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 امللخص:
كل من االفندملج و فنععلال  اكأالدميةة الدراسة إلى التعرف علي العالقة بين اال هدفت       
كل من االفنععلال   في العروق  الكشف عنوكذلك  ،والكعلءة الذاتةة اكأالدميةة الدراسي

، إفنلث( –)ذكور وفقًل ليتغير النوعاكأالدميةة والكعلءة الذاتةة  الدراسيواالفندملج  اكأالدميةة
من خالل والكعلءة الذاتةة اكأالدميةة الدراسي إمكلفنةة التنبؤ بلالفندملج أمضًل التعرف على و 

 واستخدمت البلحثة الينهج الوصعي العلرقي ،مقةلس االفنععلال  اكأالدميةةالدرجة على 
من تالميذ الصف  وتلييذة يذ( تلي300) منالدراسة وتكوفنت عينة ،لتحقق أهداف الدراسة

 ،( علم11.7بيتوسط عيرى) علم (12:  11) تراوح أعيلرهمي مين السلدس االبتدائى
) اعداد االفنععلال  اكأالدميةة مقةلس، واستخدمت البلحثة شهر (2.٨٨) وافنحراف معةلري 

)اعداد ومقةلس الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة  ،)اعداد البلحثة(ومقةلس االفندملج الدراسي)البلحثة
  لثب يعلمال بتيتع اكأدوا   واالطيئنلن إليالخصلئص السةكومترية ، وتم حسلب البلحثة(
 ارتبلطمعلمال   وقلمت البلحثة بلستخدام ،بلستخدام االتسلق الداخلي ةمرتعع وصدق
 عن وجود النتلئجوأسعر   ،لتحليل بةلفنل  الدراسةوتحليل التبلين  ،) (واختبلر  ،بيرسون 

االفنععلال  اكأالدميةة التالميذ على مقةلس درجل  عالقة موجبة ذا  داللة احصلئةة بين 
عند  الكعلءة الذاتةة اكأالدميةةمقةلس و  الفندملج الدراسيامقةلس من  لكدرجلتهم على و 

فروق ذا  داللة احصلئةة  عن وجود أسعر  النتلئجكيل  (0.05و ) (0.01مستوى داللة )
صللح اإلفنلث فةيل مخص لاكأالدميةة االفنععلال  التالميذ على مقةلس درجل  متوسطل  في 

 ىافنععلل يل مخصلصللح الذكور فةو  ،الغضب( ،الةأس ،، القلقالعخر ،االستيتلعافنععلال  )
 ل متوسطفى  ذا  داللة احصلئةة عن وجود فروق أمضًل أسعر  النتلئج و  ،(اليلل ،اكأمل)

 ووجود فروق  ،لصللح الذكوربكلفة أبعلده  االفندملج الدراسي التالميذ على مقةلس درجل 
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 الكعلءة الذاتةة اكأالدميةةقةلس التالميذ على م درجل  ل متوسط فىذا  داللة احصلئةة 
لصللح و التحصيل، اليهلرا  اليعرفةة(  مجلل ،)السةلق اكأالدميىلصللح اإلفنلث فةيل مخص

 عن امكلفنةةأمضًل أسعر  النتلئج  ايللتعلمل مع االختبلرا (ا،السلوك اكأالدميىفي)الذكور 
االفنععلال  الدرجة علي مقةلس  خالل بلالفندملج الدراسي والكعلءة الذاتةة اكأالدميةة منالتنبؤ 

 .لدي تالميذ اليرحلة االبتدائةة  اكأالدميةة
 الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة  –االفندملج الدراسي  –: االفنععلال  اكأالدميةة الكلمات المفتاحية
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االنفعاالت األكادميية وعالقتها باالندماج الدراسي والكفاءة الذاتية 
 ى عينة من تالميذ املرحلة االبتدائيةاألكادميية لد

 إعداد
 مسر توفيق عبداهلل وهبهد. 
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      مقدمة البحث:
معتبر التعلةم االبتدائي هو حجر اكأسلس في السلم التعلةيي فهو النواة الرئةسةة التي         

لذلك مجب أن محظى  ،قدمهل االقتصلدي واالجتيلعيتعتيد علةه اكأمم في فنهضتهل وت
بللدرجة اليطلوبة من العنلمة والرعلمة لكى يزود التالميذ بللحد اكأدفنى من اليعلرف واليهلرا  

وتعتبر اليدرسة االبتدائةة من أهم اليؤسسل  التي معتيد عليهل  ،التي مجب تزويدهم بهل
بهم القةم واالتجلهل  البنلءة إلى جلفنب ااسلبهم اليجتيع بيهية رعلمة أبنلئه وتنشئتهم وااسل

لهل  ،حيث تعد اليدرسة مؤسسة اجتيلعةة على جلفنب كبير من اكأهيةة ،اليعلرف واليهلرا 
كيل تعتبر اليحصن  ،أهداف تربوية وتعلةيةة واجتيلعةة تعيل على تحقةقهل لخدمة اليجتيع

والقدرا  وتوجيههل ليعترك الحةلة )محيود،  الثلفني لألبنلء وعليهل الدور الكبير في تنيةة العكر
2005                                                                                                                 . ) 
وتظهر لدى التالميذ في هذه اليرحلة مجيوعة كبيرة من االفنععلال  تعد بشكل علم        

فللتعلم الجيد معنى أن فنعترف بيشلعر وافنععلال  ومعتقدا   ،اإلفنسلفني والنيو ضرورية للتعلم
حيث ان اليواقف التعلةيةة تزودفنل بيصلدر هلمة من  ،ورغبل  ومشكال  تواجه التالميذ

الخبرا  االفنععللةة اليتنوعة فللحضور للقلعة الدراسةة واليذاارة وأداء االختبلرا  تستثير 
فةشعر التالميذ بلفنععلال  متنوعة في  ،ل كبير على تعلةم التالميذاالفنععلال  وتؤثر بشك

البيئة التعلةيةة فبعضهم مستيتع بتعلم اليواد الجديدة ويشعر بللعخر ويحدد أهدافه وبعضهم 
وآخرون مشعرون بللقلق من أداء االختبلرا  والبعض اآلخر مشعر بللغضب  ،مشعر بلليلل

ل التلييذ داخل البيئة الدراسةة سواء كلفنت امجلبةة أو سلبةة فكل هذه االفنععلال  التي مشعر به
 Academic Emotions –مطلق عليهل االفنععلال  اكأالدميةة 

Clore&Huntsinger,2009) ). 
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لى أن االفنععلال  اكأالدميةة هي ( إMayer& Turner,2007 ويشير ملير وتورفنر )       
والتي ترتبط بيواقف التعلم وفنواتج  ،الدراسي التي مشعر بهل التلييذ داخل العصل اليشلعر

وتعتيد على طريقة إدراك التالميذ واليعليين ليل محدث في  ،التحصيل واكأفنشطة الدراسةة
 العيلةة التعلةيةة .

( على أهيةة تأثير االفنععلال  اكأالدميةة االمجلبةة والسلبةة Bush,2006ويؤكد بوش )      
فين خالل تنيةة  ،وى العهم واكأداء لديهم بوجه علمعلى قدرا  التالميذ وعلى مست

االفنععلال  اكأالدميةة االمجلبةة كلكأمل والعخر واالستيتلع؛ ينعكس ذلك بصورة امجلبةة علي 
وظهور االفنععلال  اكأالدميةة  ،عيلةة التعلم وعلى مستوى التحصيل واالفندملج الدراسي

 ،لتعلم وتجعل التلييذ ينسحب من التعلةمالسلبةة كلليلل والةأس توقف الدافع الداخلي ل
وبللرغم من قدرة االفنععلال  اكأالدميةة على تحعيز عيلةة التعلم إال أن الحللة االفنععللةة قد 

( من 2015 عبدالعزيز، ،تؤثر سلبًل على عيلةة التعلم . وهذا مل توصلت إلةه دراسة )محيد
لتالميذ عن اليدرسة افنخعلض مل أن أهم أسبلب تدفنى مستوى التحصيل الدراسي وغةلب ا

وافنتشلر االفنععلال  اكأالدميةة السلبةة والتى منهل:  ،مسيى بلالفنععلال  اكأالدميةة االمجلبةة
والشعور  ،واالحسلس بلليلل ،واحسلسهم الدائم بقلق االختبلرا  ،شعور التالميذ بللخوف

 .بللةأس 
( أن االفنععلال  اكأالدميةة   Pekrun et al, 2002)وقد أوضح بةكرون وآخرون        

ترتبط مبلشرة بللتعلم وبلالفندملج الدراسي وبللتحصيل اكأالدميي وبطرق التدريس اليختلعة 
 والقلق اليرتبط بلالختبلر(. ،والنجلح ،والعخر ،داخل الصعوف الدراسةة) كلالستيتلع بللتعلم

لم وعلى االفندملج الدراسي لدى فلالفنععلال  اكأالدميةة لهل تأثير كبير على عيلةة التع      
( أن االفندملج Linncnbrink & Pintrich ,2002 )لينينبرينك وبين تريشويرى  ،التالميذ

مصطلح مشير إلى مقدار الجهد الذى يبذله التلييذ داخل العصل الدراسي أثنلء التعلعل مع 
بأفنهم أاثر عيقًل في  حيث يتسم التالميذ اليندمجين من النلحةة اليعرفةة ،اليعلم أو الزمالء

 التعكير والعهم واالستةعلب عن غيرهم .
وقد تزايد االهتيلم بيعهوم االفندملج في اآلوفنة اكأخيرة بسبب وجود فنسبة متزايدة من      

 ،التالميذ الذين مقررون الشعور بلالغتراب بسبب افنتقللهم من مرحلة تعلةيةة إلى أخرى)حلةم
2015. ) 
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( إلى أن االفنععلال    Ahmed et al, 2013صل  أحيد وآخرون )وبشكل علم فقد تو      
اكأالدميةة االمجلبةة تجعل التلييذ محصل على مستوى مرتعع من االفندملج السلوكي 

وفى اليقلبل فإن االفنععلال  السلبةة ترتبط بيستوى منخعض من  ،واليعرفي واكأداء اكأالدميي
 االفندملج واكأداء اكأالدميي للتلييذ .

( إلى أن االفندملج الدراسي يلعب دور وسةط في العيلةة 2001 ،ويشير)الصغير    
كيل أن اليستقبل الدراسي معتيد على درجة توافق التلييذ وافندملجه االجتيلعي  ،التعلةيةة

 واكأالدميي والشخصي مع البيئة الثقلفةة الجديدة التي ينتقل إليهل .
حيث  ،اكأالدميةة بيعهوم الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة ولقد ارتبط أمضًل معهوم االفنععلال      

( بأن الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة تعبر عن ثقة العرد بقدرته Schunk, 1995أشلر شنك  )
( (Bandura, 1977 وقد أاد بنلدورا ،على النجلح في أدائه اكأالدميي ضين مستوى محدد

 ،وأمل ،اليرتععة ميتلزون بأفنهم أاثر إحسلس على أن التالميذ ذوى الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة
كيل أفنهم مظهرون مروفنة أابر في  ،واستيتلع بللتعلم، وأاثر ثقه بكعلءتهم الدراسةة عن غيرهم

كيل أفنهم  ،وأاثر دقة في تقيةم أدائهم ،ويحققون أداء ذهنةًل وفكريًل أعلى ،البحث عن الحلول
واليثلبرة  ،من الدافعةة اليوجهة فنحو التحصيل محلولون دائيًل اليحلفظة على مستويل  عللةة

                              وقد توصلت إلى ذلك عدة دراسل  من بينهل دراسة دمف بيتين وآخرون  ،في حل اليشكال 
2013) et al, Dave Petain  وجود عالقة ارتبلطةة ذا  داللة ( والتي توصلت إلى

 .دميةة وبين االفنععلال  اكأالدميةة والنجلح اكأالدميي احصلئةة بين الكعلءة الذاتةة اكأال
وفي ضوء مل سبق ترى البلحثة أن معهوم االفنععلال  اكأالدميةة من اليعلهةم الحديثة      

على السلحة النعسةة والبحث ملزال غير كلفي في هذا اليجلل وفى حلجة إلى اليزيد من 
واحدة جيعت بين االفنععلال  اكأالدميةة  كيل أفنه لم توجد دراسة ،الدراسل  التي تدعيه

 –واالفندملج الدراسي والكعلءة الذاتةة اكأالدميةة لدى عينة من تالميذ اليرحلة االبتدائةة وذلك 
في البحوث العربةة إال أن فنتلئج البحوث والدراسل  السلبقة  – في حدود اطالع البلحثة

 را .اكأجنبةة قد توصلت إلى وجود رابطة بين هذه اليتغي
 مشكلة البحث وتساؤالته:

حيث تعتبر  ،تلعب االفنععلال  اكأالدميةة دورًا هلمًل في حةلة تالميذ اليرحلة االبتدائةة       
وبقدر االهتيلم بهذه  ،اليرحلة االبتدائةة اليرحلة اكأولى في حةلة التلييذ للتعلم واليعرفة
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وتشكل هذه اليرحلة  ،ع والنهوض بهاليرحلة مصبح العرد قلدر على االسهلم في تقدم اليجتي
وهذا مل أادته دراسة إليزا  ،البيئة الثلفنةة للطللب بعد اكأسرة التي تسهم في تكوينه الشخصي

( حيث توصلت فنتلئجهل إلى أهيةة الدور الذى تقوم به (Elise Noyes et al, 2015فنويز 
 .تدائةةاالفنععلال  اكأالدميةة في تنيةة أفكلر تالميذ اليرحلة االب

إلى أهيةة االفنععلال  اكأالدميةة التي تصلحب جيةع  ((Pekrun,2007ويشير بةكرون      
 ،فالبد من دراسة طبةعة االفنععلال  التي تحدث أثنلء عيلةل  التعلم ،جوافنب التعلم

فلالفنععلال  اكأالدميةة لةست معيدة فقط في توطيد العالقة بين التلييذ واليعلم ولكنهل معيدة 
ويؤكد فنحو التعلم اإلمجلبي، ضًل في تنيةة اكأفنشطة اليختلعة للتالميذ وفى تنيةة اتجلهلتهم أم

على ضرورة العيل على إجراء اليزيد من الدراسل  والبحوث  ((Pekrun,2009 بةكرون 
 التي تهتم بلالفنععلال  اكأالدميةة الى تحدث داخل العصل الدراسي.

الركيزة اكأسلسةة للصحة النعسةة فهي من أهم  هيةة وتعتبر االفنععلال  اكأالدمي       
اليتغيرا  النعسةة التي تؤثر على قدرا  واهتيلمل  التالميذ وعلى تحصيلهم وافندملجهم 

كيل أفنهل تؤثر أمضًل على فنيو شخصةلتهم وكعلءتهم الدراسةة ؛ لذا مجب االهتيلم  ،الدراسي
ة هي مجيوعة االفنععلال  اليرتبطة بعيلةة فلالفنععلال  اكأالدمية ،بهل وأخذهل في االعتبلر

وتتحدد بنوعين هيل : افنععلال  أالدميةة  ،التعلم للتالميذ داخل العصل الدراسي أو خلرجه
 , Fredricksonأشلر فريد ريكسون )وفى هذا السةلق  ،يةة سلبةةامجلبةة وافنععلال  أالدم

تعيل على  والتى يةة االمجلبةةالفنععلال  اكأالدمأهيةة الدور الذى تقوم به ا ( على2002
صل تحسين مستوى الرفلهةة النعسةة لدى التالميذ داخل وخلرج العتحسين اليوقف التعلةيي و 

في حين  ،على عيلةة التعلم وعلى فنواتج عيلةة التعلمكيل تؤثر بشكل كبير أمضًل  ،الدراسي
 الدميةة السلبةة ( إلى أن االفنععلال  اكأ (Pekrun et al, 2017مشير بةكرون وآخرون 

ورفض ااتسلب اليعلومل  داخل  ،توقف الدافع الداخلي للتعلم تعيل على( اللخجل والةأس)
وقد   ،إلى ترك العيلةة التعلةيةة فنهلئةلً  بلليتعلم وقد ينتهى اكأمر ،الصف الدراسي أو خلرجه

معظم  حيث ركز  ،حظيت دراسة االفنععلال  اكأالدميةة بلهتيلم الكثير من البلحثين
اكأبحلث على دراستهل ليل لهل من دور حلسم بللنسبة لتعلم التالميذ وتحصيلهم وافندملجهم 

 . ((Pekrun,2006 الدراسي وفنيوهم الشخصي
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من أهم العوامل التي مجب أخذهل في الحسبلن عند دراسة عد االفندملج الدراسي يو       
هوم فى اآلوفنة اكأخيرة حيث أشلر أاين وقد تزايد االهتيلم بهذا اليع ،االفنععلال  اكأالدميةة

(Akin,2009 إلى أن االفندملج الدراسي مستخدم ليعرفة درجة مشلركة التالميذ في اليواقف )
( على الدور 2012 ،وفى هذا السةلق يؤكد )حسلفنين ،التعلةيةة وفى النشلطل  اليختلعة

لتعلةيةة على افندملج التالميذ اإلمجلبي الذى تلعبه االفنععلال  اكأالدميةة واالحسلس بلليتعة ا
 داخل العصل الدراسي وعلى مدى اهتيلمهم بإفنجلز اليهلم واكأفنشطة اليوجهة إليهم.

( إلى وجود عالقة ارتبلطةة موجبة 201٨ ،أمين   ،القصبى ) توصلت دراسة قدو         
أمضًل فنتلئج  توصلتكيل  ،االفندملج الدراسىبين اإلمجلبةة و  ودالة بين االفنععلال  اكأالدميةة

بين وجود عالقة ارتبلطةة سللبة بين االفنععلال  اكأالدميةة السللبة و هذه الدراسة إلى 
 االفندملج الدراسى.

 ،أهم مؤشرا  االفندملج الدراسى : إدراك التلييذ لقدراته ( بأن2012 ،القلضى) يؤكدو         
ومواجهة أى  ،الحةلة واالقبلل على ،والرغبة فى اقلمة عالقل  اجتيلعةة مع اآلخرين

 احبلطل  تواجهه فى حةلته اليومةة .
 في الدراسياالفندملج  إلى أهيةة (Blumenfeid et al, 2006) بلومينعيد   ويشير     

على درجة توافقه وافندملجه الدراسي  اليستقبل الدراسي للتلييذ حيث معتيد ،العيلةة التعلةيةة
 علم فيهل.واالجتيلعي مع البيئة الثقلفةة التي يت

إلى أن  (( Kahu et al, 2015ن وآخرو  كلهوا دراسة وبشكل علم فقد توصلت     
وكلفنت أهم العنلصر  ،الدراسة في بلالفندملجاكأالدميةة اليختلعة لهل عالقل  كبيرة  االفنععلال 

التى تؤثر فى االفندملج هى االفندملج االفنععللى حيث اعتبر  كعوامل منشطة أو مثبطة 
 للنواتج.لالفندملج و 

كيل تؤثر االفنععلال  اكأالدميةة على قدرا  التالميذ وعلى مستوى العهم والكعلءة      
( إلى أن االفنععلال  اكأالدميةة هي 2019،وفى ضوء ذلك أشلر )صقر ،اكأالدميةة لديهم

وقدراتهم على  ،شيء ضروري ليعرفة اتجلهل  التالميذ ومعتقداتهم فنحو تحصيلهم الدراسي
 ومقدرتهم اكأالدميةة على التعوق واالفنجلز الدراسي مقلرفنة بأقرافنهم من التالميذ . ،وقتإدارة ال
إلى وجود عالقة ارتبلطةة (  , Dave Putwain 2013 )بوتين دراسة دمف وتشير       

بين الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة وبين االفنععلال  اكأالدميةة والنجلح اكأالدميى فكلن اكأداء 
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أفضل للعصل الدراسي اكأاثر متعة واكأقل عدًدا من االفنععلال  الغير سلره  اكأالدميي
 .اليتعلقة بللتعلم

بأن الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة تنيو فنتةجة (  (Banadura,1989 بنلدورا ويرى        
الذى معزز العكرة السلةية للعرد عن ذاته ميل مطور  اإلمجلبي والتعلةيي االجتيلعيللتعلعل 

ويخلق لدمه قنلعل  تسهم فى زيلدة  ،وعةًل بقدراته وامكلفنلته وأفكلره ومشلعره وأفعلله لدمه
وزيلدة قدرته على تحليل  ،منلسبة إلفنجلز اليهيل  استراتةجةل واستخدام  ،قدرته على االفنتبله

 .اليشكلة بهدف الوصول إلى حلول مقنعة 
إلى وجودة عالقة ارتبلطةة ( Villavicencio, 2(013وقد توصلت دراسة فيالفةسينسيو      

وأشلر  ،الدميةة للتالميذبين اليشلعر اكأالدميةة والكعلءة الذاتةة اكأ
هنلك فنقص في اكأبحلث والدراسل  التي تنلولت االفنععلال   ( بأن(Pekrun,2009بةكرون 

لكعلءة ( وبين اأو سلبةة ،امجلبةةاكأالدميةة اليرتبطة بللتعلم سواء كلفنت هذه االفنععلال  )
وكذلك لم يتم تنلول  ،وخصوصًل في البيئة العربةة. الذاتةة اكأالدميةة على الرغم من أهييتهل

وفى ضوء مل تقدم تتبلور مشكلة  ،االفنععلال  اكأالدميةة وعالقتهل بيتغيرا  البحث الحللي
 : البحث الحللي في السؤال الرئةسي التللي

 ،االفندملج الدراسي ،: االفنععلال  اكأالدميةةحثمل العالقة االرتبلطةة بين متغيرا  الب 
 ؟ الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة لدى عينة من تالميذ اليرحلة االبتدائةة

 :في اكأسئلة اآلتةة وييكن تحديد مشكلة البحث الحللي
مل العالقة االرتبلطةة بين درجل  التالميذ على مقةلس االفنععلال  اكأالدميةة ودرجلتهم -1

 ؟س االفندملج الدراسي لدى عينة من تالميذ اليرحلة االبتدائةة على مقةل
مل العالقة االرتبلطةة بين درجل  التالميذ على مقةلس االفنععلال  اكأالدميةة ودرجلتهم -2

 ؟على مقةلس الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة لدى عينة من تالميذ اليرحلة االبتدائةة 
 االفنععلال  اكأالدميةة ن متوسطل  درجل ذا  داللة احصلئةة بي فروق هل توجد  -3

