 
لكن الكيفية التي يتعامل بيا االفراد مع ىذا الفشل يترتب عمييا فروق  في الحياة اً شائع اً أمر 

 & Fredrickson & Joiner, 2002; Ryan).المستقبلكبيرة في السعادة ونجاحيم في 

Deci,2000) 
 يجد الفردكذلك قد  إجابة،ومن صور األخطاء المعرفية النسيان وترك البريد لعدة أيام دون  

نو يخفق في أأو  الموقف،في موقف ما يصعب عميوً  تفسير تواجده في ذلك  نفسو أحياناً 
 ووجدأداء متطمبات ميمة ما اعتاد عمى القيام بيا بصورة دورية وشبو يومية وربما قرأ شيئا 

ويحتاج الى إعادة نفسو لم يفيم أو لم يتذكر ما يتوجب عميو فعمو من قراءة ذلك الشيء ً 
خفاقات التي يقع الفرد فييا بحياتو خطاء واإلاأل مثل تمك. وقد أطمق عمى قراءة ذلك النص

   ( 1826)السعدى،  Cognitive Failureالمعرفي  أو االخفاق اليومية الفشل
كمال الميام التعميمية بالرغم من قدرتيم عمى إيعاني العديد من الطالب من الفشل في و    
 ثناءأبيا  نويرتبط باالنفعاالت التي يشعر  والذيالمعرفي  لإلخفاقنتيجة كماليا عامة إ

وأكدت  (.(Wallace,2004 والغضب والممل، ،وعمى األخص االنفعاالت السمبية كالقمق الدراسة
 التيالعمميات المعرفية معظم عمى  تؤثر االنفعاالتن أفي مجال التعمم عمى الدراسات  نتائج

تمك العمميات التي يؤدى  ؛الذاكرةواتخاذ القرار وعمميات االنتباه واالدراك التعمم مثل:  فيتسيم 
؛ فالفشل المعرفي يحدث عندما يكون فكر الفرد المعرفي اإلخفاقالفشل فييا الى حدوث 

 مستقرة.منشغال والحالة المزاجية غير 
(Clore&Huntsinger,2007,2009;Loewenstein&Lerner 

,2003;Yamanaka,2003  ) 
بمشاعر  االعتراففالتعمم الجيد يعنى  ،وتؤثر االنفعاالت بشكل عام في التعمم اإلنساني  

يحدث بمشاركة كاممة من و وانفعاالت ومعتقدات ورغبات ومشكالت وتوجيات الطالب، 
 من االنفعاالتبالعديد  الطالبويشعر . (1826 شمبي،) المشاعر واالنفعاالت والعقل والجسم
مثل سمبي  ومنيا ما ى االختبارات،و ، لمواجباتتيم وتأديعند حضورىم في قاعة الدراسة 

حيث تؤثر ىذه ؛  أو، االستمتاعمثل الفخر ومنيا ما ىو إيجابي أو الممل، الغضب او الخجل 
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 ,.Pekrun et al) االنفعاالت في التعمم والتحصيل األكاديمي لمطالب واندماجيم الدراسي.

2002; Pekrun, 2011)  

بانفعاالت متنوعة في البيئة يشعروا الطالب  عمى أن Pekrun, et al., (2009)ويؤكد   
او الخجل داخل التعميمية، فبعضيم يستمتع بتعمم المواد الجديدة بينما يشعر اخرون بالممل 

قبل بإنجازاتو األكاديمية، كما يشعر اخرون بالقمق  البعض يفخر في حين الدراسة،قاعة 
البيئة التعميمية يطمق  يشعر بيا الطالب فى التيىذه االنفعاالت االختبارات. واثناء تأدية 

أو االنفعاالت االكاديمية. وقد  Achievement Emotionsعمييا االنفعاالت التحصيمية 
التفاعالت الصفية والتعمم والتحصيل  فيىذه االنفعاالت  تأثيردعمت نتائج الدراسات 

 ,.Pekrun et al)األكاديمي لمطالب واندماجيم الدراسي وتشكل نمو شخصيتيم وتطورىا 

2002; Pekrun,et al., 2011; linnenbrink, 2007).  
وتشير االنفعاالت التحصيمية الى تمك االنفعاالت المتعمقة بنواتج التحصيل )مثل: القمق،    

و االنشطة المتعمقة بالتحصيل وعمميات التعمم ) أ الفشل(الخجل المرتبط بالنجاح أو و الفخر، و 
 (.pekrun et al.,2002 )الغضب و الممل ، و مثل االستمتاع بالتعمم ، 

 object اليدف ىى: تركيزويمكن تصنيف االنفعاالت التحصيمية في ضوء ثالثة أبعاد   

focus  التكافؤ ،valence،  التنشيطactivation . يركز الفرد عمى  فقد لتركيز اليدفبالنسبة
االنفعاالت الى ايجابية  فتصنفأما بالنسبة لمتكافؤ  يركز عمى النواتج. أواالنشطة التحصيمية 

)الغضب، وانفعاالت سمبية مثل  االرتياح(، السعادة، الفخر، األمل، االستمتاع،او ممتعة مثل )
يشير الى  والذيوبالنسبة لدرجة تنشيط االنفعاالت  الخجل ( .و الحزن ، و القمق ، و ،  اليأسو 

حاالت فسيولوجية عند استجابتو  تجعل الشخص فى والتي االنفعاليحالة من التنشيط 
انفعاالت شارة الى التنشيط او االنفعاالت التنشيطية يمكننا اإلحالة  االنفعالية. فخالللمخبرات 

أو  االنفعاليحالة عدم التنشيط  فيبينما  القمق.و  الغضب،و  القمق،و  الفخر،و  االمل،و السعادة، 
 .المملو الياس، و الرضا، و ل االرتياح، االنفعاالت الالتنشيطية يمكننا تحديد انفعاالت مث

(Pekrun,et al.,2007) 

تؤثر فى أنيا التعمم لسببين: أوليما  فيأحد األسس الميمة  التحصيميةوتعد االنفعاالت      
ركيزة اساسية  أنيا وثانييمااىتمامات الطالب، واندماجيم، وتحصيميم، ونمو شخصيتيم. 

اخذىا فى االعتبار كنواتج تعميمية  يترتب عميو ضرورةبالنسبة لمصحة النفسية والسعادة مما 
 أثناء المتعمم انفعاالت دراسة ومن ثم تعد.(Pekrun,et al., 2006) ميمة في حد ذاتيا
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كما أن ، يمكن فصميا عن خبرات التعمم  ال التي الميمة األمور من التعميمية لمخبرات اكتسابو
االستراتيجيات  تحسين إلى يؤدى قد التعميمية العممية سياق في االنفعاالت تمك فيم طبيعة

 (.1821المستخدمة )الجمال، رخا،  والتربوية التعميمية
 The control-value theory التحصيميةالقيمة لالنفعاالت  – وقدمت نظرية: الضبط     

of achievement emotions ( نبُكزنPekrun,2006األ ) ساس النظري لالنفعاالت
 كاديمية والتي تم من خالليا تفسير الديناميكيات االنفعالية فى عالقتيا بالخصائص التىاأل 

تميز المواقف التعميمية حيث تفترض ان انفعاالت الطالب تتأثر بإدراكاتيم عن الكفاءة 
والضبط /التحكم خالل األنشطة األكاديمية والنواتج وكذلك تقديراتيم لقيمة ىذه االنشطة 

متكامال لتحميل تأثير السوابق )االحداث  نظرياً  والنواتج. وقد وضعت ىذه النظرية اطاراً 
ىم الفروض أيجاز إويمكن  نجاز والسياقات االكاديمية.الخبرات االنفعالية عمى اإل السابقة( و 

فيما لتفسير االنفعاالت التحصيمية  (Pekrun,2006)وضعتيا نظرية بيكرن التي سس واأل
 يمي:

 ن النظم النفسية الفرعية متضمنة:النفعاالت مجموعة من العمميات المترابطة ما تعد -
 Peripheralالتعبير، والعمميات الفسيولوجية الطرفية و الدافعية، و المعرفة، و العاطفة، 

physiological processes. 

موقف معين عند نقطة  فيو مؤقتو تحدث ألحظية تكون  االنفعاالت التحصيمية يمكن أن -
أن نشعر بيا قبل االختبار(، كما يمكن  التيمعينة من الزمن )مثل حالة قمق االختبار 

 بأنشطةارتباطيا  في الفرديشعر بيا  التيعادة او سمة )االنفعاالت المتكررة(  تكون
 تحصيمية أو نواتج معينة )مثال قمق االختبار كسمة(.

 .السابقة النفعاالت التحصيل دورا أساسيا  لألحداثالطالب appraisals تقييمات  تمعب -
    ىى:النظرية مجموعتين من التقييمات ذات أىمية بالنسبة النفعاالت التحصيل  وحددت

عبر األنشطة التحصيمية ونتائجيا )مثل التوقع بان المثابرة فى  الذاتيالتحكم /الضبط -2
القيمة الذاتية ليذه األنشطة والنواتج -1لمنجاح( تؤدىالدراسة يمكن تفعيميا وسوف 

لمنجاح(. وتعد التقييمات التالية لمتحكم والقيمة ميمة الستثارة )مثال: القيمة المدركة 
وتفترض النظرية أن االنفعاالت المتعمقة بالناتج المتوقع )مثل االمل،  انفعاالت التحصيل.

 باألنشطةالقمق( واالنفعاالت المتعمقة باألثر الرجعى لمنواتج، واالنفعاالت المتعمقة 
     .حداث السابقة(لسوابق )األالتحصيمية تتحدد بواسطة تقييم ا
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العوامل من  تنشأ وتتحدد في ضوء مجموعةوتفترض النظرية أن االنفعاالت التحصيمية 
االجتماعية  السابقةالشخصية، الخبرات  السابقة: اىداف التحصيل، الخبرات والمحددات أىميا

   يمى: كما والثقافية، المصادر المعرفية
التمكن تجعل تركيز  فأىداف والعاطفة،عمى المعرفة  األىدافحيث تؤثر التحصيل:  أىداف-أ

 عمى نواتج التعمم. تركيزىمانتباه الطالب عمى انشطة التعمم بينما أىداف االداء تجعل 
المعتقدات من خالل التعرض المتكرر لمواقف حيث تكتسب  )السوابق( الشخصية: الخبرات-ب

خبرة كافية فان التقييمات يمكن ان تعتمد عمى توقعات  وفى حالة عدم وجود التحصيل،
 أكثر عمومية.

تقديرات لمبيئات االجتماعية من خالل  العاطفي التأثيريتم الثقافية واالجتماعية:  الخبرات-ج
 أو التحكم  الضبط بإمكانيةفخصائص البيئة ترسل المعمومات المتعمقة ؛ والتحكمالقيمة 

  .تعد ذات اىمية حاسمة بالنسبة النفعاالت الطالب والتيوالتقييمات االكاديمية 
االنفعاالت االيجابية والسمبية المصادر المعرفية  يمكن أن تستيمكالمصادر المعرفية: -د

بواسطة تركيز االنتباه عمى موضوع االنفعال مما يعنى انيا يمكن ان تقمل المصادر 
 الذي يحتاج ليذه المصادر. المعرفيالميمة وتضعف االداء  ألىداف المطموبةالمعرفية 

عمى التفاعل بين ىذه كاديمي األ التأثيرات النيائية لالنفعاالت عمى التحصيل وتعتمد 
 (Pekrun,2006).خرىأالميكانيزمات السابقة من جيو ومتطمبات الميمة من جية 

التحصيمية وقد ركزت الدراسات الحديثة عمى استكشاف العالقة بين االنفعاالت  
 .Frenzel et alومتغيرات التعمم المعرفية والدافعية .عمى سبيل المثال اظيرت نتائج دراسة )

ارتباط االنفعاالت اإليجابية بمدى من المتغيرات المرتبطة بالدافعية مثل )معتقدات   2007)
ىداف التعمم ، مدخل األداء والتعمم حتى التمكن ، واستراتيجيات أالكفاءة ، قيمة اإلنجاز، 

التعمم المعقدة ، والتنظيم الذاتي (.كما كشفت دراسات أخرى عن التأثير السمبى الوسيط 
ىداف التمكن والذاكرة العاممة ألالنفعاالت السمبية عمى العالقة بين 

