
 

  

 
  
 

 
 

 

 

 

 

     دادإـع
 أستاذ علم النفس التعليمي املساعد

 جامعة بين سويف-كلية الرتبية

 



2020 (3ج)ينايـر  (121)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 281 

 دادإـع       
 أستاذ علم النفس التعليمي املساعد      

 جامعة بين سويف-كلية الرتبية      

هدف البحث إلي التعرف علي العالقة بين الطفو األكاديميي االداعيةاة العيلةاة لادب  اال  
(  دلباد  ا دلباة  ان  اال  الصاف الثاديي 200صف الثاديي الثاديوبو اونوياي عيااة البحاث  ان  ال

الثااديوب حيحدع ااة باااي وااواسو اوااا اوااتاداص الياااءم الوطاافي  ليالا تااب لط ةعااة ا هااداف البحااثو 
ورجيااة لالبد"ااثلو ا  ةاادو  Piosang (2016)ااوااتادص البحااث   ةاادو الطفااو األكااديميي إعااداي 

لةة إعداي لالبد"ثلو اووطلي الاتدئم إلاي اجاوي عالقاة إاوبد ةاة إمةدبةاة يالاة إ"صادئةد  الداعيةة العي
بين الداعيةة العيلةة ابين  حعدي الطفو األكديميي  الفدعلةة الذاوةةو االيد دج األكديمييو العالقة باين 

ةة ابين  حعدي الطفاو اليعلا االطدلب(و ااجوي عالقة إاوبد ةة ول ةة يالة إ"صدئةد  بين الداعيةة العيل
األكااديميي  الطااةطرر اياار اليالاادرو اليلااص(و ليااد ووطاالي الاتاادئم إلااي عاادص اجااوي عاارا   ا  ياللااة 
إ"صاادئةة عااي الداعيةااة العيلةااة بااين الااذلوا اافياادذو ااجااوي عاارا   ا  ياللااة إ"صاادئةة عااي الطفااو 

توواطي ياجاد   روفعاي األكديميي بين الاذلوا اافيادذو ااجاوي عارا   ا  ياللاة إ"صادئةة باين  
ا اافضي األياا علي   ةدو الداعيةة العيلةة عي الطفاو األكاديمييو لياد ووطالي الاتادئم إلاي  ياب 

 .ميكن التا ا حدلطفو األكديميي  ن خالل الداعيةة العيلةة

 . الداعيةة العيلةةو الطفو األكديمييو  ال  الصف الثديي الثديوب : الكلمات املفتاحية
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Mental Motivation and Its Relationship to Academic Buoyancy  
among Secondary School Students  

Abstract 

The current research aimed at identifying the relationship between 

academic buoyancy and mental motivation among secondary second 

grade students. The research sample consisted of (200) secondary second 

grade students in Beni-Suef Governorate. Descriptive approach was used 

to suit its nature and objectives of the research. The research used the 

academic buoyancy Scale (Piosang preparation (2016) and "researcher" 

translation), and Scale of mental motivation(researcher preparation).The 

results showed the existence of statistically significant positive correlation 

between mental motivation and the dimensions of academic buoyancy 

(self-efficacy, academic integration, the relationship between the teacher 

and the student), and the existence of statistically significant negative 

correlation between mental motivation and the dimensions of academic 

buoyancy(Unconfirmed control, anxiety). the results also found that there 

were no statistically significant differences in mental motivation between 

males and females, and the existence of statistically significant differences 

in academic buoyancy between males and females, and the existence of 

statistically significant differences between means of scores of students 

with high performance and students with low performance on Mental 

motivation scale in academic buoyancy, and the results also found that 

academic buoyancy can be predicted through mental motivation.  

Key words: Mental Motivation, AcademicBuoyancy, secondary second 

grade students.  
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 اليطاتي لةة لليةتيا و االتطلعاد  و اا  ام ادل اعلةاب التربوااة العيلةاة  حاوا ُمعاد الطدلاب

طالباد ح التيدص عل  اوحثاد االتطواو للايو اليداا  التي يتييز بءد افيطدن قدبلة  ن ا ن اليعراف
اوناولاوجي  علياي ويادص  ان مشاءد  ا اد العصرو  واكبة وغيرا  ا تطلبد  عل  ا طدعدوءا لأل دص

هاذ    ا  كةفةاة التعد ال التعارف علاي الضارااب   ان  طاب  االيعلو اد  وزايد اليعاداف هدئلو ا  
 "ااد اليفااد ةا  Academic Buoyancy ا عدلةتءااد. ااعت اار الطفااو األكااديميي اليعلو ااد 

عااي علااا الااافا االمةاادبيو االااذب يرلااز علااي الاااوا"ي االمةدبةااة عااي  اصااةة الطدلاابو  الحديثااة
لةطدعد  علي التغلب علي التوور االيلص االاوف  ن الفشل  ن يد"ةاةو ااواتةعد  التيادص العلياي 
االتناولااوجي ا عدلةااة اليعلو ااد  اوحييااص الاةاادا االتفااو  الدااوااي  اان يد"ةااة  خاارب. اللداعيةااة 

ةااة لاادب الطااال  عااي  ياا اليءاادص ااأليشااطة األكديميةااةو "يااث  يءااد وزاااد  اان اا ااتءا العيلةااة  هي
  اقدااوءا اثيتءا حأيفطءا عي إويدص ولك اليءدص ااأليشطة.

إلااي  ن الطفااو األكااديميي ميثاال قاادار الطدلااب علااي الرجااو   Smith (2016)اقااد   اادا 
داذ الطااال ةة التاااي  ااار بءاااد واااواا إلاااي "دلاااة الثباااد  ااالوااازان االيفعااادلي حعاااد واااأثر  بااابع  األ"ااا

الحصااااول علااااي ياجااااد  وحصاااايل  اافضااااة  ا ايافاااادم الياااادار علااااي إوياااادص اليءاااادص األكديميةااااة 
إلاااي  ن الطفاااو  (Martin,Yu, Ginns, & Papworth 2017)اليطلوباااة  ااااب. ا  ااادا 

وواجءب األكديميي ميثل قدار الطدلب علي االوتةدحة الفعدلة للع بد  االصعوبد  األكديميةة التي 
إلي الطفو األكديميي حأيب قدار الطدلاب علاي  (Duta & Yuen, 2018) ثادا التعلا. ليد   دا 

 التعد ل     شكال  الدااوة اليو ةة االتي وروبط حدألياا اافيةدز األكديميي. 
ااتعاااااين علااااا  جيةااااا  الطاااااال   واجءاااااة الضاااااغول األكديميةاااااة االتحااااادمد  التاااااي وشاااااكل 

ا  ااااااان "ةااااااادوءا األكدي ميةاااااااة اليو ةاااااااةو ا ااااااان الييكااااااان  ن ياااااااتا  لاااااااك  ااااااان خاااااااالل الطفاااااااو جااااااازا 
 األكااااااديميي  االااااااذب ُمعااااااد   اااااارا  تااااااراااد  للحااااااد  اااااان وااااااأثير التحاااااادمد  االصااااااعوبد  األكديميةااااااة

(Rohinsa, Cahyadi, Djunaidi & Iskandar, 2019) . 
لرعد ةاة اللطفو األكديميي  ثر ععدل عي وحطين الصحة العيلةة االافطةة حدفتدعة إلي وحطاين ا

و اااروبط ااوبادل  وجاب حيفءاوص الاذا  Anderson (2019)الافطةةو اهاذا  اد   ادا  إلةاب يتادئم ححاث 
األكااديميي ااألياا األكاااديميي لااادب  اااال  اليااادااوو "ياااث لليااد ااوفااا   طاااتوب الطفاااو األكاااديميي للياااد 

وحطان  طاتوب األياا ااوفعاي اليادار علاي  واجءاة التحادمد  االصاعوبد  االيشاكال  الدااواةةو ابدلتادلي 
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األكديمييو األ ر الذب ياعكا حشكل امةدبي علي  فءاوص الاذا  األكاديميي اوايد  الشاصاةة االنفادار 
 ,Colmar, Liem, Conner & Martin, 2019; Martin)الذاوةاةو اهاذا  اد   ادا  إلةاب يتادئم 

Hou, Osborn, Yu & Zhan, 2019; Rohinsa, et al., 2019; Rosemary, Wawire & 

Doyne, 2019) ااااثر الطفااو األكاديميي حشااكل  بد ار ا وجاب علااي خفا  قلااص االختباداو اعلااي .
زادير الثية حادلافاو االيادار علاي التواطال االتفدعال  ا  امخاران   ياد يترواب علةاب زاادير  طاتوب التواعاص 

 (.2018  "طن وعدو Putwain, Chamberlain, Daly & Sadreddini, 2015  األكديميي
( إلاي  ن الطاال   ا الطفاو األكاديميي اليروفا  يتييازان حعادر 2019دا   ايرب  طاعد  ا  

خصدئص  اءد زادير الثية حدلافا اااليفتدا اااليد دج األكديميي اونوان عالقد   يبة  ا   عليايءاو 
    يد مطدها عي  واجءتءا لليحن االصعوبد  األكديميةةو ا ن ثا الاةدا االتفو  األكديميي.

ر عااي الطاااوا  األخياارر اخدطااة عااي العيااد األخياار  اان الياارن اليدتااي  صااطل  اقااد  ءاا
 ال  ان  عادا   ةدواد  للداعيةاة العيلةاة  Giancarlo & Facioneالداعيةاة العيلةاةو اُاعاد لال  ان 

. (California Measure of Mental Motivation) ويد    ةدو لدلةفوايةد للداعيةاة العيلةاة 
ةاااة عااان  ةيوعاااة  ااان العيلةاااد  اليعرسةاااة التاااي ميكااان اواااتادا ءد عاااي اطاااف اُوع ااار الداعيةاااة العيل

 Giancarlo)  التفنير  ثادا "ال اليشاكال  ااوااد  الياراا االطاعي اليطاتير يحاو التغييار اافبادا 

& Urdan, 2004, 357)االتااي   اادا  إلااي  ن 2015  . ااوفيااي  اا   لااك يمديااة إواايدعيل )
ايزعتااب الوااتعيدل قدااوااب عااي التفنياارو اوع اار عاان  ةيوعااة  اان الداعيةااة العيلةااة هااي اطبااة الطدلااب 

 العيلةد  اليعرسةة التي ميكن  ن وطتعيل عي "ل اليشكال  ااواد  اليراا.
 الاشادل عدعلةاة زاادير أليءاد وعيال علاي ا لاك للطاال   هيةاة  ا  العيلةاة الداعيةاة اوعاد

  ان حدفتادعة إلاي  يءاد وزااد رعاةواليع عان إمةادبيين حاد"ثين لاديءاو اوةعال  ااءا الاذهاي اليوجاب

 ليءاداا  وحتادج االتاي األيشاطة الصايبة االيعيادر  عاي ابادطاة التحادب االيادعطاة قاداوءا علا 

  (.27و 2015  حيد الرعو و  "لءد وفنير علةد عي
 ب  وعلاا الالز اة "اول اكتشادف الطدلاب لليعلو اد  االيعاداف عاي العيلةاة الداعيةاة وطاءا كياد

التاي يرا ءاد  حدليءادص الاذلك ال ةادص الذاوةاة االثياة حادلافا لدمابو الفدعلةة معزز اهذا  عءيب بءدف  وتو 
الترلياز العيلايو  ازاادير امخارانو إليءاد ياتباب لاا التاي األ"اداذ ااأل اةدا إلا  اااليتباد  بءادو ااطاتيت 

(. 167و 2010 عياادي الزاااولو  االيادار علااي "اال اليشااكال  اليطرا"ااة حطاار   اتلفااة اباادائل  كثاار
اوعيل الداعيةة العيلةة علاي التوطال إلاي "لاول إبداتةاة وياوص علاي الحكياة اعادص التطار  عاي إطاداا 
األ"كاادص عاااد التعد اال  اا  الصااعوبد  االيشااكال  االتحاادمد  األكديميةااة اليو ةااة التااي وواجااب الطااال  
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د بداجااة  ك اارو (. ليااد وعياال الداعيةااة العيلةااة علااي ووتااة  األعناادا ا يااكءاا2015 عااديل الياشاادابو 
 .(Heilat & Seifert, 2019) اوحييص التاو  عي التفنير اووجيءب يحو  عندا جديدر ا اط ةة

اوعد الداعيةة العيلةة  ا ر ععدل علي لفدار التعلا االمةدبةة اهذا  د   دا  إلةاب يااواة 
  اان (و الااال2016(و اوااربط امةدبةااد حأواادليب التفنياار   حيااد علاايو 2018  اادا  يااوا الاادينو 

   ب عليو 2019  عداو هداانو 2016التواعص األكديميي االتحصيل األكديميي   "يد عليو 
( إلي  ن وايةاة الداعيةاة العيلةاة  ثار حشاكل 2019(. ليد   دا   ي الطيد  2019إميدن خلفو 

 إمةدبي علي ايد دج الطال  األكديميي ياخل األيشطة االيءدص األكديميةة. 
التفنيار  لوطاف ميكان اواتعيدلءد التاي اليعرسةاة العيلةاد  إ"اد  وطافءدب العيلةاة االداعيةة

 ان  العيلةاة الداعيةاة عانن لاذا اعراادر  إبداتةاة اليشكال  حطراياة ا واجءة اليرااو اواد  االيدار عل 
 "يث  ن حطر  ييدمة اامةدبةةو االتفنير ا يةدز اليءدصو يحو التعلا الذا  لتحفيز الرلدئز األودوةة

األياا االترليااز   طااتو   حداوفااد  يتطاايون   ا اليطااتوب اليروفاا   اان الداعيةااة العيلةااة يناليتعلياا
عاي   قارايءا علا  االتفاو    عنادا  طايلة ابادئابو حطارا االيباديار اااليفتادا علاي األعنادا الةديادرو

إبداتةاة ا اط ةاة  حطراية الصيبة االيءدص حدأليشطة اايو ون  اليشكال و  واجءة الصعوبد  ا"ل
ا راية عي التفنير ا را  األعصو اوعة الفءا عل  ك يرر حيدار عنيءا يتيتعون  ابذلك "لءدو اجل  ن

ايار ويليدماة  حصاوار للياتعلا اليعرعاي اليحتاو   علاي وو ةاس العيلةاة ال ادائلو لياد وعيال الداعيةاة
طفاو اقدبلة للتعديل االتغيير "طب  تطلبد  اليوقف التعلةييو اهاو  اد معكاا التط ياص الفعادل لل

 األكديمييو عدلداعيةة العيلةة  ن اليحرلد  األودوةة للتو ةس الفعدل للطفو األكديميي.