النوع )ذكور / فقًل ليتغير و ( لدى عينة من تالميذ اليرحلة االبتدائةة امجلبةة / سلبةة)
 ؟إفنلث( 

االفندملج الدراسي لدى عينة  ذا  داللة احصلئةة بين متوسطل  درجل  هل توجد فروق  -4
 ؟ذكور/ إفنلث(  النوع ) وفقًل ليتغيرمن تالميذ اليرحلة االبتدائةة 
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الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة لدى  ذا  داللة احصلئةة بين متوسطل  درجل  هل توجد فروق  5
 ؟ النوع ) ذكور / إفنلث ( وفقًل ليتغير عينة من تالميذ اليرحلة االبتدائةة

 هل ميكن التنبؤ بلالفندملج الدراسي من خالل الدرجة على مقةلس االفنععلال  اكأالدميةة؟-6
ميكن التنبؤ بللكعلءة الذاتةة اكأالدميةة من خالل الدرجة على مقةلس االفنععلال   هل -7

 اكأالدميةة ؟
 :أهداف البحث

درجل  التالميذ على التعرف على العالقة بين تتيثل أهداف البحث الحللي في            
مقةلس االفندملج الدراسي و مقةلس من  درجلتهم على كلاالفنععلال  اكأالدميةة و مقةلس 

 فيالكشف عن العروق كذلك بتدائةة . و الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة لدى تالميذ اليرحلة اال
االفنععلال  اكأالدميةة واالفندملج الدراسي والكعلءة الذاتةة كل من ) متوسطل  درجل 

لي . بلإلضلفة إ لدى تالميذ اليرحلة االبتدائةة ذكور / إفنلث(النوع )ليتغير تبعل  (اكأالدميةة
مقةلس  الدرجة على امكلفنةة التنبؤ بلالفندملج الدراسي والكعلءة الذاتةة اكأالدميةة من خالل

 .لدى تالميذ اليرحلة االبتدائةة االفنععلال  اكأالدميةة 
 أهمية البحث:

 : يمكن إبراز أهمية البحث الحالى من خالل جانبين هما     
 أواًل الجانب النظري:

 هلماااًل وحيوياااًل لااام ينااال فنصااايبه فاااي مجااالل البحاااث العلياااي  موضاااوعلً  يتنااالول البحاااث الحاااللي -1
أال وهاااو موضاااوع االفنععااالال   –حااادود اطاااالع البلحثاااة  -فاااي البيئاااة اليصااارية والعربةاااة فاااي 

 اكأالدميةة.
وهااى اليرحلااة  ،اليرحلااة العيريااة التااي يتنلولهاال البحااث الحااللي أمضااًل فااي البحااث تتيثاال أهيةااة -2

اكأمر التي مساتلزم اليزياد مان الرعلماة  ،اليؤثرة في اليجتيعإحدى العئل  بلعتبلرهل  االبتدائةة
 .واالهتيلم بهل

الكعالءة  –االفنادملج الدراساي تقدمم إطلرًا فنظريًل عن االفنععالال  اكأالدميةاة ومتغيارا  البحاث ) -3
 ( ميل معيد فى إثراء اليكتبة العربةة. الذاتةة اكأالدميةة
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 (  مياااااال مساااااالعد الكعاااااالءة الذاتةااااااة اكأالدميةااااااة –راسااااااى لالفناااااادملج الدتحديااااااد القةيااااااة التنبؤيااااااة )-4
 فى تكوين رؤية مستنيرة عن مدى إسهلمهل فى االفنععلال  اكأالدميةة فى حةلة التالميذ النعسةة.

 :ثانيًا الجانب التطبيقي
 بحث الحللي في النقلط التللةة: ميكن تحديد الجلفنب التطبةقي لل     
 –االفندملج الدراسي  -االفنععلال  اكأالدميةة جديده لقةلس )إمداد اليكتبة العربةة بأدوا  -1

 ( تتنلسب مع عينة الدراسة من تالميذ اليرحلة االبتدائةة.الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة
العلملين بيجلل البرامج العالجةة ميكن أن مستعيد منهل  كيل أن فنتلئج هذا البحث -2 

وخعض االفنععلال   ،ععلال  اكأالدميةة االمجلبةةواإلرشلدمة لوضع برامج تدخلةه لتنيةة االفن
 والكعلءة الذاتةة اكأالدميةة.اكأالدميةة السلبةة حتى يتحقق للتالميذ االفندملج الدراسي 

االفنععلال  خرين لتنلول )عتح اليجلل أملم البلحثين اآلقد م الخروج بنتلئج البحث الحللي -3
 ( فى سةلقهل اليعرفى.لذاتةة اكأالدميةةالكعلءة ا –االفندملج الدراسي  -اكأالدميةة 

 المفاهيم اإلجرائية ومصطلحات البحث:
هي االفنععلال  التي مشعر بهل Academic Emotions : االفنععلال  اكأالدميةة  -1

التلييذ أثنلء تواجده فى العصل الدراسي أو خلرجه، وتظهر هذه االفنععلال  أثنلء تعلعله مع 
الفنععلال  قد تكون امجلبةة مثل وهذه ا ،و استعداده لالمتحلفنل أ ،أو فهيه للدروس ،اليعلم

(، الةأس –الغضب  -القلق  –اليلل ) ( وقد تكون سلبةة مثلاالستيتلع –العخر  –)اكأمل 
) ويتحدد   ويتحدد ذلك من خالل مجيوعة من اكأسئلة التي تحدد افنععلال  التلييذ الدراسةة

صل عليهل تلييذ اليرحلة االبتدائةة على مقةلس إجرائةًل من خالل الدرجل  التي مح
 االفنععلال  اكأالدميةة اليستخدم في الدراسة( ) إعداد البلحثة(.

هو الجهد الذى يبذله التلييذ فى :  Acadmic Engagementاالفندملج الدراسي -2
والنتلئج  اكأعيلل اليدرسةة في كلفة اليجلال  اليعرفةة والسلوكةة واالفنععللةة لتحقيق اكأهداف

)ويتحدد إجرائةًل بيجيوع الدرجل  التي محصل عليهل تلييذ اليرحلة االبتدائةة على  اليرجوة
 مقةلس االفندملج الدراسي( )إعداد البلحثة(.

معتقدا  العرد حول : هي  Academic  Self-Efficacyالكعلءة الذاتةة اكأالدميةة   -3
ويتحدد إجرائةًل سي مقلرفنة بأصدقلئه وأقرافنه )إمكلفنلته وقدراته على التعوق واالفنجلز الدرا
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بيجيوع الدرجل  التي محصل عليهل تلييذ اليرحلة االبتدائةة على مقةلس الكعلءة الذاتةة 
 .اكأالدميةة( ) إعداد البلحثة(

  :اإلطار النظري
 Academic Emotions أواًل: االنفعاالت األكاديمية    

  :تعريف االنفعاالت األكاديمية -
االفنععلال   ععلال  اكأالدميةة بأفنهلاالفن( Pekrun et al, 2002)عرف بةكرون      

اليرتبطة بللتعلم وبللتحصيل الدراسى وبطرق التدريس اليختلعة داخل الصعوف الدراسةة مثل 
 االستيتلع بللتعلم والعخر والنجلح وقلق االختبلر.

( االفنععلال  King & Areepattamannil ,2014ويعرف كينج وأريبتلمنيل )     
 اكأالدميةة بأفنهل االفنععلال  التى ترتبط بلكأفنشطة والنواتج التحصيلةة كللنجلح والعشل.

أن االفنععلال  اكأالدميةة هى االفنععلال  التى ( بCocorada,2016كوكورادا ) ويشير     
ستذكلر تصلحب عيلةة التعلم وهى التى تظهر قبل وأثنلء وبعد التواجد بللصف الدراسي واال

 والخضوع لالختبلرا .
( بأفنهل اليشلعر التي  Note born& Garcia ,2016ويعرفهل فنوتى بورن وغلرسةل )    

وتظهر تلك اليشلعر أثنلء جلوس  ،مشعر بهل التلييذ أثنلء مشلركته في اكأفنشطة االالدميةة
لزمالء أو إايلل التلييذ بللصف الدراسي أو االستيلع لشرح اليعلم أو التعلعل مع اليعلم وا

الواجب الينزلي أو التواصل عبر االفنترفنت أو إايلل اليهلم واكأفنشطة داخل الصف أو عند 
 خضوعه لالختبلر .

بأن االفنععلال  اكأالدميةة هى مجيوعة من  (2017 ،شلبيوفى هذا الصدد يوضح )     
اء اكأفنشطة التحصيلةة اليشلعر اإلمجلبةة والسلبةة التي ترتبط مبلشرة بللتعلم اكأالدميي وأد

االرتةلح(  ،العخر ،وتتضين افنععلال  امجلبةة مثل )االستيتلع ،ةةداخل وخلرج القلعة الدراس
 .الخجل( ،اليلل ،الةأس ،وافنععلال  سلبةة أو غير سلره مثل )القلق

االفنععلال  التي مشعر بهل التلييذ أثنلء وتعرف البلحثة االفنععلال  االالدميةة بأفنهل        
أو  ،تواجده في العصل الدراسي أو خلرجه، وتظهر هذه االفنععلال  أثنلء تعلعله مع اليعلم

 –وهذه االفنععلال  قد تكون امجلبةة مثل )اكأمل  ،أو استعداده لالمتحلفنل  ،فهيه للدروس
(، ويتحدد ذلك من الةأس –الغضب -القلق –االستيتلع( وقد تكون سلبةة مثل)اليلل –العخر 
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ويتحدد إجرائةًل من خالل تحدد افنععلال  التلييذ الدراسةة) من اكأسئلة التي خالل مجيوعة
 الفنععلال  اكأالدميةة(الدرجل  التي محصل عليهل تلييذ اليرحلة االبتدائةة على مقةلس ا

 إعداد البلحثة(.)
 :نظريات االنفعاالت األكاديمية -
 نظرية ضبط القيمة لالنفعاالت األكاديمية )التحصيلية(-أ

The control-value theory of achievement emotions                                                   
وتعتبر اكأسلس النظري لالفنععلال   ،( هذه النظرية(pekrun,2006بةكرون وضع 

ى ميكن من خاللهل تعسير الدينلمةل  االفنععللةة فى عالقتهل بللخصلئص التي تاالالدميةة وال
 ،التوقع للقلق–ه النظرية ركز  على فنيوذج القةيةوهذ ،اليواقف التعلةيةة اليختلعة تييز

الفنععلال  اكأالدميةة السلبقة ل وامتد  لتشيل االفتراضل  التي لهل عالقة بلكأحداث
وتتضح أهم  ،ومل لهل من تأثيرا  على االفندملج اكأالدميي والتنظةم الذاتي اليختلعة،

 لةة:لمالمحهل في النقلط الت
يتيلسكة من النظم النعسةة يتم النظر لالفنععلال  بلعتبلرهل مجيوعة من العيلةل  ال -

 التعبير . ،الدافعةة ،اليعرفة ،العلطعةوتتضين: 
أن فنظرية االفنععلال  اكأالدميةة  (( Jacobs& Gross,2014ويؤكد جلاوبس وجروس  -

التكلفؤ    ، object focusوضعت على أسلس ثالثة أبعلد رئةسةة هي: هدف التركيز
valence،  النشلطactivation. 

بللنسبة لهدف التركيز افترضت هذه النظرية جلفنبين أسلسيين هيل هل التركيز على  أواًل : 
أمل بللنسبة للتكلفؤ فةيكن تصنةف االفنععلال   ،اكأفنشطة التحصيلةة أم التركيز على النواتج

 لع أو ميتعة مثل)اكأمل،االستيتإلى امجلبةة 
 ،(،العخر، الراحة، البهجة( وافنععلال  سلبةة مثل )الغضب، الةأس، القلق، الحزن، الخجل

وبللنسبة لدرجة فنشلط االفنععلال  والذى مشير إلى حللة من النشلط االفنععللي والتي تجعل 
فأثنلء عيلةة النشلط االفنععللي   ،العرد في حلال  فسيولوجةة عند استجلبته للخبرا  االفنععللةة

 ،اكأمل البهجة،)و سلبى( ميكننل االشلرة إلى افنععلال  أسواء كلن ذلك النشلط )امجلبي 
الغضب(. بينيل في حللة عدم النشلط االفنععللي ميكننل تحديد  ،تةلحاالر  السعلدة، العخر،

 اليلل(. ،الةأس ،الرضل ،افنععلال )مثل االرتةلح
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فإن هذه العيلةة لةست ثلبته تيلمل  ،تهوعلى الرغم من ان االفنععلل مشكل سلوك العرد ومعرف-
 وتسيح هذه الخلصةة لالفنععلال  بيحلوال  تنظةيهل وتعديلهل. ،وييكن التحكم فيهل

( أن تقيةيل  الطالب لألحداث السلبقة الفنععلال  ( pekrun,2006واعتبر بةكرون -
النظرية  رضت هذهتواف ،التحصيل اسلسةة حيث معترض أفنهل تتوسط تأثير العوامل اليوقفةة

التوقع  ،تطلبق الهدف ،السببةة الذاتةة ،عدة أبعلد للتقيةم لوصف االفنععلال  تشيل التكلفؤ
وافترضت هذه  ،الداللة اليعةلرية لالفنععلال  ،اليواجهة اليحتيلة ،امكلفنةة التحكم ،واالحتيللةة

وهذه  ،دميةةالنظرية وجود مجيوعتين من التقيةيل  التى لهل اهيةة كبيرة لالفنععلال  اكأال
 : التقيةيل  أو التقديرا  هي

مثل )التوقع بأن اليثلبرة  ،التحكم/ الضبط الذاتي من خالل اكأفنشطة التحصيلةة والنواتج -1
 في الدراسة ستؤدى إلى النجلح .

وتعتبر كل هذه التوقعل   ،القةية الذاتةة لألفنشطة والنواتج )مثل القةية اليدركة للنجلح(-2 
والتوقعل   ،والتوقعل  النلتجة عن القدرة على التحكم في اكأفعلل ،يواقفالنلتجة عن ال

حيث  ،( هلمة الستثلرة افنععلال  التحصيلوالتوقعل  النلتجة الكلةة ،النلتجة عن اكأفعلل
معترض ان التوقعل  النلتجة عن اليواقف، والتوقعل  النلتجة عن القدرة على التحكم فى 

ة عن اكأفعلل تستخدم لتقدير أو تقيةم اليحصلة النهلئةة للقدرة على والتوقعل  النلتج ،اكأفعلل
 ويوجد فنوعين من التقيةيل  أو التقديرا  :  ،التحكم وفنلتج التحصيل اليحتيل

النوع اكأول: تقيةيل  القةية الجوهرية وهى التي تشير إلى قةية النشلط أو النلتج فى حد 
 ذاته . 

لنواتج فى رية وهى التي ترتبط بيدى فلئدة اكأفعلل أو اوالنوع الثلفني: تقيةيل  غير جوه
    .تحقيق اكأهداف اكأخرى 

 Fredricksonفريدريكسون وجوفنيروهنلك فنظرية أخرى فى االفنععلال  اكأالدميةة وضعهل    
&Joiner,2002):وهى ) 

  :فنظرية التوسةع والبنلء-ب
دور كبير فى توسةع اكأفكلر  تشير هذه النظرية إلى أن االفنععلال  اكأالدميةة لهل     

كيل تعيل على توسةع دائرة  ،وتشجع على ااتشلف طرق جديدة للتعكير والبحث ،واإلدراك
وعلى العكس  ،التعلمفنجلز واإلقبلل على عيلةة إلاهتيلم التالميذ فينعكس ذلك على دافعةة ا
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وبللتللي  ،ق واليللتجعله مشعر بللضيبةة لدى التلييذ لالفنععلال  اكأالدميةة السلف ،من ذلك
 .        ةيةةعيلةة التعلالعدم االقبلل والبعد عن مشعر ب

   Engagement Academicثانيًا: االندماج الدراسي       
 إلى أن (Pint rich & Linnenbrink,2002 )ريتش لينينبرينك  يوضح بينت       

تعلم داخل حجرا  الدراسة الجهد الذي يبذله الي فنوعةة ومقدار مصطلح االفندملج مشير إلى
اليندمجين معرفةل بأفنهم أاثر عيقل مع اليعلم أو الزمالء، ويتسم الطالاب سواء أثنلء التعلعل 

في تعكيرهم وأاثر استخدامل الستراتةجةل  التعلم الععللة، كيل أفنهم أاثر قدرة على العهم 
 اليعروضة عليهم. واالستةعلب من خالل الدراسة عن علمل اليعنى لليعلومل  اليختلعة

االفندملج الدراسي بأفنه (  Roberts & Mcneese,2007:2يعرف روبرتس وملانيز )و     
  واليعلرف مقدار الطلقة الجسيةة والنعسةة التي مخصصهل الطللب للحصول على الخبرا

؛ ميل مشعره بللرضل واالرتةلح تجله مل ميلرسه من مهلم وأعيلل عللةةاكأالدميةة بيستويل  
 .خل العصل الدراسيدا
االفندملج الدراسي بأفنه الوقت والطلقة التي  (kuh et al, 2008ويشير كوه وآخرون  )   

وأمضًل الجهد الععلل الذى تكرسه اليؤسسل   ،مستهلكهل التلييذ في اكأفنشطة التعلةيةة الهلدفة
 لهذه الييلرسل  التربوية .

بأفنه فنشلط من خالله تنيو استجلبة  (Hart et al, 2011هلر  وآخرون ) كيل معرفه   
اليعليين للبيئة ويحلولون من خالل االفنخراط فى اكأفنشطة الدراسةة والصفةة ويرتبط ذلك 

 بللعديد من النتلئج التعلةيةة مثل )االفنجلز التعلةيي والسلوك (.
( االفندملج الدراسي بأفنه االستراتةجةل  الى  Lam et al, 2014ويوضح الم وآخرون )    

فللتالميذ الذين يندمجون معرفةًل تتكون لديهم قدرة  ،يتبنلهل التالميذ ويستخدموفنهل فى التعلم
ابيرة على اليعللجة اليعرفةة والعهم العييق لليوضوعل  واالحتعلظ بلليعلومل  وأمضًل 

 تذكرهل بسهولة .
ألفنشطة ( بأفنه الوقت والجهد الذى مخصصه الطالب ل2019،1٨5،عبدالحييد)عرفه وي      

وعالقة الطالب بيجتيع الدراسة متضينل  ،التربوية الصحةحة داخل وخلرج حجرة الدراسة
 وفرص التعلم. ،واليحتوى الدراسي ،اكأشخلص
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 :مستويات االندماج -
( أظهر التالميذ مستويل  مختلعة من  Schlechty,2002دراسة شلةختي ) من خالل  

 االفندملج تتيثل فةيل يلى:
هو أعلى مستوى افندملج الطالب وفةه يدرك الطالب معنى  :اج الحقيقيمستوى االندم-ا

شخصي لألفنشطة اكأالدميةة التي مقومون بهل، ولديهم االرادة للتعلم واليثلبرة فى مواجهة 
 ويهدف إلى حقيق مستوى جيد من اكأداء . ،الصعوبل 

، ويقوم الطالب وهو اليستوى الذى مكون فةه تقدير الطالب منخعضلً  :اإلذعان الظاهري -2
ويقومون بللعيل فقط  ،بلليهلم بغرض الطلعة حيث يؤدون الحد اكأدفنى من اليتطلبل 

وتتيثل رغبتهم اكأسلسةة فى  ،لتجنب العواقب السلبةة كللحصول على عالمل  منخعضة
 تجنب توبةخ اليعليين والصراع مع اكأقران.

وى يرون قةية للعيل ويون أن ال يزال الطالب فى هذا اليست :اإلذعان االستراتيجي-3
وسوف يتعوقون عن  ،اكأفنشطة تستحق القةلم بهل فقط لنيل االستحسلن والعالمل  اليرتععة

كيل يرغبون فى فنيل تقدير اليعلم وإعجلب  ،العيل إذا لم مضين لهم تلك اليكلسب الخلرجةة
 الزمالء.

 ،بًل فنحو اليهلم اكأالدميةة: هو اليستوى الذى مكون لدى الطالب خالل اتجلهًل سللالتمرد-4
وربيل مشجعون الطالب  ،ويأتون بأفعلل من شأفنهل تعطيل االخرين ،ويرفضون القةلم بللعيل
 االخرين على التيرد .

: من خالل هذا اليصطلح ال يندمج الطالب فى أفنشطة ومهلم الصف االنسحاب-5
مل مطلب منهم  قدرة على أداءويشعرون بعدم ال ،وال يدركون أهيةة النشلط ،وينعزلون وجدافنةلً 

 بسبب فنقص القدرة .
 :العالقة بين االندماج الدراسي واالنفعاالت األكاديمية- 

االفندملج الدراسي العالقة بين بإجراء العديد من اكأبحلث إلثبل   لقد قلم البلحثون       
 Pekrun,etن فلقد أاد بةكرو  ،واالفنععلال  اكأالدميةة ولكن هذه اكأبحلث مل زالت في مهدهل

al,2017))  لتى فى اليقلبل وا كأالدميةة فى افندملج التالميذالفنععلال  االكبير ل تأثيرالعلى
تؤثر على مستوى تعلةيهم وتحصيلهم الدراسي بحيث ميكن امجلد عالقة ارتبلطةة بين 
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ن زمل  اليتنوعة مكذلك فإن اليةكلفني ،ملجهم الدراسيوافند للتالميذ االفنععلال  اكأالدميةة
 .وظةعة االفنععلال   فياالفندملج ميكن أن تسهم 

( وجود   Ulmanen , 2014أليلفنيين ) قد أظهر  العديد من الدراسل  مثل دراسةو       
، كيل توصلت دراسة   اكأالدميةة واالفندملج الدراسيعالقة ارتبلطةة دالة بين االفنععلال

يةة واإلحسلس بلليتعة التعلةيةة ( إلى الدور اإلمجلبي لالفنععلال  اكأالدم2012،)حسلفنين
اكأفنشطة التعلةيةة واليهلم الدراسي واهتيلمهم بأداء وإفنجلز  على افندملج التالميذ داخل العصل

 اليطلوبة منهم .
    Academic  Self-Efficacyثالثًا: الكفاءة الذاتية األكاديمية

دورا لة الذاتةة التي جلء بهل بنتعتبر الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة هي أحد أشكلل الكعلء        
Bandura,1977))   كأحد اليصطلحل  النعسةة التي تشير إلى معتقدا  العرد حول إفنجلزه

  .اكأالدميي
مجيوعة  هي( أن الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة (Kim & Park,2000يرى كةم وبلركو         

رته على القةلم بسلوكةل  اكأحكلم الصلدرة عن الطللب والتى تعبر عن معتقداته حول قد
وتحدى  ،وقدرته على التعلمل مع اليواقف الصعبة واليعتقدا  الصعبة واليعقدة ،معينة

 ومدى مثلبرته إلفنجلز اليهلم الواجب علةه فعلهل . ،الصعلب
( الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة بأفنهل اعتقلد أو إدراك العرد 50٨:  2004،الزيل ويعرف )      

، ومل تنطوي علةه من مقومل  عقلةة علةة إمكلفنلته أو قدراته الذاتةةه أو فلليستوى كعلءت
ليعللجة اليواقف أو اليهلم أو  ،وحسةة فسيولوجةة عصبةة ،معرفةة وافنععللةة دافعةة

والتأثير في اكأحداث لتحقيق إفنجلز مل في ظل اليحددا   ،اليشكال  أو اكأهداف اكأالدميةة
 البيئةة القلئية.

