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استتدف ا احث تتت احدعتت ا علتت  لتعليتتع احدتت مج  علتت  ى اتتتات جتتت ا علتت  استتد ا ي يت  احتتدعلا 
احمتتتتذاا اا يتتتتتي لتتتت    ألتتتتمي احذفتتتتال ال تتتتتسيملل و وبيتتتتل احملتتتت  اح ماستتتتل حلما ا تتتتت   تحم  لتتتتع 

واحملتتت  اح ماستتتلل و فااتتت   لحذفتتتال ال تتتتسيماحمداستتت عل واسدف تتتتا اتتتاا واألتتتدا  احع جتتتع ىتتتمي ا
طتحثع اي طتحثت  احم  لع احمداس ع احما ا ت   مذ قع احم يذع احمذتام  اوا   26 عمذع احث ت اي

ل واحمألدا  احم  فت  اتي احملت  اح ماستلل وحد قمت   ت ا لاحمألدا  احمذوفض اي احذفال ال تسيم
احدعلا احمذاا اا يتيل كمت  ا ىذتء اقيتسل احذفال احث ت أع  ى اتات   مجبل جت ا عل  اسد ا ي يت  

ل واحمل  اح ماسلل واحدأ   اي  ال  احوصت ص احأليكااد جع حفمتل وطبت  احمقيتستتع علت  لال تسيم
عمذع احث ت   بيقتي جبلَيتل ثا طب  احب اتات احمع  عل  عمذع احث تل وأعم    بم  احمقيتسمي   بيقتي 

  ح ألتتتتتل ساحتتتتع احفتتتت وت ىتتتتمي اداستتتت ت  سم تتتتت  عمذتتتتع احث تتتتت لتتتت   عتتتت يتيل واستتتتدو   ا دثتتتتتم   
احد بيقتتتتمي احقبلتتتتل واحثعتتتت عل كمتتتتت  ألتتتت  اعتاتتتت  ام ثتتتتتث ىم ستتتتاع ىتتتتمي سم تتتتت  عمذتتتتع احث تتتتت لتتتت  

لتت وت ساحتتع   صتتت يتي ىتتمي اداستت ل سم تتت  اح تحثتتت  احمقيتستتميل واادفتت  ادتتت ت احث تتت  حتت  و تتاس 
حثع ع ل عتس اقيتس احذفال ال تتسيمل ولتل اح م تع لل احد بم  احقبلل وا احث تاحما ا ت  عمذع 

لتتتت وت ساحتتتتع   صتتتتت يتي ىتتتتمي اداستتتت ل سم تتتتت   ل وو تتتتاساحفليتتتتع حلمقيتتتتتس حصتتتتتحب احد بمتتتت  احثعتتتت ع
لل احد بم  احقبلل واحثع ع لل أ عتتس اقيتتس احملت  اح ماستل ولتل  احث تعمذع  اح تحثت  احما ا ت 

 حت  و تاس ع جتع ام ثتطيتع ستتحثع سا   عادت ت اح امستحصتحب احد بم  احقبللل وأشتم  احمقيتس كك  
  صتتت يتي ىتتمي احذفتتال ال تتتسيمل واحملتت  اح ماستتلل كمتتت أالفتت   احذدتتت ت ساحتتع ا شتت    تتا  تتأثم  

 .  ل و وبيل احمل  اح ماسلاحذفال ال تسيملاي   ألمي ك   احب اتات احمع  ل 

 . احما ا مي -احمل  اح ماسل  - تسيمل احذفال ال -احدعلا احمذاا اا يتي  :الكلمات املفتاحية
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The effectiveness of a Training Program Based on Self-Regulated learning 

strategies in Enhancing Academic Buoyancy and Reducing 

Academic Boredom of Gifted Students at Middle School 

Abstract 
The present study aimed at measuring the effectiveness of a training 

program based on self-regulated learning strategies in enhancing academic 

buoyancy and reducing academic boredom of gifted students at middle 

School and exploring the type and level of the relationship between 

academic buoyancy and academic boredom. The sample of the study 

consisted of 26 gifted middle school students in Medina who were low of 

academic buoyancy and high of academic boredom. To achieve the 

research aim, a training program was designed that based on self-

regulated learning strategies as well as two scales (academic buoyance 

and academic boredom) were prepared. The two scales were pre – 

administered to the study sample, then the suggested program was applied 

after that the two scales were post –administered to the study sample. “T” 

test was used to determine the significance of differences between the 

scores of pre and post-tests. Moreover, Pearson correlation was calculated. 

Results showed that there are statistically significant mean differences 

between pre and post scores in the academic buoyancy scale in favor of 

the post test, there are also statistically significant mean differences 

between pre and post scores in academic boredom scale in favor of the 

pre-test. There is a statistically significant negative correlation between 

academic buoyancy and academic boredom and the results also showed 

the significance of the effect size of the suggested program in enhancing 

both academic buoyancy and reducing academic boredom. 

Keywords: Self-regulated learning- Academic Buoyancy -Academic 

boredom- Gifted students. 
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  تتت     فتتت  وحتتت ال ُا متتت اي  ُحغتتت اي   تاتتت  حتتتا  متتتت احما تتتا مي حتتت   احم تتتك    عتتتض  بتتت و
 اتتتذفا ا توحتتتع؛ لتتتل احماهثتتتع  م تتتت  احمعذمتتتمي واحد  تتتاجمي احثتتتت  مي اتتتي احع يتتت  أااتتتتم احم تتتك  

   تك    احما تا مي احدعت ا علت  يتدا اتت لت ا متي احم تك  ل   ت   وأستثتل قيقع  عي احذقتل حف ف
 األتداجت  يافت وع  ا ت  ا أ ت    ات يتع واي اح كتءل اي عتحيع األداجت    او    تعدثتم ا أستسل
 أ تتت   متتتت الساءل لتتتل احف تتت  أو احمتتتذوفض  تتتتلساء يتتت  ث  واحتتت ع اح ماستتتلل احملتتت  اتتتي ا  فعتتتع

Asseburg and Frey
() ( (2013 اقتماتتع ا  فعتتع ى م تتع احملتت  اتتي احما تتا مي اعتاتتت  علتت 

 األتتدا    تت ا  ام ثتتتث عتتي Gentry et al. (2000)اتتي  تت  أعتت ل  متتت احعتتتسيميل ىذاتت ا فا
 احد تت عل لتت   اقتتص يألتتبث  عواحتت  اح ماستتيعل احفصتتا  لتتل  تحملتت  حلما تتا مي اح ماستتل احد صتتم 

  تتح اس  اح ماستيع أعمتتحفا   متتافا وع   احفصا  عي احما ا مي  غم  Moore (2018) ولأل 
 شتعام عتي احما ا تاع  يعت ل  متت حفتال  تحذألتثع افمتع وغمت  املتع  اافتت ادي تع؛ اذفا احمداجعع
 احمذتستتثع ااستتد ت ع أع ع وجتت و ل حفتتا احمق اتتع احدعليميتتع احمذتتت ت   تتت  واحملتت  احألتتو  اتتي اد ايتت 

 .مفتل احم تمكع عي احع وا  ل حق ما فا احم  مع غم  حألا  ع
ل ال تتسيمل احذفتال علت  جت م فا مألتدا   احما تا مي حت   اح ماسل احمل الفام  وج  ث 

 جت م فا  ضتعف يت  ث  احما تا مي حت   احملت    ألتتس أع Preckel et al. (2010)ي كت   متت
 .اح ماسيع  يت فالل   داا   لاحد واحذفألت  احد  يت  ااا فع عل 

 علت  جت م فا  عكت  احدتل احدفيبيتع اح ت ت  ي دثتتي احد ت يت   ت   طبيعع لفا اع ل ول 
  افتت  لاح ماستتيع واحم تتي وحلموتتتط  لحلملتت  احما ا تتاع  يدعتت ل لعذتت اتل ااا فدفتتت لتتل اااتت ات 
 جت  احما ا تت  اح تحثتت   ع و متتل Academic Buoyancy ال تتسيمل احذفال  ح  اح ت ع
ل أافألتفيلتل  اح قتع وعت   لييتتأ تسيم جلقت ياف ع  كمتل ال االع سماسيع وا ي ا ك   اي  عتامي
 أشت  لتل لفتيل اح ماستل احملت  اتي يتتي عتح األتدا   يعكت   متتل ال تسيميتع احم تمكت  عي تَ وإ  تا
 واحع تتتتت ا  احم تتتتتي  تتتتت   ااا فتتتتتع اتتتتتي  مكتتتتتذفي احدتتتتتل اإلي تىيتتتتتع احألتتتتتلاكيت   ذميتتتتتع  حتتتتت  اح ت تتتتتع

 .ح ماسلا   صملفي األدا   اح فتظ عل و  ال  سوع  اح ماسع لل ح سدم ام حمألتع  في
                                           

()   اعدم   احثت  ع لل   ا احث ت عل  اات   اثمAPA احذألوع احألت عع.  



 . أمل عبد احملسن الزغيبد .أ
 

 4 

 ااا فتتع عذت  ىذ تت  ااادصتتم علت  احقت م  عت   أع Ritchotte et al. (2015) وجت ك 
 و تحدتتتتحل اح ا يتتعل احففتتتء  حضتتعف ع ضتتع احما تتا مي اح تتت ل ي عتت   لتت  يصتتع  أو ا تتث    تت 

 لتل  افت  ال تسيمل احذفال أ ميع أع  ح  Martin (2013) وأشتم اح ماسلل احد صم  ضعف
 وا تتمكع  تح امستعل وااستدمدتا احملت    ذت   حت   تإلضتتلع ال تسيميتع  تحم تمكع احدذب  عل  ج م  

 أع احثت  تتع و   Martin and March (2008a) سماسع لل و تحم   اح ا ل وا د ا  الص جتءل
 اإلي تىيتتع الساء وادتتت ت اح ماستتعل عتتي احدغمتت  ا تت  احألتتلبيع الساء ىذدتتت ت يدذثتتأ ال تتتسيمل احذفتتال

 لتتل ستتدم امح  م يألتتع عاااتت   عتت  واحدتتل حل ماستتعل اإلي تىيتتع واا  ت تتت  احمفمتتعل اتتي ادفتتتءاا ا تت 
  سام  اح ا يتتتع  و تتتتإلسام  ال تسيميتتتع  تح العيتتتع واضتتت ع صتتتلع ال تتتتسيمل حلذفتتتال أع  متتتت اح ماستتتعل

 حقتت اما ا وا وتتتا واإل ثتتتث اإل فتتتس علتت  حلدغلتت  واحتت احألتتلا ؛  إسام لو  ااافعتتتا  إسام اللفتتتمل و 
  (Tarbetsky et al.,2017).احم ك   عل  حلدغل  احبذتء  احويتما  كت وتال احألليمع

  فتت ا احدتتل وااستتد ا ي يت  احبتت اات استتد  ا   تا  اا فذتتت احدتتل احد تت يت  أ بتت  أ ت   ع
 اتي يدثعفتت واتتل احماايتع اح ماستيع احد ت يت  ااا فع لل احذفال عل  احما ا مي ج م   ع ج   ح 
 .احفتاذع ج ما فا واسد متم  تح ماسع ح سدمدتا سالعمدفا حدع ج  واح ؛ ماسلس ال 

 لضتت ي ل اح ماستتل احملتت  اتتي وجتتت ل عتاتت   م ت تتع ال تتتسيمل احذفتتال اعدثتتتم ضتتاء ولتت 
 احدتتل احمتت ا   أ تتا عتتي احث تتت اعتت ل ولتت ل احفعلتتل احملتت   تحتتع لتتل حلذفتتال وستتملع  ااتت  عتتي

 لتتتتل اا يتتتتي  احمتتتتذاا احتتتدعلا سوم يدأ تتتت ل حلما تتتا مي تسيملال تتت احذفتتتتال  ذميتتتع   حفتتتتت اتتتي يمكتتتي
 اتتتي واح تتت ل احدعليميتتتع احم سألتتتع وا تتتا أافألتتتفا ا تتتا اإلي تىيتتتع احمااجتتتف  فعمتتت  علتتت    تتت يعفا
 ااا فتتتع علتتت  جتتت م فا   ألتتتمي  حتتت  احم تتتتا افتيتتتع لتتتل يتتت سع امتتتتاحمدفيفتتتع؛  غمتتت  احألتتتلاكيت 
   ألمي ثا وايل اح ماسيع  تحمفت  احم  ث  ل احم األدا   اي واح  ل ال تسيميع واحع  ا  احد  يت 
 .ألض  وسلاكيع أ تسيميع ادت ت  ح  واحاصا  اح العيع األدا  

 ا تا أستستيع   تا  Self- Regulated Learning (SRL) اا يتتي  احمتذاا احتدعلا وجعت 
 تي اا يتت احمتتذاا احتتدعلا حمفتتتما  اح تت ل لتتتاد   ؛اح ماستتل احملتت  و  ذتت  ال تتتسيمل احذفتتال   قمتت 
   ت يت   تعدثتم ت اح ماسيع حلم ك   احمدعلا يذا   مت حدعلمفال تي  ي تىي اعذ    ألتىفا لل يألفا
 اا يتتتي  احمتتذاا احتتدعلا  ستتفت  وجدضتتب .(2017 أ متت ل)  تتتحدعلا استتدمدتع  اتتي لم جتت ل ا ديتز تتت يذ تت 
 أا ت ع علت      تحألي   ألتسفا حفق اع  ذدي ع ياف  اح ع - اح ماسل حلمل  احما ا مي اقتواعلل 
 Zimmerman (2013)  ع جتتل  تت   اتتي - حفتتا  تحذألتتثع حقيمدفتتت احتتدعلا ا متت ا  ولقتت اعل احتتدعلا
  حتت  احوتم يتتع واحعذتصتت  احمتت ث ا  اتتي احمدعلمتتمي ستلا  حضتتث    تتااَ    تعدثتتتم  اا يتتتي  احمتتذاا حلتدعلا
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 اتي وستلاكيت فا  تتع  اوا ألفتتم ا علت  احألي    ى   عل  جتسمجي ي علفا  متل اح ا ليع احمدغم ا 
 Boekaerts and يقتتت م وكمتتتت لاإلطتتتتم  تتت التتتل  لتتتتحمدعلماع  (p.137)اا تتتل .  ااتتتت   تتت  

Niemivirta (2000)  م متت افمتع وجذ ت وا يكملتاا لحفت سالعمدفا لل وجد كماا يغم وا أع ي توحاع 
 لقت   ت ث  ا اا يتتي  احمتذاا احتدعلا استد ا ي يت  أع( Moore (2018وجت ك  صتعثعل أو املتع  فتاع 
ت   ث  ى ل احمدعلممي  ي تىيع عل   Bakhshaeeو تحذألثع حف  اي ل ال تسيمل افاضفا عل  أيضي

et al. (2017)  ااستدو ا  علت  احقت م   م ت تع عت   اا يتتي  احمتذاا احتدعلا استد ا ي يت  استدو ا لتنع 
 اتتي واحقتت ما  احمتتاامس عاتتياو ل ال تت اا و ذاتتيا ا ديتتتم واحدعليميتتع واحبمئيتتع احذفألتتيع حلمتتاامس الا تت 
ال تتسيمل  احذفتال  حت  يت س  امتت؛ واحذفألت  ال تسيميع اح يت  لل واحضغاث احد  يت   سام  أ  
  تح قتتتتع اح تتتتعام ل صتتتتع اتتتتذ فا يتتتتدا ا احما تتتتا مي  عتتتتض أع احااضتتتتب اتتتتي يبتتتت و احتتتت  اقتىتتتت  ولتتتت 

 علت  احألتي     فقت اع  ا تاع احما  ي تع   متتل اا يتتي  احمتذاا احتدعلا علت  احقتت ا احذ ت  اي احمكدألثع
 اح قتتع ضتتعف  حتت   تإلضتتتلعل ىتت وزيا أ  تت  اح ا يتتع احفتعليتتع لقتت اع ي عتت  احتت ع؛ ال تتتسيمل ا تتت فا
ل احألتتتلبل احدففمتتت  وأامتتتتثل احمذتلألتتتع و  ذتتت ل احف تتت  اتتتي واحوتتتاال احذ تتتت  اتتتي احوتتتااو ل  تتتتحذف 
  .(Brown,2017) تى  احم  عل  احق م  ع   ح يفا وجاح ل ال تسيميع احمفتما  لل واحع  

 احع يت  علت  و تأثم  ل اح ماستل احملت  اتي احما ا مي اعتات  ا   يدضب سب  حمت   صع
 تي اذتستث األدا   ااد  فا أ ميع يدضب كمتل ح يفا واا دمتعيع وااافعتحيع احمع فيع احمدغم ا  اي
 احملتتت   فتتتعحماا؛  حمفتتتت اح ت تتتع أاتتت  لتتتل  تتتا عمليتتتت  يدضتتتمي واحتتت عل ل تتتتسيملا احذفتتتال اتتي

أ ميتتتتع  تتتت مج   يدضتتتتب كمتتتتتل  تتتتاا ففا احدتتتتل حد تتتت يت وا احضتتتتغاث اتتتتي احفت تتتت  واحفتتتتال اح ماستتتتل
  ع جت  شتأافت اتي احدتل حعمليتت احما ا مي عل   ااا  احدعلا احمذاا اا يتي؛ اات يا استدذتس ت  حت  ا

 .اح ماسل مل لح احمدفيفع واحماا فع لال تسيمل احذفال سلاكيت 

 واحم تتي واحصتتعا ت  احد تت يت ااا فتتع  اتتي  عففتتا حتتا حلما تتا مي احم  فعتتع احعقليتتع احقتت م 
 اح تتتت ل حذتتتتت يقتتتت    متتتتتل اح صتتتتبيع احمد لثتتتتت و  اح ألتتتتيمع ال تسيميتتتتع واحمألتتتت وحيت ل اح ماستتتتيع
ا ام تي  احما ا اع   األتداجت  ملت  أ ت  اتي يصتتمعاع  ا اح ت ل  ت اء أع  مي لفلل ا م اي  ل ج ي

 اح ماستتت  فتت  ا  ل  متتتاح ماستتل  تحملتت  شتتعام ا اقتواتتع أ تت  اتتي يعتتتااع  جتت  أافتتا  ال ا فاجتت م 
  تحملتتتت   تتتت  احم  ث تتتتع واحمدغمتتتت ا  ال تتتتتسيمل  تتتتتلساء ح  دمتتتتت  ع يتتتت   أستتتتثتل إلالفتتتتتم اح  ي تتتتع
  .وا د تلفا ىدع جففا اا دمت  اي احق م ىذف  حلما ا مي احدفيبيع وااسد ا ي يت  اح ماسل
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( لتتتل  شتتتتم    حتتت  أع احما تتتال ع ضتتتع حذصتتتم  والتتت  اتتتي 2005)احتتت  عكتشتتتع  وج كتتت 
احمذغصت  احدل  أ ي  اي  فت  ادع س ل و ااا  ادذاععل و أثم      احضتغاث يدعتتالا  تحذألتثع 

 احما تتا مي حألطفتتت  احاطذيتتع اح ا  تتع   تت س احتت  اتت  وا ألتتتجيتحلما تا مي عتتي غمتت  ا اتتي احعتتتسيمي. 
The National Association for Gifted Children  يذثغتل عواحت  احما تا مي  علتا علت 

  عل  ي ك  أع
 .السحع عل  احقت مع احممتمست  ط ج  عي قيتسفت يمكي احدل اح  ل ادت ت -1
 .احدعلا و ع  جب  اح  ل  قميا     اي واحاطذيع احم ليع احمعتيم   عك  أع -2
 .احد صم  لل  غمم  أع حد  ي  احبيتات   دال  أع -3
 .حل  ل ال تسيميع احدعلا   تمل اي    ء احدفاجذيع احدقميمت    ذفم -4
 أع جمكتتتيل و اودلفتتتع ا تتتتا  لتتتل جتتت ما فا حد تتتاج  تي ل صتتت احما تتتا مي احمتتت ا قمي  ع تتتتء -5

ل اودلفتتتع اتتاامس استتدو ا  حل تت ل احفتتت    تتال  احدتتل احد تتتمل  تتت   اتتي احتت  يد لتت 
 . وقيتسيع وا دمتعيع و متحيع اافعتحيع افتما  و  اج  وااسدف تا واحث ت

 احدففمتتتتت  وأا تتتتت ع لاحذتجتتتتت  احدففمتتتتت  أا تتتتت ع علتتتتت  ال تسيميتتتتتع احتتتتتدعلا   تتتتتتمل م د  تتتتت أع -6
 .ااسدقصتء عل  احقت ا واحدعلا لاحم ك      واسدو ا  لاإلى اعل

(Matthews & Shaunessy, 2010) أ تسيميتتتتع  عليميتتتتع     تتتتع  تتتت  أع  تتتتمي ولتتتتل 
تتت  ستتب اتتت  تت   دضتتمي أع ليذثغتت حلما تتا مي  وااا تت  عقليتتع جتت ما  اتتي يمدلفااتت  اتتت علتت   أسيألي

 ات  احدعتات  علت  جت م فا ضتعف علت  يتذعك  امتت؛ احت   حت  يفدق  احفعلل احااج  أع ا  ل ل ج  
ل اح ماستتتيع حلضتتتغاث اتتتاا فدفا وصتتتعا عل  تتتتحذف   تح قتتتع ا دفتتتتالفا وصتتتعا عل اح ماستتتل اإل ثتتتتث
 اتي   ت  ستلبيع   تتمل ا ملفتتلتل  و ت ل أوجت فا اعاا عل  اح ماسع ضغاث سي    عي لض ي 

جتت   عاحتت  اح ماستتل  تحملتت    ألتستتفا زجتتتس  علتت  يتتذعك  امتتتا؛ وإا تتتز  ا علمفتت و عتتات ل سالعمتتدفا
 . ح يفا اح ماسل احد صم  ااوفتللل  يألفا

ام ثتتتث احذفتتال ال تتتسيمل  تحمألتتداجت  احم  فعتتع اتتي  اصتتل   عتتض اح ماستتت   حتت   وجتت 
 Martinواح العيع )ل Miller et al., 2013; putwain & Daly, 2013) ) احد صم  اح ماسل

et al., 2017 (ع ا ت  اح فت) )تل واستد ا ي يت  احتدعلا احفعتحتCollie et al., 2017 ( ام تث ل كمتت 
احذفال ال تسيمل   اس  اح يت ل واإل ألتس  تحمعذ ل وا د ا  اح ا ل وااسدمدتا  تحدعلا واحبمئتع 

علت   Martin (2014 )ل لتل  تمي أ ت   (Miller et al.2013) اجت احم مستيعل و فتاجي احصت
حت    احم تتمكع لتل احصتف وااستدمدتا  تحم مستعستلا   لت احدأثم  اإلي تىل حلذفتال ال تتسيمل 

  .اح  ل اح يي يعتااع اي اض  ال ل ث اح  كع واقص ااادثت
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 اتتتتتي تحع يتتتتت   احما تتتتتا مي حتتتتت   اح ماستتتتتل احملتتتتت  ام ثتتتتتتث  حتتتتت  اح ماستتتتتت   عتتتتتض أشتتتتتتم و 
 اح ماستتتل احملتتت  واحدتتتل أوضتتت   ادت  فتتتت ام ثتتتتث Stanbaugh (2017)  ماستتتعل كاحمدغمتتت ا 

 ىتتتمي ستتتحثع ام ثتطيتت  ع جتتع وو تتتاسل اح ماستتيع احفصتتا  سا تت  احد تتت ع اتتي احمتتذوفض تحمألتتدا   
 أع Regan (2017 ) عتتتسماس وأوض   الص جتءل ا  احدااص  و مي حلما ا مي اح ماسل احمل 
 ام ثتطتتتي  ام تتث  واحتت ع اح ماستتلل ااألتت تىفا لتتل م يألتتتي  ستتبثتي   تتتع اح ماستتل  تحملتت  ا تتا مياحم شتتعام
 وام ثتطتتي ل احتدعلا لتل واحتد كا احمذتست  احد ت ع واألتدا   لاا ديتتم لت     ت تع  ا  مدغمت   ستتحثتي 
  حتت  ادت  فتتت أشتتتم  لواحدتت .Preckel et al ( 2010) سماستتع اعفتتت وا فقتت ل  تحدعقمتت  اا ثتتتي 
 .اح ماسل ااا تز مألدا   وام ثتط  احما ا مي ىمي اح ماسل احمل  مااد ت

احتدعلا احمتذاا اا يتتي استد ا ي يت  ام ثتتث  حت  ال  تت   عض ادت ت  ول  اا  اإلطتم أالف  
األتتدا  احذفتتال ال تتتسيمل    ألتتيا شتت يا علتت   ىتت وم ت  عتت  ل جتت مو  تتت  احتتدعلا احدتت   تتك  اا تت  

ل واا  تتتت  ا تتتا ) (Cetin, 2017ل كتتتتحدذب   تحذ تتتت  احم مستتتل وااوفتتتتل األتتتدا  احملتتت  اح ماستتتل
(ل واففتتا  احتت ا  ال تتتسيمل 2017و)احذ تتتم وزايتت ل ل  ) (Ozan & Kincal, 2018احم مستتع 

((Saki & Nadari, 201  ل واح العيتتعCleary & Kitsantas, 2017) (   ل و تت  احم تتك
(Ifenthaler, 2012 ( ل وإسام  عمليت  احدعلا(Alkhasawnh & Alqahtani, 2019).  