يتوقف  د  التيدص العليي ااكتشدف الا رااد  ااالختراعاد  العليةاة علا   اد ميتلناب الطاال  
ة التيااداار االيشااداا  البحثةااة حطرايااة  اان قااداا  عيلةااة وحفاازها علاا  الايااد االتفنياار ااالبتنااداو التدحاا

 طيلة ا  دعة ا واجءة الصعوبد . اايةش  ال  الير"لة الثديواة لثير  ن التحادمد  االصاعوبد  
األكديميةااة التااي وااواجءءا خااالل ولااك الير"لااة الدهةيااة  اان "ةاادوءاو اطةااد   ا وااديي الداعيةااة العيلةااة 

دطة  ن هادك يااود  ابحاوذ وادحية  كاد  علاي ميكن  ن مكون لب  رياي ول ي عل   طتي لءاو اخ
 ن وديي الداعيةة العيلةة مةعال  ان الياتعلا  ا عيلةاة جد ادرو ااتبا   راياة ويليدماة عاي التفنيارو حعيادا 

  ااد يااااعكا حصااوار وااال ةة علااي الطفاااو عاان ااا االكتشاادف االةي اااة العيلةااة اافباااداعد  الةاادير اهاااو
 ;Omaima, 2018; Alfonso & Yang, 2019)د  األكاديميي. ا  ادا  إلاي  لاك يتادئم يااوا
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Martin et al., 2019)  إلااي اجااوي عالقااة إاوبد ةااة بااين الداعيةااة العيلةااة االطفااو األكااديميي  ا ن
كليااد ااوفعااي الداعيةااة العيلةااة  اوفاا   طااتوب الطفااو األكااديميي لاادب الطااال  االعكااا لليااد ايافضااي 

 الداعيةة العيلةة اياف  الطفو األكديميي.
اةااد الطااال   ا الداعيةااة العيلةااة الياافضااة طااعوبة عااي الحةاادر األكديميةااةو االتواعااص  اا  ا 

تغول الحةدر الدااوةةو ابدلتدلي تعف  واجءتءدو اوديي  ر  "لءدو اتعف اليادار علا  وحيياص 
مةدبةاة التوازن الافطي ااواد  اليراا. ابيد  ن الداعيةة العيلةة يتا وحفيزهد  ثادا وءيئة  جواا يااوةب إ

ا شااةعة علاا  التعلااةاو عاانن البد"ااث مفتاارم  ن الداعيةااة العيلةااة ميكاان  ن وروفاا  عااي "اادل  ااعوا 
الطدلب حدأل دن ااالوتيراا الدااوي االطفو األكديمييو ا ن ثاا ووجةاب والولب اباذل الةءاد االيثادبرر 

يلةااة حأيءااد ادمااة ( إلااي الداعيةااة الع2019االيبااديار لتحييااص  هااداف الااتعلا. اقااد   اادا    ااي الطاايدو 
ااواايلة عااي يفااا الوقاايو عءااي ادمااة مطااعي  ب ي اادص وعلةيااي إلااي اوااتثداوءد لاادب الطااال و اخلااص 
اهتيد د   عياة لديءا وةعلءا مي لاون علاي  يداواة جيةا   ياوا  األيشاطة التعلةيةاةو حدفتادعة إلاي 

  يءد اويلة لتحييص العديد  ن األهداف التربواة التي وطعي إليءد الياوطد .
اهادك اختالف عي يتدئم حع  الدااود  االبحوذ الطدحية التي وادالاي الداعيةاة العيلةاة 

( االتااي 2019و الااذلك يتاادئم ححااث عااداو هااداان  (Heilat & Seifert, 2019)  اءاد يتاادئم
ووطلي إلي عدص اجاوي عارا  عاي الداعيةاة العيلةاة باين الاذلوا اافيادذ. اعلاي العكاا  ان  لاك 

( إلاي اجاوي عارا  عاي الداعيةاة العيلةاة باين 2019  اب علايو إميادن خلافو   دا  يتدئم ححاث 
 الذلوا اافيدذ لصدل  افيدذ. 

إلاي  ن  Putwain, Connors, Symes, & Douglas-Osborn (2012) ا  ادا
الطفو األكاديميي مطادعد الطاال  علا  التعد ال  ا  اليااد ر األكديميةاة. هاذا حدفتادعة إلاي  ياب 

 الةاادا األ ااوا ااألخصاادئيين الافطاايين اوااتادا ب ليطاادعدر الطااال  علاا  التاياال ميكاان لليعليااين ا 
 ,.Collie, et al) حشااكل باءاادا عااي الصااعوبة األكديميةااة عاااد يشااوئءد  اان  جاال التغلااب عليءااد

إلاااي  ن الطاااال   ا اليطاااتواد  اليروفعاااة  ااان الطفاااو  Smith (2016). لياااد   ااادا (2016
 روفعاةو اويكااوا  ان التغلاب علاي الصاعوبد  االع باد  اوةاداز األكديميي اوطيوا بداعيةة عيلةة 

اليحن اوغيير "دلة الفشل األكديميي إلي يةدا  كديمييو ا لاك لياد يتطايون حاب  ان وفات  الاذهن 
الكتشااادف بااادائل  تعااادير االبعاااد عااان التفنيااار الضااايصو اوناااوان اجءاااد  ي ااار  تعااادير ا اط ةاااةو 

لفضاااول ا"اااب االواااتطال و اعءاااا اوحليااال اليواقاااف حدفتااادعة إلاااي وياااتعءا بداجاااة  روفعاااة  ااان ا
الصااايبة ااأليشاااطة اليعيااادرو اعلاااي العكاااا عااانن الطاااال   ا اليطاااتواد  الياافضاااة  ااان الطفاااو 
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األكاااديميي اوطااايوا بداعيةاااة عيلةاااة  اافضاااةو ابدلتااادلي الةياااوي الفنااارب االتيطاااك حطراياااة اا"ااادر 
 د  األكديميةة.اويليدمة اييطةة عاد التفنير عي  واجءة التحدمد  االصعوب

اُاعااااد الطفااااو األكااااديميي واااا يل لتحييااااص الاةاااادا األكااااديميي االرعد ةااااة الافطااااةة االصااااحة 
الافطااةة االعيلةااة ا لااك  اان خااالل قاادار الطدلااب علااي التعد اال  اا  عاادي ل ياار  اان التحاادمد  التااي 

 .(Duta & Yuen, 2018; Anderson, 2019) يواجءءد حدوتيراا خالل "ةدوب الدااوةة
 ,Collie, Martin)لطفااو األكااديميي ااوبد ااد  امةدبةااد  حدليطااديدر االجتيدتةاااة ااااروبط ا

Malmberg, Hall & Ginns, 2017) و االنفادار الذاوةاة األكديميةاة(Rosemary, et al., 

 ,.Colmar, et al)و االداعيةااة األكديميةااة ا فءااوص الااذا  األكااديميي ااألياا األكااديميي(2019

و االداعيةاة العيلةاة اافيةادز األكاديمييو (Rohinsa, et al., 2019)و اوايد  الشاصاةة (2019
 ;Smith, 2016)ااعااد لااال  اان الطفااو األكااديميي االداعيةااة العيلةااة  ابااأن حدفيةاادز األكااديميي 

Omaima, 2018; Shafi, Hatley, Millican & Templeton, 2018; Alfonso & 

Yang, 2019; Martin et al., 2019) يتادئم ححاث. لياد  كاد  Wurf & Groft-Piggin 

علااي  هيةااة لاال  اان الداعيةااة العيلةااةو اااليااد دج األكااديميي لأ"ااد  حعاادي الطفااو األكااديميي  (2015)
عي  ياا الطال و "ياث  يءياد لءياد واأثير عاي عيلةاة التعلاةا االاتعلاو اوعت ار الداعيةاة العيلةاة  ار د 

عااد هةادص الطدلاب بوتا  هادف  واال اليادب  ودوةد عي "داذ االيد دج األكديمييو ااتض   لاك 
لافطب  ثل الاةادا عاي الير"لاة الثديوااة االحصاول علاي ياجاد  وحصايل  روفعاةو وةاد  ي اذل جءاد 

 ك ير لتحييص  لك الءدفو اااد م عي األيشطة الياتلفة التي وحيص لب  لك. 
يتاااادئم اهااااادك وااااادق  عااااي يتاااادئم يااوااااد  ابحااااوذ واااادحية وادالااااي الطفااااو األكااااديميي  اءااااد 

(Martin, Colmar, Darey & Marsh, 2010; Rosemary, et al., 2019; Safoura & 

Behzad, 2019) .االتي ووطلي إلي عدص اجوي عرا  عي الطفو األكديميي بين الذلوا اافيدذ 
 ,Shafi, et al., 2018; Martin & Marsh) اعلاي العكااا  ان  لااك ووطالي يتاادئم

و األكااديميي بااين الااذلوا اافياادذ لصاادل  افياادذ. عااي "ااين إلااي اجااوي عاارا  عااي الطفاا (2019
 ,Collie, et al., 2016; Datu & Yang, 2016 Mawarni)ووطالي يتادئم ححاث 

Sugandhi, Budiman & Thahir, 2019)  إلاي اجاوي عارا  عاي 2019   ايرب  طاعدو )
 الطفو األكديميي بين الذلوا اافيدذ لصدل  الذلوا.
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د"ثين عااي يااوااة الداعيةااة ليااد لءااد  اان  ثاار قااوب ا"يااوب عااي الااتعلا اباادلراا  اان جءااوي الباا
حصفة خدطة اعي الحةدر حصفة عد ةو االتي  خذ   ةدال ااوعد عي الدااود  االبحوذ التربواة 

 اد زالااي قليلاة عااي يااواة الداعيةاة العيلةااة اااا  يءااد وثيار يشاادل  األجا ةاة االعربةاةو إال  ن الةءااوي
افطب اورليز  العيليو حيد يايب إلي زادير قداوب علاي  واجءاة اليشاكال  الطدلب ا"يدوب اثيتب ب

  التي وواجءب.
اوضا   اان الطاادبص  ن الداعيةااة العيلةاة وطااءا عااي اكتطااد  العدياد  اان اليااداا  االيءااداا  

 كاد يطع  إل   تعلا ا  ا افبدا  ودعا  يءد كيد  تبدياةو عي  واقف االتي ميكن وو ةفءد اليتاوعةو

 عل   جل اليدار حفدعلةة  ن اوو ةفب الطفو األكديميي إكطدحب  ن جية  اليةدال  البد عي  تييز

  ان  ان واواعر  ةيوعاة الباد  لاك التحيياص الياتلفاةو لليشاكال  الي تنارر النثير  ن الحلول إيتدج

 العيلةة. الداعيةة لعل  هيءد العوا ل
ية التااي وادالااي الداعيةااة اعااي تااوا  ااد واا ص  اان يتاادئم حعاا  البحااوذ االدااوااد  الطاادح

العيلةة  ن جءة االطفو األكاديميي  ان جءاة  خارب االداعيةاة العيلةاة اعالقتءاد حادلطفو األكاديميي 
 اان جءااة ثدلثااةو االتااي لاادن هااادك اخااتالف عااي يتاادئم الاابع   اءاادو ميكاان وحديااد  شااكلة البحااث 

 الحدلي عي التطدؤال  التدلةة:
االطفااااااو األكااااااديميي لااااااد   ااااااال  الصااااااف هاااااال ووجااااااد عالقااااااة بااااااين الداعيةااااااة العيلةااااااة  -1

 الثديي الثديوب؟
افياااادذ( لااااد   ااااال  الصااااف  -هاااال ووجااااد عاااارا  عااااي الداعيةااااة العيلةااااة بااااين  الااااذلوا -2

 الثديي الثديوب؟

افيااااااادذ( لاااااااد   اااااااال   -هااااااال ووجاااااااد عااااااارا  عاااااااي الطفاااااااو األكاااااااديميي باااااااين  الاااااااذلوا -3
 الصف الثديي الثديوب؟

ضااي الداعيةااة العيلةااة عااي الطفااو هاال ووجااد عاارا  بااين  تووااطي ياجااد   روفعااي   ااف -4
 األكديميي لدب  ال  الصف الثديي الثديوب.

هااااااال ميكااااااان التا اااااااا حااااااادلطفو األكاااااااديميي  ااااااان خاااااااالل الداعيةاااااااة العيلةاااااااة لاااااااد   اااااااال   -5
 الصف الثديي الثديوب؟
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 ميكن وحديد  هداف البحث سةيد يلي:
لةااااة االطفااااو األكااااديميي لااااد   ااااال  الصااااف التعاااارف علاااا  العالقااااة بااااين الداعيةااااة العي -1

 الثديي الثديوب.

افيااادذ( لاااد   اااال  الصاااف  -النشاااف عااان الفااارا  عاااي الداعيةاااة العيلةاااة باااين  الاااذلوا -2
 الثديي الثديوب.

افياادذ( لااد   ااال  الصااف  -النشااف عاان الفاارا  عااي الطفااو األكااديميي بااين  الااذلوا -3
 الثديي الثديوب.

د   روفعاااي   اافضاااي الداعيةاااة العيلةاااة عاااي التعااارف علاااي الفااارا  باااين  توواااطي ياجااا -4
 الطفو األكديميي لدب  ال  الصف الثديي الثديوب.

 التا ا حدلطفو األكديميي  ن خالل الداعيةة العيلةة لد   ال  الصف الثديي الثديوب. -5

 :يلي  د خالل  ن  هييتب الحدلي البحث مكتطب

 ةــــريــــنظال ةـــأوال: األهمي

  ووجةااب اهتياادص الياادئيين علااي العيلةااة التعلةيةااة إلااي  هيةااة  تغياار الطفااو األكااديميي عاااد
اتاا   حتااوب اليااادهم الدااوااةةو حيااد مطاادعد الطااال  علااي الاءااوم ا يدا ااة التحاادمد  

 االصعوبد  األكديميةة.
 ن   اءاد لياداليرجاور  البحثةاة ااألهاداف وادالءاد ا راياة الحادلي  هيةاة  تغيارا  البحاث 

البحث الحدلي معت ر إتدعة أليبةاد  البحاث خدطاة عاي ال يئاة العربةاةو "ياث لاو"  قلاة 
ي ااارا لحداثاااة اليصاااطل و لياااد  ياااب ال ووجاااد  -الدااواااد  التاااي وادالاااي الطفاااو األكاااديميي

يااوة عربةة عي "داي علاا البد"اث وادالاي الداعيةاة العيلةاة اعالقتءاد حادلطفو األكاديميي 
 ف الثديوب.لدب  ال  الص

  و ااارز  هيةاااة البحاااث  ااان  هيةاااة العيااااة التاااي وادالءاااد البحاااث اهاااا  اااال  الصاااف الثاااديي
الثااديوب االااذين مط ااص علاايءا ي اادص التعلااةا الةديااد وااواا عااي  حتااوب اليااادهم  ا اوااتاداص 

 التناولوجةد عي  ياا اال تحديد .
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 :ةــــــالتطبيقي ةـــثانيًا: األهمي
 لةةو اورجية   ةدو الطفو األكاديمييوصيةا   ةدو الداعيةة العي  (Piosang, 2016) 

بتزااادهد  العربةاة لليكتباة عدئادر مشاكل ا"طاد  الاصادئص الطاةكو تراة لنال  اءيادو حياد
 .اليطتي لةة يااودوءا للبد"ثين عي ا ود"تءد الييديةا بتلك

 االاذب  يميكان إعاداي بارا م وداا ةاة لتايةاة الطفاو األكاديمي الحادلي البحاث يتادئم توا عي
 العيلةة. الداعيةة عل  قد ياعكا  ثر  حشكل امةدبي

 

 Mental motivation ة:ــــــة العقليــــدافعيــــال
وواجءاب  التي "ل اليشكال  يحو العيلي ورليز  اووجب الطدلب عيل وحفز ياخلةة هي "دلة

حدوااتعيدل العيلةااد  العيلةااة العلةاادو االوطااول إلااي حطاار   اتلفااة ا بداتةااة اافهباادل علااي الااتعلا 
التند اال اليعرعااي االفضااول اااليفتاادا العيلااي ا"ااب االوااتطال  لدمااب  للااتيكن  اان الوطااول إلااي 
"لول لليشكال  حطر  إبداتةة اير ويليدمة. اويدو إجرائةد حدلداجة التاي محصال عليءاد الطدلاب 

 ث الحدلي.علي   ةدو الداعيةة العيلةة اليطتادص عي البح

 Academic buoyancy ي:ــــــادميــــــو األكــــــالطف
الطفااو األكااديميي حأيااب قاادار الطدلااب عااي الحفااد  علااي لفداوااب  Piosang(2016)عاارف 

الذاوةةو االطاةطرر علاي التحادمد  األكديميةاة اليو ةاة  ثال اليلاص االعالقاد   ا  اليحةطاين حاب  ان 
ن ياخل  ةتي  الدااوة. او اي البد"ث هذا التعراس إجرائةادو ز الا ا ودوذر اااليد دج    امخرا

 اايدو الطفو األكديميي إجرائةد حي ةدو الطفو األكديميي اليطتادص عي البحث الحدلي.