(Linnenbrink,et.al.,1999،)  وكذلك عمى العالقة بين التفكير الناقد واالنجاز
(Villavicenico,2011كما ركزت دراسات ،)  االنجاز  في التحصيميةثر االنفعاالت أاخرى عمى

الى أن تأثير االنفعاالت  Soric,et,al.(2013والتحصيل األكاديمي .وفى ىذا الصدد أشار )
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الدافعية و التحصيل يرتبط بميكانيزمات معرفية ودافعية )المصادر المعرفية ،  في التحصيمية
 استراتيجيات التعمم (.و لمتعمم ، 

القيام بنجاح بالميام التي  عمى قدرة الفرد عدمبالمعرفي اإلخفاق  يتعمقخر آ جانب ومن    
ىذا الفشل في األنشطة اليومية يرجع الى  يومي، بشكل االقيام بيعمى  عادة اً قادر  يكون

 ما يعرف وىو ،والذاكرةأساسية في الوظائف المعرفية العامة المرتبطة بالتشتت  مشاكل
أخطاء الفرد المبنية عمى أسس معرفية والتي تعيق الفرد أحيانا عن انجاز ميمة اعتاد ان ب

 (Paynt &Schnapp, 2014) ويسر.ينجزىا في أوقات الحقة بسيولة 
 استجابةنتاج افشل الفرد في تذكر معمومة ما، أو فشمو في  ( عمى أن1826ويؤكد السعدى )

ُ  كاألدراك والتحميل  بفشل معرفي في مجاالت أخرى غالبالمثير معين يرتبط في  مالئمة
فإنتاج استجابة تتناسب مع طبيعة المثير  الن عامال ميما في انتاج االستجابة،يشك انذمالو 

  بعضيا.النظم المتداخمة مع  منالعديد  بينبالغ التعقيد  تفاعالتتطمب 
 Filter)نظريتو لتفسير االنتباه )نظرية المرشح  في Broadbentبط برودبنت وير 
Theory  نتيجة لتزاحمالذاكرة قصيرة المدى االنتباه و اإلخفاق المعرفي والعبء الزائد عمى بين 

قد يحدث من  المعرفيفاالخفاق  االنتقائي؛الى المرشح  المعمومات الواردة من القنوات الحسية
وبدال من ذلك بمروره  االنتقائيخالل فشل الفرد في تحديد المثير األىم لكى يسمح المرشح 

يعبر مثير اخر الى الذاكرة قصيرة المدى ذات السعة المحدودة، وقد يحدث اإلخفاق أيضا 
 نإ المعمومات.بسبب صعوبة استرجاع المعمومة نتيجة لقصر الفترة الزمنية التي تعالج بيا 

 اإلدراكيةفي التوسط بين المنظومة  االجرائيةعندما تفشل المنظومة يحدث المعرفي  االخفاق
ىذا الفشل ألسباب عديدة بعضيا يتصل بالفرد وبعضيا اآلخر يتصل  يعودومنظومة الذاكرة، و 

الفرد قد يفشل في التعامل مع المعمومة إن .(Broadbent et al. 1982) ابالمعمومة نفسي
او الفشل في تذكر الخبرة المرتبطة بيا او الفشل في  ادراكيإفي  الفشلما بسب إالتي تواجيو 

 Reason(1988)ويرى (.Daniel & Jessica,2005عممية توظيفيا ألداء ميمة معينة )
وانييار األداء فاألفراد يميمون لموقوع في  أن اإلخفاق المعرفي يتأثر بالتركيز االنتباىى

اإلخفاق المعرفي بسبب التركيز االنتباىى الصارم الذي يخمق لدى الفرد أسموب إدارة معرفي 
 غير مرن مما يسمح بحدوث انييارات ادائية في التعامل مع التداخالت والمثيرات المتزامنة. 
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يتألف من أخطاء في الوظيفة المعرفية والتي لى اإلخفاق المعرفي عمى انو إويمكن النظر   
تمثل في الواقع عالمات عمى وجود مشكالت تتعمق بالعمميات المعرفية األساسية مثل تركيز 

 االنتباه.
 Payn &Schnapp, 2014)).  ويدعم ذلك التفسير ما أكدتو نتائج دراسة

Robertson et al.(1997)  وقد  عمى ميام االنتباه باألداءارتبط  المعرفين اإلخفاق أمن
ارتبطت العديد من عوامل  االنتباه، كماارتبط عمى األخص بدرجة عالية مع مشكالت تواصل 

  ADHDالبالغين األخطاء المعرفية بأعراض نقص االنتباه المصحوب بفرط النشاط لدى 
(Wallace et al., 2003) 

لإلخفاق المعرفي يقيس ن البناء النفسي أ Carrigan & Barkus(2016) يفترضو 
ىذا البناء سمة ثابتو  دالميل الى عمل األخطاء والزالت في الوظيفة المعرفية. ومن ثم يع

ىذه السمة الشخص  تييئحيث  ؛تبط بالخصائص الثابتة لبنية ووظيفة المخ ترنسبيا 
 عند إكمال الميمة.الرتكاب األخطاء عند اختيار االستجابة وتسمح بالتداخل 

 (Wallace,2004 ;Bey,Montage,Reuter,Weber&Markett ,2015) 
ن المعرفي وميارات تنظيم الذات والتي تتكون م خفاقاإلوربط البعض بين     

 ؛ىالتنظيم الدافع ومياراتالتنظيم االنفعالي ات ميار  :ىمامجموعتين أساسيتين من الميارات و 
 تختصكبت االنفعاالت المبالغ فييا، بينما في التنظيم االنفعالي  مياراتحيث يتركز دور 

الفشل المعرفي من  وبدعم وتنشيط ميمة االنتباه. ويعاني االفراد ذو ميارات التنظيم الدافعى 
انخفاض ميارات تنظيم الذات مما يسمح بحدوث تداخل معرفي عند التعامل مع المثيرات 

   (Heckhausen,1990, 14) المتشابية والمتداخمة
الى أن االنشغال بأمور ال عالقة ليا بالميمة والتقييم  Kumke (2008ويشير )    

السمبي لمذات واالستغراق في األفكار السمبية والشعور باالنفعاالت السمبية مثل القمق تؤدى 
بالشخص الى عدم االنتباه الى المعمومات أثناء أداء الميمة ومن ثم حدوث اخفاق او فشل 

يو الشعور بالقمق تجاه الميمة المطموب أدائيا. فاإلخفاق المعرفي غالبا معرفي مما يترتب عم
ما يكون ذا طبيعة انفعالية لذا فيو ال يختمف في طبيعتو عن بقية المتغيرات النفسية األخرى 

 دراسة أكدت.و (Broadbent et al. 1982التي تؤثر وتتأثر بمختمف العمميات المعرفية )
(Yamanaka,2003( P.153   الفشل المعرفي فضال في متشتت وضعف التركيز لدور وجود
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 Elliot كما أشار .المكتئبة لمفرد المزاجيةعن وجود عالقة بين أنواع الفشل المعرفي والحالة 
& Greene(1992) مختمفة من الصعوبات عمى صعيد الذاكرة قصيرة المدى  الى وجود انواع

ي المجاالت المفظية والبصرية والمكانية، وفي ميام االستدعاء وفوالذاكرة طويمة المدىً  
 المزاج المكتئب.والتعرف الحر تالزم حاالت الفشل المعرفي خصوصا لدى ذوي 

ترتبط  مدى أي إلىعمى ضرورة استكشاف  Payne &Schnapp(2014ويؤكد)   
 Cassady أكدت دراسة و العاطفية.والخبرات  باالنفعاالتاألخطاء واالخفاقات المعرفية 

&Jahnson (2002) لدييم القدرة عمى استرجاع  تعمى ان الطمبة ذوي القمق المرتفع ليس
أظيرت و المعمومات الميمة وعدم االستعداد الجيد لالمتحان مما يؤدى الى اإلخفاق المعرفي. 

أن اإلخفاق المعرفي يرتبط بعوامل عديدة منيا  Robertson, et al.(1997نتائج دراسة )
ن االفراد الذين أ Payne &Schnapp(2014)دراسة  وأظيرت نتائج .القمق والحالة المزاجية

انطبقت عمييم محكات اضطرابات المزاج مثل االكتئاب العام واالضطرابات العاطفية الموسمية 
لى مشاكل مع إفي الذاكرة واالنتباه والتي يمكن أن تؤدى  المعرفيمن القصور  نيعانو

األنشطة اليومية كما دعمت النتائج وجود عالقة عالقة إيجابية بين خبرات المشاعر السمبية 
 .والفشل المعرفي
ن ارتباط اإلخفاقات المعرفية بالحالة المزاجية أ Payne &Schnapp(2014)ويرى 

يمكن تفسيره من خالل النظر الى ما تقيسو استبانة اإلخفاق المعرفي يمثل  واالكتئاب()القمق 
األسموب  عمى اً فالتقارير الذاتية عن األخطاء المعرفية المتكررة يمكن ان تكون مؤشر  سمات.

يزيد من القابمية لمتأثر باالنفعال  الذي ruminative cognitive styleالمعرفي االجترارى 
فكرة أن اإلخفاق  Wilhelm, Witthoft, & Schipolowski (2010). ويدعم السمبي

أو  العصبيالمعرفي يمثل األسموب المعرفي االجترارى الدائم الذى يمكن أن يتميز بالقمق 
انفعال او حالة عاطفية تتميز بحالة  أيفالمعاناة في الزالت اليومية في االدراك والمعرفة .

و القمق من المحتمل أن ترتبط إيجابيا باإلخفاقات المعرفية، أمثل االكتئاب  المعرفياالجترار 
 المعرفية.بينما االنفعال اإليجابي فمن المحتمل أن يرتبط سمبيا مع اإلخفاقات 

اإلخفاق المعرفي لدى الطالب من العرض السابق يفترض وجود عالقة بين حدوث   
النفعاالت التحصيمية السمبية بيا اثناء التحصيل وعمى األخص ا ناالنفعاالت التي يشعروو 
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عالقة االنفعاالت التحصيمية بالفشل المعرفي والتحصيل ىي عالقة ف ،والغضبكالقمق والممل 
    ة.معرفي اتوميكانيزم ات وجدانيةخالل ميكانيزم متداخمة تنشأ من

نيا أيالحظ وباستقراء وتحميل الدراسات السابقة التي درست االنفعاالت التحصيمية      
  variable-centered approachesاستخدمت االساليب المنيجية المتمركزة حول المتغير 

 التحصيميةبشان دور االنفعاالت  ميمة،وعمى الرغم ان ىذه الدراسات قد توصمت الى نتائج 
محدده  تحصيميةفقد ركزت ىذه الدراسات عمى تحديد  العالقات بين انفعاالت  التعمم في 

التي تتكون بشكل طبيعي   Clustersلم تستطع تحديد التجمعات  أنياونواتج اكاديمية ، اال 
بخصائص معرفية تتسم والتي تمثل مجموعات متجانسة ذات بروفيالت انفعالية متمايزة 

ولتحقيق ذلك اليدف لجات ( .Ganotice , Datu,& King, 2016) متباينة ونواتج تعمم
 person-centeredاستخدام األسموب المنيجي المتمركز حول الفرد  لى إة الدراسات الحديث

approach  تحصيمية  انفعاالت االفراد ذوى وذلك لدراسة كيف أن تجمعات معينة من
 .  معرفية وتعميمية معينةترتبط بنواتج متشابية )بروفيالت(  

لى أن استخدام المدخل المتمركز حول الفرد يكون إ Roeser et al. (1998)ويشير 
مفيدًا لتطوير تدخالت حساسة لممتطمبات المتنوعو لمفرد بالنسبة لبروفيالت نفسية معينة الن 

 ىذا المدخل يبحث االرتباط بين المتغيرات موضع االىتمام عمى مستوى الفرد. 
المتمركزة حول  المنيجية األساليباستخدام  عمى ضرورة King &Jennifer (2014) ويؤكد

الصف الكامنة  وتكنيكات cluster analysisالفرد مثل تحميل التجمعات )التحميل العنقودي( 
بروفيالت  والتي تساعد الباحثين في تحديد المجموعات المتجانسة من األشخاص ذوي

ة بين العالقالمنيجي لفحص  األسموبىذا  تبنى البحث الحاليلذا  االنفعاالت التحصيمية.
/ تجمعات بين  الفروقوالتحصيل من خالل دراسة  المعرفيخفاق االنفعاالت التحصيمية واإل

