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  البحث الخامس

  :بیاناته

- ١٠٣العدد  -٢٩المجلد  -المصریة للدراسات النفسیة الجمعیة مجلةمنشور ب) ٢(بحث مشترك )١(

  . ٢٠١٩أبریل 

  :عنوان البحث

: دور استراتیجیات التنظیم الدافعى ونمط المعالجة العمیق والسطحى للمعلومات في االنخراط في التعلم"

ل إلدارة الجهد   " اختبار الدور الوسطي والمعدِ

  إعداد 
  مصطفى حفیضة سلیمان أبوبكر/ د.م.أ

  أستاذ علم النفس التربوى المساعد
 جامعة الفیوم –كلیة التربیة 

  محمد عبد العزیزأسماء حمزة / د
  مدرس علم النفس التربوى

 جامعة الفیوم –كلیة التربیة 
  م٢٠١٩

التـــأثیرات المباشـــرة لكـــل مـــن اســـتراتیجیات التنظـــیم هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى : الهـــدف مـــن الدراســـة
االنخـراط فـي السطحي والعمیق كمـداخل للـتعلم فـي إدارة الجهـد، وكـذلك فـى ونمط معالجة المعلومات الدافعي، 

نمـــط الـــتعلم، عـــالوة علـــى استكشـــاف الـــدور الوســـطي إلدارة الجهـــد فـــي عالقـــة اســـتراتیجیات التنظـــیم الـــدافعي و 
السطحي والعمیق من جهة واالنخراط فـي الـتعلم مـن جهـة أخـرى، باإلضـافة إلـى استكشـاف  معالجة المعلومات

) ٢٥٧(وتكونــت عینــة الدراســة مــن . رات الدراســةالــدور المعــدل إلدارة الجهــد التجــاه العالقــات وقوتهــا بــین متغیــ
ا وطالبة بالفرقة الثانیـة عـام بكلیـة التربیـة جامعـة الفیـوم ً وتـرجم الباحثـان إلـى العربیـة مقیاسـًا السـتراتیجیات . طالب

ــــتعلم العمیــــق  ــــتعلم ، ومــــدخلى ال ــــة مقــــاییس أخــــرى لكــــل مــــن االنخــــراط فــــى ال عــــداد ثالث ٕ ــــدافعى ، وا التنظــــیم ال
د ٕ   .ارة الجهدوالسطحي، وا

اعتمــدت الدراســة علــى المــنهج الوصــفى لمناســبته إلیجــاد العالقــات والتــأثیرات المباشــرة وغیــر المباشــرة :المــنهج
ل إلدارة الجهد فى االنخراط فى التعلم   . بین متغیرات الدراسة ، والدور الوسیط والمعدِ

ــــك باســــتخدام توصــــلت نتــــائج الدراســــة بالنســــبة الســــتراتیجیات التنظــــیم الــــدافع: النتــــائج إجــــراءات آنــــدرو ى وذل
،  وتحلیــــل الـــدور المعـــدل المبنـــي علـــى نفـــس اإلجــــراءات ) ٤النمـــوذج (لتحلیـــل الـــدور الوســـطي) ٢٠١٣(هیـــز

إلــى أن هنــاك تــأثیرًا واحــدًا داًال مباشــرًا الســتراتیجیة تنظــیم أهــداف األداء فــي االنخــراط فــي الــتعلم، ) ١نمــوذج (
كمـــــا توصـــــلت نتـــــائج الدراســـــة إلـــــى أن جمیـــــع  ات األخـــــرى غیـــــر دالــــة،وجــــاءت جمیـــــع التـــــأثیرات لالســـــتراتیجی
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تنظیم أهداف األداء، االهتمام الموقفي، التحفیـز الـذاتي، الـتحكم البیئـي، (االستراتیجیات الخمس للتنظیم الدافعي
  .ذات تأثیر مباشر موجب دال إحصائیًا في إدارة الجهد ) تنظیم القیمة

الجهــد تــؤدى دورًا وســیطًا فــى عالقــة اســتراتیجیات التنظــیم الــدافعى بــاالنخراط  كمــا أشــارت النتــائج إلــى أن إدارة
فى التعلم، وهذا یدل على عدم وجود تأثیر مباشر السـتراتیجیات التنظـیم الـدافعى فـى االنخـراط فـى الـتعلم ، إال 

إلضــافة إلــى ذلــك أنــه ظهــر تــأثیر مباشــر دال إحصــائى الســتراتیجیة تنظــیم األداء فــى االنخــراط فــى الــتعلم ، با
ا السـتراتیجیات التنظـیم الـدافعى فـى االنخـراط فـى الـتعلم عبـر إدارة الجهـد،  ً ظهر تأثیر غیر مباشر دال إحصائی
كما كشفت النتائج عن أن الـدور الوحیـد المعـدل إلدارة الجهـد لـم یكـن داًال إحصـائیًا إال مـع اسـتراتیجیة التحفیـز 

وزیادة مسـتوى إدارة الفـرد لجهـده تـؤدي ألعلـى مسـتوى مـن االنخـراط فـي  أن زیادة التحفیز الذاتيبحیث الذاتي، 
  .التعلم

تــأثیر دال إحصــائي مباشـــر ســالب لــنمط المعالجــة الســـطحیة باإلضــافة إلــى ذلــك توصــلت الدراســـة إلــى وجــود 
فـي تأثیر دال إحصـائي مباشـر موجـب لـنمط المعالجـة العمیقـة للمعلومـات ، و للمعلومات في االنخراط في التعلم

أثــر وســطي إلدارة الجهــد دال إحصــائیًا بــین نمــط المعالجــة العمیقــة للمعلومــات ، كمــا ظهــر االنخــراط فــي الــتعلم
؛ أى أنـه الیتوقـف تـأثیر معالجـة  ،واالنخراط فـي الـتعلم إال أن الـدور المعـدل إلدارة الجهـد لـم یكـن داًال إحصـائیًا

  .  ي التعلم على تباین مستویات إدارة الجهدالمعلومات سواء بطریقة سطحیة أم عمیقة في االنخراط ف
استراتیجیات التنظیم الدافعى، نمط المعالجة العمیق والسـطحى ، االنخـراط فـى الـتعلم ،  :الكلمات المفتاحیة 

  .إدارة الجهد ،  الدور الوسیط والمعدل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