 احذفتتال  عتت ز جتت  اا يتتتي  احمتتذاا احتتدعلا ىمئتتت   تتأع احقتتا  يمكتتي ىذتتتء علتت  اتتت  تتا ع ضتت 
  ت   اتي؛ احما تا مي اح ت ل حت   اح ماستل احملت ال تسيملل كمت يداج  أع  وفف اي ا تع  

 اتتي   جتت  جتت  واحدتتلل ااافعتتتا  و ذاتتيا ولفتتال وااستتدق حيع احتت ا ل احتت عا افتتتما   حتت  استتدذتس ت
ل اح ماستيع  يتت فا  ت   وعقثتت    ت يت  اتي ياا فاات  اتت علت  احألتي    تحقت م  علت    ألتسفا 

 و ع جت  ىدذميتع احم  ث تع اإلي تىيتع لذتاا توجدضب اح  اي     ات اادفت   حيت  ادتت ت اح ماستت  ح
 احتتدعلا ام ثتتتثل و  تتا مياحما  حتت   اح ماستتل  تحملتت  احم  ث تتع احألتتلبيع اآلثتتتمل و ال تتتسيمل احذفتتال
أع اح ماست    ال اح ماسل  تحمل  ستحثتي  وام ثتطتي ل ال تسيمل  تحذفال اا ثتي  ام ثتطتي  اا يتي  احمذاا

 احذفتتتال   ألتتتمي لتتتل اا يتتتتي  احمتتتذاا احتتتدعلا  تتتأثم  لتتت     جبيتتتتي  حدث تتتت احدا تتت  حفتتت ا حتتتا  ألتتتد  
 .اح تحل احث ت  حي  يف ا ات و ال احما ا مي ح   اح ماسل احمل  و وبيلل ال تسيمل

 علت  جتت ا ى اتتات علت  احدت مج   تتع  اا عمتت احدألتتل  لل اح تحل احث ت ا كلع و د  س
 احملت  و وبيلل ال تسيمل احذفال   ألمي لل لتعليع اا اا يتي  احمذاا احدعلا  عض اسد ا ي يت 

 صتتتيتغع  تتتا ستتتب  حمتتتت واستتتدذتساي ل احمداستتت ع  تحم  لتتتع احما ا تتتت  اح تحثتتتت  اتتتي حعمذتتتع اح ماستتتل
  السئلع اآل يع لل احم كلع
احتتتدعلا احمتتتذاا اا يتتتتي لتتتل   ألتتتمي احذفتتتال استتتد ا ي يت  ى اتتتتات جتتتت ا علتتت   لتعليتتتعاتتتت  -1

 ال تسيمل حلما ا ت   تحم  لع احمداس ع؟
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احتدعلا احمتذاا اا يتتي لتل  وبيتل احملت  اح ماستل استد ا ي يت  ى اتتات جتت ا علت  لتعليع ات  -2
 احمداس ع؟حلما ا ت   تحم  لع 

    ا   ع جع ام ثتطي  ساحع   صت يتي ىمي ك  اي احذفال ال تتسيمل واحملت  اح ماستل  -3
 ح   احما ا ت   تحم  لع احمداس ع؟

 يهدف البحث الحالي إلى:
لتتل احقتتت ا علتت  استتد ا ي يت  احتتدعلا احمتتذاا اا يتتت  احب اتتتات احدتت مجبل لتعليتتع احد قتت  اتتي -1

 .حذفال ال تسيمل  ألمي ا
لتتت   احقتتتت ا علتتت  استتتد ا ي يت  احتتتدعلا احمتتتذاا اا يتتتت احب اتتتتات احدتتت مجبللتعليتتتع  احد تتت  اتتتي -2

 .  لع احمداس ع تحم احما ا ت  حل تحثت  اح ماسل احمل   وبيل
احف تتف عتتي اتتاا وجتتا  احع جتتع ىتتمي احذفتتال ال تتتسيمل واحملتت  اح ماستتل حتت   اح تحثتتت   -3

 .ع  لع احمداس  تحم احما ا ت 

 ذث  أ ميع احث ت اح تحل امت يمكي أع يألفا    لل 
ادغمت ع احذفتال ال تتسيمل أااتم احثتت  مي واحد  تاجمي حم جت  اتي اح ماستت   تا    ا ي  -1

علتت  احع يتت  اتتي  حفتت يي احمدغمتت جياحدتتأثم  اح تت ي  واحملت  اح ماستتلل لقتت  أالفتت   اح ماستتت  
وااافعتحيتتع واا دمتعيتتع حتت   احما تتا ميل وعلتت  احتت غا اتتي  ذتتتو   احمع فيتتع اتتاا ت احتتدعلا

   ا تت  اتت م  لتت  اح ماستتت   ا أاتتل لتتل اح ماستتت  ال ذبيتتع اتت  احما تتا مي جياحمدغمتت   يي تت 
 احدتتتلل وا ديتتتتم احمتت ا   وااستتتد ا ي يت  احما تتا ميحتتت    احدتتتل  تت مس طبيعدفمتتتت احع  يتتع

افتتت  أ ميتتتع احث تتتت اح تتتتحل لتتتل كااتتت  اتتتي و تتت ا  احدتتتأثم  علمفمتتتتل يمكتتتي أع  ألتتتفا لتتتل 
 .احث ا  احع  يع اح ا    لل   ا احمم اع

 عليا احما ا مي كتستدو ا  لذيتت  لقت ممي عل   ق يا امتا  حاإللتس  اي ادت ت احث ت لل  -2
ادذاعتتتتع حد تتتتاج  ىمئتتتتع احتتتتدعلا احمتتتتذاا اا يتتتتتيل وأستتتتتحم  احتتتتدعلا  متتتتت يم تتتت   لتتتتاَا حتتتتثعض 

 ما ا اع.احم ك   احدل ياا ففت اح
اإللتس  اي ااسد ا ي يت  احمألدو اع لل ى اتات احث ت لل ضاء لتعلمدفت؛ ح سد شتس ىفتت  -3

؛ لتتتل ااا فتتتع احضتتتغاث واإل ثتتتتث اح ماستتتلاستتتد ا ي يت  احما ا تتتت  احمألتتتدو اع  فذمتتت  لتتتل 
ا حدثصم   علت   يو ق يا احدا مفت  واإلمشتسا  واحبت اات اح زاتع حدت مجبفل  أللبيت فت ي مفم ي

امتتتت يقلتتت  اتتتي ؛ لاكيت  اإلي تىيتتتع ال  تتت   فيبيتتتع حماا فتتتع  تتت   احضتتتغاث واإل ثتطتتتت احألتتت
 .وال تسيمل ح يفيل وجا   احب اات احمق اع حفي حدلبيع ا ديت ت في احفعليع لاحف م احذفأل
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اح  تتل لذيتتت  احب اتتتات احمعتت  لتتل ضتتاء ادت  تت ؛ حمألتتتع   اح تحثتتت  احما ا تتت   استتدو ا  -4
؛ حدع جتت  و  تتاج  طتجتتت في احمع فيتتع واحذفألتتيع و ا مففتتت ا تتا استتل عتتتامي اتتي احملتت  اح م 

ستتتتلاكيت  أ  تتتت   ي تىيتتتتع حدو تتتتل ا تتتتك   اح يتتتتت  اح ماستتتتيع احماايتتتتعل وملتتتت  األتتتتداجت  
  .  صملفي ال تسيمل وزجتس  سالعمدفي حمااصلع اح ماسع ىذ ت  و فات 

افتتتتتما   احداستتتت  لتتتت    بمتتتت  احث تتتتت و   جثتتتت  علتتتت  أعتتتت اس أ بتتتت ل و  تتتتاج    تستتتتدو ا  -5
 واسد ا ي يت  ادذاععل و   جث  عل  األداجت  عم جع وسماسيع اودلفع.

 .أ     سماست  لل اح تحيع اح ماسع لل احمع   واا دثتما  السوا  اي اإللتس  -6

( طتحثتتع اتتي احما ا تتت  اوا  26 د تت س ادتتت ت احث تتت اح تتتحل  عمذتتع احث تتت واحدتتل  بلتت  )
 تحم  لتتتع  احذفتتتال ال تتتتسيملل واحمألتتتدا  احم  فتتت  اتتتي احملتتت  اح ماستتتلحمتتتذوفض اتتتي احمألتتتدا  ا

واحب اتتات ل وك ح   د  س ادت ت احث ت لل أسوا  احث تت 2019/2020احمداس ع حلعت  اح تاعل 
 واذف مد .احمع ل واحفذيت  احدل  ا اسدو اافت 

 اح تحثتتت  تتأافي  و عتت ا لتتل احث تتت اح تتتحل   Gifted Students الطالبااات املوبوبااات 
ضتتتاء اعتتتتيم  لتتتل  ا ديتتتتم ي  تتتا لواح  تتتل احمذتتتام   تحم يذتتتع احما ا تتتت   تتتنسام  احمقمتتت ا 

ولقتي حم سألع احمل  عب  احع ج  وم تح  )ااهثع(  احما ا مي عي حلف ف احاطذل حب اتاتا
تحثتتتتت  اح  تتتتل ا دتتتت ع و تتتتي اح ل احألتتتعاسيع احع  يتتتتع  تحمملفتتتتع  تحدعتتتتوع اتتتت  وزام  احدعلتتتتيا
 .لمت لات  سم ع 665    أسا  ا دثتم  اقيتس ااهثع  

 أات  ستلا   ي تتىل و ذتتتء  ع لت  احثت  تع   Academic Buoyancy النهاو  اككااد    
  ك  األتدم   ت    احمدعلماع م  ىفت يفألت  واحم ي احدل و فيفل لاااا احد  يت  واحذ
أ عتتتس  علتت  احما ا تتت  اح تحثتتت ت  تستتد ت ت  وجد تت س    ا يتتل ا ا تت   عتت اس ا ال تتتسيمل

احدعتاتت  اتت  احضتتغاث اح ماستتيعل  –ت اقيتتتس احذفتتال ال تتتسيمل )احدعتاتت  اتت  اإل ثتطتت
   ذ  احألي   (. –اا دفتظ  تح قع  تحذف  

اففتا  ادعت س ال عتتس يافت   أا   و ع ل  احثت  ع  :Academic Boredomامللل الدراس  
لتتتتل أثذتتتتتء أساء احمفتتتتت  والا تتتت ع  -غمتتتت  ستتتتتحثع وا اا ثتتتتع  - وبتتتت   اافعتحيتتتتع ا تيتتتت   

 د تتوز  لاحم مسيعل وجدفاع ادي ع الدقتم احمدعلممي  حت  احألتي    علت  أا ت ع احتدعلا احدت
وجعتتت ا    ا يتتتتي  أاتتت  استتتد ت ع  ل أو  فقتتت  قيمدفتتتت  تحذألتتتثع حفتتتا  اكتايتتتت فال أو  قتتت  عذفتتتتل

احتتت و مي  -األتتتدا  احد تتت ع  ماستتل احمعتتت  )اح تحثتتت  احما ا تتتت  ل عتتتتس اقيتتتتس احملتتت  اح
  .(احقيمع واحف   احب يلع –احم تمكع واحد كا  –واح  ت ع 
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 عمليتع ا ت ع و ذتتء  وجعت ا  أات    Self- Regulated Learningالاتعلم املان م ذااياا     
 ت      يت  أ ت الفا ىدذاتيا وا اقثتع ستلاكفا وسوالعفتا واعتتملفا اتي اي   حفت يقا  اح  ل 

 ((Kayacan, and Sonmez - Ektem ,2019,p.313صتع لتل أثذتتء عمليتع احتدعلا احوت
  ألتتتتل اح تحثتتتت  احما ا تتتتت  يتتتتدا اتتتي   حفتتتت  يتتتتداوجعتتت ا    ا يتتتتي  أاتتتت  احعمليتتتع احدتتتل 

 -احمع فيتتتع )احدذاتتتيا ستتتد ا ي يت  ااا ماعتتتع اتتتي ااستتتد ا ي يت  احدفيبيتتتع احمدم لتتتع لتتتل 
احدقتتتتاجا  -ي يت  اتتتت وماء احمع فيتتتع ا تتت  )احدو تتتي  احدففمتتت  احذتجتتت (ل واستتتد ا  -اإل قتتتتع 
 ذاتتتتيا  -احم اقثتتتتع اح ا يتتتع(ل واستتتتد ا ي يت   سام  اصتتتتتسم احتتتدعلا ) سام  احاجتتتت   -احتتت ا ل 
طلتتتتتتت  احمألتتتتتتتتع  (ل واستتتتتتتد ا ي يت  احدذاتتتتتتتيا احتتتتتتت الع  / ااافعتتتتتتتتح  )احتتتتتتتاع   -اح فتتتتتتت  

دتتتتل اتتتتي شتتتتأافت   ألتتتتمي ل واحلتعليتتتتع احتتتت ا ( - ذاتتتتيا وإسام  ااافعتتتتتا   - تاافعتتتتتا  
 تحم  لتتتتتع حلما ا تتتتتت   اح ماستتتتتل األتتتتتدا  احذفتتتتتال ال تتتتتتسيمل و فتتتتتض األتتتتتدا  احملتتتتت 

 )عمذع احث ت(. احمداس ع

 :  Self- Regulated Learningالتعلم املن م ذاايا  
متتتعل حثتاتت ومال واحدتتل اا جتتع احتتدعلا احمع لتتل اا د  حتت عمليتتت  احتتدعلا احمتتذاا اا يتتتي   ذدمتتل

حفت ا اإلطتتم  وولقتتي  فد ل احدفتع   احمدثتسحع ىمي اعدق ا  الل اس اح وصيعل وسلاكفال و مئتدفال 
لنع الساء اا دمتعل  مت لل اح  اصتسم احدتأثم  اا دمتتعل لتل ىمئتع احفت سل واإلا تتز ال تتسيمل 

ي  تت    تت ا احدفتعتت  احدثتتتسحل ث ثتتل واتتل يد ا  تتتع وا يمكتتي ع حفمتتت عتتي احألتتيتت احتت ع ي تت ثت فيتت 
كمتتت يذ تتاع احتتدعلا ل وجقااتاع ىدفميتتل ستتلاكفا اتت  احمفتت  لال عتتسل يكدألتت  احمدعلمتتاع احم  اتتت 

تت  تحت وال  واإلا تتزا   احمذاا اا يتي عل   االيل احعمليت  احمع فيع وات وماء احمع فيتع احم  ث تع سا مي
لمدعلمتتمي   امتت  احمتتااس و فافتتت واعتح دفتتت واستتدعتس فتل  دتتيب احعمليتتت  احمع فيتتع حل  متتت ال تسيميتتع

 .( Haslett, 2019ديب احعمليت  ات وماء احمع فيع لفا وا اقثع عمليت فا احمع فيع) ىمذمت 
اللفتتتم احدتتل يتتدا  احمتت  ت  تتا  حتتدعلا احمتتذاا اا يتتتي ا أع Zimmerman (2013)وجتت   

ي  حفتتت   تتك  اتتذاا حدتت ث  علتت  عمليتتع احتتدعلال اا يتتتيل وأيضتتتي احم تتتع  واللعتتت  احدتتل يتتدا احدو تت
ىدذايا وا اقثع اي   حفت  عمليع ا  ع و ذتء  يقا  اح  ل وجع ا  أا   .(p.13)  واح ال   حي 

 .ستتتتتلاكفا وسوالعفتتتتتا واعتتتتتتملفا اتتتتتي  تتتتت      يتتتتت  أ تتتتت الفا احوتصتتتتتع لتتتتتل أثذتتتتتتء عمليتتتتتع احتتتتتدعلا 
(Kayacan, & Sonmez - Ektem, 2019.p.313) يدفتتتتتتتتتتتتتتتتت  اتتتتتتتتتتتتتتتتت  ل و تتتتتتتتتتتتتتتتتا اتتتتتتتتتتتتتتتتتت 



2020 (5ج) أبريل (122)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 11 

و تاس ع جتع اا ثتع ىتمي احتدعلا احمتذاا اا يتتي و ا فتت    حت  Kitsantas et al. (2009)  شتتم 
ال تتت اا واحد صتتتم  اح استتتلل وعلتتت  احتتت  يمكتتتي استتتدذدت  أع جتتت ما  احتتتدعلا احمتتتذاا اا يتتتتي حيألتتت  

 . تسيميتعافتما  أ تسيميع؛ وحفذفت اح  جقع احدل ي ا  ىفتت اح ت ل جت ما فا احمع فيتع  حت  اع لتع أ
 .ال تسيميع احفتعليعوجاف  احمدعلماع احمذاماع اا يتي األداجت  ا  فعع اي سالعيع اإلا تز و 

 للتعلم المنظم ذاتيًا Pintrich(2000)نموذج بنترتش 
 طتماي عتاتتي حلتدعلا احمتذاا اا يتتيل ضتمي فيت  احمفتتهيا اح العيتع وااافعتحيتع لتل  ىذد  ش صما

  أللألت ي   م  ثقتي حف ا اإلطتم لنع احدعلا احمذاا اا يتي يدفاع اي أم   ا ا   احدعلا احمذاا اا يتيل وط
 احم ا ت   تأع جتاع  الدت ال يا ت  ا وحفتيل اتت  مفمتع قيتتافا أثذتتء اللت اس  ت  يمت  زاذييتت ا  ثيت عتايت
تت احألتتت قع احم ا تت    تت   أع ي ت    متتت   ييتتتل أو   اييتتت ا  ثتع  اح  قتتعل  متتت احم ا تت  جبتت  سا مي
  ت   اتي احفت س  قت   ا   ماع  و  ك  وا   وج  لل احفع  ومس واحألي    احم اقثع      أع يمكي
 واحتتد كا احم اقثتتع اتي احم  تت   احدغ يتع أستتتس علت    تت ي فت أو واحو ت  ال تت اا  غممت  اتت ل احمفمتع

 ما احدصتا   ذ تي  وكت ح ل ال ت اا و   ي  احدو ي  الوح  احم  لع احفع ل و دضمي مس وعمليت 
 اتتتت وماء احتتتاعل  م تتت  اودلفتتتع ا اقثتتتع  عمليتتتت  اح تايتتتع احم  لتتتع و دعلتتت ل واحألتتتيتت احمفمتتتع واع لتتتع
 اح فتتاس ىتت   علتت  اح تح تتع احم  لتتع احألتتيتتل و ذ تتاع  أو واحمفمتتع حلتت ا  احمودلفتتع حل اااتت  احمع لتتل
 اح ا عتع حم  لتعا  م ت ل و ذايمفتل وأ مت يا واحأليتت احمفمع أو اح ا  اي اودلفع  ااا  عل  حلألي   
   احأليتت. أو واحمفمع اح ا  عل  واااعكتست  احفع  مسوس اي اودلفع أاااعيت

 -احم اقثتع  - ح  أع عمليت  احتدعلا احمتذاا اا يتتي )احدو تي   pintrich (2004)وأشتم 
 -مسوس اللعتتتت (  افتتت  و دفتاتتت  اتتتي  تتت   أم عتتتع  اااتتت  أستستتتيع حلتتتدعلا )احمع فيتتتع  -احتتتد كا 
  واحبمئيع( ياف  اي   حفت احدذايا كتآل ل  -واحأللاكيع  - واح العيع
يألدو افت  احدلااسد ا ي يت  وجم     Regulation Of Cognitionاحدذايا احمع لل  -1

 وات وماء احمع فيع؛ حد قم  ا  اا ا  س .  عحدو ي  و ا ي  عمليت فا احمع في احمدعلماع 

 وجعذت    Regulation Of Emotion and motivationاحدذايا ااافعتحل واح العل  -2
 ح ستتد ا ي يت  احمدعلمتتمي استتدو ا   تت   اتتي لمفتتت واحتتد كا واحم تتتع  ااافعتتتا   ذاتتيا

  مت واحواال واحمل   تإل ثتث احأللبل اح عام ا  احدعتا  عل   ألتع  ا احدل احمدذاعع
 يتتتتتت احق أ تتتتت اا) احفتتتتت ا  ا تتتتت   ا تتتتت  يتتتتتععاح ال احمعدقتتتتت ا   ذاتتتتتيا استتتتتد ا ي يت  ي تتتتتم 
  ل واحدذايا ااافعتحل.(افمع إلا تز احففتء  عل  اح كا) اح ا  لتعليعو  ل( تحمفمع
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 احتتدعلا ستتمت  اتتي ستتمع أو  تاثتتتي وجعتت    Regulation of behavior احألتتلا   ذاتتيا -3
ل اح فت   و تي احاجت  وإستد ا ي يع  وإسام   ذاتيا استد ا ي يت  ي تم  عواح  اا يتيل احمذاا

 ع  ل وإسد ا ي يع احم  اع اح ا يع.وإسد ا ي يع طل  احمألت
 اسد ا ي يت  يألدو افت احمدعلمتاع   م جو   Regulation of context  احأليتت   ذايا -4

 احبمئتع و ذاتيال احفص  لل فتااياا ف لاحد احمفت  و ذايال  احأليتت اا دمتعلل  حلد كا
  .احمفمع   مت  و ع ز         ت 