االخفاق في المشتقة من خالل أسموب التحميل العنقودي االنفعاالت االكاديمية بروفيالت 
 .الجامعة طالباتلدى والتحصيل المعرفي 

 مشكلة البحث:

 التالية: سئمةاألمشكمة البحث الحالي في  تحددت العرض السابقفي ضوء     
 متجانسة تحصيميةأفراد العينة في تجمعات ذات بروفيالت انفعاالت  تصنيفىل يمكن -2

 ؟العنقوديباستخدام التحميل 
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اإلخفاق في تجمعات االنفعاالت التحصيمية الناتجة من التحميل العنقودي ىل تختمف -1
  المعرفي؟

التحصيل في تجمعات االنفعاالت التحصيمية الناتجة من التحميل العنقودي تختمف  ىل-3
 األكاديمي؟

 أهداف البحث:

:البحث الحالي الى ىدف        

ذات انفعاالت تحصيمية من طالبات الجامعة تتميز ب تجمعات وجوداستكشاف مدى -2
 التحميل العنقودي. أسموب متجانسة من خالل استخدام بروفيالت 

من خالل فحص الفروق بين  المعرفياالخفاق و التحصيمية بين االنفعاالت  العالقةفحص -1
 المشتقة في اإلخفاق المعرفي ةتجمعات االنفعاالت التحصيمي

التحصيمية والتحصيل األكاديمي من خالل فحص الفروق بين االنفعاالت  العالقة فحص-3
 المشتقة في التحصيل ةبين تجمعات االنفعاالت التحصيمي

 أهمية البحث: 

 أىمية البحث الحالي من خالل اآلتي: اتضحت
 األهمية النظرية:

 تقديم إطار نظري عن متغيرات االنفعاالت التحصيمية واالخفاق المعرفي -2
أىمية متغيرات االنفعاالت التحصيمية واالخفاق المعرفي نظرا لكونيا من العوامل المؤثرة -1

 .االداء واالنجاز األكاديمي لمطالب  فيوالحاسمة 
المنيجي المتمركز حول الشخص كمدخل بديل لفحص العالقة  سموباستخدام الدراسة لأل-3

التحصيل واالنجاز األكاديمي  فى تأثيرىابين االنفعاالت التحصيمية واالخفاق المعرفي و 
  .لطالب الجامعة

بيئة السعودية التي تناولت موضوع ندرة الدراسات في البيئة العربية، وخاصة في ال-9
 المعرفي والتحصيل في منظومة ارتباطية واحدة اإلخفاقباالنفعاالت التحصيمية وعالقتيا 

 األهمية التطبيقية:

توجيو نظر التربويين والقائمين عمى العممية التعميمية الى الدور األساسي الذي تمعبو -2
 متغيرات البحث الحالي في نواتج التعمم
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وضع األسس العممية لتصميم بيئات تعميمية فعالة انفعاليا ومعرفيا ذات سياق يسمح -1
 باستثارة االنفعاالت االكاديمية اإليجابية. 

تصميم برامج سموكية لخفض مستوى االنفعاالت االكاديمية السمبية وتنمية االنفعاالت -3
مى تحصمييم وادائيم كاديمية السمبية لدى طالب الجامعة مما ينعكس إيجابيا عاأل 

 المعرفي.
 مصطلحات البحث 

 :Achievement emotions االنفعاالت التحصيلية-
ما بنواتج التحصيل )مثل: القمق، الفخر، الخجل المرتبط إىي تمك االنفعاالت المرتبطة     

بالنجاح والفشل( او باألنشطة التحصيمية وعمميات التعمم )مثل: االستمتاع بالتعمم، الممل، 
 .(Pekrun et al., 2007الغضب )

بأنيا مجموعة من المشاعر اإليجابية والسمبية التي  ون الحاليونويعرفيا الباحث
ترتبط مباشرة بالتعمم األكاديمي واداء االنشطة التحصيمية داخل او خارج قاعة الدراسة، 

)مثل االستمتاع، الفخر، االرتياح( وانفعاالت سمبية أو غير  ةوتتضمن انفعاالت إيجابية أو سار 
 سارةمثل )القمق، الياس، الممل، الخجل(.

بأنيا "الدرجة التي يحصل عمييا الطالب عمى  البحث الحالىوتعرف اجرائيا في 
مقياس االنفعاالت األكاديمية والتي تعبر عن انفعاالت: القمق، الممل، اليأس االستمتاع، 

 الغضب، الخجل، األمل.الفخر، 
 Cluster analysis: التحليل العنقودي

يستخدم لدراسة تجمعات البيانات حسب أسس معينة لموصول الى وصف إحصائي أسموب    
دقيق ليا، حيث يقسم البيانات الى تجمعات )عناقيد( والتي تكون متشابية معا وذات معنى 
وفائدة، فيذا األسموب يستخدم لتجميع المفردات )العناصر( في شكل عناقيد باالعتماد عمى 

 .Hierarchical بأشكال متعددة منيا الشكل اليرميمقدار التشابو بينيا، وتتم العنقدة 

(Mukherjee &Dutta, 2017) 
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  Cognitive Failure: اإلخفاق المعرفي
م في أ ادراكيا،كان ذلك في عممية أفشل الفرد في التعامل مع المعمومة التي تواجيو سواء    

 & Daniel)م في عممية توظيفيا ألداء ميمة ما.، أتذكر الخبرة المرتبطة بيا 

Jessica,2005) 
اإلخفاق المعرفي  مقياسوتعرف اجرائيا بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في 

  البحث الحالي.المستخدم في 
 التحصيل الدراسي:

مدى استيعاب الطالب لما تعمموه من خبرات معرفية وميارية فى مجموعة المقررات    
يدرسونيا وتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في جميع المواد الدراسة.  الدراسية التى

في جميع المواد  المعدل التراكمي لمطالباتويعرف اجرائيا: بأنو  .(1821)الجمال، رخا ،
وسوف يعتمد  الدراسية في نياية الفصل الدراسي والمسجل في السجل األكاديمي لمطالب.

   والبحث الحالي عمى المعدل التراكمي الكمى لمطالب
 حدود البحث:

بروفيالت االنفعاالت التحصيمية المميزة لطمبة الجامعة لكشف عن االموضوعية:  الحدود-1
 والتحصيل األكاديمي  المعرفي باإلخفاقوعالقتيا 

ىـ / 2998لعام الجامعي جامعة الممك خالد المقيدات في ا طالباتالبشرية:  الحدود-1
  ـى2992

 .المممكة العربية السعوديةالممك خالد في مدينة أبيا بالمكانية: جامعة  الحدود-3
 ىـ.2992ىـ/ 2998من العام الجامعي  الثانيالزمانية: الفصل الدراسي  الحدود-9
اإلحصائية األدائية: األدوات المستخدمة في الدراسة، ومنيجيا، واألساليب الحدود -1

 المستخدمة في معالجة بياناتيا.
 دراسات سابقة:

تناولت  التيلمدراسات  –حدود إطالع الباحث  في – العربي النفسي البحثييفتقر التراث    
واالخفاق المعرفي والتحصيل  التحصيميةتربط بين االنفعاالت  والتي الحاليالبحث موضوع 

ليا  التيلمدراسات السابقة عمى الدراسات والبحوث  معرضي في ونوقد ركز الباحث األكاديمي.
 .التحصيلو ، المعرفياإلخفاق و  التحصيمية،ارتباط مباشر بمتغيرات البحث االنفعاالت 
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 ىدفت لفحص خبرات الطالب االنفعالية في Pekrun, et. al(2002)في دراسة أجراىا     
 التحصيميةالمواقف االكاديمية وعالقتيا ببعض المتغيرات وذلك باستخدام استبانة االنفعاالت 

استخدمت الدراسة عينات  والقيمة ، -وفى ضوء النموذج المعرفي الدافعى ونظرية الضبط 
ن خبرة الطالب تشتمل عمى مختمف أظيرت التحميالت وأ( .111، 138من طالب الجامعة )

القمق ، و الغضب ، و االرتياح ، و الفخر ، و ل ، األمالمواقف االكاديمية مثل : االنفعاالت في 
ارتبطت بداللة بدافعية الطالب ،  التحصيمية ن تمك االنفعاالتأاالمل ، و و الياس ، و الخجل ، و 

 واستراتيجيات التعمم ، والمصادر المعرفية والتحصيل األكاديمي .
العالقة بين اإلخفاقات المعرفية التي لى فحص إ Yamanaka(2003)وىدفت دراسة 

صنف  البالغين. وقدمن  فرد (31)وأجريت الدراسة عمى المزاجية،بشكل طبيعى والحالة  تحدث
(. وقد اإلجرائيالفشل و  الذاكرة،فشل و  ، االنتباىى) الفشل ة أنواع:الفشل المعرفى الى ثالث

واالستثارة  المكتئبفي حالة المزاج  وفشل الذاكرة اإلجرائيأظيرت النتائج حدوث حاالت الفشل 
  العالية.

( الى التعرف عمى القدرة التنبؤية لموظائف 1829وىدفت دراسة الفار و السبيعي )    
لدى عينة من  المعرفيالمعرفية التنفيذية والعوامل الخمس الكبرى لمشخصية في اإلخفاق 

قائمة بريف لقياس االضطراب في عميين  ت( طالبة طبق229طالبات جامعة ام القرى قواميا )
الوظائف التنفيذية ومقياس العوامل الخمس الكبرى لمشخصية واستبانة اإلخفاق المعرفي 
.واشارت النتائج الى ان جميع الوظائف المعرفية التنفيذية واثنين من العوامل الخمس الكبرى 

معرفي .كما اشارت تحميل ( تتنبأ بدرجات مفردات العينة في اإلخفاق ال االنبساط ، االتقان)
االنحدار الموجستي الى ان النموذج التنبؤى متمثال في أربعة متغيرات فقط ىي :الكف والضبط 
االنفعالي والتخطيط والمتابعة يستطيع التمييز بين المنخفضين والمرتفعين في اإلخفاق 

 المعرفي .
تحصيمية متعددة دراسة ىدفت الى فحص مدى تبنى أىداف  Jan&Liu (2012) وأجرى   

 األكاديمي. وتكونتنجاز داخل الفرد وعالقتيا باستراتيجيات التعمم واالنفعاالت التحصيمية واإل 
وقد أظيرت نتائج التحميل العنقودى وجود خمسة  .بالمرحمة الثانوية اً طالب(  928العينة من )

اىداف تحصيمية مختمفة . كما أظيرت نتائج  عناقيد ) تجمعات ( من الطالب ذوى بروفيالت
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ن ىذه التجمعات تختمف بداللة في االنفعاالت التحصيمية ، وفى استخدام أتحميالت التباين ب
 استراتيجيات التعمم ، وفى اإلنجاز األكاديمي في الرياضيات .