اتجلهل  العرد فةعرف الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة بأفنهل  (210-209:  2019 ،صقر)أمل    
فنحو تحصيله الدراسي وقدرته على إدارة الوقت ومقدرته اكأالدميةة على التعوق واالفنجلز 

 الدراسي مقلرفنة مع أقرافنه الطلبة . 
 في الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة:العوامل اليؤثرة -

ة الذاتةة في الكعلء التى تؤثرالعوامل  على أن Bandura, 1977)) بلفندورا  أاد      
 اكأالدميةة تتيثل فى:
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: فخبرا  النجلح التي مير بهل العرد وإفنجلزاته اكأالدميةة تدعم الكعلءة  اإلنجازات الفردية-1
ى بينيل يؤد ،فإذا تكرر فنجلح العرد ازداد شعوره بللكعلءة الذاتةة اكأالدميةة ،الذاتةة لدمه

 اإلخعلق إلى تدفنى الكعلءة اكأالدميةة .
: وتتيثل فى فنيذجة العرد لخبرا  االخرين واستعلدته منهل خالل تعلعله الخبرات البديلة-2

فللنيذجة تعد مصدرا مهيل للكعلءة الذاتةة  ،االجتيلعى مع الزمالء واكأقران وأفراد مجتيعه
من اآلخرين تأثير قوى فى شخصةة العرد وللخبرا  البديلة التى مكتسبهل العرد  ،اكأالدميةة
 وفعلليته.

: ويتيثل هذا اليصدر بيحلوال  اإلقنلع الى يتلقلهل العرد من النلس اليوثوقين اإلقناع-3
أن يؤمن الشخص القلئم بلإلقنلع والنصلئح أو التحذيرا  التى  ينبغيولكى يتحقق ذلك  ،بهم

تصدر عن  التية الذا  عن تلك فعللة فيتصدر عن شخص موثوق به لهل تأثير أابر 
 شخص غير موثوق به .

: يتعلم معظم النلس أن محكيوا على قدرتهم على تنعيذ عيل معين اإلستثارة االنفعالية-4
فللذين مشعرون بخوف شديد أو قلق حلد مغلب أن تكون  ،االفنععللةة االستثلرةضوء  في

 توقعل  فعللةة الذا  لديهم منخعضة.
  :فعاالت األكاديمية والكفاءة الذاتية األكاديميةالعالقة بين االن-

( إلى أن االفنععلال  اكأالدميةة هي Cocorada,2016أشلر كوكو رادا )        
االفنععلال  التي تصلحب عيلةة التعلم وهى التي تظهر قبل وأثنلء وبعد التواجد بللصف 

(   (Kim & Park,2000كةم وبلرك أشلركيل  ،الدراسي واالستذكلر والخضوع لالختبلرا 
بأن الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة هي مجيوعة اكأحكلم الصلدرة عن الطللب والتي تعبر عن 

وقدرته على التعلمل مع اليواقف الصعبة  ،معتقداته حول قدرته على القةلم بسلوكةل  معينة
ب علةه ومدى مثلبرته إلفنجلز اليهلم الواج ،وتحدى الصعلب ،واليعتقدا  الصعبة واليعقدة

وتوصلت العديد من الدراسل  إلى وجود عالقة كبيرة بين االفنععلال  اكأالدميةة  ،فعلهل
 توصلت كيل ،)(Villavicencio , 2013فيالفةسينسيو والكعلءة الذاتةة اكأالدميةة كدراسة 

إلى أن الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة واالفنععلال   (Rui Zhen(2017,دراسة روي زين
إلمجلبةة تتوسط في العالقل  بين كل من الكعلءة والرضل عن االرتبلط بللتعلم ؛ اكأالدميةة ا



 

 

 

) 1٨) 

 2021 أبريل، 1ج، 66جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 د. مسر توفيق  عبداهلل  وهبه

ايل توصلت النتلئج إلى أن االفنععلال  اكأالدميةة السلبةة تتوسط العالقة بين الرضل عن 
 الدراسةة.  الصلة واليشلركة 

  :الدراسات السابقة
حوث السلبقة وثةقة الصلة بحصر الدراسل  والب-قدر استطلعتهل -قلمت البلحثة        

 تم تصنةعهل في اليحلور التللةة :ومن ثم فقد  بللبحث الحللي أو بأحد متغيراته
 :ميذ المرحلة االبتدائية ومنهادراسات تناولت االنفعاالت األكاديمية لدى تال المحور األول:

لعد هدفت إلى التعرف على الطرق التى تس والتي-( : (Pekrun,2014دراسة بةكرون -1
االبتدائةة في تنيةة االفنععلال  اكأالدميةة اإلمجلبةة وخعض االفنععلال  تالميذ اليرحلة 
وأهيهل مسلعدة اليعليين لتالميذهم فى تطوير ثقتهم بأفنعسهم وتنيةة القةم  ،اكأالدميةة السلبةة

لت ( تلييذ وتوص1٨7الداخلةة لديهم من أجل االستيتلع بللتعلم، وتكوفنت عينة الدراسة من )
وقد حدث ذلك من خالل استخدام  ،النتلئج إلى وجود االفنععلال  اكأالدميةة لدى التالميذ 

وتجنب استخدام  ،ووضع أهداف مسعى الطعل لكى محققهل ،أسلليب تربوية عللةة الجودة
اختبلرا  بللغة الصعوبة وتهيئة منلخ دراسي جيد مقوم على الود واالحترام اليتبلدل بين 

 العصل الدراسي .اكأقران داخل 
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة  -( : Elise Noyes et al, 2015دراسة إليزي فنويز ) -2

،وتكوفنت اليجلل اكأالدميي وتعلم الخدمل  اكأالدميةة فيدور االفنععلال  اكأالدميةة للتالميذ 
الدراسة مقةلس  واستخدمت إفنلث( ٪6٨ ،ذكور ٪32تلييذ )( 193)من  الدراسة عينة
وتوصلت النتلئج إلى أن اليكون الرئةسي لديهم تجله افنععلالتهم  ،ععلال  اكأالدميةةاالفن

توصلت النتلئج أمضًل و ،تيت معهم التياكأالدميةة كلفنت اإلثلرة واليتعة وذلك أثنلء اليقلبلة 
على أهيةة  الدراسة وأاد  ،إلى أهيةة االفنععلال  اكأالدميةة في التنيةة العكرية لدى التالميذ

 ر اليعلم فى مسلعدة التالميذ على االفنتعلل من تجربة كأخرى واالستعلدة منهل.دو 
اكأالدميةة  االفنععلال  التعرف علىإلى هذه الدراسة هدفت  (:2019،حنعيدراسة ) -3

وتكوفنت عينة الدراسة من  ،االبتدائةةوعالقتهل بللرفلهةة النعسةة لدى عينة من تالميذ اليرحلة 
 ،اكأالدميةة االفنععلال ، واستخدمت الدراسة مقةلس أفنثى( 106 ،ذكر 90تلييذ ) 196

وتوصلت النتلئج إلى وجود عالقة ارتبلطةة موجبة بين  ،ومقةلس الرفلهةة النعسةة لألطعلل
سللبة بين  ارتبلطةةوجود عالقة و  ،سةةاكأالدميةة اإلمجلبةة والرفلهةة النع االفنععلال 
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اكأالدميةة اإلمجلبةة  االفنععلال كيل كلفنت  ،فلهةة النعسةةاالفنععلال  اكأالدميةة السلبةة والر 
حين أن االفنععلال  اكأالدميةة السلبةة منبئل  سللبة  فيمنبئل  موجبة للرفلهةة النعسةة 

 للرفلهةة النعسةة .
تنيةة  في تدريبيهدفت إلى التعرف على فلعلةة برفنلمج  (:2019دراسة )حسن، -4

خعض العجز اليتعلم لذوى صعوبل  التعلم من  فيلبةة وأثره اكأالدميةة اإلمج االفنععلال 
واشتيلت عينة  ،التدريبيبقلء أثر فعللةة البرفنلمج  عليوالتعرف  ،االبتدائةةتالميذ اليرحلة 
ذوى  االبتدائي( من ذوى العجز اليتعلم من تالميذ الصف السلدس 16البحث على )
( تالميذ ٨وعة تجريبةة وعددهل )تم تقسةيهم إلى مجيوعتين؛ مجي ،صعوبل  التعلم

( تالميذ، واستخدمت الدراسة مقةلس االفنععلال  اكأالدميةة ٨ومجيوعة ضلبطة وعددهل )
وتوصلت النتلئج إلى فعللةة البرفنلمج  ،التدريبيوالبرفنلمج  ،ومقةلس العجز اليتعلم ،اإلمجلبةة
لبحث وتأثيره فى خعض العجز اكأالدميةة اإلمجلبةة لدى عينة ا االفنععلال  تنيةة في التدريبي
كيل أظهر  النتلئج وجود بقلء كأثر البرفنلمجةالتدريبى فى االفنععلال  اكأالدميةة  ،اليتعلم

 اإلمجلبةة والعجز اليتعلم لدى تالميذ اليجيوعة التجريبةة .
 ومنها: الدراسيدراسات تناولت االنفعاالت األكاديمية واالندماج  :المحور الثانى

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن االفنععلال   (:(Coates, 2007تسدراسة كو -1
مدى إمكلفنةة التنبؤ بيستويل   والتعرف على ،اكأالدميةة اليرتبطة بلالفندملج الدراسى

واستخدمت  ،فندملج الدراسىة اليعرفةة لليعلومل  من خالل االفنععلال  اليرتبطة بلالاليعللج
وأجريت الدراسة  ،ة وتم تطبةقه أثنلء الحصص اليدرسةةفنععلال  اكأالدميةالدراسة مقةلس اال
وتوصلت النتلئج إلى عدم وجود  ،( من طللبل  اليرحلة الثلفنوية432على عينة قوامهل )

اليرتبطة بلإلفندملج الدراسى فى مستويل  اليعللجة  االفنععلال  ومنخعضي مرتععيفروق بين 
 .الدراسى بلالفندملجاليرتبطة  االفنععلال اليعرفةة من خالل 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقل  السببةة بين الدعم  (:2012،دراسة )حسلفنين-2
 الدراسة فى الستراتةجةةالطالب اكأالدميةة ومدى استخدامهم  وافنععلال لليعلم  الوجدافني

لدى طالب اليرحلة االعدادمة، وتكوفنت عينة الدراسة من  اليعرفي واالفندملجاليسلعدة 
 الوجدافنيالدعم ، االفنععلال  اكأالدميةةواستخدمت الدراسة مقليةس:  ،ذتليي (200)

وقد أشلر  النتلئج إلى ،اليعرفيواالفندملج  ،اليتعة التعلةيةةاليدرك،االفنتيلء لبيئة الصف،
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ايل أاد  النتلئج أمضًل على ح لتوضةح العالقل  بين اليتغيرا ،اليقتر  البنلئيصحة النيوذج 
اكأالدميةة واإلحسلس بلليتعة التعلةيةة على افندملج التالميذ  علال لالفنع اإلمجلبيالدور 

 واهتيلمهم بأداء وإفنجلز اكأفنشطة التعلةيةة واليهلم اليطلوبة منهم . الدراسيداخل العصل 
العالقة بين االفنععلال   هدفت إلى معرفة والتي(:Ulmanen , 2014)أليلفنييندراسة -2

 الدراسي افندملجهممستخدمهل التالميذ لبنلء  التيالتوضةح( ،ستراتةجةل )الحع االاكأالدميةة و 
الصف  في (7٨)( طللب161وتكوفنت عينة الدراسة من) ،البيئة االجتيلعةة فى اليدرسة في

واستخدمت الدراسة مقةلس االفنععلال  اكأالدميةومقةلس  (،الصف الثلمن في (٨3)،السلدس
بين االفنععلال   امجلبةة قة ارتبلطةةتوصلت النتلئج إلى وجود عالو  االفندملج الدراسي

 .  الدراسياكأالدميةة واالفندملج 
إلى معرفة العالقة هذه الدراسة هدفت  (: (Kahu et al, 2015وآخرون  كلهوا دراسة-4

( طللب 159وتكوفنت عينة الدراسة من ) ،ةة وافندملج الطالببين االفنععلال  اكأالدمي
تجيةع كل اليعلومل  اليتعلقة وتم  ،اكأول بللجلمعة تم تتبعهم خالل العصل الدراسى ،جلمعى

فندملج فى هذه الدراسة عن طريق العيديو واليقلبال  قبل بلالفنععلال  اكأالدميةة اليختلعة واال
واظهر  النتلئج أن اإلفنععلال  اكأالدميةة اليختلعة لهل عالقل  كبيرة  ،وبعد العصل الدراسى

 ، لعنلصر التى تؤثر فى االفندملج هى االفندملج االفنععللىوكلفنت أهم ا ،فى الدراسة بلالفندملج
 كعوامل منشطة أو مثبطة لالفندملج وللنواتج. االفنععلال  اعتبر و 
إلى تحديد مدى ارتبلط هذه الدراسة هدفت  (:(Ganotice et al, 2016دراسة جلفنوتك -5

سلسةة )الدافعةة بروفيال  االفنععلال  اكأالدميةة للطالب واليكوفنة من فنواتج التعلم اكأ
 ،التحصيل االالدميى( من خالل اليدخل اليتيركز حول العرد ،الدراسي االفندملج ،االالدميةة

وتم  ،إفنلث(235،ذكور106ارس الثلفنوية )د( من طالب الي341وتكوفنت عينة الدراسة من )
 وتوصلت النتلئج إلى وجود عالقة ،تطبيق استبلفنة االفنععلال  االالدميةة فى الريلضةل 

 ارتبلطةة بين االفنععلال  اكأالدميةة واالفندملج الدراسى والتحصيل فى ملدة الريلضةل  .
( افندملج داخلى هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تجيعل  2017 ،شلبى( دراسة -6

 ،اكأفراد ذوى بروفيال  االفنععلال  اكأالدميةة اليتشلبهة بلستخدام أسلوب التحليل العنقودي
 ،هذه البروفيال  في استراتةجةل  تنظةم االفنععلال  اكأالدميةة )افنتقلء اليوقفوالعالقة بين 
وتكوفنت عينة  ،اعلدة توجةه االفنتبله( وبين التحصيل واالفندملج الدراسي ،تنيةة القدرا 
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 ،قةلس االفنععلال  اكأالدميةةم واستخدمت الدراسة: ،بًل وطللبة( طلل17٨الدراسة من )
استراتةجةل  تنظةم االفنععلال  اكأالدميةة واليعدل  د عالقة دالة بينوتوصلت النتلئج إلى وجو 

 واالفندملج الدراسي .
هدفت هذه الدراسة إلى وضع فنيوذج بنلئى يوضح   :(201٨ ،أمين ،القصبى)دراسة  -7

 ،واستراتةجةل  التعلم ،التأثيرا  السببةة بين االفنععلال  اكأالدميةة وكل من االفندملج الدراسي
طللبًل وطللبة  (132) وتكوفنت عينة الدراسة من ،ل اكأالدميي لدى طلبة اليلك خللدوالتحصي

وتم استخدام ثالث مقليةس هى: مقةلس االفنععلال  خللد من طالب جلمعة اليلك 
وتوصلت النتلئج إلى  ،ومقةلس استراتةجةل  التعلم ،ومقةلس االفندملج الدراسى ،اكأالدميةة

دالة بين االفنععلال  اكأالدميةة اإلمجلبةة وكل من : االفندملج وجود عالقة ارتبلطةة موجبة و 
وجود عالقة كيل توصلت النتلئج إلى  ،الدراسى واستراتةجةل  التعلم والتحصيل اكأالدميى

ارتبلطةة سللبة بين االفنععلال  اكأالدميةة السللبة وكل من : االفندملج الدراسى واستراتةجةل  
 التعلم والتحصيل اكأالدميى.

 دراسات تناولت االنفعاالت األكاديمية والكفاءة الذاتية األكاديمية ومنها:  لمحور الثالث :ا
لءة والتى هدفت إلى معرفة العالقة بين الكع (: Ann Arbor,2009دراسة آن أربور)-1

وتكوفنت عينة الدراسة  ،واإلفنععلال  اكأالدميةة لدى طلبة الجلمعل الذاتةة اكأالدميةة والدوافع 
واستخدمت الدراسة اكأدوا  التللةة : مقةلس الكعلءة الذاتةة  ،( طللب جلمعى200) من

وتوصلت فنتلئج  ،ومقةلس اإلفنععلال  اكأالدميةة ،ومقةلس التحعيز اكأالدميي ،اكأالدميةة
لهل تأثير إمجلبي  ترتبط بلالفنععلال  اكأالدميةة، وأن الدراسة إلى أن الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة

اإلفنععلال  اكأالدميةة  علىوأمضًل لهل تأثير سلبي  ،لى اإلفنععلال  اكأالدميةة اإلمجلبةةابير ع
فنععلال  اكأالدميةة فع اكأالدميةة ميكن أن تتنبأ بلالوأوضحت الدراسة أمضًل أن الدوا ،السلبةة

رتبط   اكأالدميةة اإلمجلبةة ويععلالالدافع الداخلي بشكل إمجلبي بلالفنحيث يرتبط  -اليختلعة 
 .سلًبل بلإلفنععلال  اكأالدميةة السلبةة اليوجهة فنحو النشلط 

هدفت الدراسة إلى معرفة الدور الوسةط  : ),Villavicenci (2013دراسة فيالفةسينسيو  -2
تحقيق اإلفنجلز للطالب لالفنععلال  اكأالدميةة السلبةة بين الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة و 

وتم استخدم مقةلس اإلفنععلال   ،طللًبل جلمعًةل (1345)سة من ، وتكوفنت عينة الدراالعلبينيين
وتوصلت فنتلئج  ،ومقةلس تحقق االفنجلز ،ومقةلس الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة ،اكأالدميةة
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الدراسة إلى أن الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة لهل عالقة ارتبلطةة امجلبةة بدرجل  الطالب الذين 
ععلال  اكأالدميةة السلبةة، كيل وجد  أمضًل عالقة حصلوا على أقل الدرجل  فى اإلفن

ارتبلطةة سلبةة بين الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة وبين درجل  الطالب الذين حصلوا على أعلى 
 الدرجل  من اإلفنععلال  اكأالدميةة السلبةة. 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن ( :, Dave Putwain 2013 دراسة دمف بوتوين  )-3
ة بين الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة واالفنععلال  اكأالدميةة والنجلح اكأالدميى  لدى عينة العالق

طللب من طالب العرقة اكأولى  (206)من طلبة الجلمعة وتكوفنت عينة الدراسة من 
قةلس االفنععلال  وم ،وتم استخدام مقةلس الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة ،اليلتحقين بللجلمعة

تجيةع اكأداء اكأالدميي عبر التقيةيل  التى وضعهل اكأسلتذه في العصول وتم  ،اكأالدميةة
واشلر  النتلئج إلى وجود عالقة ارتبلطةة ذا  داللة احصلئةة بين الكعلءة  ،التى تم تقسةيهل

اكأالدميي ة والنجلح اكأالدميى فكلن اكأداء الذاتةة اكأالدميةة وبين االفنععلال  اكأالدمية
، وتم اكأالدميةة الغير سلره ي اكأاثر متعة واكأقل عدًدا من االفنععلال أفضل للعصل الدراس
 فقط . السلرهفنععلال  اكأالدميةة تبلدلة بين اكأداء اكأالدميي واالدعم العالقل  الي

: هدفت هذه et al, 2018 ) ( Ali Asghar Hayatدراسة علي أصغر حةلة وآخرون -4
ة الذاتةة اكأالدميةة واالفنععلال  اكأالدميةة لكعلءراسة إلى معرفة العالقل  بين ادال

وتكوفنت عينة الدراسة   ،واستراتةجةل  مل وراء إدراك التعلم مع اكأداء اكأالدميي لطالب الطب
واستخدمت اكأدوا  التللةة : مقةلس  ،طللب بكلةة الطب فى مراحل مختلعة( 370)طللب

واستبةلفنل  الكعلءة الذاتةة  ،اء اليعرفيواستراتةجةل  التعلم مل ور  ،االفنععلال  اكأالدميةة
وتوصلت النتلئج: إلى أن استراتةجةل  مل وراء اليعرفةة واإلفنععلال  اكأالدميةة  ،اكأالدميةة

كيل  ،تلعب دوًرا وسةًطل في العالقة بين الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة للطالب واكأداء اكأالدميي
ين االفنععلال  اكأالدميةة والكعلءة الذاتةة اكأالدميةة أشلر  النتلئج بأفنه يوجد عالقة ارتبلطةة ب

 .واكأداء اكأالدميي للطالب
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الدور  (:K.Kustyarini   (2020 ,دراسة كوسترينى-5

الوسةط كأسلليب التعلم النشط بين الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة  واإلفنععلال  اكأالدميةة على 
طللًبل من طالب الجلمعة، وتم  (160)وتكوفنت عينة الدراسة من ،طالبمخرجل  التعلم لل

وأظهر  النتلئج  ،ومقةلس اإلفنععلال  االالدميةة ،تطبيق مقةلس الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة
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كيل توصلت  ،وجود عالقة موجبة بين االفنععلال  اكأالدميةة والكعلءة الذاتةة اكأالدميةة
النشط  كلن له تأثير كبير على مخرجل  التعلم للطالب مثل  أن أسلوب التعلمالنتلئج إلى 