 ي ااسد ا ي يت   عك  احذماا   ول  ضاء   ا احذماا  اشدق  ا ماعع ا
 -استد ا ي يع اإل قتتع  -استد ا ي يع احدذاتيا  -اسد ا ي يت  اع فيع )اسد ا ي يع احدألتمي   -1

 اسد ا ي يع احدففم  احذتج (.
 -استتتتد ا ي يع احم اقثتتتتع اح ا يتتتتع  -استتتتد ا ي يت  اتتتتت وماء اع فيتتتتع )استتتتد ا ي يع احدو تتتتي   -2

 اسد ا ي يع احدقاجا اح ا  (.
 -استتد ا ي يع  ذاتتيا اح فتت  - يت   سام  احمصتتتسم و تت  )استتد ا ي يع  سام  احاجتت  استتد ا ي -3

 ((Pintrich,2000bاسد ا ي يع طل  احمألتع  (  -اسد ا ي يع احدعلا اي الج اع 

احتتاع   - ذ تتي  اا دمتتت   -استتد ا ي يت   ذاتتيا اح العيتتع وااافعتتتا  ) ذاتتيا اح العيتتع  -4
 -لتعليتتع احتتت ا   - قمتتيا ستتتفاحع وصتتعا ع احمفمتتتع  -  ذاتتيا ااافعتتتتا  - تاافعتتتا  

  ((Pintrich,2000aاحدا   ا ا   ا سا لل و تم ل( 

 حتتت  أع  تتت ا احذمتتتاا   تتتا  ذتوحتت  وأثبتتت  ا ت تتت    تتتك  ااستتت  لتتتل احبمئتتتع  اإلشتتتتم  و  تت م
 اءي احع  يع ا  لئع احما ا مي او  احمألداجت  احعم جع واح ماسيع احمدع س ل ول  ىمئت  ادذاععل اىد

؛ 2007(ل واتتتت وماي  تحم  لتتتتع ااىد ا يتتتتع ) ليفتتتتعل 2014اتتتتي ا  لتتتتع اح وضتتتتع )احغتاتتتت   و ليفتتتتع 
واحم  لتتتتع اح تااجتتتتع ) تتتتتى   ،(2017(ل واحمداستتتت ع )احذ تتتتتم وزايتتتت ل 2011احم  تتتتع وأىتتتتا شتتتتقعل 

 (. 2018؛ احو م ل 2018وستطبل 
 واااضتت  عمليت تت  ام ثتتتثو  حداالتت  اللفتتتم احذا جتتع حتت  احذمتتاا   تت ا اح تحيتتع اح ماستتع دبذتت و 

 حتي   دتأث  لواحدت(ل اح ماستل احملت  - ال تتسيمل احذفتال)احث تت اح تتح   ادغمت ا ا   في  دذايااح
 واحألتلاكيع واح العيع ااافعتحيع احمدغم ا  اي  تحع ي  ى ل احمع فيع وماء وات احمع فيع  تحمدغم ا  لق 

لتت  اح ماستتع اح تحيتتع علتت  ااستتد ا ي يت  احمع فيتتع  ل وجقتتا  احب اتتتاتاحذمتتاا  يعكألتتفت لاحدتتو ل واحبمئيتتع
استتتد ا ي يع احدذاتتتيا(ل وااستتتد ا ي يت  اتتتت وماء  -استتتد ا ي يع احدففمتتت  احذتجتتت  -)استتتد ا ي يع اإل قتتتتع 

احدقتاجا احت ا ل(ل واستد ا ي يت   سام   -استد ا ي يع احم اقثتع اح ا يتع  -احمع فيع )استد ا ي يع احدو تي  
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استتتتد ا ي يع طلتتتت  احمألتتتتتع  (ل  -استتتتد ا ي يع  ذاتتتتيا اح فتتتت  - سام  احاجتتتت   احمصتتتتتسم )استتتتد ا ي يع
لتعليتع  - ذاتيا وإسام  ااافعتتا   -واسد ا ي يت   ذايا اح العيع وااافعتا  )احتاعل  تاافعتتا  

 اح ا ( واح  حمذتسثع     ااسد ا ي يت  ح بيعع عمذع احث ت وطبيعع ادغم ا  . 

 Academic Buoyancyالنهو  اككاد   
احذفتتتال ال تتتتسيمل  تعدثتتتتم  جتتت م   اففتتتا  Martin and Marsh (2008a)اجدتتت   

ل واحت  لتل اقتىت  احصتماس اح ماسيعاحمدعلممي عل  احدعتا   فتعليع ا  احد  يت  احماايع لل اح يت  
ي كتت  عتتتس  علتت  اح تت ل احتت يي يدعتتتالاع اتت  احمااجتتف احألتتلبيع لتتل اح يتتت ل ا تت   احتت عال تتتسيمل 

ل واح قتتتلل احبمئتتلواح  اتتتع  واإلعتجتتت تحفق  احمتت ج ل كتتاحاتت وا اا دمتعيتتع وااجدصتتتسيع احصتتعثع 
وج كتتتت  احذفتتتتال ال تتتتتسيمل علتتتت  وضتتتت  احدصتتتتاما  احذا جتتتتع  تتتتا  كيبيتتتتع  عتاتتتت  اح تتتت ل اتتتت  

كتح صتتا  علتت   لاحم تتك   احدتتل  عدبتت   اااتت  ا افتت  اذفتتت لتتل ا تت   اح يتتت  اح ماستتيع احعتسيتتع
 احتت عتت و  علتت   اااد تاتتت لأو زجتتتس  أعثتتتء احعمتت ل أو اجدتت ال ااعتت   للتتل اقتت م سم تتع اذوفضتتع

 ح  أا  يمكي احدممم  ىمي   يي احمدغم جي احم  ث مي اي  Martin and Marsh (2008b) أشتم
لفل  مي أع احصتماس ال تتسيمل  ل مت اح م ع أو اح   ل واي  مت احذاال أات فيمت يدعل   تح م ع

جتىليتع حلد بمت  لتل  تتا  ااوفتتل احد صتم  احمت ايل لتنع احذفتال ال تتسيمل جت   ج  يكاع أ  ت 
ي  ث   تاوفتل احد صم  ال تتسيمل احم جت  )علت  ستبم  احم تت ل اح صتا  علت  سم تع اذوفضتع 

اجدت   احثت  تتع أات  علت  لقت  لتل احاا ت  احم مستل(ل وأاتت فيمتت يدعلت   تا د لتت  اتي  متت احذتاا 
كتتاع اتت  ث   تتتحا وا ااافعتحيتتع أو احم ضتتيع ا تت  اا دئتتتل يجتت   اس ال تتتسيملاحصتتماحتت غا اتتي أع 

واحقل ل لق  ي  ث  احذفال ال تتسيمل  تإل فتتس ال تتسيمل وااوفتتل األتداجت  اح قتع  تتحذف ل ولتل 
صلع  تااأل تل احفتات  لتل احمفتت  احمدعلقتع  تحم مستعل جت   اا مي أع احصماس ال تسيمل ج  يكاع 

 ل ال تسيمل ادعلقيت  تااوفتل احم ج  لل اح وال  ال تسيميع.يكاع احذفا 
 واحعقثتت  حلد ت يت  حلدفيل وجتىلع و ذتء   ي تىيع اسد ت ع  أا  ال تسيمل احذفال وجع ا

و تا جت م  اح تحت  علت  احدعتات  ات  . Putwain et al., 2012)) ياايتتي  احمدعلمتاع  ياا ففتت احدتل
  متتتتتتت لتتتتتتل احتتتتتت  احم تتتتتتتع  احألتتتتتتلبيع احم  ث تتتتتتع  تح يتتتتتتت  ال تسيميتتتتتتعاحمدتعتتتتتت  ال تسيميتتتتتتع احماايتتتتتتعل 

Jahedizadeh et al., 2019) (  ستتلا   ( أع احذفتال ال تتتسيمل  تا2018و تت   اح غبتل )ل
يمت  ىفتت اح ت ل   تك  األتدم   ت    احدتلواحم تي  واحذفألتت  احد  يت  لاااا و فيفل و ذتء  ي تىل



 . أمل عبد احملسن الزغيبد .أ
 

 14 

 ذتوحتتتت  ادغمتتتت  احذفتتتتال ال تتتتتسيمل لتتتتل  احدتتتتلاح ماستتتتت  وجتتتت   متتتتتي   ل ا ا تتتت   عتتتت اس ا ال تتتتتسيمل
ام تتتتمي  الو  اح ماستتتتت  احدتتتتل  بتتتت ز احع جتتتتع احما ثتتتتع حلذفتتتتال ال تتتتتسيمل اتتتت  احذدتتتتت ت ال تسيميتتتتع 
واحذفألتتتيع احمدعتتتت س ل كتحدتتتتأثم  اإلي تتتتتىل احقتتتتا  حلذفتتتتال ال تتتتتسيمل علتتتت  ا شتتتت ا  الساء ال تتتتتسيمل 

  ل ح  امتمسع ج م اعمي اي احألي    عل  احذدت ت ال تسيميع ع ا احدفيفلل  مت يمم  اح  ل احمدفاج
(Martin & Marsh 2008a; Collie et al., 2015)، فال ال تتتسيمل ت  احذتتتت ام بتتت متت

 ل(Miller et al., 2013; Putwain & Daly 2013) تحمألداجت  احم  فعع اي احد صتم  اح ماستلل 
واستد ا ي يت  احتدعلا احفعتحتع  (Martin et al., Liem 2013c) واح العيتع واحتدعلا احمتذاا اا يتت

تت أع احذفتال ال تتسيمل كتتع Collie et al. , 2017)ا   اح فت)  (ل كمتت أثبدت  اح ماستت  أيضي
ا  ث يت   اس  اح يتت ل واإل ألتتس  تتحمعذ ل وا دت ا  احت ا ل وااستدمدتا  تتحدعلا واحبمئتع احم مستيعل 

وأ ت   ادتت ت  عتض اح ماستت  علت  احدتأثم  اإلي تتىل  ،Miller et al., 2013)و فتاجي احصت اجت  )
حلذفتتتتال ال تتتتتسيمل حتتتتثعض لئتتتتت  او  اا ديت تتتتت  احوتصتتتتع ل متتتتت ام تتتتث   تحم تتتتتمكع لتتتتل احصتتتتف 

 ,Martinوااسدمدتا  تحم مسع ح   اح ت ل احت يي يعتتااع اتي اضت  ال لت ث اح  كتع واقتص ااادثتت  

 حتت  ام ثتتتث اح العيتتع اح ا يتتع   تتك   ي تتتىل اتت  ) ,.Colmar et al (2019 ل كمتتت أشتتتم) (2014
وجتتت  وضتتتب كيتتتل يمكتتتي حلذفتتتال ال تتتتسيمل احدذبتتت   عتتت س اتتتي احذدتتتت ت احدعليميتتتع  لاحذفتتتال ال تتتتسيمل
 ل(Putwin & Dally, 2013) احتدعلا ااافعتحيتع ىذتاا ت لال تتسيمام تث  احذفتال و واحذفأليع اإلي تىيعل 

  متت ل(Miller et al., 2013) ال تتسيمل والساء واح لتت  ل(Colli et al., 2015) اح ماستل واحد صم 
 .(Martin, et al., 2010) احم تى   زجتس  ا   احمفمع اح العيع  تحذاا ت ال تسيمل احذفال ي  ث 

أاتتت احتتذم  اح تتتال اتتي أ  تتت  احذفتتال ال تتتسيمل لد تتم   حتت  و تتاس ع جتتع ستتتحثع ىتتمي  
 م  احدفيبيع  مت أ     عض اح ماست  احألت قع احذفال ال تسيمل و عض احأللاكيت  غ

((Martin 2013; Martinet al., 2013a ; Martin et al. 2013c; Putwain 

et al., 2012 ; Martin & Marsh 2008a)   أع احذفتال ال تتسيمل ام تث   مألتداجت  أجت
وااوفتتل احد صتم  اي لت  اام ثتتثل وجلت  اا دثتتمل واحقلت  احعتت ل وعت   ااستدق ام ااافعتتحلل 

احما تتا مي أىتت ز احفتت وت ىتتمي  1وجاضتتب اح تت و   فتتتت لتتل اح جتضتتيت ل إلو صتتاما  ا اح ماستتلل
 ا  فعل واذوفضل احذفال ال تسيمل اي و فع اا  احثت  ع.
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 )إعداد الباحثة( مرافع  ومنخفض  النهو  اككاد   ملوبوبنيالفروق بني ا( 1) جدول
 املوبوبون منخفضو النهو  اككاد   اد  املوبوبون مرافعو النهو  اكك

لاااد هم مساااتوع مرافاااف مااان الدا عياااة ال ااياااة اككاد ياااة  
 واملستمدة من إجناز املهام اككاد ية.

 سيطر عليهم الشعور بالفشل والقلق من أن جوانب ماوببتهم  
 كانت معيبة.

  هاارون ادناادماد املدرساا  وادسااتمتاي بااالتعليم والبي ااة      
 واكو ن الصداقات.املدرسية، 

   هرون ادنسحاب من اكنشطة املتعلقة باملدرسة

  سيطر عليهم القلق وضعف التن يم ادنفعال  اككاد  . لد هم القدرة على السيطرة على دوا عهم وانفعاداهم واوظيفها.

ا هر لد هم مؤشرات اكداء اككاد   التكيف ، كممارسة قدر 
 ئج اككاد ية.معني من السيطرة على النتا

 عااانون ماان ادجهاااد اككاااد   واوفااا  مسااتو ات الثقااة   
ضااعف  -بااالنفس ولااد هم شااعور بالاا نب باادد  ماان الفخاار     

 ادجناز.

  عانون من امللل الدراس  والضجر من الدراسة  يلون إىل املشاركة بفاعلية وادستمتاي باملدرسة.

ثاال اظفاا   سااتخدمون اساارتاايجيات الااتعلم املاان م ذاايااا  م  
 واملراقبة ال ااية والتخطيط.

 فتقاااارون إىل الااااتعلم ادساااارتاايجى لتن اااايم معااااار هم 
 ودوا عهم وانفعاداهم.

لد هم مستو ات مرافعة من جودة اظياة، وادحساس باملعنى، 
 واحرتام ال ات.

 عاااانون مااان ريااااوي غااال منطقياااة، والشاااعور بالعزلاااة      
 كل عامادجتماعية عن أقرانهم وعن اآلخر ن بش

 Academic Boredom  ااااادراسااااال الااااااملل

 ال تسيميتتتتتتع ح افعتتتتتتتا  احقيمتتتتتتع - احتتتتتتد كا اا جتتتتتتع  حتتتتتت  اح ماستتتتتتل احملتتتتتت  اففتتتتتتا  يألتتتتتتدذ 
 Control-Value theory of academic emotion حت (Pekrun 2006)طتتماي   ال  لواحد ل  

ل احتتتدعلا اااجتتتفلتتتل  ال تسيميتتتع ااافعتتتتا  لتتت ع احمد  ثتتتع واآلثتتتتم احألتتتت قع احوبتتت ا  حد لمتتت   فتاليتتتتي 
 اتتتت وقيمتتتعل  علمتتت  عمليتتتعلتتتل    كمتتت  اتتتي حفتتت  احمتتتدعلا  قميمتتتت  أع ل ضتتتيع علتتت  احذا جتتتع و عدمتتت 
 ااافعتتتتا  احتتت لتتتل   متتتتل ال تسيميتتتع ااافعتتتتا  حبذتتتتء يمأستستتتم جيأاتتت   يعتتت اع حتتت   تحذألتتتثع يدعلمتتت 

 اتتاا ت) احتتدعلا ىذتتاا ت احم  ث تتع ااافعتتتا  أو(ل  احملتت - اإل ثتتتث -ااستتدمدتا)  تحذ تتتث احم  ث تتع
  دصتتتتتف اافعتتتتتتا  و تتتتت (ل احفوتتتتت  - احيتتتتتأس - احقلتتتتت  - الاتتتتت  - احفتتتتت  ) ا تتتتت (  تحذ تتتتتتث احقيتتتتت 

 ىتتتتتمي احدثتسحيتتتتتع احعمليتتتتتت   دميتتتتتع  تتتتت   اتتتتتيل يتتتتتعساحف    تتتتتتحف وت  و تتتتت  ث ل واحدع سيتتتتتع  تحوصاصتتتتتيع
 .اح ماسل واحد صم  احم تمكع عل  و أثم ا فتل ذفتع احذت  ع واآلثتمل احألت قع واحوب ا ل ااافعتا 

 :   اااادراسااااال لاااااملل وماااامفه
  تتتت   حمفتتتتت يألتتتتدذ  لاحدتتتت احذا جتتتتع احدا فتتتتت   تتتتت د ا اح ماستتتتل احملتتتت   ع جفتتتتت  ا دلفتتتت 

ل ىبمئتدفا احمدعلقتع واعدقت ا فا اللت اس حدصتاما    احع احمل  ياف  احمع فيع حلذا جع تلالقي ل لج ع  
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 أ تت  اتتي احد فمتت  اتتي الا تت  احمألتتدا   عتتي احث تتت ي تتتوحاع  اللتت اس لتتنع لاحتت الع احمذاتتام واتتي
 احملت  أع Pekrun et al. (2010) يت    ىمذمتتل  أ ت الفا احم  ث تع احألتلاكيت  و ذ تي   ا يت 
ل و عبم جتع ولألتماحا يع واع فيتع عتطبيتع اكااتت  علت  ي دتاع  ا ت س اافعتت  أات  علت   حي  ُيذا 
لتل  احفت س مغثتع لل  دم   سلبيع اافعتحيع     ع   أا  احمل  Eastwood et al. (2012)  اع  مت

 وجتت ث ل احفتت ا  تت ا   قتت  لاحدتت الا تت علتتل  اااوتت اث علتت  حلقتت م  لق ااتت  اتت ل اعتتمي  تت ا   قمتت 
 (p.486) . احف اغ ووج  واحعم  احم مسع اح  لل  متل اح يت  ا تا   مي  عل  تسلثي  احمل 

تتتتت   تتتتا اح ماستتتتل احملتتتت  لتتتتنععل ال تسيميتتتت ااافعتتتتتا لتتتتل  احقيمتتتتع - احتتتتد كا حذا جتتتتع وولقي
(ل احغضتتت  ا تتت ) ستتتلبيع أو( ااستتتدمدتا ا تتت )  ي تىيتتتع  تاتتت  ستتتااءل اتتتت حذ تتتتث اعاجتتتع اافعتتتتا 
 احذدتت ت علت  و أثم  تت احم تتع   ت   الفام أاتل احذدت ت عل  وحي  احذ تث عل  يذص  لتحد كم 
 ا تتتث  تتتع  اال احم تتت  ستتبم  علتت  اح ماستتعل علتت  احمدصتتام  حألتتي   وا احم مكتتع احقيمتتع  حتت  ي  تت 
 احملتت  ل يافتت احذ تتتث لتتل حلتتد كا احتت  يتت مكاع  اح تت ل وكتتتعل  تتتل   قيمتتع أع  حتت  يفدقتت  احتتدعلا

 .(Pekrun 2006) احمدعلممي اادثت  اي يقل  ى وم  و  ا اح ماسل
 -افت  كوبت   اافعتحيتع ا تيت   اففتا  ادعت س ال عتتس ي  تا اح ماستل احملت  أع احثت  ع و    

لل أثذتء أساء احمفت  والا ت ع احم مستيعل وجدفتاع ادي تع الدقتتم احمدعلمتمي  -غم  ستحثع وا اا ثع 
 أو  فق  قيمدفت  تحذألثع حفا.  د توز  اكتايت فال أو  ق  عذفتل ل ح  احألي    عل  أا  ع احدعلا احد

 :الموهوبين لدى الدراسي الملل
  حتت  احم مستتع افتتت و  احما تتالاحمتتدعلا  اع لتتع ىتتمي احدذتجضتتت  عتتي يذتتدت  عاحتت احملتت  يتت س 

 واآل تتتتتتتتتتتتتت جي احتتتتتتتتتتتتتت ا  علتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتت ث  احدتتتتتتتتتتتتتل احألتتتتتتتتتتتتتتلاكيع وااضتتتتتتتتتتتتتت  ا ت  احد صتتتتتتتتتتتتتتم  ضتتتتتتتتتتتتتعف
 (Galbraith & Delisle, 2015)  احقت م  اا  اح ماستيع احفصتا   فتيتع عت   وجاف  احمل  ادي عل 

 اا دمتت  ىتمي احقتاع  اام ثتتث  حت  و تتحذا احد ت عل   حت   فدق  احدل أول احصعثع أو احم  فعع احدذتلأليع
 يتت    عذتت ات اح ماستتل احملتت  ي تت   لقتت ل احتتدعلا عمليتتت  علتت  احألتتي    علتت  احقتت م  اتت   إلسما  واحملتت 
تتت احذ تتتث يتت سع جتت  كمتتتل احتتدعلا أا تت ع علتت  احألتتي    يملفتتاع  ا أافتتا اح تت ل  اادثتتت  صتت ا  حتت  أيضي
  (Pekrun et al., 2014) .ح   تحذألثع حلغتيع م مثع أو سفلع احمفمع أع ي ع  سا  ات عذ  اح تح 

 اا دمتتت  عتت   يدضتتمي اح ماستتل احملتت  أع  حتت  Preckel, et al. (2010) ي تتم   متتت
 ياا ففتتت لاحدتت حلد تت يت  ساحتتع و تتا احفتت سل حتت   قيمتتع أو اعذتت  حفتتت حتتي  ا متت ا   حتت  يألتتدذ  احتت  
 أعلت  ى م تع احملت  اتي احما تا مي اعتاتت  علت Asseburg and Frey (2013) وج كت ل اللت اس
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 حت  اح ماستل  احملت    ألتتس أع) .Preckel et al (2010 وجألتدفم ل احعتتسيمي ىذات ا فا اقتماع
 ام فتتاوجافت  ل  اا ففا لاحد واحذفألت  احد  يت  ااا فع عل  ج م فا  ضعف ي  ث  احما ا مي

 أو اح ماستيع احمذتت تلتل  ستااء عاحد ت    تلت صتاقت عتادي  يتاحما ا م  تا دملل  اإل ثتث األ 
 األتدا    تاوفتتل وجت  ث  يتذعك  عواحت  لاحدعليميتع الا ت ع أول حلمذفت احمعلممي  ذتو  ستحم أ

تت ا  ث يتت احملت  يكتاع  وجت ، اح ماستل احد صم   احما تال اح تحت  يفتدا ا  متت؛ احتدعلا ىبمئتع أيضي
 Hebert and Schreiber (2010) وجفألت ل  lias et al, (2013)   مجألت  يدا اح ع  تحم دا  

 selective achievement-a dynamic احت يذتايكل -لااادقتت  ا تتزإلا ا تا احما تا مي  ت  ت  اح 
 اتتت  يدفتتت  احتتت   تتتتع  اا لقتتت  جتتت م فا اتتت  يدألتتت  األتتتدا    تتتأساء احما ا تتتاع  اح تتت ل يقتتتا   متتتت