لى دراسة العالقة بين المشاعر إ Payne & Schnapp (2014)وىدفت دراسة     
والمشاكل المبمغ عنيا في الوظائف )مثل االكتئاب والقمق والخوف( السمبية  واالنفعاالت

( 212عمى)واألنشطة اليومية والتي تم قياسيا من خالل استبانة الفشل المعرفي والتي طبقت 
ن ألى إ. وتوصمت النتائج والسمبييجابى باإلضافة الى مقياس االنفعال اإلمن طمبة الجامعة 

نفعال السمبية ترتبط إيجابيا بالفشل في الذاكرة واالنتباه عمى مقياس الفشل المعرفي خبرات اال 
  التشتت.في حين ارتبطت االنفعاالت اإليجابية سمبيا مع 

عن أثر استخدام التعمم المدمج في الى الكشف ( 1821دراسة الجمال، رخا ) ىدفتو      
الثانوي في مادة االحياء. وأجريت الدراسة  تحسين االنفعاالت االكاديمية لطالب الصف األول

( طالب من طالب الصف األول الثانوي موزعين عشوائيا عمى مجموعتين ضابطة 28عمى )
وتجريبية. واستخدمت الدراسة استبانة االنفعاالت االكاديمية )القمق، الممل، الياس، 

بين  اً حصائيإالة االستمتاع، التفاؤل، الحماسة( وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروق د
المجموعتين الضابطة والتجريبية في االنفعاالت االكاديمية االيجابية لصالح المجموعة 

 التجريبية.
لى الكشف عن مستوى الشعور بالفشل المعرفي إ( 1821وىدفت دراسة الحربى )    

لمتغيرات القدرات العقمية األولية  لدى طالب المرحمة الثانوية ، والكشف عن القدرة التنبؤية
وضبط مشتتات  دراك المكاني ()القدرة المغوية ، القدرة العددية ، التفكير االستداللي ، اإل

في  ( طالباً 221االنتباه وسعة الذاكرة العاممة لمتنبؤ بالفشل المعرفي .وشممت عينة الدراسة )
واختبار ضبط  ،لقدرات العقمية األولية ربع أدوات :اختبار اأعمييم  تالمرحمة الثانوية طبق

واستبيان الفشل المعرفي .وقد اشارت نتائج ،واختبار سعة الذاكرة العاممة ، مشتتات االنتباه 
ن مستوى الشعور بالفشل المعرفي يقع في حدوده العميا ،كذلك أظيرت النتائج أالدراسة الى 

، التفكير االستداللي ، االدراك المكاني (  ان متغيرات )مشتتات االنتباه ، سعة الذاكرة العاممة
%( من التباين الحادث في متغير الفشل  21.6) وفسرتتنبأت بداللة بالفشل المعرفي 

 المعرفي . 
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العالقات بين االنفعاالت المرتبطة بالتعمم واألداء  Cocorada(2016)وبحثت دراسة     
 تطبق ( أنثى 212،  ذكر 21) طالبا  (123وتكونت العينة من) الجامعة،الدراسي لطالب 

اظيرت نتائج الدراسة ان الطالب فى التخصص عمييم استبانة االنفعاالت التحصيمية .وقد 
االنفعاالت  وارتبطت وارتبطتيشعرون أكثر بالممل والغضب نتيجة لصعوبة الميام . العممي

ارتبطت  بينماوقبول التحدي، االيجابية )االستمتاع، الفخر، االمل( ايجابيا مع االداء الدراسي 
، الياس ، االستمتاع ،  )القمقانفعاالت  وفسرتاالنفعاالت السمبية عكسيا باألداء الدراسي. 

 من التباين الحادث في األداء الدراسى. %(2نسبة ) الممل (
االنفعاالت  الى تحديد مدى ارتباط بروفيالت .Ganotice ,et al (2016)دراسةوىدفت      

االكاديمية لمطالب والمكونة طبيعيا بالنواتج االكاديمية )نواتج التعمم( األساسية )الدافعية 
المتمركز حول  المنيجياالكاديمية ، االندماج ، التحصيل األكاديمي( من خالل تبنى المدخل 

( اناث 119ذكور ،  113الثانوية )  من طالب المدارس ( 2296تكونت العينة من ) و الفرد
عمييم استبانة االنفعاالت االكاديمية المختصرة ، كما تم تقييم دافعية الطالب  تطبق

االكاديمية باستخدام صور معدلة من مقياس التنظيم الذاتي األكاديمي . وتم تحميل البيانات 
 ةربعأباستخدام أسموب التحميل العنقودي اليرمى حيث اسفرت نتائج التحميل عن اشتقاق 

ت : األول اطمق عميو مجموعة الخجل التكيفي وذلك الن الطالب في ىذا التجمع ذوو تجمعا
مستويات مرتفعة من االنفعاالت اإليجابية ومستويات منخفضة من االنفعاالت السمبية فيما 
عدا الخجل كان مرتفعا ، والثاني سمى المجموعة المعتدلة وقد تميزت بمستويات معتدلة من 

بية والسمبية ، والثالث ىو المجموعة سيئة التكيف حيث تميزت بمستويات االنفعاالت اإليجا
منخفضة من االنفعاالت الموجبة ومستويات مرتفعة من االنفعاالت السمبية ، أما الرابع فقد 
سمى بمجموعة التكيف والتي تميزت بمستويات مرتفعة من االنفعاالت اإليجابية ومستويات 

بين  حصائياً إية .كما توصمت النتائج الى وجود فروق دالة منخفضة من االنفعاالت السمب
.كما األول والرابع  والتجمعات األربع في الدافعية االكاديمية وكان اعمى التجمعات دافعية ى

أظيرت النتائج وجود فروق دالة بين التجمعات األربع في االندماج الدراسي والتحصيل في 
 مادة الرياضيات .

اإلخفاقات المعرفية في الرياضيات  Adeneye & Odogwu (2017)واستكشفت دراسة    
من أربعة جامعات  اً معمم(  918)وعالقتيا بقمق الرياضيات وأجريت الدراسة عمى عينة قواميا
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عمييم استبانة اإلخفاقات / األخطاء المعرفية في الرياضيات ومقياس قمق  تحكومية طبق
في الرياضيات ىو بناء متعدد االبعاد يتكون  المعرفيلنتائج أن اإلخفاق الرياضيات. واظيرت ا

كما توصمت النتائج الى وجود فروق  (،من: نقص التركيز، الوظيفة الحركية، الذاكرة، التشتت
 الرياضيات.دالة احصائيا في األخطاء /اإلخفاقات المعرفية باختالف مستوى قمق 

طبيعة العالقة بين اليقظة العقمية واالخفاق  Singh &Rattan(2017)وفحصت دراسة     
أنثى(،  98ذكر /  98من البالغين ) اً ( فرد28المعرفي، وأجريت الدراسة عمى عينة قواميا )

طبق عمييم مقياس اليقظة العقمية واستبانة اإلخفاق المعرفي. وقد أظيرت نتائج الدراسة 
 اليقظة العقمية واالخطاء المعرفية.وجود عالقة ارتباطية سمبية دالة احصائيا بين 

 التأثيرات المحتممة لالستجابات االنفعالية مقابل Nelson ,et al.(2018)وفحصت دراسة    
من طمبة  ( 22االستجابات المعرفية لمفشل عمى الجيد المبذول .واجريت الدراسة عمى )

الجامعة .وتوصمت الدراسة الى أن التركيز عمى االنفعال بعد الفشل المعرفي يؤدى باألفراد الى 
 عمى المعرفة. نبذل مزيد من الجيد مقارنة بيؤالء الذين يركزو

لى فحص العالقة بين اإلخفاق إ Konen & Karbach (2018)كما ىدفت دراسة     
والعوامل الخمس الكبرى لمشخصية وعوامل القدرات المعرفية الكامنة ) سرعة  المعرفي

المعالجة ، الذاكرة ، الكف ( باستخدام أسموب النمذجة بالمعادلة البنائية حيث أجريت الدراسة 
عمييم  ت( عام طبق 32-22فرد تتراوح أعمارىم بين ) 261عمى عينة من البالغين عددىم 

وميام  معرفية  ادائية لقياس العوامل الكامنة الثالث .وتوصمت  رفيالمعاستبانة اإلخفاق 
الدراسة الى عدم وجود عالقة بين عوامل القدرات المعرفية الثالث واالخفاق المعرفي ، كما 

 وجدت عالقات ارتباطية دالة مع عوامل الشخصية )الضمير ، العصابية (.
رف عمى ضبط االنتباه واالخفاق المعرفي لى التعإ( 1822)آخرينوىدفت دراسة الجمال و     

 اً ( طالب192لدى مرتفعي ومنخفضي قمق االختبار من طمبة الجامعة وتكونت العينة من )
جامعة الزقازيق ، طبق عمييم مقياس ضبط االنتباه ومقياس اإلخفاق –وطالبة بكمية التربية 

اإلخفاق المعرفي بدرجة لى وجود إالمعرفي ومقياس قمق االختبار وتوصمت نتائج الدراسة 
مرتفعة لدى مرتفع قمق االختبار ووجوده بدرجة منخفضة لدى منخفضي قمق االختبار حيث 
وجدت فروق دالة احصائيا بين متوسطي درجات الطمبة مرتفعي قمق االختبار ومنخفضي 
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القمق لصالح مرتفعي قمق االختبار ، ولم توجد فروق دالة في اإلخفاق المعرفي تعزى الى 
 متغير النوع او التخصص.

 :البحثفروض 

 في ضوء نتائج الدراسات السابقة يمكن صياغة فروض البحث عمى النحو التالي:
انفعاالت أكاديمية متجانسة  )بروفيالت ( ذاتفراد العينة في تجمعات أيمكن تصنيف  -2

 باستخدام أسموب التحميل العنقودي.
بين التجمعات المشتقة )البروفيالت( في متوسطات درجات  حصائياً إتوجد فروق دالة  -1

 .اإلخفاق المعرفي
بين التجمعات المشتقة )البروفيالت( في متوسطات درجات  حصائياً إتوجد فروق دالة  -3

 التحصيل األكاديمي
 المنهج واإلجراءات: 

 منهـج البحث:

 بنمطيو  المنيج الوصفيستخدم تم ا ومن أجل تحقيق أىدافبناًء عمى مشكمة البحث، و     
 ذويمستخدما االسموب المتمركز حول الفرد والذي يسمح بدراسة االفراد  االرتباطي والمقارن

فى اإلخفاق والمقارنة بين ىذه التجمعات  التحصيمية،التجمعات المتجانسة من االنفعاالت 
 المعرفي والتحصيل.

 مجتمع البحث:

العام الجامعي ب مدينة أبيابالممك خالد طالبات جامعة طالب و يتكون مجتمع البحث من   
 .ىـ2992ىـ /2998

 عـينة البحث:

عينة الة لألدوات و ىما: عينة الكفاءة السيكومتري فرعيتين عينتينعينة البحث شممت   
بطريقة عشوائية  اختيارىنتم  طالبة (11وقد بمغ عدد عينة الكفاءة السيكومترية )األساسية. 

 نوبمغ متوسط أعمارى بابيا، جامعة الممك خالد عمم النفس بكمية التربية لمبنات طالبات من
االساسية من  البحثوتكونت عينة . (2.92) معياريبانحراف سنة ( 18.61الزمنية )

المستويات يدرسن ب الالتى عمم النفسقسم طالبات من عشوائيا  تم اختيارىن طالبة( 132)
وبمغ  بياأبكمية التربية لمبنات جامعة الممك خالد ب  والسابع()الثالث والخامس والسادس 

 .(2.12)معياريانحراف بسنة ( 18.22الزمنية) نمتوسط اعمارى
  البحث:أدوات 
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 اعتمد البحث عمى األدوات التالية:
 : االنفعاالت التحصيليةمقياس -1

 االنفعاالت لمقياسىذا المقياس كصورة مختصره ومعدلة  بإعدادقام الباحثون الحاليون 
لالنفعاالت (  1826) ومقياس شمبي Pekrun , et.al. (2005)الذى أعده  التحصيمية
  لطمبة الجامعة . التحصيمية

 في التحصيمية باألنشطة المرتبطة االنفعاالت تقييم الى المقياسييدف : المقياسوصف  
 الخماسيطبقا لمقياس ليكرت  عنيما( عبارة يتم االجابة 98يتكون من )و  كاديميةالمواقف األ 

تنطبق  ال، قميمةتنطبق بدرجة ، تنطبق بدرجة متوسطة، تنطبق بدرجة كبيرةتماًما، تنطبق )
إيجابية  انفعاالتمنيا تقيس مقاييس فرعية لالنفعاالت، ثالثة  يةموزعة عمى ثمان (أبدا

القمق، الغضب، الممل، سمبية )الياس، ال تنفعااللقياس اال )االمل، الفخر، االستمتاع( وخمسة 
 تدرجا . ويمكن دمجيتكون من خمس عبارات الخجل( حيث يقاس كل انفعال بمقياس فرعى

الخاصة باالنفعاالت االيجابية لمحصول عمى درجة كمية لالنفعاالت  ةالمقاييس الفرعية الثالث
عمى ول االيجابية وكذلك دمج المقاييس الفرعية الخمس الخاصة باالنفعاالت السمبية لمحص

 كمية تعبر عن االنفعاالت السمبية.  درجة
 :للمقياسالخصائص السيكومترية 

 ( طالبة جامعية 11الكفاءة السيكومترية والبالغ عددىا )عمى عينة  المقياستم تطبيق    
 :التاليمن الخصائص السيكومترية لممقياس عمى النحو  وتم التحقق

حساب معامل االرتباط بين درجة المفردة/العبارة والدرجة  م: تصدق التكوٌن الفرضً-أ
، 8.32الكمية عمى المقياس بعد حذف درجة العبارة، وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين )

