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 هص امل

ييدف البحث إلى التعرف عمى الطبيعة النمائية لكل من: الممكية النفسية بشكمييا:)الممكية 
( ، واإلندماج الدراسي Avey et al., 2009النفسية الُمحفزة، والممكية النفسية الوقائية( وفًقا لتصور )

الوجداني، واإلندماج الشخصي(  بأشكالو المختمفة:) اإلندماج المعرفي، واإلندماج السموكي، واإلندماج
( لدى تالميذ وتمميذات الصفوف الدراسية المختمفة بكل Reeve  and Tseng, 2011وفًقا لتصور )

من: المدرسة اإلبتدائية) مرحمتا الطفولة المتوسطة، والمتأخرة(، والمدرسة اإلعدادية:) مرحمة المراىقة 
تابعة إلدارة بنيا التعميمية بمحافظة القميوبية، خالل المبكرة( بمرحمة التعميم األساسي؛ بعدة مدارس 

(م، ونظرًا لمطبيعة 2120 -2121(م، وحتى العام الدراسي )2102 -2102الفترة من العام الدراسي )
النمائية لمبحث تم إعداد بطارية من االختبارات لتقييم كل من: الممكية النفسية، واإلندماج الدراسي 

ساسي؛ ضمت تمك البطارية بطاقتي مالحظة تم تطبيقيما خالل الفترة خالل مرحمة التعميم األ
(م عمى تالميذ الصفوف الثالثة األولى من المدرسة 2102/ 2102( إلى )2102/ 2102من:)

(م 2102/ 2102اإلبتدائية:) مرحمة الطفولة المتوسطة(، ومقياسين تم تطبيقيما خالل الفترة من:) 
الصفوف الثالثة األخيرة من المدرسة اإلبتدائية:) مرحمة الطفولة  (م عمى تالميذ2102/ 2102إلى )

(م عمى 2121/ 2102(م إلى )2102/ 2102المتأخرة(، ومقياسين تم تطبيقيما خالل الفترة من:)
تالميذ الصفين األول والثاني اإلعدادي، ومقياسين لمتعرف عمى متغيري البحث في ظل جائحة كورنا تم 

(م عمى تالميذ 2120/ 2121نت خالل الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي )تطبيقيما عبر اإلنتر 
الصف الثالث اإلعدادي، وأشارت النتائج إلى الطبيعة النمائية لكل من: الممكية النفسية بشكمييا، 
واإلندماج الدراسي بأشكالو المختمفة، وكذلك أظيرت التأثير السمبي لجائحة كورنا عمي متغيري البحث، 

تم تقديم مجموعة من التوصيات لمقائمين عمى العممية التعميمة وأولياء األمور، مع تقديم مع  كما
 .المقترحات والبحوث المقترحة

 انكهمبث املفتبحْت
مرحمة  -مرحمة الطفولة -مرحمة التعميم األساسي -اإلندماج الدراسي -الممكية النفسية

 .الدراسة النمائية الطولية -المراىقة
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Psychological Ownership and Academic Engagement among Basic Education 

Stage' Students: Longitudinal Growth Study 

         The present research aims to identify the developmental dynamic of 

two psychological ownership shapes: Promotion-orientated and Prevention-

orientated psychological ownership according to (Avey et al., 2009) and 

academic engagement types: cognitive, behavioral, emotional and personal 

agency or agentic engagement according to (Reeve  and Tseng, 2011) among 

different rows' students  in Basic Education Stage:(childhood and 

adolescence stages) from several schools affiliated benha educational 

administration in Qalyubia Governorate during the academic year (2012-

2013) until (2020- 2021). The researcher prepared a battery of tests to 

identify the psychological ownership and academic engagement during the 

basic education stage including two observation cards that applied during 

(2012-2013) to (2014-2015) on three first rows of primary school; two scales 

that applied during (2015- 2016) to (2017-2018) on last three rows of 

primary school; Two scales that applied during (2018- 2019) to (2019- 2020) 

on first and second rows of middle school; finally: two scales to identify the 

research variables during Corona Pandemic applied online on (2020- 2021) 

for the third year middle school students. The findings indicated the 

developmental nature of: psychological ownership and academic 

engagement, also finding shows the negative effect of Corona Pandemic on 

both variables. The research also presented a set of recommendations and 

research proposals for those on charge of the educational process, parents, 

researchers in the fields of psychological measurement and educational 

evaluation. 
 

 
psychological ownership- academic engagement- Basic Education Stage- 

childhood stage- adolescence stage- Longitudinal Growth Study. 
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 مقدمت
ُيمثل اإلىتمام بالعممية التعميمية مطمًبا أساسًيا لجميع األفراد داخل كافة المجتمعات؛ ذلك أن 

والوعي السياسي، كما التعميم ُيعد الركيزة األساسية لتحقيق: التنمية اإلقتصادية، والتنمية اإلجتماعية، 
ُيمثل المبنة األساسية لبناء الحاضر والمستقبل، وتأتي مرحمة التعميم األساسي كأولي المراحل التعميمية 
التى يمتحق بيا الفرد منذ سنواتو األولي؛ حيث يتعمم التالميذ خالليا الميارات األساسية الالزمة لثقل 

ظيار مواىبيم؛ لذا أصبح التعميم األساسي حًقا إلزامًيا لجميع أفراد المجتمع كونو ُيمثل  شخصيتيم، وا 
أحد األىداف التنموية التي يسعى المجتمع إلى تحقيقيا عمى نحو فعال؛ ومن ىنا تأتى أىمية تمك 
المرحمة عمى إعتبار أنيا تمثل المبنة األولى لكل من: مرحمة التعميم الثانوي، ومرحمة التعميم العالي؛ 

ساسي: مرحمة ما قبل المدرسة وتضم أطفال الروضة، ومرحمة المدرسة وتضم: ويتضمن التعميم األ
 تالميذ المدرستين: اإلبتدائية واإلعدادية.

( أن مرحمة ما قبل المدرسة تقابل مرحمة الطفولة المبكرة؛ 22: 0222ويري حامد زىران ) 
قابل مرحمة المدرسة كل من: والتى تمتد من العام الثالث الميالدي وحتى نياية العام الخامس، كما ت

الطفولة الوسطى والتى تمتد من العام السادس الميالدي وحتى العام الثامن، وتتضمن تالميذ الصفوف 
الثالثة األولى من المدرسة اإلبتدائية، والطفولة المتأخرة والتى تمتد من العام التاسع الميالدي وحتى 

الثة األخيرة من المدرسة اإلبتدائية، والمراىقة العام الحادي عشر، وتتضمن تالميذ الصفوف الث
المبكرة؛ والتى تمتد من العام الثاني عشر من الميالد وحتى العام الرابع عشر، وتتضمن تالميذ 

 المدرسة اإلعدادية.
وعمى الرغم من أىمية التعميم األساسي إال أن اجتياز تمك المرحمة يشكل تحدًيا لكل من: 

تعميمية عمى حد سواء؛ وثمة شواىد عديدة تنبئ عن قصور النظام التعميمي في التمميذ، والمنظومة ال
استيعاب جميع األطفال في سن التعميم األساسي، إضافة إلى عدم قدرتو عمى االحتفاظ بجميع التالميذ 

 (.2121حتى نياية المرحمة أو اكسابيم الميارات األساسية كالقراءة والكتابة )فرج أبو سميمان، 
انب أخر: ىناك العديد من المشكالت التى تتسم بيا مرحمتا: الطفولة والمراىقة لعل ومن ج

أكثرىا شيوًعا: الخوف من الذىاب إلى المدرسة، واإلنقطاع عن الدراسة وترك المدرسة، والغياب 
المتكرر، وضعف األداء األكاديمي، والتنمر، والعنف، وعدم الرغبة في ممارسة األنشطة المدرسية، 

 (.022 -22: 2100شعور بالخجل واإلنطواء، والتأخر الدراسي ) بمقيس داغستاني،وال
ومن المشكالت أيًضا التى تواجو تالميذ مرحمة التعميم األساسي: تدني األداء األكاديمي  

(، 2102؛ ونوال خميل، 2102؛ وأحمد بدر، 2112؛ وليمي حسام الدين، 2112)ماجدة سميمان، 
؛ وأماني 2101؛ والمعتز باهلل عبد الرحيم، 2100لمتعمم )أحالم الشربيني، ونقص مستوى الدافعية 
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(، والتسرب من التعميم واإلنقطاع عن الدراسة )مديحة 0222؛ والسيد سكران، 2101عبد الحميد، 
 (.2102؛ وسويمم سعيد، 2102؛ وأمل قطب، 2102؛ وسناء عبد الحميد، 2121محمد، 

من الدراسات السابقة والبحوث في مجال التربية وعمم  ومن خالل إطالع الباحث عمى بعض
النفس التي تناولت نواتج التعمم بمرحمة التعميم األساسي؛ أمكن القول أن تمك المشكالت التى يعانى 
منيا تالميذ مرحمة التعميم األساسي؛ إنما ترتبط بدرجة شعور التمميذ باإلرتباط النفسي بالمدرسة " 

 ;Pierce and Rodgers, 2004; Kark and Van Dijk, 2007سية" )الشعور بالممكية النف

Druian; Owens & Owen, 2015; Ovidiu; Lyle & McDonald, 2020; Isaacs, 

 & ,Day, Hanson, Maltby, Proctor(، كما ترتبط بمقدرتو عمى اإلندماج الدراسي:)2020

Wood, 2010; Dixson, Worrell, & Mello, 2017; Lei, Cui, & Zhou, 2018; 

Chen; Huebnerd & Tian, 2020.) 
ومن ىنا تأتي أىمية دراسة كل من: الممكية النفسية، واإلندماج الدراسي كمتغيرين أصيمين 
 ينتمَي إلى مجال عمم النفس التربوي؛ ليما دوٍر فاعل في التأثير عمى النواتج المختمفة لمتعمم؛
فاإلندماج الدراسي يزيد من مقدرة المتعمم عمى تحقيق نتائج إيجابية تظير في صورة مخرجات تعميمية 

 &.Reeve, 2012: 163; Schardt, 2019; Zhoc; Webster; King; Li)إيجابية 

Chung, 2019)؛ كما أنو يساعد عمى تطوير كفاءات إجتماعية ومعرفية جديدة(Karcher, 

Kuperminc, Portwood, Sipe, & Taylor, 2006; Parra, Dubois, Neville, Pugh-

Lilly, & Povinelli, 2002( ومن جانب أخر أشار ،Pierce,  Kostova, & Dirks, 2001; 

Chi and Han, 2008;  Md-Slidin, Sambasivan & Muniandy, 2010; Pierce 

and Jussila, 2010; Chung and Koo Moon, 2011; Olckers, 2013 أن الشعور )
بالممكية النفسية إنما يزيد من مقدرة التمميذ عمى تحقيق األىداف التعميمية المنشودة بما ينعكس في 

جعل يالممكية النفسية الشعور بأن ( Hovelynck, 2003)مخرجات تعميمية إيجابية؛ كما أشار 
 .المتعمم أكثر نشاًطا وفعاليوً 

ذات تأثيرات غير مرغوبة فى أداء  النفسيةالممكية المرتبطة بقد تكون المشاعر ومن جانب أخر 
األفراد والمؤسسات، حيث أنيا قد تمثل حجر عثر فى تحقيق أىداف المؤسسة، فقد تؤدي إلى رفض 
ظيار السموكيات المنحرفة  األفراد لتبادل المعمومات، وعرقمة العمل الجماعي، واستخدام العدوان، وا 

Pierce et al., 2001))،  كما أن عدم مقدرة التمميذ عمى تحقيق اإلندماج الدراسي قد يدفع بو إلى
، (Beasley; Vandiver; Dillard; Malone & Ott, 2020التسرب واإلنقطاع عن الدراسة )

الشعور بالقمق والتوتر، والممل، والشعور بالتعب  وكذلك(، (Martin, 2010والشعور بالعجز المتعمم 
 .Furlong, Whipple, St) واإلرىاق في أقل وقت ممكن، والنسيان، وعدم القدرة عمى التذكر

Jean, Simental, Soliz, & Punthuna, 2003)  . 
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رتباط النفسي بين الفرد وموضوع ما ممموس كجياز تتضمن الممكية النفسية فى جوىرىا اإل و 
 & ,Brown, Pierceكمبيوتر الذى يستخدمة أو االرتباط بموضوع غير ممموس مثل: فكرة ما )ال

Crossley, 2014) ،( وىو ما يؤكد عميوBaxter Aurisicchio & Peter, 2015 من أن )
ظير لديو شعور بالممكية لن يُ ؛ الموضوع أو اليدف الذي يفتقر إلى الخصائص الضرورية لمفرد

( أن Isaacs, 2020; Rousseau and Shperling, 2021اإلطار يري:) وفى ذات؛ النفسية
 الشعور بالممكية النفسية يمكن أن يتواجد فى غياب الممكية القانونية.

يتعين عمى الباحثين السعي نحو استكشاف الطبيعية أنو  (Ovidiu, et al., 2020)ويشير
، وخالل المراحل الدراسية والعمرية ختمفةالدينامية لمممكية النفسية فى السياقات األكاديمية الم

( أنو بالرغم من تعدد (Dawkins, Tian, Newman & Martin, 2017يؤكد المختمفة، كما 
مختمفة؛ إال أن معظم تمك الدراسات اعتمدت  ثقافيةالدراسات التى تناولت الممكية النفسية فى بيئات 

؛ وىو cross-sectional methodological approachesعمى مداخل بحثية منيجية مستعرضة 
ما أعاق فيم الطبيعة الديناميكية لمممكية النفسية فى السياقات التى تتغير فييا الظروف بمرور 

 .الوقت
ومن جية أخرى: فإن اإلندماج الدراسي قد يظير بشكل أكثر وضوًحا خالل مرحمة المراىقة؛ 

كثر عمًقا وتركيزًا؛ وىو ما ينعكس بشكل كبير في حيث  يميل المراىق إلى التأمل الذاتي، والتفكير األ 
مقدرتو عمى اإلندماج المعرفي، كما يتسم المراىق بأنة أكثر مقدرة عمى تكوين الصداقات، والتفاعالت 
اإلجتماعية شكل أكثر إيجابية وفعالية منو خالل مرحمة الطفولة؛ وىو ما ينعكس بشكل أكثر وضوًحا 

وجداني، كما أن الكفاءات اإلجتماعية والسموكية خالل مرحمة المراىقة في المقدرة عمى اإلندماج ال
فاعمية منيا خالل مرحمة الطفولة، وىو ما ينعكس فى اإلندماج السموكي خالل مرحمة المراىقة؛  أكثر

ومن ثم فاإلندماج الدراسي بأشكالو المختمفة يظير بشكل أكثر وضوًحا في مرحمة المراىقة مقارنة 
 .(Keating, 2004)طفولة المبكرة، والطفولة المتوسطةبمرحمتي: ال

ومن ىنا تأتى أىمية الدراسة النمائية الطولية لكل من: المشاعر المرتبطة بالممكية النفسية، 
 Ployhart and)والمقدرة عمى اإلندماج الدراسي خالل مرحمتى الطفولة والمراىقة؛ حيث يرى 

Vandenberg., 2010: 96) طولية تيتم ببحث التغيرات الفعمية الحادثة في أن الدراسات ال
المتغيرات خالل فترات زمنية محددة ال تقل عن ثالثة قياسات متكررة، ومن ثم فاالستنتاجات الناشئة 
عن الدراسات الطولية أكثر مصداقية ودقة من نظيراتيا بالنسبة لمدراسات المستعرضة، كون األولى 

بيعة ديناميكية مقارنة بالثانية التى تتناوليا عمى أنيا ذات طبيعة تتناول المتغيرات عمى أنيا ذات ط
 ثابتة نسبيًا.
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ويأتي البحث الحالي كمحاولة عممية لمتعرف عمى كل من: درجة الشعور بالممكية النفسية، 
ودرجة اإلندماج الدراسي من خالل دراسة طولية نمائية لدى تالميذ مرحمة التعميم األساسي:) مرحمة 

، ومرحمة الطفولة المتأخرة، ومرحمة المراىقة المبكرة(؛ عمى إعتبار أن كل مرحمة المتوسطةة الطفول
من المراحل الثالثة تتسم بمجموعة من الخصائص، كما أن اإلنتقال عبر الصفوف الدراسية المختمفة 

يبية؛ وفي ُيكسب المتعممين مجموعة من الخبرات التعميمية نتيجة ممارسة األنشطة التعميمية والتدر 
ذات الوقت يتأثر كل من: الشعور بالممكية النفسية، واإلندماج الدراسي بطبيعة وخصائص المرحمة 

 ;Pierce and Rodgers, 2004; Mhatmyaالعمرية والدراسية التى يمر بيا المتعمم)

Lohman; Matjasko & Farb, 2012; Tian, 2014; Pierce, Jussila &Li, 2017; 

Dixson, et al., 2017; Ng and Su, 2018; Chen, et al., 2020. 

 مشكهت اندزاست
لقد ظير مفيوم الممكية النفسية كأحد الموارد النفسية اإليجابية، فى إطار عمم النفس 
التنظيمي، وقد تطور ذلك المفيوم عبر الدراسات المختمفة؛ حتي أصبح مفيوم معقد؛ ذو بنيو متعددة 

 (.Avey, Avolio, Crossley & Luthans, 2009األبعاد )

لى الممارسات اإلجتماعية الثقافية و ن الممكية النفسية تعزو إلي االحتياجات الفطرية لمتممك إ  ا 
socio-cultural practices  التي تظير في المراحل األولى من نمو الطفل؛ بما يساعد الطفل في

(؛ كما تظير مشاعر (Pierce, Kostova, & Dirks., 2003 واآلخرين ذاتوالتعرف والتمييز بين 
مكن الطفل من الممكية النفسية لدي األطفال بسبب الدافع إلى التحكم في األشياء وحب تممكيا؛ بما يُ 

 .((Caspi, and Blau, 2011 مجميعل، وما ىو ممك يمتمكوالتمييز بين ما 

 ,Campbell, Joy, & Roll, 2016; Verkuyten and Martinovic) وتوصمت دراسة

2017; Ng and Su, 2018; Ovidiu, et al., 2020الممكية النفسية التباينات في الشعور ب ( أن
 Pierce etتوصمت دراسة ) لمفرد؛ في حين المستوى التعميميتعزو إلى: طبيعة المرحمة الدراسية، و 

al., 2017 طبيعة إلى( أنو ال توجد فروق دالو إحصائيًا فى درجة الشعور بالممكية النفسية تعزي :
 عامل المستوى التعميمي، وعامل العمر الزمني.المرحمة الدراسية، و 

 ,.Newman & Newman, 2009; Mhatmya; et alدراسة )أخر: توصمت  جانبومن 

2012; Chen, et al., 2020; Burns; Martin & collie, 2021 أن اإلندماج الدراسي ينمو )
 ;Pasion; Dias-Oliveira; Camachoاسة:)في حين: توصمت در بالتقدم في الدراسة 

Morais& Franco, 2021; Leino, Gardner, Cartwright & Döring, 2021 ) إلى أن
 اإلندماج الدراسي ال يختمف بإختالف المرحمة العمرية والدراسية.

مما سبق يمكن اإلشارة إلى التباين بين نتائج الدراسات والبحوث السابقة حول دور: المرحمة 
 لعمرية، والصف الدراسي في كل من: الشعور بالممكية النفسية، ودرجة اإلندماج الدراسي.ا
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 ويري الباحث من خالل مراجعة األدبيات السابقة من أطر نظرية ودراسات وبحوث سابقة مثل:)

Fantuzzo and McWayne, 2002; McWilliam and Casey, 2008; Bierman, 

Domitrovich, Nix, Gest, Welsh, Greenberg & Gill, 2008; Liew, McTigue, 

Barrois, & Hughes, 2008; Luo, Hughes, Liew & Kwok, 2009 أن اإلندماج )
السموكي يمثل أكثر أشكال اإلندماج الدراسي إىتماًما من جانب الباحثين خالل مرحمة الطفولة؛ ويرجع 

ة بشكل يتفق وطبيعة المواقف التى يمر ذلك إلى عدم مقدرة الطفل عمى التعبير عن مشاعرة وعواطف
بيا، ومن جانب أخر تركز المقررات الدراسية عمى الجانب السموكي؛ من خالل ممارسة مجموعة من 

 األنشطة الصفية والالصفية.

( أن تراكم الخبرات التعميمية يمثل إحدى العوامل األساسية Rose-Krasnor, 2009كما يري )
( أن Marks, 2000) ، ويشيرالدراسي خالل مرحمة الطفولة المتوسطة المسميمة فى درجة اإلندماج

اإلندماج الدراسي خالل فترة الطفولة المتوسطة يمثل دالة لمخصائص الفردية، واإلمكانات الذاتية، 
 & Skinner, Furrer, Marchandوالخبرات التعميمية لدي الطفل؛ في حين يرى 

Kinderman, 2008; Rose-Krasnor, 2009 أنو دالة لمتفاعالت المستمرة بين التمميذ وبيئة )
 &Hughes, Luo, Kwokيشير )، كما التعمم المحيطة وما تتضمنة من أنشطة تعميمية وتدريبية

Loyd, 2008; Skinner et al., 2008 أن اإلندماج خالل مرحمة الطفولة المتوسطة يكون )
ولة المبكرة؛ حيث يزداد الشعور بالكفاءة الذاتية، باإلندماج خالل مرحمة الطف وموجًيا ذاتًيا مقارنً 

 وباإلمكانات الذاتية والشخصية.
( أن أعمى درجات اإلندماج الدراسي خالل مرحمة التعميم اإلبتدائي Marks, 2000كما يؤكد )

تظير خالل الصفوف المتقدمة؛ كنتيجة لمعب الجماعي بين التالميذ بعضيم البعض، وقدرة التمميذ 
 تكوين الصداقات.عمى 

وعمى الرغم من اإلىتمام المتزايد بين الباحثين فى دراسة الممكية النفسية، واإلندماج الدراسي إال 
أن ىناك تباين كبير فى تحديد بنية وشكل ىذين المتغيرين بمرور الوقت باإلنتقال من صف دراسي 

 & Jimerson, Campos, & Grief, 2003; Fredricks, Blumenfeldإلى أخر أعمى )

Paris, 2004  Appleton, Christenson, & Furlong, 2008; Fredricks and 

McColskey, 2018.) 