  ا احما ا مي ىمي شماعت احمل  أسثتل أ    اي أع  Pekrun et al. (2010) وج   ل ا دمتات فا
 Stambaugh (2017)ل أعمت  اي    يقاااع  ات  قميا وع   احدعلال عمليع عل  سي   فا لق اع
 احملتت   ألتتب ؛ فيتت  ا غتتال غمتت    تت ييت  م تت  ا مستتدفا ىمئتتع أع ي تت وع  احما تتا مي اح تت ل  تتأع

   .احضعيفع الج اع و فتع   ااادمتء واقص
 :للموهوبين لدراسيا الملل لتخفيف التدخل

 لما تتتا مياح ماستتتل ح ملتتت اح اتتت  حلدعتاتتت  اح زاتتتع ستتتد ا ي يت اا و  تتتاج  العتتت ال حففتتتا
 احفتاذع احم ك   وك ح  واحم تع ل ااافعتا  طبيعع  سما  احض ومع  اي لنا ل ص يب   ك 
 دا  واألتت واحصتت اجت  وااادمتتء اح ماستتل احملتت  عتي احما تتال اح تحتت   صتاما    متت  لقتت ل حت يفا

 احمعقت   واحألتلاكيع ااافعتحيتع العت ال حففتا قّيمتع افتت يب اح ماستل احفصت  لل ال تسيمل احد  ع
 . احع  ل احد     ح  و  دت اح ماسل؛  احمل   ألب  ج  احدل

 احما تتتتا مي اح تتتت ل اقتتتت اح ماستتتتل اتتتتي  تتتت     تحملتتتت  اح تتتتعام علتتتت  احألتتتتي    جمكتتتتيو 
 احما تتتتتا مي أجتتتتت اافا اتتتتتي اد تتتتتتا  استتتتتلسم  لصتتتتت   حتتتتت  اودل تتتتتع جتتتتت م  اع سماستتتتتل لصتتتتت  اتتتتتي

 وجتتتتتت (ل Preckel et al., 2010) احد تتتتتت ع اتتتتتتي عتتتتتتت    األتتتتتتدا   او   احمد تاألتتتتتتمي
تتتتتتاما  Stambaugh and Stambaugh (2009)طتتتتتام  احعاااتتتتت  حمعتح تتتتتع حلدتتتتت    ا ي
 أم عتتتتتع  ضتتتتميل و وفتتتتف احملتتتتت  اح ماستتتتل حتتتتت يفال احما تتتتتا مي اح تتتت ل ا تتتتتت  علتتتت   تتتتت ث  احدتتتتل

 احدألتتتتتتتفي   -2(ل الستتتتتتت   - احمعلمتتتتتتتمي - احما تتتتتتتا مي وعتتتتتتت ) اهثتتتتتتتع تحم احتتتتتتتاعل -1  ا ا تتتتتتت 
  فميتتتتتتل - ياحعتتتتتتتسيم اتتتتتت  سا فتتتتتتا أول ىفتتتتتتا  تصتتتتتتع لصتتتتتتا   وصتتتتتتيص) احمق اتتتتتتع ال تسيميتتتتتتع
 واحعذتيتتتتتتتع احدتتتتتتت مج  لدتتتتتتت   احتتتتتتت لتتتتتتتل   متتتتتتتت احماا تتتتتتت   ذميتتتتتتتع - جتتتتتتت ما فا اتتتتتتت  حددذتستتتتتتت  احمذتتتتتتتت ت
 افتتتتتتتما ) احصتتتتتتغم   اعتتتتتتت احم م اذتج تتتتتتت  -3(ل احمألتتتتتتدقلع واح ماستتتتتتع اا دمتاتتتتتتت  وامتمستتتتتتع
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 -4 ل(الجتتتتتتت اع  فتتتتتتتتع   - اح ماستتتتتتتع افتتتتتتتتما  - احمفذتتتتتتتل اإلمشتتتتتتتتس - اآل تتتتتتت جي اتتتتتتت  احدعتاتتتتتتت 
 حتتتتتتت   اح ماستتتتتتتل احملتتتتتتت  طبيعتتتتتتتع لفتتتتتتتا اعتتتتتتت ل ولتتتتتتت ل اح بيتتتتتتتع واحعذتيتتتتتتتع احف سيتتتتتتتع ااسد تتتتتتتتما 
 احما ا تتتتاع  اح تتتت ل يفقتتتت  جتتتت  أاتتتت Coleman and Cross (2014) يتتتت ك  احما تتتتا مي

 اح تتتت ل  عتتتتض يتتتت    وجتتتت  حلتتتتدعلال احتتتت ال  ا ديت تتتتت فا يلبتتتتل ا اح ماستتتتل احمتتتتذفت ي تتتت وع  احتتتت يي
تتتتتت   تتتتتك  افألتتتتتفت احماهثتتتتتع أع  اتتتتتي يذألتتتتت باع  جتتتتت  أو اتتتتتا بدفا   فتتتتتتء وج تتتتتتوحاع  ا دمتعييتتتتتت عت قي

  .احعم  اف  اي أج اافا

لل  طتم ادغم ا  احث ت أ  ج  ع   سماست  يمكي  ذتوحفت كتآل ل 

 دراسات اناول التعلم املن م ذاايا  لدع املوبوبني:  -1
احث  يتتتتع حتتتت   احما تتتتا ميل   تتتتتع حمدغمتتتت  احتتتتدعلا احمتتتتذاا اا يتتتتتي احصتتتت ام  لتتتت  اا دمتاتتتتت 

 حت    تتحذف  واح قتع احت ا ل احدقمتيا عمليتت  ااوفتتل أالفت   لواحدت  Ridgley (2019) ماستع 
ل اا يتتتي  احمتتذاا احتتدعلا عمليتتت   عتتض علتت    تت ث احمفتتت  صتتعا ع أع  حتت  أشتتتم   متتت احما تتا ميل
 احغتاتتتت ع وسماستتتتعل حتتتت يفا احتتتت ا ل واحدقمتتتتيال احمألتتتتدو اع ااستتتتد ا ي يت  و تتتتاس ل اح ا يتتتتع واحففتتتتتء 

 عمذتتع حتت   اإلىت اعل الساء علتت  احت ا ل حلدذاتتيا  ي تتتىل  تأثم  و تتاس  حت  أشتتتم  واحدتل( 2019)
 احتدعلا اتي احم  فعتع احمألتداجت  ام ثتتث  حت Brown (2017) سماستع أشتتم  تكمتل احما تا مي اي

 Ryu et al. (2017)سماستع وأشتتم ل حلما تا مي اح ماسل احد صم  األدا    تم فتا اا يتي  احمذاا
  احما ا مي ح   اح ا يع احم اقثع وسلا  حإلا تز واح ال  اا يتي  احمذاا احدعلا األداجت  ااوفتل  ح 

 علتتتت  احدتتتت مج  لتعليتتتتع  حتتتت  أشتتتتتم  لواحدتتتت( 2017وزايتتتت  ) احذ تتتتتم وسماستتتتعل اح جبيتتتتع  تحمذتتتتتط 
 احم مستتتع ا تتتا واا  تتتت  ال تسيميتتتع اح ا يتتتع اح العيتتتع  ذميتتتعلتتتل  اا يتتتتي  احمتتتذاا احتتتدعلا استتتد ا ي يت 
  تتت مج   اكتايتتتع علتتت  ادت  فتتتت أ تتت   لقتتت  Stoeger et al. (2015) سماستتتع أاتتتت حلما تتا مي
 احد صتم  األتدا     ألتميلتل  احدت مج  لتعليتعو ل اا يتي  احمذاا احدعلا اسد ا ي يت  عل  احما ا مي
 احغتا ع سماسع و اصل ح يفال  ااي تىيع ال تسيميع وااافعتا  اح ا يع اح العيع وزجتس ل اح ماسل

 اإلىتتت اعل اح تتت  افتتتتما   ذميتتتع لتتتل اا يتتتتي  احمتتتذاا احتتتدعلا اتتت    لتعليتتتع  حتتت ( 2014) و ليفتتتع و
 سماستتع و  تتم ل لذيتتتي  احما تتا مي اح وضتتع طفتتت أ اتتي عوطفلتت طفتت ي ( 12) اتتي عمذتتع حتت   حلم تتكلع

Singh (2013)   لتتل  ستتتع  اا يتتتي  احمتتذاا احتتدعلا استتد ا ي يت  علتت  احما تتا مي  تت مج  أع حتت
  اااتتت   صتتت  لتتتل  افمتتتتي   تاثتتتتي  يعتتت  أاتتت  كمتتتتل اح ماستتتل   صتتتملفالتتتل  احقصتتتام  اااتتت  عتتت  

 أع  حتت  اادفتت  لقتت ( (2011 عشتتق وأىتتا احم  تتع سماستتعأاتتت و  حفتتال احمق اتتع احمذتتت تلتتل  احضتتعف
 اح ا  لتعليع  ذميعلل   ي تىل  أثم  اا  تع اا يتي  احمذاا احدعلا اسد ا ي يت   عض عل  احد مج 
 .ااىد ا يع  تحم  لع احما ا مي ح   اح ماسل واحد صم  احم ك   و  
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 :  دراسات ربطت بني التعلم املن م ذاايا  والنهو  اككاد   -2
احذفتتتتتال و  ىتتتتتمي احتتتتتدعلا احمتتتتتذاا اا يتتتتتتي  احدتتتتتل  ذتوحتتتتت  احع جتتتتتع استتتتتت  م اح أ  جتتتتت   عتتتتتض

احدل أشتتم  ادت  فتت  حتل  Rameli and Kosnin (2008)ك ماسع حعمذت  ادذاععل ال تسيمل 
أع كت  اتتي  ا فتت  أ تت اا اإلا تتتز واحتدعلا احمتتذاا اا يتتي كتاتتت ادذبئتتمي  تتحذفال ال تتتسيمل لتتل 

  تتت احع جتتع ىتتمي احذفتتال  Bakhshaee et al. (2017)اح جتضتتيت ل كمتتت  تت ل  سماستتع 
 –   يتتتتتتت  احفتتتتتتت ا  -ال تتتتتتتتسيمل و عتتتتتتتض استتتتتتتد ا ي يت  احتتتتتتتدعلا احمتتتتتتتذاا اا يتتتتتتتت )اإلسام  اح ا يتتتتتتتع

طتحثتتتع  تحم  لتتتع اح تااجتتتعل وأشتتتتم  ادتتتت ت اح ماستتتع  حتتت  اام ثتتتتث  400احدو تتتي ل...( حعمذتتتع اتتتي 
ل ال تتتسيملل كمتت أشتتتم  احذدتتت ت  حتت  أع واحذفتتا  احما ت  ىتتمي استتد ا ي يت  احتتدعلا احمتذاا اا يتتتي 

 Wells اسد ا ي يت  احدعلا احمذاا اا ييت أث     ك  اثتش  عل  احذفال ال تسيملل أات سماسع

and Bandlan 2012) )  لق  اسدف ل    ت ا    تأثم  استد ا ي يت  احتدعلا احمتذاا اا يتتي علت
ع  حت  اام ثتتث احما ت  ىتمي احمألتداجت  احصماس حت   عمذتع اتي احمت ا قميل وأشتتم  ادتت ت اح ماست
  .احم  فعع اي احصماس واسد ا ي يت  احدعلا احمذاا اا يتي 

 دراسات اناولت امللل الدراس  لدع املوبوبني:  -3
 سماستتتتتتتعلتتتتتتت   طتتتتتتتتم احملتتتتتتت  اح ماستتتتتتتل حتتتتتتت   احما تتتتتتتا مي أ  جتتتتتتت  عتتتتتتت   سماستتتتتتتت  اذفتتتتتتتت 

 Stanbaugh (2017) دذبئتتتتتمي ح  دئتتتتتتل واحقلتتتتت  واحدتتتتتل استتتتتدف ل    تتتتتت احملتتتتت  وااادمتتتتتتء كم
واحأللا  احدو جبل ح   اح  ل احما ا ميل كمت استدف ل  اسدف تتا احع جتت  ىتمي امت  احد ت ع 
 متتت ي مكتت  احما ا تتاعل و فتتاجي احصتت اجت  واحوتت ات  ال تسيميتتع احمق اتتعل و تتمي اح تتعام  تحملتت  

احما تا ميل وأشتتم   ( اي   ام  احصف اح ا   واحوتا 124و فاا  عمذع اح ماسع اي ) ح يفال
ادتتت ت اح ماستتع  حتت  أع اح تت ل لتتل احفصتتا  احوتصتتع  تحماهثتتع يافتت وع األتتدا  أجتت  اتتي احملتت  
اح ماسلل واألدا  أعل  اي ااادمتءل لل اقتى  اح  ل احما ا مي لل احفصتا  احعتسيتعل وو تاس 

 دئتتتتل و تتتمي ع جتتتع ام ثتطيتتت  ستتتتحثع ىتتتمي كتتت  اتتتي احملتتت  اح ماستتتل واحقلتتت  واحألتتتلا  احدو جبتتتل واا
احمألتتتدا  احمذتستتت  اتتتي احد تتت ع سا تتت  احفصتتتا  اح ماستتتيعل وو تتتاس ع جتتتع ام ثتطيتتت  ستتتتحثع ىتتتمي 
احدااص  ا  الص جتء واحمل  اح ماستلل كمتت أشتتم  احذدتت ت  حت  ا تد ا األتدا  احملت  اح ماستل 
وااادمتتء ال تتسيمل حت   احما تا مي لتل لصتا  احماهثتتع عذفتت لتل لصتا  احت ات حصتتحب لصتتا  

لقتتت  استتدف ل  اسدف تتتا احعاااتت  احدتتتل  ألتتفا لتتل التتت   Regan (2017)سماستتع  أاتتتو احماهثتتعل 
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طتتت ل احمتتت امس اح تااجتتتع احما تتتا مي احتتت يي ااألتتت باا  تتت مج يتي اتتتي احدعلتتتيا لتتتل احفصتتتا  اح ماستتتيعل 
واسدو ا  اح ماسع أسلال سماسع اح تحعل و اصل   ح  أع شعام احما ا مي  تحمل  اح ماسل كتع 

 ل يألتتتي لتتل ااألتت تىفا اح ماستتلل وجتت  ام تتث  ام ثتطتتتي ستتتحثتي  مدغمتت ا     ت تتع لتت   اا ديتتتمستتبثتي م 
 واألتتتتتتدا  احد تتتتتت ع احمذتستتتتتت ل واحتتتتتتد كا لتتتتتتل احتتتتتتدعلال وام ثتطتتتتتتتي اا ثتتتتتتتي  تحدعقمتتتتتت ل وأاتتتتتتت سماستتتتتتع

 Preckel, et al. (2010)   لقتت  استتدف ل  اسدف تتتا جثتتتم   ميتت  احما تتا مي اوع احقتت ما
   تصتع ىفتا  لصتا  احما تا مي ل علت  احمففتا  احت ا ل ال تتسيمل واح تعام احمد تىفع لتل لصتا 

( طتحثتتتي اازعتتع علتت  ثمتايتتع 186 تحملتت  اح ماستتل حتت   عمذتتع اتتي طتت ل احم  لتتع اح تااجتتع ىلغتت  )
لصتتا ل أم عتتع اذفتتت كتاتت    تتم  ساتتت    تتل حلما تتا مي اتت  احعتتتسيميل و تتا  قمتتيا اح تت ل   تتك  

احعت  اح ماسل ث   ات ا  عبت  استدبيتات  احدق جت  احت ا لل وات    ادف م     احذصف الو  اي
   و تاس لت وت لتل عت وا    عي ط ج   قت يا ا دثتتم احت كتء احما ت ل وأشتتم  ادتت ت اح ماستع  حت 

ا تتد ا و  لاألتتداجت  احملتت  اح ماستتل ىتتمي احما تتا مي لتتل لصتتا  احما تتا مي ولتتل احفصتتا  احعتسيتتع
 ل. ا  تحمل  اح ماسلل أسثتل شعام  احما ا مياح  ل 

 من خالل عرض الدراسات السابقة يتضح ما يأتي:
اام ثتتتتتث احما تتتت  حلتتتتدعلا احمتتتتذاا اا يتتتتتي ىتتتتثعض او  تتتتت  احتتتتدعلا احمع فيتتتتع وااافعتحيتتتتع  -1

 متت أشتتم   (Ridgley, 2019; Brown, 2017)  واح العيع واحد صم  اح ماستل ا ت 
 ا تتتت  احما تتتتا مي حتتتت   اا يتتتتتي  احمتتتتذاا احتتتتدعلا األتتتتداجت  ااوفتتتتتل  حتتتت  اح ماستتتتت   عتتتتض

 (Ryu et al., 2017; Ridgley, 2019). 
اام ثتث احما   ىمي اسد ا ي يت  احدعلا احمتذاا اا يتتي و تمي  أشتم   ح  عض اح ماست   -2

احذفال ال تسيمل واحدأثم  احمثتش  حف   ااسد ا ي يت  ل    ألمي احذفتال ال تتسيمل 
 . (Bakhshae, et al., 2017)  ا  

م   عتتتض اح ماستتتت   حتتت  أاتتت  يمكتتتي احدذبتتت   تتتتحذفال ال تتتتسيمل اتتتي  تتت   احتتتدعلا أشتتتت -3
 (.(Kosnin & Rameli, 2018احمذاا اا يتي ا    

تت احما تتا مي اعتاتتت  حتت    اصتتل  ادتتت ت  عتتض اح ماستتت  -4  احفصتتا لتتل  احمتت ا مي تو صاصي
 احما تا مي لصتا لتل  ىت ا  فا اقتماتع اح ماستل احملت  اتي احم  فعع احمألداجت  احعتسيع اي
 .Preckel, et al) (2010 سماستع ادي تع اعفتت وا دلفت  (Stanbaugh (2017   ماستع

  .احفصا  اي احذاعمي ىمي احمل لل  ل وت  و اس ع    ح  أشتم  لواحد
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 اصتتتتل   عتتتتض اح ماستتتتت   حتتتت  و تتتتاس ع جتتتتع اا ثتتتتع ىتتتتمي احتتتتدعلا احمتتتتذاا اا يتتتتتي واحذفتتتتال  -5
ذاا اا يتي واحمل  اح ماسلل كمت اادف  ادتت ت اح ماستت  ال تسيملل وع جع ستحثع ىمي احدعلا احم

 حتت  اعتاتتت  احما تتا مي اتتي احمألتتداجت  احمذوفضتتع اتتي احذفتتال ال تتتسيملل واتتي احمألتتداجت  
احم  فعتتع اتتي احملتت  اح ماستتلل  ا أع اح ماستتت  حتتا  تت ت  عتت  حلدتت    إلصتت    تت ا احضتتعف 

ااا فتع احد ت يت  واحضتغاث احدت   وا توحع  فض   ا اح عام و ع جت  جت م  احما تا مي علت 
   يدع ضاع حفت اي     عمليت  احدعلا احمذاا اا يتيل و ا ات يف ا  حي  احث ت اح تحل.

   اصور العالقة بني متغلات البحث )إعداد الباحثة(:
 احما تتاس  واحوتم يتتع اح ا ليتتع احمتتاامس ىتتمي واحداالتت  احدتتاازع  علتت  اح فتتتظ علتت  اللتت اس جتت م   تت ث 

 ىد  يت ل واحوتم يتع اح ا ليتع احمتاامس  قمتيا  عت  احمدعلمتاع  يقتا ح يفال  مت  اح ا يع اإلسام  عل  ئدفاىم لل
ل جصتام ا وأو ت  ضتعففا و قلمت ل وجت ما فا اتاامس ا  عاتيا أ ت  اياحفتعلع؛  واح لا  احمذتسثع ال  اا

   تاا  جدوت وع و ل حت يفا حتي  واتت حت يفا اتت ىتمي في  احم غال احداازع  عل  ي تلااع ل اح تحع     للو 
كمتتت يتت  ث   Gestsdottir and Lerner (2008)ل و  قمتت  ال تت اا واحذمتتا احد تتاج  لتتل  ي تىيتتع

ل احااجعيتع غمت  احمدعلمتمي و اجعتت ل اذتستثع او  تت  و اس ع   ااوفتل األدا  احذفال ال تسيمل 
  (Dahal et al., 2018). اا يتي  احمذاا احدعلا األدا   وااوفتل

ع ضتي لستحم  احد    حد ألمي احذفال ال تسيمل   ت   Kendrick (2019) ج ا 
  عك  لل ا ملفت احبذ  الستسيع حلدعلا احمذاا اا يتي كمت يأ ل  واحدل  "five Csعذااع 
   لتح  ل ال    افاضتي  ا أج  جلقيت   ك  عت .Composureاا  اع أو احف وء  -1
ا يع )اح قع( ال تسيميع يألتع  علت   عتتس  هيكلتع احتدعلا   لد اج  احففتء  اح Confidenceاح قع  -2

 .اي أ   زجتس  ل   احذ ت   ح  أجص     )عل  سبم  احم ت ل اذت ت احدعلا احمدقي(
  وجدعلتت   نصتت ام احمتتدعلا علتت    متتت  احمفمتتعل امتتت يألتتتع  لتتل Commitmentااحدتت ا  -3

 اعتح ع و ع ج  اعدق ا  اح  ل )احأللبيع( عي أافألفا.
ي تتتع   تتتتحد كا لتتتل ج م تتت  علتتت  احتتتدعلا لوجعدقتتت  أع  احتتت ع  لتتتتحمدعلا Control    احألتتتي -4

 علمتت  لتتل احمألتتدقب  يوضتت  حألتتي     احوتصتتع يتت م  أع ح يتت  احقتت م  علتت  احدغلتت  علتت  
  .احد  يت  احماايع

  و دا عمليت  احدذألم  اي     استد ا ي يت  احتدعلا احمتذاا إلسام  Co-ordinationاحدذألم   -5
   (para.1-5)حدو ي  حلمألدقب  اسدفمت  احاا ثت  احم مسيع أو اا دثتما . احاج ل وا
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لتتل احدعتاتت  اتت  احد تت يت   و ا مففتتت احمدعلمتتمي ذاتتيا احم تتتع  وااافعتتتا    متت يألتتتع 
وجتتت  ث  احتتتدعلا ل احماايتتعل عتتت و  علتتت   ستتفتافت لتتتل   ألتتتمي سوالعفتتا واتتتاامس ا اح وصتتتيع حلتتدعلا

 احدتتلتسيمل اتتي  تت    ذاتتيا الو  حلعمليتتت  اح تتعامجع واح شتتعامجع احمتتذاا اا يتتت  تتتحذفال ال تت
عتي  تأثم  احدذاتيا  لضت ي ل (Valient, et al., 2012) يألتدو افت احمدعلمتاع حضتث  اافعتتا فا

واحتتتتت  عذتتتتت ات يدعتتتتت ل احمدعلمتتتتتاع حأل تتتتت ا  لتعلتتتتتعل  سام  ااافعتتتتتتا   صتتتتتام   لتتتتتلااافعتتتتتتحل 
 ال تتسيمل كمتت ي دتت  احذفتالل ) Rosenstein et al., 2018واحد ت يت  اح ماستيع احماايتع )

لتتتل احدفيتتل وااا فتتع احد تت يت  لتتتل  جتتتي ا ا ام سومي واحدتتل  لعتت  ااي تىيتتتع  ااافعتتتا  حتت   ذاتتيا 
 .Pendergst, 2017) ) احمااجف احضتغ ع

 ألتفا  لاي     ات سب  ول  ضاء  ت   احما ا مي حم ج  اي الستحم  اإلي تىيع احدت
ياا فاافتت ك ت ء اتي  ل م فا عل  ااا فع احد  يت  واحم تي واحذفألتت  ال تسيميتع احدتلل زجتس  ج

اتي و فتع  عت  أ ت  أستثتل اللفتا اح ماستل يافت  سوم احتدعلا احمتذاا اا يتتي  لاح يت  اح ماسيع؛ واحدت
 كمت يأ ل اا  احثت  ع 

لت  لفتا ا احت ا ل  ألتتع  ا عيلتنع عمليتت  احدقمت لعذ ات يف   احما ال لل   قمت    لت  -1
 أعم  حألب    فتجفال و ا ففا حلأللا  احص يب.