  ( وكانت جميعيا دالة احصائيا8.19الى 
ف الذى تنتمى اليو بعد حذ االنفعالتم حساب معامالت االرتباط بين درجة العبارة ودرجة  -

( 8.11 – 8.98تراوحت قيم المعامالت بين )االستمتاع: -2ة العبارة عمى النحو التالي: درج
 الفخر-3( وىى دالة احصائيا، 8.68 – 8.92تراوحت بين ) االمل:-1وىى دالة احصائيا، 

 – 8.12بين )ما تراوحت  الخجل:-9( وىى دالة إحصائيا، 8.11 – 8.11): تراوحت بين 
( وىى دالة احصائيا، 8.12-8.31تراوحت بين )  الياس:-1( وىى دالة احصائيا، 8.62



 .............................. الفروق في اإلخفاق المعرفي والتحصيل األكاديمي بين بروفيالت االنفعاالت التحصيلية

- 2131 - 

تراوحت بين الغضب  -6، ( وىى دالة إحصائيا8.12 – 8.12)تراوحت بين  القمق-1
( وىى دالة 8.11 – 8.91الممل تراوحت بين ) -2: ( وىى دالة احصائيا،8.12 – 8.91)

 .احصائيا
 الصدق العاملً: -ب

الفرعية  سالمقاييلدرجات العاممي لتحميل ا اجراء تم لممقياس العامميلمتأكد من الصدق 
باستخدام طريقة المكونات االساسية، واستخدام محك جميفورد في تحديد العوامل، الثمانية 

درجات االنفعاالت عن استخالص عاممين رئيسيين تشبعت عمييما  العامميأسفر التحميل و 
انفعاالت )الفخر، العامل األول: تشبعت عميو  التدوير( عمى النحو التالي:)بعد الثمانية 
بمغت قيمة الجذر الكامن ليذا (، و 8.21،  8.29،  8.22)تشبًعا دااًل  (االمل ،االستمتاع
بعامل %(. ويمكن تسمية ىذا العامل 92.22)لو  العاممينسبة التباين  ( و3.31العامل )

 الغضب، القمق، الياس، )الخجل،انفعاالت : تشبعت عميو الثانىالعامل  .االنفعاالت االيجابية
بمغت قيمة الجذر الكامن (، و  8.68،  8.21،  8.26 8.22، 8.69 )( تشبًعا دااًل الممل

%(. ويمكن تسمية ىذا العامل 38.11)لو  العاممينسبة التباين  ( و1.91ليذا العامل )
 .بعامل االنفعاالت السمبية

 الداخلً: االتساق-

وبالدرجة الكمية لالنفعاالت تم حساب معامالت االرتباط بين المقاييس الفرعية لكل انفعال 
 ( نتائج ذلك 2)جدول بكما ىو موضح السمبية واالنفعاالت اإليجابية 
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 (1جذول )

 (65معامالث االرتباط بُه االوفعاالث االكادَمُت )ن=
 انمهم انغضب انمهك انُاس انخجم االمم االستمتاع انفخز االوفعال

االوفعاالث 

 االَجابُت

1..1*

* 

1..6** 1..0*

* 

-1.25* -

1.32** 

-1.20* -1.2.* -1.35** 

االوفعاالث 

 انسهبُت

-

1.25* 

-1.31* -1.3* 1.02** 1..1** 1..4** 1..0** 1.0.** 

*1.00 **1.64 - انفخز

* 

-1.20* -1.26* -1.25* -1.2.* -1.24* 

*1.50 -  االستمتاع

* 

-1.23* -1.20* -1.3* -1.31* -1.44** 

 *1.25- 1.26*- *.1.2- *.1.2- *1.26- -   االمم

 **1.33 **1.43 **.1.6 **1.54 -    انخجم

 **1.62 **2..1 **1.02 -     انُاس

 **.1.4 **1.63 -      انمهك

 **1.60 -       انغضب

 -        انمهم

 1115)**( انمعامالث دانت عىذ مستىي                   1111)**( انمعامالث دانت عىذ مستىي 

يجابية دالة بين االنفعاالت السمبية، إ( وجود معامالت ارتباط 2يتضح من جدول )
بة دالة يجابية، ووجود معامالت ارتباط سالومعامالت ارتباط ايجابية دالة بين االنفعاالت اال

 االيجابية.بين االنفعاالت السمبية واالنفعاالت 
خ اعن طريق حساب معامل ثبات الفا كرونب المقياستم التحقق من ثبات  ثبات المقٌاس:-

قيمتو لكل مقياس فرعى من المقاييس الثمانية  ت( وبمغ8821لممقياس ككل حيث بمغت قيمتو)
 ،8.63 ،8.21 ،8.62 ،8.66 ،8.61 ،8.61لالنفعاالت االيجابية والسمبية عمى الترتيب )

عن طريق التجزئة النصفية باستخدام  المقياسكما تم التحقق من ثبات .  (8.23 ،8.69
 (8.28) لممقياسبراون حيث بمغ معامل الثبات الكمى –معادلة سبيرمان 

 :المعرفياإلخفاق مقياس -2

النظري لإلخفاق المعرفي وفى ضوء استبانة  اإلطارفي ضوء  المقياستم اعداد ىذا 
( عبارة 16ويتكون المقياس من ) Wallace, et al.(2002)ًُ  أعدىااإلخفاق المعرفي التي 

كرة ، اىي : أخطاء الذو  بعادأ ةموزعة عمى ثالث  المعرفيتيدف لقياس اإلخفاق أو الفشل 
االستجابة ويتم  عبارات  2ويتضمن كل بعد  أخطاء االنتباه والتشتت ، األخطاء الفادحة ، 

 ،1( وتقدر الدرجات )أبدا ،نادرا أحيانا، غالبا، دائما،ضوء تدريج خماسي ) عمى العبارات فى
9 ، 3، 1 ،2 . ) 
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 الخصائص السيكومترية للمقياس:

حساب معامل االرتباط بين درجة المفردة/العبارة والدرجة  مت: صدق التكوين الفرضي-أ
، 8.96الكمية عمى المقياس بعد حذف درجة العبارة، وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين )

تم حساب معامالت االرتباط بين درجة العبارة كما  ،احصائيا( وكانت جميعيا دالة 8.12الى 
الذاكرة أخطاء بعد -2: الذى تنتمى اليو بعد حذف درجة العبارة عمى النحو التالي البعدودرجة 

بعد أخطاء  -1( وكانت كميا دالة احصائيا،  8.63 – 8.11تراوحت قيم المعامالت بين )
بعد األخطاء الفادحة -3، وكانت كميا دالة احصائيا(  8.61 – 8.19االنتباه تراوحت بين )

 ( وكانت كميا دالة احصائيا . 8.13- 8.11تراوحت بين )
 الصدق العاملي: -ب

 لعبارات المقياس االستكشافيالعاممي لمتحميل  جراءإ تم لممقياس العامميلمتأكد من الصدق 
باستخدام طريقة المكونات االساسية، واستخدام محك جميفورد في تحديد العوامل، وقد أسفر 

 داال،تشبعا عميو كل عبارات المقياس تشبعت  عامل عامعن استخالص  العامميالتحميل 
%(. ويمكن 31.2)لو العاممي  نسبة التباينو ( 2.11بمغت قيمة الجذر الكامن ليذا العامل )و 

 المعرفي.اإلخفاق بعامل تسمية ىذا العامل 
 -التحقق من ثبات المقياس عن طريق حساب معامل ثبات الفا م: تثبات المقياس-ب

عمى التوالي:  ةالثالثقيمتو لألبعاد  ت( وبمغ8821ككل حيث بمغت قيمتو ) لممقياسكرونباخ 
لكل مفردة عند حذف كرونباخ -الفا (. وكانت قيمة معامالت ثبات 8.66، 8.23 ، 8.29)

العام كرونباخ الفا ثبات درجة المفردة من الدرجة الكمية لممقياس اقل من قيمة معامل 
ن تدخل إان جميع المفردات ثابتو حيث  أي( 8.221-8.222)بينما تراوحت حيث لممقياس 

  .لى خفض معامل الثبات الكمى لممقياسإالمفردة ال يؤدى 
عن طريق التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان  أيضاً تم التحقق من ثبات المقياس  -
عمى  ةالثالثقيمتو لألبعاد  توبمغ (8.21براون حيث بمغ معامل الثبات الكمى لممقياس )–

 .(8.61، 8.61، 8.21التوالي: )
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 :ومناقشتها نتائج البحث
 :ومناقشتها نتائج الفرض األول

انفعاالت  )بروفيالت ( ذاتفراد العينة في تجمعات أيمكن تصنيف عمى: ينص الفرض األول  
 أكاديمية متجانسة باستخدام أسموب التحميل العنقودي.

ة قبطريالتحميل العنقودى أسموب ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم تحميل البيانات باستخدام 
وذلك لتصنيف الطالب في ضوء انفعاالتيم  Hierarchical Clusterاليرمي التحميل 

 K-Means clusterبطريقة المتوسطات  العنقودياستخدام التحميل أيضا كما تم  التحصيمية.
اليرمى  العنقوديمن صحة ما إذا كانت التجمعات المشتقة باستخدام التحميل أكد وذلك لمت

أخرى. وتم تنفيذ ىذه التحميالت باستخدام  عنقودييمكن ان تتكرر باستخدام طريقة تحميل 
 (.13اإلصدار) SPSSبرنامج 

الناتج عن التحميل  البياني الرسمخالل عن التحميل من  الناتجةعدد التجمعات  تم تحديد  
( 9( وجدول التكتل كما ىو موضح بممحق )3ممحق ) dendrogramالعنقودى اليرمي 

لى إ)عدد العينة(. وبالنظر  132 – 1لكل عدد من التجمعات بداية من  والذي أنتج حالً 
فان التجمعات الزائدة عن ذلك  ناجحة تثالثة تجمعانو بعد توليد أمعامالت التكتل وجد 

ثالثة ) الثالثيحل التجمع  الباحثونضئيال لمتمييز بين الحاالت، لذا فقد اعتمد  ضافت قدراً أ
 (.مشتقة تتجمعا

 K-Means cluster التحميل العنقودى بطريقة  جراءإتم  الثالثيمن حل التجمع  ولمتأكد   
analysis   د التحميل بطريقة ول   حيث ثالث تجمعاتحيث تم تحديد تقسيم العينة الى

المتوسطات تجمعات مشابية لما تم الحصول عميو من خالل التحميل العنقودى اليرمي 
 التجمعات بطريقة المتوسطات. ( نتائج تحميل9، 3، 1وتوضح جداول )
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 (2جذول )

 انمزاكز انىهائُت نهعىالُذ)انتجمعاث(

 انتجمع / انعىمىد االوفعال

 انثانث انثاوٍ االول

 12.46 2..22 13..1 انفخز

 4..11 2..21 .14.2 االستمتاع

 .11.3 23.60 21.53 مماأل

 21.26 ...0 11.. انخجم

 23.3 6.36 .11.1 سأانُ

 23.43 03.. 11.4 انمهك

 .22.3 .0.2 11.20 انغضب

 3..22 ...11 10.20 انمهم

 4. 1. 55 فزاد فٍ انتجمععذد األ

النفعاالت )الفخر ( بالنسبة لمتجمع األول ارتفاع متوسطات المراكز 1يتضح من جدول )     
وقد ضم  الغضب( القمق، الياس، الخجل، االستمتاع،النفعاالت )وانخفاضيا  واالمل والممل(

 %( من العينة. 13.82)من افراد العينة بما يمثل نسبة  اً ( فرد11ىذا التجمع)
 الثالثة يجابيةاإل نفعاالتلال متوسطات المراكز  ارتفاعيالحظ  الثانيبالنسبة لمتجمع  

 ( فردا من افراد العينة، بما28وقد ضم ىذا التجمع ) الخمسة السمبيةلالنفعاالت  وانخفاضيا
متوسطات المراكز  ارتفاعيالحظ  الثالثبالنسبة لمتجمع %( من العينة. 36.11)يمثل نسبة 

وقد ضم ىذا التجمع الثالث لالنفعاالت اإليجابية  الخمسة وانخفاضياالسمبية  لالنفعاالت
( 3ويوضح جدول )%( من العينة. 32.33من افراد العينة، بما يمثل نسبة ) ( فرداً 29)

 ت في صورتيا النيائية المسافات بين مراكز التجمعا
 (3جذول )

 انمسافت بُه مزاكز انعىالُذ فٍ صىرتها انىهائُت

 انثانث انثاوٍ االول انتجمع

 .1..2 3..11 - االول

 30.63   انثاوٍ

 -   انثانث

 ( نتائج تحميل التباين لتحميل التجمعات بطريقة المتوسطات. 9ويوضح جدول )
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 ( 4جذول )

 انتجمعاث بطزَمت انمتىسطاث تحهُم انتباَه نتحهُم

انىسبت  انذالنت

 انفائُت

 ف

 االوفعال انتجمع انخطأ

درجت 

 انحزَت

متىسظ 

 انمزبعاث

درجت 

 انحزَت

متىسظ 

 انمزبعاث

 انفخز ...2523 2 .0.. 236 3..2.6 1.11

 االستمتاع 1.34.51 2 26.. 236 ...233 1.11

 مماأل 3600.11 2 .6.1 236 .613.4 1.11

 انخجم 1..402 2 12.53 236 300.15 1.11

 سأانُ 01.2.56 2 .4.6 236 .1512.0 1.11

 انمهك 56.4.3 2 0.55 236 052.15 1.11

 انغضب 5.61.44 2 .6.4 236 46..1. 1.11

 انمهم 3531.02 2 .11.4 236 .336.0 1.11

( داللة قيمة )ف( لكل االنفعاالت االكاديمية عند 9يتضح من جدول )
 التجمعات المشتقة مختمفة فعميا في االنفعاالت التحصيميةمما يؤكد أن ( 8.82مستوى)
 الثمانية.