 وا وادال اف دا الا رب ايااود  ابحوذ ودحية  ن خالل التدلي:

 ي  ـــــــادميـــــــو األكـــــــأوال: الطف
 مفهوم الطفو األكاديمي

الطفاو األكاديميي حأياب قادار الطاال  علا  التغلاب  Martin & Marsh (2009) عارف
باةاادا علاا  الانطااد  االتحاادمد  األكديميةااة عااي الحةاادر اليو ةااة  ثاال ايافاادم الداعيةااةو ااألياا 

 الدااوي الضيةسو االيادعطة ياخل الفصلو اتغول اال تحديد . 
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( الطفاااااو األكاااااديميي حأياااااب قااااادار الطاااااال  علاااااي واطاااااي 2019 ااااايرب  طاااااعد   اعرعاااااي
 شكالوءا اليو ةة التي وواجءءا ياخل اليداوة وواا لديي ياخل "ةرر الدااوة  ا خداجءادو  ياد 
مطاادعدها عااي الوطااول إلااي "دلااة التااوازنو االحصااول علااي يتاادئم إمةدبةااة سةيااد يتعلااص حاادلاوا"ي 

الطفو األكديميي حأياب قادار الطاال   Jason, Tamzin & Roland (2019) التعلةيةة. اعرف
 عل  اجتةدز التحدمد  اليو ةة التي ويثل ييط الحةدر اليداوةة باةدا.

اوضاا   اان خااالل الطاادبص  ن هااادك وشاادحب بااين وعرافااد  الطفااو األكااديميي "يااث اوفيااي 
االتحاااادمد  التعرافاااد  علاااي  ن الطفاااو األكاااديميي هاااي قااادار الطدلاااب علاااي  واجءاااة الصاااعوبد  

 .(Piosang, 2016)االيشكال  اليو ةة. اقد و اي البد"ث  فءوص 

 ي ــــاديمــــو األكــــاد الطفــــأبع
 إلي  ن  حعدي الطفو األكديميي ميكن ووتةحءد سةيد يلي: Piosang (2016)  دا

لليءاادص  ميصااد بءااد قاادار الطااال  علااي الفءااا ااألياا الةيااد : Self-Efficacy: الفاعليةةالالتاةيةةا
 األكديميةةو ابذل  قصي  د عي اوعءا ليواجءة التحدمد  ا ياا اليءدص.

 ب عاادص وأكااد الطااال   اان لةفةااة  ياا اليءاادص  Uncertain Control السةةية غلر ةة لالة: ةة غ 
  حشكل  ادوب.

 ب اف"طادو حادلتوور اعادص االاوةادا عااد التفنيار عاي  ياا اليءادص األكديميةاة  Anxietyلالقلق 
 اال تحديد . ياا 
 ب اال تراك اااليد دج االتيت  االيثدبرر عاي  Academic Engagement: االن ماجلاألكاديةي

  ياا اليءدص األكديميةة.
 ب العالقاد  باين الطاال   Teacher-Student Relationship العالقالب نلالةعلملوالةالة: 

 االيعلا ا راية وواطلءا     عليءا اا"تراص  عليءا لءا. 

 رق بين الطفو األكاديمي والصمود األكاديميالف
إلي ووتاة  الفار  باين الطفاو األكاديميي االصايوي  Martin & Mash (2009)  دا 

 األكديميي سةيد يلي:
  مشااير الطفااو األكااديميي إلااي  ياا  داوااي تاايةسو بيايااد مشااير الصاايوي األكااديميي إلااي

 التديي الدااوي اليز ن.
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 الرطباة عاي اليشادالد  الصافةة بياياد مشاير الصايوي  مشير الطفو األكاديميي إلاي تاعف
 األكديميي إلي الءرا   ن اليداوة ااعضءد.

 .يروبط الطفو األكديميي حدليلص البطةط بيايد يروبط الصيوي األكديميي حدليلص اليرتي 

  يااااروبط الطفاااااو األكاااااديميي حديافااااادم الثياااااة حااااادلافاو بياياااااد ياااااروبط الصااااايوي األكاااااديميي
 حدلفشل اليز ن.

 عد ل الطفو األكديميي    العالقد  الطل ةة البطاةطة ياخال اليداواة  ا الةد عاةو  ثال يت
اياي الفعااااال الطااااال ةة  ااااان الاااااز الا  ا اليعلياااااين  ا افيااااااااينو بياياااااد يتعد ااااال الصااااايوي 

 األكديميي    "دال  العزلة االيعداتة لألهل االز الا االيعليين.

كاااديميي ياااروبط حااادألياا الضااايةس علاااي  ن الطفاااو األ Martin&Burns(2014)ا كاااد 
اايافاادم الااداع  االيشاادالة الصاافةةو بيايااد يااروبط الصاايوي األكااديميي بااايص  ااز ن عااي األياا 

 ااالوتةدا االغضب االتغيب  ن اليداوة.

اوضااا   ااان خاااالل الطااادبص  ن الطفاااو األكاااديميي  ا طااالة اثةياااة حدفخفدقاااد  االتحااادمد  
اليلص البطةطو ااألياا الدااوي الضيةس عي حع  الفترا و اليو ةة اليطتيرر االيرابة اليد   ثل 

اجااااوي  شااااكال  حطااااةطة عااااي التعد اااال  اااا  امخااااران ياخاااال اليداوااااةو عااااي "ااااين مشااااير الصاااايوي 
األكديميي إلي اليادار علاي التعد ال  ا  افخفدقاد  االتحادمد  األكديميةاة حعيادر الياد   ثال اليلاص 

كال  اطااعوبد  "اادير عااي التعد اال  اا  امخااران اليااز نو ااألياا الدااوااي اليتاادييو ااجااوي  شاا
 ياخل اليداوة. 

اهااااااادك حعاااااا  الدااوااااااد  االبحااااااوذ واااااادحية وادالااااااي الطفااااااو األكااااااديميي  اءااااااد ححااااااث 
Piosang(2016)  االااذب هاادف إلااي بااادا   ةاادو للطفااو األكااديمييو اونويااي عياااة البحااث  اان

الذاوةااااةو الطااااةطرر اياااار (  دلبااااد  ا دلبااااةو اوضااااين الي ةاااادو خيطااااة  حعاااادي هااااي لالفدعلةااااة 300 
اليالدرو اليلصو اليشدالة األكديميةةو العالقاة باين الطدلاب االيعلاالو اواا "طاد  طاد  االختبادا 
حدواتاداص الصاد  العاد ليو لياد وااا "طاد  ثباد  االختبادا حدوااتاداص  عد ال  لفادو ا كاد  الاتاادئم 

  ادوبة الي ةدو ل ةدو الطفو األكديميي.
إلاااي التعااارف علاااي العالقاااة باااين اليطاااديدر  Collie, et al., (2017)اهااادف ححاااث 

(  ااان 249االجتيدتةاااةو االطفاااو األكاااديميي االتحااادمد  األكديميةاااةو اونوياااي عيااااة البحاااث  ااان  
 اااال  الةد عاااةو ااواااتادص البحااااث   ةااادو اليطاااديدر االجتيدتةااااةو ا  ةااادو الطفاااو األكااااديمييو 

عالقااة إاوبد ةااة يالااة إ"صاادئةد بااين ا  ةاادو التحاادمد  األكديميةااةو اووطاالي الاتاادئم إلااي اجااوي 



2020 (3ج)ينايـر  (121)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 293 

الطفااو األكااديميي االيطااديدر االجتيدتةااة االتحاادمد  األكديميةااةو ليااد ووطاالي الاتاادئم إلااي اجااوي 
 عرا  عي الطفو األكديميي بين الذلوا اافيدذ لصدل  الذلوا.

إلاي التعارف علاي  ثار الطفاو األكاديميي عاي وحطاين  Anderson(2019)اهدف ححث 
(  ااان 32طاااةة االصاااحة العيلةاااة لااادب  اااال  الةد عاااةو اونوياااي عيااااة البحاااث  ااان  الرعد ةاااة الاف

( ااألخاار  تاادحطة 16 ااال  الةد عااةو وااا ويطااةيءا إلااي  ةيااوعتي إ"ااداهيد وةرا ةااة اعااديها  
(و ااواتادص البحاث برياد م قادئا علاي الطفاو األكاديمييو ا  ةادو الرعد ةاة الافطاةةو 16اعديها  

ي عرا  يالاة إ"صادئةد عاي الرعد ةاة الافطاةة االصاحة العيلةاة باين اووطلي يتدئم البحث إلي اجو 
 ال ةدويين الي لي االبعدب لدب اليةيوعة التةرا ةة لصدل  ال ةدو البعدب.

إلاااي التعااارف علاااي العالقاااة باااين الطفاااو  Colmar, et al., (2019)اهااادف ححاااث 
( وال ياذ 191البحاث  ان   األكديميي ا فءوص الذا  األكديميي ااألياا األكديمييو اونويي عيااة

الير"لاااة االبتدائةاااة العلةاااادو ااواااتادص البحااااث   ةااادو الطفااااو األكاااديمييو ا  ةاااادو  فءاااوص الااااذا  
األكديمييو ا  ةدو األياا األكديميي عي الرادتةد  االيراارو اووطلي يتادئم البحاث إلاي اجاوي 

خااااالل  فءااااوص الااااذا  عالقااااة إاوبد ةااااة إمةدبةااااة بااااين الطفااااو األكااااديميي ااألياا األكااااديميي  اااان 
 األكديميي ليتغير اوةط.

إلااي التعاارف علااي العالقااة بااين الطفااو  Martin & Marsh (2019) اهاادف ححااث
(  ن  ال  اليدااو الثديواةو 481األكديميي االتحدمد  األكديميةةو اونويي عياة البحث  ن  

وطالي الاتادئم إلاي ااوتادص البحاث   ةادو الطفاو األكاديمييو ا  ةادو التحادمد  األكديميةاةو او
اجاااوي عالقااااة إاوبد ةااااة بااااين الطفااااو األكااااديميي االتحاااادمد  األكديميةااااةو ا يااااب لليااااد ااوفاااا  الطفااااو 
األكااديميي ايافضااي التحاادمد  األكديميةااة االعكاااو ليااد ووطاالي الاتاادئم إلااي اجااوي عاارا  عااي 

 الطفو األكديميي بين الذلوا اافيدذ لصدل  افيدذ.
إلي يااوة الطفو األكديميي لادب  اال   Mawarni, et al., (2019)كيد هدف ححث 

(  ااااان  اااااال  289التاصاااااص العلياااااي عاااااي اليااااادااو الثديوااااااةو اونوياااااي عيااااااة البحاااااث  ااااان  
التاصااص العليااي حدلير"لااة الثديواااةو ااوااتادص البحااث   ةاادو الطفااو األكااديمييو   ءاار  يتاادئم 

لطال  امخااران و ااجااوي البحااث  ن  ااال  العلااوص محتاادجون إلاا   فااو  كااديميي  علاا   يدايااة حااد
عاااارا  عااااي الطفااااو األكااااديميي بااااين الااااذلوا اافياااادذ لصاااادل  الااااذلواو ااجااااوي عاااارا  عااااي الطفااااو 

 األكديميي بين  ال  الطاة األالي ا ال  الطاة الثدلثة لصدل   ال  الطاة الثدلثة.
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إلي التعرف علاي ياا وايد  الشاصاةة عاي  Rohinsa, et al., (2019)اهدف ححث 
(  ان  اال  356فو األكديميي لطال  اليدااو الثديواةو اونويي عيااة البحاث  ان  التا ا حدلط

اليدااو الثديواةو ااوتادص البحث   ةدو العوا ل الايا للشاصةة ا  ةدو الطفاو األكاديمييو 
اووطلي يتدئم البحاث إلاي اجاوي عالقاة إاوبد ةاة امةدبةاة ايالاة إ"صادئةد باين الطفاو األكاديميي 

ليااااد ووطاااالي الاتاااادئم إلااااي اجااااوي ثااااالذ واااايد   اصااااةة وابااااأ  حاااادلطفو اواااايد  الشاصااااةةو 
  األكديميي حشكل إمةدبيو اهي الوعي اااللتزاص اااليبطدل.

إلااي التعاارف علااي العالقااة بااين الطفااو  Rosemary, et al., (2019)اهاادف ححااث 
( 469 األكااديميي االنفاادار الذاوةااة لاادب  ااال  الصااف الثدلااث الثااديوبو اونويااي عياااة البحااث  اان 

(  ان الاذلواو ااواتادص البحاث 217(  ان افيادذو  252 ن  ال  الصف الثدلث الثاديوب  ااءا  
  ةااادو الطفاااو األكاااديمييو   ةااادو النفااادار الذاوةاااةو اووطااالي الاتااادئم إلاااي اجاااوي عالقاااة إاوبد ةاااة 

النفاادار إمةدبةااة يالااة إ"صاادئةد بااين الطفااو األكااديميي االنفاادار الذاوةااةو ليااد ووطاالي الاتاادئم إلااي  ن 
 الذاوةة وابأ  حدلطفو األكديمييو اعدص اجوي عرا  عي الطفو األكديميي بين الذلوا اافيدذ.

إلي التعرف علي الطفو األكاديميي لادب  Safoura & Behzad (2019) اهدف ححث
(  اان 272 ااال  الةد عااة عااي تااوا الةاااا االيطااتو  التعلةياايو اونويااي عياااة البحااث  اان  

دص البحااث   ةاادو الطفااو األكااديمييو اووطاالي يتاادئم البحااث إلااي اجااوي  ااال  الةد عااةو ااوااتا
عرا  عي الطفو األكديميي بين  ال  الفرقة األالي ا ال  الفرقاة الراحعاة عاي الطفاو األكاديميي 
لصدل   ال  الفرقة الراحعةو ليد ووطلي الاتدئم إلي عدص اجوي عرا  عي الطفو األكديميي بين 

 الذلوا اافيدذ.
خالل الطدبص اجوي عالقة إاوبد ةاة باين الطفاو األكاديميي ابعا  اليتغيارا   اوض   ن

االمةدبةة  ثل الرعد ةة الافطةة االصحة العيلةاة االافطاةةو االيطاديدر االجتيدتةاة االنفادار الذاوةاةو 
ا ن الطفااااو األكااااديميي  ا  ثاااار امةاااادبي علااااي اليشااااكال  االصااااعوبد  األكديميةااااة التااااي وواجااااب 

اجوي اختالف عاي يتادئم حعا  الدااواد  االبحاوذ الطادحية سةياد يتعلاص حادلفرا  الطال و ا مضد 
بين الذلوا اافيدذ عي الطفو األكديمييو عءادك حعا  الدااواد  االبحاوذ الطادحية التاي   ادا  

 ,.Collie, et al)إلي اجوي عرا  عي الطفو األكديميي بين الذلوا اافيدذ لصدل  الذلوا  ثل 

2017; Mawarni, et al., 2019) و اهاادك حعا  الدااواد  االبحاوذ 2019   ايرب  طاعدو
الطادحية التااي   اادا  إلاي اجااوي عاارا  عااي الطفاو األكااديميي بااين الاذلوا اافياادذ لصاادل  افياادذ 

و اهاادك حعا  الدااواد  االبحاوذ (Shafi, et al., 2018; Martin & Marsh, 2019)  ثال
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 ي الطفااو األكااديميي بااين الااذلوا اافياادذ  ثاالالطاادحية التااي   اادا  إلااي عاادص اجااوي عاارا  عاا

(Rosemary, et al., 2019; Safoura & Behzad, 2019). 

 mental motivation ة:ـــــة العقليـــــدافعيـــــثانيا: ال
ُو ا  الداعيةة العيلةاة علا  اعتارام  ودواي هاو  ن جيةا  الطاال  لاديءا اليادار علا  التفنيار 

يةة العيلةة  لذا عالبد  ن وحفياز قادااوءا العيلةاة "تا  مطاتاد وا ياععياتءا العيلةاة االيدبلةة الوتثدار الداع
ليد لءد  ن  هيةة عاي  يءاد وةعال الطاال   ءتياين حدألعيادل التاي ميو اون بءادو اوعطا  لءاا   اال  عاي 

 إمةدي  عندا جديدر هديعة ابادا  ا ا  هةية. اايكن وادال الداعيةة العيلةة  ن خالل التدلي:
 هوم الدافعية العقلية:مف

"دلاة واهال طاد" ءد فيةادز   يءاد علا  Giancarlo & Facione (1998) عرعءاد
إبداعد  جدير ا رائص  تعدير لتحفيز هاذ  الحدلاة  ا لحال اليشاكال  اليطرا"اة حصاوار  اتلفاة. 