 ألتع  عمليع اإلسام  اح ا يع حلدففم  واح ف  لل  ع ج  احم واع لل    احم تك  ل  متت  -2
  فأل  احما ال سمت  احذت ضمي كتحدفيل واحم تى  .

 لاحدت يع   ذاا اسد ا ي يت  احدعلا احمذاا اا يتي اسد ت ع حمب أ احف وت احف سيع لل اح  جقتع -3
 عدب      ااسد ا ي يت  ع ا  احد  يت  اح ماسيعل ول  اا  احاج  ا يدفيل ىفت احما ا 

اا ديتم     وج  احمدعلممي  ف  اح ماسل اي       ألتس  تحمل إل   سعت ا  وبيل اأ
  و فضي  فا.ت ا دمتات فا و ا فت فا ولقي 

حمدت ع حي  حفتت اعذت  وا احما ا اع اي أع عمليع احدعلا ا  عضلل ضاء ات ي ع      -4
يافتتت   اح ماستتتلل قيمتتتع  تحذألتتتثع حفتتتا؛ امتتتت يعتتتات استتتدمدتعفا  تح ماستتتعل وجصتتتمبفا  تحملتتت 

 .دذ ي  أ  الفاحاحدعلا احمذاا اا يتي كآحيع 

وجمكي احدعبم  عي احع جع ىمي كت  اتي احتدعلا احمتذاا اا يتتي واحذفتال ال تتسيمل واحملت  
 .1اح ك  احداضي ل اح ماسل )ادغم ا  احث ت( اي     
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 إعداد الباحثة()العالقة بني التعلم املن م ذاايا  والنهو  اككاد   وامللل الدراس   1شكل 

 حذمتتتا الستستتتيع اح كتتتت    تتتل اا يتتتتي  احمتتتذاا حلتتتدعلا الستستتتيع احتتت عت ايدضتتتب أع  1اتتي شتتتك  
 واحدعبمت  و عت يلفت عتتا واااف ال ت اا  ذاتيا اتي لفت ل اح ماسل احمل  واقتواعل ال تسيمل احذفال

 احفتسلتع احألتلاكيت لل  وااا ات ل ىمئد  ا  احمدعلا  فتع  عي احذت  ع واحمااجف احوب ا  و ذايا عذفت
 احمااجتتتتفلتتتتل  احفعتحتتتتع احدفيبيتتتتع ح ستتتتد ا ي يت  احمتتتتدعلا و االيتتتتلل احم ث تتتتع  تتتتتحمااجف احمتتتت وم عذتتتت 

   تتك  اذفتتت احم  فعتتع احمألتتداجت   تت  ث  اجتت اح اا  ولتت  لاا يتتتي  احمتتذاا حلتتدعلا مكتتت    عتت ل احضتتتغ ع
 يممتت   متتتل اح ماستتل احملتت  اتتي احمتتذوفض واحمألتتدا  ل ال تتتسيمل حلذفتتال احم  فتت   تحمألتتدا   اا تت 
ل و افت  احع جتت  لتل احذمتاا  احمقدت    يتت فا وستيتت ىمئتدفا علت  حلألتي    الت وا  ل   ح  الل اس

امتتتتت يتتتت سع  حتتتت  زجتتتتتس  احمتتتتاامس ل احعمتتتت  احففتتتت ع يمكتتتتي أع  تتتت ث   ي ت يتتتتت علتتتت  ا متتتت    أع ااافعتتتتتا 
 استتتتت   تتتتت   احم تتتتتتع  اإلي تىيتتتتتع اتتتتتي ا تتتتتتت اإلسما   يمكتتتتتي أع  متتتتتتل اح وصتتتتتيع واحذفألتتتتتيع حلفتتتتت س

اقتىتت  اتتت  د لثتت  احقتت م  علتت  احذفتتال ل واحألتتلاكيت  احدتتل يمدلففتتت اح تتوص و مكذتت  اتتي استتدو اافت
 .سد ت ع حلمااجف اح  ي   واحذفألت ح ل ال تسيمل اي احدفيل ا  اإلسما  واحأللا  واحعتطفع
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 منوذد بنائ  للعالقة بني النهو  اككاد   وامللل الدراس  والتعلم املن م ذاايا
يمكتتي احد قتت  اذتت  لتتل سماستتت  ا قتتع ذمتتاا  ىذتتت ل اقدتت   ابتت  ل حاحداصتت   حتت  يمكتتي 

   عمذتتتع اتتتي حتتت احملتتت  اح ماستتل واحتتتدعلا احمتتتذاا اا يتتتحلع جتتع ىتتتمي احذفتتتال ال تتتسيمل وكتتت  اتتتي 
 Path Analysisتحثتتت  احما ا تتت   تحم  لتتع اإلع اسيتتع اتتي  تت   أستتلال   لمتت  احمألتتتم  اح

ألتتدو   حاضتت  ا دمتتت  احع جتتت  احألتتببيع ىتتمي يُ    صتتت ل أستتلال  Amos  تستتدو ا  ى اتتتا ل
علتتت   حلع جتتتت  ىتتتمي احمدغمتتت ا  احمودلفتتتع ىذتتتتءي   اضتتتي ليعدمتتت  علتتت  امتتتاا   احمدغمتتت ا ل  متتتت

 2كمت لل شك   حذا جت  احمدعلقع  ات    اعمذعاحث ا  وا

 
 املسار التخطيط  للنموذد املقرتح لتحليل املسار بني متغلات الدراسة 2شكل 

امتتت ستتب  يدضتتب  فألتتم  احذمتتاا  احمقدتت   حاتتت    احملتت  اح ماستتل حتت   احما تتا مي لتت  ضتتاء 
ل احما تتتتا مي اح تتتت ل يتتتتت سيذتا لفتتتتاادغمتتتت ع احتتتتدعلا احمتتتتذاا اا يتتتتت واحذفتتتتال ال تتتتتسيمل اتتتتي  تتتت   

 اعدقت ا  ا ت  سا ليتع  قتا   ات لاعيت) سا لييتت اص م ت يكاع  أع  ات احما ا اع  ياا ففت لاحد لتحضغاث
 يعتتتتتال  مذئتتتت (ل ا ث تتتتع احوتم يتتتتع احاتتتت وا  فتتتتاع  عذتتتت اتل أع)  تم يتتتتتي  أو( اتتتتت ااجتتتتف و فألتتتتم ا 
 علت  جتتسم  غمت    علفتت لحدتا حل م تع احت ا   ضتعف احد ت يت   ف ام وا ل اح ا   ف ي  اي احما ال
ل و ذتتت يافتت  احملتت  اتتي احم  فعتتع احمألتتداجت  و افتت  استتدمدتعفت لدفقتت ؛ أ تت الفت وادت عتتع ااادثتتت   تت ل

 واحد تتتت يت  احم تتتتك   علتتتت  احدغلتتتت  علتتتت  جتتتت م فا سوم احتتتتدعلا احمتتتتذاا اا يتتتتتي احتتتت   يألتتتتفا لتتتت  زجتتتتتس 
    وم   ح   فض اح عام  تحمل .)احذفال ال تسيمل(ل واح   ي س  ى  اا ففا احدل واحضغاطت 
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 اح تتتتحل احث تتتت ي تتتتو  ستتتت قع وسماستتتت  اا جتتتع  صتتتاما  اتتتي ع ضتتت   تتتا اتتتت ضتتتاء لتتتل
  احف ضيت  اآل يع ص ع اي احد ق 
 ا   ل وت ساحع   صت يتي ىتمي اداست ل سم تت  اح تحثتت  احما ا تت  عمذتع احث تت لتل   -1

 عتتس اقيتتس احذفتال ال تتسيمل ولتل اح م تع احفليتع حلمقيتتس احد بمت  احقبلتل واحثعت ع ل
 حصتحب احد بم  احثع ع.

 ا ت  لت وت ساحتع   صتت يتي ىتمي اداستت ل سم تت  اح تحثتت  احما ا تت  عمذتع احث تت لتتل  -2
احد بمتتت  احقبلتتتل واحثعتتت ع لتتتل أ عتتتتس اقيتتتتس احملتتت  اح ماستتتل ولتتتل احمقيتتتتس ككتتت  حصتتتتحب 

 احد بم  احقبلل.
  صتتتت يتي ىتتتمي احذفتتتال ال تتتتسيمل واحملتتت  اح ماستتتل حتتت   عمذتتتع اتتتي   ا تتت  ع جتتتع ساحتتتع -3

 اح تحثت  احما ا ت   تحم  لع اإلع اسيع.

استتدو ا  احثت  تتع احمتتذفت احاصتتفل لتتل    يتت  أ عتتتس احذفتتال ال تتتسيمل و   يتت  اففتتا  
حتتدعلا احمتتذاا اا يتتتيل ولتتل  عتت اس احملتت  اح ماستتلل وكتت ا لتتل  عتت اس احب اتتتات احدتت مجبل احقتتت ا علتت  ا

 أسوا  احث ت وا ا عع السىيت  واحث ا  واح ماست  احألت قعل ولل وصف احذدت ت و  لملفت.
 متتت استتدو ا  احثت  تتع احمتتذفت شتتث  احد  جبتتل احتت ع يأ تت  ىدصتتميا احم ماعتتع احاا تت   اع 

حملتت  اح ماستتل(؛ حلدعتت ا احقيتتتس احقبلتتل واحثعتت ع حمدغمتت ع احث تتت احدتتت عمي )احذفتتال ال تتتسيملل وا
علتت  أثتت  احدتت مج  علتت  احمدغمتت  احمألتتدق  )احب اتتتات احقتتت ا علتت  احتتدعلا احمتتذاا اا يتتتي( لتتل   ألتتمي 
 احذفال ال تسيملل  فض ا تع  احمل  اح ماسل ح   اح تحثت  احما ا ت   تحم  لع احمداس ع.

احم  لع احمداس ع احما ا ت  احمأل      فاع ا دم  احث ت اح تحل اي  مي  طتحثت 
 /1440 تتتتتتتنسام  احما ا تتتتتتتت   تحم يذتتتتتتتع احمذتتتتتتتام  لتتتتتتتل احفصتتتتتتت  اح ماستتتتتتتل الو  حلعتتتتتتتت  اح تتتتتتتتاعل 

اعتتتيم  احب اتتتات احتتاطذل حلف تتف عتتي   تتا ا ديتتتم ي لتت  ضتتاء وجتت  تحمتت امس اح كاايتتعل 1441
اتتت  وزام  احدعلتتتيال و تتتي احما تتتا مي ولقتتتتي حم سألتتتع احملتتت  عبتتت  احع جتتت  وم تحتتت  )ااهثتتتع(  تحدعتتتتوع 

 لمت لات.ل سم ع (665)    أسا  اح تحثت  اح  ل ا د ع ا دثتم  اقيتس ااهثع  
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ل  متت  تا ا ديتتم احما ا تت  اذوفضتت  اي ا دمت  احث تت اشدق  عمذع احث ت اح تحل
    بمت  اقيتستتل ا  فعتت  األتدا  احملت  اح ماستل ىذتتء علت  اعتتيمل األتدا  احذفتال ال تتسيمل

ل طتحثتتع 26احذفت يتتع ىلغتت  عمذتتع احث تتت ل ولتت  ضتتاء احتت  واحملتت  اح ماستتلل احذفتتال ال تتتسيمل
 اقيتس ااهثتع  واداس  سم ت في عل  ا دثتم ، 1,21 ع واا  اا اعيتم  12.4 ع  مداس  عم  

واا ت اا  88.4واداس  سم ت في لتل احد بمت  احقبلتل حمقيتتس احذفتال ال تتسيمل  ل704.09
واا  اا اعيتمع 96 ل واداس  سم ت في لل احد بم  احقبلل حمقيتس احمل  اح ماسل2.4مع اعيت
 (.50احمداس ع  - 17احمداس ع  -27احمداس ع  م امس ) 3,5

 ع اس احثت  ع(. )*(اقيتس احذفال ال تسيمل ( 

 : اهلدي من املقياس
جفت ا  حت  و ل  Martin & marsh (2008a,b)وضت   ت ا احمقيتتس لتل ضتاء امتاا 

 .اإلع اسيعاحم  لع  طتحثت احذفال ال تسيمل حلما ا ت  اي   ق ي 

 :  خطوات إعداد املقياس
إلعتت اس احمقيتتتس  تتا ااطتت ا علتت   عتتض الطتت  واحدصتتاما  احذا جتتع و عتتض احمقتتتيي  

 احع  يع وال ذبيع واحدل  ذتوح  اففا  احذفال ال تسيملل واذفت 
 Martinلــ Academic Buoyancy Scale (ABS) تتسيمل اقيتتس احذفتال ال -1

and March (2006) 
و تتتتا اقيتتتتتس احذفتتتتتال ال تتتتتسيمل ح تتتتت ل  Piosang et al. (2016)اقيتتتتتس  -2

 احم تسثع  تح تاعع.
 احبمئع احع  يع. لو ا اقيتس حلذفال ال تسيمل حلم  لع اح تاعيع ل (2019) اح غبل اقيتس -3

اتتت  ا يا تتتت  أع اقيتتتتس يفتتتت ا حقيتتتتس احذفتتتتال واتتتي  تتتت   ا ا عتتتع اتتتتت ستتتب   بتتتتمي أ
امتت ي عت  اح ت تع ال تع ل تحم  لتع احمداست عحل تحثتت  احما ا تت   ال تسيمل لتل احبمئتع احع  يتع 

 إلع اس   ا احمقيتس.
                                           

 (.2ال   مجا ) (*)
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و تا عت ل افت س ل  (40)وجدضمي اقيتس احذفال ال تسيمل لل صام   احمب  يتع اتي 
احمدوصصتتتمي لتتتل علتتتا احتتتذف   )**(حم كمتتتميعلتتت  ا ماعتتتع اتتتي ا لتتتل صتتتام   الوحيتتتع احمقيتتتتس
احعثتتتما  حأل عتتتس احدتتل  ذدمتتل  حمفتتتل واع لتتع اتت   احاضتتا  اتتي  ا ءاتتعحد  يتت  اتت   احد  تتاع؛ 

كمتت احعثتتما ل  مت احصيتغعل وع س احعثتما  لل احثع  احاا  ل ولل ضاء اح   ا  عت ي   عتض 
احمقيتس  عثتما وصل  ع س %ل  مت 85 ا   ا أم   عثتما  حا  ص  األثع اا فتت علمفمت 

 حلمقيتس  أم عع أ عتس( عثتم  اازعع عل  32 ع    ا اإل  اء  ح  )

   :حساب ثبات املقياس
طب  علمفي  ( طتحثع  تحم  لع احمداس ع30ح ألتل ثثت  احمقيتس  ا ا ديتم عمذع اي )

ديتتتم ي أع  فتتي أجتت ل  حتت  عمذتتع احث تت اح تتتحلل  متتت  تتا ا  يلتتل ا ديتتم  لموعتتاحمقيتتسل وجتت  
و ي اح تحثت  احلتاا ل ل اي جب   سام  احما ا ت      األم   احااع ا   تحماهثع اي احمصذفت  

( سم تع 665( سم تعل وحتا يصتلي  حت  ا ت  احماهثتع )664ح    600)  صلي عل  سم ت  اي
و ا احد ق  اي ثثت  احمقيتس احمع  لل وزام  احدعليال احمعدم  اي   اقيتس ااهثع  و عل  ا دثتم 

وح ألتتتل اتت    ستتفت  احمفتت سا  لتتل ثثتتت  احمقيتتتسل  تتا ل احث تتت اح تتتحل   ألتتتل أحفتتت حف واثتتت 
 ألتتل اح ثتتت  حمفتت سا  كت   عتت  ل عتتل اتتي أ عتتس احمقيتتتسل واحتت  لتتل  تحتع  تت ا سم تتع احمفتت س  

  .حلمقيتس الم ععاعتا   ثثت  اف سا  ال عتس  2اي اح م ع احفليع حلمقيتسل وجاضب   و  
 الت ثبات مقياس النهو  اككاد   للمرحلة املتوسطةمعام 2جدول 

 جتنب السيطرة  ادحتفاظ بالثقة بالنفس  التعامل مف الضغوط الدراسية  ادحباطمف التعامل  

 0.616  0.575  0.653  0.526 
 0.673  0.618  0.618  0.623 
 0.667  0.678  0.578  0.637 
 0.648  0.560  0.451  0.658 
 0.657  0.540  0.540  0.667 
 0.578  0.675  0.540  0.560 
 0.460  0.618  0.585  0.540 
 0.540  0.578  0.626  0.605 

أع  مي  اعتا   ثثت  احمف سا  أج  اي اعتا  أحفت احعتت  حلثعت   2يدضب اي اح  و  
عتل اتي أ عتتس احمقيتتس  ذدمل  حي  احمف سا ل  مت ىلغ  قيمع اعتا  أحفت احعت  حفت   عت  ل   عاح 
( علتت  احدتتااحلل امتتت ي تتم   حتت  أع  تت    احمفتت س  0.682 - 0.702 - 0.695 - 0.712)
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كمتت ل ا ي س   ح   فض اعتا  ثثت  أحفت حلثع  احف علل امت ي م   ح  أع  مي  احعثتما  ثتىدتع
يتتع حلمقيتتتس  تتا احدأ تت  اتتي اا ألتتتت احتت ا لل حلمقيتتتس   ألتتتل اعتاتت  اام ثتتتث ىتتمي ال عتتتس احف ع
 - 0.682)واحمفتتتت سا  احدتتتتل  ذدمتتتتل حفتتتت   عتتتت ل وجتتتت    او تتتت  قتتتتيا اعتتتتتا   اام ثتتتتتث اتتتتت ىتتتتمي 

 عل  الج . 0.05  مت كتع اعامفت سا  عذ  األدا   (،0.873
 :  اساااادق املقيااااص

 ا  ألتل ص ت احمقيتتس اح تتحل  تستدو ا  احصت ت احد زاتل  متت  تا   بمت  احمقيتتس 
وجتت  جتاتت  ل 2002)اويمتت ل  ل اد ااذتتتي اتت  اقيتتتس احصتت  ع احذفألتتيع حتتتاحمعتت  لتتل احث تتت اح تتتح

ل 0.87 تحد ق  اي ثثت   لل احبمئع احألعاسيعل  مت ىل  اعتا  أحفت ( 2015 اح تاتع واحق عتعل
و ألتت  اعتاتت  اام ثتتتث ىتتمي سم تتت  احعمذتتع لتتل احمقيتستتمي لتتل اح م تتع احفليتتعل وجتت  ىلتت  اعتاتت  

 .امت ي م   ح  ص ت احمقيتس احمع  0.823مقيتسمي اام ثتث ىمي اح م ت  لل اح
 :  الصورة النهائية للمقياس

احدعتاتت    عثتتتم  اازعتتع علتت  أم عتتع أ عتتتس  32 فتتاع احمقيتتتس لتتل صتتام   احذفت يتتع اتتي 
 تدا ل   ذت  احألتي     -اا دفتتظ  تح قتع  تتحذف   -احدعتا  ات  احضتغاث اح ماستيع  - ت اإل ثتط

(ل وجتدا احدصت يب  متاتتي  ا  ذ ب   ح  - ذ ب   متاتي اي ) اآل يع ت ت  اإل ت ع عذفت  ثعتي ح سد
ل و متت  ع لوحد  ي  اق ع احق   )اح يتس(  تحذألثع حمقيتس احذفتا  (،1- 5)ول    م   متسل 

واعدثتتتم كتت  اتتي   صتت   96لدفتتاع اق تتع اح يتتتس  160=  32× 5وأعلتت  قيمتتع  32أجتت  قيمتتع 
 ا  احمذوفض اي احذفال ال تسيمل.لأج  اي اوا  احمألد 96عل  اح م ع 

 ع اس احثت  ع(. )*(اقيتس احمل  اح ماسل ( 
   :اساااااادي من املقيااااهل

 ,Pekrunاحقيمتع ح افعتتا  ال تسيميتع حتت) -وض  احمقيتتس لتل ضتاء اا جتع احتد كا 

  .احما ا ت   تحم  لع اإلع اسيع حل تحثت احمل  اح ماسل   ق ي ل وجف ا احمقيتس  ح  (2006
 :  خطوات إعداد املقياس

إلعتت اس احمقيتتتس  تتا ااطتت ا علتت   عتتض الطتت  واحدصتتاما  احذا جتتع و عتتض احمقتتتيي  
 احع  يع وال ذبيع واحدل  ذتوح  اففا  احمل  اح ماسلل واذفت 

  PBS; Daschmann, Goetz, & Stupniski, 2011اقيتس احمل  ال تسيمل حلما ا مي  -1
 Pekrun, Goetz, & Perry (2005)لـ  AEQمل  احذألوع احم ام  اي اقيتس اح -2

                                           

 (.3ال   مجا ) (*)
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واتي  ت   ا ا عتع اتت ستب   بتمي أات  ا يا ت  أع اقيتتس يفت ا حقيتتس احملت  اح ماستل 
 حلما ا مي لل احبمئع احع  يعل امت ي ع  اح ت ع ال ع إلع اس   ا احمقيتس.