 ،ومنلقشة اليهلم اليعطلة ،إبداء اآلراء اليتعلقة بلليواد التي يلقيهل اليحلضرون اليشلركون 
ةع الطالب على القةلم والتعلعل الجيد أثنلء الدروس وزيلدة الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة مثل تشج

 بكل ذلك .
 :دراسات السابقةالتعليق على ال

 من خالل العرض السابق للدراسات السابقة يتضح أن :    
بعض الدراسل  توصلت إلى وجود االفنععلال  اكأالدميةة عند تالميذ اليرحلة االبتدائةة -1

 ,Elise Noyes et al) وآخرون  ودراسة إليز فنويز ،( (Pekrun,2014ادراسة بةكرن 
 (2019اسة )حسن، و در  ،( 2019،)ودراسة حنعى ،(  2015

دراسة وعن عالقة االفنععلال  اكأالدميةة بلالفندملج الدراسى فقد توصلت دراسة كل من -2
 Kahuوآخرون  اكلهو ودراسة  ،(Ulmanen , 2014ودراسة  أوليلفنين ) ،(2012،)حسلفنين

et al, 2015) )،  دراسة جلفنوتكوGanotice et al, 2016)  )، ودراسة كوتسCoates, 
لى وجود عالقة وثةقة ( إ201٨ ،أمين ،القصبى)ودراسة  ،(2017،راسة شلبىد، )و ((2007

 لال  اكأالميةة واالفندملج الدراسى .عالصلة بين االفنع
فقد توصلت دراسة كاًل  ،وعن عالقة االفنععلال  اكأالدميةة بللكعلءة الذاتةة اكأالدميةة-3

 ( et al, 2018آخرون ودراسة علي أصغر حةلة و ،( Ann Arbor,2009) دراسة آن أربور
Ali Asghar Hayat (ودراسة روي زين ،) ,2017 Rui Zhen )،  دراسة دمف بوتوين  و

( 2013 Dave Putwain , )،   ودراسة ملفورسكيKaitlyn A. Yavorsky , 2017) 
 Ann Arbor,2009دراسة آن أربور)و  ،)(Villavicencio , 2013فةسينسيو ودراسة فيال،(

 تبلطةة بين االفنععلال  اكأالدميةة والكعلءة الذاتةة اكأالدميةة .(عن وجود عالقة ار 
  :فروض الدراسة

في ضوء العرض السلبق للدراسل  السلبقة واإلطلر النظري فإن البلحثة تيكنت من     
 صةلغة فروض دراستهل على النحو التللي:

قةلس االفنععلال  درجل  التالميذ على م ارتبلطةة ذا  داللة احصلئةة بين توجد عالقة-1
 اكأالدميةة ودرجلتهم على مقةلس االفندملج الدراسي.
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التالميذ على مقةلس االفنععلال   ارتبلطةة ذا  داللة احصلئةة بين درجل توجد عالقة -2
 ةلس الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة .اكأالدميةة ودرجلتهم على مق

االفنععلال   ميذ على مقةلسبين متوسطل  درجل  التالفروق ذا  داللة إحصلئةة توجد -3
وفقًل ليتغير الجنس لدى عينة من تالميذ اليرحلة االبتدائةة  )امجلبةة / سلبةة( اكأالدميةة

  .)ذكور/ افنلث( 
االفندملج  بين متوسطل  درجل  التالميذ على مقةلس فروق ذا  داللة إحصلئةةتوجد -4

 يتغير الجنس ) ذكور/ افنلث ( .الدراسي لدى عينة من تالميذ اليرحلة االبتدائةة وفقًل ل
الكعلءة  بين متوسطل  درجل  التالميذ على مقةلس فروق ذا  داللة إحصلئةةتوجد -5

 الذاتةة اكأالدميةة لدى عينة من تالميذ اليرحلة االبتدائةة وفقًل ليتغير الجنس )ذكور/ افنلث(.
 علال  اكأالدميةة .ميكن التنبؤ بلالفندملج الدراسي من خالل الدرجة على مقةلس االفنع-6
ميكن التنبؤ بللكعلءة الذاتةة اكأالدميةة من خالل الدرجة على مقةلس االفنععلال  --7

 اكأالدميةة .
  :منهج وإجراءات البحث

على الينهج الوصعي االرتبلطي العلرقي وذلك بهدف  حلليال البحثعتيد مأواًل: الينهج: 
واالفندملج الدراسي والكعلءة الذاتةة اكأالدميةة الكشف عن العالقة بين االفنععلال  اكأالدميةة 

 كل من وكذلك الكشف عن العروق بين الجنسين في ،لدى عينة من تالميذ اليرحلة االبتدائةة
وأمضًل اكأسلوب التنبؤي  ،االفنععلال  اكأالدميةة واالفندملج الدراسي والكعلءة الذاتةة اكأالدميةة

من خالل الدرجة  الدراسى والكعلءة الذاتةة اكأالدميةةلالفندملج بلدراسة مدى امكلفنةة التنبؤ 
 .على مقةلس االفنععلال  اكأالدميةة 

 :البحث ثانيًا: عينة
 ة:عينة الدراسة االستطالعي-1

إلى الوقوف على مدى منلسبة اكأدوا  اليستخدمة والتأاد  االستطالعةةهدفت الدراسة      
البنود اليتضينة في أدوا  البحث والتعرف والتأاد من وضوح  من وضوح تعلةيل  اكأدوا ،

قد تظهر أثنلء التطبيق والعيل على تالشيهل والتغلب عليهل، إلى جلفنب  التيعلى الصعوبل  
التحقق من صدق وثبل  أدوا  البحث، ولتحقيق هذا قلمت البلحثة بتطبيق أدوا  البحث 

  الصف السلدس تلييذ من تالميذ وتلييذا( 200)على عينة استطالعةة تكوفنت من 
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 يتوسطبعلم ( 12- 11مين تتراوح أعيلرهم )الجديدة ليدرسة مسهلة االبتدائةة  االبتدائي
( شهر، وقد حرصت البلحثة على أن تكون 2.9٨)معةلري ( علمًل وافنحراف 11.6) عيرى 

ميلثلة لعينة الدراسة اكأسلسةة من حيث اشتيللهل على الذكور واإلفنلث العينة االستطالعةة 
 .االبتدائيصلرهل على تالميذ الصف السلدس واقت
 عينة الدراسة األساسية: -2

أفنثى( من تالميذ وتلييذا  135ذكر، 165( تلييذ )300تكوفنت عينة الدراسة من )     
ببعض مدارس إدارة السنطة التعلةيةة) مدرسة مسهلة االبتدائةة  االبتدائيالصف السلدس 

يتوسط ب( علم 12- 11مين تتراوح أعيلرهم)  ،(ليشتركةاومدرسة مسهلة االبتدائةة  ،الجديدة
أن تكون ( شهر وقد حرصت البلحثة على 2.٨٨علمًل وافنحراف معةلرى ) )11.7) عيرى 

من  ولوتم التطبيق في الترم اكأ ،عينة الدراسة مقتصرة على تالميذ الصف السلدس االبتدائى
 . 2020العلم الدراسى

 :ثالثًا : أدوات الدراسة
 : مقياس االنفعاالت األكاديمية )إعداد الباحثة(أواًل 

فندرة اكأدوا  التي تقةس بسبب البحث  االفنععلال  اكأالدميةة اليستخدم فى تم إعداد مقةلس
 كيل أن اليقليةس التى وجد  كلفنت أبعلدهل ،تغير لدي تالميذ اليرحلة اإلبتدائةةيهذا ال

 . مختلعة عن أبعلد البحث الحللي
   مقياس:خطوات اعداد ال

اطلعت البلحثة على مل أتةح لهل من إطلر فنظرى ودراسل  سلبقة وبحوث ومراجع عربةة -1
وأجنبةة وبعض اآلراء والنظريل  اليتعلقة بيوضوع الدراسة وبعض اليقليةس واالختبلرا  
التى تنلولت االفنععلال  اكأالدميةة من أجل التعرف على الطرق واكأدوا  اليستخدمة 

ن اليقليةس العلمة فى صةلغة العبلرا  التى تنلسب كل بعد من اكأبعلد ومن واإلستعلدة م
 ،(Pekrun et al, 2005)حثة: مقةلس لأهم هذه اليقليةس التى اطلعت عليهل الب

(Pekrun et al, 2011)،Villavicencio& Bernardo,2013) ،) 2018) 
(Yukselir,،(2019،) حنعي ،(2016 ،) بغدادى 

لحثة على اليقليةس السلبقة واإلطلر النظرى قلمت البلحثة ببنلء الصورة بعد إطالع الب-3
اكأولةة ليقةلس االفنععلال  اكأالدميةة لتالميذ اليرحلة االبتدائةة وقد وضعت تعريف اجرائى 
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حيث عرفته البلحثة بأفنه " االفنععلال  التي مشعر بهل التلييذ أثنلء تواجده فى العصل  ،له
تظهر هذه االفنععلال  أثنلء تعلعله مع اليعلم، أو فهيه للدروس، أو الدراسي أو خلرجه، و 

االستيتلع (  –العخر  –استعداده لالمتحلفنل ، وهذه االفنععلال  قد تكون امجلبةة مثل )اكأمل 
الةأس(، ويتحدد ذلك من خالل مجيوعة من  –الغضب -القلق –وقد تكون سلبةة مثل) اليلل

)ويتحدد إجرائةًل من خالل الدرجل  التي محصل  تلييذ الدراسةةاكأسئلة التى تحدد افنععلال  ال
عليهل تلييذ اليرحلة االبتدائةة على مقةلس االفنععلال  اكأالدميةة اليستخدم في الدراسة( 

 )إعداد البلحثة(.
( عبلرة على متخصص فى اللغة 42قلمت البلحثة بعرض اليقةلس فى صورته اكأولةة )-4

ة البنلء والصةلغة اللغوية لعبلرا  اليقةلس،وبعد ذلك تم عرض العربةة للتأاد من سالم
اليقةلس مع التعريعل  اإلجرائةة على مجيوعة من اليحكيين اليتخصصين فى علم النعس 
والصحة النعسةة وقد أرفقت البلحثة بلليقةلس اليقدم إلى لجنة التحكةم كتيبًل اوضحت فةه 

نة مع كل بعد والتعريف االجرائي لألبعلد اليختلعة والعبلرا  اليتضي ،عنوان الدراسة وهدفهل
 بت منهم إبداء وجهة فنظرهم حول :وطل ،التى يتضينهل اليقةلس

 مدى اتعلق بنود اليقةلس مع الهدف الذى وضعت من أجله .-
 ارتبلط اليعردا  بلكأبعلد اليرجو قةلسهل فى ضوء التعريف اإلجرائى لكل بعد .-
 ة العينة.مدى منلسبة العبلرة لطبةع-
 الحكم على مدى دقة صةلغة العبلرا  ومدى مالئيتهل كأبعلد اليقةلس .-
 إبداء مل مقترحوفنه من مالحظل  حول تعديل أو إضلفة أو حذف مل يلزم .-

 -وفى ضوء توجيهل  السلدة اليحكيين قلمت البلحثة بيل يلى :
 .إعلدة صةلغة بعض العبلرا  فى صورة مبسطة 
 تتضين موقعًل واضحًل. تعديل العبلرا  بحيث 
 .فك العبلرا  اليركبة 

 وصف المقياس فى صورته النهائية:
موزعة على سبع مقليةس فرعةة  ،( عبلرة42يتكون اليقةلس فى صورته النهلئةة من )    

وأربع افنععلال   ،العخر، االستيتلع( ،منهل ثالث افنععلال  امجلبةة وهى )اكأمل ،لالفنععلال 
وييكن  ،الةأس( حيث مقلس كل افنععلل بيقةلس فرعى ،القلق ،لغضبا ،سلبةة وهى )اليلل
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دمج درجل  اليقليةس العرعةة الثالث الخلصة بلالفنععلال  االمجلبةة للحصول على درجة 
سلبةة الةة لالفنععلال  االمجلبةة،وكذلك دمج اليقليةس العرعةة اكأربع الخلصة بلالفنععلال  ال

 .فنععلال  السلبةة عن اال للحصول على درجة كلةة تعبر
( عبلرة يتم االختةلر من  42صورته النهلئةة من ) فيطريقة التصحةح : يتكون اليقةلس 
ال أوافق بشدة( وتأخذ التقديرا   ،، ال أوافقأحةلفنل،أوافق ،الخيس بدائل التللةة  : )أوافق بشدة

( 42س بين )( وتتراوح الدرجة الكلةة على هذا اليقةل1 ،3،2، 4 ،5) التلليعلى النحو 
 ( درجة .210درجة إلى )

 ( 1جدول )
 توزيع العبلرا  على أبعلد مقةلس االفنععلال  اكأالدميةة

 االفنععلال  اكأالدميةة
االفنععلال  

 اكأالدميةة اإلمجلبةة
االفنععلال  اكأالدميةة  أرقلم العبلرا 

 السلبةة
 أرقلم العبلرا 

 32،39 ،25 ،1٨ ،4،11 اليلل 36، 29 ،22 ،15 ،،1 اكأمل
 40 ،33 ،19،26 ،5،12 الغضب 37، 30، 23 ،16 ،9، 2 العخر

 41، 20،27،34، 13،  6 القلق 3٨،  31، 24 ،17، 10،3 االستيتلع
 42 ،35 ،21،2٨، 14، 7 الةأس  

 االفنععلال  االالدميةة لتالميذ اليرحلة االبتدائةة  الخصلئص السةكومترية ليقةلس
   :أواًل: الصدق
 ثة صدق اليقةلس على النحو التللى :أجريت البلح

 كيين :صدق اليح-
صااورته اكأولةااة علااى مجيوعااة ماان اليحكيااين ماان أساالتذة  فاايعرضاات البلحثااة اليقةاالس      

وذلاااااك للتأااااااد مااااان مااااادى درجاااااة وضاااااوح اليعاااااردا  وحسااااان علااااام الااااانعس والصاااااحة النعساااااةة 
بحسلب فنسابة  بلحثةقلمت الثم ، صةلغتهلومدى مطلبقتهل لقةلس الجلفنب الذى وضعت لقةلسه

إجاراء مال يلازم مان تعاديال  صاةلغة االتعلق بين كل اليحكيين فاى كال معاردة علاى حاده وتام 
فقاااارا  اليقةاااالس فااااى ضااااوء تعااااديال  الساااالدة اليحكيااااين ليااااتم تطبةقااااه علااااى عينااااة الدراسااااة 

 ولم مسعر ذلك عن حذف أى عبلرة.االستطالعةة 
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 :الخارجيصدق المحك -
وذلاك بتطبياق مقةالس االفنععالال   ،صادق اليقةالس بطريقاة اليحاك قلمت البلحثاة بحسالب    

ب معلمااال وتااام حسااال ،علاااى عيناااة التقناااين (2003،ياااداز  إعاااداد ) اليدركاااة فاااى حجااارة الدراساااة
عااداد البلحثااة( ومقةاالس علااى مقةاالس االفنععاالال  اكأالدميةااة )ا االرتباالط بااين درجاال  التالميااذ 

وكاااالن معلماااال االرتباااالط    (2003 ،يااااداز  )عااااداد ا االفنععاااالال  اليدركااااة فااااى حجاااارة الدراسااااة 
 وهذا يدل على صدق اليقةلس . 0.01( وهو معلمل ارتبلط دال عند مستوى داللة 0,667)

 : ثبات المقياس:   ثانياً 
 بللطرق اآلتةة: االفنععلال  االالدميةة لتالميذ اليرحلة االبتدائةةتم حسلب ثبل  مقةلس 

 معلدلة ألعل كروفنبلخ: -
يقةلس بلحثة بحسلب معلمل ثبل  ألعل كروفنبلخ لألبعلد وللدرجة الكلةة لقلمت ال     

 -والجدول التللي يوضح ذلك : االفنععلال  االالدميةة لتالميذ اليرحلة االبتدائةة
 (2جدول)

 االفنععلال  االالدميةة ليقةلس بطريقة ألعل كروفنبلخ ثبل  المعلمال  
 (200) ن  تالميذ اليرحلة االبتدائةةدى ل

 كرو فنبلخألعل  بعدال
 0.٨37 اكأمل
 0.714 العخر

 0.710 االستيتلع
 0.7٨0 اليلل
 0.733 الغضب
 0.737 القلق
 0.624 الةأس

االفنععلال  االالدميةة لتالميذ مقةلس السلبق يتضح أن معلمل ثبل  من الجدول       
 .اليقةلسدال ومرتعع ويعزز الثقة في بطريقة ألعلاروفنبلخ  اليرحلة االبتدائةة
 :ثالثًا : االتساق

 االتسلق الداخلي لليقةلس:-
بحساالب معلماال االرتباالط بااين درجااة كاال عباالرة والدرجااة الكلةااة للبعااد الااذي قلماات البلحثااة  -1

 :تنتيي الةه كيل هو موضح بللجدول التللي
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 ( 3جدول) 

تالميذ لدى   االالدميةة االفنععلالليقةلس معلمال  اإلرتبلط بين درجة كل عبلرة ودرجة البعد الدال علةه 
 (200اليرحلة االبتدائةة )ن  

 االمجلبةة اكأالدميةة  االفنععلال 

 التشكةك

 العزلة

 االستيتلع العخر اكأمل
معلمل االرتبلط  م

 االرتبلط
 معلمل االرتبلط م معلمل االرتبلط م

1 0,230* 2 0,435** 3 0,72٨** 
٨ 0,742** 9 0,754** 10 0,75٨** 
15 0,54٨** 16 0,463** 17 0,4٨9** 

1 
0.42٨** 

22 0,6٨1** 23 0,٨16** 24 0,492** 
2 
0.446** 

29 0,276* 30 0,775** 31 0.193* 
3 
0.504** 

36 0,5٨4** 37 0,739** 3٨ 0,416** 
4 
0.450** 

 فنععلال  اكأالدميةة السلبةةاال
0,442** 
5 
0,439** 
5 
0.454** 

 الةأس  القلق الغضب اليلل
معلمل  م معلمل االرتبلط م معلمل االرتبلط م مل االرتبلطمعل م

 **0.٨17 7 **0.٨10 6 **0,551 5 **0.٨14 4 االرتبلط
11 0.75٨** 12 0.244* 13 0.4٨1** 14 0.410** 
1٨ 0.531** 19 0.49٨** 20 0.7٨9** 21 0.٨47** 
25 0.529** 26 0.651** 27 0.793** 2٨ 0.٨25** 
32 0.٨27** 33 0.69٨** 34 0.423** 35 0.410** 
39 0.672** 40 0.241* 41 0.57٨** 42 0.315* 

، وعند 0.333   0.01( فإن معلمل االرتبلط دال عند مستوى 200عندمل تكون ن )
  0.139 0.05مستوى 

جيةع معلمال  االرتبلط بين درجة كل عبلرة ودرجة  من الجدول السلبق أنيتضح      
وبذلك فلن اليقةلس يتكون في  ،(0,01دالة إحصلئًةل عند مستوي ) الذي تنتيي إلةهالبعد 
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غير  –غير موافق - أحةلفنل –موافق  –) موافق بشدة مجلب عنهل با ،عبلرة 42صورته من 
موافق بشدة ( . وتتراوح الدرجة لكل عبلرة مل بين خيس درجل  ودرجة واحدة بيعنى إذا 

( 1غير موافق بشدة -2غير موافق -3حةلفنلأ -4موافق – 5الفنت اإلجلبة ) موافق بشدة 
 (.210إلى  42وبذلك تتراوح الدرجل  على اليقةلس من )

 

 ) اعداد الباحثة (  الدراسيثانيًا : مقياس االندماج 
من و لتنلسب عينة وأهداف البحث  سةكومتريةس بهدف توفير أداة أعد هذا اليقةل     

وجود بعض اليقليةس اليستخدمة لقةلس  درةفننهل دعت إلي تصيةم اليقةلس ماكأسبلب التي 
االفندملج الدراسي لدي تالميذ اليرحلة اإلبتدائةة تحديدا حيث وجد  البلحثة عدة مقليةس 

ه اليقليةس وهذالثلفنوية وطالب الجلمعة االعدادمة و  لالفندملج الدراسي لدي تالميذ اليرحلة
 .الدراسة الحللةةولبيئة منلسبة لعينة غير 

 اليقةلس: خطوا  اجراء
اإلطالع على اكأطر النظرية للدراسل  السلبقة العربةة واكأجنبةة اليتعلقة بلالفندملج -1

 وتعد هذه الخطوة أحد مصلدر اليعرفة اليهية في إعداد اليقةلس . الدراسي
 اإلطالع على اليقليةس واالختبلرا  النعسةة اليرتبطة بلليوضوع مثل مقةلس-2

Reeve,2013))،(2019،عبدالحييد) ،(2017،ن حسينحنل ،) محيود، (Fredricks  
et al, 2016  ( ،)Hart et al, 2011 ) Lam et al, 2014) ) 

حيث عرف بأفنه  االبتدائةةلدى تالميذ اليرحلة  الدراسي لالفندملجتم وضع تعريف اجرائي -3
لسلوكةة كلفة اليجلال  اليعرفةة وا فياكأعيلل اليدرسةة  في" الجهد الذى يبذله التلييذ 

أبعلد  3عبلرة وزعت على  24تم صةلغة -4 ،واالفنععللةة لتحقيق اكأهداف والنتلئج اليرجوة
 هم: التلليوقد تم تعريعهم على النحو 

 ،الذاتيمشير هذا البعد إلى قدرة التلييذ على استخدام استراتةجةل  التعلم  : اليعرفياالفندملج 
 ،طةع من خاللهل أداء اليهلم التعلةيةة اليختلعةمست التيوالطرق  ،واالستراتةجةل  اليعرفةة
(.                                                                            19،22 ،10،13،16، 4، 1)  هيوالعبلرا  الدالة علةه 

يتضين هذا البعد استجلبة التلييذ لإلجراءا  اليتبعة داخل العصل  :السلوكياالفندملج 
 ،ومدى اتبلعه للقواعد والتعلةيل  ،اليهلم واكأفنشطة التعلةيةة فيودرجة مشلركته  ،سيالدرا