 ,O’Connell and Dyment, 2003; Wittmer, 2001; Sibthorp)ويرى كل من:

Paisley & Gookin, 2007كما قام ؛ ( أن اإلندماج الدراسي ُيمثل دالة لمشعور بالممكية النفسية
(Olckers, van Zyl & van der, 2021) عمى أسموب التحميل البعدي  بدراسة إعتمدت

التى تناولت الممكية النفسية، وأظيرت النتائج أن الشعور  والبحوث السابقة لمجموعة من الدراسات
 بالممكية النفسية يدفع باألفراد إلى اإلندماج فى الميام المنوطة بيم.
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فراد عنما يشعرون  بأن المؤسسة تمبي إحتياجاتيم ( أن األAvey, et al., 2009ويري )
األساسية، ينعكس ذلك فى تقديميم لمساىمات إيجابية لتمك المؤسسة، وبالتالى تزيد مقدرتيم عمى 

 & Chai; Song & Mahn, 2020; Dai; Altinay; Zhuang)كما توصمت دراستا ؛ اإلندماج

TaiChen, 2021)  اإلندماج بمسارات مباشرة دالة إحصائًيا.إلى أن الممكية النفسية تؤثر فى 
مما سبق يمكن اإلشارة إلى: التباين الواضح بين الدراسات والبحوث السابقة حول دور المرحمة 
العمرية، والمرحمة الدراسية في: الشعور بالممكية النفسية، واإلندماج الدراسي، كما أن التراث النفسي 

الساعية لمتعرف عمى طبيعة ىذين المتغيرين، وىو ما دفع  والتربوي يفتقر إلى الدراسات الطولية
بالباحث إلى إجراء دراسة طولية في محاولة لمتعرف عمى الطبيعة النمائية لكل من: الشعور بالممكية 
النفسية، اإلندماج الدراسي خالل مرحمة التعميم األساسي:) المدرسة اإلبتدائية، والمدرسة اإلعدادية(، 

ذين المتغيرين يسيما في العديد من المخرجات التعميمية، ويرتبطا بعالقات إرتباطية عمى إعتبار أن ى
 :السؤالين التاليينومن ثم تتحدد مشكمة البحث الحالي في ، وسببية

ىل تتسم المشاعر المرتبطة بالممكية النفسية:)الممكية النفسية الُمحفزة بأبعادىا المختمفة،  .0
نيا ذات طبيعة نمائية خالل مرحمة التعميم األساسي:)مرحمة الطفولة والممكية النفسية الوقائية( بأ

 المتوسطة، ومرحمة الطفولة المتأخرة، ومرحمة المراىقة المبكرة(؟

ىل يتسم اإلندماج الدراسي بأشكالة المختمفة:) اإلندماج المعرفي، واإلندماج السموكي، واإلندماج  .2
نمائية خالل مرحمة التعميم األساسي:)مرحمة  الوجداني، واإلندماج الشخصي( بأنو ذو طبيعة

 الطفولة المتوسطة، ومرحمة الطفولة المتأخرة، ومرحمة المراىقة المبكرة(؟

 -: سعى البحث الحالي  إلى تحقيق األىداف التإليو:أىداف انبحج
النفسية التحقق من الطبيعة النمائية لممشاعر المرتبطة بالممكية النفسية بشكمييا:) الممكية   .0

الُمحفزة بأبعادىا، والممكية النفسية الوقائية( لدى تالميذ وتمميذات مرحمة التعميم األساسي خالل 
 (م.2120/ 2121(م وحتى )2102/ 2102الفترة من )

التحقق من الطبيعة النمائية لإلندماج الدراسي بأشكالو المختمفة:) اإلندماج المعرفي، واإلندماج  .2
لوجداني، واإلندماج الشخصي( لدى تالميذ وتمميذات مرحمة التعميم السموكي، واإلندماج ا

 (م.2120/ 2121(م وحتى )2102/ 2102األساسي خالل الفترة من )

 أىمْت انبحج:

قدماو مان إطاار نظاري جدياد يادعم التصاورات : تكمن األىمية النظرية لمبحث فيماا أواًل: األىمية النظرية
خااااالل مرحمااااة التعماااايم ( النفسااااية، واإلناااادماج الدراسااااي الممكيااااة:)المرتبطااااة بكاااال ماااانالنظريااااة 

 األساسي:) مرحمة الطفولة المتوسطة، ومرحمة الطفولة المتأخرة، ومرحمة المراىقة(.
 : تكمن األىمية التطبيقية لمبحث الحالي في األتي:ثانيًا: األىمية التطبيقية
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نال القدر الكاف من البحث والدراسة الطبيعة النمائية الطولية لمبحث الحالي، وىو إتجاه بحثي لم ي .0
 بين الباحثين في حدود عمم الباحث. 

، covid-19األخذ بعين اإلعتبار التغيرات العالمية الحادثة المتمثمة في إنتشار جائحة كورنا   .2
 وتأثيراتيا عمى الشعور بالممكية النفسية، واإلندماج الدراسي لدى تالميذ مرحمة التعميم األساسي.

، والميتمين والقائمين عمى العممية التعميمية ،أولياء األموركل من: ث إلى جذب إنتباه سعى البح .2
طبيعة كل من: الممكية النفسية، إلى  بمجال القياس والتقويم، والباحثين في مجال عمم النفس

 واإلندماج الدراسي خالل مرحمة التعميم األساسي.

الممكية النفسية، واإلندماج الدراسي عبر مرحمة  قياس لتقدير كل من:لمأدوات ما قدمة البحث من  .2
 . التعميم األساسي

ما قدمو البحث من نتائج يمكن تطبيقيا في مجال البحث العممي عمى وجو العموم، وفى العممية  .2
 التعميمية عمى وجو الخصوص.

 مصطهحبث انبحج:
 Longitudinal Growth Studyالدراسة النمائية الطولية: 

أنيا: شكل تعريًفا نظرًيا عمى  (Ployhart and Vandenberg., 2010: 96: 97)ويعرفيا 
ة من المتغيرات خالل عمن الدراسات الوصفية الساعية إلى التعرف عمى الطبيعة الديناميكية لبني مجمو 

 بفاصل زمني ال يقل عن ستو أشير. ال تقل عن ثالثو قياسات متكررة فترات زمنية محددة
تعريًفا إجرائًيا قياسًيا عمى أنيا: شكل من الدراسات القائمة عمى استخدام المنيج ويعرفيا الباحث 

الوصفي؛ بيدف التعرف عمى الطبيعة الديناميكية لبني كل من: الممكية النفسية، واإلندماج الدراسي 
طفولة خالل الصفوف الدراسية المختمفة بمرحمة التعميم األساسي) مرحمة الطفولة المتوسطة، ومرحمة ال

 المتأخرة، ومرحمة المراىقة المبكرة(.
 Basic Education Stage :مرحمة التعميم األساسي

أنيا:  تمك المرحمة التى تسبق مرحمتى: التعميم الثانوي، والتعميم الجامعي، الباحث عمى  يايعرف
رحمة الطفولة وىى تضم تالميذ المدرستين: اإلبتدائية، واإلعدادية، وتقابل من الناحية النمائية: م

المتوسطة:) تالميذ الصفوف الثالثة األولى من المدرسة اإلبتدائية(، ومرحمة الطفولة المتأخرة:) تالميذ 
 الصفوف الثالثة األخيرة من المدرسة اإلبتدائية(، ومرحمة المراىقة المبكرة:) تالميذ المرحمة اإلعدادية(.

 psychological ownership :الممكية النفسية
متغير معقد البناء؛ يعكس مقدرة الفرد تعريًفا نظرًيا عمى أنيا:  (Avey et al., 2009ا )يعرفي

عمى تنظيم ذاتو من خالل تمقي الدعم والمساندة النفسية المحفزة عمى تحقيق األداء اإليجابي 
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رتكاب األخطاء؛ وىناك شكمين أساسيين لمممكيالوظيفي، وبما يؤدي إلى حماية  ة الذات من الفشل وا 
 النفسية ىما:

الممكية النفسية الُمحفزة: وىى تعبر عن درجة اإلرتباط النفسي التى يبدييا الفرد تجاه موضوع أو  (0
كيان ما؛ بناًءا عمى ما يتمقاة من مكأفات وحوافز ودعم ومساندة نفسية، وتظير في صورة أداءات 

 إيجابية، وتتضمن:

أنيا: معتقدات الفرد وتصوراتو المتعمقة بقدرتو عمى : وتعرف عمى Self-efficacyالكفاءة الذاتية  -
 ، وىي تعكس ثقة الفرد بنفسو.إنجاز الميمة المنوطة بو

مجمل السمات الشخصية والخصائص المعرفية : وتعرف عمى أنيا: Self-identityاليوية الذاتية  -
 كيان أو شيئ ما.موضوع أو التى تعكس إرتباط الفرد ب

حميم بين الفرد والموضوع أو  إرتباط وجدانيويعرف عمى أنو:  :Belongingnessاإلنتماء  -
 .مع المحافظة عمييا أو الوسيمة التى تساعدة عمى التعمم التى ينتمي إلييا المؤسسة

: تمثل حالة يكون فييا الفرد قادرًا عمى تقبل النقد الموجو إليو نتيجة Responsibilityالمسئولية  -
 .النقد من تبعيات  أفعالو، وممتزمًا بما يسفر عنو

الممكية النفسية الوقائية: وىى ُتمثل شكل من أشكال اإلرتباط النفسي بموضوع أو كيان ما؛ بيدف  (2
 تجنب الفشل، وعدم إرتكاب األخطاء؛ وتتضمن:

مظير سموكي ُمعبر عن التعمق النفسي عرف عمي أنو: يُ و  Territoriality اإلرتباط الشخصي -
بداء و  بو؛ معرفةبناًءا عمى الوعي والبعينو  أو موضوعٍ  مجالٍ ب النابع عن مجموعة  اإلىتمام الذاتيا 

، والخبرات السابقة المتعمقة بالمجال أو الموضوع، بما يدفع إلى من األفكار والتصورات الشخصية
 تجنب الفشل، وعدم إرتكاب األخطاء.

ى يبدييا تالميذ مرحمة التعميم كم المشاعر التويعرفيا الباحث تعريفاً إجرائًيا قياسًيا عمى أنيا: 
األساسي:) مرحمة الطفولة المتوسطة، ومرحمة الطفولة المتأخرة، ومرحمة المراىقة المبكرة(؛ والتي 
تعكس إرتباطيم النفسي بعناصر العممية التعميمية، وتتحدد في إطار درجات التالميذ عمى األبعاد 

 اني من البحث.المختمفة ألداة القياس المُستخدمة بالجانب الميد
 Academic Engagement :اإلندماج الدراسي

درجة مشاركة المتعمم في : وتعريًفا نظرًيا عمى أن اإلندماج الدراسي( Reeve, 2012يعرف )
يشعرون الكيفية التى ، و المتعممونالطريقة التى يتصرف بيا األنشطة التعميمية المختمفة، وىو يعكس 

 أربعة أشكال لإلندماج الدراسي ىي:من خالليا، وىناك ويفكرون 
ويتضمن استخدام استراتيجيات التعمم، والبحث عن االستيعاب المفاىيمي، : المعرفي اإلندماج -

 .واستخدام استراتيجيات التنظيم الذاتي
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في  الفاعمة مشاركةوالالزم لم جيد المبذولمقدار ال، و الفردمثابرة ويتضمن : السموكي اإلندماج -
 .الصفية والالصفية، والممارسات المتعمقة بعممية التعمم التعميميةالميام 

التعمم، والمعممين،  كل من: عممية تجاه المتعمم ومشاعرةويشير إلى مواقف : الوجداني اإلندماج -
 .باإلنتماء إلى المدرسة، والعمل األكاديمي الشعورواألقران، ودرجة 

والذى يعكس مقدرة  personal agency or agentic engagement الشخصي اإلندماج -
 التعامل مع التعميمات التى يتمقاىا أثناء أداء األنشطة والميام األكاديمية المختمفة. المتعمم عمى

بدرجات المتعمم عمى األبعاد األربعة لممقياس المستخدم بالجانب الميداني إجرائًيا:  ويحدده الباحث
 .من البحث الحالي
 ًاندزاسبث ًانبحٌث انسببقت:اإلطبز اننظسُ 

 اإلندمبد اندزاسِ:أًالً: 
ُيمثل اإلندماج الدراسي ناتج من نواتج التعمم التي تنتمي إلى االتجاه الدافعي؛ حيث أنو يعكس 
مقدار الطاقات النفسية التى يمتمكيا المتعمم، ومقدار الجيد المبذول أثناء ممارسة األنشطة التعميمية 

أن ىناك فرًقا رئيسًيا بين الدافعية  (Appleton et al., 2006)لوقت يوضح المختمفة؛ وفي ذات ا
واالندماج، حيث يركز البحث في مجال الدافعية عمى العمميات النفسية؛ في حين يركز البحث في 
مجال االندماج عمى المشاركة الفعمية في الموقف التعميمي، وعمى ذلك فاألفراد األكثر مقدرة عمى 

دراسي ىم الذين يمتمكون دافًعا قوًيا لمتعمم ٌيمكنيم من الممارسة اإليجابية الفاعمة لألنشطة اإلندماج ال
 التعميمية والتربوية.

ولكي يستطيع الفرد االندماج في الميام واألعمال المختمفة يجب عميو إدراك معنى اليدف الذي 
ن يستطيع توظيف تمك القدرات يرغب في تحقيقو، والوعي بإمكاناتو وقدراتو المختمفة، وأخيرًا أ

 .(Bartko, 2005)واإلمكانات عمى نحو فعال، وبصورة إيجابية 
( أن اإلندماج الدراسي بناُء (Gutiérrez, Sancho, Galiana & Tomás, 2018ويؤكد 

وثيُق الصمة بالتربية وعمم النفس التربوي؛ حيث أنو يرتبط بالعديد من المخرجات التعميمية مثل: 
ن المدرسة، والرضا عنيا، والسموك التخريبي، والعالقات بين الطالب ومعممو، واإلنجاز التسرب م
 األكاديمي.

م كبناء سيطر عمى المناقشات في 0221ولقد ظير مفيوم اإلندماج الدراسي في أواخر عام 
مفيوم مجال التعميم العالي األمريكي ومنو إنتقال إلى النظام التعميمي البريطاني، وقد قدم ىذا ال

األستاذ بجامعة كاليفورنيا؛ والذي عرفو عمى أنو مؤشر عمى  Alexander Astinإلكسندر أستن 
 (.Astin, 1993: 8مقدار الوقت والطاقة النفسية والبدنية التى يبذليا الطالب أثناء تعممة )
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( أنو تم تناول اإلندماج الدراسي خالل فترة Finn and Zimmer’s, 2012: 99ويري )
الثمانينات عمى أنو طريقة لتحقيق الفيم واالستيعاب، ولتقميل الممل والضجر الذي يصيب المتعممين 

 أثناء تعمميم، ولمحد من ظاىر التسرب واإلنقطاع عن الدراسة.
 مبىْت اإلندمبد اندزاسِ

من خالل إطالع الباحث عمى الدراسات والبحوث السابقة التى تناولت مصطمح اإلندماج 
أمكن القول أن ىناك تباين بين تمك الدراسات فى مسمي المصطمح حيث أطمق عميو  الدراسي؛

(Boulton, Hughes; Kent, Smit & Williams, 2019; Perets, Chabeda; Gong; 

Huang; Fung.& Ng, 2020; Zhang, Liu.; Zhang & Cheung, 2021   إندماج )
 Wang and Peck, 2013; Gutiérrez, et، وأطمق عميو)student engagementالطالب 

al., 2018; CharkhabiID; Khalezov; Kotova; Baker; Dutheil & Arsalidou, 

 ,Shcheglova, 2019; Beasley، والبعض ) school engagement( اإلندماج المدرسي 2019

et al., 2020; Burns, et al., 2021 تناولو عمى أنو اإلندماج الدراسي )academic 

engagement كما دراسة ،(Jacobs, 2020; Pan and Shao, 2020; Policastro; 

Kimbrough & Franklin, 2021)  عمى أنو اإلندماج التعميميlearning engagement  ،
 ;Assor; Kaplan & Roth, 2002, Shih, 2008; Ulmanen; Soini)وتناولو 

Pietarinen & Pyhältö, 2016)  عمى أنو اإلندماج في العمل المدرسيengagement in 

schoolwork.؛ ويتناولو البحث الحالي عمى أنو: اإلندماج الدراسي 
ثالثة المفاىيم ىي: بين الباحثين في تناول  اأن ىناك خمطً  (Tinto, 2017)يوضح كما 

أن تمك البني مختمفة وغير متطابقة، ويري أن اإلندماج  يوضحالتكامل، والدمج، واإلندماج؛ حيث 
؛ ويتعمق الدمج باألطفال محدودي القدرات مجموعة السموكيات التى يمكن مالحظتيا ُيمثالوالدمج 
ينشأ عندما يرى الفرد نفسو عضًوا ميًما ذو قيمة بالمؤسسة التى  وأن التكامل ُيمثل تفاعالً  العقمية،

 يعمل بيا.
إلشارة ومن خالل اإلطالع عمى جيود الباحثين السابقين في تعريف اإلندماج الدراسي أمكن ا

: أنو ال يوجد إتفاق عمى ماىية اإلندماج الدراسي؛ حيث ينظر إليو البعض من منظور اإلمكانات إلى
-Skinner and Belmont, 1993; Schaufeli, Salanova, Gonzálezمثل:) الفردية لممتعمم

romá & Bakker, 2002; Kuh , 2009وتركز تمك التعريفات عمى مجموعة اإلمكانات العقمية ) 
والوجدانية، والسموكية لممتعمم؛ التى تتطور وتنمو بمرور الوقت، والتى ٌتمكن المتعمم من اإلستغراق 
والمشاركة الفاعمة في األنشطة التعميمية الصفية والالصفية؛ ويأتى البحث الحالي في ىذا اإلطار 

خالل مرحمة التعميم  النمائي لإلمكانات الفردية:)العقمية، والوجدانية، واإلجتماعية، والسموكية(
األساسي؛ بما ُيمكن التمميذ من المشاركة اإليجابية الفاعمة في األنشطة المدرسية، وبما ينعكس في 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/528974
https://link.springer.com/article/10.1007/s11218-016-9343-0#auth-Sanna-Ulmanen
https://link.springer.com/article/10.1007/s11218-016-9343-0#auth-Tiina-Soini
https://link.springer.com/article/10.1007/s11218-016-9343-0#auth-Janne-Pietarinen
https://link.springer.com/article/10.1007/s11218-016-9343-0#auth-Kirsi-Pyh_lt_
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 ,Skinner, et al., 2008; Bowden)إليوينظر مخرجات تعميمية إيجابية؛ ومن جانب أخر 

Tickle & Naumann, 2019; Zhang, et al., 2021 واإلمكانات ( من منظور بيئة التعمم
المدرسية المحيطة، ويرى الباحث أن تمك التعريفات تعطى لبيئة التعمم المحيط الدور األساسي في 

ويري البعض أنو يمثل مجموعة الجيود المقصودة التى يبذليا تحفيزة نحو تحقيق التعمم اإليجابي؛ 
لتعميمية المنشودة المتعمم والمدرسة عمى حد سواء بشكل واع ومقصود من أجل تحقيق األىداف ا

(، Newmann, 1992; Pascarella and Terenzini, 2005مثل:) سواء لممتعمم أو لممؤسسة
وتركز تمك التعريفات عمى الجيود المبذولة لتحقيق المتطمبات األساسية التى يتطمبيا العمل األكاديمي 

العالقات التعاونية بين تشجيع العمل التطوعي، والتقميل من كثافة الفصل الدراسي، وتشجيع  مثل:
 الطالب ومعممييم، وتوفير بيئة تعميمية ومنيج دراسي أصيل.