رر ( حأيءد "دلة واشأ لدب الطدلب وحفز  للا ر إلاي بادائل لثيا85و 2005اعرعءدإياااي يب بويو  
عي يفا الوقي الذب مي ل سةب امخران حيد هو  تداو اوتييز حدلرطبة عي التدقيص ا  عدن الا ار 

( حأيءااد "دلااة ووجااب الطدلااب 2019سةيااد لااا ياتبااب لااب امخااران. اعرعءااد  ااب علاايو إمياادن خلااف  
الواااد  اليااراا اليادوااب يحااو  وقااف وعلةيااي  عااين مصااد"بب يااو   اان الرتااد ااالاوةاادا. اعرعءااد 

( حأيءااد "دلااة ياخلةااة وحفااز عياال الطدلااب اودععااب يحااو "اال اليشااكال  التااي 2019" يااب   هشاادص
وواجءاابو  ا وييااةا اليواقاافو ااواااد  اليااراا حشااأيءد  ا إطااداا الحكااا عليءاادو حدوااتعيدل العيلةااد  
العيلةة العلةدو اوع ر عن اا تب للتفنيرو "يث وتطا حدلثبد   االتي وةعال  اءاد عادير عيلةاة لاد  

بو اايدبااال الداعيةاااة العيلةاااة الةياااوي العيلااايو االاااذب مشاااير إلااا  الطااار  التيليدماااة حدعتبداهاااد الطدلااا
  عضل  ر   ا ابيد ونون الو"يدر لعيل األ ةدا.

 النماذج المفسرة للدافعية العقلية
إن  ها الا راد  االايد ج اليفطرر للداعيةاة حصافة عد اة االداعيةاة العيلةاة حصافة خدطاة 

 ذاوي لدمطاااااي اااااااادنو اي رااااااة يب بوياااااو لدبااااادا  الةاااااديو النااااان معاااااد يياااااو جي رااااااة التيراااااار الااااا
Giancarlo & Facione (1998) هااا الايااد ج التااي وادالااي الداعيةااة العيلةااة حصااوار   اان 

 بد ررو ايتم عن هذا الايو ج  ءوا   ةدو لدلةفوايةد للداعيةة العيلةةو ا  دا هذا الايو ج إلا  
 العيلةة اهي: اجوي  حعدي ائةطةة للداعيةة
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 أبعاد الدافعية العقلية:
 Mental Focusلالبعد األول: التركيز العقلي

 هيتاب اورلياز و وضاعف ال  ثادبر حأياب الترلياز علا  حدليادار يتيياز الاذب يتصاف الياتعلا

 االصاوار بءادو التاي مياوص عاي اليءادص اليحاديو اارلاز الوقاي عاي  عيدلاب اااةاز عيلابو عاي ا اا ا

 (.81و 2017اليشكال    عراا  عيةو  "ل عيلةد  وةد  حدلرا"ة ااشعر حةواات لدمب الذهاةة
االترلياز العيلااي ميثاال يزعاة اليااتعلا يحااو افويادن االتا ااةا االياءةةااة عاي  واجءااة اليءاادص 
ا"ل اليشكال و االثية حدلافا عي قداواب علا  إويادص اليءادص اليطلوباة عاي اقتءاد اليحادي ابصاوار 

لترليااز العيلااي  اان االيتبااد  االتا ااةا االشااعوا حدلرا"ااة  ثااادا اوااتعيدل يهةيااة اااتااحةو ااتنااون ا
 (. 34و 2014العيلةد  العيلةة  هةا  حيدو اليد ودلا, 

 Learning Orientationلالتعلم نحو التوجه الثاني: البعد

اليعلو اد  لدمابو  قدعادر لزاادير عيلةاة ياخلةاة ياعيةاة وولياد علا  الطدلاب قادار عاي يتيثال
اوولياد  الياتلفاةو اليواقاف عاي وواجءاب التاي األكديميةاة اليءادص الطةطرر عل  لتحييص اويلة ااتاذهد

التحاادب   يشاطة عاي ااالياد دج الاتعلاو عيلةاة االيااارال عاي ياعيةاة عيلةااة خداجةاة ويكاااب  اان
 "ال عااد  اصاةة كنواتراوةةةة اليعلو اة الحصاول علا  يزعاة وةاد  االيادعطاة  ا   قرايابو الدماب

 (.23و 2009 حيد حكرو (اليشكال 

التاي وطاةطر علا   الافطاةة العوا ال إلا  الا ار خاالل  ان الاتعلا يحو ااطتدل علي التوجب
 اوتيثل سةيد يلي:  ياا  اعل  علةب واثر االتي اليتعلاو
 ااألياا التعلا للطدلب  ثادا العد في االوتثيدا. 

 الذاوي التوجب. 

 اليتعلا اوتياللةة. 

 Creative Problems Solvingلللمشكالت داعىاالب الحل الثالث: البعد

إبداتةاة ا طايلةو اا ءار  لاك افبادا   ا"لاول حأعنادا اليشكال  "ل عل  اليدار عي يتيثل
 الرطباة و ارز اهاذ  األلغادز ااأليشاطة االيشاكال  اليعيادرو عاي االياارال الرطباة عاي  ان خاالل

ابصافة  الاذا  عان حدلرتاد قاوب  "طادوإ لاديءا الطاال  هااالا  ن الطاال و لياد بين التحدب ال اءدا
 الاديءا  ار   واءلةو و ادا  يشاطة عاي اليشادالة  ان طايبة  كثار عي  يشاطة االيارال خدطة عاد

 (.20و 2008و  حكر اليشكال   ووعيص  "يدو  حيد "ل عي إبداتةة ااير  ألوعة
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 Cognitive Integrity المعرفي التكامل الرابع: البعد

الطاعي يائياد االبحاث الكتطاد   علايءا اليعرعي مغلاب دلتند لح يتييزان  الذين الطال  إن
الصايبةو  اليشاكال  ا واجءاة التحادب حدليادار علا  كياد يتييازان  الةديادرو االيعاداف اليعلو اد 
 ءاداا   اواتاداص علا  الطاال  قادار عاي اليعرعاي التند ال ااتيثال عااد "لءادو حدلرتاد ااشاعران 

ال بعاد  الطاتة  ي رااة عاي "بوياو يب "  ادا إلةاب  اد ااهاذ األعناداو جيةا  وةاد   وتاوتةة وفنيار
 ا  هان  امةادبيو الح ةياة حشاكل عان عءاا  اال  يبحثاون  ال ةضاداو ال بعاة  طاي  وحاي التفنيار
عاي  امخاران  ا  خاالل التفدعال حادلتفنير ااطاتيتعون  الا ار األخار و ااتي لاون اجءاد   تفات و
 (.464و 2007 الحصو ع د زهراة  بو اادشو "طين( الياتلفة الا ر اجءد 

 Open-mindednessلالبعد الخامس: الفضول واالنفتاح العقلي

يتيثااال عاااي قااادار الطدلاااب علااا  التنةاااس  ااا  اليواقاااف الياتلفاااة االتعد ااال  ااا  التحااادمد  
االصعوبد  التاي وواجءاب, ااعاد التفات  العيلاي  ان  هاا وايد  اليفنار الادقادو اهاو طافة  كتطابة 

يتفتحاة وتيياز برطباة " ة ةاة عاي االواتيد  إلا  اجءاد  ي ار امخاران للطدلب اليفنر, االعيلةة ال
ااالعتاراف حادلوقو  عاي الاطاأو اعادص  ودئص جيةعءد حصرف الا ر عن  صداهداااليتبد  إلي الحي

 (.2016 و  حيد عليالتحيز إل  جديب  ا " ةية  ا ا ب عل  "طد  آخر. 
يلي هو الحدعز إل  لل   كدل إلي  ن الفضول الع (Heilat & Seifert, 2019) ا  دا

الااتعلاو اهااو جااوهر التفنياار العليااي, ااتضااين  اارا األواائلةو االفضااول ا"ااب االوااتطال و اهااو 
 "ااد   ااكدل الااتعلا اليوجااب  اوةااد و اهااو  مضااد الطرايااة الط ةيةااة للااتعلا عاااد د يتاارك الطااال  لااي 

 , ااصاااااافونو يتعلياااااوا حيفاااااريها, "ياااااث مطر"اااااون األوااااائلة, ااال" اااااون, ااةيعاااااون اليعلو اااااد
ااةرباااون, ااايلاااون  ال" ااادوءا, ا عناااداها إلااا  حعضاااءا الااابع و عءاااو  ااان اليءاااداا  الضاااراااة 

 لتايةة التفنير افبداعي االادقد.
اهادك حع  الدااود  االبحوذ الطادحية التاي وادالاي الداعيةاة العيلةاة  اءاد ححاث  حياد 

لةااة ا وادليب التفنيارو اونويااي االاذب هاادف إلا  التعارف علاا  ياجاة الداعيةاة العي (2016علاي  
(  دلبااد ا دلبااة  اان  ااال  الةد عااةو ااوااتادص البحااث   ةاادو لدلةفوايةااد 223  عياااة البحااث  اان

للداعيةااة العيلةااةو اووطاالي الاتاادئم إلااي اجااوي عالقااة إاوبد ةااة إمةدبةااة  ا  ياللااة إ"صاادئةة بااين 
عارا  عاي حعاد الترلياز العيلاي  الداعيةة العيلةاة ا وادليب التفنيارو لياد ووطالي الاتادئم إلاي اجاوي

 بين الذلوا اافيدذ لصدل  افيدذ.
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( إلاااي التعااارف علاااي العالقاااة باااين الداعيةاااة العيلةاااة 2019  اهااادف ححاااث عاااداو هاااداان 
االتواعاص األكااديميي لااد   ااال  الدااوااد  العلةااد عااي جد عااة اليديوااةةو اونويااي عياااة البحااث  اان 

ةةو ااواااتادص البحاااث   ةااادو الداعيةاااة العيلةاااة (  دلباااد ا دلباااة  ااان للةاااد  جد عاااة اليديوااا160 
ا  ةااادو التواعاااص األكاااديمييو اووطااالي يتااادئم البحاااث إلاااي  ن  اااال  الدااواااد  العلةاااد يتيتعاااون 
حدلداعيةااة العيلةااةو االتواعااص األكااديمييو ااجااوي عالقااة إاوبد ةااة إمةدبةااة  ا  ياللااة إ"صاادئةة بااين 

 الداعيةة العيلةة االتواعص األكديميي.
( إلاااي التعااارف علاااي  ثااار التفدعااال باااين 2019ث  اااب علااايو إميااادن خلاااف  اهااادف ححااا

الداعيةاااة العيلةاااة االيعتيااادا  الرادتاااةة علااا  التحصااايل األكاااديميي لطاااال  للةاااة التربةاااة  ااايبة 
(  دلااب ا دلبااة حدلفرقااة األالاا   اايبة الرادتااةد  307الرادتااةد و اونويااي عياااة البحااث  اان  
  ةاادو الداعيةااة العيلةااةو ا  ةاادو اليعتياادا  الرادتااةةو  حكلةااة التربةااة حطااوهدجو ااوااتادص البحااث

اووطلي يتدئم البحث إلي اجوي عالقة إاوبد ةة بين الداعيةة العيلةة االيعتيدا  الرادتةةاو ليد 
ووطاالي الاتاادئم إلااي اجااوي عاارا   ا  ياللااة إ"صاادئةة عااي الداعيةااة العيلةااة بااين الااذلوا اافياادذ 

ئم إلااي ايافاادم الداعيةااة العيلةااة لاادب  ااال  الفرقااة األالااي لصاادل  افياادذو ليااد ووطاالي الاتااد
  يبة اادتةد .

إلااي التعاارف علااي العالقااة بااين الداعيةااة  (Heilat & Seifert, 2019) اهاادف ححااث
(  ان اليااراهيين 91العيلةاة ا صاديا الادعا العاد في لاد  اليااراهيينو اونوياي عيااة البحاث  ان  

عيةاااة العيلةاااةو   ةااادو الااادعا العاااد فيو اووطااالي يتااادئم ااواااتادص البحاااث   ةااادو لدلةفوايةاااد للدا
البحااث إلااي اجااوي عالقااة إاوبد ةااة بااين الداعيةااة العيلةااة ا صااديا الاادعا العااد فيو ليااد ووطاالي 

 الاتدئم إلي اجوي عرا  عي الداعيةة العيلةة بين الذلوا اافيدذ لصدل  افيدذ.
عيةاااة العيلةاااة لاااد  إلااا  التعااارف علااا   طاااتو  الدا (2019اهااادف ححاااث "طااان عطةاااب  

الطلباااة اليوهاااوبين حيحدع اااة جااادر االفااارا  عاااي ولاااك الداجاااة وبعاااد  ليغيااار الةاااااو اونوياااي عيااااة 
(  دلباااد  ا دلباااة  ااان الطاااال  اليوهاااوبين عاااي  اطياااة جااادرو ااواااتادص البحاااث 400  البحاااث  ااان

جااة   ةاادو الداعيةااة العيلةااة اليطااوا علاا  ال يئااة الطااعويمة و اووطاالي يتاادئم البحااث إلااي  ن يا 
الداعيةة العيلةة لد  الطال  اليوهوبين حيحدع ة جدر لدياي  توواطةو لياد ووطالي الاتادئم إلاي 
اجااااوي عاااارا   ا  ياللااااة إ"صاااادئةة بااااين الااااذلوا اافياااادذ عااااي حعاااادب التوجااااب يحااااو الااااتعلا ا"اااال 

 اليشكال  إبداتةد  االداجة النلةة لصدل  افيدذ.
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إلي التعرف علي  ثر اليووةيي عي وحطين الداعيةة  Yasmine  (2019)اهدعي يااوة
(  ااان  اااال  اليااادااو 27العيلةاااة لااادب  اااال  اليااادااو الثديوااااةو اونوياااي عيااااة الدااواااة  ااان  

( االتاااي 9ةرا ةاااة األالاااي اعاااديهد  الثديوااااةو واااا ويطاااةيءا إلاااي ثاااالذ  ةيوعاااد و اليةيوعاااة الت
( االتاي 9وعرتي لل ريد م التداا ي اليدئا علي اليووةييو االيةيوعة التةرا ةة الثديةة اعديهد  

(و ااواتاد ي 9وعرتي لعيدا الدابد ينو االيةيوعة الثدلثة اهي اليةيوعة الضدحطة اعاديهد  
تدئم إلي اجوي عرا   ا  ياللة إ"صدئةة الدااوة   ةدو الداعيةة العيلةة اال ريد مو اووطلي الا

باااين اليةيوعاااة التةرا ةاااة األالاااي اباااين اليةيوعاااة التةرا ةاااة الثديةاااة االيةيوعاااة الضااادحطة عاااي 
 ال ةدو البعدب علي   ةدو الداعيةة العيلةة لصدل  اليةيوعة التداا ةة. 