 (. 23، 14،17،20، 11، ٨، 5، 2) هيوالعبلرا  الدالة علةه 
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هذا البعد يرتبط بردود اكأفعلل االفنععللةة سواء كلفنت امجلبةة أو سلبةة  -:الوجدافنياالفندملج 
كيل يتضين اليشلعر والقةم واالهتيلمل  اليرتبطة  ،مالءتجله كل من اليدرسة واليعليين والز 

 (.24، 1٨،21، 15، 12، 9، 6 ،3) هيوالعبلرا  الدالة علةه  ،بلليهلم اكأالدميةة
تم عرض اليقةلس في صورته اليبدئةة مع معتلح التصحةح على عدد من أسلتذة علم -5

لدى تالميذ اليرحلة  سيالدراالنعس للحكم على مدى صالحةة اليقةلس لقةلس االفندملج 
االبتدائةة في ضوء التعريف اإلجرائي لالفندملج الدراسي، بلإلضلفة إلى الحكم على مدى 

 صالحةة معتلح التصحةح لليقةلس.
صةلغة عدد من العبلرا  في ضوء توجيهل  السلدة اليحكيين وبذلك أصبح  تعديلتم  -6

  ( عبلرة.24مكون من ) فى صورته النهلئةة اليقةلس
 ريقة تطبيق اليقةلس وتصحةحه:ط

أوافق،ال  أوافق بشدة،أوافق،محليد،ال) خيلسيتتم االستجلبة لبنود اليقةلس وفق تدريج        
 ،تنطبق علةه التي( ويطلب من اليعحوص أن مقرأ كل عبلرة جيدًا ويختلر االجلبة أوافق بشدة

 في(على الترتيب  1 ،2 ،3 ،4 ،5ويتم التصحةح بحيث تقلبل بدائل االجلبة الدرجل  )
وأرقلم العبلرا   ،السللبة يتم فيهل عكس اتجله التصحةح عبلرا امل ال ،حللة العبلرا  اليوجبة

(  ويجيع درجل  كل بعد للحصول 23 ،22 ،21 ،20، 1٨ ،11 ،10 ،6) هيالسللبة 
 فيومن مجيوع درجل  اكأبعلد فنحصل على الدرجة الكلةة للتلييذ  ،على درجة هذا البعد

 ( .120  - 24اليقةلس من )   فيوبذلك تتراوح درجل  التالميذ  ،اليقةلس
 فى الدراسة الحالية  االندماج الدراسىالخصائص السيكومترية لمقياس 

قلمت البلحثة بحسلب الخصلئص السةكومترية لليقةلس بعد تطبةقه على عينة الدراسة     
 االستطالعةة كللتللي :

 أواًل : الصدق  
 : التلليبلحثة صدق اليقةلس على النحو أجريت ال

 ق اليحكيين :صد-
عرضاات البلحثااة اليقةاالس فااي صااورته اكأولةااة علااى مجيوعااة ماان اليحكيااين ماان أساالتذة      

ومااادى  علااام الااانعس والصاااحة النعساااةة وذلاااك للتأااااد مااان وضاااوح اليعاااردا  وحسااان صاااةلغتهل
بحسلب فنسبة االتعلق بين كال مطلبقتهل لقةلس الجلفنب الذى وضعت لقةلسه،  وقلمت البلحثة 
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اليحكياين فاى كال معاردة علاى حاده وتام إجااراء مال يلازم مان تعاديال  صاةلغة فقارا  اليقةاالس 
فى ضوء تعديال  السالدة اليحكياين لياتم تطبةقاه علاى عيناة الدراساة االساتطالعةة ولام مساعر 

 ذلك عن حذف أى عبلرة.
 :الصدق العلملي-

س االفندملج الدراسي من خالل تطبةقه على عينة من تيت دراسة البنلء العلملي ليقةل    
االستكشلفي ثم أجري بعدهل التحليل العلملي  ( تلييذ؛200رحلة االبتدائةة  بلغت )تالميذ الي

Exploratory Factor Analysis   وقد استخدمت البلحثة طريقة اليكوفنل  اكأسلسةة 
Principle Component بلستخدام حزمة البرامج و يكس اليحلور بطريقة العلري مع تدوير

الذي  Ksiser Normalizationاالحصلئةة للعلوم االجتيلعةة واالعتيلد على محك كليزر 
، وفي ضوء هذا اليحك مقبل العلمل الذي مسلوي أو يزيد جذره Gultmanوضعه جوتيلن 

اكأقل وكذلك يتم قبول العوامل التي تشبع بهل ثالثة بنود على ،الكلمن عن الواحد الصحةح
– Kalser –Meerكيل أظهر  فنتلئج اختبلر (، 0.3بحيث ال مقل تشبع البند بللعلمل عن )

Olkin  ووجد أن  ،الذي معطي فكرة عن مدى قلبلةة وصالحةة استخدام التحليل العلملي
وقد أسعر  فنتلئج دالة احصلئةًل  Barteteوكذلك قةية اختبلر ،KMO  (0.721)قةية 

على ثالثة عوامل  االفندملج الدراسي كشلفي عن تشبع بنود مقةلسي االستالتحليل العلمل
 ،%19.501( على الترتيب وتعسر هذه العوامل )3.334 ،4.3٨1 ،4.6٨0بجذر كلمن ) 

وافنحسر  ،من التبلين الكلي ( %51.644 )وتعسر متجيعة  ،( ٨90%.13 ،254%.1٨
 ذلك . يالتللالجدول ( ويوضح 0.955( و)0.312قةم التشبع علةه بين )

 (4جدول )
دى فندملج الدراسي لاال تشبعل  العوامل اليستخرجة بعد التدوير اليتعلمد النلتجة من التحليل العلملى ليقةلس

 (200)ن تالميذ اليرحلة االبتدائةة 
رقم 
 العبلرة

 العوامل العبلرا 
العلمل 
 اكأول

العلمل 
 الثلفني

العلمل 
 الثللث

 قةم الشيوع

 0.773   0.٨62 لتى ال أفهيهلأحع  اليوضوعل  ا 22
 0.612   0.779 أشعر بللقلق والحزن عند الذهلب إلى اليدرسة 6
 0.51٨   0.713 أستطةع أن أستخدم أسلوب التعلةم الذاتى 1
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رقم 
 العبلرة

 العوامل العبلرا 
العلمل 
 اكأول

العلمل 
 الثلفني

العلمل 
 الثللث

 قةم الشيوع

 0.692   0.699 رة واالستةعلب جيدةأعتقد أن قدرتى على اليذاا 23
 0.492   0.694 أشعر بلإلفنتيلء لليدراسة 3
 0.594   0.607 أعيد صةلغة اكأسئلة الصعبة بأسلوبى كأفهيهل جيداً  16
 0.397   0.600 أستطةع أن أفنجز الواجبل  الدراسةة بسهولة 5
 0.290   0.521 أفضل التعلم بطريقة واحدة فقط 10
 0.193   0.402 طرق اليختلعة لعهم اكأسئلة الصعبةأستخدم ال 4
 0.193   0.402 أحرص على تعلم كل مل هو جديد 7
أفكر فى  ،عندمل أقترب من اإلفنتهلء من مذاارة ملدة 17

 مذاارة ملدة أخرى 
 0.955  0.945 

 0.940  0.950  عندمل أقلبل زمالئى أشعر بللسعلدة 12
 0.943  0.945  العصل اليدرسى أتيسك بللقةم واليبلدىء داخل ٨
 0.915  0.٨44  أستطةع أن أحقق ذاتى داخل العصل الدراسى 9
 0.245  0.374  أشلرك زمالئى فى إتبلع قواعد وقوافنين اليدرسة 2
 0.169  0.312  أعتقد أن أفكلرى خلطئة 20
 0.701 0.٨29   أشعر فى الغللب بأفننى موضع تقيةم من اآلخرين 24
 0.631 0.736   دواًل دراسةًل إلسترجلع اليواد الدراسةةأضع ج 19
 0.4٨3 0.677   أقوم بلليشلغبة أثنلء الحصص الدراسةة 11
أبحث عن كل مل هو جديد ومعيد داخل العصل  13

 الدراسى
  0.6٨5 0.474 

 0.474 0.5٨7   أشعر بلليلل وأفنل بداخل العصل الدراسي 1٨
 0.335 0.563   تعلم وتحقيق أهدافىأبذل قصلرى جهدى من أجل ال 14
 0.215 0.441   أفنقد اكأعيلل التى أقوم بهل أو مقوم بهل اآلخرون  21
 0.361 0.441   أشعر بللحيلس داخل العصل اليدرسى 15

51.644 3.334 4.3٨1 4.6٨0 الجذر الكلمن
 %13.890 %18.254 %19.501 نسبة التباين %

 بلرا  اليقةلس على ثالثة عوامل : تشبع عمن الجدول السلبق  يتضح
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 هيوارقلم عبلراته  اليعرفياالفندملج  اكأول العلمل اكأول : تشبعت علةه عبلرا  البعد       
( وكلفنت فنسبة 4.6٨0وبلغت قةية الجذر الكلمن ) (10،16،22،23 ،1،3،4،5،6،7)

 تدور حول هلتشبعلتأن أعلى  واليستقرىء لهذه العبلرا  يتضح له(، %19.501التبلين )
                                      .بللحع  الذاتىولهذا ميكن تسيةة هذا العلمل حع  اليعلومل  التى من الصعب حعظهل، 

وأرقلم االفندملج السلوكي العلمل الثلفني: تشبعت علةه عبلرا  البعد الثلفني وهو بعد       
( وكلفنت فنسبة 4.3٨1الكلمن ) وبلغت قةية الجذر (12،17،20، 2،٨،9) هيعبلراته 
 ( واليستقرىء لهذه العبلرا  يتضح له أن أعلى تشبعلتهل تدور حول%1٨.254التبلين)

ولهذا ميكن تسيةة هذا العلمل   التعكير واالفنتقلل فى اليذاارة من ملدة كأخرى فى اليذاارة
 التخطةط لليذاارة .

وأرقلم  الوجدافنياالفندملج وهو بعد  لفنيالثالعلمل الثللث: تشبعت علةه عبلرا  البعد        
وبلغت قةية الجذر الكلمن ( 12،16،20،24،2٨،32،36،40 ،٨، 4)هيعبلراته 

واليستقرىء لهذه العبلرا  يتضح له أن  (،  %13.٨90( وكلفنت فنسبة التبلين )3.334)
هذا ولهذا ميكن تسيةة  ر بتقبل االخريين له وتقديرهم لهالشعو تدور حول أعلى تشبعلتهل 

    .                        من قبل اآلخرين  بتقدير الذا العلمل 
 : ثبل  اليقةلس:   ثلفنةلً 

 بللطرق اآلتةة:االبتدائةة لتالميذ اليرحلة  الدراسيتم حسلب ثبل  مقةلس االفندملج 
 معلدلة ألعل كروفنبلخ: -

 ليقةلسة الكلةة قلمت البلحثة بحسلب معلمل ثبل  ألعل كروفنبلخ لألبعلد وللدرج     
 -والجدول التللي يوضح ذلك :لتالميذ اليرحلة االبتدائةة  الدراسياالفندملج 

 

 (5جدول)
تالميذ اليرحلة االبتدائةة  دى ل الدراسيليقةلس االفندملج  لخ لألبعلد وللدرجة الكلةةمعلمال  ثبل  ألعل كروفنب

 (200)ن 
 ألعل كروفنبلخ البعد
 0.712 اليعرفياالفندملج 

 0.66٨ السلوكيدملج االفن
 0.730 الوجدافنياالفندملج 

 0.٨62 الدرجة الكلةة
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 الدراسيليقةلس االفندملج من الجدول السلبق يتضح أن معلمل ثبل  أبعلد مقةلس      
( وهو علمل 0.٨62لليقةلس بطريقة ألعلاروفنبلخ ) والدرجة الكلةةلتالميذ اليرحلة االبتدائةة 

 فنتلئج الدراسة.مقبول ميل يدل على الثقة في 
 :ثالثًا : االتساق

 االتسلق الداخلي للعبلرا :-
بحساالب معلماال االرتباالط بااين درجااة كاال عباالرة والدرجااة الكلةااة للبعااد الااذي قلماات البلحثااة  -1

 : تنتيي الةه كيل هو موضح بللجدول التللى
 ( 6جدول) 

تالميذ اليرحلة دى االفندملج الدراسي لمعلمال  االرتبلط بين درجة كل عبلرة ودرجة البعد الدال علةه ليقةلس 
 (200االبتدائةة )ن  

 االفندملج الوجدافني االفندملج السلوكي االفندملج اليعرفي
 معلمل االرتبلط م معلمل االرتبلط م معلمل االرتبلط م
1 0.735** 2 0.301* 3 0.4٨2** 
4 0.696** 5 0.316* 6 0.363** 
7 0.71٨ **٨ 0.560** 9 0.210* 
10 0.539** 11 0.275* 12 0.395** 
13 0.364** 14 0.3٨3** 15 0.420** 
16 0.596** 17 0.570** 1٨ 0.53٨** 
19 0.310* 20 0.736** 21 0.332* 
22 0.735** 23 0.550** 24 0.350** 

، وعند 0.333   0.01فإن معلمل االرتبلط دال عند مستوى  ،( قةية200عندمل تكون ن )
  0.139 0.05مستوى 
جيةع معلمال  االرتبلط بين درجة كل عبلرة ودرجة  من الجدول السلبق أنيتضح      
وبذلك فلن اليقةلس يتكون في  (0,01دالة إحصلئًةل عند مستوي )الذي تنتيي إلةه البعد 

غير  –غير موافق -أحةلفنًل  –موافق  –)موافق بشدة مجلب عنهل با ،عبلرة 24صورته من 
درجة لكل عبلرة مل بين خيس درجل  ودرجة واحدة بيعنى إذا كلفنت موافق بشدة( وتتراوح ال
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( وبذلك 1غير موافق بشدة -2غير موافق -3أحةلفنل -4موافق – 5اإلجلبة )موافق بشدة 
 (.120إلى  24تتراوح الدرجل  على اليقةلس من )

حلة مقةلس االفندملج الدراسي لتالميذ الير ايل تم التحقق من االتسلق الداخلي كأبعلد -2
بحسلب معلمل االرتبلط بين درجة كل بعد والدرجة الكلةة لليقةلس كيل هو موضح  االبتدائةة

 بللجدول التللي:
 (  7جدول ) 
 تالميذ اليرحلة االبتدائةة دى لاالفندملج الدراسي  معلمال  ارتبلط درجة البعد بللدرجة الكلةة في مقةلس

 (200)ن  

 الدرجة الكلةة اكأبعلد
 **0.70٨ يعرفياالفندملج ال

 **0.765 االفندملج السلوكي
 **0.645 االفندملج الوجدافني

 

 ثللثًل : مقةلس الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة ) إعداد البلحثة(
قلمت البلحثة بعيل مسح للدراسل  والبحوث السلبقة التي تنلولت موضوع الكعلءة الذاتةة -1

وجد  البلحثة فندرة في اكأدوا  التي ف ئةةنة من تالميذ اليرحلة االبتدااكأالدميةة لدى عي
البلحثة عدة مقليةس  حيث وجد  تحديداتقةس هذا اليتغير لدي تالميذ اليرحلة اإلبتدائةة 

اليقليةس غير مالئية لعينة ولبيئة الدراسة  وهذهللكعلءة الذاتةة اكأالدميةة لطالب الجلمعة 
فقلمت  -في حدود عليهل –ع الدراسة تجد مقةلس مطلبق ليوضو  كيل أن البلحثة لم ،الحللةة

 ،)العرسلن ليرتبطة بلليوضوع مثل مقةلس:على اليقليةس واالختبلرا  النعسةة ا بلالطالع
2017)، (Pint rich et al, 1993)، (.2019 ،)صقر ،( 2019،)جراح 

 ةلس لتحقيق أهداف الدراسة وفةيل يلي توضةح ذلك:قثم قلمت بتصيةم م-2
لكعلءة الذاتةة اكأالدميةة إجرائةل بأفنهل معتقدا  العرد حول إمكلفنلته ا تعريفتم تحديد -3

 أبعلد تم وضع خيسةمقلرفنة بأصدقلئه وأقرافنه، و  الدراسيوقدراته على التعوق واالفنجلز 
وقد تم وضع تعريف إجرائي لهذه الصور كيل  ،مكوفنل  اليقةلس اعتبلرهللليقةلس ميكن 

 يلى:
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تصدر عن التلييذ  التيهو كل االستجلبل  Academic behavior : اكأالدمييالسلوك -أ
 .غير ظلهرة سواء كلفنت ظلهرة أو الدراسيفى اليجلل 

مستطةع التلييذ  التيهو النظلم أو الطريقة  :Academic context اكأالدمييالسةلق -ب
 .أن يتعلمل من خاللهل مع اليعلم والزمالء

في لوغ التلييذ مستوى معين من الكعلءة هو ب :Field of attainment مجلل التحصيل - 
 ارة وفى تأدمة الواجبل  الدراسةة.اليذا
قدرة التلييذ على القةلم بللعديد من  هي: Cognitive skillsاليهلرا  اليعرفةة  -ث

 اكأفنشطة واليهلم اليتعلقة بللدراسة.
مة دتأهى قدرة التلييذ على   Dealing with tests : التعلمل مع االختبلرا -ج

 ومدى استعداده لهل. اإلمتحلفنل 
 ( عبلرة مجلب عنهل ب41صةغت عبلرا  تعكس هذا اليعهوم بلغ عددهل في البدامة )-4

ال أوافق بشدة (                                                                                              ،أوافق ،الأحةلفنل ،أوافق ،)أوافق بشدة
وعي في صةلغة العبلرا  ان تكون سهلة بسةطة غير طويلة حتى ال ميل افراد العينة ر -5

من االجلبة عليهل ؛وصةغت بعض العبلرا  عكس اتجله اليقةلس للتخفةف من الييل الثلبت 
 لالستجلبل  وحتي ال محدث فنوع من النيطةة في االستجلبة .

ص قراءة كل عبلرة ثم تحديد حيث مطلب من اليعحو  صةغت التعلةيل  بطريقة سهلة؛-6
 ،أحةلفنل ،أوافق ،) أوافق بشدة( املم االختةلر الينلسب لرأمه √استجلبته عليهل بوضع عالمة )

 ال أوافق بشدة ( . ،ال أوافق
 تم توزيع العبلرا  توزيعًل دائريًل حتي ميكن تجنب فنيطةة االستجلبة-7
يتخصصين في علم النعس، تّم عرض اليقةلس بصورته اكأولةة على مجيوعة من ال-٨

والصحة النعسةة للتعرف على مدى مالءمة عبلرا  اليقةلس، وتيثيلهل للجوافنب اليتضينة، 
فقرا  ؛ لعدم اتعلق )  3( ولتعديل مل يروفنه منلسبًل على فقرا  اليقةلس، وقد تم استبعلد

 اليحكيين عليهل.   وافق  اليحكيين بشأفنهل، واعتيلد العقرا  التي
 قةلس:تصحةح الي

أوافق مقلبل كل عبلرة منهل تدريج من خيسة بدائل ) ،( عبلرة3٨يتكون اليقةلس من )    
( 1 -2-3-4–5( تتراوح درجتهل بين )ال أوافق بشدة ،ال أوافق ،محليد ،أوافق ،بشدة
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 ،5السلبةة هى )  عبلرا وأرقلم ال ،السلبةة عبلرا ( لل 5 ،4 ،3، 2 ،1االمجلبةة و) لعبلرا ل
( وتدل الدرجة 190 -3٨( وتتراوح الدرجة الكلةة لليقةلس من )   23،33، 19 ،7،16 ،6

 اليرتععة على تيتع التلييذ بكعلءة ذاتةة أالدميةة مرتععة.
 :الذاتةة اكأالدميةة فى الدراسة الحللةة الكعلءةالخصلئص السةكومترية ليقةلس 

 أواًل : الصدق: 
 تللى:أجريت البلحثة صدق اليقةلس على النحو ال 

 حكيين:صدق الي -
أساالتذة عرضاات البلحثااة اليقةاالس فااي صااورته اكأولةااة علااى مجيوعااة ماان اليحكيااين ماان      

ومادى  للتأااد مان مادى درجاة وضاوح اليعاردا  وحسان صاةلغتهل علم النعس والصحة النعساةة
مطلبقتهل لقةلس الجلفنب الذى وضعت لقةلسه، وقلمت البلحثاة بحسالب فنسابة االتعالق باين كال 

كياين فاى كال معاردة علاى حاده وتام إجااراء مال يلازم مان تعاديال  صاةلغة فقارا  اليقةاالس اليح
 وباااذلك أصااابح عااادد عبااالرا  فاااى ضاااوء تعاااديال  السااالدة اليحكياااينوحاااذف بعاااض العقااارا  

  عبلرة . 3٨فى صورته النهلئةة  اليقةلس
  :صدق اليقلرفنة الطرفةة -

كشف عن قدرة اليقةلس على قلمت البلحثة بحسلب صدق اليقلرفنة الطرفةة والذي م    
ربلعي اكأدفنى( في الكعلءة ن متوسطل  اليجيوعل  الطرفةة )االربلعي اكأعلى واالالتيييز بي

( ترتيبًل تنلزلةًل حسب  200حيث تم ترتيب أفراد العينة االستطالعةة )ن  ،الذاتةة االالدميةة
ثم تم اختةلر أعلى  ،الالدميةةالكعلءة الذاتةة االدرجة الكلةة التي حققهل كل منهم على مقةلس 

(  54(من الدرجل  وعددهم أمضًل) % 27وأدفنى) ،( فرداً  54(من الدرجل  وعددهم) 27%)
 كيل يلي: وتم اجراء اليقلرفنة بين درجل  اليجيوعتين بلستخدام اختبلر)   ( ،فرداً 

 ( ٨جدول) 
ربلعي اكأدفنى ( ربلعي اكأعلى واالين متوسطل  اليجيوعل  الطرفةة)االفنتلئج اختبلر " " لدراسة العروق ب

 (200) ن  الكعلءة الذاتةة االالدميةة لدى تالميذ اليرحلة االبتدائةة
االفنحراف  اليتوسط (54العئة )ن   اليقةلس

 اليعةلري 
متوسط العرق بين 

 القةلسين
الخطأ 

 اليعةلري للعرق 
مستوى  قةية  

 الداللة
الكعلءة الذاتةة 
 االالدميةة

 0.01 35.929 1.0٨9 39.15٨ 7.365 12٨.444 مرتععي الدرجل 
 3.441 ٨9.2٨5 منخعضي الدرجل 
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ن بي 0.01عند مستوى ل وجود فروق دالة احصلئةالجدول السلبق يتضح من       
لدى الكعلءة الذاتةة االالدميةة دفنى( في كأاربلعي اكأعلى متوسطل  اليجيوعل  الطرفةة )اال