 أشكبل اإلندمبد من خالل انتصٌزاث ًاننمبذد املصتهفت:
والذى يؤكد عمى خصائص الفرد (  Finn, 1989: 129- 132نموذج إندماج الطالب لاا ) -

مكاناتو؛ حيث ُيعرف اإلندماج عمى أنو بناء يوضح الكيفية التى تتفاعل بيا الخصائص  وا 
الوجدانية والسموكية لممتعمم بما يمكنو من تحقيق النجاح الدراسي، ويتضمن اإلندماج شكمين 

 األداء عمىأثناء  عممالمتىما: اإلندماج السموكي: ويتضمن مجموعة السموكيات التى يمارسيا 
األنشطة التعميمية المختمفة، ويتضمن مجموعة متباينة من األداءات ىي: األداءات التعميمية 
كمال الواجبات والميام المكمف بيا،  االساسية وتتمثل في: اإلنتباة لممعمم، والرد عمى أسئمتو، وا 

ون، والقيام بأكثر من الحد األدني وأداءات إتخاذ المبادرة وتتمثل في: اإلندماج في أنشطة طمب الع
المطموب من العمل المكمف بو، واقتراح طرق جديدة لمتعمم، وممارسة األنشطة األكاديمية 
الالصفية، واألداءات اإلجتماعية: وتتضمن المشاركة فى الميام اإلجتماعية مثل: المواظبة عمى 

تباع القواعد والتعميمات، والتفاعل مع  األقران والمعممين، وعدم الفوضي داخل الحضور لممدرسة، وا 
والذي  identify cationقاعو الدرس، وىناك اإلندماج الوجداني: المتمثل في تحديد اليوية 

عمى أنيم أعضاء ذوي قيمة داخل المجتمع الدراسي، ويتسم اإلندماج  المتعممينيشير إلى شعور 
ة، كما أن اإلندماج السموكي يظير بصورة بالنمو والتطور باإلنتقال عبر المراحل العمرية المختمف

 واضحة خالل الصفوف األولى من التعميم كونو يمثل عنصرًا أساسًيا لتحقيق النجاح.

(؛ حيث Finn and Zimmer’s, 2012(م تم تعديل النموذج من جانب ) 2102وفي عام ) 
واإلندماج المعرفي، واإلندماج ، الدراسي( أشكال ىي:اإلندماج 2في إطار ) الطالبتم تناول إندماج 

اإلجتماعي مع األقران، واإلندماج اإلجتماعي مع المعممين، واإلندماج الوجداني؛ عمى إعتبار أن 
اإلندماج الدراسي بناء معقد البنية ييدف إلى تحقيق النجاح الدراسي، وتحقيق الرضا عن العممية 

 التعميمية.
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القائم  ((Connell, 1990لااا   self-system process modelنموذج عمميات النظام الذاتي  -
رئيس مؤداة: أن األفراد لدييم حاجات أساسية تتمثل في: الكفاءة، واالستقالل،  إفتراضعمى 

والتفاعل، ومن ثم فالفرد يسعي إلى وضع مجموعة من المعايير الذاتية والتي تعد بمثابة عمميات 
لمحكم عمى درجة تحقق تمك اإلحتياجات  تقيميةيضعيا في ضوء إمكاناتو وحاجاتو كوسيمة 

ذا لم يتم تحقيق تمك اإلحتياجات فعنئذ يتم إجراء بعض التعديالت الداخمية في تمك  األساسية، وا 
العمميات بما يمبي احتياجاتو، وأن تمك العمميات تتسم بالتطور مستمر خالل المراحل العمرية 

 In: Klem and) افى واألكاديمي والتفاعالت مع اآلخرينالمختمفة لمفرد وأنيا تتأثر بالسياق الثق

Connell, 2004.) 

ىي: اإلندماج الوجداني، والدور الحيوي والفعال  المتعممويتناول النموذج خمسة أشكال إلندماج 
، beyond the callخمفيات التعمم و ، والجيد المبذول، واإلنتباة، centrality of schoolلممدرسة 
النموذج عمى مسممة أساسية مؤادىا: أن اإلندماج الدراسي يمثل إحدى المتغيرات ذات الطبيعة ويقوم 
صف التي ت( Deci & Ryan, 1985النموذج عمى نظرية الدافعية لاا )؛ حيث يستند  الدافعية

وأدائيم  المتعممينالمؤثرة في دافعية ، و العمميات المتتابعة ذات التأثير في سموكيات المعمم وولي األمر
 .(Connell, Spencer & Aber,1994)الدراسي 

مجموعة من اإلفتراضات منيا: إن اإلستجابات الناتجة عن عمميات النظام كما يتضمن النموذج 
(، وأن سموكيات Skinner, et al., 2008الذاتي قد تكون استجابات إيجابية أو استجابات سمبية )

حددة لدرجة اإلندماج الدراسي لممتعممين، لما يمثمو المعمم من المعمم تمثل إحدى العوامل األساسية الم
قدوة لطالبو، ولما تقوم بو تمك السموكيات من تأثير في تمبية اإلحتياجات النفسية األساسية لمطالب 
مثل: الكفاءة الذاتية، والمقدرة عمى اإلستقالل، والمقدرة عمى تكوين صداقات والتفاعالت اإليجابية؛ كما 

برات التعميمية السابقة لممتعممين تمثل إحدى العوامل األساسية المسيمة فى اإلندماج الدراسي أن الخ
Connell and wellborn, 2019).) 

: والذي يتناول شكمين لإلندماج ىما: اإلندماج (Tinto, 1993نموذج اإلندماج الدراسي لاا ) -
اديمي إلي المشاركة اإليجابية الفاعمة األكاديمي، واإلندماج اإلجتماعي؛ حيث يشير اإلندماج األك

األكاديمية المطروحة، في حين يشير اإلندماج اإلجتماعي إلي اإلنخراط  والموضوعاتفي القضايا 
في النظام اإلجتماعي السائد والمشاركة فيو بشكل إيجابي فعال مثل: المشاركة في األنشطة 
الرياضية والفنية والدرامية، ويقوم النموذج عمى إفتراض أساسي مؤداة أن ما يفعمو الطالب أثناء 

من الحفظ األصم لممعارف والمعمومات، وأن المشاركة اإليجابية الفاعمة في  تعمميم أكثر أىمية
 األنشطة والممارسات األكاديمية واإلجتماعية تمثل األساس في تحقيق اإلندماج.
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والذي يتناول ثالثة أشكال لإلندماج (؛ (Fredricks et al., 2004نموذج اإلندماج المدرسي لاا  -
ثل في اإلعتبارات العقمية والذىنية لمطالب، واستعدادة إلتقان الميارات ىي: اإلندماج المعرفي: ويتم

الصعبة؛ واإلندماج الوجداني: ويتمثل في: استجابات الطالب وردود أفعاليم اإليجابية والسمبية 
األقران، والمعممين، والعممية التعميمية؛ واإلندماج السموكي: ويتمثل في ممارسة كل من:  تجاة 

 شطة التعميمية الصفية والالصفية.الطالب لألن

ويقوم النموذج عمى مجموعة من اإلفتراضات مؤداىا: أن اإلندماج المدرسي يمثل متغير متعدد 
البناء يعكس اإلرتباط الوجداني بالمؤسسة التعميمية، وأنو متغير ذو طبيعة مرنة؛ يدفع بالمتعمم لتحقيق 

ر إيجابي في درجة اإلنجاز األكاديمي، والمثابرة لدى التكيف والبيئة الجديدة، كما أن لو تأثير ودو 
 (.Fredricks et al. 2004المتعمم ) 

كما يعكس اإلندماج المدرسي درجة التفاعل بين المعمم والمتعمم، كذلك يعكس مقدار الدعم 
 (.Fredricks and McColskey, 2018األكاديمي، واإلجتماعي الذي يتمقاة المتعمم من معممية ) 

 ,Li and Lerner, 2013; Maroco, Maroco, Campos, & Fredricks) ويري

(  أن اإلندماج اإلجتماعي يتحدد من خالل التفاعالت القائمة بين المتعمم وأقرانو من جانب 2016
وبينو وبين معممية من جانب أخر؛ ونظرًا لصعوبة تقديرة فإن البعض يتناولو عمى أنو جزء من 

 خصوًصا في الدراسات والبحوث التى تناولت اإلندماج أثناء التعمم عبر اإلنترنت.اإلندماج السموكي 

(: Handelsman, Biggs, Sullivan & Towler, 2005نموذج اإلندماج المدرسي لاا ) -
إفتراض رئيس مؤداة: إن مقدرة الطالب عمى اإلندماج المدرسي ُيزيد من مقدرتو عمى والذي يقوم 

الفيم واالستيعاب، وىناك أربعة أشكال لإلندماج المدرسي ىي: اإلندماج  عمى التعمم القائم عمى
ويتضمن إمتالك الطالب لمميارات الالزمة ألداء  skills engagementالقائم عمى الميارات 

الميمة عمي نحو إيجابي مثل: تدوين المالحظات، والتمخيص، والتعبير عن األفكار؛ واإلندماج 
: ويتضمن المشاعر التى يبدييا الطالب تجاة العممية Emotional engagementالوجداني 

 Participation andالتعميمية، واإلندماج القائم عمى التفاعل ومشاركة اآلخرين 

interaction engagement   ويتضمن مشاركة الطالب ألقرانو ومعممييم داخل قاعة الدرس
ويتضمن مشاركة  performance engagementوخارجيا، واإلندماج القائم عمي األداء 

الطالب في األنشطة التعميمية والتدريبية المختمفة بناًءا عمى طبيعة الدافع الموجة لو:) التوجو 
 نحو اإلتقان في مقابل التوجو نحو األداء(.

وىو نموذج يتناول اإلندماج في صورة إندماج مدرسي نشط؛  The SCERTS Modelنموذج  -
ممارسة  عندوالذى ُيعرف عمى أنو: متغير متعدد البناء؛ يعكس المشاركة اإليجابية لممتعمم 

المختمفة؛ وتتمثل أبعاد اإلندماج النشط في: التنظيم الوجداني، والمشاركة  التعميميةاألنشطة 
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مرونة:)المرونة في السموك، والمرونة في اإلنتباة(؛ ويقوم عمى الصفية، والتواصل اإلجتماعي، وال
ساسية مؤداىا: إن اإلندماج النشط ُيمثل ناتج لمطريقة التي يتبعيا المعمم في الشرح أمسممة 

 ,Prizantوالتفسير، ويظير تأثيرة بصورة مباشرة في نواتح التعمم اإليجابية كاإلنجاز األكاديمي )

Wetherby, Rubin, Laurent & Rydell, 2006.) 

( من أن Guo, Connor, Tompkins & Morrison, 2011وىو ما أكدت عمية دراسة ) 
اإلندماج النشط يتوسط مسار العالقة بين طريقة التدريس التى يتبعيا المعمم داخل الفصل الدراسي 

ال في األنشطة واإلنجاز األكاديمي؛ كما أنو يتطمب بالضرورة مشاركة المتعمم بشكل إيجابي وفع
وال يقتصر تحقيق اإلندماج النشط عمى مجرد الذىاب لممدرسة  .التعميمية التى تتم داخل حجرة الدراسة

 (. (Schmitt, 2020والتواجد داخل قاعو الدرس دون تفاعل إيجابي مع األقران والمعممين 
والذي يركز  (Delany; Edwards; Jensen & Skinner, 2010نموذج اإلندماج النشط لاا ) -

عمى التفكير األخالقي؛ ويتضمن النموذج ثالث خطوات لتوجية التفكير األخالقي، وقد تضمنت كل 
من األسئمة بما يساعد في تطوير ميارات التفكير ماوراء المعرفي، ونمو اليوية  مجموعةخطوة 

كير التأممي، األخالقية؛ حيث تتضمن الخطوة األولي: اإلستماع النشط، والخطوة الثانية: التف
اج النشط عمى أنو بناء ديناميكي ميم لحدوث التعمم موالخطوة الثالثة: التفكير الناقد، ويعرف اإلند

 .اإليجابي القائم عمى جوانب أخالقية
 O’Brien and Tomsاإلندماج أثناء التعمم عبر اإلنترنت" اإلندماج التعميمي" لاا ) نموذج -

وىو : اد لإلندماج أثناء استخدام االنترنت ىي: تركيز اإلنتباة( أبع2: والذى يرى أن ىناك )(2010
دارة الوقت ويرمز لو بالمرز ) : (،  والشعور بالمشاركةFAنشاط عقمي كالتركيز واإلستغراق وا 

: ويتضمن تصور (، والولع بالجمالFIوتتضمن الشعور بالمتعة واالستمتاع ويرمز لو بالرمز )
(، AEخدم فى عممية البحث عمى األنترنت ويرمز لو بالرمز )الشاشة الرئيسية لمتطبيق المست

(، NOوالتجديد: وتتضمن الفضول، والشغف، واإلىتمام الذى تثيرة الميمة ويرمز لو بالرمز )
والقدرة المدركة عمى استخدام االنترنت بسيولة: وتتضمن اإلدراك الوجداني، والمعرفي إلمكانية 

(، والمقدرة Pusناتجة عن استخدام االنترنت ويرمز لو بالرمز )توظيف النتائج المتحصل عمييا وال
الخبرة السابقة الناجحة في استخدام األنترنت والتى تتحدد في التوصية وتتضمن عمى التحمل: 

 (.ENباستخدام التطبيق من جانب اآلخرين ويرمز لو بالمرز )

اإلندماج يؤدي دوَر ( إلى أن (Pan and Shao, 2020وفي إطار النموذج توصمت دراسة 
الوسيط الجزئي في مسار العالقات بين التغذية الراجعة لمتعمم عبر األنترنت والدافعية لمتعمم، كما 

( أن استخدام الوسائط اإلجتماعية يؤثر بشكل غير مباشر في إبتكار Sun, 2020توصمت دراسة )
 ,Li, Yao, Zeng, Wang, Lu, Liالطالب عبر اإلندماج الدراسي، كذلك أشارت نتائج دراسة )
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Lan, & You, 2019 أن اإلندماج الدراسي يتأثر باستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي؛ حيث أنو )
يؤكد ، و يتوسط مسار العالقات بين استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي واإلنجاز األكاديمي

(Appleton et al., 2006أن غالبية الدراسات التى تناولت اإلندماج أث ) ناء التعمم عبر األنترنت قد
 ركزت عمى الجانب السموكي فقط لسيولة قياسة وتقديرة.

( أن اإلندماج الوجداني يمثل أحد أشكال Jimerson et al., 2003ومن جانب أخر يرى )
اإلندماج التي يجب أن تأخذ في الحسبان عند قياس اإلندماج أثناء التعمم عبر اإلنترنت؛ ويرى 

(Furlong, et al., 2003 أن اإلندماج الوجداني يتضمن المشاعر اإليجابية السمبية التى يبدىا )
المتعمم تجاه المحتوى األلكترونى الذى يتم تعممو، وتتمثل المشاعر اإليجابية في: المتعو، واالستمتاع، 

لشعور واإلعجاب، والحماس، والحماسة لمتعمم، في حين تتمثل المشاعر السمبية في: القمق، والممل، وا
 & Deng; Benckendorffبالتعب، والرغبة في عدم استكمال عممية التعمم؛ وفي ذات اإلطار يؤكد )

Gannaway, 2020 أن البحوث الكيفية قد اسيمت بشكل كبير في التحديد الدقيق ألبعاد اإلندماج )
 أثناء التعمم عبر اإلنترنت، وخصوًصا اإلندماج الوجداني.

القائم عمى أن ىناك شكمين لإلندماج ىما: ( (Martin, 2010لدافعية لاا نموذج عجمة اإلندماج وا -
ويتضمن اإلندماج التكيفي: اإلندماج المعرفي : في مقابل اإلندماج الالتكيفي التكيفياإلندماج 

التكيفي واألندماج السموكي التكيفي في حين يتضمن اإلندماج الالتكيفي: اإلندماج المعرفي 
واإلندماج السموكي الالتكيفي؛ فيما يطمق عميو عجمة اإلندماج والدافعية، كما يتضح من الالتكيفي 
 (.0الشكل )

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ( (Martin, 2010(.عجمة اإلندماج والدافعية )نقاًل عن: 0شكل )



        سيد محمدى صميده حسن د/          الشعور بالملكية النفسية واإلندماج الدراسي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي: دراسة نمائية طولية 

 ربمعت بٌزسعْد –جمهت كهْت انرتبْت                         244(                                       2222– ّنبّس) –(  73انعدد )

 ,Green, Martin & Marshet) مراجعة الباحث لكل من:(، وفي إطار 0الشكل ) ومن

2007; Martin  and Hau, 2010; Martin, Malmberg, & Liem, 2010)  أمكن اإلشارة
 إلى:
  ،تعرف الدافعية عمى أنيا: الطاقة التى يمتمكيا الفرد وتوجيو نحو التعمم، والعمل بكفاءة وفعالية

(، ومن ىنا تم Martin, 2010)وتوجيوندماج كمجموعة من السموكيات التى تتناسب إل وتحقيق ا
تطوير عجمة الدافعية واإلندماج كإطار متعدد األبعاد يقدم مجموعة السموكيات المتعمقة بكل من 
اإلندماج والدافعية، وبصورة أكثر دقة: تم تطوير عجمة الدافعية واإلندماج بناًءا عمى نماذج النظام 

 الذاتي المختمفة.
  أنيا: المواقف والتوجيات التى تسيل عممية التعمم، وتتضمن: الكفاءة عمى تعرف المعرفة التكيفية

الذاتية: وتتضمن تصورات الطالب وثقتيم فى مقدرتيم عمى األداء الجيد أثناء تعمميم، والتقييم: 
ذى يشاركون فيو، وتوجة اإلتقان ويعني تصورات الطالب المتعمقة بجدوي وأىمية العمل االكاديمي ال

ويعني: توجو الطالب نحو تنمية كفاءتيم ومعارفيم أثناء تعمميم؛ في حين تعرف المعرفة الالتكيفية 
عمى أنيا: تمك المواقف والتوجيات التى تعيق عممية التعمم؛ وتتضمن القمق: ويعني شعور الطالب 

تو، وتجنب الفشل: ويعني مقدرة الطالب عمى بالتوتر أثناء التفكير فى العمل األكاديمي وممارس
تجنب األداء السيئ المخيب ألمال وتصورات اآلخرين، والتحكم غير المؤكد: ويعني: عدم تأكد 

 الطالب من كيفية تحقيق األداء الجيد أو الكيفية التى يتجنب بيا األداء السيئ.
 نيا تسييل عممية التعمم، يعرف السموك التكيفي عمى أنو: مجموعة اإلستجابات التى من شأ

دارة  ويتضمن: التخطيط: ويعني مقدرة الطالب عمى وضع خطة لمميام الدراسية المكمف بيا، وا 
الميام: وتعني الكيفية التى يستثمر بيا الطالب وقتو، ومقدرتو عمى ترتيب وتنظيم مكان العمل، 

و، ومن جانب اخر يعرف السموك والمثابرة وتعني: مقدرة الطالب عمى مواصمة اإلندماج والحفاظ عمي
الالتكيفي عمى أنو: مجموعة اإلستجابات التى من شأنيا إعاقة الطالب عمى التعمم، وتتضمن: 
إعاقة الذات: وتعني مجموعة األعذار التى يقدميا الطالب والتى تعوق من فرصة تحقيق النجاح 

 ألكاديمي.األكاديمي، عدم اإلندماج وتعني: ميل الطالب لمتخمي عن العمل ا
؛ ( أن ىذا النموذج مناسب لجميع المراحل العمرية والتعميميةMartin, et al., 2010يري ) كما 
قامت عمى مسممة أساسية مؤداىا  ( بالتحقق من النموذج من خالل دراسةSchardt, 2019كما قام )

أن كل من: اإلندماج والدافعية يمثالن بنيتين أساسيتين لتحقيق النجاح الدراسي لممتعممين؛ كونيما 
يؤثران بشكل مباشر في األداء األكاديمي، ورضا عن العممية التعميمية بعناصرىا المختمفة، وقد توصمت 

تالميذ الصفوف من الثالث إلى السادس اإلبتدائي بمغ نتائج التحميل العاممي الستجابات عينة من 

https://aps.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1742-9544.2011.00049.x#b18
https://aps.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1742-9544.2011.00049.x#b18
https://aps.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1742-9544.2011.00049.x#b47
https://aps.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1742-9544.2011.00049.x#b48
https://aps.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1742-9544.2011.00049.x#b48
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( تمميذ وتمميذة من منطقة حضرية بغرب الواليات المتحدة؛ أن ىناك شكمين أساسيين 221قواميا )
 لإلندماج الدراسي ىما: اإلندماج الدراسي التكيفي فى مقابل اإلندماج الدراسي الالتكيفية.

المتضمن أربعة أشكال لإلندماج ( Reeve  and Tseng, 2011نموذج إندماج المتعمم لاا ) -
الدراسي ىي: اإلندماج المعرفي ويتضمن استخدام استراتيجيات التعمم، والبحث عن االستيعاب 
المفاىيمي، واستخدام استراتيجيات التنظيم الذاتي؛ في حين يركز اإلندماج السموكي عمي: مثابرة 

، والممارسات المتعمقة بعممية التعمم، التعميميةالميام الطالب، والجيد المبذول، والمشاركة في 
التعمم، والمعممين، كل من: تجاه ومشاعرىم وىناك اإلندماج الوجداني ويشير إلى مواقف الطالب 

والذى : واألقران، ودرجة شعورىم باإلنتماء إلى المدرسة، والعمل األكاديمي؛ واإلندماج الشخصي
مع التعميمات التى يتمقاىا داخل المدرسة أثناء أداء األنشطة  يعكس مقدرة الطالب فى التعامل

 والميام األكاديمية المختمفة.