 متت  اقتىلتتتع  عتتتض احما ا تتتت  وعمتتت  استتتدبيتع افدتتتا  حفتتتي يدضتتتمي ستتت احفي عتتتي أ  تتت  
عثتم   م   احصام  احمب  يتع  35ول  ضاء اح  صيغ  ل   ع  ي  تحمل  اح ماسل احدلسثتل ال

احمدوصصتتمي لتتل علتتا احتتذف  احد  تتاع؛  )*( تتا ع ضتتفت علتت  ا ماعتتع اتتي احم كمتتمي لحلمقيتتتس
حد  يتتت  اتتت   ا ءاتتتع احعثتتتتما  حأل عتتتتس احدتتتل  ذدمتتتتل  حمفتتتتل واع لتتتع اتتت   احاضتتتا  اتتتي  متتتتت 

كمتتت  تتا احعثتتتما ل   لتتل احثعتت  احاا تت ل ولتتل ضتتاء احتت   تتا  عتت ي   عتتض احصتتيتغعل وعتت س احعثتتتما
احمقيتتس  عثتتما %ل  متت وصتل  عت س 85عثتتما  حتا  صت  األتثع اا فتتت علمفمتت   ألت   ا 

  .حلمقيتس ث ثع أ عتسعثتم  اازعع عل   28 ع    ا اإل  اء  ح  

   :حساب ثبات املقياس
  احااعتتت ا   تحماهثتتتع طتحثتتتع اتتتي  30 ح ألتتتتل ثثتتتت  احمقيتتتتس  تتتا   بمتتت  احمقيتتتتس علتتت 

 تتا ا ديتتتم ي األتتثقتيل و تتا احد قتت  اتتي ثثتتت  احمقيتتتس احمعتت  لتتل احث تتت اح تتتحل   ألتتتل  اح  تتل
 ستتتفت  احمفتتت سا  لتتتل ثثتتتت  احمقيتتتتسل  تتتا  ألتتتتل اح ثتتتت  أحفتتتت حف واثتتتت ل وح ألتتتتل اتتت   اعتاتتت  

مف س  اي اح م تع احفليتع حمف سا  ك   ع  ل عل اي أ عتس احمقيتسل واح  لل  تحع   ا سم ع اح
 حلمقيتس. الم ععاعتا   ثثت  اف سا  ال عتس  3حلمقيتسل وجاضب   و  

 ملرحلة املتوسطةامللل الدراس  للموبوبني بامعامالت ثبات مقياس  3 جدول
 القيمة والفرص البد لة املشاركة والتحكم الرواني والراابة يمستوع التحد

0.745 0.828 0.900 0.829 
0.691 0.840 0.909 0.818 
0.758 0.851 .0903  0.830 
0.738 0.804 0.890 0.843 
0.719 0.843 .0880  0.850 
0.713 0.805 0.891 0.813 
0.743 0.829 0.893 0.826 

ا  تت) أع  ميتت  اعتتتا   ثثتتت  احمفتت سا  أجتت  اتتي اعتاتت  أحفتتت احعتتت   (3اتتي اح تت و  )
ىلغتت  قيمتتع اعتاتت  أحفتتت احعتتت  حفتت   عتت  ل عتتل اتتي أ عتتتس   ذدمتتل  حيتت  احمفتت سا ل  متتت احتت عحلثعتت  

علتتت  احدتتتااحلل امتتتت ي تتتم   حتتت  أع  تتت     0.851 – 0.909 - 0.851- 0.760  احمقيتتتتس
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أع  مي  احعثتما  ثتىدتعل كمتت  تا  أ احمف س  ا ي س   ح   فض اعتا  ثثت  أحفت حلثع  احف علل 
اام ثتتتتث ىتتتمي ال عتتتتس احف عيتتتع حلمقيتتتتس احدأ تتت  اتتتي اا ألتتتتت احتتت ا لل حلمقيتتتتس   ألتتتتل اعتاتتت  

ل 0,721– 0,681واحمف سا  احدل  ذدمل حف   ع ل وج    او   قيا اعتا   اام ثتتث اتت ىتمي 
 عل  الج . 0.05 مت كتع اعامفت سا  عذ  األدا  

 :  اساااادق املقيااااص
يتتس  ا  ألتل ص ت احمقيتس اح تحل  تسدو ا  احص ت احد زاتلل  متت  تا   بمت  احمق

ل (2017)اح   ااتلل  حتت احدلفت  ال تتسيمل حلما تا مياحمع  لل احث ت اح تتحل اد ااذتتي ات  اقيتتس 
علت  عمذتع اتي اح ت ل احما تا مي  تحم  لتع احمداست ع  اي ثثت   لل احبمئع احألتعاسيع اح     ق 

ت  ل و ألت  اعتات  اام ثتتث ىتمي سم ت0.91حلمقيتتس ككت  أحفتت  ىلت  اعتات   مذ قع احثت عل وجت 
و لتتت  اعتاتتت  اام ثتتتتث ىتتتمي احتتت م ت  لتتتل احمقيتستتتمي ل احعمذتتتع لتتتل احمقيتستتتمي لتتتل اح م تتتع احفليتتتع

 .امت ي م   ح  ص ت احمقيتس احمع  0.823

 :  الصورة النهائية للمقياس
األتتتدا    عثتتتم  اازعتتع علتت  أم عتتع أ عتتتس 28 فتتاع احمقيتتتس لتتل صتتام   احذفت يتتع اتتتي 

 دا اإل ت ع عذفتت  ثعتتي  احقيمع واحف   احب يلعل –كع واحد كا احم تم  - اح و مي واح  ت ع - احد  ع
 ح  ا  ذ ب   متاتي(ل وجدا احدص يب ول    م   متسل  -ح سد ت ت  اآل يع )اي  ذ ب   متاتي 

× 5وأعلتت  قيمتتع  28لمقيتتتس ل و متتت  ع أجتت  قيمتتع حوحد  يتت  اق تتع احق تت  )اح يتتتس(  (،1- 5)
اتي اوا   لتأ    84واعدثتم ك  اي   ص  عل  اح م ع  84لدفاع اق ع اح يتس  140=  28

 .احم  ف  اي احمل  اح ماسلاحمألدا  
  اا يتي احب اتات احد مجبل احقت ا عل  احدعلا احمذاا)*(  

 : الهدف العام من البرنامج
يفتتت ا  تتت ا احب اتتتتات  حتتت    ألتتتمي األتتتدا  احذفتتتال ال تتتتسيمل و وبيتتتل األتتتدا  احملتتت  

 ع اتتتي  تتت   ا ماعتتتع اتتتي الا تتت ع احمألتتتدذ    حتتت  م  لتتتع احمداستتتاح ماستتتل حتتت   احما ا تتتت   تح
 اسد ا ي يت  احدعلا احمذاا اا يتي.

                                           

 (.4ال   مجا ) (*)
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 : ألهداف الفرعية للبرنامجا
اي احف ا احعت  و عت  ا ا عتع الطت  احذا جتع واح ماستت  واحث تا  احألتت قع احدتل  ذتوحت  ادغمت  

استتد ا ي يت  احتتدعلا احمتتذاا اا يتتتي احمألتتدذ    اءاح ماستتع اح تحيتتع احدتت مج  لتتل ضتت دبذتت   ؛احتتدعلا احمتتذاا اا يتتتي 
  و لال  اا احف عيع حلب اتاتل  م    واحدل  ذ م  ضمي أم عع أاااال pintrich (2000) ح  اماا  

 (احدذايا -اسد ا ي يع احدففم  احذتج  -)اسد ا ي يع اإل قتع احد مج  عل  ااسد ا ي يت  احمع فيع -1
استتتتتد ا ي يع  -)استتتتتد ا ي يع احدو تتتتتي  احدتتتت مج  علتتتتت  ااستتتتتد ا ي يت  اتتتتتت وماء احمع فيتتتتع  -2

 احدقاجا اح ا ل( -احم اقثع اح ا يع 
استتد ا ي يع  ذاتتيا  -)استتد ا ي يع  سام  احاجتت  احدتت مج  علتت  استتد ا ي يت   سام  احمصتتتسم  -3

 (اسد ا ي يع طل  احمألتع   -اسد ا ي يع  -اح ف 
 ذاتتتيا  -)احتتتاع   تاافعتتتتا   يت  احدذاتتتيا احتتت الع  وااافعتتتتحل احدتتت مج  علتتت  استتتد ا ي -4

لتعليتتتتع احتتتت ا ( واحتتتت  حمذتستتتتثع  تتتت   ااستتتتد ا ي يت  ح بيعتتتتع عمذتتتتع  -وإسام  ااافعتتتتتا  
  ادغم ا  .احث ت وطبيعع 

 ليها البرنامج: إيستند  يالمسلمات الت
  ا    عض احُمأللَّمت  احدل    س اإلطتم احعت  حلب اتات و ل 

 فدق  احما ا اع  ح  ج ما  احذفال ال تسيمل امت ي ج  اي   ألتسفا  تحمل  اح ماسل.ي -1
 احذفال ال تسيمل ادغم  جتى  حلذما واحد ألمي. -2
 يعتا  احما ا اع اي احمألداجت  احم  فعع اي احمل  اح ماسل. -3
   ألمي األدا  احذفال ال تسيمل يألفا لل  وبيل احمل  اح ماسل حلما ا مي -4
 ىمي احدعلا احمذاا اا يتي واحمل  اح ماسل. ستحثعام ثتطي   ا   ع جع  -5
 . ا   ع جع ام ثتطي  اا ثع ىمي احدعلا احمذاا اا يتي واحذفال ال تسيمل -6

 مصادر اشتقاق البرنامج: 
 د  س اصتسم اشتدقتت احب اتتات لتل اح ماستت  احألتت قعل واحدصتاما  احذا جتع لتل ا تت  احتدعلا 

 .السىيت  احدل  ذتوح  اففا  احذفال ال تسيمل واحمل  اح ماسل حلما ا مياحمذاا اا يتيل وك ح  لل 



 . أمل عبد احملسن الزغيبد .أ
 

 32 

 عرض البرنامج على السادة المحكمين: 
 متتتت  تتتا عتتت ل احب اتتتتات لتتتل صتتتام   الوحيتتتع علتتت  ا ماعتتتع اتتتي احألتتتتس  احم كمتتتمي 
احمدوصصتتمي لتتل ا تتت  علتتا احتتذف  احد  تتاع واحد  يتتع احوتصتتع؛ إلىتت اء احتت أع  تتا  اتت   اذتستتثع 

ل واتت   وضتتا    تت اءا  كتت  ا تتتث و  قيقفتتت حلفتت ا احمتت اس اذتت ل احث تتت ع احب اتتتات حعمذتتع أا تت
ا   كفتيع   مجثت  ك  ا تث حد قم  احف ا احمت اس اذت  وست اع احصتيتغع احلغاجتعل ولتل ضتاء و 

 جماء احم كممي  ا احدع ي  واحاصا   ح  احصام  احذفت يع حلب اتات.

 : جـــــامــــرنـــف البـــــوص
ث ثتع وع تت جي ا تتطتي استدغ ت   بيقفتت ثمتايتع أستتىي  ىااجتت  يدفتاع احب اتتات اح تتحل اتي 

اثذمي اح  ث ثع أا  ع أسباعيتيل   مت يدضمي ك  ا تث ا ماعع اي احمفتما ) مذدت سلاكل( 
 عك  الساءا  اح احع عل  ااسد ا ي يع احم  س  ) عمليع عقليع(ل واح  اي     ا ماعتع اتي 

احدتتتتتل ثبتتتتت  لتعلمدفتتتتتت اتتتتت  اح تحثتتتتتت  احما ا تتتتتت  كتحذم  تتتتتعل واحدففمتتتتت   صتتتتتا  ا  فتتتتت ل احفذيتتتتتت  
 تإلضتتلع  حت  و تاس  عتتض الا ت ع احدمفم يتع لتتل واحممتمستعل واحدألتتل  احت ا لل وحعتت  السوامل 

يتدا  ل وحت   فمئتع اح تحثتت  و ت ل اادثتت في جبت  احبت ء لتل أا ت ع احب اتتات  ت س   لاحب ايعل واحد
 عل  احذ ا احدتحل  ع ل ك  ا تث 

احفتت ا اتتي احذ تتتث  وجاضتتب  تت ا احفتت ا لتتل شتتك     ا تتل اح اااتت  احألتتلاكيع احم غا تتع  -1
  ع  احد مج  وااادفتء اي ك  ا تث.

احاست   احمألدو اع لل احذ تث  و  م   عض احاست   احمألتع   لل  ذفم  احذ تث ا ت    -2
 احصام. -احفمبما    - فتز احع ل  -احامقيع احث تجت  -

    احذ تث  ولمفت يد  س احم   اح اذيع احدل ُيع ل لمفت احذ تث.ا -3
اح  جقع واإل  اءا   ولمفت يدا    ي  احو اا  احدل سدقا  ىفت احثت  ع لل سبم    قمت   -4

 ال  اا احمذ اس  اي الا  ع.
 احدقاجا  واي   ح  يدا    ي  ا     قم  عمذع احث ت حأل  اا احدل ي ملفت احذ تث. -5
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 خطة موجزة كنشطة الربنامج التدر يب يف البحث  4جدول 
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من الفنيات املستخدمة اطاااااااااااااااااااادي من النشااااااااااااااااااااااهل
الز

 

د ة
متهي

طة 
نش

أ
 

 30 العمل التعاون  اهي ة الطالبات املوبوبات لدراسة الربنامج. 1
 30 ادقناي اللف   .خالل الطالبات لاللتزام بها العمل يف الربنامج منقواعد  حتد د 2
 45 العصف ال بين .وأبمية دراستها بالنسبة هلن الربنامجاعر ف الطالبات املوبوبات مبتغلات  3

 ية
ملعر

ت ا
جيا

ااي
سرت

اد
 

 نم جة واحملاكاةال ودوربا يف ادستمتاي بإجناز املهام.اختيار واطبيق ادسرتاايجيات املعر ية ادر ب الطالبات على  
 45 اكلعاب التعليمية

 45 العصف ال بين )اسرتاايجية اداقان( إكساب الطالبات مهارة ادو ن املالح ات والتلخيص 5

 العصف ال بين ادر ب الطالبات على أساليب ان يم اك كار )اسرتاايجية التن يم( 6
 45 ادقناي اللف  

ملوقف، والتعليق على حاد  معاني مان وجهاة الن ار اخلاصاة بهان        ادر ب الطالبات على مهارة حتليل ا 7
 )اسرتاايجية التفكل الناقد(

 العصف ال بين
 50 النم جة الرمز ة

   التعري على مدع اكتساب الطالبات للمهارات اخلاصة بادسرتاايجيات املعر ية )نشاط اقو  ( 8

راء 
ما و

ات 
جي

ااي
سرت

اد
 ية

ملعر
ا

 

 النم جة الرمز ة ى مهارة حتد د اكبداي وخطوات حتقيقها )اسرتاايجية التخطيط(ادر ب الطالبات عل 9
 50 العصف ال بين

ادقنااي   -العصف ال بين  ادر ب الطالبات على مهارة التخطيط )اسرتاجتية التخطيط( 10
 50 اللف ى

املراقبااة ال اايااة اساارتاايجية )ااادر ب الطالبااات علااى مهااارة اقياايم ماادع اقاادمهن يف إجناااز املهااام  11
 والتقو م ال اا (

- ادكتشاااااي والااااتخمني 
 45 اظوار ال اا .

اسارتاايجية املراقباة ال ااياة    )ادر ب الطالباات علاى مهاارة اقيايم مادع اقادمهن  اى إجنااز املهاام           12
 والتقو م ال اا (

العصاف   -ادقناي اللف ى 
 45 ال بين

 -الااااتخمني وادكتشاااااي   اسرتاايجية املراقبة ال ااية()اية ال اادر ب الطالبات على مهارة املالح ة  13
 50 العصف ال بين

 30 - التعري على مدع اكتساب الطالبات للمهارات اخلاصة باسرتاايجيات ما وراء املعر ة )نشاط اقو  ( 14
ادر

ملص
رة ا

 إدا
ات

جي
ااي

سرت
ا

 

ادكتشااااي  -لعاااب اكدوار  )اسرتاايجية طلب املساعدة(ني عند اظاجة انمية مهارة الطالبات على التماس العون من الزمالء واملعلم 15
 45 والتخمني

 ضبط اجلهد  ى مواجهة املهام اململاة واملثاابرة علاى إكماال املهاام الصاعبة      الطالبات على مهارة انمية  16
 )اسرتاايجية ان يم اجلهد(

اكلعاااااااااب -القصااااااااص 
العصااااااف  -التعليميااااااة

 ال بين.
50 

ادكتشااااااي  -لعاااااب اكدوار  ة الطالبات  ى وضف جدول لألعمال والتخطيط اكمثل للوقت )اسرتاايجية إدارة الوقت(انمية مهار 17
 45 والتخمني

 30 - التعري على مدع اكتساب الطالبات للمهارات اخلاصة باسرتاايجيات إدارة املصادر )نشاط اقو  ( 18

العماال  - العصااف الاا بين تمكن من أداء املهام بثقة وجناح ) اعلية ال ات(انمية معتقدات الطالبات حول قدراهن على ال 19
 45 التعاون 

الااوع  مبشاااعربن املختلفااة وانفعاااداهن الاامل اااؤثر يف املشاااركة يف   إكساااب الطالبااات القاادرة علااى 20
 50 التخيل -النم جة الرمز ة  )الوع  بادنفعادت( اكنشطة التعليمية

 يها ملواجهة ادنفعادت السالبية )التن ايم   والتحكم  ادنفعادتإدارة البات ان يم وانمية قدرة الط 21
 ادنفعال (.

اكلعااب   -العصف ال بين 
 45 التعليمية

التعري على مدع اكتساب الطالبات للمهاارات اخلاصاة باسارتاايجيات التن ايم الادا ع  وادنفعاال         22
 30 - )نشاط اقو  (

 30 - لربنامج من وجهة ن ر الطالباتاقييم جلسات ا 23 
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 ج: ـــامـــرنـــم البـــويـــتق
و دضتتتمي  ل تتتا  قتتتاجا احب اتتتتات لتتتل ضتتتاء الستتت  وال تتت اا احدتتتل يذ تتت  ت وجألتتتدذ   حمفتتتت

    اءا   قاجا احب اتات ع ساي اي احو اا   
واحمدم تتت  لتتتل   بمتتت  اقيتستتتل احذفتتتال ال تتتتسيمل واحملتتت  اح ماستتتل  إجـــراي س ـــا:    ـــي: -1

 حد  ي  األداا ت جب  احد مج  عل  أا  ع احب اتات.حث ت؛ احمع يي   بيقتي جبليتي عل  عمذع ا
 عت  ااادفتتء اتي  احث تتو ذت يتدا قيتتس أساء عمذتع التقويم ال نائي )في أثناي التط يق(:  -2

 أ تت    تت  ا تتتثل وجدضتتمي كتت ح  قيتتتس الساء  عتت  كتت  ا ماعتتع اتتي الا تت ع احوتصتتع
ب اتتتاتل وا تتد ا ال تت اا احف عيتتع الم عتتع حلب اتتتات لتتل طبيعدفتتت ال تت اا احف عيتتع حل

 وا داا تل لق  أو   اح   ذاا أستحم  احدقاجا احبذت ل احوتصع  ك    ا كتآل ل 

 التقويم البنائي للهدف األول )التدريب على االستراتيجيات المعرفية(: 

جتتع واحمفتهيميتتع حد  يتت   تتتع لتتل شتتك  ا ماعتتع اتتي الستتئلع احدتتل  دعلتت   تح اااتت  احذا  
 % 70ال تت اا وا اقثتتع ااستتد ا ي يت ل و عتت  اح تحثتتع اكدألتتثع حلم  لتتع الوحتت   اا أ تىتت  عتتي 

 اي السئلع احمق اع   ت ع ص ي ع.
 التقويم البنائى للهدف الثاني )التدريب على االستراتيجيات ما وراء المعرفية(: 

ميع ادذاعع   دم  عل  اااجف  عب  عي  ضمي احدقميا حف   احم  لع ع ضتي اااجف  علي
احملت  أو احد ت يت  اح ماستيعل و عدبت  اح تحثتع ا دتتز  حلم  لتع  اا  للت  ث ثتع اااجتف علت  الجت  

     جقع ص ي ع وج ا   لاَا اذتسثع حفت.

 التقويم البنائي للهدف الثالث )التدريب على استراتيجيات إدارة المصادر( 

اااجف سلاكيع ادذاعع وعل  اح تحثع  ى اء مأيفتت لت  احألتلاكيت   قميا احم  لع عثتم  عي 
احم  و تتع واذتج تتدفت ) ي تىيتتت  وستتلبيت (ل و عتت  اح تحثتتع ا دتتتز  حلم  لتتع  اا  اصتتل  حل اااتت  
اإلي تىيع ل  احأللاكيت  احمع وضع وسعمدفت واادق   احأللاكيت  احألتلبيع )ح  ثتع علت  الجت  اتي 

 أص  سدع اااجف(.

 بنائي للهدف الرابع )التدريب على االستراتيجيات الدافعية واالنفعالية(: التقويم ال

اتس   قميا     احم  لع  عت اس استدثتاع  دضتمي ع ت   اااجتف اافعتحيتع ادذاعتعل يلت  كت  
عل  احدااحلل وجدا اعدثتم ك  طتحثع   ص   (1-2-3)ااجف اذفت ث ثع ى ا  ل وجقتىلفت سم ت  

ق  ( عل  الج  عل  ااسدثتاع جت  ا دألتب  افتتما  احم  لتع اح تايتع عل  سم ع ع  جي )سم ع اح
 )احدذايا ااافعتحل / اح العل(. 
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  واحمدم ت  لتل   بمت  اقيتستل احذفتال ال تتسيمل واحملت  اح ماستل التقويم النهائي ل  رنـام  -3
 .حد  ي  األداا ت  ع  احد مج  عل  أا  ع احب اتات احث ت اح تحل؛ ع يتي عل  عمذع 

 ا ثع  احثت  ع احو اا  اآل يع لل سبم  احقيت  ىف ا احث ت و ذفم   
  ع اس أسوا  احث ت و ألتل ص جفت وثثت فت و ل   -1
 .احم  لع احمداس ع ح تحثت اقيتس احذفال ال تسيمل  (أ 

 .اقيتس احمل  اح ماسل حلما ا مي (ل 

 ى اتات احث ت احقت ا عل  احدعلا احمذاا اا يتي. (  
احذفتتتتتال ال تتتتتتسيمل واحملتتتتت  اح ماستتتتتل   بيقتتتتتتي جبليتتتتتتيل وا ديتتتتتتم عمذتتتتتع  ل  بمتتتتت  اقيتستتتتت -2

احذفتال  ل واحمألدا  احمذوفض اياحمألداع احم  ف  اي احمل  اح ماسل ا او  ت احما ا 
 ال تسيملل واعدثتم ت عمذع احث ت اح تحل.