اكأمر الذي يدل على صالحةة اليقةلس للتيييز بين مستويل   تالميذ اليرحلة االبتدائةة،
 عند أفراد العينة.الكعلءة الذاتةة االالدميةة 

 ًل : ثبل  اليقةلس:  ثلفنة
الذاتةة اكأالدميةة لتالميذ اليرحلة االبتدائةة بللطرق  الكعلءةتم حسلب ثبل  مقةلس     

 اآلتةة:
 معلدلة ألعل كروفنبلخ: -

 الكعلءة ليقةلسة بحسلب معلمل ثبل  ألعل كروفنبلخ لألبعلد وللدرجة الكلةة قلمت البلحث     
 -والجدول التللي يوضح ذلك :لتالميذ اليرحلة االبتدائةة الذاتةة اكأالدميةة 

 ( 9جدول)
لدى الذاتةة اكأالدميةة  الكعلءةمعلمال  ثبل  ألعل كروفنبلخ لألبعلد وللدرجة الكلةة ليقةلس 

 (200تدائةة)ن تالميذاليرحلةاالب
 ألعل كروفنبلخ البعد

 0.766 السلوك اكأالدميى
 0.772 السةلق اكأالدميى
 0.٨12 مجلل التحصيل
 0.749 اليهلرا  اليعرفةة

 0.692 التعلمل مع االختبلرا 
 0.919 الدرجة الكلةة

الذاتةة  ليقةلس الكعلءةمن الجدول السلبق يتضح أن معلمل ثبل  أبعلد مقةلس       
( 0.919والدرجة الكلةة  لليقةلس بطريقة ألعلاروفنبلخ  )لتالميذ اليرحلة االبتدائةة  الدميةةاكأ

 .يدل على الثقة في فنتلئج الدراسة وهو علمل مقبول ميل
 :ثالثًا : االتساق

 االتسلق الداخلي للعبلرا :-
بعااد الااذي بحساالب معلماال االرتباالط بااين درجااة كاال عباالرة والدرجااة الكلةااة للقلماات البلحثااة  -1

 :تنتيي الةه كيل هو موضح بللجدول التللي
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 ( 10جدول) 

لتالميذ الذاتةة اكأالدميةة  الكعلءةليقةلس معلمال  اإلرتبلط بين درجة كل عبلرة ودرجة البعد الدال علةه 
 (200اليرحلة االبتدائةة )ن  

 لتعلمل مع االختبلرا ا اليهلرا  اليعرفةة   مجلل التحصيل السةلق اكأالدميى السلوك اكأالدميى
معلمل  م معلمل االرتبلط م

 االرتبلط
معلمل  م معلمل االرتبلط م

 االرتبلط
 معلمل االرتبلط م

1 0.793** 2 0.495** 3 0.475** 4 0.54٨** 5 0.341** 
6 0.275* 7 0.495** ٨ 0.626** 9 0.247* 10 0.445** 
11 0.527** 12 0.739** 13 0.444** 14 0.305* 15 0.269* 
16 0.433** 17 0.20٨* 1٨ 0.٨52** 19 0.42٨** 20 0.565** 
21 0.706** 22 0.267* 23 0.٨52** 24 0.442** 25 0.5٨3** 
26 0.793** 27 0.334** 2٨ 0.63٨** 29 0.61٨** 30 0.651** 
31 0.٨01** 32 0.332* 33 0.347** 34 0.379** 35 0.520** 
36 0.329*  37 0.٨52** 3٨        0.٨1٨** 

، وعند 0.333   0.01( فإن معلمل االرتبلط دال عند مستوى 200عندمل تكون ن )
  0.139 0.05مستوى 

جيةع معلمال  االرتبلط بين درجة كل عبلرة ودرجة  من الجدول السلبق أنيتضح           
قةلس وبذلك فلن الي (0.05)و (0,01دالة إحصلئًةل عند مستوي )الذي تنتيي إلةه البعد 

غير -أحةلفنل  –موافق  –) موافق بشدة مجلب عنهل با ،عبلرة 3٨يتكون في صورته من 
غير موافق بشدة ( . وتتراوح الدرجة لكل عبلرة مل بين خيس درجل  ودرجة واحدة  –موافق 

غير موافق -2غير موافق -3أحةلفنلً  -4موافق – 5بيعنى إذا كلفنت اإلجلبة ) موافق بشدة 
 (.190إلى  3٨راوح الدرجل  على اليقةلس من )( وبذلك تت1بشدة 

لتالميذ اليرحلة الذاتةة اكأالدميةة  الكعلءةايل تم التحقق من االتسلق الداخلي كأبعلد -2
بحسلب معلمل االرتبلط بين درجة كل بعد والدرجة الكلةة لليقةلس كيل هو االبتدائةة وذلك 

 موضح بللجدول التللي :
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 ( 11جدول ) 
تالميذ اليرحلة االبتدائةة دى لالذاتةة اكأالدميةة  الكعلءةارتبلط درجة البعد بللدرجة الكلةة في مقةلس  معلمال 

 (200)ن  
 الدرجة الكلةة اكأبعلد

 **07٨7 السلوك اكأالدميي
 **0.601 السةلق اكأالدميي
 **0.792 مجلل التحصيل
 **0.735 اليهلرا  اليعرفةة

 **0.531 التعلمل مع االختبلرا 
 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 2013اإلصدار الثلفني والعشرون للعالم  SPSS استخدمت البلحثة البرفنلمج االحصلئي     

 بهدف احتسلب االختبلرا  اإلحصلئةة التللةة: 
  معلمل العل كروفنبلخα- chronbach coefficient . 
  اختباالر التاالء للعيناال  اليسااتقلةIndependent samples T test  والااذي يااتم

وقاااد اسااتخدمته  البلحثاااة فاااي  ،فاااي حللاااة اليتغياار الثنااالئي Tاحتساالب القةياااة التلئةااة 
 أفنثي(. -اليقلرفنة بين استجلبل  عينة الدراسة حسب متغير النوع  )ذكر

 .معلمال  االرتبلط 
 .اليتوسطل  واالفنحرافل  اليعةلرية 
 .التحليل العلملي 

 :نتائج البحث وتفسريها
 عرض اكأول وتعسيرهل:فنتلئج ال-1
ينص العرض اكأول على: " توجد عالقة ارتبلطةة ذا  داللة احصلئةة بين درجل  التالميذ -

. وللتحقق من  على مقةلس االفنععلال  اكأالدميةة ودرجلتهم على مقةلس االفندملج الدراسي "
اسة صحة هذا العرض قلمت البلحثة بحسلب معلمل ارتبلط بيرسون بين درجل  عينة الدر 

ودرجلتهم على مقةلس االفنععلال  اكأالدميةة من تالميذ اليرحلة االبتدائةة على مقةلس 
 :التلليوالتي محددهل الجدول االفندملج الدراسي  
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 (12جدول)
 االفنععلال  اكأالدميةة واالفندملج الدراسى لدى عينة من تالميذ اليرحلة االبتدائةةمعلمال  االرتبلط بين 

 (300) ن  

، وعند 0.1٨9   0.01فإن معلمل االرتبلط دال عند مستوى  ،(300عندمل تكون ن )
  0.113 0.05 مستوى 
 ًل عند مستوى يتضح من الجدول السلبق وجود عالقة ارتبلطةة موجبة دالة احصلئة       
بين درجل  عينة الدراسة من تالميذ اليرحلة االبتدائةة على أبعلد  (0.05و) (0.01)داللة
االستيتلع( ومجيوع االفنععلال  اكأالدميةة االمجلبةة ومقةلس االفندملج  ،العخر ،)اكأمل

 (0.01)داللة الدراسي . كيل وجد  عالقة ارتبلطةة موجبة دالة احصلئةًل عند مستوى 
 ،بين درجل  عينة الدراسة من تالميذ اليرحلة االبتدائةة على أبعلد )اليلل (0.05و)

 ،الةأس( ومجيوع االفنععلال  اكأالدميةة السلبةة ومقةلس االفندملج الدراسى ،القلق ،الغضب
( والتى توصلت فنتلئجهل إلى أهيةة 2012،)حسلفنينوقد اتعقت هذه النتةجة مع فنتلئج دراسة 

كيل دعيت أمضًل فنتلئج دراسة  ،فنععلال  اكأالدميةة على االفندملج الدراسىالدور االمجلبى لال
لى أن اإلفنععلال  أشلر  فنتلئجهل إ (هذه الدراسة حيث(Kahu et al, 2015 وآخرون  االهو 

 اكأبعلد                      
 اكأبعلد

 االفندملج الدراسي
 الدرجة الكلةة  االفندملج الوجدافني االفندملج السلوكي االفندملج اليعرفي
 معلمل االرتبلط معلمل االرتبلط معلمل االرتبلط معلمل االرتبلط

 **0.206 *0.1٨5 *0.1٨2 **0.215 اكأمل

 **0.261 **0.252 **0.212 **0.272 العخر
 **0.537 **0.534 **0.4٨9 **0.4٨0 االستيتلع

الدرجة الكلةة لالفنععلال  
 اكأالدميةة االمجلبةة

0.37٨** 0.346** 0.379** 0.393** 

 **0.301 **0.315 **0.291 **0.232 اليلل
 **0.26٨ **0.2٨2 **0.266 **0.199 الغضب
 **0.306 **0.294 **0.304 **0.255 القلق
 **0.319 **0.30٨ **0.317 **0.265 الةأس

الدرجة الكلةة لالفنععلال  
 اكأالدميةة السلبةة

0.2٨٨** 0.357** 0.362** 0.361** 
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عالقة ارتبلطةة امجلبةة بين االفنععلال  اكأالدميةة واالفندملج الدراسي بكلفة  اكأالدميةة لهل
 صوره .

( التي توصلت إلى Ulmanen, 2014هذه النتةجة مع فنتلئج دراسة أوليلفنين ) كيل اتعقت   
ويتعق هذا مع  ،وجود عالقة ارتبلطةة امجلبةة بين االفنععلال  اكأالدميةة واالفندملج الدراسي

االمجلبةة )اكأمل  الدميةةمن أن االفنععلال  اكأ( (Pekrun, 2006) بةكرون مل أشلر إلةه 
قصلرى التلييذ الدراسى، فللتلييذ الذي يبذل ل تأثير كبير على افندملج واالستيتلع والعخر( له

ويشعر بللعخر من اليعلومل  التى  ،جهده فى عيلةة التعلم مكون مستيتعًل أثنلء عيلةة التعلم
وتصبح لدمه أهداف واضحة أملمه محلول بكلفة السبل الوصول إليهل وبذلك مصبح  ،تعليهل

بةكرون ويتعق ذلك أمضًل مع مل أشلر إلةه  ،فى عيلةة التعلمأاثر استيتلعًل وافندملجُل 
(Pekrun et al, 2002 من أن االفنععلال  اكأالدميةة السلبةة ترتبط ) بللتعلةم سلبةًل

وبللتحصيل الدراسى وبطرق التدريس اليختلعة داخل الصعوف الدراسةة ) الخجل والغضب 
 وقلق االختبلر( .

( من أن افندملج  Akin , 2009)أاينفى ضوء مل ذكره  وييكن تعسير هذه النتةجة    
التالميذ يرتبط بلالفنععلال  اكأالدميةة والتى تتضين درجة مشلركة التالميذ وقدرتهم ومدى 

 افنععلالتهم فى اكأفنشطة واليواقف التعلةيةة اليختلعة التى يتلقوهل .
الدميةة اإلمجلبةة تظهر لديهم وترى البلحثة أن التالميذ الذين يتيتعون بلالفنععلال  اكأ     

درجة كبيرة من اليشلركة مع زمالئهم فى اليواقف التعلةيةة وفى اليهلم اليختلعة داخل 
 وفنراهم أاثر قدرة على العهم ،كيل مظهر تعلعلهم مع زمالئهم ومع اليعليين  ،العصل الدراسى

الختبلرا  لدرجل  فى امحصلون على أعلى اواالستةعلب داخل العصل الدراسى كيل 
افنععلالتهم  ذين تتسمالتالميذ ذوى االفنععلال  اكأالدميةة السلبةة الاليدرسةة على غرار 

ميةة الواجب عليهم لديهم اتجله سلبى فنحو اليهلم اكأالدويظهر بللغضب والقلق اكأالدميةة 
يل نجدهم يرفضون القةلم بلكأعيلل التى تطلب منهم، ويأتون بأفعلل من شأفنهل تعطف ،أدائهل

غير قلدرين على االفندملج  فنراهموربيل مشجعون الطالب االخرين على التيرد كيل  ،االخرين
مع اليعلم ومع زمالئهم داخل العصل الدراسي وبللتللى محصلون على درجل  منخعضة فى 

 اليواد الدراسةة .
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 نتائج الفرض الثانى وتفسيرها :-2
ذا  داللة احصلئةة بين درجل  التالميذ   ينص العرض الثلفنى على: " توجد عالقة ارتبلطةة

على مقةلس االفنععلال  اكأالدميةة ودرجلتهم على مقةلس الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة " . 
وللتحقق من صحة هذا العرض قلمت البلحثة بحسلب معلمل ارتبلط بيرسون بين درجل  

ودرجلتهم على   اكأالدميةة االفنععلالعينة الدراسة من تالميذ اليرحلة االبتدائةة على مقةلس 
 والتي محددهل الجدول التللىالكعلءة الذاتةة اكأالدميةة مقةلس 

 (13جدول)
 االفنععلال  اكأالدميةة والكعلءة الذاتةة االالدميةة لدى عينة من تالميذ اليرحلة االبتدائةةمعلمال  االرتبلط بين 

 (300) ن  
 

 اكأبعلد          
 

 االبعلد

 ةة االالدميةالكعلءة الذاتة
السلوك 
 اكأالدميى

السةلق 
 اكأالدميى

مجلل 
 التحصيل

اليهلرا  
 اليعرفةة

التعلمل مع 
 االختبلرا 

 الدرجة الكلةة

معلمل  معلمل االرتبلط معلمل االرتبلط
 االرتبلط

معلمل 
 االرتبلط

 معلمل االرتبلط معلمل االرتبلط

 **0.200 *0.171 **0.226 *0.154 **0.172 **0.271 اكأمل
 **0.24٨ **0.2٨1 **0.207 **0.25٨ **0.27٨ **0.210 العخر

 *0.119 *0.11٨ *0.160 *0.13٨ *0.120 *0.114 االستيتلع
مجيوع االفنععلال  
 اكأالدميةة االمجلبةة

0.271** 0.256** 0.269** 0.2٨1** 0.25٨** 0.269** 

 **0.5٨6 **0.569 **0.571 **0.573 **0.576 **0.621 اليلل
 **0.635 **0.621 **0.614 **0.625 **0.627 **0.66٨ الغضب
 **0.634 **0.61٨ **0.616 **0621 **0.622 **0.65٨ القلق
 **0.592 **0.577 **0.573 **0.5٨4 **0.5٨1 **0.626 الةأس

مجيوع االفنععلال  
 اكأالدميةة السلبةة

0.6٨5** 0.63٨** 0.639** 0.629** 0.632** 0.64٨** 

، وعند 0.1٨9   0.01( فإن معلمل االرتبلط دال عند مستوى 300مل تكون ن )عند    
 0.113  0.05مستوى 
 يتضح من الجدول السلبق وجود عالقة ارتبلطةة موجبة دالة احصلئةًل عند مستوى          
بين درجل  عينة الدراسة من تالميذ اليرحلة  (0.05)داللة  مستوي وعند  (0.01)داللة 
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االستيتلع ( ومجيوع االفنععلال  اكأالدميةة االمجلبةة  ،العخر ،لى أبعلد ) اكأملاالبتدائةة ع
ومقةلس الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة . كيل وجد  عالقة ارتبلطةة موجبة دالة احصلئةًل عند 

( بين درجل  عينة الدراسة من تالميذ اليرحلة االبتدائةة على أبعلد 0.01) داللة مستوى 
الةأس( ومجيوع االفنععلال  اكأالدميةة السلبةة ومقةلس الكعلءة  ،القلق ،الغضب ،)اليلل

( والتى  Ann Arbor,2009)بوروتتعق مع هذه النتةجة دراسة آن أر  ،الذاتةة اكأالدميةة 
االستيتلع ( لهل عالقة  ،العخر ،توصلت إلى أن االفنععلال  اكأالدميةة اإلمجلبةة) اكأمل

 ،القلق ،وأن االفنععلال  اكأالدميةة السلبةة ) اليلل ،تةة اكأالدميةةارتبلطةة موجبة بللكعلءة الذا
 الغضب( لهل عالقة ارتبلطةة سللبة بللكعلءة الذاتةة اكأالدميةة . ،الةأس
Dave ,2013, )دمف بوتوين دراسةكيل اتعقت فنتلئج هذه الدراسة مع فنتلئج      

Putwain بلطةة ذا  داللة احصلئةة بين وجود عالقة ارت( والتى توصلت فنتلئجهل إلى
الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة وبين االفنععلال  اكأالدميةة والنجلح اكأالدميى فكلن اكأداء 
اكأالدميي أفضل للعصل الدراسي اكأاثر متعة واكأقل عدًدا من االفنععلال  الغير سلره 

  ( et al, 2018ةلة دراسة علي أصغر حكيل اتعقت هذه الدراسة مع فنتلئج  ،اليتعلقة بللتعلم
Ali Asghar Hayat  إلفنععلال  اكأالدميةة تلعب دوًرا وسةًطل في ا( والتى توصلت إلى أن

 العالقة بين الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة للطالب واكأداء اكأالدميي.
من أن )  Pint rich, et al, 1993 (بينت ريش وآخرون  ويدعم ذلك مل أشلر إلةه    

الدميةة والعديد من االفنععلال  اكأالدميةة اإلمجلبةة لهل عالقة كبيرة الكعلءة الذاتةة اكأ
بلالستيتلع بيلدة الريلضةل  بين الطالب، وأن اليلل بلعتبلره إفنععلل أالدميى سلبى لم مكن 

 مرتبًطل بهذا اإلحسلس.
 من أهم العوامل اليؤثرة  فى الكعلءة الذاتةة بأن Bandura, 1977))  اويؤكد بنلدور     

اكأالدميةة أن يتعلم معظم التالميذ أن يتحكيوا فى قدرتهم على تنعيذ عيل معين فى ضوء 
فللتالميذ الذين مشعرون  بخوف شديد أو قلق حلد أوغضب مغلب أن  ،اإلستثلرة االفنععللةة

 تكون توقعل  الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة لديهم منخعضة .
والتى  )Villavicencio , 2013فةسينسيو )وتعسر البلحثة ذلك في ضوء دراسة فيال     

لذاتةة توصلت فنتلئجهل إلى وجود عالقة ارتبلطةة امجلبةة بين أن درجل  الطالب فى الكعلءة ا
اكأالدميةة درجل  الطالب الذين حصلوا على أقل الدرجل  فى اإلفنععلال  اكأالدميةة 
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ة الذاتةة اكأالدميةة وبين درجل  كيل وجد  أمضًل عالقة ارتبلطةة سلبةة بين الكعلء ،السلبةة
 الطالب الذين حصلوا على أعلى الدرجل  من اإلفنععلال  اكأالدميةة السلبةة.