ااة اااا ااتض   ن خالل العرم الطادبص  ن الداعيةاة العيلةاة ونشاف عان العوا ال الند 
 د ميوص حب الطال   ن  يشاطة ا ءادصو هاذا إلاي جدياب إلاي  يءاد وااهلءا لل ةادص حأعيادل ا يةادزا  
إبداتةة جديدرو اويثل قدار  تييزر علي "ال اليشاكال  حطار   تاوعاة ا  تنارر. االداعيةاة العيلةاة 

درو اايكان عراا ابصاوار  يكان اقاي  قال عي  ءدص عديدر فيةدز طد" ءد  تطوار واهل "دلة  هاةة
 واييتءد لدب الطال   ن خالل ال را م التداا ةة.

كيااد يتضااا   ااان خاااالل الطااادبص  مضاااد اجاااوي اخاااتالف عاااي يتااادئم حعااا  الدااواااد  االبحاااوذ 
الطدحية سةيد يتعلص حدلفرا  بين الذلوا اافيدذ عي الداعيةة العيلةةو عءاادك حعا  الدااواد  االبحاوذ 

  عي الداعيةاة العيلةاة باين الاذلوا اافيادذ  ثال   "ياد علايو الطدحية التي   دا  إلي عدص اجوي عرا 
. اهاادك حعا  الدااواد  االبحاوذ (Heilat & Seifert, 2019  2019  عاداو هاداانو 2016

 الطاادحية التااي   اادا  إلااي اجااوي عاارا  عااي الداعيةااة العيلةااة بااين الااذلوا اافياادذ لصاادل  افياادذ  ثاال
 Alfonso & Yang, 2019; Martin et al., 2019 2019   ب عليو إميدن خلفو  .) 

كيااد  مضااد اوضاا   اان خااالل الطاادبص  ن لااال  اان الطفااو األكااديميي االداعيةااة مطااءا عااي 
التغلااب علااي اليشااكال  االصااعوبد  الدااوااةة اليو ةااةو "يااث مصااب  الطااال   كثاار  تعااة  ثااادا 

ا إبداتةاة جديادر لءاد هةياة التعد ل    اليءدص ااأليشطة األكديميةةو الديءا اليدار علاي إيتادج  عناد
عليةااةو ااالياااد دج األكاااديميي  اا  الاااز الا  ثاااادا األيشااطة األكديميةاااةو ااكوياااوا  كثاار وفااادعال  ااا  
اليعليااينو ااالوااتفدير  يااد وعليااو و اوط ةيااب عااي الواقاا و ا يااب هااادك ااوباادل بااين الداعيةااة العيلةااة 

 االطفو األكديمييو ااتأثر لل  اءيد حدمخر اااثر سةب. 

http://www.mcgilltribune.com/?s=Yasmine%20Azzi
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ووجااد عالقااة إاوبد ةااة  ا  ياللااة إ"صاادئةة بااين الداعيةااة العيلةااة االطفااو األكااديميي لااد   -1
  ال  الصف الثديي الثديوب.

 -ال ووجد عرا   ا  ياللة إ"صدئةة عي الداعيةة العيلةة بين  توواطي ياجاد   الاذلوا -2
 افيدذ( لد   ال  الصف الثديي الثديوب.

جاااااد عااااارا   ا  ياللاااااة إ"صااااادئةة عاااااي الطفاااااو األكاااااديميي باااااين  توواااااطي ياجاااااد  ال وو  -3
 افيدذ( لد   ال  الصف الثديي الثديوب. - الذلوا

ووجد عرا   ا  ياللة إ"صدئةة بين  تووطي ياجد   روفعي   اافضي الداعيةة العيلةة  -4
 العيلةة.عي الطفو األكديميي لدب  ال  الصف الثديي الثديوب لصدل   روفعي الداعيةة 

ميكااااان التا اااااا حااااادلطفو األكاااااديميي  ااااان خاااااالل الداعيةاااااة العيلةاااااة لاااااد   اااااال  الصاااااف  -5
 الثديي الثديوب.

 

 اوتادص البحث الياءم الوطفي الذب يتادوب ا  ةعة البحث. 

 العينة االستطالعية:  
ا دلباة   ان  اال  الصاف الثاديي الثاديوب   دلباد   (50االواتطالتةة   حاثالب عيااة بلغاي

  ن  داوة الفاي الشرهةة الثديواة اليشترلة حيرلز الفشن  حدع ة باي وواس.

 ة:  ـــاسيـــة األســـالعين
(  دلبااد  ا دلبااة  حدلصااف الثااديي الثااديوب حيرلااز 200ونويااي عياااة البحااث األودوااةة  اان  

( وااة 18 -17و  عياداها وراا"اي باين  2020 2019اس للعدص الدااواي الفشن  حدع ة باي وو 
(  دلباااد  حيداواااة 93( عد اااد و بواقااا   2,21( عد اااد و اايحاااراف  يةاااداب  17,42حيتوواااط عيااارب  

 (  دلبة حيداوة الشءيد عصدص الدين  حيد ودلا الثديواة لل اد .107الفشن الثديواة لل اينو ا 
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 (2الدافعية العقلية: إعداد "الباحث" ملحق ) -1
ابعا  الدااواد   الا رااة اأُل ار علا  اال اال  حعاد الداعيةاة العيلةاة   ةادو إعاداي واا

التاي  ااألجا ةاة اليياديةا العربةاة حعا   راجعاة الداعيةة العيلةةو ا مضد حعد وادالي االبحوذ التي
 California Measure)و لدلةفوايةد للداعيةة العيلةة هدعي ل ةدو الداعيةة العيلةة ا اءد   ةد

of Mental Motivation)  اااتصر(CM3) األاييةاة ال يئاة االذب ورجيب إلي العربةة علاي 

(و اقد ا اتيل الي ةادو علاي  ابعاة  حعاديو هاي لالترلياز 2008كل  ن ووعيص  رعيو  حيد حكر 
و التند ال اليعرعايلو ا  ةادو الداعيةاة العيلةاة العيليو التوجب يحو الاتعلاو "ال اليشاكال  إباداتةد

(و اقد ا تيل علي يفا األحعديو ا  ةدو الداعيةة العيلةاة إعاداي  اب 2019إعداي وءدص ا ضدن 
(  فااارير 50(و اقاااد ا اااتيل علاااي يفاااا األحعااادي  مضااادو واااا طاااةداة  2019علااايو إميااادن خلاااف  

 طة  حعدي.ل ةدو الداعيةة العيلةة عي طواوءد األالةة  وزعة علي خي
 اس: ـــــــدق المقيـــــــص
 ن: ــدق المحكميـــص

(  ااان اليتاصصاااين عاااي علاااا 5واااا عااارم الي ةااادو عاااي طاااواوب األالةاااة علااا  خيطاااة  
( للتأكاااد  ااان واااال ة  فرياواااب ا ااادب ايتيدئءاااد للبعااادو 1الاااافا الترباااوب االصاااحة الافطاااةة  لحاااص  

ف  ا افتااادعة اواااا وعاااديل حعااا  ااتاااوا طاااةداة اليفاااريا   ااا  إ كديةاااة وعاااديلءد واااواا حدلحاااذ
(  فاااريا  الوفاااد   ااا اليحكياااين علاااي التاااداخل عاااي اليعااااي  ااا   فاااريا  5اليفاااريا و ا"اااذعي  

(  وزعااة 2(  فاارير  لحااص  45 خااربو ابااذلك  طااب  الي ةاادو حعااد الحااذف االتعااديل يتنااون  اان  
تةدو التند اال علااي خيطااة  حعاادي هااي  الترليااز العيلاايو التوجااب يحااو الااتعلاو "اال اليشااكال  إباادا 

 (  فريا  لنل ُحعد  ن  حعدي الي ةدو.9اليعرعيو الفضول اااليفتدا العيلي( بواق   
 ك: ـــــدق المحـــــص

 وااا التحيااص  اان طااد  اليحااك ححطااد  طااد  الي ةاادو عااي البحااث الحاادلي عاان  راااص
و ليحاك (2008االوتعدية حي ةدو لدلةفوايةد للداعيةة العيلةة ورجياة ووعياص  رعايو  حياد حكار  

اقااد بلغااي هةيااة  عد اال االاوبااادل بااين الداجااة النلةااة لي ةااادو لدلةفوايةااد للداعيةااة العيلةااة ورجياااة 
(  ياااد معااااي التأكاااد  ااان 0,79(و ا  ةااادو البحاااث الحااادلي  2008 ووعياااص  رعااايو  حياااد حكااارو 

 طد  الي ةدو ا ادو تب للبحث الحدلي. 
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 ي:ـــاملـــدق العــالص

دواااتاداص  راياااة اليكوياااد  األودواااةةو اواااداار اليحاااداا واااا اواااتاداص الصاااد  العاااد لي ح
يا   ا  و ااوااتاداص  حااك لكااديزال الوااتبيدا اليفاار Varimax Rotation حطرايااة الفدااياادكا

(. ا واافر  يتاادئم التحلياال العااد لي عاان خيطااة عوا اال 0,3التشاابعد  اليطاادااة  ا األك اار  اان  
(و 5,60(و ا 6,98(و ا 9,73(  فاااااارير. الديااااااي الةااااااذاا الند اااااااة لءااااااد  45وشاااااابعي عليءااااااد  

%(  ن التبدينو االتوجب يحو التعلا 30,32( للعوا ل الترليز العيلي اعطر  1,30(و ا 3,20ا 
%(  ن التبدينو التند ل 15,22%(  ن التبدينو ا"ل اليشكال  إبداتةد اعطر  27,01اعطر  

(  ان التباادين 7,47%(  اان التبادينو االفضااول اااليفتادا العيلاي اعطاار  10,89اليعرعاي اعطار  
 (.1عل  الترويب ااوت   لك الةدال اقا  

 تشبعات مفردات مقياس الدافعية العقلية بعد التدوير (1جدول )

 املفردةرقم 
الرتكيز 
 العقلي

رقم 
 املفردة

 التوجه حنو
 التعلم

رقم 
 املفردة

حل املشكالت 
 إبداعيا

رقم 
 املفردة

 التكامل
 املعريف

رقم 
 املفردة

الفضول واالنفتاح 
 العقلي

1 0.41 4 0.46 2 0.38 6 0.52 3 0.44 

5 0.56 11 0.54 8 0.51 10 0.59 19 0.44 

7 0.47 15 0.49 9 0.59 13 0.61 21 0.44 

16 0.49 18 0.45 12 0.83 17 0.64 24 0.44 

23 0.60 26 0.44 14 0.65 22 0.41 25 0.44 

27 0.62 33 0.46 20 0.59 29 0.57 30 0.70 

31 0.43 35 0.58 28 0.65 34 0.49 32 0.43 

38 0.60 39 0.51 37 0.52 42 0.39 36 0.60 

40 0.65 41 0.59 45 0.66 44 0.62 43 0.58 

 1.30  3.20  5.60  6.98  9.73 رذر الكامناجل

 7.74  10.88  15.21  27.02  30.32 التباين املفسر

 ي:ـــــداخلـــــاق الـــــاالتس

وااا التحيااص  اان االوطااد  الااداخلي للي ةاادو الاال حعااد  اان  حعاادي و ااوتاا   لااك الةاادال 
 (.2التدلي اقا  

 افعية العقلية والدرجة الكلية للمقياسمعامالت االرتباط بني أبعاد مقياس الد (2) جدول
 معامل االرتباط بالدرجة الكلية أبعاد الدافعية العقلية

 **0.81 الرتكيز العقلي

 **0.83 التوجه حنو التعلم

 **0.80 حل املشكالت إبداعيا

 **0.79 التكامل املعريف

 **0.81 الفضول واالنفتاح العقلي
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اوباااادل جاااادا   روفعااااة اااااادل  لااااك علاااا  قااااور (  ن  عااااد ال  اال2يتضاااا   اااان الةاااادال  
التيدوك الداخلي للي ةدوو الذلك عي لل حعد  ن  حعدي و الذا معت ر الي ةدو  ادوابد لالواتاداص 

 عي البحث الحدلي. 
 ات:ـــــــــالثب

وا التحيص  ن ثبد  الي ةدو حدوتاداص  راية ل لفد لرايبدخل لتيادير ثباد  الي ةادوو حعاد 
(و 0,86(و  0,83(و  0,84(و  0,82ة االوااتطالتةةو االاااذب بلغاااي هةيتاااب  وط ةيااب علااا  العياااا

( لألحعدي:  الترليز العيليو التوجب يحو التعلاو "ل اليشكال  إبداتةدو التند ال اليعرعايو 0,81 
 الفضول اااليفتدا العيلي( عل  الترويبو اهي هةا  روفعة اايكن االعتيدي عليءد.

 اس: ــــح المقيــــتصحي
(  فريرو وتا افجدحة علةب اعاص واداام لةكار  خيدواي 45ن الي ةدو حصواوب الاءدئةة  ن  ونو 

التيادير لواط اص علااي ويد ادو واط ااص علاي لثياراو واط ااص علاي  "ةدياادو واط اص علاي يااديااو ال يط اص علااي 
 ( ياجة.225إلي  45( اوترااا ياجد  الي ةدو بين  1و 2و 3و 4و 5إ القدل بداجد   

 ,Piosang)إعداد  Academic Buoyancy Scale  لطفو األكادمييمقياس ا -2

 : ترمجة وتعريب الباحث(2016

 اس: ــــــف المقيــــــوص
(  فااارير 50حنعاااداي   ةاادو الطفاااو األكااديميي االااذب واااألف  اان   Piosangقاادص بووااام 

د دج  وزعااااة علااااي خيطااااة  حعاااادي هااااي  الفدعلةااااة الذاوةااااةو الطااااةطرر اياااار اليالاااادرو اليلااااصو االياااا
األكااديمييو العالقااة بااين اليعلااا االطدلااب(. اقااد اوااتاد ي يااوااد  ابحااوذ واادحية   ةاادو الطفااو 

 ;Collie, et al., 2016; Collie, et al., 2017)(  اءاد (Piosang, 2016األكاديميي لااا 

Anderson, 2019; Safoura & Behzad, 2019) . 
حليااال العاااد لي اافحيااادا علااا  قااادص  عاااد الي ةااادو ححطاااد  طاااد  الي ةااادو حدواااتاداص الت

(  دلبد و لياد واا "طاد  الفارا  230اليبداا  التي وشبعي حصوار يالةو عل  عياة ونويي  ن  
بااين الطااال   روفعااي ا اااااف  التحصاايل عااي األياا علاا  الي ةااادو الديااي يالااةو ليااد اجاااد  

الثباد  حطراياة  عرا  يالة باين  اال  الفرقاة األالاي ا اال  الفرقاة الراحعاة. ابلغاي هةياة  عد ال
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(و اللبعاااد الثاااديي  الطاااةطرر ايااار اليالااادر( 0,75ل لفاااد لرايبااادخل للبعاااد األال  الفدعلةاااة الذاوةاااة(  
(و اللبعااد 0,71(و اللبعااد الراحاا   االيااد دج األكااديميي(  0,69(و اللبعااد الثدلااث  اليلااص(  0,81 

 (.(Piosang, 2016(و اهي هةا  روفعة 0,74الاد ا  العالقة بين اليعلا االطدلب(  

 الصدق والثبات في الصورة المعربة:
 تاصصين  عل  ثالثة اعرتب العربةةو اللغة االيةليزاة إل  اللغة  ن الي ةدو ورجية وا

العربةاة  اللغاة  ن عكطةة للي ةدو ورجية إجراا وا  ن طحة الترجيةو ليد للتأكد حدللغة االيةليزاة
كال  فارير   حدع اة  ان للتأكاد غاة افيةليزااةو ا لاكالل عاي آخار  ااتص  ان إلا  اللغاة افيةليزااة

 لبع  الفيرا . العربي الاص عل   فةفة إجراا وعدمال  اوا الي ةدو عي األطلي عل   عادهد

 اس:ــــــــدق المقيــــــــص

 ن: ـــدق المحكميـــص

(  اان اليتاصصااين عااي علااا الااافا 5وااا عاارم الي ةاادو عااي طااواوب األالةااة علاا  خيطااة  
( للتأكااد  اان وااال ة  فرياوااب ا اادب ايتيدئءااد للبعاادو ااتااوا 1ب االصااحة الافطااةة  لحااص  التربااو 