( أن تمك األشكال األربعة لإلندماج تتكامل مع بعضيا Wang and Peck, 2013ويري ) 
؛ كما يؤكد البعض وتتفاعل لتشكل الطريقة التى يتصرف بيا الطالب، ويشعرون ويفكرون بيا

(Reeve, 2012) .أن النموذج صالح لالستخدام والتطبيق خالل المراحل الدراسية والعمرية المختمفة 
متضمًنا ثالثة ( (Hazel; Vazirabadi & Gallagher, 2013الدراسي لاا  اإلندماجنموذج  -

واإلنتاجية، وقد تم تطوير مقياس لمتعرف عمى  ،أبعاد رئيسة لإلندماج ىى: التطمعات، واإلنتماء
( تمميذ من تالميذ الصف الثامن من ثالث مدارس 222األبعاد الثالثة لدي عينة بمغ قواميا )

متوسطة بالواليات المتحدة، ويقوم النموذج عمى إفتراض رئيس مؤداة: إن اإلندماج الدراسي يمثل 
 يرضة لمتسرب من المدرسة،  كما أنو ُيمثل مؤشرًا ذمؤشرًا جيًدا لمتعرف عمى التالميذ األكثر ع
 .أىمية فى التعرف عمى اإلنجاز األكاديمي

 cognitive affective engagement modelالوجداني  -نموذج اإلندماج المعرفي -

(CAEM)  لمنصوص متعددة المصادر لااList and Alexander, 2017)) ؛ القائم عمى إفتراض
 theب مع نصوص متعددة يمكن تفسيره من خالل الموقف اإلفتراضي مؤداة أن تفاعل الطال

default stance  :تجاه إكمال الميمة؛ ويتحدد الموقف اإلفتراضي في إطار بعدين أساسيين ىما
مع العنوان الرئيس لمميمة، وعادات الطالب المتعمقة بتقييم النص،  الوجدانيمستوى اإلندماج 

مثل: اختيار النص، والفترة وتستخدم المواقف اإلفتراضية في شرح سموكيات استخدام النص المتعدد 
الزمنية الالزمة لمتمكن من النص، وفيم واستيعاب المعمومات، وزمن استرجاع النص، والتكامل بين 

لنموذج عمى إفتراض رئيس مؤداة أن اإلندماج الدراسي يتحدد في إطار فيم النصوص؛ ويقوم ا
واستيعاب المتعمم لمنصوص الُمتعممة؛ حيث يتحدد الفيم في إطار المعالجة التحميمية المعرفية 

cognitive-analytic processing  لممعمومات المغوية، ودرجة إنفعال الطالب مع النص(List 

and Alexander, 2017) 
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: وىو نموذًجا ((Johnson; Ford; Dupuis & Hugh, 2021نموذج اإلندماج الدراسي لاا  -
مفاىيمًيا لدراسة اإلندماج خالل مرحمة الطفولة؛ ويمثل النموذج تصورًا لتوجية البحث األمبريفي في 

عو قاالمحددة لإلندماج الدراسي؛ عمى إعتبار أن لقاعات الدرس و مجال دراسة العوامل السياقية 
يتسم بمجموعة من السمات التنظيمية  اديناميكيً  امثل سياقً تخصوًصا في مرحمة الطفولة  الدرس

واألكاديمية، والتى قد تتغير بمرور الوقت، وتقع الخصائص األكاديمية المعرفية في موقًعا أساسًيا 
عمى مسممة ، كما يقوم النموذج داخل النموذج، في حين تقع الخصائص التنظيمية في مستوى تالٍ 

منبًئا جيًدا باإلندماج النشط خصوًصا خالل مرحمة  قاعو الدرساساسية مؤداىا: ُتعد خصائص 
 .الطفولة

( Reeve  and Tseng, 2011لاا ) ويأتى البحث الحالي في إطار نموذج اإلندماج الدراسي
النموذج اإلندماج في إطار لألسباب التالية: مالئمتو لمطبيعة النمائية لمدراسة الحالية؛ حيث يتناول 

اإلمكانات الفردية لممتعمم التى تنمو وتختمف بإختالف المرحمتين: العمرية والدراسية بما ُيمكنو من 
المشاركة في الميام التعميمية المختمفة؛ إعتماًدا عمي طبيعة استراتيجيات التعمم، واستراتيجيات التنظيم 

ما يبديو من مشاعر تجاه عناصر العممية التعميمية، وما الذاتي، وقدرتو عمى الفيم واالستيعاب، و 
يبديو من إنتماء لممدرسة، وقدرتو عمى التعامل مع التعميمات المختمفة التى يتمقاىا أثناء أداء األنشطة 
 والميام التعميمية ؛ كما أنو تم التحقق من البناء العاممي لمنموذج خالل مرحمتى: الطفولة، والمراىقة.

 لمسيمة فى اإلندماج الدراسي:العوامل ا
من خالل إطالع الباحث عمى األطر النظرية السابقة من دراسات وبحوث أمكن تحديد بعض 

 العوامل المسيمة في اإلندماج الدراسي عمى النحو التالي:
 :COVID -19 كٌزنب إنتشبز األًبئت ًاألمساض كٌببء 

يواجية القائمين عمى العممية التعميمية ا إن مساعدة الطالب عمى اإلندماج الدراسي ُيمثل تحديً 
 ,COVID -19(Farooq; Rathore& Mansoor كورنا في ظل إنتشار األوبئة واألمراض كوباء 

2020; Nickerson and Shea, 2020( ويرى ،Carlson, 2020 أن إنتشار وباء كورنا وما )
ب عمى العممية التعميمية؛ وبصورة أكثر استتبعو من إجراءات إحترازية عمى مستوى العالم، قد أثر بالسم

دقة عمى درجة اإلندماج الدراسي، نتيجة العزلة اإلجتماعية، وعدم اإلنتظام في الحضور إلى المدرسة، 
الطالب من لذا فإنو من الضروري استخدام الطريقة السقراطية فى التدريس؛ تمك القائمة عمى: تعميم 

في تبسيط الموضوعات المراد تعمميا، كما أن تمك الطريقة  الناقد، والمنطقالتفكير  :خالل استخدام
مية قائمة عمى المتعمم، حيث يقوم المتعمم بطرح األسئمة حول القضية تتطمب تييئة بيئة تعمي

المعروضة ويتم التفاعل بين المعمم والطالب في اإلجابة عمى تمك األسئمة بما يعزز اإلندماج فى 

https://eferrit.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84/
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( نظامين لمتفكير أثناء التعمم عبر األنترنت بما يحقق اإلندماج الدراسي 0عمميات التعمم، يوضح جدول)
 كما يمي:

لتعزيز اإلندماج  COVID-19(. أنظمة التفكير أثناء التعمم عبر اإلنترنت خالل أزمة كورنا 0جدول )
 (Carlson, 2020الدراسي ) نقاًل عن:

 انتفكُش انتُفُزٌ انتفكُش انتهقبئٍ

 قبئى عهً استخذاو استشاتُجُت يحذدة نهتعهى قبئى عهً اإلستجبل

 شعىسٌ يقصىد ال شعىسٌ

 بطٍء سشَع

 صشَح ضًٍُ

 حذسٍ يعتًذ عهً انًعهى

 يخطظ نه غشَضٌ

 عقالٍَ يحذد عبطفٍ

 أحبدٌ انبعذ يتعذد األبعبد

 تعهى َشظ عًُق تعهى سطحٍ

( إلى تقديم مجموعة Klasen; Meienberg & Bogie, 2020وفي ىذا اإلطار سعت دراسة )
-COVIDمن المقترحات لتحسين اإلندماج الدراسي لدى طالب الطب خالل فترة إنتشار وباء كورنا 

، وأوصت الدراسة بضرورة اإلىتمام بتوفير البدائل التعميمية عبر اإلنترنت بما يحقق التفاعل 19
 Pasion, etسعت دراسة )كما ؛ اإليجابي والطالب، واإلىتمام بتقديم الدعم المعرفي والنفسي لمطالب

al., 2021 إلى التعرف عمى طبيعة اإلندماج الدراسي والدافعية األكاديمية في ظل الظروف المتعمقة )
، وقد تضمنت الدراسة جمع البيانات خالل فترتين زمنيتين؛ ضمت COVID-19بإنتشار وباء كورنا 

/ 2102الدراسي األول لمعام الجامعي  ( طالب من طالب الجامعة خالل الفصل022الفترة األولى )
( طالب حيث التعمم عبر األنترنت خالل 22م؛ حيث التعمم اإلنتظامي، وضمت الفترة الثانية )2102

م، وأشارت النتائج أنو ال توجد فروق ذات داللة 2121/ 2102الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي 
 لدراسي.إحصائية بين مرتى التطبيق فى درجة اإلندماج ا

( إلى التعرف عمى العالقة بين ممارسة األنشطة داخل (Leino, et al., 2021كما سعت دراسة 
عاميين دراسيين مختمفيين؛ وتوصمت الدراسة إلى أن  خاللبيئات التعمم اإلفتراضية واإلندماج الدراسي 

المختمفين لصالح العام ىناك فروق دالة إحصائية فى درجة اإلندماج الدراسي خالل العامين الدراسيين 
 الدراسي التالي.

في محاولة لمتعرف عمى درجة اإلندماج الدراسي في ظل  (Zhang, et al., 2021)وتأتي دراسة 
؛ واإلجراءات اإلحترازية التي إتخذتيا الحكومة الصينية من التعمم عبر اإلنترنت نظرًا إلنتشار وباء كورنا
التعمم؛ من خالل مواصمة الدراسة عبر اإلنترنت، حيث تم تعميق الدراسة دون التوقف عن مواصمة 

 22تجميع البيانات من المشاركين عبر اإلنترنت خالل فترتين زمنيتين مختمفتين: إمتدت الفترة األولى )
متدت الفترة الثانية من)2121مارس  2فبراير :  م(، وتوصمت الدراسة 2121مارس  21: 02م(، وا 
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اإلندماج الدراسي إيجابًيا اسي لممشاركين جاءت متوسطة، كما إرتبط درجة اإلندماج الدر إلى أن 
بالمشاعر األكاديمية اإليجابية:)اإلستمتاع بالتعمم(، وسمبًيا بالمشاعر األكاديمية السمبية:) الغضب، 

 ممل، والحزن، والخوف، والقمق(.لواليأس، وا
مما سبق يرى الباحث أن التعمم عبر اإلنترنت واستخدام الوسائط التعميمية المختمفة، والذي 

ُيمثل إحدى العوامل المسيمة في درجة اإلندماج الدراسي لدي  COVID-19فرضو إنتشار وباء كورنا 
واء بأقرانو المتعممين؛ وتتوقف درجة اإلندماج الدراسي بقدرة المتعمم عمى التواصل البصري، والمفظي س

أو بمعمميو عبر الوسيط التعميمي المستخدم، كما أنو يتطمب من المعمم تحفيز المتعممين عمى التفكير 
الناقد في الموضوع المراد تعممو، ومن المالحظ ندرة الدراسات السابقة التى تناولت اإلندماج الدراسي 

 خالل مرحمة التعميم األساسي. 
 ملكتسبت:اخلرباث انتعهْمْت انسببقت ا

إن اإلندماج الدراسي يتحدد في ضوء الخبرات األكاديمية السابقة التى مر بيا الفرد نتيجة 
 ,Dodge, 2015; Wilson)ممارسة األنشطة التعميمية المختمفة سواء داخل قاعو الدرس أو خارجيا 

Jones, Bocell, Crawford, Kim & Veilleuxet, 2015; Connell and wellborn, 

2019). 
( أن اإلندماج الدراسي يتأثر بدرجة مواظبة التالميذ Klem and Connell, 2004كما يرى ) 

 ,.Luo et alويرى  )؛ عمى الحضور لممدرسة، وممارستيم لألنشطة التعميمية والتدريبية المختمفة

2009; Rose-Krasnor, 2009أن الخبرات التى يكتسبيا الطفل خالل مرحمة الطفولة المتوسطة؛ ) 
وخصوًصا تمك المستمدة من ممارسة األنشطة الالصفية كممارسة األلعاب الرياضية، وممارسة 

، ويشير الموسيقي، والرسم تمثل العامل األساسي الُمحدد لدرجة اإلندماج الدراسي خالل تمك المرحمة
(Bartko, 2005; Weiss, Little, & Bouffard, 2005أن اإلندماج الدراسي يرتبط بمشاركة ) 

المتعممين في األنشطة المدرسية سواء الصفية أو الالصفية، وىو ما يؤدي إلى تراكم الخبرات 
التعميمية؛ ومن ىنا تزداد المقدرة عمى تحقيق اإلندماج الدراسي خالل الصفوف الدراسية األعمى، 

 والمراحل العمرية المتقدمة.
سابقة، خصوصًا تمك الخبرات التعميمية كما أن االندماج الدراسي يتحقق في إطار خبرات المتعمم ال

(؛ Johnson-Smith,2014القائمة عمى التكامل والترابط بين المعمومات والميارات بعضيا البعض )
 Lohman, Kaura & Newman, 2007; Kuhويؤكد ذلك ما أشارت إليو نتائج دراسة كل من:) 

et al., 2008; Rose-Krasnor, 2009; Johnson-Smith, 2014 ) من أن ىناك عالقات
 إرتباطية موجبة بين اإلندماج الدراسي ومقدار الخبرات التعميمية التراكمية لممتعمم.
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 طبْعت املسحهت انعمسّت ًاندزاسْت:
يعد بياجية من الباحثين األوائل الذين تناولوا مفيوم االندماج في أثناء استعراضو لمراحل النمو 

بنظرية النمو العقمي المعرفي، والذي حدد من خالليا مجموعة من المختمفة طبقًا لنظريتو المعروفة 
المتطمبات النفسية الالزمة لتحقيق اإلشباع واالنتقال إلى المرحمة األعمى، وأن تحقيق متطمبات كل 
مرحمة من مراحل النمو المختمفة إنما ينعكس في تحقيق االندماج بصورة وأشكالو المختمفة 

(Johnson-Smith,2014.) 
( أن إنتقال الطفل من بيئة األسرة إلى بيئة المدرسة يتيح لو Chen, et al., 2020يشير )و 

الفرصة الكتساب معمومات جديدة، كما يتيح لو مزيد من التفاعالت اإلجتماعية سواء مع المعممين أو 
طة والممتدة األقران بما يعزز النمو النفسي بأشكالو المختمفة، وباإلنتقال إلى مرحمة الطفولة المتوس

من:) السادسة من العمر حتى الثانية عشر( تستمر عمميات النمو النفسي لتشمل: نمو القدرات 
العقمية، ومزيد من اإلتقان، وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والفعالية عند التفاعل مع األنشطة والميام 

جابي والبيئة المحيطة، وخصوًصا الدراسية المختمفة، بما يزيد من مقدرة الطفل عمى تحقيق التفاعل اإلي
البيئة المدرسية؛ نظرًا ألنو يقضي بيا فترات زمنية طويمة مقارنة بتمك التى يقضيا داخل بيئة األسرة، 
وعندما ينتقل الطفل إلى مرحمة المراىقة التى تمتد من:) الثانية عشر من العمر حتى الثامنة عشر( 

تتزايد المسئوليات الممقاة عمى عاتق المراىق خصوًصا في  تتزايد التوقعات األكاديمية تعقيًدا، كما
الجانب األكاديمي، حيث يتعمم المراىق مجموعة من القواعد والقوانين والتعميمات التى تحكم سموكو فى 

 مجتمع البالغين؛ والتى تظير في مقدرتو عمى تحقيق اإلندماج بصورة المختمفة.
أن اإلندماج الوجداني يمثل العامل األساسي  (CharkhabiID, et al., 2019)كما يشير 

 المفسر لمنجاح الدراسي خالل مرحمة الطفولة.
كما يتأثر اإلندماج الدراسي خالل مرحمة الطفولة المتوسطة بالمقدرة عمى تكوين الصداقات، 
ومشاركة األصدقاء في ممارسة األنشطة؛ فالمعب الجماعي خالل تمك الفترة يمثل إحدي الفنيات 

 (.Mhatmya, et al., 2012ساسية لمساعدة األطفال عمى تحقيق اإلندماج الدراسي )األ
( أن التفاعالت Bierman,et al., 2008; Ramey and Ramey, 2004) كما يري

اإليجابية بين كل من: المعمم والتالميذ من جانب، وبين التالميذ بعضيم البعض تمثل إحدى العوامل 
 ق اإلندماج الدراسي خالل مرحمة الطفولة.األساسية المسيمة فى تحقي

( أن اإلندماج الدراسي خالل مرحمة Lohman, et al., 2007 وفي ذات اإلطار: يشير )
المراىقة إنما يرتبط بالخبرات التعميمية السابق اكتسابيا خالل مرحمة الطفولة، كما أنو ينمو ويختمف 

 ,Janosz, Archambaultيرى ألخري، كما  بالتقدم الدراسي واإلنتقال من صف ألخر ومن مرحمة

Morizot,  & Pagani, 2008)  أن اإلندماج الدراسي يصبح أكثر استقرارًا خالل فترة المراىقة؛ )



        سيد محمدى صميده حسن د/          الشعور بالملكية النفسية واإلندماج الدراسي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي: دراسة نمائية طولية 

 ربمعت بٌزسعْد –جمهت كهْت انرتبْت                         252(                                       2222– ّنبّس) –(  73انعدد )

ن كانت أقل من  حيث يظير التالميذ مستويات متوسطة إلى مرتفعة من اإلندماج بأشكالة المختمفة، وا 
 سطة.نظائرىا خالل سنوات الدراسة بالمدرسة المتو 

 National Research Council and theويشير المجمس الوطني لمبحوث ومعيد الطب )

Institute of Medicine, 2004  أن عدم مقدرة تالميذ المدارس اإلعدادية والثانوية عمى تحقيق )
 النظرة المستقبمية المحدودة خصوًصا في مجال الحصول عمى وظيفة؛ إنما يرجع إلى اإلندماج الدراسي

 ، وىو ما يؤكد عميو )مناسبة، وضعف الصحة العامة لمتالميذ، وزيادة معدالت الفقر بين األسر

(Yazzie-Mintz, 2007 من أن درجة اإلندماج الدراسي تقل مع تقدم المتعممين من المرحمة
%( من المراىقين ليس لدييم المقدرة عمى 21 -22اإلبتدائية إلى المدرسة اإلعدادية، كما أن ) 

 قيق اإلندماج الدراسي بشكل إيجابي.تح

ونتيجة ألن مرحمة المراىقة تتضمن تركيز المراىقين عمى النضج الجسدي السريع، باإلضافة 
إلى التطورات المعرفية المتالحقة، كما أنيم يكونون أكثر تأماًل لذواتيم، وأكثر قدرة عمى التفكير، 

تحقيق اإلندماج المعرفي تتسم بدرجات مرتفع  والتحقق من صحة اإلفتراضات؛ ومن ثم فالمقدرة عمى
 (.Keating, 2004مقارنة بيا خالل مرحمة الطفولة )

( بين المقدرة عمى تحقيق Larson, 2000; Shernoff and Schmidt, 2008كما يربط )
اإلندماج الدراسي والحالة المزاجية والنفسية لممتعممين؛ حيث تتسم المرحمة اإلبتدائية وخصوًصا 
الصفوف األولي منيا بالقمق والتوتر نتيجة اإلنفصال عن األسرة باإلنتقال إلى المدرسة؛ ومن ثم 

اإلبتدائية عمى اإلندماج داخل حجرات فمقدرة األطفال خالل الصفوف األولي من التعمم بالمرحمة 
( إلى Ramey and Ramey, 2004الدراسة تقل مقارنة خالل الصفوف الدراسية األعمي؛ ويشير ) 

أن درجة تأىب الطفل لممدرسة خالل مرحمة الطفولة المبكرة يمثل إحدى العوامل األساسية المسيمة 
 ية والتعميمية التالية.في مقدرتو عمى اإلندماج الدراسي خالل المراحل العمر 

 ;Tucker, Zayco; Herman; Reinke; Trujillo; Carrawayكما توصمت دراسة )

Wallack & Ivery, 2002  إلى أن ىناك إرتباط جزئي سالب بين الصف الدراسي واإلندماج؛ )
(، كما أن الصف الدراسي ذو تأثير مباشر سالب دال 1.22 -حيث بمغت قيمة معامل اإلرتباط )

( تمميذ أمريكي من أصول أفريقية 002حصائًيا في اإلندماج الدراسي؛ وذلك عمى عينة بمغ قواميا )إ
 بجنوب شرق الوالبات المتحدة من الصفوف: األول وحتي الثاني عشر.

( إلى أن ىناك تباين (Wray-Lakea; Metzgerb & Syvertsenc, 2017وتوصمت دراسة 
المختمفة:) قيم المسئولية اإلجتماعية، والمساعدة غير الرسمية، في درجة اإلندماج الدراسي بأبعادة 

والمعتقدات السياسية، والميارات األساسية، والسموك البيئي، والتطوع، ومتابعة األخبار والتفاعل معيا( 
 يعزي إلى المرحمة الدراسية لممتعمم:) المرحمة اإلبتدائية، والمرحمة المتوسطة، ومرحمة الثانوية(.
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( طفاًل ممن 00211( بدراسة طولية ضمت عينة بمغ قواميا )(Zhoc, et al., 2019م كما قا
يتمقون تعميم بمرحمة رياض األطفال واستكمموا دراساتيم حتى المرحمة الثانوية؛ وأشارت النتائج إلى أن 

 ى.اإلندماج الدراسي ينمو بالتقدم في العممية التعميمية باإلنتقال عبر الصفوف الدراسية األعم
( تمميذ من تالميذ المرحمة 222بدراسة ضمت ) (CharkhabiID, et al., 2019)وقد قام 

( سنو، بيدف إعداد 2.22اإلبتدائية من المقيدين بالصفوف من األول إلى الرابع بمتوسط عمر زمني )
، مقياس لمتعرف عمى اإلندماج الدراسي لدي تالميذ المرحمة اإلبتدائية بالمدارس العامة بموسكو

وأسفرت نتائج التحميل العاممي التوكيدي عن ثالث عوامل تمثل ثالثة أشكال لإلندماج الدراسي ىي: 
مفردات(،  2مفردات(، واإلندماج السموكي ) 2مفردات(، واإلندماج المعرفي ) 2اإلندماج الوجداني ) 

، وأن اإلندماج السموكي كما أشارت النتائج أن اإلندماج الوجداني َمَثل أعمى درجات اإلستقرار الداخمي
َمَثل أدني درجات اإلستقرار الداخمي، كما لم توجد فروق في درجات اإلندماج الدراسي بأشكالو الثالثة 

 تعزو إلى عامل الجنس، كما ال توجد إرتباطات دالة إحصائًيا بين اإلندماج الدراسي والعمر الزمني.
العمرية التى يمر بيا المتعمم؛ وما تتضمنة مما سبق يرى الباحث أن طبيعة المرحمة الدراسية و 

من ممارسة مجموعة من األنشطة التعميمية الصفية والالصفية؛ تمك التى تكسبو مزيَد من الخبرات 
 التعميمية، تنعكس في مقدرتو عمى اإلندماج الدراسي. 