وترى البلحثة بأن االفنععلال  اكأالدميةة لهل ارتبلط وثيق بللعديد من اليظلهر     
ل مع الطريقة التي يتعلملون بهو  ،قف الدراسيالالستجلبل  الصلدرة عن التالميذ فى اليو 

وقدراتهم على تأدمة االختبلرا   ،وبلوغهم مستوى معين من التعلةم ،زمالئهم أو معلييهم
فنجدهم مجتلزون اليرتععة اكأالدميةة فللتالميذ ذوى الكعلءة الذاتةة  ،ومستوى أدائهم لهل
كيل فنجدهم  ،لديهم اصرار على افنجلز اليهيل  التى ينهيكون فيهليوجد و  اكأفنشطة اليدرسةة

الذين  ن إلى التعلم واإلفنجلز أاثر من التالميذ ذوى االفنععلال  اكأالدميةة السلبةةمييلو 
ودائيًل محصلون على  ،كيل فنجد أن القلق سية من سيلتهم والخزي  مشعرون دائيًل بللغضب

لذا فإن أسلوب تنظةم التالميذ الفنععلالتهم  ،درجل  منخعضة فى اكأفنشطة اليدرسةة
رفهم وعلى تعليهم الذى يتأثر بشكل كبير بيستوى كعلءتهم الذاتةة اكأالدميةة يؤثر على معل

 اكأالدميةة. 
 :نتائج الفرض الثالث وتفسيرها-3

بين متوسطل  درجل   فروق ذا  داللة إحصلئةةتوجد -ينص العرد الثللث على "    
ذ اليرحلة االفنععلال  اكأالدميةة ) امجلبةة / سلبةة( لدى عينة من تالمي التالميذ على مقةلس

وللتحقق من صحة هذا العرض قلمت  ( ".فقًل ليتغير الجنس ) ذكور / افنلثاالبتدائةة و 
البلحثة بلستخدام اختبلر )   ( لحسلب داللة العروق بين درجل  الذكور واالفنلث على 

 :التللىجدول الالسلبةة ( وهذا مل يوضحه  –مقةلس االفنععلال  اكأالدميةة ) اإلمجلبةة 
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 (16)جدول
فنتلئج اختبلر النسبة التلئةة بين متوسطي درجل  مجيوعتي الذكور واإلفنلث من تالميذ اليرحلة االبتدائةة في 

 (300االفنععلال  اكأالدميةة ) ن  مقةلس

 1.96 0.05، وعند 2.5٨  29٨عند د.ح   0.01قةية   دالة عند مستوي             
لصللح اإلفنلث فةيل ذا  داللة احصلئةة د فروق و وجيتضح من الجدول السلبق:         

ذا  داللة  كيل توجد فروق  ،الغضب( ،الةأس ،القلق ،العخر ،االستيتلع)مخص افنععلال  
 وهذه النتةجة تتعق مع دراسة ،اليلل( ،اكأمل)  ىافنععلل يل مخصلصللح الذكور فةاحصلئةة 
إلى أن اإلفنلث أاثر قلقًل وغضبًل والتى توصلت   (Row & Fitness,2018 ) رو وفيتنةس

( والتى أوضحت أن اإلفنلث al, 2013 Soric etسوريك ) ودراسة ،ويأسُل من الذكور
 ،( مقلرفنة بللذكورالغضب ،مشعرن بيستويل  مرتععة من االفنععلال  السلبةة )اللخزى والةأس

( والتى أوضحت أن (Pekrun et al,2017 رون بةك مع فنتلئج دراسة ايل اتعقت هذا البحث
 ،الخزى( ،الةأس ،اإلفنلث حصلن على درجل  مرتععة من الذكور فى افنععلال  )القلق

 & Yukselir)يوكسيلير وهلربوتلو مع فنتلئج دراسة  لبحث الحلليفنتلئج ا اتعقت أمضلً ايل

االفنحراف  اليتوسط ن اليجيوعل  ا اليتغير 
 اليعةلري 

متوسط العرق 
 بين القةلسين

الخطأ اليعةلري 
 للعرق 

مستوى  قةية " "
 الداللة

االفنععلال  
 اكأالدميةة

 

 غير دالة 0.059 1.12٨ 0.032 0.543 23.٨54 165 ذكور اكأمل
 0.059 0.٨13 0.545 23.٨22 135 إفنلث

 غير دالة 1.7٨4 1.7٨4 0.717 0.402 20.297 165 ذكور العخر
 1.737 1.737 0.413 21.014 135 إفنلث

 0.01 21.173 21.179 9.505 0.44٨ 11.339 165 ذكور االستيتلع
 22.110 22.110 0.429 20.٨44 135 إفنلث

 4.496 0.406 1٨.533 165 ذكور اليلل
 

11.06٨ 11.06٨ 0.01 
 10.734 10.734 0.41٨ 14.037 135 إفنلث

 0.01 4.112 4.112 1.974 0.4٨0 20.951 165 ذكور الغضب
 3.929 3.929 0.502 22.925 135 إفنلث

 0.01 16.730 16.730 ٨.072 0.4٨2 11.224 165 ذكور القلق

 16.492 16.492 0.4٨9 19.296 135 إفنلث

 0.01 16.514 16.514 ٨.775 0.531 11.290 165 ذكور الةأس

 16.431 16.431 0.534 20.066 135 إفنلث
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Harputlu ,2014لئةة بين ( والتى توصلت فنتلئجهل إلى وجود فروق ذا  داللة احص
 ( لصللح االفنلثالخجل ،القلق ،العخر ،الذكور واإلفنلث فى كل من افنععلال  )االستيتلع

 .وذلك أثنلء عيلةة التعلم 
( من أن Lam e al., 2014دراسة الم وآخرون ) ويدعم ذلك مل أشلر  إلةه      

 ،عةة لدى اليتعلماكأمل( تعيل على تقوية الداف ،االفنععلال  اكأالدميةة االمجلبةة )االستيتلع
اليلل( إلى اإلضرار  ،الةأس ،الخزى  ،فى حين تؤدى االفنععلال  اكأالدميةة السلبةة )القلق

 .بعيلةة التعلم
مغلب عليهن الحسلسةة  التلييذا  فى هذه اليرحلةوتعسر البلحثة هذه النتةجة بأن        

خوفًل وقلقًل وغضبًل من اثر كيل فنالح  أن االفنلث أ ،الزائدة والخجل وعدم الثبل  االفنععللى
الذكور وذلك بسبب فنظرة التعرقة في اليجتيع القروى الذى فنعةش فةه والذى معرق بين الذكور 

بينيل  ،فنجد أن اليجتيع ينظر إلى الذكور على أفنهم ذو قوة وذو ثقة بأفنعسهم ،واإلفنلث
عة فى التعلةم فإن بأفنهم مهيل وصلوا إلى الدرجل  اليختلفنظرة دوفنةة و  ينظرون إلى اإلفنلث
لدي اإلفنلث شعور  في الينزل لذلك يتولد نهو دوره نوالواجب عليه نالدور اكأسلسى له

 بللقلق والةأس والغضب عند مخللعة ذلك.
فى اليواد  وفنتةجة ليل سبق تحلول االفنلث جلهدة الحصول على الدرجل  النهلئةة     

صوره من أجل الحصول على  تمعلى أوعيل كل شيء  وطلعة الوالدين واليعليين الدراسةة
وإثبل  أفضليتهم وكعلءتهم عن الذكور فةظهر لديهن الشعور بللعخر واالستيتلع  الجيةع رضل

. على النقةض يبدوا الذكور أقل اهتيلمل بلآلخرين وأاثر اهتيلمًل بأفنعسهم وبيل يثير اهتيلمهم 
 واأمل إذا وجد ،شعور بلليللال مم وينتلبهالجهد الالز  وافإذا لم مجدوا مل يثير اهتيلمهم فال يبذل

 مل .م ويتجدد لديهم الشعور بلكأفهاهدأ  م حتى محققواقصلرى جهده وابذل ممل يثير اهتيلمه
 نتائج الفرض الرابع وتفسيرها:-4

متوسطل  درجل  بين  فروق ذا  داللة إحصلئةةتوجد  ينص العرض الرابع على"    
دراسي لدى عينة من تالميذ اليرحلة االبتدائةة وفقًل ليتغير االفندملج ال التالميذ على مقةلس
(  )عرض قلمت البلحثة بلستخدام اختبلروللتحقق من صحة هذا ال ("الجنس ) ذكور/ افنلث

ل لحسلب داللة العروق بين درجل  الذكور واالفنلث على مقةلس االفندملج الدراسي وهذا م
  :يوضحه الجدول التللي
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 ( 17جدول ) 
تبلر النسبة التلئةة بين متوسطي درجل  مجيوعتي الذكور واإلفنلث من تالميذ اليرحلة االبتدائةة في فنتلئج اخ

 (300مقةلس االفندملج الدراسى ) ن 
االفنحراف  اليتوسط ن اليجيوعل  ا اليتغير 

 اليعةلري 
متوسط العرق 
 بين القةلسين

الخطأ اليعةلري 
 للعرق 

مستوى  قةية " "
 الداللة

االفندملج 
 سىالدرا

 

االفندملج 
 اليعرفى

 0.01 4.٨9٨ 2.613 3.334 3.917 23.606 165 ذكور
 4.755 2.613 5.311 20.992 135 إفنلث

االفندملج 
 السلوكى

 0.01 ٨.01٨ 4.377 2.613 3.200 25.636 165 ذكور
 7.577 4.377 6.055 21.259 135 إفنلث

ملج داالفن
 الوجدافنى

 0.01 6.611 3.334 4.377 2.62٨ 26.230 165 ذكور
 6.1٨٨ 3.334 5.791 22.٨96 135 إفنلث

الدرجة 
 الكلةة

 0.01 7.601 1.324 10.066 6.707 75.466 165 ذكور
 7.100 1.417 15.315 65.400 135 إفنلث

 1.96 0.05، وعند 2.5٨  29٨عند د.ح   0.01قةية   دالة عند مستوي     
فروق ذا  داللة احصلئةة لصللح الذكور فةيل د و جو يتضح من الجدول السلبق:       
االفندملج  ،االفندملج السلوكى ،)االفندملج اليعرفى كل أبعلد االفندملج الدراسي مخص

 بلبلالفني وتتعق هذه النتةجة مع دراسة كاًل من ،الدرجة الكلةة ( ،الوجدافنى
Babakhani,2013)) جل  طل  در والتى توصلت فنتلئجهل إلى وجود فروق بين متوس

مع  البحث الحلليكيل اتعقت فنتلئج  ،رالذكور واإلفنلث فى االفندملج السلوكى لصللح الذكو 
والتى توصلت فنتلئجهل إلى وجود فروق (  (Cocorada ,2016كوكورادا     فنتلئج دراسة

أبو  ودراسة ) ،بين متوسطل  درجل  الذكور واإلفنلث فى االفندملج السلوكى لصللح الذكور
وجود فروق بين متوسطل  درجل  الذكور واإلفنلث ى أظهر  فنتلئجهل من والت (2016،عزال

 فى االفندملج الدراسى بكلفة أبعلده لصللح الذكور 
وتعسر البلحثة ذلك بأفنه في ضوء خصلئص اليجتيع الذى فنعةش فةه والذى مسيح        

م الخلرجى وبتكوين صداقل  مختلعة وبلالفنعتلح على العلل ،صورهفة للذكور بلالفندملج بكل
والذى من خالله مكتسب التالميذ التعلعل االجتيلعى فإن هذا ينعكس بشكل كبير على 

الذى  وفى اليقلبل بللنسبة لإلفنلث فإن اليجتيع ،افندملجهم الدراسى وعلى درجلتهم اليدرسةة
معرض على االفنلث بعض القيود التى ال تسيح لهم بللتعلعل االجتيلعى وال  فنعةش فةه
في  وعدم االستقاللةة مكون مصلحب لهنكيل أن الشعور بللضعف  ،مثل الذكوربلالفندملج 



 

 

 

) 50) 

 2021 أبريل، 1ج، 66جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 د. مسر توفيق  عبداهلل  وهبه

كل هذا ينعكس بشكل كبير على مستوى افندملجهم الدراسى، ويدعم هذا  ،معظم اكأحةلن
الذى أظهر أن اإلفنلث مشعرن أاثر بلفنععلل القلق والخزى والةأس مقلرفنة العرض الثللث 

 اسى والذى يرتبط بلالفنععلال  اكأالدميةة السلبةة .بللذكور ميل معسر ضعف افندملجهم الدر 
ن التالميذ الذين من أ(  et al, 2014 Lam) إلةه الم وآخرون ويدعم ذلك مل أشلر      

يندمجون معرفةًل تتكون لديهم قدرة كبيرة على اليعللجة اليعرفةة والعهم العييق لليوضوعل  
 . قد افنطبق هذا فى البحث الحلليو  ،واالحتعلظ بلليعلومل  وأمضًل تذكرهل بسهولة

 فنتلئج العرض الخلمس وتعسيرهل :-5
بين متوسطل  درجل  فروق ذا  داللة إحصلئةة توجد -ينص العرد الخلمس على "    

الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة  لدى عينة من تالميذ اليرحلة االبتدائةة وفقًل  التالميذ على مقةلس
وللتحقق من صحة هذا العرض قلمت البلحثة بلستخدام  ".ليتغير الجنس )ذكور / افنلث( 

اختبلر )   ( لحسلب داللة العروق بين درجل  الذكور واالفنلث على مقةلس الكعلءة الذاتةة 
 اكأالدميةة وهذا مل يوضحه الجدول التللى

 (1٨جدول )
ة االبتدائةة في ذ اليرحلفنتلئج اختبلر النسبة التلئةة بين متوسطي درجل  مجيوعتي الذكور واإلفنلث من تالمي

(300مقةلس الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة ) ن   
االفنحراف  اليتوسط ن اليجيوعل  ا اليتغير 

 اليعةلري 
متوسط العرق 
 بين القةلسين

الخطأ اليعةلري 
 للعرق 

 مستوى الداللة قةية " "

الكعلءة 
الذاتةة 
 اكأالدميةة

 

السلوك 
 اكأالدميى

 0.01 1.725 0.675 1.165 6.067 20.7٨7 165 ذكور
 1.742 0.669 5.506 19.622 135 إفنلث

السةلق 
 اكأالدميى

 0.01 0.634 0.613 0.3٨9 5.030 17.951 165 ذكور
 0.627 0.620 5.592 1٨.340 135 إفنلث

مجلل 
 التحصيل

 0.01 2.950 0.535 1.5٨0 4.004 19.212 165 ذكور
 2.٨72 0.550 5.270 20.792 135 إفنلث

اليهلرا  
 اليعرفةة

 0.01 4.146 0.466 1.932 4.16٨ 17.٨30 165 ذكور
 4.1٨2 0.462 3.٨22 19.763 135 إفنلث

التعلمل مع 
 االختبلرا 

 غير دالة 0.069 0.627 0.043 4.٨77 17.472 165 ذكور
 0.067 0.639 5.9٨4 17.429 135 إفنلث

 0.01 0.926 3.013 2.791 25.٨93 97.006 165 ذكور الدرجة الكلةة
 0.926 3.015 26.063 94.214 135 إفنلث

 1.96 0.05، وعند 2.5٨  29٨عند د.ح   0.01قةية   دالة عند مستوي        
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لصللح اإلفنلث فةيل ذا  داللة احصلئةة فروق : وجود يتضح من الجدول السلبق         
ذا  داللة كيل توجد فروق  ،(ليهلرا  اليعرفةةمجلل التحصيل، ا ،السةلق اكأالدميىمخص )
                         .(الدرجة الكلةة ،التعلمل مع االختبلرا  ،السلوك اكأالدميىلصللح الذكور في ) احصلئةة
( والتى توصلت إلى  2013 ،دراسة )عبد الحى فنتلئجمع  هذا البحثوتتعق فنتلئج        

كيل  ،اكأالدميةة بين الذكور واالفنلثفى أبعلد الكعلءة الذاتةة  وجود فروق ذا  داللة احصلئةة
حيث توصلت فنتلئجهل إلى  (Thwaites,2013تتعق هذه الدراسة جزئةًل مع فنتةجة دراسة )

 مجلل التحصيلوجود فروق ذا  داللة احصلئةة بين الذكور واإلفنلث لصللح اإلفنلث فى 
مع فنتةجة  هذا البحثبينيل تختلف فنتلئج  ،دمييالسةلق اكأال ،اليهلرا  اليعرفةة ،اكأالدميي

( والتى أشلر  إلى عدم وجود فروق في مستوى الكعلءة الذاتةة 2009 ،دراسة الزق )
 ) ذكور / افنلث(اكأالدميةة تعزى للنوع 

 ،اإلفنلث حصلن على درجل  مرتععة فى )السةلق الكلدميى: بأن وتعسر البلحثة ذلك        
السبب قد معود إلى كون االفنلث أاثر التزامًل ومتلبعة ا  اليعرفةة ( و اليهلر  ،مجلل التحصيل

للدراسة من الذكور وأاثر سعةًل وراء النجلح والحصول على الدرجل  النهلئةة فى محلولة 
تحصياًل استجلبل  و منهن الثبل  ذاتهن وتكوين شخصةة مستقلة بهن، وهن بذلك أاثر 

ن اثبل  أفضليتهن محلولولليهلم اليتعلقة بللدراسة حيث وتأدمة للواجبل  الينزلةة ولألفنشطة 
 قد ايل تعسر البلحثة بأن الذكور.عن أقرافنهم من الذكور حتى تتغير فنظرة اليجتيع لهم 

يرجع إلى  وهذا( التعلمل مع االختبلرا  ،السلوك اكأالدمييحصلوا على درجل  مرتععة فى )
ى اليواقف اليختلعة والذى يرجع لطبةعتهم جرأة الذكور وشجلعتهم وثبلتهم االفنععللى ف

 واختالفهم عن االفنلث وخصوصل فى تعلملهم مع االختبلرا .
لالفندملج الدراسى  من خالل  االفنععلال  اكأالدميةة  بميكن التنبؤ وفنصه "  العرض السلدس

تم حسلب تحليل وللتحقق من صحة هذا العرض  " لدى عينة من تالميذ اليرحلة االبتدائةة
 وكلفنت النتلئج كللتللي:الفنحدار اليتعدد ا
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 (19جدول ) 
 ( واالفندملج الدراسي كيتغير تلبع ،االفنععلال  اكأالدميةة كيتغير مستقل) ملخص فنيوذج االفنحدار 

 

( وهذا معني أن هنلك 0.655أن قةية معلمل االرتبلط )  الجدول السلبقتشير فنتلئج       
كيل تشير فنتلئج الجدول  ،اكأالدميةة االمجلبةة واالفندملج الدراسي عالقة بين االفنععلال 

االمجلبةة  اكأالدميةة ( وهذا معني أن االفنععلال =r2 0.429امضل" أن قةية معلمل التحديد )
وهي قةية مقبولة إذا مل  ،( من التبلين في االفندملج الدراسي %42.9قد فسر  مل مقداره )

 أخذ في االعتبلر وجود متغيرا  أخرى تؤثر في االفندملج الدراسي.
ملج الدراسي بيعلومةة وللتعرف على اليعنوية الكلةة لنيوذج االفنحدار في التنبؤ بلالفند    

لدى عينة الدراسة الكلةة،   F-Testاالمجلبةة. تم إجراء إحصلء )ف(  اكأالدميةة االفنععلال 
  والجدول التللي يوضح قةم "ف" ليعرفة داللة التنبؤ .
  

 ( 20جدول ) 
 (علال  اكأالدميةة كيتغير مستقلة)االفنعبيعلومةة  بلالفندملج الدراسي )ايتغير تلبع(وداللة التنبؤ تحليل تبلين االفنحدار 

اليتغير 
 التلبع

اليتغير 
 اليستقل

متوسط  درجل  الحرية مجيوع اليربعل  مصدر التبلين
 اليربعل 

مستوى  قةية )ف(
 الداللة

االفندملج 
 الدراسي
 
 

 اكأمل
 العخر

 االستيتلع
 اليلل
 الغضب
 القلق
 الةأس

 االفنحدار
 
 البواقي
 

 اليجيوع
 

41613.513 
 

55360.524 
 

96974.037 
 

7 
 
292 
 
299 

1٨9.591 
 

31.356 
 
 

0.01 

أن قةية "ف" ليعرفة إمكلفنةة التنبؤ بلالفندملج الدراسي بيعلومةة  يتضح من جدول السلبق    
( وهي قةية دالة إحصلئةل" عند 31.356االفنععلال  االالدميةة  لدى العينة الكلةة بلغت )

ال  االالدميةة على االفندملج الدراسي ولتحديد ( ميل معني وجود تأثير لالفنععل0.01مستوى )
 مصدر التأثير تم استخراج الجدول التللي : 

معلمل اإلرتبلط  النيوذج
R 

مربع معلمل اإلرتبلط )معلمل 
 (التحديد 

ديد معلمل التح
 اليصحح

 الخطأ اليعةلري 

1 0.655 0.429 0.415 13.769 
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 ( 21جدول ) 
 معلمال  االفنحدار اليتعدد )االفنععلال  االالدميةة (

 الداللة قةية )  (  اليعلمال  اليعةلرية  اليعلمال  غير اليعةلرية  اليتغيرا 
B  الخطأ اليعةلري Beta 

 0.01 9.966   4.967 49.501 الثلبت
 غير دالة 1.239 0.090 0.256 0.316 اكأمل
 غير دالة 0.243 0.01٨ 0.290 0.071 العخر

 0.01 10.79٨ 0.632 0.215 2.317 االستيتلع
 غير دالة 0.617 0.039 0.256 0.15٨ اليلل
 غير دالة 0.173 0.011 0.20٨ 0.036 الغضب
 غير دالة 0.26٨ 0.03٨ 0.512 0.137 القلق
 0.01 3.027 0.419 0.464 1.405 الةلس

 

أن علمل االستيتلع هو أفضل العوامل اليدروسة في التنبؤ يتضح من الجدول السلبق      
( وبلغت قةية " " 0.632حيث بلغت قةية بيتل )،بلالفندملج الدراسي لدى افراد العينة الكلةة

( وهي دالة 10.79٨لالفندملج الدراسي )اليحسوبة لداللة علمل االفنبسلطةة في التنبؤ ب
( 0.419(.يلي ذلك علمل الةأس حيث بلغت قةية بيتل ) 0.01إحصلئةل" عند مستوى داللة )

( وهي 3.027وبلغت قةية " " اليحسوبة لداللة علمل الةأس في التنبؤ بلالفندملج الدراسي )
 (.  0.01دالة إحصلئةل" عند مستوى داللة )

لدى أفراد  اكأالدميةة من التبلين الكلي لالفنععلال  % 42.9جتيعلن ويعسر العلمالن م    
وييكن صةلغة  ،ميل يؤكد إسهلم هذه العوامل في االفنععلال  ،العينة وتعد هذه النسبة مقبولة

 لدى أفراد العينة الكلةة على النحو التللي  اكأالدميةة معلدلة التنبؤ بلالفنععلال 
 اليتغير B  Xقةية الثلبت + قةية    اكأالدميةة درجة االفنععلال 

درجة X 0.632+49.501درجة االفندملج الدراسي من خالل اليتغيرا  الينبئة    
 درجة الةأس .  X  0.419االستيتلع +

ودراسة  ،(2012،)حسلفنينمع فنتلئج بعض الدراسل  السلبقة كدراسة  وتتعق هذه النتلئج   
والتي  ( et al, 2015) Kahu وآخرون  كلهواودراسة  ،(Ulmanen , 2014أوليلفنين )
دراسة و  ،بلالفندملج الدراسى من خالل االفنععلال  اكأالدميةةإمكلفنةة التنبؤ فنتلئجهل أظهر  
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دراسة (، )و (Coates, 2007ودراسة كوتس ،(  (Ganotice et al, 2016جلفنوتك  
علال  أن االفنعوالتي أسعر  فنتلئجهل  (201٨ ،أمين ،ودراسة )القصبى ،(2017،شلبى

 اكأالدميةة أسهيت فى التنبؤ بلالفندملج فى الدراسة .
: بأن االفنععلال  اكأالدميةة اإلمجلبةة )الكأمل واالستيتلع وتعسر البلحثة ذلك        

والعخر( لهل دور هلم وحيوى فى حةلة التلييذ فلليشلعر االمجلبةة التى مشعر بهل التلييذ أثنلء 
وأثنلء جلوسه بللصف الدراسى وأثنلء تعلعله مع اليعلم  ،ةمشلركته في اكأفنشطة االالدمية

ومع زمالئه تؤثر على افندملجه الدراسى وتجعله أاثر فنجلحًل وأاثر توافقًل وامجلبةة في البيئة 
الةأس  ،القلق ،الغضب ،) كلليلل كيل ترى البلحثة أن االفنععلال  اكأالدميةة السلبةة ،التعلةية

وتظهر هذه االفنععلال  أثنلء عيلةة التدريس داخل  ،اكأالدميىالتعلم على مبلشرة  تؤثر (
لنل في صورة تعبيرا  سلوكةة معينة مثل  كيل تظهر العصل الدراسى وأثنلء أداء االختبلرا 

تؤثر على افندملج التلييذ الدراسى اكأالدميةة السلبةة فكل هذه االفنععلال   ،تعبيرا  الوجه
وفى بعض اكأحةلن  تجعله محصل على درجل  منخعضةعلم و وتثبط من هيته ودافعيته للت

سلبةة( من  –تجعله ينعر من عيلةة التعلةم لذلك ميكن التنبؤ بلالفنععلال  اكأالدمية ) إمجلبةة 
 خالل االفندملج الدراسى .