 ن  اليحكياون علا   جيا  طةداة اليفريا   ا  إ كديةاة وعاديلءد واواا حدلحاذف  ا افتادعةو اقاد
(  وزعاة علاي خيطاة  حعادي هاي 3(  فارير  لحاص  50الي ةادو اليكاون  ان   إلا  واتياي الفيارا 

ةو الطااااةطرر اياااار اليالاااادرو اليلااااصو االيااااد دج األكااااديمييو العالقااااة بااااين اليعلااااا  الفدعلةااااة الذاوةاااا
 (  فريا  لنل ُحعد  ن  حعدي الي ةدو.10االطدلب(و بواق   

 ك: ــدق المحــص

 وااا التحيااص  اان طااد  اليحااك ححطااد  طااد  الي ةاادو عااي البحااث الحاادلي عاان  راااص
(و ليحاك اقاد بلغاي هةياة  عد ال 2018االوتعدية حي ةدو الطفاو األكاديميي إعاداي "طان واعد  

(و االي ةااادو 2018االاوبااادل باااين الداجاااة النلةاااة لي ةااادو الطفاااو األكاااديميي إعاااداي "طااان واااعد  
 (  يد معاي التأكد  ن طد  الي ةدو ا ادو تب للبحث الحدلي. 0,76الحدلي  

 ي: ـــداخلـــاق الـــاالتس

حعاادي و ااوتاا   لااك الةاادال وااا التحيااص  اان االوطااد  الااداخلي للي ةاادو الاال حعااد  اان  
 (.3التدلي اقا  
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 معامالت االرتباط بني أبعاد مقياس الطفو األكادميي والدرجة الكلية للمقياس (3) جدول
 معامل االرتباط بالدرجة الكلية أبعاد الطفو األكادميي

 **0.79 الفاعلية الرذاتية

 **0.80 السيطرة غري املؤكدة

 **0.75 القلق

 **0.77 ميياالندماج األكاد

 **0.78 العالقة بني املعلم والطالب

(  ن  عااااد ال  االاوباااادل جاااادا   روفعااااة اااااادل  لااااك علاااا  قااااور 3يتضاااا   اااان الةاااادال  
التيدوك الداخلي للي ةدوو الذلك عي لل حعد  ن  حعدي و الذا معت ر الي ةدو  ادوابد لالواتاداص 

 عي البحث الحدلي. 
 ات:ــــــــالثب

لي ةدو حدوتاداص  راية ل لفد لرايبدخل لتيادير ثباد  الي ةادوو حعاد وا التحيص  ن ثبد  ا
(و 0,84(و  0,81(و  0,82(و  0,80وط ةيااب علااا  العيااااة االوااتطالتةةو االاااذب بلغاااي هةيتاااب  

( لألحعاادي  الفدعلةااة الذاوةااةو الطااةطرر اياار اليالاادرو اليلااصو االيااد دج األكااديمييو العالقااة 0,80 
 الترويبو اهي هةا  روفعة اايكن االعتيدي عليءد. بين اليعلا االطدلب(و عل 

 اس:ـــــــح المقيــــتصحي
(  فاريرو واتا افجدحاة علةاب اعاص واداام لةكار  50ونون الي ةادو حصاواوب الاءدئةاة  ان  

( 1و 2و 3و 4و 5خيدوااااي ل اعااااص حشاااادرو  ااعااااصو  حدياااادو ال  ااعااااصو ال  ااعااااص حشاااادرل بااااداجد   
 ( ياجة.250إلي  50 اوترااا ياجد  الي ةدو بين 

 لدجدحة عن  وئلة البحث وا اليراا حدلاطوا  التدلةة:
 .جي  األيبةد  اليروبطة حيوتو  البحث  ن إ دا ي رب ايااود  ابحوذ ودحية 
 اعيةااة التأكااد  اان طااد  اثبااد  األياا  اليطااتاد ة عااي البحااث الحاادلي اهاا    ةاادو الد

 ا  ةدو الطفو األكديميي عل  العياة االوتطالتةة.  العيلةةو
 .وط يص   ةدو الداعيةة العيلةة عل  العياة األودوةة 
 .وط يص   ةدو الطفو األكديميي عل  العياة األودوةة 
  جي  او وااب بةدياد  البحاث ا عدلةتءاد إ"صادئةد  لدجدحاة عان وطادؤال  البحاث االتحياص

  ن عراتب.
  وفطير الاتدئم اويدما التوطةد  االبحوذ الييتر"ة االتي وروبط باتدئم البحث. ادقشة ا 
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 ة:ــــــائيــــــاإلحص بــــــاليــــــاألس

واااا اواااتاداص اختبااادا ل ل للعيااااد  ايااار اليروبطاااة اوحليااال االيحاااداا اليتعااادي التااادااةي 
ال ريااد م اف"صاادئي  ا عد اال االاوباادل ل يروااونو اويااي جيةاا  اليعدلةااد  اف"صاادئةة حدوااتاداص

SPSS (V22). 

 

 ميكن وادال يتدئم البحث  ن خالل التدلي:

 نتائج الفرض األول:  

للتحيص  ن الفرص األال: االذب ياص علي  ياب ووجاد عالقاة إاوبد ةاة  ا  ياللاة إ"صادئةة 
صاااف الثاااديي الثاااديوب. واااا "طاااد   عاااد ال  باااين الداعيةاااة العيلةاااة االطفاااو األكاااديميي لاااد   اااال  ال

 (.4كيد عي الةدال اقا   االاوبدل بيروون بين الداعيةة العيلةة االطفو األكديميي الديي الاتدئم
 معامالت االرتباط بني الدافعية العقلية والطفو األكادميي (4جدول )

 العالقة بني املعلم والطالب االندماج األكادميي القلق السيطرة غري املؤكدة الفاعلية الرذاتية دـــــــــــــــــالبع

 *0.154 **0.383 **0.403- **0.365- **0.433 الرتكيز العقلي

 **0.308 **0.342 **0.319- **0.282- **0.398 التوجه حنو التعلم

 **0.446 **0.461 *0.145- **0.302- **0.542 حل املشكالت إبداعيا

 **0.410 *0.411 *0.165- **0.380- **0.456 التكامل املعريف

 *0.111 **0.671 **0.358- **0.408- *0.511 الفضول واالنفتاح العقلي

 **0.520 **0.498 **0.458- **0.518- **0.571 اليقظة العقلية

ل0.01**لدالالعن للل0.05*لدالالعن ل
عيةااة ( اجااوي عالقااة إاوبد ةااة  وجبااة يالااة إ"صاادئةد  بااين الدا4اوضاا   اان الةاادال اقااا  

العيلةة االداجة النلةة ابين  حعدي الطفو األكديميي  الفدعلةة الذاوةةو االيد دج األكديمييو العالقة 
ااجاااوي عالقاااة إاوبد ةاااة وااادلبة يالاااة  باااين اليعلاااا االطدلاااب( لااادب  اااال  الصاااف الثاااديي الثاااديوبو

 الطةطرر اير اليالادرو إ"صدئةد  بين الداعيةة العيلةة االداجة النلةة ابين  حعدي الطفو األكديميي 
 اليلص(و ابدلتدلي وحيص الفرم األال.
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 نتائج الفرض الثاني
للتحياااص  ااان طاااحة الفااارم الثاااديي: االاااذب يااااص علاااي  ياااب ال ووجاااد عااارا   ا  ياللاااة 

افيدذ( لد   ال  الصف الثديي  -إ"صدئةة عي الداعيةة العيلةة بين  تووطي ياجد   الذلوا
 ل لحطااد  هةيااة اياللااة الفاارا  بااين اليتووااطد  اياار اليروبطااةو الثااديوب. وااا اوااتاداص اختباادا ل

 .( يتدئم  لك5ااوت  الةدال اقا  
 اإلناث( يف الدافعية العقلية –لداللة الفروق بني )الرذكور  "ت" نتائج اختبار (5جدول )

 قيمة "ت" االحنراف املعياري املتوسط ن النوع دـــــــــــــــالبع

 الرتكيز العقلي
 5.00 35.46 93 ذكور

0.151 
 4.851 35.56 107 إناث

 التوجه حنو التعلم
 2.341 11.83 93 ذكور

0.491 
 2.631 11.62 107 إناث

 حل املشكالت إبداعيا
 3.331 15.62 93 ذكور

0.332 
 2.472 15.76 107 إناث

 التكامل املعريف
 2.211 11.19 93 ذكور

0.365 
 1.913 11.43 107 إناث

 ل واالنفتاح العقليالفضو
 2.231 15.57 93 ذكور

0.342 
 2.213 14.57 107 إناث

 الدرجة الكلية
 8.231 90.67 93 ذكور

0.283 
 25.36 89.61 107 إناث

( عدص اجوي عرا   ا  ياللة إ"صدئةة بين  تووطي ياجد  5يتض   ن الةدال اقا  
 ابذلك وحيص الفرم الثديي.  افيدذ( عي  حعدي الداعيةة العيلةة -الطال   الذلوا

 نتائج الفرض الثالث
للتحيااص  اان الفاارم الثدلااث: االااذب ياااص علااي  يااب ال ووجااد عاارا   ا  ياللااة إ"صاادئةة 

افياااادذ( لااااد   ااااال  الصااااف الثااااديي  -عااااي الطفااااو األكااااديميي بااااين  تووااااطي ياجااااد   الااااذلوا
اليروبطةو ااوتا  الةادال الثديوب. وا اوتاداص اختبدا ل ل لداللة الفرا  بين اليتووطد  اير 

 ( يتدئم  لك.6اقا  
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 اإلناث( يف الطفو األكادميي –لداللة الفروق بني )الرذكور  "ت" نتائج اختبار (6جدول )
 قيمة "ت" ومستوي داللتها االحنراف املعياري املتوسط ن النوع دـــــــــــالبع

 الفاعلية الرذاتية
 3.781 19.51 93 ذكور

2.113* 
 3.171 20.52 107 إناث

 السيطرة غري املؤكدة
 2.862 21.22 93 ذكور

0.923 
 2.761 21.32 107 إناث

 القلق
 3.432 19.89 93 ذكور

1.422 
 4.142 19.13 107 إناث

 االندماج األكادميي
 3.08 18.11 93 ذكور

3.871** 
 2.433 19.63 107 إناث

 العالقة بني املعلم والطالب
 2.372 14.12 93 ذكور

3.552** 
 1.664 15.13 107 إناث

 الدرجة الكلية
 7.141 92.95 93 ذكور

3.782** 
 4.352 95.73 107 إناث

( اجوي عرا   ا  ياللة إ"صدئةة بين  توواطي ياجاد  الطاال  6اوض   ن الةدال اقا  
و العالقاة باين افيدذ( عي  حعدي الطفو األكديميي  الفدعلةة الذاوةةو االيد دج األكاديميي - الذلوا

اليعلااااا االطدلاااابو الداجااااة النلةااااة( لصاااادل  افياااادذو اعاااادص اجااااوي عاااارا  عااااي ح ةااااة  حعاااادي الطفااااو 
 األكديميي  الطةطرر اير اليالدرو اليلص( ابذلك وحيص الفرم الثدلث جزئةد. 

 نتائج الفرض الرابع:
ةة للتحيص  ن طحة الفرم الراح : االذب ياص علي  يب ووجد عرا   ا  ياللة إ"صادئ

الداعيةاااة العيلةاااة عاااي الطفاااو األكاااديميي لصااادل   (2 ا اافضاااي (1 باااين  توواااطي ياجاااد   روفعاااي
 روفعاااي الداعيةاااة العيلةاااة. واااا وروياااب  اااال  عيااااة البحاااث وادزلةاااد اعاااص الداجاااة النلةاااة للداعيةاااة 
العيلةةو ثا "طد  لل  ن افابادعي األال االثدلاثو ثاا اختةادا الطاال  الحدطالين علاي ياجاد  

 ن هةية افابدعي لةيثلاوا  روفعاي الداعيةاة العيلةاةو االطاال  الحدطالين علاي ياجاد   قال  علي 
 ن افابدعي األال لةيثلوا  اافضاي الداعيةاة العيلةاةو ثاا واا اواتادص اختبادا ل ل لداللاة الفارا  

                                           

 عأكثر  االابدعي األعل ( عي   ةدو الداعيةة العيلةة. 184(  روفعي الداعيةة العيلةة الذين "صلوا عل  ياجة 1 
 عأقل  االابدعي األيي ( عي   ةدو الداعيةة العيلةة. 61(  اافضي الداعيةة العيلةة الذين "صلوا عل  ياجة 2 
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باااين  توواااطد  ياجاااد  الطاااال   روفعاااي ا اافضاااي الداعيةاااة العيلةاااة عاااي الطفاااو األكاااديمييو 
 ( ي ين يتدئم  لك.7قا  االةدال ا 

 نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بني متوسطي درجات مرتفعي ومنخفضي األداء (7جدول )
 على الدافعية العقلية يف الطفو األكادميي

 قيمة "ت" ومستوي داللتها االحنراف املعياري املتوسط ن اجملموعة البعد

 الفاعلية الرذاتية
 9.92 47.04 57 منخفض

8.710** 
 6.61 60.83 57 مرتفع

 السيطرة غري املؤكدة
 9.57 52.53 57 منخفض

8.091** 
 7.38 47.51 57 مرتفع

 القلق
 8.58 53.92 57 منخفض

7.661** 
 6.62 48.63 57 مرتفع

 االندماج األكادميي
 5.90 34.36 57 منخفض

7.193** 
 4.42 41.37 57 مرتفع

العالقة بني املعلم 
 والطالب

 12.34 64.95 57 منخفض
7.727** 

 10.50 81.45 57 مرتفع

 الدرجة الكلية
 34.41 271.50 57 منخفض

8.936** 
 25.49 309.79 65 مرتفع

ل.0.01**لدالالعن لمستوىلداللال
( اجوي عرا   ا  ياللة إ"صدئةة بين  توواطي ياجاد   روفعاي 7اوض   ن الةدال  

عيلةاااااة عاااااي الطفاااااو األكاااااديمييو علاااااي  حعااااادي الطفاااااو ا اافضاااااي األياا علاااااي   ةااااادو الداعيةاااااة ال
األكديميي الفدعلةاااة الذاوةاااةو االياااد دج األكاااديمييو العالقاااة باااين اليعلاااا االطدلااابو الداجاااة النلةاااة( 
لصااادل   روفعاااي الداعيةااااة العيلةاااة و ااجااااوي عااارا  عاااي  حعاااادي الطفاااو األكااااديميي  الطاااةطرر اياااار 

 لةة.اليالدرو اليلص( لصدل   اافضي الداعيةة العي

 نتائج الفرض اخلامس
للتحيص  ن طحة الفرم الاد ا: االذب ياص علي  يب ميكن التا ا حدلطفو األكديميي 
 ااان خاااالل الداعيةاااة العيلةاااة لاااد   اااال  الصاااف الثاااديي الثاااديوب. واااا اواااتاداص وحليااال االيحاااداا 

 اليتعدي التدااةي عل  الاحو التدلي:
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درجيي حسب أهمية تأثري العوامل املستقلة )الدافعية العقلية( نتائج حتليل االحندار املتعدد الت (8جدول )
 على املتغري التابع )الطفو األكادميي(

 "ت" ومستوى داللتها "ف" ومستوى داللتها R2 B Betaالتغري يف  R R2 أبعاد الدافعية العقلية

 **6.722 **45.168 0.182 0.353 0.187 0.187 0.432 الرتكيز العقلي

 **5.649 **31.903 0.123 0.261 0.043 0.140 0.374 إبداعيا حل املشكالت

 **4.473 **21.803 0.58 0.0162 0.114 0.026 0.162 الفضول واالنفتاح العقلي

( اهاا  هااةا يالااة 21,8و 45,2(  ن هةيااة لفل وراا"ااي بااين  8اوضاا   اان الةاادال اقااا  
عاي التا اا حادلطفو األكاديميي لادب  (و اهاذا مشاير إلا  عدعلةاة الداعيةاة العيلةاة0,01عاد  طاتو   