 املهكْت اننفسْت:
ور بالممكية النفسية تجاه إن تصورات المتعمم عن بيئة التعمم المحيطة قد تدفع بو إلى الشع

المدرسة التى ينتمي إلييا، حيث يتصرف وكأنو مالك ليا، وىو ما ينعكس في تحقيقة لإلندماج 
الدراسي، وتحديد مقدرتو عمى تحمل المسئولية اإلجتماعية نحو القررات التى يتخدىا، ونحو السموكيات 

 (.Md-Slidin, et a., 2010التى يقوم بيا )
ات لتحسين الشعور بالممكية النفسية ىي: المعرفة الوثيقة بالشئ الممموك، وىناك ثالث آلي

والقدرة عمى التحكم فيو، وتوجيو اإلمكانات الذاتية المختمفة نحو استثمار ىذا الشئ؛ وتظير تمك 
 (.Pierce and Rodgers, 2004اآلليات في اإلندماج الدراسي الُمدرك )

 اإلندماج الدراسي ُيمثل دالو لمشعور ( أنO’Connell and Dyment, 2003كما يري)
الشعور بالممكية من أن  (Martinaityte, et al., 2020وىو ما يؤكد عميو )؛ الممكية النفسية

بمسارات مباشرة موجبة تؤثر النفسية ُيمثل إحدى العوامل المسيمة في اإلندماج الدراسي؛ حيث أنيا 
تؤثر في اإلبداع من خالل اإلندماج؛ عمى إعتبار الدراسي، كما أنيا ذات داللة إحصائية في اإلندماج 

 .(Pickford, Joy & Roll, 2016إنتاج أفكار جديدة ومفيدة )ٌيمثل قدرة المتعمم عمى أن اإلبداع 
( أن الممكية النفسية ُتمثل أحد المتغيرات النفسية Pierce and Jussila, 2010)كما أشار 

 السمبي فى المخرجات التعميمية المختمفة لعل منيا: اإلندماج الدراسي. ذات التأثير اإليجابي/
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( إلى أن الممكية النفسية تؤثر بمسارات مباشرة دالة إحصائًيا (George, 2015وتوصمت دراسة 
 في اإلندماج بالعمل؛ لدى عينة من العاممين فى مجال الخدمات المينية بجنوب أفريقيا.

( إلى أن الممكية النفسية تؤثر (Rapti; Rayton & Yalabik, 2017كما توصمت دراسة 
عبر الرضا الوظيفي؛ لدى عينة من العاممين بأحد  بمسارات غير مباشرة عمي اإلندماج فى العمل

 المؤسسات الخدمية باليونان.
إلى أن الممكية النفسية تؤثر  (Chai, et al., 2020; Dai; et al., 2021)كما توصمت دراستا 

 فى اإلندماج بالعمل بمسارات مباشرة دالة إحصائًيا.
بالممكية النفسية سواء عمى المستوى مما سبق يمكن اإلشارة إلى الدور الذى تؤديو الشعور 

الفردي أم عمى المستوى الجماعي في اإلندماج الدراسي كأحد نواتج العممية التعميمية؛ ويسعى البحث 
من خالل الجزء التالي إلى توضيح ماىية الممكية النفسية، والعوامل المسيمة فييا عمى إعتبار أنيا 

 تمثل أحد متغيري البحث الحالي.
 هكْت اننفسْتمبىْت امل

( أن الممكية النفسية ظاىرة متعددة األبعاد فى بنيتيا، وأن Pierce, et al., 2001يفترض )
تمك الظاىرة تستدعي مشاعر لدى الفرد قد تكون موضوعية، وقد تكون غير موضوعية، فكما أن الفرد 

 أشياء عامة. يشعر بالممكية نحو أشياء يمتمكيا بالفعل؛ فإنو أيضا قد يشعر بالممكية نحو
( أن الشعور بالممكية النفسية يمثل مزيًجا من الميل الفطري نحو (Dittmar, 1992يرى و 

التممك واالستحواذ، والذى تعززة أساليب التنشئة اإلجتماعية داخل األسرة والمدرسة: مثل تربية األم 
 أبنائيا عمى: ال تممس ما ليس لك.

وجداني؛ يقوم عمى مشاعر األفراد  -ا بناء معرفيأني عمى( (Pierce et al., 2004 ياويعرف
تتحدد فى إطار مكونين أساسيين ، و لمتممك واإلرتباط النفسي سواء بأشياء مادية أو غير مادية

 (.الشعور بأن شئ ما ممكيحب التممك من خالل ىما:)اإلرتباط النفسي، و 

نية تعكس مجموعة ( عمى أنيا: حالة وجداBarki, Paré, Sicotte,  2008) يايعرفكما 
المشاعر واألحاسيس تجاه استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال العمل بما يزيد من مقدرة الفرد عمى 

 التطوير والتحسين، وأداء العمل عمى أكمل وجو.

( متغير معقد البناء؛ يعكس مقدرة الفرد عمى تنظيم ذاتو من Avey et al., 2009)ويراىا 
الذات من ندة النفسية المحفزة عمى تحقيق األداء اإليجابي الوظيفي، وحماية خالل تمقي الدعم والمسا
 .الفشل وأرتكاب األخطاء

( عمى أنيا: حالو ذىنية تسيطر عمى الفرد، وتثتثيرة نحو Chung et al., 2011)ويتناوليا 
مكو تحقيق أىدافة، وتعتمد عمى إدراك  انات.لطبيعة العمل ومتطمباتو، وما يمتمكو من قدرات وا 

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Katherine+George%22
https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/ambpp.2017.13662abstract
https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/ambpp.2017.13662abstract
https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/ambpp.2017.13662abstract
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أحد الموارد النفسية اإليجابية، التى يمكن قياسيا  ( عمى أنيا:Olckers, 2013) ويحددىا
 .طبيعة ديناميكيةذات وتطويرىا؛ ذات التأثير فى أداء األفراد والمؤسسات عمى حد سواء، 

( عن أنيا حالة ذىنية يشعر الفرد من خالليا بممكيتو Brownet et al., 2014كما يعرفيا )
 ما حتى ولو لم يكن يمتمكو بصورة قانونية. لمشئ

( عمى أنيا: حالة وجدانية تسيطر عمى الفرد تدفع بو إلى Pickford, et al., 2016) ويراىا
الشعور بأن لو نصيًبا فى المؤسسة التى يعمل بيا، ينتج ىذا الشعور نتيجة اإللتزام داخل المؤسسة 

الممكية النفسية من مدركات الفرد عن المناخ التعميمي أثناء أداء الميام المنوطة بو، كما ُتستمد 
 السائد بالمؤسسة، وقدرتو عمى استثمار الوقت والجيد.

ومن خالل مراجعة الباحث ألدبيات البحث السابقة التى تناولت الممكية النفسية، أمكن اإلشارة 
 ,.Pierce, et alقام )إلى التباين بين تمك الدراسات فى تحديد طبيعة وبنية ذلك المتغير؛ حيث 

ثالثة أبعاد ( بتطوير أداة فى صورة تقرير ذاتي لمتعرف عمى الممكية النفسية تتضمن 2001
، وقد تم التحقق من المؤشرات السيكومترية لتمك ىي:)الكفاءة الذاتية، واليوية الذاتية، واإلنتماء(
( 02( بتطوير أداة ضمت )(Avey et al., 2009األداة عمى ثالث عينات أمريكية متباينة، كما قام 

الدعم مفردة بيدف التمييز بين نوعين من الممكية النفسية ىما:  الممكية النفسية القائم عمى 
 promotion orientated and حماية الذات، والممكية النفسية القائمة عمى والمساندة النفسية

prevention-orientated psychological ownership أن ىناك نظامين لمتنظيم  عمى إعتبار
، واألخر يقوم عمى الوظيفية لألداء الطبيعةالذاتي؛ إحداىما يقوم عمى تحقيق المكافأت ويركز عمى 

 رتكاب األخطاءإتجنب العقاب، ويركز عمى الوقاية والحماية من 

إلى التحقق من الخصائص السيكومترية لمقياس  (Olckers, et al., 2021)سعت دراسة كما 
:)الكفاءة الذاتية، واليوية الذاتية، والمسئولية، والمسألة، واإلستقاللية، كية النفسية متعدد األبعادالمم

( موظفًا، وأظيرت النتائج التحقق من 222فى سياق تنظيمي، وقد ضمت عينة الدراسة ) واإلنتماء(
 رية.السيكومت واألبعاد لممقياس، كما تم التحقق من خصائص السداسيالبناء العاممى 

 ومن العرض السابق يمكن اإلشارة إلى ما يمي:
يعكس الشعور بالممكية النفسية درجة اإلرتباط النفسي الذى يبديو الفرد تجاة موضوع أو شيئ ما؛  (0

قد يكون ىذا الشيئ ذو طبيعة مادية مثل: الشعور باالرتباط النفسي بالمدرسة كيان، وقد يكون ىذا 
 الشعور باإلرتباط النفسي بفكرة أو ىدف ما يسعى الفرد لتحقيقة.الشيئ ذو طبيعة غير مادية مثل: 

تتوقف درجة اإلرتباط النفسي بيذا الموضوع أو ذلك الكيان موضوع الممكية النفسية عمى مقدرتو  (2
تجاىات  عمى تمبية أحد احتياجات الفرد؛ مثل: مقدرة أحد المقررات الدراسية عمى تمبية ميول وا 
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عمى استخدام أحد طرق التدريس التي تتناسب والقدرات العقمية والوجدانية  المتعمم، ومقدرة المعمم
 لممتعمم بما يحقق لو الفيم واالستيعاب بسيولة.

 ,.Pierce, et alىناك تباين بين الباحثين السابقين في تصورىم لمممكية النفسية؛ حيث يراىا ) (2

2004; Avey et al., 2009ن تناوليا )( أنيا متغير متعدد البناء؛ في حيDittmar, 1992; 

Van Dyne and Pierce, 2004 عمى أنيا ميل فطري نحو التممك واالستحواذ، ويعرفيا )
(Pierce et al., 2001; Pickford, et al., 2016 ،عمى أنيا حالة وجدانية تسيطر عمى الفرد )

( عمى أنيا حالة وجدانية تعكس استخدام التكنولوجيا في مجال Barki et al. 2008ويراىا )
عمى أنيا مورد (Avey et al., 2009; Olckers, 2013)  الميمة المكمف بيا الفرد، وتناوليا 
 حالة ذىنية مسيطرة عمى الفرد.( Brownet et al., 2014إيجابي يؤثر في أداء الفرد، ويعرفيا )

( لمممكية النفسية؛ كونو أكثر التعريفات إرتباًطا Avey et al., 2009يتبنى البحث الحالي تعريف ) (2
 بمجال دراسات عمم النفس التربوي.

 :نهمهكْت اننفسْتانتصٌزاث ًاننمبذد املصتهفت 
 اأن ىناك خطً  أول من أسس لمتغير الممكية النفسية؛ حيث يرى  (م0221) يعتبر وليم جيمس (2

(؛ حيث تمثل خبرات الفرد السابقة me) ذاتو( وبين mineبين الخبرات السابقة لمفرد ) ا فاصاًل رفيعً 
نفعاالت جزًءا من الذات الفردية، كما أن تظير عمى ىيئة مجموعة يا التى تنعكس فى صورة مشاعر وا 

ل ب ؛تمثل مجموع ما يمتمكو الفرد من: جسد وقوة نفسية (self or me)الذات ، كما أن من السموكيات
تتضمن الممكيات المادية والممكيات المعنوية؛ وىو ما يظير بصورة واضحة في مشاعرة وعواطفة 

 .وسموكياتو المختمفة
تمك المشاعر التى  ( من أن(Parker, Wall & Cordery, 2001وىو ما يؤكد عميو 

، ويطمق عمى معياتوجو قوي تجاه التممك واإلرتباط النفسي باألشياء التى يتفاعل يبدييا الفرد ُتمثل 
تمك ( أن Van Dyne  and Pierce, 2004)تمك المشاعر: الشعور بالممكية النفسية؛ كما يرى 

بأن  شعوري: ما درجة مؤداةتساؤل المشاعر تعكس حالة وجدانية وذىنية تجذب الفرد نحو السعي 
 .تابع لى؟ ىذا الكيان أو الموضوع 

التى تناولت الممكية النفسية من أطر نظرية، ومن خالل مراجعة الباحث لألدبيات السابقة 
 ودراسات وبحوث سابقة؛ أمكن استنتاج أن ىناك العديد من التصورات الُمفسرة لمممكية النفسية منيا:

 : والقائم عمى مسممة رئيسة مؤداىا:((Higgins, 1997نموذج التنظيم الذاتي لمممكية النفسية لاا  -
أن التنظيم الذاتي يتمثل في: الطريقة التي يختار بيا الفرد أىدافو، ويحدد من خالليا تطمعاتو 

 والنظام الوقائي النظام الوظيفيوطموحاتو، وأن ىناك نظامين أساسيين لمتنظيم الذاتي ىما: 
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promotion and prevention system وأن ىذين النظامين إنما يعكسان شكمين مستقميين ،
 الوقائية.النفسية ، والممكية الوظيفية النفسية مكية النفسية ىما: الممكيةلمم

تدفع باألفراد إلى  الوظيفية( أن الممكية (Kark and Van Dijk, 2007: 502ويؤكد 
اإلنجاز والتطمعات المستقبمية اإليجابية، في حين أن الممكية النفسية الوقائية تقوم عمى اإللتزام 

 ,Kluger ) يرى، و بالقواعد والتعميمات أثناء األداء عمى الميام المختمفة في محاولة لتجنب العقوبة

Ganzach, & Hershkovitz, 2004 يمثالن المصدر الكامن وراء ية شكمي الممكية النفس( أن
 بذل الجيد نحو تحقيق أىدافو. عمىمقدرة الفرد 

: ذلك التصور القائم إفتراض ((Pierce et al., 2001تصور الممكية النفسية متعدد البناء لاا  -
ما الذى امتالكو نفسيًا؟، فالناس ال يتوصمون إلى الشعور بالممكية النفسية لكل ىدف أو مؤداة: 
وذاتًيا، ومرئًيا وواضًحا، كما  ُمجتمعًياشئ يتعاممون معو، إذ يجب أن يكون اليدف جذاًبا كيان أو 
، ويقوم التصور عمى أنو الممكية النفسية متغير باًل منوقَ ن يكون متفًقا وطموحات الفرد ومتَ أيجب 

 .تية()اإلنتماء، والكفاءة الذاتية، واليوية الذامتعدد األبعاد إذ يتضمن ثالثة أبعاد ىي:
( أن الممكية النفسية يمثل أحد المتغيرات النفسية ذات Pierce and Jussila 2011ويري ) 

: ىناك ىامؤاد مسممةالتأثير اإليجابي/ السمبي فى المخرجات التعميمية المختمفة، وتقوم النظرية عمى 
عد الحاجات ال تُ ثالثة حاجات نفسية أساسية تزيد من الشعور بالممكية النفسية لدي المتعمم، تمك 

بمثابة أبعاد لمممكية النفسية أو متطمبات ليا، ولكنيا تمثل ضرورات لتحديد درجة الممكية النفسية لدي 
الفرد، وتتعمق الحاجة األولى بالرغبة فى تحقيق مكانو متميزة تمكن الفرد من الشعور بالراحة، 

المحيطة، وىو ما يتطمب من الفرد أن يكون والحاجة الثانية تتعمق بتأثيرك فى األخرين واألشياء 
مؤىاًل لمعمل، وتتعمق الحاجة الثالثة باالستثارة والتحفيز بما يحقق اليوية الذاتية عمى إعتبار أن 

 الذات تمثل شيئ مستيدف يسعى الفرد إلى تحسينو وتنميتو.
فعية التأثير لمشعور بالممكية النفسية ىى: دا rootsوىناك أربعة دوافع تعد بمثابة جذور 

effectance motivation  وتتمثل فى رغبة الفرد فى التفاعل مع البيئة وتحقيق نتائج إيجايبة؛ بما
يثتثير مشاعر الفعالية والمتعة النابعة من كونك السبب فى إحداث تمك النتائج والتغيرات اإليجابية، 

تدفع بالفرد إلى تعريف ذاتو، والتعبير وتتمثل في تمك الممتمكات التي  self-identityواليوية الذاتية 
وتتمثل في ارتباط الذات  homeالدافع لالستقرار و عن ىويتو أمام اآلخرين، والحفاظ عمى الذات، 

بمكان وزمان بعينة، والرغبة في إمتالك مكان لمعيش فيو بما يزيد من الشعور باأللفة واألمان، ودافعية 
الفرد في أن يكون نشيًطا فعااًل، وتعد تمك الدوافع بمثابة وتتمثل في رغبة  stimulationالتحفيز 

 (. Brown, et al., 2014)األساس فى وجود الحالة النفسية المصاحبة لمشعور بالممكية

وتتضح مشاعر الممكية النفسية عندما تتحقق الشروط التالية: يكون اليدف عمى درجة من 
ى األقل من الدوافع المرتبطة بمشاعر الممكية فى حالة الجاذبية والمرونة والوضوح، وأن يكون واحد عم
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نشطة، والمعرفة الدقيقة باليدف أو الكيان المرتبط بالممكية بما ٌيمكن الفرد من السيطرة عميو 
(Pierce, and Joann, 2018). 

: وتضمن ىذا التصور تطوير التصورين السابقين؛ حيث يقوم ((Avey et al., 2009تصور   
الدعم والمساندة ىما: الممكية النفسية الموجية نحو لمممكية النفسية  شكمين أساسيينك عمى أن ىنا

الممكية النفسية القائمة عمى التوجو حماية الذات؛ وتتضمن: ، والممكية النفسية الموجية نحو النفسية
اليوية ذاتية، و اللكفاءة الدعم والمساندة النفسية) الممكية النفسية الُمحفزة( أربعة أبعاد ىي: انحو 
الممكية النفسية القائمة عمى  ، واإلنتماء، والمسئولية الشخصية، ومن جانب أخر: تتضمنالذاتية

 اإلرتباط الشخصيعًد وحيًدا ىو: بُ  وقاية الذات وحمايتيا) الممكية النفسية الوقائية( التوجو نحو
territoriality.  

: ويتضمن ىذا التصور إضافة بعدين أخريين ((Olckers and Du Plessis, 2012تصور  -
( أبعاد تدور فى إطار 2متغير معقد البنية؛ حيث يتضمن )لمممكية النفسية؛ عمى إعتبار أنيا تمثل 

 ( عمى النحو التالى:2محوريين رئيسيين؛ كما يتضح من الشكل )

 Olckers and Du:)نقاًل عن:(. يوضح األبعاد المختمفة لمممكية النفسية وفقًا لمتصورات المختمفة2شكل )

Plessis, 2012 ) 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierce et al., 2001)) 

 األبعاد المختلفة للملكية النفسية

الملكية النفسية القائمة على التوجو نحو 
 المساندة النفسية

وقاية  الملكية النفسية القائمة على التوجو نحو 
 الذات وحمايتها

 الكفاءة الذاتية

 الذاتيةالهوية 

 اإلنتماء

 المسئولية

 اإلستقاللية

 المحاسبية

 اإلرتباط الشخصي

Avey et al., 2009)) 

(Olckers and Du 

Plessis, 2012)  

Avey et al., 2009)) 



        سيد محمدى صميده حسن د/          الشعور بالملكية النفسية واإلندماج الدراسي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي: دراسة نمائية طولية 

 ربمعت بٌزسعْد –جمهت كهْت انرتبْت                         722(                                       2222– ّنبّس) –(  73انعدد )

  المحاسبة والمسألةAccountability وتتضمن التوقعات الضمنية والصريحة حول الحقوق :
 ,Wood and Winstonالمدركة لألخرين وىي تتعمق بإظيار الشفافية، ويقظة الضمير )

2007.) 