   بم  أا  ع احب اتات احد مجبل عل  احما ا ت  عمذع احث ت. -3

   بيقتتتي  عتتت يتيلعمذتتع احث تتتت احذفتتتال ال تتتسيمل واحملتتت  اح ماستتل علتتت   لستت  بمتت  اقيت -4
واح  حلف ف عتي  تأثم  احب اتتات احمعت  لتل   ألتمي احذفتال ال تتسيمل و وبيتل احملت  

 ح   عمذع احث ت.اح ماسل 

 ألتتتتتل اعتاتتتت  اام ثتتتتتث ىتتتتمي سم تتتتت  اح تحثتتتتت  عمذتتتتع احث تتتتت لتتتت  اقيتستتتتل احذفتتتتال  -5
 ل  احد بيقمي احقبلل واحثع ع.ال تسيمل واحمل  اح ماسل 

مي لتتل احقيتستت عمذتتع احث تتتاعتح تتع احبيتاتتت    صتتت يتي اتتي  تت   اقتماتتع اداستت  سم تتت   -6
    حعمذدمي ا  ث دمي.   تسدو ا  ا دثتمل احثع عاحقبلل و 

 .احداص   ح  ادت ت احث ت و فألم  ت -7
  اكساليب ادحصائية املستخدمة:

حف واثتتت  )حل ثتتت (ل واعتاتت   تاستتدو ا  اعتاتت  أحفتت حلدأ تت  اتتي ثثتتت  وصتت ت أسوا  احث تتت  تتا
و ألتتل اعتات  اام ثتتث ىتمي سم تت  احذفتال ال تتسيمل واحملت  اح ماستلل  ام ثتث ىم ساع )حلصت ت(

وا ديتتتم اا دثتتتم احمذتستت  حلد قتت  اتتي ل ضتتيت  احث تتتل واحد قتت  اتتي اعد احيتتع  ازجتت  احبيتاتتت   تتا 
اتتتي وحلد قتت  ل (SW) لــ   -شــارير وا دثتتتتم  (KS)ســميرنوف  -كولمــوجر فاستتدو ا  ا دثتتتم 

س  -حعمذدتتتتمي اتتتت  ث دديل و تتتتا استتتتدو ا  ا شتتتت  كتتتتا مي     تتتتا استتتتدو ا  ا دثتتتتتم   احث تتتتت ت ل ضتتتتي
Cohen's D .حلدع ا عل    ا الث  اح   أ  ث  احب اتات احد مجبل ل  احمدغم ا  احدت عع 
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 ا ت  لت وت ساحتع   صتت يتي ىتمي  ذص احف ضيع الو  عل  أا   وىل وافسلبا:نتائج الفرضية اك
احقبلتل واحثعت ع ل عتتس  ميلل احد بيقت احث تاداس ل سم ت  اح تحثت  احما ا ت  عمذع 

. اقيتتتتتس احذفتتتتال ال تتتتتسيمل ولتتتتل اح م تتتتع احفليتتتتع حلمقيتتتتتس حصتتتتتحب احد بمتتتت  احثعتتتت ع
ف ضتتتيعل  تتتتا احد قتتت  اتتتتي شتتت ث ااعد احيتتتتع وا ديتتتتم اا دثتتتتم احمذتستتتت  حلد قتتت   تتتت   اح

 . 5حبيتات  اقيتس احذفال ال تسيمل لل احد بم  احثع ع كمت لل   و  
 اعتدالية بيانات التطبيقني القبل  والبعدي ملقياس النهو  اككاد   لعينة البحث 5جدول 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 الددلة درجات اظر ة ةائيادحص الددلة درجات اظر ة ادحصائية

 313. 26 956. 200. 26 112. القبل 
 677. 26 972. 138. 26 150. البعدي

(ل وحتت ح  SW- KS  قتت  شتت ث ااعد احيتتع )عتت   ساحتتع ا دثتتتمع  5ي  تت) اتتي  تت و  
 . 6اسدو ا  ا دثتم     ولقتي ح  و   يصلب

 عينة البحث قيمة "ت" لعينتني مرابطتني للفروق بني متوسط   6جدول 
  يف التطبيقني القبل  والبعدي ملقياس النهو  اككاد 

 Cohen'sD مستوع الددلة قيمة "ت" ي م ن التطبيق داااااااااالبع

 ادحباطات
 1.4 23 26 القبل 

10.9 0.01 2.1 
 2.61 29.8 26 البعدي

 الضغوط
 95. 22.7 26 القبل 

13.6 0.01 2.7 
 3.1 31.7 26 البعدي

 الثقة
 1.5 21.9 26 القبل 

19.9 0.01 3.9 
 2.5 33.3 26 البعدي

 السيطرة
 1.7 20.7 26 القبل 

13.1 0.01 2.5 
 2.1 28.5 26 البعدي

 املقياس ككل
 2.8 88.4 26 القبل 

28.3 0.01 5.5 
 5.2 123.5769 26 البعدي

اداست ل  ىتمي 0,01ألتدا  عذت  او اس ل وت اا  ساحتع   صتت يع  6يدضب اي اح  و  
اح تحثت  احما ا ت  عمذع احث تت لت  احد بيقتمي احقبلت  واحثعت ع لت  أ عتتس اقيتتس احذفتال سم ت  
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احدت مج  علت   لتعليعامت ي   عل  ال تسيمل ول  اح م ع احفليع حلمقيتس حصتحب احد بم  احثع  ل 
وحمع لتع اقت ام سيمل حلما ا ت ل اسد ا ي يت  احدعلا احمذاا اا يتي لل   ألمي األدا  احذفال ال ت

الث  اح   أ  ث  احب اتات احد مجبل )احمدغم  احمألدق ( ل  ك   عت  اتي أ عتتس احمقيتتس ولت  اح م تع 
حفت   Cohen's Dس -احفليع حمقيتس احذفال ال تسيمل )احمدغم  احدت  (  تا  ألتتل ا شت  كتا مي

س ل   -ضب اي قيمع ا ش  كا مي  ع  اي أ عتس احمقيتسل ول  األدا  احذفال   ك  عت ل وجد
( أع  قتتت يا احب اتتتات احدتتت مجبل حل تحثتتت  احما ا تتتت   تحم  لتتع احمداستتت ع جتت  أثتتت  ى م تتتع 6اح تت و  )

 بم   ل    ألمي األدا  احذفال ال تسيملل وكتع احدأثم  ال ب  ل    ألتمي  عت  اا دفتتظ  تح قتع 
تاتت  اتت  احضتتتغاث علتت  احد  متت ل كمتتتت لتت  احتتذف ل واحدعتاتت  اتتت  اإل ثتتتثل و  ذتت  احألتتتي   ل واحدع

أالفتت   احذدتتت ت و تتاس أثتت  كبمتت  حلب اتتتات لتت    ألتتمي احذفتتال ال تتتسيمل ككتت   متتت ىلتت  ا شتت  
وجمكي  فألتم  احت  و ف ا  ا احد ق  اي ل ضيع احث ت الوح ل  (6.59)س حلمقيتس كك   - ا مي 

يمل حت   احما تا مي اتي  ت   لل ضاء اع لع أع ىمئت  احدعلا احمذاا اا يتي  عت ز احذفتال ال تتس
استتدذتس ت  حتت  افتتتما  احتت عا احتت ا ل ولفتتا و ذاتتيا ااافعتتتا ل واحدتتل   جتت  اتتي   ألتستتفي  تحألتتي    

 عل  ات ياا فذ  اي    يت  وعقثت       يت في اح ماسيع.
اح تتتتحل علتتت  احدتتت مج  علتتت  ااستتتد ا ي يت   احث تتتتو ااصتتت ي اتتت  اتتتت ستتتب  لقتتت  اعدمتتت  ى اتتتتات 

ا يتتتي واحدتتل استتدو ادفت اح تحثتتت  حدا يتت  ا تتتوا في حلتتدعلا لتتل احم مستتع و تم فتتتل الاتت  احتت ع احمذامتتع ا
أثتت  علتتت    قتتتتافي حلمفتتتت  اح ماستتتيعل وستتتتع  ي علتت  احمعتح تتتع اإلي تىيتتتع حلمعلااتتتت  واحمفتتتتما  اح زاتتتع 

 ات  اح تحثتت  افمتت كتات  احات وا احضتتغ عل واحت  لع ااتل حلدعلا  فتعليع لل اااجف احتدعلا احمودلفتع
لل    اءا  وأا  ع احب اتات زاس اي سالعمدفي ا تا اح ماستعل وجت م في علت  أساء احمفتت   –احمد م ت   -

افمتتع ل و عتت   تت   ااعدقتتتسا  ياحصتتعثعل واعدقتتتس ي  تتأع احمفتتت  اح ماستتيع شتتيقع واا  قيمتتع  تحذألتتثع حفتت
 فتا األدا  احذفال ح يفي.وازاع حماا فع احد  يت  واحضغاث اح ماسيع؛ امت أث  عل  ام 

علتت  استتد ا ي يت  احتتدعلا احمتتذاا اا يتتتيل أ تتت   احث تتت اح تتتحل ع اعدمتتتس احب اتتتات احدتت مجبل لتتل 
علتتت  أافألتتتفي لتتتل  ااعدمتتتتساتتتي  يل صتتتع حل تحثتتتت  حتتتدعلا احاستتتت   والستتتتحم  واحمثتتتتس  احدتتتل  مكتتتذف

اطفي لتل أساء احمفتت  احمق اتع ااا فع أ  ا ذع سماسيعل وإ مت  عملفي احم مسل عي ط ج  سعا ااوت  
حفيل وإسام  عمليت في احمع فيع واح العيع واحأللاكيع    جقع اا يع لل أثذتء عمليتع احتدعلال امتت ستتع  ي 
علتت   سما  أافألتتفي كمدعلمتتت  لتعلتتع وا تتي ع لتتل  ذاتتيا  بتت  في واستتدو اافي ح ستتد ا ي يت  احدتتل 

 ع واحدعتا  اعفت  ني تىيع.عل   قب   ااا  احضغاث احم مسيع احمد  ق ي عمذف
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كتاتت  عتتتا ي ا تتد كتي لتتل  ميتت   واحدتتلوجتت  ي  تت  احتت  أيضتتتي  حتت   تتأثم  احدغ يتتع احم  تت   
أا تت ع احب اتتتات علتت  احدقتت ي  احتت ا ل واحفتعليتتع اح ا يتتع حتت   اح تحثتتت  احمدتت م ت ؛  متتت  د تتام 

 قتت ي  احتت ا  واحفتعليتتع  عتت و افألتتل حلذ تتت  واحف تت ل واحتت ع اتتي شتتأا  أع يعتت زاحدغ يتتع احم  تت    حتت  
اح ا يتتعل واحتت   تعدثتتتم احدغ يتتع احم  تت    م ت تتع   تتا  ضتتث  ستتلا  اح تحثتتت  اتتي احمتت ث ا  واحعذتصتت  
احوتم يتتع  حتت  احمدغمتت ا  اح ا ليتتع؛  متتت ي علفتتي جتتتسما  علتت  ىتت   احألتتي    علتت  ألفتتتم ي وا تتتع  ي 

 احدغممتت    تتتوحيا تت ع احب اتتتات أتء لتتل أثذتتاحما ا تتت   لتح تحثتتت عل وستتلاكيت في اتتي  تت   ااتتت  اا 
 د ت   جت ما فيل و دفت   ت   احذدي تع  صعثع  فاع  م مت افمع وجذ  ع  يكملي لحف؛ سالعمدفي لل واحد كا

 (Brown, 2017; Ryu et al., 2017; Stoeger et al., 2015) اتي ات  ادتت ت سماستع كت 
دا  اح العيع اح ا يع ولتعليع اح ا  أ    عل  لتعليع ا    احدعلا احمذاا اا يتي لل مل  األ لواحد

 واحدا فت  اإلي تىيع حل ماسع ح   احما ا مي.
اسدو ا  اسد ا ي يت  احتدعلا احمتذاا اا يتتي  م ت تع و فأل  احذدي ع احألت قع لل ضاء اعدثتم 

احقتتت م  علتتتت  ااستتتتدو ا  الا تتتت  حلمتتتتاامس احذفألتتتتيع واحبمئيتتتتع واحدعليميتتتتع ا ديتتتتتم و ذاتتتتيا ال تتتت اال 
احمتتتتاامس احذفألتتتتيع حل تحثتتتتت  اتتتتي أ تتتت   سام  احد تتتت يت  واحضتتتتغاث لتتتتل اح يتتتتت  ال تسيميتتتتع  و عاتتتتيا

لفتت  اتتتي  ذاتتتيا ال تت اا وااافعتتتتا  و عتتت يلفت ل واحذفألتتت ؛ امتتتت أس   حتت  احذفتتتال ال تتتتسيمل
ل واااتتتت ات  لتتتتل احبمئتتتتعدفتعتتتت  اتتتت  احواحدعبمتتتت  عذفتتتتتل و ذاتتتتيا احوبتتتت ا  واحمااجتتتتف احذت  تتتتع عتتتتي 

لتتع عذتت  احمتت وم  تتتحمااجف احم ث تتعل و االيتتل اح تحثتتت  ح ستتد ا ي يت  احدفيبيتتع احألتتلاكيت  احفتس
احفعتحع لل احمااجف احضتغ عل  ع  مكت   حلدعلا احمذاا اا يتيل ول  اا  احاج     ث  احمألداجت  
احم  فعتتتتتع اذفتتتتتت   تتتتتك  اا تتتتت   تحمألتتتتتدا  احم  فتتتتت  حلذفتتتتتال ال تتتتتتسيمل وجدفتتتتت  اتتتتت  احتتتتت  كتتتتت  

  (Bakhshaee, et al., 2017; Dahal et al., 2018)اي

احم  لتتع اح تايتتع اتتي احب اتتتات احمعتت   مولتت  ستتيتت  فألتتم   تت   احذدي تتع يصتتع   غفتتت  سو   
لأا تتت ع اتتت  اح العيتتتعل   كتتت  علتتت  أ ميتتتع  ذاتتتيا ااافعتتتتا  واح اا لولتتت  امتتتاا  ىذدتتت  ش واحدتتت

مكت   علت   ذاتيا احم تتع  وااافعتتا  و ا مففتت ستتع   اح تحثتت  لتل احدعتات   احدلاحب اتات 
اتت  احد تت يت  احماايتتعل عتت و  علتت   ستتفتافت لتتل   ألتتمي سوالعفتتيل و ذاتتيا احعمليتتت  اح تتعامجع 

ا احمتتذاا اا يتتت عتتي  تتأثم  أا تت ع احتتدعل يألتتدو اذفت حضتتث  اافعتتتا فيل لضتت ي  احدتتلواح شتتعامجع 
عذتتت ات يدع ضتتتي حأل تتت ا  واحد تتت يت  اح ماستتتيع لتعلتتتع ح افعتتتتا  علتتت   سام  اافعتتتتا في  صتتتام  

 .(Rosenstein,et al., 2018; Valient et al.,2012)وجدف  ا  ات سب  ك  اي احماايعل 

https://search-proquest-com.sdl.idm.oclc.org/indexinglinkhandler/sng/au/Dahal,+Junu/$N?accountid=142908
https://search-proquest-com.sdl.idm.oclc.org/indexinglinkhandler/sng/au/Lau,+Siong+Hoe/$N?accountid=142908
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علتتت  احم سألتتتت  احدعليميتتتع عذتتت   عتتت اس ت  لولتتت  ضتتتاء احذدي تتتع احألتتتت قع و فألتتتم  ت يذثغتتت
 ا مي أع  دبذ  اسد ا ي يت  احدعلا احمذاا اا يتي ى ءاي اي  و ي فت حلمذت ت اح ماستيع ووضت  حلما 

ا  أستتحم    قمت   ت   احمو  تت  ستااء اتي  متت احم داجتت  أو  صام حمو  ت  احتدعلال وات ومي 
 طتتت ت احدتتت مج  احمدثعتتتع أو أستتتتحم  احدقمتتتيا احمذفتتت  ل واادفتتتَتء ىدقتتت يمفت حلم دمتتت  احفتتتااسم احث تتت جع
 احما ا ع احقتسم  عل  ااا فع حي  لق     يت  اح ماسعل ى     يت  وضغاث اح يت  احمودلفع.

 ا تت  لتت وت ساحتتع    تتذص احف ضتتيع اح تايتتع علتت  أاتت  نتــائ  الضرةــ ة الةان ــة  تضســير ا
لل احد بم  احقبلل واحثع ع لل  احث ت  صت يتي ىمي اداس ل سم ت  اح تحثت  احما ا ت  عمذع 

. وا ديتتتتم اا دثتتتتم س احملتتت  اح ماستتتل ولتتتل احمقيتتتتس ككتتت  حصتتتتحب احد بمتتت  احقبلتتتلأ عتتتتس اقيتتتت
احمذتس  حلد ق  اي     احف ضيعل  ا احد ق  اي ش ث ااعد احيع حبيتات  اقيتس احمل  اح ماسل 

 . 7لل احد بم  احثع ع كمت لل   و  
 دراس  لعينة البحثاعتدالية بيانات التطبيقني القبل  والبعدي ملقياس امللل ال 7جدول 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 الددلة درجات اظر ة ةادحصائي الددلة درجات اظر ة ادحصائية

 241. 26 951. 200. 26 124. القبلى
 372. 26 959. 200. 26 135. البعدع

(ل وحتت ح  KS –SW  قتت  شتت ث ااعد احيتع )عتت   ساحتع ا دثتتتمع  7ي  ت) اتتي  ت و  
  8صلب اسدو ا  ا دثتم     ولقتي ح  و  ي

 قيمة "ت " لعينتني مرابطتني للفرق بني متوسط  عينة البحث  8جدول 
  ى التطبيقني القبل  والبعدع ملقياس امللل الدراس 

 Cohen'sD مستوع الددلة قيمة "ت" ي م ن التطبيق البعد

 التحدي
 3 25 26 القبل 

 1.9 17.5 26 البعدي 2.11 0.01 10.7

 الرواني
 1.3 24.1 26 القبل 

 1.6 16.8 26 البعدي 2.9 0.01 17.3

 املشاركة
 1.6 23.8 26 القبل 

 1.3 17.4 26 البعدي 2.5 0.01 15.2

 القيمة
 1.6 23.1 26 القبل 

 1.1 18.6 26 البعدي 1.6 0.01 9.8

 4.5 0.01 27.1 3.5 96 26 القبل  امللل
 2.9 70 26 البعدي
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اداست ل  ىتمي 0,01عذت  األتدا  و اس ل وت اا  ساحتع   صتت يع  8يدضب اي اح  و  
اح تحثتتت  احما ا تتت  عمذتتع احث تتت لتت  احد بيقتتمي احقبلتت  واحثعتت ع لتت  أ عتتتس اقيتتتس احملتت  سم تتت  

اح ماستتلل ولتت  اح م تتع احفليتتع حلمقيتتتس حصتتتحب احد بمتت  احقبلتتلل وحمع لتتع اقتت ام الثتت  احتت   أ  ثتت  
ب اتتتات احدتت مجبل )احمدغمتت  احمألتتدق ( لتت  كتت   عتت  اتتي أ عتتتس احمقيتتتس ولتت  اح م تتع احفليتتع حمقيتتتس اح

)*(احملتتتت  اح ماستتتتل )احمدغمتتتت  احدتتتتت  (  تتتتا  ألتتتتتل ا شتتتت  كتتتتا مي
Cohen'sD  حفتتتت   عتتتت  اتتتتي أ عتتتتتس

س لت  اح ت و   -احمقيتسل ول  األدا  احمل  اح ماسل   ك  عت ل وجدضب اي قيمع ا ش  كتا مي 
احب اتتتتات احدتتت مجبل حل تحثتتتت  احما ا تتتت   تحم  لتتتع احمداستتت ع جتتت  أثتتت  ى م تتتع كبمتتت   لتتت   أع  قتتت يا 8

 وبيتتل األتتدا  احملتت  اح ماستتلل كمتتت أالفتت   احذدتتت ت و تتاس أثتت  كبمتت  حلب اتتتات لتت   وبيتتل احملتت  
ل و فتت ا  تتا احد قتت  اتتي ل ضتتيع (5.81)س حلمقيتتتس ككتت   -اح ماستتل ككتت   متتت ىلتت  ا شتت  كتتا مي 

وجمكي  فألم  احذدي ع احألت قع لل ضاء اع لتع أع اففتا  احملت  اح ماستل يد تك  اتي احث ت اح تايعل 
     ع يي أستسممي  مت  لقت اع احألتي    واحتد كا لتل عمليتع احتدعلال ولقت اع احتدعلا حقيمدت  واعذتت  
 تحذألتتثع حلمدعلمتتميل ولتت  اقتىتت  احتت  لتتنع احب اتتتات احمعتت  لتتل احث تتت اح تتتحل يألتتدذ   حتت  ل ضتتيع أع 

حلففتتتتتء   ييمكتتتتي أع يدتتتتأث    تتتتك   ي تتتتتىل اتتتتي  تتتت    ع جتتتت   صتتتتاما ف ت اح ماستتتتل حلمدعلمتتتت احملتتتت 
ل ميتتع  تت   الا تت ع  يواحألتتي    علتت  الا تت ع واحذدتتت ت ال تسيميتتعل وعتتي ط جتت    تتكم   قميمتتت ف

واحذدت تل  متت ستتع    ت مجثت  احب اتتات احمذ لقتع اتي أ ت اا احتدعلا احمتذاا اا يتتي لتل ملت  اح تاس  
امتتتتت زاس اتتتتي   ألتستتتتفي  تحألتتتتي    حل تحثتتتتت ل  فيتتتتع حلمفتتتتتما  ال تسيميتتتتع والا تتتت ع احدعليميتتتتع احمع

  فف اي   ألتسفي  تحمل . عواحد كا لل  ااا  احدعلا ولقتي حدفضي  فيل الا  اح 
وجمكتتتتي  فألتتتتم   تتتت   احذدي تتتتع لتتتتل ضتتتتاء ملجتتتتع احملتتتت  اح ماستتتتل ك احتتتتع حفقتتتت اع احمدعلمتتتتت  

اح ماستل حفتي زجتتس  واقصتتاتل لتل  تمي  عيميع حع   اذتسثع األتدا  احد ت احما ا ت  حل العيع ال تس
ياصتتتف  أاتتتت  استتتدو ا  حإلستتتتد ا ي يع  -احمألتتتدذ   حيتتتت  احب اتتتتات اح تتتتتحل  -أع احتتتدعلا احمتتتذاا اا يتتتتتي 

وواليفع ح العيع اح تحت ل للت   ت ا ات سو  يدضتمي ات  و استي  اع لتع احفت سل وكت ح   ت عيا سوالعت  
 ح  لقتت  عمت  احب اتتات اح تتحل  حت  سعتتا ااستدق   احت ا ل حت   احما ا تتت ل حلاصتا   حت    لت ل وحت

حد مج  عل  اسد ا ي يت  احدعلا احمذاا اا يتتيل الات  احت ع ستتع  لتل  لت  اذتت  يألتاس  ا اي    
اح  جتتتع واحم واتتتع واح قتتتع واحدففمتتت  احم تتتد   وا دتتت ا  احتتت ا ل امتتتت ااعكتتت  أثتتت   علتتت  ام فتتتتا احتتت و  

                                           
(*) d=0.2 is a small 

d=0.5 is a medium 

d=0.8 is a larg effec 
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عي ط ج     يعفي حب   أجص   ف  لل سبم    قم  احفت ا  –عمذع احد مج   –ي احمعذاجع ح يف
و  تت يعفي علتت  احدعتتتوع واحم تتتمكع لتتل احمذتج تتت ل وإىتت اء احتت أع و ثتتتس  و فتتت  احذاتت ل وكتت ح  
 ش ا في لل مسا احو   ووض  ال  اال وا وتا احقت امل وإ ت تع احف صتع حفت  طتحثتع حدقمتيا عملفتت 

 ع اتتي شتتأا  أع ي تتث   ت تتت في ح ستتدق حيعل و قتت ي  ي حقيمتتع اتتت يقمتتي ىدعلمتت ل ىذفألتتفتل الاتت  احتت
 يع  الستس ح م قتء  مألدا   متسفيل واسدمدتعفي  تحدعلال و  ذ  احمل  اح ماسل. عواح 

لتتتل زجتتتتس  األتتتدا   لتتتتع ي وجمكتتتي  م تتتتا  تتت   احذدي تتتع  حتتت  أع احب اتتتتات احدتتت مجبل كتتتتع 
 متتت  تتا طتت   احع يتت  اتتي  لاحف صتتع ح  ديتتتم اح تحثتتت  ع تتتء ااستتدمدتا  تح ماستتعل اتتي  تت   

اا ديتتتتما  حفتتتيل و  كتتت  حفتتتي اح  جتتتع ا ديتتتتم أاألتتتبفتل وجتتت  ستتتتع  احتتت  لتتتل  ذميتتتع ا دمتاتتتت في 
 ا تز افمتع اعمذتعل وأافتي يألتد عي  واألئاحيت في اح وصيعل واجدذتعفي واعدقتس ي أع  ناكتافي

ب   ستتتاا  ألتتتف  عتتتي ادتتتت ت  ي تىيتتتع امتتتت ي جتتت  اتتتي احتتتد كا لتتتل احذدتتتت تل وأع اح فتتتاس احدتتتل ستتتد
 ا تى  في وجوفف امت   ع ا  اي ال .