االفنععلال  كأالدميةة من خالل ميكن التنبؤ بللكعلءة الذاتةة اوفنصه "  العرض السلبع
تم وللتحقق من صحة هذا العرض  " من تالميذ اليرحلة االبتدائةة اكأالدميةة لدى عينة 

 -وكلفنت النتلئج كللتللي:حسلب تحليل االفنحدار اليتعدد 
 (22جدول ) 

 الدميةة كيتغير تلبع(والكعلءة الذاتةة اكأ ،ملخص فنيوذج االفنحدار )االفنععلال  اكأالدميةة كيتغير مستقل
معلمل  النيوذج

 Rاإلرتبلط 
اإلرتبلط  مربع معلمل

 ()معلمل التحديد 
معلمل التحديد 
 اليصحح

 الخطأ اليعةلري 

1 0.655 0.429 0.416 19.٨44 
( وهذا معني أن 0.655أن قةية معلمل االرتبلط )  تشير فنتلئج الجدول السلبق          

دول ايل تشير فنتلئج الج،ال  اكأالدميةةهنلك عالقة بين الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة واالفنععل
( وهذا معني أن االفنععلال  االالدميةة قد فسر  =r2 0.429امضل" أن قةية معلمل التحديد )

 وهي قةية مقبولة .،اكأالدميةة( من التبلين في االفنععلال   %42.9مل مقداره )
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الدميةة اكأ الذاتةة وللتعرف على اليعنوية الكلةة لنيوذج االفنحدار في التنبؤ بللكعلءة       
لدى   F-Testالدميةة االمجلبةة والسلبةة. تم إجراء إحصلء )ف( ة االفنععلال  اكأبيعلومة

 العينة الكلةة،  والجدول التللي يوضح قةم "ف" ليعرفة داللة التنبؤ .
 ( 23جدول ) 

 تغير مستقلة ()االفنععلال  االالدميةة كيبيعلومةة  بللكعلءة االالدميةة )ايتغير تلبع(وداللة التنبؤ تحليل تبلين االفنحدار 
اليتغير  اليتغير التلبع

 اليستقل
مستوى  قةية )ف( متوسط اليربعل  درجل  الحرية مجيوع اليربعل  مصدر التبلين

 الداللة

الكعلءة الذاتةة 
 االالدميةة

االفنععلال  
 االالدميةة

 االفنحدار
 
 البواقي
 

 اليجيوع

٨6571.691 
 

114992.559 
 

201564.250 

7 
 
292 
 
299 

12367.3٨4 
 

393.٨10 

 
31.404 

 
0.01 

أن قةية "ف" ليعرفة إمكلفنةة التنبؤ بللكعلءة الذاتةة  بيعلومةة يتضح من السلبق     
( وهي قةية دالة إحصلئةل" عند 31.404االفنععلال  االالدميةة لدى العينة الكلةة بلغت )

ميةة االمجلبةة ( ميل معني وجود تأثير لليتغيرا  اليستقلة )االفنععلال  االالد0.01مستوى )
 ولتحديد مصدر التأثير تم استخراج الجدول التللي :  الكعلءة الذاتةة االالدميةةوالسلبةة (على 

 (24جدول )   
 االمجلبةة والسلبةة (اكأالدميةة معلمال  االفنحدار اليتعدد )االفنععلال  

 داللةال قةية )  (  اليعلمال  اليعةلرية  اليعلمال  غير اليعةلرية  اليتغيرا 
B  الخطأ اليعةلري Beta 

 0.01 ٨.3٨٨  7.15٨ 60.045 الثلبت
 غير دالة 1.610 0.117 0.36٨ 0.593 ملاكأ

 0.01 2.993 0.219 0.41٨ 1.253 العخر
 0.01 ٨.209 0.4٨0 0.309 2.53٨ االستيتلع
 0.05 2.055 - 0.131 - 0.369- 0.75٨- اليلل
 ر دالةغي 0.062 0.004 0.299 0.01٨ الغضب
 غير دالة 0.٨97 0.127 0.737 0.662 القلق
 0.01 4.2٨3- 0.5٨7- 0.669- 2.٨35- الةأس
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أن علمل الةأس هو أفضل العوامل اليدروسة في التنبؤ يتضح من الجدول السلبق        
( وبلغت 0.5٨7 حيث بلغت قةية بيتل )،لدى افراد العينة الكلةة اكأالدميةة الكعلءة الذاتةة

( وهي 4.2٨3" " اليحسوبة لداللة علمل الةأس في التنبؤ بللكعلءة الذاتةة االالدميةة ) قةية
(.يلي ذلك علمل االستيتلع حيث بلغت قةية بيتل  0.01دالة إحصلئةل" عند مستوى داللة )

( وبلغت قةية " " اليحسوبة لداللة علمل االستيتلع في التنبؤ بللكعلءة الذاتةة 0.4٨0)
(. يلي ذلك علمل العخر  0.01( وهي دالة إحصلئةل" عند مستوى داللة )٨.209االالدميةة )

( وبلغت قةية " " اليحسوبة لداللة علمل االستيتلع في 0.219حيث بلغت قةية بيتل )
(. 0.01( وهي دالة إحصلئةل" عند مستوى داللة )2.993التنبؤ بللكعلءة الذاتةة االالدميةة )
( وبلغت قةية " " اليحسوبة لداللة 0.131ت قةية بيتل )يلي ذلك علمل اليلل حيث بلغ

( وهي دالة إحصلئةل" عند 2.055علمل االستيتلع في التنبؤ بللكعلءة الذاتةة االالدميةة )
 (. 0.05مستوى داللة )

من التبلين الكلي للكعلءة الذاتةة اكأالدميةة  % 42.9وتعسر هذه العوامل مجتيعة        
ميل يؤكد إسهلم هذه العوامل في الكعلءة الذاتةة ،تعد هذه النسبة مقبولةلدى أفراد العينة و 

وييكن صةلغة معلدلة التنبؤ بللكعلءة الذاتةة اكأالدميةة لدى أفراد العينة الكلةة  ،اكأالدميةة
 على النحو التللي 

 اليتغير B  Xدرجة االفنععلال    قةية الثلبت + قةية 
درجة X 2.٨35-60.045يةة من خالل اليتغيرا  الينبئة   درجة الكعلءة الذاتةة اكأالدم 

 درجة اليلل.×  0.75٨ –درجة العخر ×  1.253درجة االستيتلع  +  X  2.53٨الةأس +
 Annآن أربور) الدراسل  السلبقة كدراسة وتتعق هذه النتلئج مع فنتلئج بعض        

Arbor,2009 )،  ودراسة علي أصغر حةلة وآخرونet al, 2018 ) Ali Asghar ( 
Hayat،  2017,ودراسة روي )  Rui Zhe)،   أفنه ميكن التنبؤ فنتلئجهل إلى والتى أظهر

 2013 دراسة دمف بوتوين  )و  ،الفنععلال  اكأالدميةةمن خالل ا بللكعلءة الذاتةة اكأالدميةة
Dave Putwain , )،   2017 ,ودراسة ملفورسكي) Kaitlyn A. Yavorsky )،  ودراسة

أن االفنععلال  إلى والتى توصلت فنتلئجهل  )(Villavicencio , 2013نسيو فيالفةسي
 . بللكعلءة الذاتةة اكأالدميةةاكأالدميةة أسهيت فى التنبؤ 
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وتعسر البلحثة ذلك : بأن االفنععلال  اكأالدميةة التى مشعر بهل التلييذ داخل العصل         
 ،سةة اليوكل إلةه فعلهلابعض اليهلم الدر  وأداء قدرته على التعوق واالفنجلز فىتؤثر  الدراسى

والعخر( لهل عالقة كبيرة وتؤثر فلالفنععلال  اكأالدميةة االمجلبةة مثل )اكأمل واالستيتلع 
فنتبله بشكل مبلشر في مستوى الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة، فللحلال  اليزاجةة تؤثر في اال

ث وإدرااهل، وتنظةيهل، وتخزينهل لألحدا التلييذتعسير  والتركيز، كيل تؤثر على درجة
لكعلءته واسترجلعهل من الذاارة. وبللتللي تؤثر الحللة اليزاجةة االفنععللةة على إدراك العرد 

 كذلك فنجد أنعلى من حوله،  اكأحكلم التي مصدرهل على أمضلً  الذاتةة اكأالدميةة كيل تؤثر
بللكعلءة  لهل عالقة كبيرة( ق والةأسوالغضب والقلاليلل االفنععلال  اكأالدميةة السلبةة مثل )

التلييذ الذى ينتلبه الخوف والقلق مكون لدمه اعتقلد بأن قدرته  فنالح  أن ،الذاتةة اكأالدميةة
معسر امكلفنةة التنبؤ بللكعلءة الذاتةة  وهذا. على أداء وافنجلز اليهلم اكأالدميةة ضعةعة

 .اكأالدميةة من خالل االفنععلال  اكأالدميةة
  :صياتالتو
ميكن صةلغة بعض التوصةل  اليتيثلة  فإفنه البحثفي ضوء مل توصلت إلةه فنتلئج      
 فى:
( للتالميذ فى جيةع السلبةة –إقلمة فندوا  تثقةفةة تتنلول االفنععلال  اكأالدميةة )االمجلبةة -1

 اليراحل التعلةيةة والتعريف بأهييتهل.
للحد منهل  االفنععلال  اكأالدميةة السلبةة بعض البرامج اإلرشلدمة للتالميذ ذوى تقدمم -3

 .   وتنيةة االفنععلال  اكأالدميةة السلبةة
وتععيل دورهل فى تقدمم الخدمل   ،ضرورة اإلهتيلم بيرااز اإلرشلد النعسى داخل اليدارس-4

 اإلرشلدمة والتوجيهةة للتالميذ حيث الحلجة اليلحة ليثل هذه العئة لتقدمم تلك الخدمل .
وعى بين التالميذ وبين اليعليين وبين أفراد اليجتيع عن طريق وسلئل اإلعالم، فنشر ال-5

 ومدى تأثيرهل على اكأبنلء فةيل بعد . ،والتعريف بأهيةة مرحلة الطعولة
إحتواء النشىء وتلبةة إحتةلجلتهم اكأسلسةة لوقليتهم من االفنععلال  اكأالدميةة السلبةة -6

 مجلبةة لديهم .وتنيةة االفنععلال  اكأالدميةة اال
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اإلهتيلم بلكأجواء الدراسةة والخدمل  الطالبةة واليكتبةة التى تقدم للتالميذ داخل اليدرسة -7
كأن ذلك من شأفنه أن يؤثر على اكأداء اكأالدميى للطالب ويسلهم فى فنيو االفنععلال  

 اكأالدميةة اإلمجلبةة لديهم.
 :البحوث املقرتحة

 -: لةه من فنتلئج تقترح البلحثة عيلمن خالل مل تم التوصل إ       
 . بتدائةةبعض اليتغيرا  النعسةة لدى تالميذ اليرحلة االاالفنععلال  اكأالدميةة وعالقتهل ب -1
لدى طالب اليرحلة  االفنععللي لالبداعوعالقتهل باالمجلبةة  االفنععلال  اكأالدميةة -2

  .الجلمعةة
لدى عينة من  ض االضطرابل  السلوكةةعالسلبةة كينبىء بب االفنععلال  اكأالدميةة -3

 .اليراهقين
وخعض االفنععلال   برفنلمج ارشلدى مقترح لتنيةة االفنععلال  اكأالدميةة االمجلبةة -4

 .اكأالدميةة السلبةة لدى ضعلف السيع من تالميذ اليرحلة االعدادمة 
جلمعة )دراسة وعالقتهل ببعض اليتغيرا  النعسةة لدى طالب الاالفنععلال  اكأالدميةة  -5

 .كلينةكةة( –سةكومترية 
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 :املراجع
  :أواًل : المراجع العربية

( :االرتبلط بلليدرسة لدى اليراهقين وفقًل ليتغيري 2016معلوية محيود ) ،أبو عزال-1
ص  ،(3العدد) ،12مجلد ،اليجلة اكأردفنةة فى العلوم التربويةالجنس والعئة العيرية. 

 .334-321ص 
(: أثر استخدام التعلم اليدمج في 2015سعلد عبدالعزيز ) ،ن محيد؛ رخلحنل ،الجيلل -2

عدد خلص  ،مجلة كلةة التربةة ،تدريس ملدة اكأحةلء لطالب الصف اكأول الثلفنوى 
 ( .30العدد ) ،بيؤتير الكلةة

(. الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة اليدركة لدى طلبة الجلمعة اكأردفنةة فى 2009أحيد ) ،الزق -3
مجلة كلةة العلوم التربوية  ،غير النوع االجتيلعي والكلةة واليستوى الدراسيضوء مت
 . 57-37ص ص  ،(2العدد ) ،10مجلد  ،والنعسةة

 ،ىسةكولوجةة التعلم بين الينظور االرتبلطى والينظور اليعرف( : 2004فتحي ) ،الزيل -4 
 . دار النشر للجلمعل  ،القلهرة

. دراسة تحليلةة للطالب الوافدين يتكةف االجتيلعال(: 2001) صللح محيد ،الصغير-5
ص ص  ،بنك اليعلومل  العربى ،جلمعة اليلك سعود ،مطبقة على الطالب الوافين

1-43. 
(: الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة ومهلرة حل اليشكال  لدى 2017سلمر رافع )  ،العرسلن-6

مجلة كلةة العلوم  ،طلبة جلمعة حلئل والعالقة بينهيل في ضوء بعض اليتغيرا 
 البحرين . ،التربوية والنعسةة

الذكلء الوجدافنى وعالقته بلالفندملج الجلمعى (: 2012عدفنلن محيد عبده ) ،لقلضىا -7
 ،3مجلد  ،اليجلة العربةة لتطوير التعوق  جلمعة تعز.–لدى طلبة كلةة التربةة 

 .٨0-26 ص ص (،4)العدد
(: النيوذج البنلئي للعالقل  201٨الحلةم )عبدالنلصر عبد ،وسلم حيدي؛ أمين ،القصبى-٨

بين االفنععلال  اكأالدميةة وإستيراتةجةل  التعلم واالفندملج الدراسي والتحصيل لدى طلبة 
                .العدد الثللث عشر ،مجلة البحوث فى مجلال  التربةة النوعةة، جلمعة اليلك خللد

.                                                                                  
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االفنععلال  اكأالدميةة لدى تالميذ اليرحلة  (:2016) مروة مختلر بغدادي،-9
مجلة البحث فى التربةة وعلم  ،اإلعدادمة: دراسة مقلرفنة بين العلديين واليتعوقين أالدميةلً 

 .131-70ص ص  ،(1) ، العدد29مجلد  ،جلمعة الينةل ،كلةة التربةة ،النعس
(: فلعلةة استخدام استراتةجةة السؤال واالجلبة فى أزواج 2019جراح، سير عبدالكريم )-10

مجلة  ،فى تنيةة الدافعةة الداخلةة والكعلءة الذاتةة لدى طلبة الصف الثلمن فى اكأردن
 .177 – 153ص ص ،46 مجلد ،كأردفنةةالجيعةة ا ،دراسل  العلوم التربوية

(: تبلين االفندملج اكأالدميى والتحصيل الدراسى 2019الدين )حرب، سلمح حسن سعد -11
بتبلين مستوى اكأسلوب التنظةيى الحركة والتقيةم والصيود اكأالدميى لدى طالب 

 . ٨0-1ص ص  ،119 ددعال ،(30مجلد ) ،جلمعة بنهل ،مجلة كلةة التربةة ،الجلمعة
لعالقة بين الدعم الوجدافنى النيوذج السببى اليعسر ل (:2012اعتدال عبلس ) ،حسلفنين-12

اليدرك لليعلم واليتعة اكأالدميةة واإلفنتيلء لبيئة الصف واستراتةجةة الدراسة عن 
مجلة كلةة  ،اليسلعدة اكأالدميةة واإلفندملج اليعرفى لدى طالب اليرحلة اإلعدادمة

 . 241 – 190ص ص  ،(36العدد ) ،جلمعة عين شيس ،التربةة
فعللةة برفنلمج تدريبى فى تنيةة االفنععلال  اكأالدميةة  (:2019رمضلن على ) ،حسن-13

اإلمجلبةة وأثره فى خعض العجز اليتعلم لدى تالميذ اليرحلة اإلبتدائةة ذوى صعوبل  
 .377-315ص ص  ،(29)العدد  ،معة الزقلزيقجل ،مجلة التربةة الخلصة ،التعلم

لالفندملج اليدرسى لدى (: الدفعةة اكأالدميةة وعالقتهل ب2015شيرى مسعد) ،حلةم-14
العدد  ،(14، مجلد )مجلة دراسل  عربةة في علم النعس ،تالميذ اليرحلة االعدادمة

 .  162 – ٨9ص ص  ،(1)
http:// www2.askzad.com.genpages/ default.aspx                                   

قتهل بللرفلهةة النعسةة ( االفنععلال  اكأالدميةة وعال2019، على ثلبت إبراهةم )حنعى-15
 ددعال ،جلمعة الزقلزيق ،مجلة التربةة الخلصة ،لدى عينة من تالميذ اليرحلة اإلبتدائةة

 .1٨٨-112ص ص ،( 2٨)
كراسة  :مقةلس االفنععلال  اليدركة في حجرة الدراسة(. 2003، فنبيل محيد )زايد-16

 . مكتبة النهضة العربةة ،القلهرة ،التعلةيل 
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(: التحليل العنقودى لبروفيال  االفنععلال  االالدميةة 2017محيد ) ، يوسفشلبى-17
مجلة  ،والعروق بينهل في استيراتةجةل  تنظةيهل وبعض فنواتج التعلم لدى طلبة الجلمعة

 .366 – 277(، ص ص 4) العدد ،(17مجلد )  ،جلمعة كعر الشةخ ،الةة التربةة
لينظم ذاتةًل بللكعلءة الذاتةة اكأالدميةة (: عالقة التعلم ا2019السيد أحيد محيود)صقر،-1٨

عدد ال ،(19مجلد ) ،جلمعة كعر الشةخ ،مجلة كلةة التربةة ،لدى طلبة اليرحلة الثلفنوية
 .234 – 205ص ص  ،(1)
إتحلد الكتلب  ،دمشق ،علم النعس في القرن العشرين(: 2003علمود، بدر الدين )-19

 .  العرب
وامل الدافعةة الينبئة بلالفندملج الدراسى لدى طالب (: الع2019) ، أسيلءعبدالحييد-20

 ،جلمعة بنهل ،مجلة كلةة التربةة ،القةية –اليرحلة الجلمعةة في ضوء فنظرية التوقع 
 .240 – 179ص ص ،(117)العدد  ،(2جلد)م
(: الكعلءة الذاتةة اكأالدميةة لدى طلبة اليرحلتين اليتوسطة 2012، يوسف)عبدالحي -21

رسللة  ،منطقة اليثلث الجنوبي في ضوء متغيري النوع االجتيلعي والعيروالثلفنوية فى 
 اكأردن . ،اربد ،جلمعة اليرموك ،ملجستير غير منشورة

 . دار العكر ،عيلن،ية اليعرفةة االجتيلعةة(: النظر 2004، يوسف)قطلمى-22
ملدة أثر استخدام التعلم اليدمج فى تدريس  (:2015سعلد) عبدالعزيز،حنلن؛  ،محيد-23

 ،اكأحةلء على التحصيل الدراسي واالفنععلال  اكأالدميةة لطالب الصف اكأول الثلفنوى 
 .19٨-147ص ص  ،(4)العدد ،30مجلد  ،جلمعة الينوفةة ،مجلة كلةة التربةة

(: معهوم الذا  اكأالدميةة ومستوى الطيوح اكأالدميى 2017، حنلن حسين )محيود-24
 ،مجلة العلوم التربوية ،ى عينة من طللبل  الجلمعةوعالقتهيل بلالفندملج اكأالدميى لد

 .646- 602 ص ص ،(2) ددعال ،(25مجلد )
(: تنيةة االبداع لدى تالميذ اليرحلة االبتدائةة الحكومةة 2005، مجدى أحيد)محيود-25

العدد  ،اليجلة العليةة بكلةة التربةة بدمةلط ،وافنعكلسه على صنلعة التقدم فى مصر
 ينلير . ،47

 :يًا: المراجع األجنبيةثان
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Academic emotions and its relationship with Engagement and 

academic self-efficacy among a sample of primary school students 
Samar Tawfeek  Abdullah Wahba 
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Abstract    

      The current study examind the academic emotions and its 

realationship with academic Engagement and academic self-efficacy 

among a sample of primary school students. The study also aimed at 

examining the differences in academic emotions, academic 

Engagement, and academic self-efficacy according to the gender 

variable (males – females). The study also aimed also to identify the 

possibility of predicting academic Engagement and academic self-

efficacy through the Academic Emotion Scale, The sample consisted 

of (300) male and female students of the sixth grade of elementary 

school, whose ages range from (11: 12) years with an average age of 

(11.7) years, and a standard deviation (2.88) months. The researcher 

used the academic emotion academic Engagement and academic self-

efficacy Scales , the psychometric properties were calculated and the 

reassurance that the tools had high reliability and validity coefficients 

using internal consistency. The researcher used Pearson correlation 

coefficients, (T) test, and analysis of variance , The results resulted in 

a positive, statistically significant relationship between academic 

excitement and both academic engagement and academic self-efficacy 

at a significance level of (0.01) and (0.05),The results also resulted in 

statistically significant differences in academic emotions in favor of 

females with regard to emotions (enjoyment, pride, anxiety, despair 

and anger), and in favor of males with regard to my emotions (hope 

and boredom), The results also resulted in the presence of statistically 

significant differences in academic engagement in all its dimensions 

in favor of males, and the existence of differences in academic self-

efficacy with statistical significance in favor of females regarding 

(academic context, field of achievement, cognitive skills), and the 

presence of statistically significant differences in favor of males in 

(Academic behavior, handling of tests), The results also resulted in the 

possibility of predicting academic engagement and academic self-
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efficacy through the score on the academic emotional scale of primary 

school students.                                                                                

Key words:- Academic Emotions - academic Engagement - Academic 

Self-Efficacy 