  االستقالليةAutonomy ،وتعرف عمى أنيا مقدرة الفرد عمى تنظيم ذاتو، وتحديد إحتياجاتو :
 Olckers and)والحرص عمى المبادرة بصورة فردية وبشكل إرادي فى تحقيق أىداف المؤسسة 

Du Plessis, 2012)  . 

 multilevel model of psychologicalنموذج متعدد المستويات لمممكية النفسية ال -

ownership  لاا  (Martinaityte; Unsworth & Sacramento, 2020):  ويأتي النموذج
حاولة لمتمييز بين شكمين من الممكية النفسية ىما: الممكية الفردية في مقابل الممكية الجماعية كم

ويقوم النموذج عمى مجموعة من المسممات من خالل تأثيراتيما عمى السموك الفردي والجماعي، 
النفسية الممكية النفسية الفردية، والممكية  التى تم التحقق منيا تجريبًيا منيا: ُيمثل كل من:

الجماعية بناءان مستقالن ليما تأثيرات إيجابية وسمبية عمى العمميات والنتائج السموكية عمى 
الممكية النفسية ظاىرة نفسية تدفع بالفرد إلى بذل مزيد من ، كما أن المستويين الفردي والجماعي

كية النفسية، وأن ئيس مؤداة: أن الشعور بالتممك يمثل جوىر الممر الجيد، كما بقوم عمى إفتراض 
الممكية النفسية الجماعية تقوم عمى التفاعالت بين: الفرد والكيان من جانب، والتفاعالت بين األفراد 

( تمييزًا بين الممكية النفسية الفردية، والممكية 2ويوضح الجدول )من جانب أخر؛  بعضيم البعض
 كما يمي:النفسية الجماعية 

 (Martinaityte, et al., 2020:305ية والجماعية ) نقاًل عن:(.الممكية النفسية الفرد2جدول )
 (CPOانًهكُت انُفسُت انجًبعُت ) (IPOانًهكُت انُفسُت انفشدَت ) انًستىي

 انشعىس بأٌ شُئًب يب َخصًُ وأًَُ يبنكه. انفشدٌ

 يثبل: أشعش أٌ هزا انكُبٌ يهكٍ أَب.

 إدساك فشدٌ نًشبعش انفشَق بأٌ انهذف يٍ انًهكُت َخص

 انًجًىعت انتً َُتًٍ إنُهب انفشد.

 يثبل: أشعش أَب وصيالئٍ أٌ هزا انكُبٌ يهكُب جًًُعب.

يتىسظ يستىَبث انًهكُت انُفسُت انفشدَت  انجًبعٍ  

داخم انًجًىعت؛ عهً إعتببس أٌ يهكُت 

انفشدَت تكىٍَ يُشظ ويحفض نهفشد 

Considered a configural وال حبجت ،

بٍُ أعضبء إنً انتىافق فٍ اِساء 

 انًجًىعت.

انشعىس انجًبعٍ  بأٌ انكُبٌ ِيهُل نهجًُع ) أو عهً األقم 

بعض يٍ هزا انكُبٌ(، فبنًهكُت قبئًت عهً انتشبسك بٍُ 

أعضبء انفشَق فً اِساء واألدواس، ويٍ ثى فهٍ تتطهب 

اإلجًبع بٍُ أعضبء انًجًىعت؛ وعهً انشغى يٍ رنل 

ٍ تصىساتهى فًٍ انًًكٍ أٌ َختهف أعضبء انفشَق ف

 انفشدَت 

المتضمن شكمين أساسيين من  ((Avey et al., 2009ويأتى البحث الحالي في إطار تصور 
، والشعور يوية الذاتية، والالكفاءة الذاتيةالُمحفزة وتتضمن: الممكية النفسية الممكية النفسية ىما: 

الوقائية، وتتضمن: اإلرتباط لممكية النفسية القائمة ، والشعور بالمسئولية وتقبل النقد، وااإلنتماءب
؛ لكونو أكثر التصورات إرتباًطا بمجال عمم النفس األفكار والتصورات الشخصيةالمتمثل في  الشخصي

 التعميمي؛ باإلضافة إلى التحقق تجريبًيا  من بنيو التصور. 
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 : املهكْت اننفسْت انعٌامم املسيمت يف
لبعض اآلدبيات السابقة من أطر نظرية ودراسات وبحوث سابقة تناولت من خالل مراجعة الباحث 

الممكية النفسية في سياق العممية التعميمية، يمكن القول أن ىناك مجموعة من العوامل المسيمة ذات 
 التأثير في الشعور بالممكية النفسية منيا:
 اخلرباث انتعهْمْت انسببقت املكتسبت:

ساس بالممكية النفسية عندما تتفق األنشطة التعميمية مع إىتماماتيم أن المتعممين يكتسبون اإلح
، كما أن الشعور بالممكية النفسية إنما يتحدد في ضوء الخبرات (Knapp; 1994)  وخبراتيم السابقة

مجال العمل يتولد لديو شعور بالتممك لألشياء التى  ية وتمرسًا ففالفرد األكثر خبرً السابقة المتراكمة؛ 
عل معيا، كما أن المناخ السائد المشجع عمى ممارسة الخبرات السابقة يعزز تطوير الممكية يتفا

كبر لالستكشاف، كذلك كمما كانت تمك المعارف المكتسبة والخبرات السابقة أالنفسية، حيث توجد فرص 
 Pierce et al. 2001; Pierce and) أكثر عمقًا وتنوعًا كمما عززت الشعور بالممكية النفسية

Jussila 2011; Zhao et al., 2016) 
 Campbell et al., 2016; Pierce, et al., 2017; Verkuyten andكما يؤكد كل من:)

Martinovic, 2017; Olckers and van Zyl, 2019 عمى أن الخبرات التعميمية السابقة التى )
 النفسية. مر بيا الفرد تمثل إحدى المحددات األساسية لدرجة الشعور بالممكية

المتمثمة في معارف الفرد  الخبرات السابقة أن (Yim, Moses.& Azalea, 2018) ويري 
السابقة ومعموماتو عن موضوع الممكية، وكذلك مقدرتو عمى استشمار تمك الخبرات وتوجيييا بما يمبي 

ر بالممكية إحتياجاتو تدفع إلى زيادة اإلتباط النفسي بكيان أو موضوع أوشيئ ما بما يعزز الشعو 
 النفسية.

 طبْعت املسحهت انعمسّت ًاندزاسْت 
بالخبرات التراكمية التى اكتسبيا الفرد خالل مراحل النمو المختمفة ن الممكية النفسية تتأثر إ

(Van Dyne and Pierce 2004; Huang et al. 2016; Yim, et al., 2018ف ،) المشاعر
أنيا المتعمقة بالممكية النفسية تمثل سمو تنتقل مع المتعممين عبر المراحل الدراسية المختمفة، كما 

 (.Ovidiu, et al., 2020) بالطبيعة العقمية األكاديمية ليمتتأثر 
( أن الممكية النفسية الجمعية تختمف (Ng and Su, 2018توصمت دراسة وفي ذات اإلطار:  

( أنو ال توجد فروق دالو Pierce et al., 2017توصمت دراسة )؛ في حين توى التعميميبإختالف المس
 عامل المستوى التعميمي، وعامل العمر الزمني.: إحصائيًا فى درجة الشعور بالممكية النفسية تعزي إلى
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ة ( أن طبيعة العقمية األكاديمية لممتعمم تمثل إحدي الطرق لتنميPierce, et al., 2004ويري )
الشعور بالممكية النفسية، كما أن خبرة المتعممين السابقة ومقدرتيم عمى السيطرة المعرفية ترتبط بشكل 

 إيجابي بالشعور بالممكية النفسية.

لممكية ، وابصورتييا: الممكية الجماعيةأن الشعور بالممكية النفسية ( Tian, 2014)كما يشير 
 راحل العمرية المختمفة.يتأثرا بالنمو واإلنتقال عبر الم الفردية

المرحمة العمرية والدراسية، ومن العرض السابق يمكن اإلشارة إلى الدور الذي تؤديو كل من: 
ومقدار الخبرات التعميمية السابقة المتراكمة في الشعور بالممكية النفسية، وفي اإلندماج الدراسي؛ ومن 

ية لكل من: الشعور بالممكية النفسية، واإلندماج ىنا تأتي الدراسة الحالية لمتعرف عمى التطورات النمائ
 الدراسي لدى تالميذ مرحمة التعميم األساسي.

 إرساءاث انبحج ًمنيزو. 

 : إعتمد البحث عمى المنيج الوصفي المقارن؛ من خالل استخدام الطريقة الطولية.منيذ انبحج

 عْنت انبحج:
مجموعة من تالميذ وتمميذات الصفوف المختمفة  أواًل: العينة االستطالعية: ضمت العينة االستطالعية

بمرحمة التعميم األساسي لعدد من المدارس التابعة إلدارة بنيا التعميمية بمحافظة القميوبية،  والجدول 
 ( يوضح وصًفا لمعينة االستطالعية كما يمي:2)

 0لمبحث االستطالعية(. وصف لمعينة  2جدول )
طبيعة 
 العينة

متوسط  العدد اسم المدرسة
 العمر الزمنى

اإلنحراف 
 المعياري

 اليدف من العينة العام الدراسي

الصف األول اإلبتدائي
مدرسة أتريب الجديدة اإلبتدائية  

 2.22 2.20 22 المشتركة

 م2102/2102

تقنين بطاقتي 
مالحظة: الشعور 
بالممكية النفسية، 
واإلندماج الدراسي 
خالل فترة الطفولة 

 المتوسطة.

اإلصالح الزراعي مدرسة 
 2.22 2.22 22 اإلبتدائية المشتركة بأتريب

مدرسة أبطال سيناء اإلبتدائية 
 المشتركة 

22 2.22 2.22 

الصف الرابع  2.02 2.22 022 المجموع
اإلبتدائي
مدرسة بن خمدون اإلبتدائية  

 2.22 01.22 22 المشتركة
 م2102/2102

تقنين مقياسي 
الممكية النفسية 
واإلندماج الدراسي   2.22 01.22 22مدرسة اإلمام محمد عبدة 

                                              
باختيار عدة عينات استطالعية من الصفوف الدراسية األول بمرحمة التعميم األساسي نظًرا لمطبيعة النمائية الطولية لمبحث، قام الباحث  0

تعميمية كمؤشٍر عمى مرحمة النمو النفسي المقابمة، كما اختار الباحث عينة من الصف الثالث اإلعدادي نظًرا لمتغير الحادث في طبيعة العممية ال
 سائط التعميمية.من خالل االعتماد عمى التعمم اليجين واستخدام الو 
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طبيعة 
 العينة

متوسط  العدد اسم المدرسة
 العمر الزمنى

اإلنحراف 
 المعياري

 اليدف من العينة العام الدراسي

خالل فترة الطفولة  اإلبتدائية المشتركة
مدرسة الشييد ابراىيم احمد  المتأخرة

 2.20 01.22 20 محمد عبدالرحمن المشتركة

 2.22 01.22 022 المجموع

الصف األول اإلعدادي
اإلصالح الزراعي  مدرسة 

 2.22 02.12 20 اإلعدادية المشتركة

 م2102/2102

تقنين مقياسي 
الممكية النفسية 
واإلندماج الدراسي 
في إطار التعمم 

 التقميدي

 مدرسة زيد بن حارثة 
 2.22 02.22 22 اإلعدادية المشتركة

مدرسة محمد متولى الشعراوى 
 2.22 02.10 20 اإلعدادية بنين

 2.12 02.20 022 المجموع

الصف الثالث اإلعدادي
 2.22 02.22 22 مدرسة ناصر اإلعدادية بنين 

 م2121/2120

تقنين مقياسي 
الممكية النفسية 
واإلندماج الدراسي 
في إطار التعمم 
اليجين أثناء أزمة 

 إنتشار وباء كورنا

 2.22 02.22 22 يناير اإلعدادية بنات 22مدرسة

 2.22 02.2 022 المجموع

( يتضح الطبيعة الطبقية لمعينة االستطالعية بما يتناسب والطبيعة النمائية الطولية 2ومن الجدول  )
( تمميذ وتمميذة من تالميذ وتمميذات مرحمة التعميم 221لمبحث الحالي؛ حيث ضمت في مجمميا)

دراسية مقابمة لثالثة مراحل ( مدرسة تابعة إلدارة بنيا التعميمية، من عدة صفوف 00األساسي من )
 لمنمو النفسي ىى:)مرحمة الطفولة المتوسطة، ومرحمة الطفولة المتأخرة، ومرحمة المراىقة المبكرة(.

: ضمت العينة األساسية مجموعة من التالميذ والتمميذات المقيدين بمرحمة 0ثانيًا: العينة األساسية
لمحافظة القميوبية، خالل الفترة من العام الدراسي  التعميم األساسي بإدارة بنيا التعميمية التابعة

 (م.2120 -2121(م، وحتى العام الدراسي )2102 -2102)
نظرًا لمطبيعة النمائية الطولية لمبحث الحالي، قام الباحث بإعداد بطارية من : أدًاث انبحج

لنمو النفسي الثالثة االختبارات لتقييم كل من: الممكية النفسية، واإلندماج الدراسي خالل مراحل ا
 بمرحمة التعميم األساسي، ويتضح ذلك كما يمي:

                                              
ات نظرًا ألن درجات أفراد العينة األساسية تضمنت قيًما متطرفة أثرت فى النتائج المتحصل عمييا نتيجة استخدام اسموب تحميل تباين لمقياس 0

تم قياسو، مما دفع بالباحث إلى حذف تمك القيم المتطرفة والتى إختمفت بإختالف الُبعد الذى ي Repeated Measures ANOVAالمتكررة 
ة ومن ىنا إختمف عدد أفراد العينة األساسية من ُبعد ألخر، ويمكن اإلطالع عمى عدد أفراد العينة التى خضعت درجاتيا لمتحميالت اإلحصائي

 بالرجوع إلى فرضى البحث.   
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بطاقة مالحظة الشعور بالممكية النفسية أثناء التعمم خالل مرحمة الطفولة المتوسطة:) تالميذ  .0
 الصفوف الثالثة األولى من المدرسة اإلبتدائية( إعداد: الباحث.

العربياة التاى تناولات متغيار الممكياة النفساية فاي مجاال خطوات إعاداد البطاقاة: نظارًا لنادرة الدراساات  (أ 
التربية وعمم النفس في حدود ما أطماع عمياو الباحاث، ومان جاناب أخار ساعي البحاث إلاى التعارف عماى 
درجة الممكية النفسية خالل مرحمة الطفولة المتوسطة؛ ومن ثم تم إعداد بطاقة المالحظة كأحاد األدوات 

(؛ حيث تم صياغة عبارات البطاقاة فاي صاورتيا Avey et al., 2009) لجمع البيانات في إطار تصور
( مفااردة موزعاو عمااى محااوريين أوالىمااا: الممكياة النفسااية الُمحفاازة، وتتضاامن 21األولياة المكونااو ماان )

( مفردة موزعو بالتساوي عمى أربعة أبعاد ىي: الشعور بالكفاءة الذاتية، والشعور باليوية الذاتية، 21)
( مفاردات 01إلنتماء، والشاعور بالمسائولية، وثانييماا: الممكياة النفساية الوقائياة وتتضامن )والشعور با

( مااان المحكماااين 2تااادور حاااول الشاااعور باإلرتبااااط والتعماااق الاااذاتي؛ تماااى ذلاااك عااارض البطاقاااة عماااى )
المتخصصين في مجاالت: عمم النفس التربوي، والقياس النفسي، والصاحة النفساية، والطفولاة ) ممحاق 

بياادف التعاارف عمااى درجااة مالئمااو العبااارات لمبعااد الااذى تنتمااي إليااو، ومالئمتيااا لطبيعااة العينااة )  (؛0
مرحمة الطفولة المتوسطة(، وقد أسفر ىذا اإلجراء عن تعديل في صياغو بعاض العباارات، وكاذلك تباديل 

 بعض العبارات بين األبعاد المختمفة.

النفساية بمحوريياا:) الممكياة النفساية الُمحفاازة  اليادف مان البطاقاة: تقيايم درجاة الشاعور بالممكياة (ب 
وأبعادىااا المختمفااة، والممكيااة النفسااية الوقائيااة( فااي إطااار عمميااة الااتعمم لاادى تالميااذ الصاافوف الثالثااة 

 األولى من المدرسة اإلبتدائية:)مرحمة الطفولة المتوسطة(، من خالل تقديرات معمم/ معممة الفصل.

( مفاردة موجباة؛ يُمثال كال منياا موقًفاا 22ي صورتيا النيائياة )وصف البطاقة: تضمنت البطاقة ف (ج 
سموكًيا من المواقف التى تواجو التمميذ أثناء تعممة، وضع أمام كل مفردة ثالثة بدائل لمحكم عمى درجاة 
ممارسة السموك:) متوافر بدرجة كبيرة، ومتوافرة بدرجة متوسطة، ومتوافر بدرجة محادودة(؛ وتادور تماك 

 إطار محورين أساسيين ىما:  المفردات في

  ( مفااردة موزعااو عمااى أربعااة أبعاااد ىااي: 22المحااور األول: الممكيااة النفسااية الُمحفاازة: ويتضاامن )
مفااردات(، والشااعور باإلنتماااء  2مفااردات(، والشااعور باليويااة الذاتيااة ) 2الشااعور بالكفاااءة الذاتيااة )

 ات(.مفرد 2مفردات(، والشعور بالمسئولية الشخصية ) 2الدراسي )
  ( مفااردات تقاايس ُبعااًدا واحااًدا ىااو: الشااعور 2المحااور الثاااني: الممكيااة النفسااية الوقائيااة: ويتضاامن )

 ( مفردات األبعاد المختمفة كما يمي:2باإلرتباط والتعمق الدراسي، ويوضح الجدول )
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 (. مفردات األبعاد المختمفة لمقياس الشعور بالممكية النفسية خالل مرحمة الطفولة المتوسطة 2جدول )
 أسقبو انًفشداث انبعذ 

 7 -1 انشعىس ببنكفبءة انزاتُت

 11 -8 انشعىس ببنهىَت انزاتُت

 11 -11 انشعىس ببإلَتًبء

 12 -11 انشعىس ببنًسئىنُت انهشخصُه

 41 -17 انىقبئُتانًهكُت انُفسُت 

( درجاات عنادما يماارس التممياذ الساموك 2طريقة التصاحيح: ياتم التصاحيح وتقادير الدرجاة بإعطااء ) (د 
عطاااء الدرجااة ) عطاااء الدرجااة )2بصااورة متكااررة، وا  ( عناادما 0( عناادما يمارسااو فااي بعااض األحيااان، وا 

 يمارسو بدرجة محدودة أو ال يمارسو عمى اإلطالق.

 المؤشرات السيكومترية: (ه 
 : البطاقةأواًل: ثبات 

   المختمفةلمحوري بطاقة المالحظة وأبعادىا  بإيجاد قيم معامالت ألفاطريقة معامل ألفا: قام الباحث، 
وكذلك قيم معامالت ألفا بعاد حاذف درجاة المفاردة مان مجماوع درجاات البعاد الاذي تنتماي إلياو كمؤشارًا 

عمااى عيناة ماان تالمياذ الصااف األول اإلبتاادائي عماى درجااة اإلساتقرار لمفااردات األبعااد المختمفااة، وذلاك 
 :ك( يوضح ذل2 والجدول )(م، 2102/2102خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي)

لمحوري بطاقة مالحظة الشعور بالممكية النفسية وأبعادىا المختمفة بعد حذف  معامالت ألفاقيم (.  2جدول )
 (م2102/ 2102نتمي إليو خالل العام الدراسي )درجة المفردة من مجموع درجات البعد الذي ت

 انًفشدة
 (αيعبيم أنفب )

يعبيم أنفب  انًفشدة

(α) 

يعبيم أنفب  انًفشدة

(α) 

يعبيم أنفب  انًفشدة

(α) 

ًُحفضة ))  (α= ..8.1انًحىس األول: انًهكُت انُفسُت ان

انبعذ األول: انشعىس 

 =αببنكفبءة انزاتُت )

..814) 

 انبعذ انثبٍَ: انشعىس

 =αببنهىَت انزاتُت )

..821) 

انبعذ انثبنث: انشعىس 

ببإلَتًبء انذساسٍ 

(α= ..888) 

انبعذ انشابع: انشعىس  

ببنًسئىنُت انشخصُت 

(α= ..891) 

1 ..817 1 ..821 1 ..888 1 ..891 

1 ..812 1 ..821 1 ..888 1 ..891 

4 ..811 4 ..821 4 ..887 4 ..891 

1 ..841 1 ..824 1 ..887 1 ..894 

1 ..818 1 ..821 1 ..887 1 ..894 

2 ..817 2 ..821 2 ..887 2 ..894 

7 ..8.9 7 ..82. 7 ..887 7 ..894 

8 ..8.8 8 ..82. 8 ..887 8 ..894 

9 ..819 9 ..818 9 ..887 9 ..894 

1. ..81. 1. ..819 1. ..887 1. ..891 

 (α= ..812اإلستببط وانتعهق ببنذساست وانتعهى( ) انًحىس انثبٍَ:  انًهكُت انُفسُت انىقبئُت ) 

1 ..844 1 ..814 4 ..8.1 1 ..8.2 

1 ..779 2 ..782 7 ..771 8 ..771 

9 ..71. 1. ..812     
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( مفردة باألبعاد المختمفة كونيا ذات تأثير سمبي عمى استقرار البعد 02( تم حذف )2ومن الجدول )
معامل ألفا لمبعد عقب حذف درجة المفردة مقدار أعمى من معامل  الذى تنتمي إليو؛ حيث بمغت قيمة

( بالبعد األول:) الشعور بالكفاءة الذاتية(، 2، 2، 0ألفا لمبعد ككل دون الحذف؛ وىي: المفردات )
( بالبعد 2، 0( بالبعد الثاني:) الشعور باليوية الذاتية(، والمفردتين )2، 0والمفردتين )

( بالبعد الرابع:) الشعور بالمسئولية 01، 2، 2، 0ماء(، والمفردات )الثالث:) الشعور باإلنت
 ( بالمحور الثاني.0الشخصية(، والمفردة )

قام الباحث بإيجاد قيم معامالت ألفا لمحوري البطاقة وأبعادىا المختمفة عقب حذف المفردات ذات 
 ( يوضح ذلك عمى النحو التالي:2التأثير السمبي، والجدول )

قيم معامالت ألفا لمحوري بطاقة الشعور بالممكية النفسية وأبعادىا المختمفة عقب حذف المفردات  (.2جدول )
 (م2102/ 2102ذات التأثير السمبي خالل الفصل الدراسي )

 (αمعامل ألفا ) العامل (αمعامل ألفا ) العامل
المحور األول: الممكية النفسية 

 1.222 باإلنتماءالبعد الثالث: الشعور  1.222 الُمحفزة

البعد الرابع: الشعور بالمسئولية  1.222 الُبعد األول: الشعور بالكفاءة الذاتية
 1.221 الشخصية

 1.212 البعد الثاني: الشعور باليوية الذاتية
المحور الثاني: الممكية النفسية 
 1.222 الوقائية " اإلرتباط والتعمق النفسي"

مماا يعاد مؤشارًا ( 1.221: 1.212تتاراوح ماا باين:) معامالت ألفا( يتضح أن قيم 2 ومن الجدول )
 عمى ثبات بطاقة المالحظة.