( مما يدل عمى 2121.6كبر قيمة لمنسبة )ف( كانت النفعال الياس )أن أويالحظ 
كانت أعمى الفروق في حين كانت  التجمعاتانفعال الياس( بين )ان الفروق في ىذا المتغير 

 ( مما يدل عمى ان الفروق في ىذا133.22) االستمتاعالنفعال ( ف )اقل قيمة لمنسبة 
بين التجمعات الثالث في  ولتحديد اتجاه الفروقكانت اقل ما يمكن.  المتغير )انفعال االمل(

 ( 1بجدول )ىو موضح كما  واالنفعاالت الثمانية تم اجراء اختبار شيفي
 (5جذول )

 وتائج اختبار شُفًُ نذالنت انفزوق بُه انتجمعاث فٍ االوفعاالث انثماوُت

 انثانث انثاوٍ االول انتجمع االوفعال

 

 انفخز

 *6.66   األول

 *11.36   انثاوٍ

 

 االستمتاع

 *2.45   األول

 *....   انثاوٍ

 *14..   األول مماأل

 *.12.2  *3.13 انثاوٍ

    األول انخجم

    انثاوٍ

  *13.20 *12.14 انثانث

 

 انُأس

  *2..3  األول

    انثاوٍ

  *4..16 *13.11 انثانث
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  *1.66  األول انمهك

    انثاوٍ

  *.14.6 *13.12 انثانث

 

 انغضب

  *...3  األول

    انثاوٍ

  *15.63 *11.65 انثانث

 

 انمهم

 

  *6.44  األول

    انثاوٍ

  *.12.3 *4..5 انثانث

 1.15)*( = انفزوق دانت عىذ مستىي 

 :( ما يمى1واردة في جدول )يتضح من النتائج ال
: الفخر ، بين التجمع األول والتجمع الثالث في انفعاالت حصائياً إدالة وجود فروق  -

 مل لصالح التجمع األول.االستمتاع ، األ
 الياس، الخجل، انفعاالت:بين التجمع الثالث والتجمع األول في  حصائياً إوجود فروق دالة  -

 القمق ، الغضب ، الممل لصالح التجمع الثالث . 
 القمق، اليأس، انفعاالت:بين التجمع األول والتجمع الثاني في إحصائيًا وجود فروق دالة  -

 الغضب ، الممل لصالح التجمع األول.
 ثانى والتجمع األول في انفعال االمل لصالح التجمع الثانىبين ال حصائياً إوجود فروق دالة  -
بين التجمع الثانى والتجمع الثالث في انفعاالت: الفخر ،  إحصائياً وجود فروق دالة  -

 االستمتاع ، االمل لصالح التجمع الثانى .
في انفعاالت : الخجل ،  بين التجمع الثالث والتجمع الثانى إحصائياً وجود فروق دالة  -

المميز  التحصيمية ( بروفيل االنفعاالت2ويوضح شكل )الياس ، القمق ، الغضب ، الممل 
 .المشتقة ةالتجمعات الثالثلكل تجمع من 

 
 انممُزة نهتجمعاث انمشتمت انتحصُهُت( بزوفُالث االوفعاالث 1شكم )
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: تجمعاتثالثة أنو تم الحصول عمى  يتضحاالول من العرض السابق لنتائج الفرض      
 منخفضومستوى  (والمملالفخر واالمل ) انفعاالتمن  مرتفعاألول ويتميز بمستوى  التجمع

بنسبة  اً طالب( 11)وقد ضم ىذا التجمع  الخجل( الغضب، الياس، االستمتاع،)انفعاالت من 
ويالحظ ان ىذا التجمع تميز بوجود مستوى مرتفع من انفعاالت  العينة.%( من 13.82)

) الفخر واالمل ( باإلضافة الى انفعال الممل وىو انفعال سمبى ، في المقابل تميز ىىإيجابية 
أيضا بوجود مستوى منخفض من انفعال االستمتاع )إيجابي ( وانفعاالت ) الياس والغضب 

 ن انفعال الممل وىو سمبى جاء مستواه مرتفعاً أوحيث  ، والخجل ( وىى تمثل انفعاالت سمبية
ن الخاصية أالذى جاء مستواه منخفضا يستدل من ذلك عمى و في مقابل انفعال االستمتاع 

دم الشعور باالستمتاع وىما كما يتضح المميزة ليذا التجمع ىي الشعور بالممل المرتفع وع
حدىما لألخر فالشعور بالممل من المحتمل يؤدى اقد لى حد ما و إ انومرتبط انفعاالن متضادان

أن يكون نتيجة لعدم االستمتاع كما ان عدم الشعور بالمتعة أثناء التعمم يحتمل ان يكون 
و بروفيل )الممل وعدم االستمتاع أبتجمع نتيجة لمشعور بالممل مما يدعم تسمية ىذا التجمع 

 بالتعمم( .
 الثالثة االيجابيةالنفعاالت افقد تميز بمستوى مرتفع من  الثانيبالنسبة لمتجمع 

فراد أمن  ( فرداً 28وقد ضم ىذا التجمع ) الخمسة السمبيةلالنفعاالت ومستوى منخفض 
أو  تجمع ن نطمق عمى ىذا التجمع أويمكن  %( من العينة36.11يمثل نسبة ) العينة، بما

تميز فقد  الثالثالتجمع ، أما (االنفعاالت االيجابيةبروفيل االنفعاالت اإليجابية )بروفيل 
من االنفعاالت السمبية  مرتفع، ومستوى  الثالثمن االنفعاالت اإليجابية  منخفضبمستوى 
%( من 32.33( فردا من افراد العينة، بما يمثل نسبة )29وقد ضم ىذا التجمع )الخمسة 

بروفيل االنفعاالت ) تجمع االنفعاالت السمبية ويمكن ان نطمق عمى ىذا التجمع ،  العينة
 (. السمبية

تجمعات لالنفعاالت التحصيمية ذات  ةبتوليد ثالث الخاصةالنتيجة  وتتفق ىذه
التي بروفيالت مختمفة من االنفعاالت اإليجابية والسمبية مع نتائج الدراسات السابقة 

والتي  Ganotice,et.al.,(2016)المدخل المتمركز حول الفرد ومنيا دراسة  استخدمت
والمجموعة سيئة التكيف ومجموعة تجمعات منيا مجموعة التكيف  ةربعأتوصمت لوجود 

 لخجل التكيفي والمجموعة المعتدلة.ا
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االنفعاالت  ضوء نظريةفي تجمعات متمايزة من االنفعاالت  ةوجود ثالثويمكن تفسير 
بعد والتي صنفت االنفعاالت االكاديمية في ضوء   (Pekrun,2006) التحصيمية لبيكرن

وبالنظر لمنتيجة الحالية  يتضح انو في  التكافؤ الى انفعاالت إيجابية وانفعاالت سمبية 
تمايزت االنفعاالت اإليجابية معا في فئة ذات مستوى معين كما الثاني والثالث التجمعين 

بينما في التجمع األول تمايز  معين . تمايزت االنفعاالت السمبية في فئة أخرى ذات مستوى
يجابيين في اإل واالمل( )الفخرالى جنب مع انفعالي  انفعالى الممل في مستوى مرتفع جنباً 

حين تمايز انفعال االستمتاع اإليجابي في مستوى منخفض جنبا الى جنب مع االنفعاالت 
  .الخجل( القمق، الياس،)السمبية 

تقييمات  اختالفالى  ةليذه التجمعات الثالث الطبيعيىذا التولد  يمكن تفسيرو     
في القدرة عمى التحكم تمك التجمعات السابقة حيث اختمف افراد  لألحداثتجمع كل الطالب في 

والنواتج، وأيضا التقييمات  ألنشطةالذاتي عبر األنشطة التحصيمية ونتائجيا، والقيمة الذاتية 
بيكرن في نظريتو أىميتيا في استثارة االنفعاالت التالية لمتحكم والقيمة والتي افترض 

 المتباينة.
أن الموقف  الثانية()المجموعة اإليجابية أفراد  يتوقع :نواتج الموقفبالنسبة لتوقعات و  -

تدابير مضادة )مثل توقع الفشل في االختبار إذا  اتخاذسوف ينتج نواتج سمبية إذا لم يتم 
والمجموعة األولى  الثالثة()لم يكن ىناك جيد مبذول(، بينما توقع أفراد المجموعة السمبية 

لى العمل إأن الموقف سوف ينتج نواتج إيجابية دون أي حاجة  االستمتاع()الممل وعدم 
 الذاتي.

الى التوقعات بأنو يمكن البدء بإصدار الفعل وتنفيذه  رتشيف: توقعات التحكم في الفعلأما  -
فى مقابل التوقع السمبي المضاد وعمى األخص  وىو ما يميز أفراد المجموعة اإليجابية.

 مجموعة الممل وعدم االستمتاع. 
أن األفعال الخاصة بالشخص سوف تنتج والتي تعنى التوقع ب: توقعات ناتج الفعلأما  -

في المجموعة اإليجابية  فالطالب؛ أو سوف تنيى النتيجة السمبية اإليجابيبعض الناتج 
الذي يتوقع أنو قادر عمى بذل المجيود وأن ىذا المجيود سوف يؤدى لمنجاح سوف 

ن االنفعاالت إتؤدى الى استثارة انفعاالت إيجابية )حيث  إيجابييمتمك توقعات ناتج 
التجمعات اختالف أفراد  ومن ثم فإن ة الناتج(.كاديمية دالة في الناتج المتوقع وقيماأل 
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االنفعاالت  فيالتجمعات الناتج المتوقع وقيمة الناتج أدى الى اختالف  فيالثالثة 
 لدييم.   االستثارةحصيمية تال

 نتائج الفرض الثانً ومناقشتها:

بين التجمعات المشتقة  إحصائياً توجد فروق دالة  عمى: الثانيينص الفرض 
 .البروفيالت( في متوسطات درجات اإلخفاق المعرفي)

والختبار صحة ىذا الفرض تم استخدام تحميل التباين األحادي لمتحقق من داللة 
( نتائج 1ويوضح جدول )وابعاده الفرعية  المعرفيالفروق بين التجمعات الثالث في اإلخفاق 

 ذلك 
 (6جذول)

 فٍ اإلخفاق انمعزفٍتحهُم انتباَه األحادٌ نهفزوق بُه انتجمعاث 

ابعاد 

اإلخفاق 

 انمعزفٍ

مجمىع  مصذر انتباَه

 انمزبعاث

درجت 

 انحزَت

متىسظ 

 انمزبعاث

انىسبت 

انفائُت 

 )ف(

 انذالنت

 

أخطاء 

 انذاكزة

  45..132 2 1...265 بُه انمجمىعاث

2...3 

 