 لاحد اح ا  لدف ي ا ل احذدي ع      فألم لل  يألتع ات ج  احما ا ت  ح يذتايت  لفمذت  ع
  ضتتعف  تتاا ففيل لاحدتت احد تت يت  و فتت امل ضتتغاث اتتي  اا فذتت  اتتت ادي تتع احما ا تتت   عتامفتتت
ل استتتدمدتعفت لدفقتتت  أ تتت الفت وادت عتتتع ااادثتتتت   تتت ل علتتت  جتتتتسم  غمتتت   علفتتتت  لاحدتتت حل م تتتع احتتت ا 
 - احث تتت عمذتتع - احما ا تتت   عتت ل لتتنع احمقتىتت  ولتت ل احملتت  اتتي احم  فعتتع احمألتتداجت  و افتت 
 احت ا     ت   اتي احذ تت  وطات ل اوا في أاامع عل  اثتش اي    اايت يع  اا يتي  احمذاا احدعلا حب اتات
 حتدعلا وستملع ا ت س اتي أ  ت  الات   قيقتع لتل  تا اا يتتي  احمذاا احدعلا ا ت  عل واح ل احمالمع
 ات  الت  سوع   ني تىيتع حلدعتتيش وستملع  اات   حت  اح  الا  يدع   ى ل ل أل  أ تسيميع افتما 
 علتتت  احما ا تتتت  حل تحثتتتت  حد فمتتت  ساعمتتتتي  احب اتتتتات أا تتت ع  تاتتت  ل متتتت احم دمتتت  واتتت ل احتتت ا 

 امتت ؛احتدعلا عمليتعلتل  واحتد كا ااسدق حيع  ب   و الم ل احمق اع الا  ع لل  ني تىيع احم تمكع
 واح متتتتس كتحم تتتتى  ل اح ماستتل احملتتت  إل ألتتتس احمذت ضتتتع ال تسيميتتع ااافعتتتتا  اتتي اي ا جتتت  ولتت 

      اي واح  احدعلا  عمليع وااسدمدتا واا دمت  واحدفتل 
  ي تىيتع ات     حفتت اتي يدضتب حت وا في  صام حاض  احمد م ت  اح تحثت  األتع   ا توحع -1

 علتت   تت مجبفي ط جتت  عتتي   قيقفتتت يمكتتي واحدتتلل حفتتت احمأااحتتع واحصتتام ل واماحفتتتل احتت ا   تت  
 .ال  ى وع  ىد قيقفت ااسدمدتا عل   ألتع  ي حلد قم  جتىلع واجعيع أ  اا وض 

 اتتتت ا اقثتتتع اتتت  احفتتت ا حد قمتتت  اح زاتتتع ااستتتد ا ي يع ا ديتتتتم لتتتل احمدتتت م ت  استتتدق حيع -2
 لتل  عت ي    تن  اء احقيتت  ات  احمفمتعل حمد لثتت   ففمفي يدعل  فيمت ا ت  اي أ  زا 

 .احم لال احمألدا   عل  حيأل  احذدت ت  تا   اا  تحع لل احمألدو اع ااسد ا ي يع
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 اتتي  بمتت اي   تت ءاي  اح تحثتتت  احما ا تتت  احم اقثتتع  تت   و متتذب  اح ا يتتع احم اقثتتع علتت  احدتت مج  -3
 يتتدعلمي  ا  أافألتتفي؛ وثقتتدفي استتدق حمدفي علتت  و  تت   احدعليميتتع احعمليتتع عتتي احمألتتئاحيع

  صتتثب و ذتتتل ىفتتت يقمتتي احدتتل احمفمتتع ح اااتت  ااادثتتت    كمتت  اح ا يتتع احم اقثتتع  تت   اتتي
 ا ماعتع عتي  عبت  عمليتع  اافتت  حت ل جحيتع عمليع  اافت اي أ    اح ا يع احم اقثع عمليع
   تتتتع  ي واحدتتتلل حل تحثتتتت  احمق اتتتع احمفتتتتت  زجتتتتس  اتتت  ا ذمتتت احدتتتتل اح ا يتتتع احمفتتتتهيا اتتتي

 واحذتتت تل حلتتدعلا اإلي تتتىل اا  تتت  اتتي ي جتت  احتت ع الاتت ل احمفتتت   ذتتتو  لتتل وثقتتع  ني تىيتتع
 افدمتت  ي علفتي امتل احمذ اس احف ا و  قم  احدق      از لل  كفتء في اعدقتس ي عي

ادتتت ت  اتت  احث تتت اح تتتحل ادي تتع و دفتت ل احتتدعلا عمليتتع استتدفمت  واد مألتتت  وا تتتى ا 
 حف  اي  احذا جع واحدا فت  اح ماست 

(Pekrun et al., 2010; Regan, 2017 Coleman & Cross, 2014; (لألت   لاحد 
 كدصتتاما ل اا يتتتي  احمتتذاا احتتدعلا آلحيتتت  الدقتتتم ي   احتع احما ا تتت  حتت   اح ماستتل احملتت  اففتتا   فتاجي

 وصتتتعا عل ال تتت اا حد قمتتت  اح العيتتتع  يم والدقتتتتل و بمئتتتدفي وا فيىتتت  احمدعلقتتتع واعدقتتت ا في احما ا تتتت 
ل احتتدعلا عمليتتع علتت  احألتتي    ولقتت اعل احد تت يت  ااا فتتع علتت  احقتت م  وضتتعف الا تت علتتل  اااوتت اث
 لدضتتممي احتت  وعلتت ل ستتب   متتت ع  فتتتلتتل  اا يتتتي  احمتتذاا احتتدعلا يألتتفا لاحدتت احم تتك   اتتي وغم  تتت

 علتتتت  احمعلمتتتتت  و تتتت مج  احتتتتدعلا وأا تتتت ع اح ماستتتتيع احمذتتتتت تلتتتتل  ا يتتتتتي ا احمتتتتذاا احتتتتدعلا استتتتد ا ي يت 
 حدو تتتت  ووستتتتملع افمتتتتت أاتتتت اي  يعتتتت ؛ اح ماستتتتيع األتتتتداجت في ا تتتتد ا علتتتت  احما ا تتتتت  اتتتت  استتتتدو اافت
 .و ق افي  ا تز ي األداجت لل  ااوفتل اي يدثع  وات اح ماسل  تحمل   ألتسإلا ا ك  

ح تح تع علت  أات    ا ت  ع جتع ساحتع   صتت يتي ىتمي احذفتال  ذص احف ضيع ا نتائج الفرضية الثالثة:
 ال تسيمل واحمل  اح ماسل ح   عمذع اي اح تحثت  احما ا ت   تحم  لع اإلع اسيع.

(  Personاعتاتتتت  اام ثتتتتتث احثألتتتتي  )ىم ستتتتاع وحلد قتتتت  اتتتتي  تتتت   احف ضتتتتيع استتتتدو   
 تتتسيمل لتتل احد بيقتتمي احقبلتتل حلدعتت ا علتت  جتتا  وا  تتت  اام ثتتتث ىتتمي احملتت  اح ماستتل واحذفتتال ال

  9  و  احواحثع عل كمت يدضب لل 
 معامالت ادراباط لبلسون بني امللل الدراس  والنهو  اككاد    ى التطبيق القبل  والبعدي 9جدول 

 ةااااااااددلااااوع الاااامست اطاااال ادرابااااامااااة معااااقيم قااااالتطبي

 0.01 **0.721 - قبل 
 0.01 **0.792 - يبعد

 0.05* دال إحصائً ا عند مستوى  0.01** دال إحصائً ا عند مستوى 
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أاتتتت  يا تتتت  ام ثتتتتتث ستتتتتح  او ساحتتتتع  9 تتتت و  تحيدضتتتتب اتتتتي اعتتتتتا   اام ثتتتتتث احماضتتتت ع  
لتل احد بيقتمي احقبلتل   صت يع ىمي ك  اي احمل  اح ماسل واحذفتال ال تتسيمل علت  حت   عمذتع اح ماستع 

عتي قيمدفتت لت   أا  ياف  ام فتا قيمتع اعتات  اام ثتتث ىتمي احمدغمت جي لتل احد بمت  احثعت عواحثع عل  ا 
احد بم  احقبللل  معذ  أع ام فتا األدا  احذفتال ال تتسيمل حل تحثتت  احما ا تت  ادي تع احدت مج  علت  

  و  تتتم  عتتتض استتتد ا ي يت  احتتتدعلا احمتتتذاا اا يتتتتي أس   حتتت   فتتتض األتتتدا    ألتستتتفي  تحملتتت  اح ماستتتلل
احذدي تتع احألتتت قع  حتت  أع شتتعام اح تحثتتت  احما ا تتت   تحملتت  اح ماستتل يتت  ث    تتك  وثمتت   قتت م في علتت  
ااا فتتتتتع احد تتتتت يت  واحم تتتتتي واحضتتتتتغاث اح ماستتتتتيعل و دفتتتتت   تتتتت   احذدي تتتتتع اتتتتت  ادتتتتتت ت سماستتتتتت  كتتتتت  اتتتتتي 

Bakhshaee et al. (2017) ل وBrown (2017) ل و Moore (2018) ل وجفأل  احت   تأع  ذميتع
كيت  ااي تىيتتتع احدتتت   مكتتتي احما ا تتتت  اتتتي ااا فتتتع احم تتتي واحع تتت ا  اح ماستتتيع  ألتتتتع  ي علتتت  احألتتتلا 

ااستتدم ام لتت  اح ماستتع وااستتدمدتا ىفتتتل  متتت  عتت  جتت م  اح تحثتتت  علتت  ااادصتتتم ىذ تتت  عذتت  ااا فتتع 
ثقتدفي لت  احد  يت  واحضغاث اح ماسيع عتا ي ست ا ل  مل  األتدا  احفتعليتع اح ا يتع حت يفي ادي تع زجتتس  

 أافألفي ول  ج م في عل  احدفيل ا  احمااجف احضتغ ع واحدعتا  اعفت  كفتء .
  اف  ال تسيمل احذفال أ ميع أع  ح ) (Martin 2013  شتم  و دف      احذدي ع ا  

 تح امستتعل  وااستتدمدتا احملتت    ذتت   حتت   تإلضتتتلع ال تسيميتتع  تحم تتتمكع احدذبتت  علتت  ج م تت  لتتل
 .ءالص جت وا تمكع

و  تتتتم  احذدي تتتتع احألتتتتت قع  حتتتت  احع جتتتتع احااضتتتت ع ىتتتتمي ادغمتتتت ا  احث تتتتت اح  ثتتتتعل لذ تتتتت  
احب اتات اح ع اعدم  عل  ىمئت  احدعلا احمذاا اا يتي أث  ل  زجتس  ج م  اح تحثتت  احما ا تت  علت  
ااا فتتع احم تتي واحذفألتتت  واحمااجتتف احضتتتغ عل كمتتت أاتت  أثتت  ى م تتع كبمتت   لتت   فتتض   ألتستتفي 

كمت ام ث  احد ألي ل  األدا  احذفال ىدوبيل اح عام  تحمل  اح ماسل؛ امت ي ك  علت    تحمل ل
أع استتدو ا  احمتت ا   احمذتستتثع ح لتت  جتت م  اح تحثتتت  احما ا تتت  علتت  ااا فتتع احم تتي واحضتتتغاث 
اح ماستتيع جتت  يكتتاع حتت   تتأثم ا   ي تىيتتع علتت   عتتض احمدغمتت ا  واحم تتك   احدتتل  تتاا ففي كتحملتت  

أع احب اتتتات احقتتت ا علتت  احتتدعلا احمتتذاا اا يتتتي ا تتب لتت    ألتتمي احذفتتال ال تتتسيمل اح ماستتلل كمتتت 
و فض احمل  اح ماسل ل  اا  احاج  و ذف  احذألثع  ق جثتتيل و ت ا يعذت  ا تت  احب اتتات ولتعلمدت  

 لل احدأثم  عل  احمدغم جي احدت عمي حلث تل امت يع  ص جَت  ضتفيتي حلد   ع .

 في ةوي النتائ  التي توصل إليها البحث يمكن التوص ة بما ي ي: 
احدأ متت  علتت   عتت اس اذتتت ت اذتستتثع وا اتتع حلما تتا مي  دذتستت  اتت   صت صتتفا و  ذتتبفا  -1

 اإل ألتس  تحمل . 
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 احمتتتذاا اا يتتتتي  استتتد ا ي يت  احتتتدعلاط ا تتت  احدتتت مج  و تتتالم  ىمئتتتع ساعمتتتع استتتدو ا   ذاجتتت   -2
حل تتت  اتتتي اح تتتعام  تحملتتت  اح ماستتتلل كتحعمتتت  احدعتتتتوالل واحعمتتت  لتتتل  حمق اتتتع حلما تتتا ميا

 ا تمج  اذفصلع.

احما تتا مي  متتت لدعتاتت  اتت  ااستتد ا ي يت  احمذتستتثع ح تت مج  احمعلمتتمي علتت  احدأ متت  علتت   -3
يت عا اتي   ألتمي جت م فا علت  ااا فتع احد ت يت  واحضتغاث اح ماستيعل و متت يوفتض اتتي 

 األدا  شعام ا  تحمل  اح ماسل.

احمودلفتتع احقتتت ممي علتت  ااتتا  علتتيا احما تتا مي حدقتت يا ا ماعتتع ادذاعتتع اتتي احبتت اات   تتت -4
احقتتت ممي علتت   علتتيمفا؛ ح جتتتس  وعتتل احمعلمتتمي  تتا  الستتتحم  وااستتد ا ي يت   حلمعلمتتمي
 مفمت اي ح جتتتس  جت م فا علتت  احمذتستثع حلدعتاتت  ات  احد تت يت  واحضتغاث اح ماستتيعل  احمدثتيذتع

. احدع ا عل  ا ديت ت   ط ىفا احما ا مي   ك   كتا 

 ش ا  احما ا مي لت   عت اس و ذاتيا يتاافا احم مستل لت  ضتاء اتت  ألتف  عذت  احمذتج تت   -5
 اعفا  ا  أسثتل شعام ا  تحمل  ل  احم مسع.

سعتتتا  ا ا تتت  اإلمشتتتتس احذفألتتتل حلدعتتتتوع اتتت  احم شتتت ا  ال تسيميتتتت  حلف تتتف احمثكتتت  عتتتي  -6
تما  احدعلا احمتذاا اا يتتي ح لت  األتدا  احذفتال اف ال وا توحع   ألتىفاح  ل احما ا مي

 .اال تسيمل ح يف

عمتتتت  سوما    مجبيتتتتع وومع عمتتتت  حمعلمتتتتل احما تتتتا مي حدتتتت مجبفا علتتتت   عتتتت اس الا تتتت ع  -7
لتت  ضتتاء اتتت  احد مجألتتيع احدتتل  عتت ز استتد ا ي يت  احتتدعلا احمتتذاا اا يتتتي ح  ىفتتا احما تتا مي

عمذتع احث تت  ت  احمألتدو اع ح جتتس  جت م أسف   عذ  ادت ت احث ت اي لتعليع ااستد ا ي ي
 عل  ااا فع احد  يت  واحدعتا  ا  احضغاث .

 احدتتلد تتاج  احدتت     ح  ا يتت  احم شتت يي ال تتتسيمممي واذألتتقل احما تتا مي لتت  احمتت امس -8
 مكي اح  ل احما ا مي اي اإليمتع  قا  أ ب   ق م فا عل  ااا فع احعقثت  ال تسيميع 

 . اإلث ا يع احمق اع حفا  اي     احلقتءا  واحذ وا  واحب اات فتاحم د كع احدل سماا فاا

سعتتا  احقتتت ممي علتت   صتتميا احمذتتت ت اح ماستتيع حدصتتميا الا تت ع احدتتل اتتي شتتأافت  مكتتمي  -9
حلدفيتتتل ال تتتتسيمل اتتت  احد تتت يت   لتعلتتتعاح تتت ل اتتتي احدففمتتت  لتتتل  ذفمتتت  استتتد ا ي يت  

 واحضغاث اح ماسيع احماايع.
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ل احما تتا مي و  لتت    ألتستتفا  تحملتت  اح ماستت  اتتي  تت    قتت يا  متيتتع ووجتيتتع اح تت  -10
 ا ماعع اي اآلحيت  احد   ألتع  ا عل  احذفال ال تسيمل. 

ا  -11 م يألتتتييت لتتتل  ميتتت   ضتتتممي أستتتتحم   ع جتتت  احذفتتتال ال تتتتسيمل   متتتت  صتتتثب  تتت ءي
 .احب اات احم مسيع

 :اآل يعاح ماست    تحل يمكي اجد ا لل ضاء ادت ت احث ت اح
سماستتتتتتتع أثتتتتتتت  احدتتتتتتت مج  علتتتتتتت  استتتتتتتد ا ي يت  احدذاتتتتتتتيا ااافعتتتتتتتتحل لتتتتتتتل  ذميتتتتتتتع احذفتتتتتتتال  -1

 ال تسيمل حلما ا مي.

سماستتتتتع اقتماتتتتتع لستتتتتتحم  ااا فتتتتتع احملتتتتت  ال تتتتتتسيمل حتتتتت   احعتتتتتتسيمي واحما تتتتتا مي واو   -2
 صعا ت  احدعلا.

ا  احصتتلع ا تت  اح العيتتع اح ا يتتعل ىتتثعض احمدغمتت ا  اسماستتع ع جتتع احذفتتال ال تتتسيمل  -3
 واألدا  اح ما  ح   احما ا مي.ل ااض  احضث ل و  ق ج  احمصم و 

  تت اء   تتا  ااعيتتع  دعمتت  لتت  لفتتا ع جتتع احذفتتال ال تتتسيمل واحملتت  اح ماستتل ىذتتاا ت  -4
 ح   احما ا مي. احدعلا

دا  اا دمتتتت  احث  تتتل  تتتتحب وفي   احذفألتتتيع حل تتت ل احما تتتا مي واتتت    أثم  تتتت لتتت  األتتت -5
 وشعام ا  تحمل  اح ماسل. احذفال ال تسيمل

احد قت  اتي احذمتتاا  احمقدت   لت  احث تتت اح تتح  حلع جتت  ىتتمي احمدغمت ا  اح  ثتع )احتتدعلا  -6
احملت  اح ماستل( ىد بيقت  علت  أعت اس أ بت ل وعلت   -احذفتال ال تتسيمل  -احمذاا اا يتتي 

 األداجت  عم جع وسماسيع اودلفع اي اح  ل احما ا مي.
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 ةاااااربياااااف العاااااراجااااااملأود : 
(. لتعليتتع استتد ا ي يع اقد  تتع جت متتع علتت  احتتدعلا احمتتذاا اا يتتتي لتتل احعلتتا  2017) .شتتيمتء أ متت ل

حدذميتتع افتتتما  احدففمتت  عتتتحل اح  ثتتع وافتتتما  احتتدعلا احمتتذاا اا يتتت حتت   طتحثتتت  احم  لتتع 
 .295-251ل 20(1) لحلد  يع احعلميعص جع احم احم لعاإلع اسيع. 

http://ascurrdep.com/index.php/actives/groups/165-2017-12-14-19-15-35 
واحففتتتء  اح ا يتتتع حتتت    . استتد ا ي يت  احتتتدعلا احمتتذاا اا يتتتتي (2018) تتتى ل وصتتتت ل وستتتط ل اتتتام
 .124 -143ل 56ل ا لع احث ا  احد  اجع واحذفأليعاح لثع احما ا مي. 

http://jperc.uobaghdad.edu.iq/index.php/jperc 
. األتتتدا  احتتتدعلا احمتتتذاا اا يتتتتتي وع جدتتت   تحتتت كتء احذتتتت ب حتتت   اح لثتتتتع (2018)احو متتت ل  تتت   

 .426-453 (ل1) 179ل ا لع احد  يعاحما ا مي لل المسعل 
https://jsrep.journals.ekb.eg 

(. أث  ى اتات  عليمل لل ضاء  عض اسد ا ي يت  احدعلا احمذاا اا يتي عل  2007 ليفعل وحم  )
 تت  احم تتك   اح جتضتتيع وسالتت  اإلا تتتز ال تتتسيمل حتت   احد امتت  احما تتا مي اذوفضتتل 

 . 245-292ل 37ل ا لع كليع احد  يعاحد صم  لل اتس  اح جتضيت ل 
https://edu.tanta.edu.eg/magazine.aspx 

احا تتت اال لتتتل   ألتتتمي احذفتتتال ال تتتتسيمل  (.  تتتأثم  احتتتدعلا اا دمتتتتعل/2018) أاتتت .ل اح غبتتتل
 لكليتع احد  يتع  تاعتع أستماث عا لتاحمذتام . لل  تاعع طمثتع  تحم يذتع  حلمدع  ا  أ تسيميتي 

 .464-390(ل 6)34
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic/journal_versions.ph 

 (. اقيتس احذفال ال تسيمل  ك اسع احدعليمت . اكدثع الا لا احمص جع.2019اح غبلل أا . )
حذ عتتتتع احفمتحيتتتتع حتتتت   اح تتتت ل (. احدلفتتتت  ال تتتتتسيمل وع جدتتتت   ت2017اح   ااتتتتلل طتتتت اس عتتتتال )

 .45 – 8ل 11. ا لع اح كمع حل ماست  احد  اجع واحذفأليعاحما ا مي. 
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/335 

جدتتتت   تحذ عتتتتع احفمتحيتتتتع حتتتت   اح تتتت ل (. احدلفتتتت  ال تتتتتسيمل وع 2017اح   ااتتتتلل طتتتت اس عتتتتال )
 .45 – 8ل 11. ا لع اح كمع حل ماست  احد  اجع واحذفأليعاحما ا مي. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/335 

اتت    تتاال  اح ت تتت  احذفألتتيع وع جدفتتت  تحصتت  ع (. 2015)  فتتتس.ل ستتتم ل واحق عتتتعل اح تتتاتع
ل  تاعتتع مستتتحع ات يألتتدم )  بتتا احما تتا مي لتتل اذ قتتع  عاح لثتتاحذفألتتيع حتت   عمذتتع اتتي 

 جتع   اعلاات  سام احمذاااع. .(ا  ع

http://ascurrdep.com/index.php/actives/groups/165-2017-12-14-19-15-35
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic/journal_versions.ph
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/335
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(. أسوام احمعلتتا لتت   ذميتتع احتت كتء ااافعتتتحل حتت   الطفتتت  احما تتتا مي. 2005عكتشتتعل ا متتاس )
 . 5 8 -11(ل 20)10ا لع اح ماست  اا دمتعيع ل  تاعع احعلا  واحدفذاحا يتل 

http://www.dfaj.net/index.php?r=journals/Journal&i=158 

(. لعتحيع احد مج  احقتت ا علت  احدذاتيا احت ا ل حلتدعلا لتل 2014)احغتا عل لتطمعل و ليفعل وحم . 
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