عماى عيناة مان  المختمفاةكما قام الباحث بإيجاد قيم معامالت ألفا لمحوري بطاقة المالحظة وأبعادىا 
(م، والصااف 2102/ 2102تالميااذ وتمميااذات كاال ماان: الصااف الثاااني اإلبتاادائي خااالل العااام الدراسااي )

(، بيادف التحقاق مان عادم تاأثير عامال النضاج 2102/ 2102الثالث اإلبتدائي خاالل العاام الدراساي )
 ما يمي:( ك2والنمو النفسي والعقمي عمي صالحية البطاقة لالستخدام، ويوضح ذلك جدول )

(. معامالت ألفا لمحوري وأبعاد بطاقة مالحظة الشعور بالممكية النفسية خالل فترة الطفولة المتوسطة 2جدول )
 (م.2102/ 2102، 2102/2102خالل العاميين الدراسيين:) 

 (αمعامل ألفا ) العامل (αمعامل ألفا ) العامل
 (2102/ 2102عام الدراسي )معامالت ألفا لمحوري بطاقة المالحظة وأبعادىا خالل ال

المحور األول: الممكية النفسية 
 الُمحفزة

 1.222 البعد الثالث: الشعور باإلنتماء 1.222

البعد الرابع: الشعور بالمسئولية  1.222 الُبعد األول: الشعور بالكفاءة الذاتية
 1.222 الشخصية
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الثاني: الممكية النفسية المحور  1.221 البعد الثاني: الشعور باليوية الذاتية
 الوقائية " اإلرتباط والتعمق النفسي"

1.210 

 (2102/ 2102معامالت ألفا لمحوري بطاقة المالحظة وأبعادىا خالل العام الدراسي )
المحور األول: الممكية النفسية 

 1.222 البعد الثالث: الشعور باإلنتماء 1.222 الُمحفزة

البعد الرابع: الشعور بالمسئولية  1.221 الذاتية الُبعد األول: الشعور بالكفاءة
 1.222 الشخصية

المحور الثاني: الممكية النفسية  1.222 البعد الثاني: الشعور باليوية الذاتية
 الوقائية " اإلرتباط والتعمق النفسي"

1.221 

مرحماة الطفولاة ( يمكن اساتنتاج أن بطاقاة مالحظاة الشاعور بالممكياة النفساية خاالل 2ومن الجدولين )
 المتوسطة تتسم بالثبات كمؤشرًا عمى اإلستقرار، ومن ثم صالحيتيا لالستخدام.

  ( تمميااذ 22طريقااة إعااادة تطبيااق االختبااار: قااام الباحااث بإيجاااد قاايم معااامالت االرتباااط بااين درجااات )
ختمفاة خاالل وتمميذة من تالميذ العينة االستطالعية األولي عمى محاوري بطاقاة المالحظاة وأبعادىاا الم

(م، ودرجااتيم عميياا خاالل الفصال الدراساي 2102/ 2102الفصل الدراسي األول من العام الدراساي )
(م كمؤشاارًا عمااى ثبااات محااوري البطاقااة وأبعادىااا، وماان ثاام 2102/ 2102األول ماان العااام الدراسااي )

(م، 2102/ 2102صااالحيتيا لمتطبيااق عمااى تالميااذ الصااف الثاااني اإلبتاادائي خااالل العااام الدراسااي )
وكااذلك تاام إيجاااد قاايم معااامالت االرتباااط بااين درجااات ىااؤالء التالميااذ عمااى محااوري بطاقااة المالحظااة 

(م، ودرجاااتيم عمييااا خااالل العااام الدراسااي 2102/ 2102وأبعادىااا المختمفااة خااالل العااام الدراسااي )
طبيااق عمااى (م كمؤشاارًا عمااى ثبااات محااوري البطاقااة وأبعادىااا، وماان ثاام صااالحيتيا لمت2102/ 2102)

( قاايم 2(م، ويوضااح الجاادول )2102/ 2102تالميااذ الصااف الثالااث اإلبتاادائي خااالل العااام الدراسااي )
 معامالت اإلرتباط عمى النحو التالي:

(. معامالت االرتباط بين درجات أفراد العينة االستطالعية عمى محوري وأبعاد بطاقة مالحظة الشعور 2جدول ) 
 (م.2102 -2102من:)  بالممكية النفسية خالل الفترة

 يعبيم االستببط انعبيم يعبيم االستببط انعبيم

 (و1.11/ 1.14(و، )1.14/ 1.11يعبيالث االستببط بٍُ دسجبث انعُُت االستطبعُت خالل انعبيٍُُ انذساسٍُُ:) 

انًحىس األول: انًهكُت انُفسُت 

ًُحفضة  ان
 **711.. انبعذ انثبنث: انشعىس ببإلَتًبء **821..

 **811.. انبُعذ األول: انشعىس ببنكفبءة انزاتُت
انبعذ انشابع: انشعىس ببنًسئىنُت 

 انشخصُت
..798** 

 **719.. انبعذ انثبٍَ: انشعىس ببنهىَت انزاتُت
انًحىس انثبٍَ: انًهكُت انُفسُت 

 انىقبئُت " اإلستببط وانتعهق انُفسٍ"
..891** 

 (و1.11/ 1.11(و، )1.11/ 1.14االستطبعُت خالل انعبيٍُُ انذساسٍُُ:) يعبيالث االستببط بٍُ دسجبث انعُُت 

انًحىس األول: انًهكُت انُفسُت 

ًُحفضة  ان
 **791.. انبعذ انثبنث: انشعىس ببإلَتًبء **814..

 **791.. انبُعذ األول: انشعىس ببنكفبءة انزاتُت
انبعذ انشابع: انشعىس ببنًسئىنُت 

 انشخصُت
..789** 

 **8.1.. انثبٍَ: انشعىس ببنهىَت انزاتُتانبعذ 
انًحىس انثبٍَ: انًهكُت انُفسُت 

 انىقبئُت " اإلستببط وانتعهق انُفسٍ"
..9.8** 
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( يمكاان اسااتنتاج أن بطاقااة مالحظااة الشااعور بالممكيااة النفسااية خااالل مرحمااة الطفولااة 2وماان الجاادول )
 المتوسطة تتسم بالثبات واالستقرار.

   :ولمتعرف عمى الثبات المركب لبطاقة المالحظة بأبعادىا المختمفة؛ قام الباحث بإيجاد الثبات المركب
قيم التشبعات المعيارية لمفردات كل ُبعد من األبعاد األربعة لممحور األول:) الممكية النفسية الُمحفازة(، 

م الدراسااي وذلااك عمااى عينااة ماان تالميااذ الصااف األول اإلبتاادائي خااالل الفصاال الدراسااي األول ماان العااا
 (  عمى النحو التالي:2(م، ويوضح تمك القيم الشكل )2102/ 2102)

 
(. قيم التشبعات المعيارية لمفردات كل ُبعد من األبعاد األربعة لممحور األول:) الممكية النفسية 2شكل )

 الُمحفزة( لبطاقة مالحظة الشعور بالممكية النفسية خالل مرحمة الطفولة المتوسطة.
 لألبعاد األربعة لممحور األول لمبطاقة كما يمي: CR( قيم معامالت الثبات المركب 2ويوضح الجدول )

(. قيم معامالت الثبات المركب لألبعاد األربعة لممحور األول:) الممكية النفسية الُمحفزة( لبطاقة 2جدول)
 مالحظة الشعور بالممكية النفسية خالل مرحمة الطفولة المتوسطة

 CRمعامل الثبات المركب  البعد  CRمعامل الثبات المركب  البعد 
 1.022 الشعور باإلنتماء 1.222 الشعور بالكفاءة الذاتية
 1.122 الشعور بالمسئولية الشخصية 1.022 الشعور باليوية الذاتية
( لجمياع األبعااد ماا 1.2أقال مان ) CR( يتضاح أن قايم معاامالت الثباات المركاب 2ومن الجدول )

(، ومان ثام 1.222عًدا البعد األول: الشعور بالكفاءة الذاتياة؛ فقاد بمغات قيماة معامال الثباات المركاب )
( بالبعاد الثااني:) الشاعور 2المفاردة ) 0يمكن القول بعدم تحقق شرط الثبات؛ ومن ثم قام الباحث بحذف

( بالبعد الراباع:) الشاعور 2ثالث:) الشعور باإلنتماء(، والمفردة )( بالبعد ال2باليوية الذاتية(، والمفردة )
(؛ ويوضاح الشاكل )( قايم CRبالمسئولية الشخصية(؛ وذلك في محاولة لتحسين قيمة الثبات المركاب )

 (  عمى النحو التالي:2التشبعات المعيارية عقب الحذف لباقي المفردات، ويوضح تمك القيم الشكل )
 

                                              
 . Pluginsائمة ( بقValidity and Reliability Testمن خالل األمر ) AMOS26تم حذف المفردات باإلستعانو ببرنامج  0
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التشبعات المعيارية لمفردات كل ُبعد من األبعاد األربعة لممحور األول:) الممكية النفسية الُمحفزة( لبطاقة (. قيم 2شكل )

 مالحظة الشعور بالممكية النفسية خالل مرحمة الطفولة المتوسطة بعد الحذف.
( يتضح أن قيم مؤشرات حسن المطابقة تقع في المدى األمثل ليا؛ حيث بمغت 2ومن الشكل )

(، كذلك 1.202المعيارية ) 2(، كما بمغت قيمة كا222عند درجة حرية = 022.220= 2)كا قيمة
(، 1.21(، كما بمغت قيم باقي مؤشرات حسن المطابقة أكبر من القيمة )RMSEA =1.122قيمة )

 مما ُيعد مؤشرًا عمى ٌحسن مطابقة النموذج المقترح.
لألبعاد األربعة لممحور األول لمبطاقة كما  CR( قيم معامالت الثبات المركب 01ويوضح الجدول )

 يمي:
(. قيم معامالت الثبات المركب لألبعاد األربعة لممحور األول:) الممكية النفسية الُمحفزة( لبطاقة 01جدول)

 مالحظة الشعور بالممكية النفسية خالل مرحمة الطفولة المتوسطة
 CRمعامل الثبات المركب  البعد  CRمعامل الثبات المركب  البعد 

 1.222 الشعور باإلنتماء 1.222 الشعور بالكفاءة الذاتية
 1.221 الشعور بالمسئولية الشخصية 1.222 الشعور باليوية الذاتية

(، 1.222: 1.221تتراوح ما بين:) CR( يتضح أن قيم معامالت الثبات المركب 01ومن الجدول )
شرًا عمى ثبات األبعاد المختمفة لممحور األول:) الممكية النفسية ( مما ُيعد مؤ 1.2وىي قيم أعمى من )

 الُمحفزة( لبطاقة المالحظة.
كما قام الباحث بإيجاد قيم التشبعات المعيارية المحور الثاني:) الممكية النفسية الوقائية(، ويوضح تماك 

 (  عمى النحو التالي:2القيم الشكل )
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المعيارية لمفردات المحور الثاني:) الممكية النفسية الوقائية( لبطاقة مالحظة الشعور (. قيم التشبعات 2شكل )
 بالممكية النفسية خالل مرحمة الطفولة المتوسطة.

(، 1.2( وىاي قيماة أقال مان )1.221) CR(  يتضاح أن قيماة معامال الثباات المركاب 2ومن الشاكل )
( 2الثاني؛ ومن ثام قاام الباحاث بحاذف  المفاردة )ومن ثم يمكن القول بعدم تحقق شرط الثبات لممحور 
( قايم التشابعات المعيارياة 2(؛ ويوضاح الشاكل )CRوذلك فاي محاولاة لتحساين قيماة الثباات المركاب )

 (  عمى النحو التالي:2عقب الحذف لباقي المفردات، ويوضح تمك القيم الشكل )
 
 
 
 
 
 

ثاني:) الممكية النفسية الوقائية( لبطاقة مالحظة الشعور (. قيم التشبعات المعيارية لمفردات المحور ال2شكل )
 بالممكية النفسية خالل مرحمة الطفولة المتوسطة بعد الحذف.

( يتضح أن قيم مؤشرات حسن المطابقة تقع في المدى األمثل ليا؛ حيث بمغت قيمة 2ومن الشكل )
(، كذلك قيمة 0.222)المعيارية  2(، كما بمغت قيمة كا21عند درجة حرية = 21.221= 2)كا
(RMSEA =1.12( كما بمغت قيم باقي مؤشرات حسن المطابقة أكبر من القيمة ،)مما ُيعد 1.21 ،)

(، وىي 1.222 ) CRمؤشرًا عمى ٌحسن مطابقة النموذج المقترح، كما بمغت قيمة الثبات المركب 
 قيمة تدل عمى ثبات المحور الثاني من البطاقة.

(، 1.222: 1.221تتراوح ما بين:) CR( يتضح أن قيم معامالت الثبات المركب 01ومن الجدول ) 
( مما ُيعد مؤشرًا عمى ثبات األبعاد المختمفة لممحور األول:) الممكية النفسية 1.2وىي قيم أعمى من )

 الُمحفزة( لبطاقة المالحظة.
 
 
 



        سيد محمدى صميده حسن د/          الشعور بالملكية النفسية واإلندماج الدراسي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي: دراسة نمائية طولية 

 ربمعت بٌزسعْد –جمهت كهْت انرتبْت                         722(                                       2222– ّنبّس) –(  73انعدد )

 : بطاقة المالحظةصدق ثانيًا: 
   :ولمتعرف عمى صدق البناء قام الباحث بإيجاد كل من:صدق البناء 
  :( التباين 00يوضح الجدول)كمؤشر عمى انتماء المفردات لألبعاد المختمفة، و الصدق التقاربي

 المستخمص:) متوسط التباين المعدل( كما يمى:

لبطاقة مالحظة الشعور بالممكية النفسية خالل مرحمة  AVE(. قيم التباينات المستخمصة 00جدول )
 كمؤشرًا عمى إنتماء المفردات لألبعاد المختمفةالطفولة المتوسطة 

 انعبيم
AVE  ٍَانتبب

 انًستخهص
 انعبيم

AVE 

انتببٍَ 

 انًستخهص

 111.. انشعىس ببإلَتًبء 111.. انشعىس ببنكفبءة انزاتُت

 111.. انشعىس ببنهىَت انزاتُت
انشعىس ببنًسئىنُت 

 انشخصُت
..114 

   1.1.. انشعىس ببنًهكُت انُفسُت انىقبئُت) اإلستببط وانتعهق انُفسٍ(

: 1.212تتراوح ما بين:) AVE( يتضح أن قيم التباينات المستخمصة 00ومن الجدول )
معامالت ؛ وىي قيم أقل من قيم لألبعاد المختمفة  المفردات(، مما يعد مؤشرًا عمى إنتماء 1.222

 .الثبات المركب المقابمة
  ( يوضح ذلك02: وذلك كمؤشرًا عمى تماييز األبعاد عن بعضيا البعض، والجدول )التماييزيالصدق: 

بطاقة مالحظة الشعور بالممكية النفسية خالل مرحمة الطفولة (. قيم التباينات ومربعاتيا ألبعاد 02جدول)
 .المتوسطة

 العامل
التباين 
المشترك 

MSV 
 العامل

التباين 
المشترك 
MSV 

 1.222 الشعور باإلنتماء 1.222 الشعور بالكفاءة الذاتية
 1.202 الشعور بالمسئولية الشخصية 1.222 الشعور باليوية الذاتية

   1.2010 الشعور بالممكية النفسية الوقائية) اإلرتباط والتعمق النفسي(
: 1.201تتراوح ما بين:)البطاقة ( يتضح أن مربعات قيم التباينات ألبعاد 02ومن الجدول )

، مما يعد مؤشرًا عمى قيم أكبر من قيم مربعات معامالت اإلرتباط بين األبعاد المختمفة(، وىى 1.222
 التماييزي.الصدق 

االستطالعية عينة الاالتساق الداخمي: وقد قام الباحث بحساب قيم معامالت ارتباط درجات ثالثًا: 
ومجموع درجاتيم عمى البعد الذي تنتمي إليو؛ كمؤشرًا عمى المختمفة كل بعد من األبعاد  مفرداتعمى 

وذلك عمى عينة من تالميذ وتمميذات الصف األول األبتدائي خالل الفصل الدراسي  المفردات،اتساق 
 مى:( كما ي02جدول ) يوضح ذلك(م، و 2102/ 2102األول من العام الدراسي )

                                              
 **(.1.220تم مقارنة تمك القيمة بمربع قيمة معامل اإلرتباط بين محوري بطاقة المالحظة ) ر=  0
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االستطالعية عمى كل بعد من األبعاد  العينةقيم معامالت االرتباط بين مجموع درجات أفراد (. 02جدول )
 الذي تنتمي إليو البعدومجموع درجاتيم عمى  لبطاقة المالحظةالمختمفة 

معامل  المفردة معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة
 معامل االرتباط المفردة االرتباط

 الشعور بالكفاءة الذاتية
0 1.22** 2 1.22** 2 1.22** 2 1.22** 
2 1.22** 2 1.22** 2 1.20**   

 الشعور باليوية الذاتية
0 1.22** 2 1.22** 2 1.22** 2 1.22** 
2 1.22** 2 1.22** 2 1.22**   

 الشعور باإلنتماء
0 1.22** 2 1.20** 2 1.22** 2 1.22** 
2 1.22** 2 1.22** 2 1.22**   

 الشعور بالمسئولية الشخصية
0 1.22** 2 1.22** 2 1.22** 2 1.22** 
2 1.22**       

 الشعور بالممكية النفسية الوقائية
0 1.20** 2 1.22** 2 1.22** 2 1.22** 
2 1.22** 2 1.22** 2 1.22** 2 1.22** 

األبعااد  مفرداتيتضح أن قيم معامالت ارتباط درجات أفراد العينة االستطالعية عمى ( 02ومن الجدول )
(، مماا يعاد مؤشارًا 1.22: 1.22تتراوح ما باين ) الى تنتمي إليو المختمفة ومجموع درجاتيم عمى البعد

ن ؛ كماا قاام الباحاث بإيجااد قايم معاامالت االرتبااط باين مجماوع درجاات كال بعاد ماالمفرداتعمى إتساق 
( يوضاح 02والجدول ) ،المحور األولكمؤشرًا عمى إتساق  أبعاد المحور األول ومجموع درجات المحور

 ذلك عمى النحو التالي:
لممحور االول لبطاقة  ألبعاد المختمفةارتباط درجات أفراد العينة االستطالعية عمى ا(. معامالت 02جدول )

 (م2102/ 2102المالحظة ومجموع درجاتيم عمى المحور األول خالل العام الدراسي )
 معامل االرتباط العامل معامل االرتباط العامل

 **1.22 الشعور باإلنتماء **1.22 الشعور بالكفاءة الذاتية
 **1.22 الشعور بالمسئولية الشخصية **1.22 الشعور باليوية الذاتية

مماا يعاد مؤشارًا  (1.22: 1.22تتاراوح ماا باين:) االرتبااط( يتضاح أن قايم معاامالت 02ومان الجادول )
 عمى اتساق أبعاد المحور األول من بطاقة المالحظة.



        سيد محمدى صميده حسن د/          الشعور بالملكية النفسية واإلندماج الدراسي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي: دراسة نمائية طولية 

 ربمعت بٌزسعْد –جمهت كهْت انرتبْت                         722(                                       2222– ّنبّس) –(  73انعدد )

مقياس الشعور بالممكية النفسية أثناء التعمم خالل مرحمة الطفولة المتأخرة:) تالميذ الصفوف  .2
 اإلبتدائية( إعداد: الباحث. الثالثة األخيرة من المدرسة

 Aveyخطوات إعداد المقياس: قام الباحث بإعداد المقياس كأداة لجماع البياناات فاي إطاار تصاور ) (أ 

et al., 2009 ( خالل مرحمة الطفولة المتأخرة:) الصفوف الثالثة األخيرة من المدرساة اإلبتدائياة(؛ وقاد
اقف التي يتعرض ليا التمميذ أثناء عممية التعمم، ( موقًفا من المو 21ضم المقياس في صورتو األولية )

وزعاات تمااك المواقااف عمااى محااوريين أساساايين وفًقااا لمنمااوذج الُمتبنااى، تضاامن المحااور األول: الممكيااة 
( موقًفا موزعو بالتساوي عمى أربعة أبعاد ىي: الشعور بالكفاءة الذاتية، والشعور 21النفسية الُمحفزة )

باإلنتماااء، والشااعور بالمساائولية، وتضاامن المحااور الثاااني: الممكيااة النفسااية  باليويااة الذاتيااة، والشااعور
( مواقف تدور حول الشعور باإلرتباط والتعمق بالعممية التعميمية والدراسة؛ تمى ذلك عرض 01الوقائية )

( مان المحكماين المتخصصاين فاي مجااالت: عمام الانفس الترباوي، والقيااس النفساي، 2المقياس عماى )
(؛ بيدف التعرف عمى درجاة مالئماو المواقاف لمبعاد الاذى تنتماي 0لنفسية، والطفولة ) ممحق والصحة ا

إليو، ومالئمتيا لطبيعة العينة ) مرحمة الطفولة المتأخرة(، وقد أسفر ىذا اإلجراء عن تعديل في صياغو 
 بعض العبارات، وكذلك تبديل بعض العبارات بين األبعاد المختمفة.