( اجيةعءااااد يالااااة 4,47و 6,72 ااااال  الصااااف الثااااديي الثااااديوب. ليااااد وراا"ااااي هةيااااة ل ل بااااين  
(. ا لااك ياادل علاا  وحيااص الفاارم الراحاا  جزئةاادو ليااد يتضاا   اان 0,01إ"صاادئةد عاااد  طااتو   

تا ااااا حاااادلطفو (  ن  هااااا العوا اااال اليطااااتيلة للداعيةااااة العيلةااااة االتااااي وطااااءا عااااي ال8الةاااادال اقااااا  
%(  ن التبادين عاي الطفاو األكاديمييو 18,7األكديميي هو الترليز العيلي االذب عطر  د هةيتب  
%(  ن التبدين عي الطفاو األكاديمييو 11,4يلةب الفضول اااليفتدا العيلي االذب عطر  د هةيتب  

 األكديميي.%(  ن التبدين عي الطفو 4,3يلةب "ل اليشكال  إبداتةد االذب عطر  د هةيتب  
 كيد ميكن طةداة  عديلة التا ا حدلطفو األكديميي  ن  حعدي الداعيةة العيلةة لدلتدلي:

 الفضول اااليفتدا العيلي 0,114الترليز العيلي+  0,432+ 61,269= يةةةةةاديةةةةةةولاألكةةةةةالةف
 "ل اليشكال  إبداتةد. 0,373+ 

لةة  الترليز العيليو "ل اليشكال  إباداتةد(  حعدي الداعيةة العي  طدهية ليد  حدلاطبة   د
يتادئم  بيااي عياد الطفاو األكاديمييو عاي عاي ياجاد  الطاال  التبادين وفطاير عاي ا افارير  ةتيعاة
 ن ولاك  إلا  مشاير اهاذا %59,40بلا   قد ولك األحعدي  ةتيعة وفطر   د يطبة  ن اليتعدي االيحداا

البدهةاة  الاطابة  ن "اين عاي عاي الطفاو األكاديميي التبادين  ان األحعادي الثالثاة عطار  يطابة عدلةاة
  خر . وفطرهد عوا ل
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بين الداعيةة  إمةدبةة يالة إ"صدئةد   إاوبد ةة إلي اجوي عالقة الف ضلاألول  دا  يتدئم 
االيد دج األكديمييو العالقة  العيلةة االداجة النلةة ابين  حعدي الطفو األكديميي  الفدعلةة الذاوةةو

بين اليعلا االطدلاب( لادب  اال  الصاف الثاديي الثاديوبو لياد ووطالي الاتادئم إلاي اجاوي عالقاة 
إاوبد ةااة واال ةة يالااة إ"صاادئةد  بااين الداعيةااة العيلةااة ابااين  حعاادي الطفااو األكااديميي  الطااةطرر اياار 

 اليالدرو اليلص(و ابدلتدلي وحيص الفرم األال.
ةااااااة الفاااااارم  اط ةااااااة "يااااااث  ن ويتاااااا  الطااااااال  حدلفدعلةااااااة الذاوةااااااةو اااليااااااد دج اوعت اااااار يتة

األكديمييو اعالقة  يبة بين اليعلا ا الحبو جعال الطاال   كثارر قادار علاي االيتباد  االتا اةا االاوعي 
حديفعاادالوءا اقاادااوءاو ا اان ثااا وا ةيءااد اوو ةفءاادو األ اار الااذب ايعكااا حصااوار امةدبةااة علااي ياععيااتءا 

اجعلءااا  كثاار قاادار علااي الترليااز ااالياادعد  يحاااو الااتعلا  اوةااد للتعد اال حيرايااة ااطاار  اا  لااال العيلةااة 
التحااادمد  التاااي واااواجءءاو لياااد  ن الفضاااول اااليفتااادا العيلاااي وااادعدها علاااي البحاااث ا ااارا األوااائلة 

جدياادرو الااذلك  ا عااداف  علو ااد  اكتطاد  ااالوتفطادا عاان األ اوا الغد ضااةو  ياد واادعدها علاي
 عااد "لءادو ااواتاداص حدلرتاد االشاعوا الصايبةو اليشاكال  ا واجءاة دار علا  التحادباليا اكتطاد 

 األعنداو االوطول إلي "لول إبداتةة ا تاوعة لليشكال . جية  وةد   ءداا  وفنير  وتوتةة
إلااي  ن الطااال   ا الداعيةااة العيلةااة  Alfonso & Yang (2019)كيااد   اادا 

و ابدلتدلي يتيتعون حصحة يفطةة اجطايةةو ااتييازان اليروفعة يتطيون حطفو  كديميي  روف 
حديفعدالوءا االمةدبةةو ااح ون حعالقد  اجتيدتةاة  طاتيرر ا يباةو لياد وعاد الداعيةاة العيلةاة 
االطفو األكديميي عد الن "دويدن عي عيلةة التعلاو ععاد د يتييز الطال  حدلداعيةة العيلةة 

نير افبداعي االيراية عاي عيلةاد  الاتعلاو ابدلتادلي االطفو األكديمييو عنيءا مطتاد ون التف
يتحطاااان الايااااو اليعرعااااي لااااديءا  اااا  جااااوير األياا األكااااديميي. ااوفيااااي يتاااادئم الفاااارم األال 

 .(Smith, 2016; Omaima, 2018; Alfonso & Yang, 2019)ايتدئم
ةاة كيد ميكن وفطير يتةةة الفرم األال حأن ايد دج الطال  عي  ادقشاد  عريماة اجيدت

 ا يااة اهديعااة حعياادا عاان  حتااوب الياااءم اليياارا جعاال اليةتياا  اليداوااي  كثاار  تعااة للطااال   
 ياااد وااادعد علاااي زاااادير ثياااتءا حأيفطاااءا اقااادااوءا اعااادعليتءا الذاوةاااةو األ ااار الاااذب  يعكاااا علاااي 

 & Wurf) كياد  كاد  يتادئم) ياععياتءا العيلةاة اورليازها  ثاادا  ياا اليءادص ااأليشاطة األكديميةاة

Groft-piggin, 2015; Martin et al., 2019) . 
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إلااي  يااب ال ووجااد عاارا   ا  ياللااة إ"صاادئةة عااي الداعيةااة  الفةة ضلالنةةاني  اادا  يتاادئم 
افيااادذ( لاااد   اااال  الصاااف الثاااديي الثاااديوب. اايكااان  -العيلةاااة باااين  توواااطي ياجاااد   الاااذلوا

ير"لااااة العيراااااةو وفطاااير ولااااك الاتةةااااة عااااي تااااوا  ن لاااال  اااان الااااذلوا اافياااادذ ميةشااااون يفااااا ال
ااتعرتااون لااافا اليتطلبااد  التعلةيةااةو ااياا  علاايءا يفااا األتباادا الدااوااةةو اهااذا يتطلااب  اااءا 
قدا  ادوب  ن االيتبد  االترليز العيلي اافهبادل علاي األيشاطة التعلةيةاة حصادا ا"ابو ا راياة 

ةيةااة وتطلااب  اان عااي التعد اال  اا  اليشااكال  االتحاادمد  األكديميةااةو ليااد  ن  تباادا األيشااطة التعل
الاااذلوا اافيااادذ الترلياااز االاااوعي عاااي عيلةاااة الاااتعلاو  ياااد مةعلءاااا علاااي يفاااا اليااادا  ااان البحاااث 
ااف ااال  ااالوتنشاادف اااليفتااادا علااي لاال  اااد هااو جديااد  لتل ةاااة  تطلباادوءا التعلةيةااةو اوحيياااص 

 إيةدزا  عي "ةدوءا الشاصةة ااألكديميةة ااالجتيدتةة.
االتاي ووطالي إلاي  (Heilat & Seifert, 2019) ايتادئمااوفياي يتادئم الفارم الثاديي 

  2016عادص اجااوي عاارا  عااي الداعيةااة العيلةااة باين الااذلوا اافياادذ. الااذلك يتاادئم   "يااد علاايو 
( االتااي ووطاالي إلااي عاادص اجااوي عاارا  عااي الداعيةااة العيلةااة بااين الااذلوا 2019عااداو هااداانو 

 Alfonso & Yang, 2019; Martin etاافيادذ. ااختلفاي يتةةاة الفارم الثاديي ايتادئم  

al., 2019 االتااي ووطاالي إلااي اجااوي عاارا  عااي الداعيةااة 2019   ااب علاايو إمياادن خلاافو )
العيلةة باين الاذلوا اافيادذ لصادل  افيادذ. لياد وتفاص يتادئم الفارم الحادلي جزئةاد ايتادئم ححاث 

باااين الاااذلوا ( االتاااي ووطااالي إلاااي عااادص اجاااوي عااارا  عاااي الداعيةاااة العيلةاااة 2016 حياااد علاااي  
اافيدذو سةيد عدا ُحعد الترليز العيلي االذب   دا  الاتدئم إلي اجوي عرا  بين الاذلوا اافيادذ 
لصااادل  افيااادذ عاااي الترلياااز العيلااايو "ياااث  ن الطدلاااب الاااذب لدماااب تاااعف عاااي الترلياااز العيلاااي 

ألكاديمييو  وصف حيدار  اافضة عي ورليز اوا ةا ايتبدهبو االييل إلي عدص التا ةا االتطاواس ا
 اَونون لدمب  عوا حدف"بدل  ثادا  واجءة لليشكال .

إلي اجوي عرا   ا  ياللة إ"صدئةة بين  تووطي ياجاد   الف ضلالنالث  دا  يتدئم 
افياادذ( عااي  حعاادي الطفااو األكااديميي  الفدعلةااة الذاوةااةو االيااد دج األكااديمييو  -الطااال   الااذلوا

النلةاة( لصادل  افيادذو اعادص اجاوي عارا  عاي  حعادي الطفاو العالقة بين اليعلاا االطدلابو الداجاة 
 األكديميي  الطةطرر اير اليالدرو اليلص( ابدلتدلي وحيص الفرم الثدلث جزئةد.

اايكاان وفطااير ولااك الاتةةااة عااي تااوا   ةعااة لاال  اان الااذلوا اافياادذ  "يااث  ن افياادذ 
 ااة عالقااد   يبااة  اا  اليعليااين  كثاار ححثاادو االيياال إلااي العياال الةياادعي االااتعلا التعااداييو ا قد

االيعلياد  اافياار ياخاال اليداوااةو "يااث معت ار  لااك  صاادا  اان  صاديا الشااعوا حدأل اادن  ثااادا 
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 واجءااااة اليشااااكال  االصااااعوبد  االتحاااادمد  ااألز ااااد و ععاااااد د وتااااأخر الطدلبااااد  عاااان "ضااااوا 
ن  د وطدل الحصص الدااوةة  ا وتغيب ل رف  د  ا عدص عءا جزا  ن  اءم  يرا  عنيءد ورعد

ز ةالوءاادو  ا وطااأل اليعلااا الااذب ميااوص بتاادااا الياااءم للحصااول علااي  ااد يايصااءد  اان  علو ااد  
 ا عداف اوطتنيلءدو االذب بداا  مطدعدهد عي  لك.

كياااد ميكااان وفطاااير الفااارا  باااين الاااذلوا اافيااادذ عاااي  حعااادي الطفاااو األكاااديميي  الفدعلةاااة 
يعلا االطدلبو الداجة النلةة( لصدل  افيدذو إلاي  ن الذاوةةو االيد دج األكديمييو العالقة بين ال

افياادذ  كثاار ا  العااد اوطاادؤل ابحثااد عاان اليعااداف االيعلو ااد  االحياادئصو "يااث وةااد الطدلبااد  
 كثاااار  هدحااااد لليكتبااااة االبحااااث ع اااار الوواااادئل التناولوجةااااة ا واااار  عااااي  ياا  تطلبااااد  الييااااراا  

 علااي الااداجد  االحصااول علااي اليراكااز األالااي الدااوااةةو ااالجتءاادي عااي اليااذاكرر للحصااول علااي 
وااواا علااي  طااتوب اليداوااة  ا افيااا  االيااديراد  التعلةيةااة  ا علااي  طااتوب الير"لااة الثديواااةو 
اهذا  د والاد  يتادئم الير"لاة الثديوااة علاي  اداا الطااوا  اليدتاةة االتاي وشاير يائياد إلاي وفاو  

ألالاايو ليااد يالااد  الاطاابة بااين الااذلوا اافياادذ الطدلبااد  ا"صااولءا باطاابة  ك اار علااي اليراكااز ا
اليلتحياااين حدلنلةاااد  التاااي وتطلاااب ياجاااد  وحصااايل  روفعاااة عاااي  اااءدير الير"لاااة الثديوااااة  "ياااث 

 مال"  وفو  افيدذ علي الذلوا بتلك النلةد .
كيااد وعياال افياادذ علااي وايةااة لفداوءااد ا اوءااد اقاادااوءد عااي  واجءااة اليواقااف التعلةيةااةو 

د حعادص الثياة عاي  عداعءاد ا علو دوءاد "اول  وتاو   اد وعيال علاي باذل جءاد  ك ار اعاد إ"طدوء
 عي اليذاكرر االتيكن  ن الييرا  الوتعدير ثيتءد بافطءدو االيدار علي اجتةدز االختبداا .

 (Shafi, et al., 2018; Martin & Marsh, 2019) ااوفياي يتةةاة الفارم الثدلاث ايتادئم
  عاااي الطفاااو األكاااديميي باااين الاااذلوا اافيااادذ لصااادل  افيااادذ. االتاااي ووطااالي إلاااي اجاااوي عااارا 

 ,Collie, et al., 2016; Datu & Yang)ااختلفاي يتادئم الفارم الثدلاث ايتادئم ححاث 

2016; Mawarni, et al., 2019)  االتاي ووطالي إلاي اجاوي عارا  2019   ايرب  طاعدو )
 عي الطفو األكديميي بين الذلوا اافيدذ لصدل  الذلوا. 

ياااد ميكااان وفطاااير عااادص اجاااوي عااارا  باااين الاااذلوا اافيااادذ عاااي  حعااادي الطفاااو األكاااديميي ك
 الطةطرر اير اليالدرو االيلص( إلي   ةعة الير"لة العيراة اهي  ر"لة  راهية  تأخررو ا د وتطا 
حب ووور اقلصو ا لي   ةعة الير"لة الثديواة اهاي  ر"لاة وحدياد  صايرها ا طاتي لءا. ااتفاص  لاك 
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 ,Martin, et al., 2010; Rosemary, et al., 2019; Safoura & Behzad)ايتادئم 

 االتي ووطلي إلي عدص اجوي عرا  عي الطفو األكديميي بين الذلوا اافيدذ. (2019
كياد ميكاان وفطااير يتةةااة الفاارم الثدلااث إلااي   ةعااة  ر"لااة الثديواااة العد ااة  "يااث يواجااب 

الصااااعوبد  االتحاااادمد  خدطااااة خااااالل عتاااارر جيةاااا   ااااال  ا دلبااااد  ولااااك الير"لااااة العديااااد  اااان 
اال تحدياااد  اعااااي  اااال ي اااادص التيااااواا الةديااااد االااااذب   ااااص علاااايءا  اااااذ التحاااادقءا حدلصااااف األال 
الثااديوبو ا ااان هاااذ  الصااعوبد  عااادص اتاااوا األواائلة  ا طاااعوبة عءاااا حعاا  األوااائلةو  ا اجاااوي 

ل  ثاادا اال تحاادن  طاعوبد  عاي التعد اال  ا  جءاادز لالتدبلايل  ا وعطال  اابكة االوصادل لااليتريااي
ولك الصعوبد  ورعا   ان  طاتوب اليلاص لادب لال  ان الطاال  االطدلباد و ابدلتادلي عادص الطاةطرر 
علااي ايفعاادالوءاو االفشاال عااي افجدحااة علااي حعاا  األواائلة التااي لاادن عااي  يااداوءا افجدحااة عليءااد 

 حطءولة ااطر عي ال راف العديمة.
  ياللة إ"صادئةة باين  توواطي ياجاد  إلي اجوي عرا   ا الف ضلال ابع  دا  يتدئم 

 روفعي ا اافضي األياا علي   ةدو الداعيةاة العيلةاة عاي الطفاو األكاديمييو علاي  حعادي الطفاو 
األكديميي الفدعلةااة الذاوةااةو االيااد دج األكااديمييو عالقااة اليعلااا االطدلاابو الداجااة النلةااة( لصاادل  

طفو األكديميي  الطةطرر ايار اليالادرو اليلاص(  روفعي الداعيةة العيلةةو ااجوي عرا  عي  حعدي ال
 لصدل   اافضي الداعيةة العيلةة .