داخم  1.11

 انمجمىعاث

0.06.25 236 33.30 

  .23 11535.15 انكهً

 

 أخطاء

 االوتباي

  2...3 15.2.11 2 31.4.21 بُه انمجمىعاث

داخم  1.11

 انمجمىعاث

.411.25 236 3...0 

  .23 125.5.46 انكهً

األخطاء 

 انفادحت

  45.32 1..133 2 2606.62 بُه انمجمىعاث

داخم  1.11

 انمجمىعاث

6.60.06 236 2..52 

  .23 .644.3. انكهً

اإلخفاق 

انمعزفٍ 

 )كهً(

 1.11 21..5 12042.0 2 .254.5.4 بُه انمجمىعاث

داخم 

 انمجمىعاث

510.0.3. 236 215.24 

  .23 ...062.2 انكهً

وجود فروق دالة احصائيا بين التجمعات  (1في جدول ) الواردةيتضح من النتائج 
اتجاه الفروق  ولتحديدالفرعية. الدرجة الكمية لإلخفاق المعرفي وابعاده المشتقة في  ةالثالث

 ( نتائج ذلك:6استخدام اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة ويوضح جدول )الدالة تم 
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 (0جذول)

 وتائج اختبار شُفًُ نذالنت انفزوق بُه انتجمعاث فٍ اإلخفاق انمعزفً

 انثانث انثاوٍ االول انتجمع ابعاد االخفاق

  *.3.1  األول أخطاء انذاكزة

    انثاوٍ

  *0.56 *4.00 انثانث

  *4.16  األول أخطاء االوتباي

    انثاوٍ

  *32.. *4.25 انثانث

  *3.61  األول األخطاء انفادحت

    انثاوٍ

  *0.62 *4.11 انثانث

انذرجت انكهُت 

 نإلخفاق انمعزفٍ

  *11.06  األول

    انثاوٍ

  *23.51 *12.04 انثانث

 1.15عىذ مستىي  )*( = انفزوق دانت

 : ى( ما يم6في جدول ) الواردةيتضح من النتائج 
إلخفاق الدرجة الكمية لوجود فروق دالة احصائيا بين التجمع األول والتجمع الثاني في  -

 ابعاده الفرعية الثالث لصالح التجمع األول.درجات المعرفي و 
في الدرجة الكمية لإلخفاق  ولوجود فروق دالة احصائيا بين التجمع الثالث والتجمع األ  -

 لصالح التجمع الثالث. ةالمعرفي ودرجات ابعاده الفرعية الثالث
بين التجمع الثالث والتجمع الثاني في الدرجة الكمية لإلخفاق  إحصائياً وجود فروق دالة  -

 لصالح التجمع الثالث. ةالمعرفي ودرجات ابعاده الفرعية الثالث
دالة احصائيا بين يتضح وجود فروق  الثاني:من العرض السابق لنتائج الفرض 

التجمعات الثالث الناتجة عن التحميل العنقودي في الدرجة الكمية لإلخفاق المعرفي وفى 
. وكان التجمع الثالث )بروفيل االنفعال السمبى( ىو اعمى ةدرجات أبعاده الفرعية الثالث

رفي مقارنة بالتجمع الثاني )بروفيل االنفعال اإليجابي( والتجمع التجمعات في اإلخفاق المع
من اإلخفاق  اً مرتفع أظير التجمع األول مستوىً )بروفيل الممل وعدم االستمتاع(. كذلك  األول

وتعنى ىذه النتائج أن اقل التجمعات في اإلخفاق المعرفي ىو  الثاني.المعرفي مقارنة بالتجمع 
األعمى في اإلخفاق المعرفى يميو  السمبي(التجمع /البروفيل الثاني، بينما جاء التجمع الثالث )

 الثاني(ن ارتفاع مستوى االنفعاالت اإليجابية الثالثة معا )التجمع أيعنى  األول. مماالتجمع 
وى االنفعاالت السمبية الخمس معًا المعرفي في حين ان ارتفاع مستارتبط بانخفاض اإلخفاق 
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كما ان ارتفاع مستوى الممل وانخفاض  المعرفي،ارتبط بارتفاع اإلخفاق  الثالث()التجمع 
 المعرفي.مستوى االستمتاع بالتعمم ارتبط بارتفاع اإلخفاق 

 كدتأ( والتي (Payne & Schnapp ,2014وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة    
نتائجيا ان خبرات االنفعال السمبية ترتبط إيجابيا بالفشل في الذاكرة واالنتباه عمى مقياس 

مع التشتت. كما تتفق مع نتائج  ارتبطت االنفعاالت اإليجابية سمبياً  بينماالفشل المعرفي 
وجود فروق دالة احصائيا في والتي أكدت  (Adeneye & Odogwu,2017)دراسة 

 (1822،ينخر آوكذلك نتائج دراسة )الجمال و  .القمققات المعرفية باختالف مستوى اإلخفا
فروق دالة احصائيا بين متوسطي درجات الطمبة مرتفعي قمق االختبار  كدت أيضا وجودأالتي 

 (Yamanaka,2003). كذلك نتائج دراسة ومنخفضي القمق لصالح مرتفعي قمق االختبار
التي أظيرت حدوث حاالت الفشل االجرائى وفشل الذاكرة )كأحد أنواع اإلخفاق المعرفي( في 

 Cassady &Jahnson) كذلك ما أكدتو دراسةو  ،حالة المزاج المكتئب واالستثارة العالية
ن الطمبة ذوي القمق المرتفع ليس لدييم القدرة عمى استرجاع المعمومات أ( عمى 2002,

 .االستعداد الجيد لالمتحان مما يؤدى الى اإلخفاق المعرفيالميمة وعدم 
 ;Payne &Schnapp,2014)ويمكن تفسير ىذه النتائج من خالل ما أكده 
Wilhelm, Witthoft, & Schipolowski ,2010)  من أن ارتباط اإلخفاقات المعرفية

ظر الى  اإلخفاق بالحالة المزاجية السمبية )القمق واالكتئاب( يمكن تفسيره من خالل الن
عمى األسموب المعرفي االجترارى العام والذي يزيد من القابمية لمتأثر  اً يعد مؤشر الذى المعرفي 

و أو حالة عاطفية تتميز بحالة االجترار العقمي مثل االكتئاب أباالنفعال السمبي. فأي انفعال 
النفعال اإليجابي فمن القمق من المحتمل أن ترتبط إيجابيا باإلخفاقات المعرفية، بينما ا

 المحتمل أن يرتبط سمبيا مع اإلخفاقات المعرفية.
ميارات وانخفاض المعرفي  االخفاقبين  من خالل الربط كما يمكن تفسير ذلك أيضاً 
فانخفاض  ،ىالتنظيم الدافع ومياراتالتنظيم االنفعالي ات تنظيم الذات والتي تتكون من ميار 

يترتب عميو انخفاض القدرة عمى لدى مرتفعي اإلخفاق المعرفي ميارات التنظيم الدافعى 
مما يسمح ميارات التنظيم الدافعى فييا، وكذلك انخفاض التحكم في االنفعاالت المبالغ 

   .بحدوث تداخل معرفي عند التعامل مع المثيرات المتشابية والمتداخمة
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الى ما أشار  المعرفياإلخفاق عزاء ارتباط االنفعاالت السمبية بارتفاع إكذلك يمكن     
أن االنشغال بأمور ال عالقة ليا بالميمة والتقييم السمبي لمذات  من( Kumke ,2008)اليو 

واالستغراق في األفكار السمبية والشعور باالنفعاالت السمبية مثل القمق تؤدى بالشخص الى 
خفاق معرفي مما يترتب عميو إعدم االنتباه الى المعمومات أثناء أداء الميمة ومن ثم حدوث 

كل ذلك يفسر انخفاض مستوى اإلخفاق الشعور بالقمق تجاه الميمة المطموب أدائيا. 
وارتفاع مستوى اإلخفاق لدى التجمع  االيجابية(االنفعاالت  )تجمعلدى التجمع الثاني  المعرفي

 الثالث )تجمع االنفعاالت السمبية(  
) الممل وعدم االستمتاع (  المعرفي لدى التجمع األولأما بالنسبة الرتفاع اإلخفاق     

)الفخر واالمل( وارتفاع الممل فى حين تضمن انفعاالت والذى تضمن انفعاالت إيجابية مرتفعة
سمبية منخفضة إضافة الى انخفاض االستمتاع ويمكن تفسير ىذه النتيجة من خالل جانبين 

لتعمم أدى الى انخفاض مستوى الدافعية ن وجود عامل الممل وعدم االستمتاع باأاألول :
وانخفاض مستوى التنشيط مما ترتب عميو حدوث إخفاقات معرفية .و الجانب الثاني من خالل 

االنفعاالت االيجابية والسمبية يمكن ما اكدت عمية نظرية االنفعاالت التحصيمية لبيكرن من أن 
ى موضوع االنفعال مما يعنى انيا ان تستيمك المصادر المعرفية بواسطة تركيز االنتباه عم

الذي  المعرفيالميمة وتضعف االداء  ألىداف المطموبةيمكن ان تقمل المصادر المعرفية 
 ومن ثم حدوث اإلخفاق المعرفي. يحتاج ليذه المصادر

 نتائج الفرض الثالث ومناقشتها:

توجد فروق دالة احصائيا بين التجمعات المشتقة ينص الفرض الثالث عمى: 
 .األكاديميالبروفيالت( في متوسطات درجات التحصيل )

والختبار صحة ىذا الفرض تم استخدام تحميل التباين األحادي لمتحقق من داللة 
 ( نتائج ذلك 2الفروق بين التجمعات الثالث في معدل التحصيل ويوضح جدول )

 (.جذول)

 )انمعذل انتزاكمً( انذراسٍانتحصُم تحهُم انتباَه األحادٌ نهفزوق بُه انتجمعاث فٍ 

مجمىع  مصذر انتباَه

 انمزبعاث

درجت 

 انحزَت

متىسظ 

 انمزبعاث

انىسبت 

 انفائُت )ف(

 انذالنت

 16.35 0..3 2 5..0 بُه انمجمىعاث

 

 

داخم  1.11

 انمجمىعاث

50.35 236 1.243 

  .23 65.31 انكهً
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بين التجمعات  إحصائياً  وجود فروق دالة (2في جدول ) الواردةيتضح من النتائج 
التحصيل الدراسي )المعدل التراكمي(. ولتحديد اتجاه الفروق الدالة تم المشتقة في  ةالثالث

 ( نتائج ذلك:2استخدام اختبار شيفيو لممقارنات المتعددة ويوضح جدول )
 ( .جذول)

 انذراسٍوتائج اختبار شُفًُ نذالنت انفزوق بُه انتجمعاث فٍ انتحصُم 

 انثانث انثاوٍ االول انتجمع

    األول

 *1.413  *1.253 انثاوٍ

    انثانث

 :( الى 2تشير النتائج المعروضة في جدول )
المعدل التحصيل )والتجمع األول في  الثانيبين التجمع  إحصائياً وجود فروق دالة  -

 .الثاني( لصالح التجمع التراكمي
والتجمع الثالث في التحصيل )المعدل  الثانيبين التجمع  إحصائياً وجود فروق دالة  -

 .الثاني( لصالح التجمع التراكمي
بين  إحصائياً وجود فروق دالة الثالث العرض السابق لنتائج الفرض  يوضح     

 أفضلكان  اإليجابية(وأن التجمع الثاني )بروفيل االنفعاالت في التحصيل  ةالتجمعات الثالث
في التحصيل مما يعنى ارتباط االنفعاالت التحصيمية اإليجابية بارتفاع  ةالتجمعات الثالث

قميا في التحصيل مما أفي حين كان التجمع الثالث )بروفيل االنفعاالت السمبية ( التحصيل 
 Pekrun)دراسات السمبية التحصيل .وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج  تيعنى ارتباط االنفعاال

et al,2002; 
االنفعاالت االيجابية )االستمتاع،  ان أكدت والتي (Cocorada,2016بانخفاض 

ارتبطت االنفعاالت  بينما مع االداء الدراسي وقبول التحدي،الفخر، االمل( ارتبطت ايجابيا 
والتي توصمت  ,.Ganotice ,et al (2016، ونتائج دراسة السمبية عكسيا باألداء الدراسي