اوفطير  لك  ن الطال  الذين يتيتعون بداعيةة عيلةة  روفعة يتطيون حفدعلةة  اوةة عاد 
 واجءااااة التحاااادمد  االصااااعوبد  األكديميةااااة اليو ةااااةو حدفتاااادعة إلااااي االيااااد دج  اااا  ز الئااااب عااااي 

لفصل الدااوي  ا خداجبو هذا إلي جديب ويتعب حعالقد   يبة    ز الئب األيشطة وواا ياخل ا
االيعليااين ياخاال اليداوااةو الدمااب  ثاادبرر ا"اارص علااي "ضااوا "صصااب الدااوااةةو اعءااا  حتااوب 
الييااراا  الدااوااةة وااايةد  اااب لتحييااص التواعاااص األكااديمييو االتفااو  الدااواااي حشااكل  اتلااف عااان 

"يث إن الطال   اافضي الداعيةة العيلةة ال محطاون إياار  الطال   اافضي الداعيةة العيلةةو
 اقاادوءا حطرايااة جياادرو اااجلااون  عياادلءاو اوااااف  لااديءا الفدعلةااة الذاوةااةو ااييلااون إلااي العزلااة 
اااليطواا اعدص اليشدالة عي األيشطة    امخرانو اال يءتيون حدلاوا"ي األكديميةة عي "ةادوءاو 

تدعة إلي ووا العالقة بياءا اباين  عليايءا از الئءااو الاديءا  اعوا ااتعثران عي يااوتءاو حدف
 يائا حدليلص عي جية  األيشطة االيءدص ابصفة خدطة األيشطة االيءدص الدااوةة.
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 Smith, 2016; Omaima, 2018; Shafi, et)ااوفيي يتةةة الفرم الراحا  ايتادئم 

al., 2018; Alfonso & Yang, 2019) يتةةااة الفاارم الراحاا  حااأن  . ليااد ميكاان وفطااير
الطااال   اب الداعيةااة العيلةااة اليروفعااة مكااون لااديءا ووجااب امةاادبي يحااو الااتعلاو حيعاااي  يااب يااثين 
التعلا  ان  جال الاتعلاو الدماب اليادار علاي اواتاداص  ءاداا  التفنيار حطراياة  اط ةاة ا وتاوتةةو 

 ةة لليشكال  التي وواجءب.اوي ل اجءد  ي ر امخران ااالوتفدير  اءد عي إمةدي "لول إبدات
إلاااي  يااب ميكااان التا ااا حااادلطفو األكااديميي  ااان خااالل الداعيةاااة الفةةة ضلالسةةةام ل  اادا  يتاادئم 

العيلةااة لااد   ااال  الصااف الثااديي الثااديوب. ا ن  هااا العوا اال اليطااتيلة للداعيةااة العيلةااة االتااي وطااءا عااي 
%  ااان التبااادين عاااي الطفاااو 18,7تاااب التا اااا حااادلطفو األكاااديميي هاااو الترلياااز العيلاااي االاااذب عطااار  اااد هةي

%(  ااان التبااادين عاااي الطفاااو 11,4األكاااديمييو يلةاااب الفضاااول اااليفتااادا العيلاااي االاااذب عطااار  اااد هةيتاااب  
%  ان التبادين عاي الطفاو األكاديميي. 4,3األكديمييو يلةب "ال اليشاكال  إباداتةد االاذب عطار  اد هةيتاب 

االتاي  (Alfonso & Yang, 2019; Martin et al., 2019)اوتفاص ولاك الاتةةاة ايتادئم يااواة 
   دا  إلي  ن الداعيةة وطءا عي التا ا حدلطفو األكديميي.

اوعت ر يتةةة الفرم الحدلي   ةيةة "يث إن الداعيةة العيلةة االطفو األكديميي  ان اليتغيارا  
بءااد  ااال   االمةدبةااة االيا اارا  الدالااة علااي الطااعدير االصااحة الافطااةة االعيلةااةو االتااي مةااب  ن يتحلااي

ا دلباد  الير"لااة الثديوااةو االااذين هاا قاادير اليطااتي ل االيا  علااي عادويءا  ءاادص عديادر لتحييااص  يو"ااد  
 .(Hirvonen, Yli - Kivisto, Putwain, Ahonen & Kiuru, 2019)  اليةتي  اوطلعدوب

ة اايكن وفطير ولك الاتةةة حأن ويت   ال  الير"لة الثديواة حيطاتوب  روفا   ان الداعيةا
العيلةة مةعلءا  كثر قدار علي الترليز االوعي االيتبد  االفضول اااليفتدا العيليو اافيااك للواق  
اق لءا أليفطءاو  يد مطءا حشكل ل ير عي وايةاة لفادااوءا اقادااوءا عادعليتءا الذاوةاة عاي  واجءاة 

يو اقااد   اادا  التحاادمد  االصااعوبد  األكديميةااة  اان خااالل اوااتادا ءا ليءااداا  الطفااو األكااديمي
االتاي ووطالي إلاي اجاوي عارا  يالاة إ"صادئةد عاي  (Anderson, 2019)إلي  لك يتدئم ححاث 

الرعد ةة الافطةة االصحة الافطةة االعيلةة بين ال ةدويين الي لي االبعدب لدب اليةيوعة التةرا ةاة 
ن الرعد ةااة لصاادل  ال ةاادو البعااد و ليااد   اادا  الاتاادئم إلااي عدعلةااة الطفااو األكااديميي عااي وحطااي

 الافطةة االصحة الافطةة االعيلةة.
كيد ميكن وفطير يتةةة الفرم الاد ا حأن الداعيةة العيلةة ودع  الطاال  إلاي االهتيادص 
حدألعيدل ااأليشطة التي ميو ون بءدو اوعطاي   اال حدلتوطال ألعنادا جديادر ا ا  هةياة اهديعاةو 
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"ااادو ااالواااتيتد  حااادلتفنير عاااي األيشاااطة ابدلتااادلي وةعااال "ةااادر الطاااال   يتعاااة ا كثااار  راياااة ا ر 
 االيءدص األكديميةة  ن خالل التفدعل    امخران. 

 عي توا يتدئم البحث الحدلي وا ات  عدر ووطةد  هي:
  وأهيال الياادئيين علاي العيلةااة التعلةيةاة حدليرا"اال التعلةيةاة الياتلفااة اخدطاة عااي الير"لااة

يدص حنثدار اوايةة الداعيةة العيلةة حكل  حعديهد ااوتادا ءد عي اليواقف الثديواة علي االهت
 التعلةيةة حصفة خدطة ا واقف الحةدر حصفة عد ة.

  تراار االهتيدص حدأليشطة التي وايي الطفو األكديميي لدب الطال  االطدلبد   يد يزاد
  ن عدعليتءا اايد دجءا عي األيشطة التعلةيةة.

 يةة العيلةة االطفو األكديميي عي عيلةة التعلاو  يد مطءا عي زادير وو ةس  ءداا  الداع
قدار الطال  االطدلبد  علي االيفتدا العيلي االترلياز ااالياد دج حفدعلةاة ياخال األيشاطة 
التعلةيةااة اوط يااص  ااد وعليااو  عااي اليواقااف الياتلفااةو  يااد مطااءا حشااكل ععاادل عااي وحطااين 

 وحصيلءا الدااوي.

فةةيلءةةو لمةةالعنةةف العنةةبلنتةةااللالمكةةثلالكةةاليلية ةةنلاسةة ا لم  ةة لمةةنلال  انةةاال
لوالمكوثلالةستقبليالمنل 

 .الطفو األكديميي اعالقتب حدلداعيةة العيلةة اافيةدز األكديميي لدب  ال  الةد عة 
 ميي.ييذجة العالقد  بين الطفو األكديميي االداعيةة العيلةة االتواعص األكدي 
   الطفااااااااو األكااااااااديميي اعالقتااااااااب حدلنفاااااااادار الذاوةااااااااة االداعيةااااااااة األكديميةااااااااة لاااااااادب  ااااااااال

 الير"لة الثديواة.
   الطفااااااو األكااااااديميي اعالقتااااااب حدليرايااااااة األكديميةااااااة االداعيةااااااة األكديميةااااااة لاااااادب  ااااااال

 الير"لة الثديواة.
 .الطفو األكديميي اعالقتب حدلداعيةة األكديميةة اووجءد   هداف االيةدز 
  ا ويد  الشاصةة االيراية األكديميةة عي التا ا حدلطفو األكديميي. يا 
  .ياا ويد  الشاصةة االداعيةة العيلةة عي التا ا حدلطفو األكديميي 
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 ةــــربيــــع العــــراجـــــأوال: امل
لباااة الير"لاااة (. الاااذلدا اليت لاااوا اعالقتاااب حدلداعيةاااة العيلةاااة لااادب  2017 عاااراا  عياااة ااتاااي  
 .107 -71(و 2  . ةلة للةة التربةةو الةد عة اليطتاصراةوافعدايمة

(. اليدار التا ااة للداعيةة العيلةاة حدلتحصايل األكاديميي لادب عيااة  ان 2016 "يد علي الشراا  
 لبااة جد عااة اليصااةاو  ةلااة الدااوااد  التربواااة االافطااةةو جد عااة الطاالطدن قاادبووو 

 .389 -376(و 2  10
(. الصاااوار األاييةاااة لي ةااادو لدلةفوايةاااد للداعيةاااة 2008 حياااد حكااار يوعااال  يو عياااص  "ياااد  رعاااوو 

العيلةة  يااوة  يدايةة علي  لبة للةة العلاوص التربوااة الةد يةاة األياراا عاي األاينو 
 .294 -257(و 2  24 ةلة جد عة ي شص للعلوص التربواة االافطةةو 

للعالقاااد  باااين الطفاااو األكاااديميي اقلاااص االختبااادا  (. وحليااال اليطااادا2018"طااان واااعد عدبااادين  
 ةلاة للةاة التربةاةو االثية حادلافا االتواعاص األكاديميي لادب  اال  الير"لاة الثديوااة. 

 .111 -50(و 4  33جد عة الياوسةةو 
 ةلة للةة  جدرو حيحدع ة اليوهوبين الطلبة لد  العيلةة (. الداعيةة2019"طن عطةب الحييدب  

 .24-1(و 1  35 ويولو  و جد عةالتربةة
علاااا الاااافا الترباااوب للطدلاااب الةاااد عي االيعلاااا (. 2007"طاااين  باااو ااااادشو زهرااااة ع اااد الحاااص  

 . عيدن: ياا اليطيرر للاشر االتوزا  االطبدعة.الييداو
اواادلة  (. الطاارعة افيااكةااة البصااراة اعالقتءااد حدلداعيةااة العيلةااة.2015يمديااة إواايدعيل لحياال  

 للةة التربةةو جد عة ي شص. ر, دجطتير اير  اشوا 
. ورجياة افبدا  الةدي اوتاداص قور التفنير الةدي ي لالص  عندا جديادر(. 2005إياااي يب بويو  

 حدوية الاواب. الرادم: الع ةكدن. 
( عااي Mat 4(.  ثاار بريااد م قاادئا علااي ييااو ج  كااداثي  الفوا ااد  2018وااءدص ا ضاادن عااواي  

(و 3دلباااد  جد عاااة اليصاااةا.  ةلاااة العاااوص التربوااااةو  وايةاااة الداعيةاااة العيلةاااة لااادب  
219- 251. 
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(. العالقة بين الطفاو األكاديميي اووجءاد   هاداف افيةادز لاد   لباة 2019 يرب  طعد "لةا  
 ةلاااة يااواااد  عربةاااة عاااي التربةاااة اعلاااا  الصاااف األال الثاااديوب حيحدع اااة الشااارهةة.

 .338 -297(, 162 الافاو 
االةااا  الدااواي التاصاص العيلةاةو الداعيةاة العيالو (. عاديا 2018 ادا  ياوا الادين  حياد  

اليةلاة التربوااةو واوهدج.  جد عاة  ال  لد  افمةدبةة التعلا لنفدار وا ااب كيتغيرا 
 .559 -447(و 52 كلةة التربةةو جد عة ووهدج, 
ليعتيادا  اا العيلةاة الداعيةاة باين التفدعال (.  ثار2019 ب علي  "يدو  ميدن خلاف ع اد اليةياد  

اليةلاة  ايبة الرادتاةد و  التربةاة كلةاة لطاال  األكاديميي التحصايل الرادتاةة علا 
 .881 -813(و 59 التربواةو للةة التربةةو جد عة ووهدجو 

 عا  االداعيةاة العيلةاة لليعرعاة الحدجاة  ان لنل الاط ي (. االوءدص2015عديل  حيوي الياشداب  

ةو  ةلاة الةييةاة اليصاراة للدااواد  الافطاةةو التربةا كلةاة  لباة لادب حدلحكياة التا اا
 .188 -135(و 88  25

 . اليطيرر عيدن: ياا اليعرعي. الافا علا(. 2010الزاول   الر"ةا ع د عيدي
 .اليطيرر ياا عيدن: اوط ةيد . ييد ج الداعيةة (.2015الرعو     "يد  حيد

 ااال   لااد  األكااديميي تواعااصاال العيلةااة الداعيةااة (. العالقااة بااين2019عااداو هااداان ا اايد  
 ةلاة للةااة التربةاة األودوااةة للعلاوص التربواااة اليديواةة.  عااي جد عاة العلةااد الدااواد 

 .1089 -1073(و 42  اافيطديةةو جد عة اليديوةةو
اادن:  رلااز  الداعيةااة العيلةااة اؤاااة جدياادر.(. 2014هااةا  حيااد علااي و اليااد واادلا "يااوك.   عيء

 يي ويو لتعلةا التفنير.
  عيءدن:  رلز يي ويو لتعلةا التفنير. افبدا  الةدي  فد ةا اوط ةيد .(. 2009حكر يوعل     حيد

(.  وادليب التفنيار االداعيةاة العيلةاة لاد   لباة للةاة التربةاة حةد عاة 2016 حيد علاي العطايرب 
 .82-63(.5  5اليةلة الدالةة التربواة اليتاصصة,اليلك وعوي.

ةااة بريااد م وااداا ي قاادئا علااي هبعااد  التفنياار عااي وحطااين الداعيةااة (. عدعل2019 ااي الطاايد خلةفااة  
العيلةة اااليد دج األكديميي لدب الطال  اليعليين عي توا  ييدل الطاةطرر الد دطةاة 

 .513-433(و 102  29لديءا.  ةلة الةييةة اليصراة للدااود  الافطةةو 
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اليةادل  قاوب  اوحليال الادقاد تفنيارال  ءاداا  علاي قدئا بريد م (.  ثر2019هشدص " يب الحطياي  
 ةلة للةة التربةةو جد عة االجتيدعيو  االبتنداب  التفنير وايةة علي العيلةة االداعيةة
 .176 -108(و 8  35 ويولو 
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