التحصيل في لالنفعاالت التحصيمية بين التجمعات األربع  إحصائياً لى وجود فروق دالة إ
( والذى تميز مجموعة التكيفالتجمع الرابع ) وكان اعمى التجمعات دافعية ىي  األكاديمي 

 .بمستويات مرتفعة من االنفعاالت اإليجابية ومستويات منخفضة من االنفعاالت السمبية

 يمى:ما في ضوء ويمكن تفسير ىذه النتيجة 
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التأثيرات النيائية لالنفعاالت من اعتماد نظرية االنفعاالت التحصيمية لبيكرن كدت عميو أما  -
اىداف التحصيل، الخبرات )السوابق(  من:كل  عمى التفاعل بينكاديمي عمى التحصيل األ 

 المعرفية.الشخصية، الخبرات )السوابق( االجتماعية والثقافية، المصادر 
تؤثر فى اىتمامات ن االنفعاالت التحصيمية أمن  Pekrun,et al.( 2006)كد عميو Hما  -

ركيزة اساسية  دتع أنيا وثانييماالطالب، واندماجيم، وتحصيميم، ونمو شخصيتيم. 
 . بالنسبة لمصحة النفسية والسعادة

االنفعاالت السارة )االيجابية( تؤدى الى مستوى مرتفع من االندماج السموكي أن  - 
تاح عمى تعمم مواد جديدة، وفى المقابل ترتبط االنفعاالت غير السارة والمعرفي، واالنف

عامة بمستويات منخفضة من الدافعية لمتعمم، استراتيجيات تعمم غير مرنة، تنظيم خارجي 
 (Ahmed, et al., 2013; Burić&Sorić, 2012). ضعيف أكاديميلمتعمم، واداء 

مفيد لنمو االنشطة المعرفية لمطالب، وتكوين اتجاىو  كذلك فان االنفعال االيجابى
لى نمو عالقات فعالة بين المعمم والطالب، ونمو المتعممين إاإليجابي نحو التعمم ، كما يؤدى 

  (Yukselir & Harputlu, 2014) جسديا وعقميا.
الكثير من الجوانب المعرفية لمتعمم حيث انيا يمكن ان تشغل  فياالنفعاالت تؤثر  -

المعالجة  اإليجابيأنماطا مختمفة من معالجة المعمومات )عمى سبيل المثال يسيل المزاج 
و تعيق تنظيم الطالب الذاتي أالدقيقة المفصمة لممعمومات( وحل المشكالت وتسيل 

 مصادرىم المعرفية في التأثيرطريق  لمطالب عن المعرفياألداء  فىلمتعمم، كما تؤثر 
(Frenzel,et.al. ,2007) 

وقد انعكس ذلك في ارتفاع مستوى التحصيل لمطالب الذين امتمكوا بروفيل انفعاالت 
تحصيمية إيجابية وانخفاض مستوى تحصيل الطالب ذوى البروفيل السمبى وذوى بروفيل الممل 

 وعدم االستمتاع.
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 ومقترحاته: البحثتوصيات 

يمكن اقتراح التوصيات والمقترحات  الحاليالبحث الييا  في ضوء النتائج التي توصل  
 التالية:
االنفعالية المرتبطة بعمميات التعمم  المؤسسات التعميمية لمجوانباالىتمام في  توجيو -2

مما قد يقمل من  بيئات تعميمية تستثير االنفعاالت االكاديمية اإليجابية توفيرو 
 . المعرفياإلخفاق 

والتخفيف من  لخفض مستوى اإلخفاق والفشل المعرفيبناء برامج تدريبية معرفية  -1
 األكاديمي.نتائجو السمبية عمى األداء واالنجاز 

إجراء المزيد من الدراسات الستكشاف التأثيرات المباشرة وغير المباشرة بين  -3
 .التحصيمية واالخفاق المعرفي واليقظة العقمية االنفعاالت

العالقة بين االنفعاالت التحصيمية واالخفاق المعرفي والتجول العقمي لدى اسة در  -9
 طالب وطالبات الجامعة.

عمادة البحث العممي العام ب البحثيخالل البرنامج ىذا البحث تم دعمو من  ملحوظة:
 GRP) - 210 -1440) رقمالمممكة العربية السعودية -بجامعة الممك خالد
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 المراجع
  أوالً: المراجع العربٌة:

(. النمذجة البنائية لمتسامح النفسي وعوامل الشخصية في عالقتو بكل من 6108إبراىيم، تامر شوقي )
مجمة االرشاد العرفان وعوامل الشخصية الخمس الكبرى واليناء الذاتي لدى طالب الجامعة. 

 :31-636، 68، النفسي، جامعة عين شمس
(. المرونة النفسية ماىيتيا ومحدداتيا وقيميا الوقائية. الكتاب 6103حالوة، محمد سعيد ) أبو

 .;6اإللكتروني لشبكة العموم النفسية، إصدارات شبكة العموم النفسية العربية، 
م النفس اإليجابي: ماىيتو ومنطمقاتو النظرية وافاقو المستقبمية. م(. ع6106أبو حالوة، محمد السعيد )

 36تاب اإللكتروني لشبكة العموم النفسية العربية، الك
(. صدق وثبات مقياس السعادة النفسية عمى 6106القدور سماح ممدوح ) وأبوىاشم، السيد محمد 

مجمة دراسات نفسية وتربوية، كمية التربية، جامعة عينات مصرية وسورية من طالب الجامعة. 
 036-010،  97، الزقازيق

 – دراسات نفسية(. الكمالية العصابية والكمالية السوية. 8;;0، امال عبد السميع مميجي )باظو
 .300-317(، 3) 8مصر، 

(. مستوى االحتراق النفسي لدى الطالب الجامعي: دراسة ميدانية عمى عينة من 6106، نبيمة )باوية
مجمة العموم طمبة السنة الرابعة قسم عمم النفس وعموم التربية بجامعة قاصدي مرباح ورقمة. 

 .336-307، :الجزائر، –جامعة قاصدي مرباح ورقمة – اإلنسانية واالجتماعية
اتخاذ القرار وعالقتيا بالكمالية وتحمل الغموض لدى  ب(. أسالي6100الخاق ) جاب اهلل، منال عبد

 . 608-390، (96)60عينة من الراشدين. المجمة المصرية لمدراسات العربية، المجمد 
(. أثر استخدام التعمم المدمج في تدريس مادة 6107رخا، سعاد عبد العزيز ) والجمال، حنان محمد 

مجمة الدراسي واالنفعاالت االكاديمية لطالب الصف األول الثانوي.  االحياء عمى التحصيل
 .:;0-069( ،6)31، البحوث النفسية والتربوية، كمية التربية، جامعة المنوفية

الشعور بالعافية النفسية لدى طمبة  ت(. درجا6109وعبد تالحمو، جبارة );الجندي، نبيل جبرين 
، التربية . مجمة الدراسات التربوية والنفسية بكميةالجامعات الفمسطينية في محافظة الخميل

 .370-339، 6، 00جامعة السمطان قابوس، 
مجمة لدى طالب الجامعة.  الدراسي(. االحتراق وعالقتو باالرتباط 6106)الشبراويحسانين، السيد 

 .603 – 391، 6، ;06، االزىر التربية، جامعةكمية 
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استراتيجيتين لمتعمم النشط في  ر(. أث6107المجيد سامح جمعة )وعبد ;الحولة، عبد الحميد فتحي 
 ذويوالرفاىية الذاتية االكاديمية لدى عينة من الطالب المتفوقين  الشفييتنمية ميارات التعبير 

 .668-;;0 ،86 ،السعودية النفس،عربية في التربية وعمم  دراساتالتعمم. صعوبات 
ية وعالقتيا بالذكاء االنفعالي والتفاؤل: دراسة ميدانية لدى (. الرفاىية النفس6108خرنوب، فتون )

مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم عينة من طمبة كمية التربية في جامعة دمشق، 
 .666- 609، 0(06، سوريا، )النفس

سعودية(. –(. مقياس مواقف الحياة الضاغطة في البيئة العربية )مصرية 6116شقير، زينب محمود )
 الحديثة.مكتبة النيضة  القاىرة، ،6كراسة التعميمات، ط

االنفعاالت االكاديمية والفروق بينيا في:  ت(. التحميل العنقودي لبروفيال6109شمبي، يوسف محمد )
مجمة كمية التربية ، جامعة كفر واتج التعمم لدى طمبة الجامعة. استراتيجيات تنظيميا وبعض ن

 ،ا لعدد الرابع ، المجمد الثانى.  الشيخ
. (. مقياس الرفاىية النفسية لمشباب الجامعى6103سمومة، حنان سالمة ) ;شند، سميرة محمد إبراىيم

 .6;8-893، 36. مجمة االرشاد النفسي، جامعة عين شمس
(. فعالية برنامج تدريبي لتحسين جودة الحياة النفسية لألطفال ضعاف 6106ضياء، أبو عاصي )

 السمع. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية بالعريش، جامعة قناة السويس، مصر.
النفسية والرفاىية لدى طالب جامعة القصيم في ضوء  ة(. الصالب:610العدينى، ماجد محمد مرشد )

 ;;6-676، 3، 68. العموم التربوية، جامعة القاىرة ةمجمية. بعض المتغيرات الديموغراف
(. الصمود األكاديمي وعالقتو بتقدير الذات لدى عينة من طالب التعميم 6100عطية، أشرف محمد )

 .860-790، 6، 60مصر،  – دراسات نفسيةالمفتوح. 
بين جودة الحياة النفسية واالعاقة المغوية.  ة(. العالق6101وسميم عبد العزيز ) ;عكاشة، محمود 

بعنوان جودة الحياة كاستثمار لمعموم  جامعة كفر الشيخ–المؤتمر العممي السابع لكمية التربية 
 ابريل (. 06-03التربوية والنفسية " )

الخاصة في  (. مستويات االحتراق النفسي لدى معممي ومعممات التربية6119العمري، سيف سرحان )
دينة المنورة في ضوء بعض المتغيرات. رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة اليرموك، الم

 األردن.
(.القدرة التنبؤية لموظائف المعرفية التنفيذية والعوامل 6106سممى صالح ) السبيعي، ;محمدالفار، رانيا 

 .69-0(، 0) 03،  مجمة دراسات عربيةالخمس الكبرى لمشخصية في اإلخفاق المعرفى. 
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(. مستوى االحتراق النفسي لدى 6106قائد، عبد الباسط احمد; محسن، ابتسام سيف ; مقبل، انسام )
 كمية التربية، جامعة مجمةطمبة كمية التربية / عدن وأثره عمى تكيفيم االجتماعي الدراسي. 

 .008- 3;، 06عدن، 
نحو  اإليجابيلمتوجو  النسبياالسيام  . (6109)احمد عبد الممك  احمد،سعاد كامل ;  قرني،

لدى الطالب المتفوقين دراسيا بكمية  األكاديميالمستقبل وتنظيم الذات في التنبؤ بالصمود 
الثالث لكمية  الدوليالمؤتمر (. اإليجابيالتربية جامعة المنيا )دراسة من منظور عمم النفس 

 ، الجيزة.667-0:7 (،0أكتوبر، ) 8 التربية جامعة
(. الصمود النفسي وعالقتو بالتوافق الميني لدى 6109المغازي، عبد المحسن مسعد إسماعيل )

 .68;-;6;، 6 أكتوبر، 8جامعة مجمة ، الب المعمم بكمية التربية طال
(. نموذج سببي لمعالقات بين الشفقة بالذات وكل من: اإلرىاق 6108المنشاوي، عادل محمود )

-073(، 7) 68، مجمة كمية التربية باإلسكندريةب المعمم. والصمود األكاديمي لدى الطال
667. 

(. استراتيجيات المواجية وتقدير الذات واالنفعال اإليجابي 6106منصور، السيد كامل الشربيني )
دراسات تربوية ونفسية: مجمة كمية التربية واالنفعال السمبي كمنبئات لمكمالية التكيفية. 

 .031-70، 99، بالزقازيق
(. الصداقة 6106ين، حمدي محمد وسرميني، إيمان مصطفى وشاىين، ىيام صابر صادق )ياس

مجمة كمية التربية، جامعة بنيا، مصر، والرفاىية النفسية لدى عينة من طمبة الجامعة، 
(67);9 ،370 -39;. 
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