تقدير درجة الشعور بالممكية النفسية بمحوريياا:) الممكياة النفساية الُمحفازة، اليدف من المقياس:  (ب 
والممكيااة النفسااية الوقائيااة( فااي إطااار العمميااة التعميميااة لتالميااذ الصاافوف الثالثااة األخياارة ماان المدرسااة 

 اإلبتدائية:)مرحمة الطفولة المتأخرة(.

( موقًفا تعميمًيا من المواقف التاى يمار 22وصف المقياس: تتضمن المقياس في صورتو النيائية ) (ج 
بيا التمميذ أثناء تعممو،  يُمثل كل منيا موقًفا سموكًيا يضع التمميذ داخمو ثم ُيطمب منو تحديد إستجابتو 

باحااث فااي قااراءة الموقااف ماان بااين االسااتجابات الثالثااة التااى تمااي كاال موقااٍف، مااع اإلسااتعانو بااالمعمم وال
 وتفسيرة، وتدور تمك المواقف السموكية في إطار محورين أساسيين ىما: 

  ( موقًفا وزع عمى أربعاة أبعااد ىاي: الشاعور 22المحور األول: الممكية النفسية الُمحفزة: ويتضمن )
 2اء الدراساي )مواقاف(، والشاعور باإلنتما 2مفاردات(، والشاعور باليوياة الذاتياة ) 2بالكفاءة الذاتياة )

 مواقف(. 2مواقف(، والشعور بالمسئولية الشخصية )
  ( مواقااف تقاايس ُبعااًدا واحااًدا ىااو: الشااعور 2المحااور الثاااني: الممكيااة النفسااية الوقائيااة: ويتضاامن )

 ( مفردات األبعاد المختمفة كما يمي:02باإلرتباط والتعمق الدراسي، ويوضح الجدول )
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عاد المختمفة لمقياس الشعور بالممكية النفسية خالل مرحمة الطفولة المتأخرة (. مفردات األب02جدول )  
 أرقام المفردات البعد 

 2 -2 الشعور بالكفاءة
 02 -2 الشعور باليوية الذاتية
 20 -02 الشعور باإلنتماء

 22 -22 الشعور بالمسئولية المشخصيو
 22 -22 الممكية النفسية الوقائية

( درجاات عنادما يختاار التممياذ 2التصحيح وتقدير الدرجة لكل موقف بإعطااء ) طريقة التصحيح: يتم (د 
عطاااء الدرجااة ) عطاااء الدرجااة )2االسااتجابة األولااى، وا  ( يختااار 0( عناادما يختااار االسااتجابة الثانيااة، وا 

 االستجابة الثالثة.

 المؤشرات السيكومترية: (ه 
 : المقياسأواًل: ثبات 

وكاذلك تام  ،المختمفاةلمحاوري المقيااس وأبعااده  بإيجاد قيم معامالت ألفاطريقة معامل ألفا: قام الباحث 
إيجاد قيم معامالت ألفا بعد حذف درجة الموقف من مجموع درجات البعد الذي تنتمي إليو كمؤشرًا عماى 
درجة الثبات واإلستقرار لممواقاف المختمفاة، وذلاك عماى عيناة مان تالمياذ الصاف الراباع اإلبتادائي خاالل 

 :كما يمي( يوضح ذلك 02 والجدول ) (م2102/ 2102الدراسي االول من العام الدراسي )الفصل 
لمحوري مقياس الشعور بالممكية النفسية وأبعاده المختمفة بعد حذف درجة  معامالت ألفاقيم (. 02 جدول )

 .الموقف السموكي من مجموع درجات البعد الذي ينتمي إليو
معامل ألفا  المفردة (αمعامل ألفا ) المفردة

(α) 
معامل ألفا  المفردة

(α) 
معامل ألفا  المفردة

(α) 
 (α =1.212المحور األول: الممكية النفسية الُمحفزة ))

البعد األول: الشعور 
بالكفاءة الذاتية األكاديمية 

(α =1.222) 

البعد الثاني: الشعور 
= αباليوية الذاتية )

1.222) 

البعد الثالث: الشعور 
= αالدراسي )باإلنتماء 
1.221) 

البعد الرابع: الشعور  
بالمسئولية الشخصية 

(α =1.222) 
0 1.222 00 1.222 20 1.222 20 1.210 
2 1.212 02 1.222 22 1.222 22 1.222 
2 1.222 02 1.211 22 1.212 22 1.222 
2 1.202 02 1.221 22 1.202 22 1.222 
2 1.222 02 1.222 22 1.222 22 1.222 
2 1.222 02 1.222 22 1.222 22 1.222 
2 1.222 02 1.222 22 1.212 22 1.222 
2 1.222 02 1.222 22 1.222 22 1.222 
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معامل ألفا  المفردة (αمعامل ألفا ) المفردة
(α) 

معامل ألفا  المفردة
(α) 

معامل ألفا  المفردة
(α) 

2 1.220 02 1.222 22 1.202 22 1.221 
01 1.212 21 1.211 21 1.222 21 1.221 

 (α =1.222المحور الثاني:  الممكية النفسية الوقائية ) اإلرتباط والتعمق بالدراسة والتعمم( ) 
20 1.222 22 1.202 22 1.222 22 1.202 
22 1.222 22 1.222 22 1.221 22 1.222 
22 1.222 21 1.222     

سمبي عمى استقرار البعد ( مفردة باألبعاد المختمفة كونيا ذات تأثير 02( تم حذف )02ومن الجدول )
الذى تنتمي إليو؛ حيث بمغت قيمة معامل ألفا لمبعد عقب حذف درجة المفردة مقدارًا أعمى من معامل 

( بالبعد األول:) الشعور بالكفاءة الذاتية(، والمفردة 2، 0ألفا لمبعد ككل دون الحذف؛ وىي: المفردتان )
( بالبعد 22، 22، 20تية(، والمفردات )( بالبعد الثاني:) الشعور باليوية الذا21، 02)

( بالبعد الرابع:) الشعور بالمسئولية 22، 22، 22الثالث:) الشعور باإلنتماء(، والمفردات )
 ( بالمحور الثاني.21، 20الشخصية(، والمفردتان )

ير تمى ذلك إيجاد قيم معامالت ألفا لمحوري المقياس وأبعاده المختمفة عقب حذف المفردات ذات التأث
 ( يوضح ذلك عمى النحو التالي:02السمبي، والجدول )

(. قيم معامالت ألفا لمحوري مقياس الشعور بالممكية النفسية وأبعاده المختمفة عقب حذف 02جدول )
 (م2102/ 2102المفردات ذات التأثير السمبي خالل العام الدراسي )

 (αمعامل ألفا ) العامل (αمعامل ألفا ) العامل
األول: الممكية النفسية المحور 

 1.222 البعد الثالث: الشعور باإلنتماء 1.201 الُمحفزة

 1.222 البعد الرابع: الشعور بالمسئولية الشخصية 1.222 الُبعد األول: الشعور بالكفاءة الذاتية

المحور الثاني: الممكية النفسية الوقائية "  1.220 البعد الثاني: الشعور باليوية الذاتية
 1.221 تباط والتعمق النفسي"اإلر 

ممااا يعااد ( 1.221: 1.222تتااراوح مااا بااين:) ( يتضااح أن قاايم معااامالت ألفااا 02وماان الجاادول )
 مؤشرًا عمى ثبات المقياس.

عماى عيناة مان تالمياذ  المختمفةكما قام الباحث بإيجاد قيم معامالت ألفا لمحوري المقياس وأبعادة 
/ 2102وتمميذات كل من: الصف الخاامس اإلبتادائي خاالل الفصال الدراساي األول مان العاام الدراساي )

(، بيادف التحقاق مان عادم 2102/ 2102(م، والصف السادس اإلبتدائي خالل العام الدراسي )2102
م، ويوضااح ذلااك جاادول تااأثير عاماال النضااج والنمااو النفسااي والعقمااي عمااي صااالحية المقياااس لالسااتخدا

 ( كما يمي:02)
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(. معامالت ألفا لمحوري وأبعاد مقياس الشعور بالممكية النفسية خالل فترة الطفولة المتأخرة خالل 02جدول )
 (م.2102/ 2102، 2102/ 2102العاميين الدراسيين:) 

 (αمعامل ألفا ) العامل (αمعامل ألفا ) العامل
 (م2102/ 2102وأبعادة خالل العام الدراسي )معامالت ألفا لمحورى المقياس 

المحور األول: الممكية النفسية 
 1.222 البعد الثالث: الشعور باإلنتماء 1.221 الُمحفزة

 1.222 البعد الرابع: الشعور بالمسئولية الشخصية 1.222 الُبعد األول: الشعور بالكفاءة الذاتية

المحور الثاني: الممكية النفسية الوقائية "  1.222 البعد الثاني: الشعور باليوية الذاتية
 1.222 اإلرتباط والتعمق النفسي"

 (م2102/ 2102معامالت ألفا لمحورى المقياس وأبعادة خالل العام الدراسي )
المحور األول: الممكية النفسية 

 الُمحفزة
 1.221 البعد الثالث: الشعور باإلنتماء 1.221

 1.222 البعد الرابع: الشعور بالمسئولية الشخصية 1.222 بالكفاءة الذاتيةالُبعد األول: الشعور 

 1.222 البعد الثاني: الشعور باليوية الذاتية
المحور الثاني: الممكية النفسية الوقائية " 

 1.222 اإلرتباط والتعمق النفسي"

مرحمة الطفولة المتاأخرة ( يمكن استنتاج أن مقياس الشعور بالممكية النفسية خالل 02ومن الجدولين )
 يتسم بالثبات كمؤشرًا عمى اإلستقرار، ومن ثم صالحيتيا لالستخدام.

  ( تمميااذ 22طريقااة إعااادة تطبيااق االختبااار: قااام الباحااث بإيجاااد قاايم معااامالت االرتباااط بااين درجااات )
الل العااام وتمميااذة ماان تالميااذ العينااة االسااتطالعية الثانيااة عمااى محااوري المقياااس وأبعاااده المختمفااة خاا

(م، ودرجاااااتيم عمييااااا خااااالل الفصاااال الدراسااااي األول ماااان العااااام الدراسااااي 2102/ 2102الدراسااااي )
(م كمؤشاارًا عمااى ثبااات محااوري المقياااس وأبعاااده، وماان ثاام صااالحيتو لمتطبيااق عمااى 2102/ 2102)

(م، وكاااذلك تااام إيجااااد قااايم 2102/ 2102تالمياااذ الصاااف الخاااامس اإلبتااادائي خاااالل العاااام الدراساااي )
مالت االرتباااط بااين درجااات ىااؤالء التالميااذ عمااى محااوري المقياااس وأبعاااده المختمفااة خااالل العااام معااا

(م كمؤشاارًا عمااى ثبااات 2102/ 2102(م، ودرجاااتيم خااالل العااام الدراسااي )2102/ 2102الدراسااي )
 محوري المقياس وأبعاده، ومن ثم صالحيتو لمتطبيق عمى تالميذ الصف السادس اإلبتدائي خالل العاام

 ( قيم معامالت اإلرتباط عمى النحو التالي:02(م، ويوضح الجدول )2102/ 2102الدراسي )
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(. معامالت االرتباط بين درجات أفراد العينة االستطالعية عمى محوري وأبعاد مقياس الشعور 02جدول )
 (م.2102 -2102بالممكية النفسية خالل الفترة من:) 

 معامل االرتباط العامل معامل االرتباط العامل
 (م2102/ 2102(م، )2102/ 2102معامالت االرتباط بين درجات العينة االستطاعية خالل العاميين الدراسيين:) 

المحور األول: الممكية النفسية 
 **1.221 البعد الثالث: الشعور باإلنتماء **1.222 الُمحفزة

الرابع: الشعور بالمسئولية البعد  **1.222 الُبعد األول: الشعور بالكفاءة الذاتية
 **1.222 الشخصية

 **1.222 البعد الثاني: الشعور باليوية الذاتية
المحور الثاني: الممكية النفسية 
 **1.222 الوقائية " اإلرتباط والتعمق النفسي"

 (م2102 /2102(م، )2102/ 2102معامالت االرتباط بين درجات العينة االستطالعية خالل العاميين الدراسيين:) 
المحور األول: الممكية النفسية 

 **1.222 البعد الثالث: الشعور باإلنتماء **1.222 الُمحفزة

البعد الرابع: الشعور بالمسئولية  **1.222 الُبعد األول: الشعور بالكفاءة الذاتية
 **1.222 الشخصية

الممكية النفسية المحور الثاني:  **1.222 البعد الثاني: الشعور باليوية الذاتية
 **1.222 الوقائية " اإلرتباط والتعمق النفسي"

( يمكن استنتاج أن مقياس الشعور بالممكية النفسية خالل مرحماة الطفولاة المتاأخرة 02ومن الجدول )
 يتسم بالثبات واالستقرار.

يجاااد قاايم الثبااات المركااب: ولمتعاارف عمااى الثبااات المركااب لممقياااس بأبعاااده المختمفااة؛ قااام الباحااث بإ
التشاابعات المعياريااة لمفااردات كاال ُبعااد ماان األبعاااد األربعااة لممحااور األول:) الممكيااة النفسااية الُمحفاازة(، 

(م، 2102/ 2102وذلك عمى عينة من تالميذ وتمميذات الصف الرابع اإلبتادائي خاالل العاام الدراساي )

 (  عمى النحو التالي:2ويوضح تمك القيم الشكل )
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التشبعات المعيارية لمفردات كل ُبعد من األبعاد األربعة لممحور األول:) الممكية النفسية (. قيم 2شكل )
 الُمحفزة( لمقياس الشعور بالممكية النفسية خالل مرحمة الطفولة المتأخرة.

لألبعاد األربعة لممحور األول لممقياس كما  CR( قيم معامالت الثبات المركب 21ويوضح الجدول )
 يمي:

. قيم معامالت الثبات المركب لألبعاد األربعة لممحور األول:) الممكية النفسية الُمحفزة( لمقياس (21جدول)
 الشعور بالممكية النفسية خالل مرحمة الطفولة المتأخرة

 CRمعامل الثبات المركب  البعد  CRمعامل الثبات المركب  البعد 
 1.222 الشعور باإلنتماء 1.202 الشعور بالكفاءة الذاتية
 1.222 الشعور بالمسئولية الشخصية 1.222 الشعور باليوية الذاتية

( لجمياع األبعااد ماا عاًدا 1.2أقال مان ) CR( يتضح أن قيم معامالت الثبات المركب 21ومن الجدول )
(، ومان ثام يمكان 1.202البعد األول: الشعور بالكفاءة الذاتية؛ فقد بمغت قيمة معامل الثبات المركاب )

( بالبعااد الثاااني:) الشااعور 02القااول بعاادم تحقااق شاارط الثبااات؛ وماان ثاام قااام الباحااث بحااذف المفااردة )
( بالبعاااااد 22لثالاااااث:) الشاااااعور باإلنتمااااااء(، والمفاااااردة )( بالبعاااااد ا02باليوياااااة الذاتياااااة(، والمفاااااردة )

(؛ CRالرابااع:) الشااعور بالمساائولية الشخصااية(؛ وذلااك فااي محاولااة لتحسااين قيمااة الثبااات المركااب )
( قايم التشابعات المعيارياة عقاب الحاذف لبااقي المفاردات، ويوضاح تماك القايم الشاكل 2ويوضح الشكل )

 (  عمى النحو التالي:2)

لتشبعات المعيارية لمفردات كل ُبعد من األبعاد األربعة لممحور األول:) الممكية النفسية (. قيم ا2شكل )
 الُمحفزة( لمقياس الشعور بالممكية النفسية خالل مرحمة الطفولة المتأخرة بعد الحذف.

( يتضح أن قيم مؤشرات حسن المطابقة تقع في المدى األمثل ليا؛ حيث بمغت قيمة 2ومن الشكل )
(، كذلك قيمة 1.210المعيارية ) 2(، كما بمغت قيمة كا202عند درجة حرية = 022.220= 2)كا
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(RMSEA =1.122( كما بمغت قيم باقي مؤشرات حسن المطابقة أكبر من القيمة ،)مما 1.21 ،)
( قيم معامالت الثبات المركب 20رًا عمى ٌحسن مطابقة النموذج المقترح، ويوضح الجدول )ُيعد مؤش

CR :لألبعاد األربعة لممحور األول لممقياس كما يمي 
(. قيم معامالت الثبات المركب لألبعاد األربعة لممحور األول:) الممكية النفسية الُمحفزة( لمقياس 20جدول)

 ل مرحمة الطفولة المتأخرةالشعور بالممكية النفسية خال 
 CRمعامل الثبات المركب  البعد  CRمعامل الثبات المركب  البعد 

 1.202 الشعور باإلنتماء 1.212 الشعور بالكفاءة الذاتية
 1.222 الشعور بالمسئولية الشخصية 1.222 الشعور باليوية الذاتية

(، 1.212: 1.202تتراوح ما بين:) CR( يتضح أن قيم معامالت الثبات المركب 20ومن الجدول )
( مما ُيعد مؤشرًا عمى ثبات األبعاد المختمفة لممحور األول:) الممكية النفسية 1.2وىي قيم أعمى من )

 الُمحفزة(.

كما قام الباحث بإيجاد قيم التشبعات المعيارية المحور الثاني:) الممكية النفسية الوقائية(، ويوضح تمك 
 النحو التالي: (  عمى2القيم الشكل )

 
 
 
 

(. قيم التشبعات المعيارية لمفردات المحور الثاني:) الممكية النفسية الوقائية( لمقياس الشعور بالممكية النفسية 2شكل )
 خالل مرحمة الطفولة المتأخرة.

( يتضح أن قيم مؤشرات حسن المطابقة تقع في المدى األمثل ليا؛ حيث بمغت قيمة 2ومن الشكل )
(، كذلك قيمة 0.220المعيارية ) 2(، كما بمغت قيمة كا20عند درجة حرية =  21.22= 2)كا
(RMSEA =1.120( كما بمغت قيم باقي مؤشرات حسن المطابقة أكبر من القيمة ،)مما 1.21 ،)

(، وىي 1.212 ) CRُيعد مؤشرًا عمى ٌحسن مطابقة النموذج المقترح، كما بمغت قيمة الثبات المركب 
 ى ثبات المحور الثاني.قيمة تدل عم

 : المقياسصدق ثانيًا:  
 :صدق البناء: ولمتعرف عمى صدق البناء قام الباحث بإيجاد كل من 
  :( التباين 22يوضح الجدول)كمؤشر عمى انتماء المفردات لألبعاد المختمفة، و الصدق التقاربي

 المستخمص:) متوسط التباين المعدل( كما يمى:
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لمقياس الشعور بالممكية النفسية خالل مرحمة الطفولة  AVE(. قيم التباينات المستخمصة 22جدول )
 كمؤشرًا عمى إنتماء المفردات لألبعاد المختمفةالمتأخرة 

التباين  AVE العامل
التباين  AVE العامل المستخمص

 المستخمص
 1.212 الشعور باإلنتماء 1.221 الشعور بالكفاءة الذاتية

الشعور بالمسئولية  1.220 باليوية الذاتيةالشعور 
 الشخصية

1.222 

   1.222 الشعور بالممكية النفسية الوقائية) اإلرتباط والتعمق النفسي(
: 1.212تتراوح ما بين:) AVE( يتضح أن قيم التباينات المستخمصة 22ومن الجدول )

؛ وىي قيم أقل من قيم معامالت لألبعاد المختمفة المفردات(، مما يعد مؤشرًا عمى إنتماء 1.222
 .الثبات المركب المقابمة

  ( يوضح ذلك 22: وذلك كمؤشرًا عمى تماييز األبعاد عن بعضيا البعض، والجدول )التماييزيالصدق
 عمى النحو التالى:

 .مقياس الشعور بالممكية النفسية خالل مرحمة الطفولة المتأخرة(. قيم التباينات ومربعاتيا ألبعاد 22جدول)

 العامل
التباين 
المشترك 

MSV 
 العامل

التباين 
المشترك 

MSV 
 1.201 الشعور باإلنتماء 1.222 الشعور بالكفاءة الذاتية
 1.222 الشعور بالمسئولية الشخصية 1.222 الشعور باليوية الذاتية

   1.2220 الشعور بالممكية النفسية الوقائية) اإلرتباط والتعمق النفسي(
: 1.201تتراوح ما بين:)المقياس ( يتضح أن مربعات قيم التباينات ألبعاد 22ومن الجدول )

، مما يعد مؤشرًا عمى قيم أكبر من قيم مربعات معامالت اإلرتباط بين األبعاد المختمفة(، وىى 1.222
 التماييزي.الصدق 

عينة االستطالعية الاالتساق الداخمي: وقد قام الباحث بحساب قيم معامالت ارتباط درجات ثالثًا: 
ومجموع درجاتيم عمى البعد الذي تنتمي إليو؛ كمؤشرًا عمى المختمفة كل بعد من األبعاد  مفرداتعمى 

المفردات، وذلك عمى عينة من تالميذ وتمميذات الصف الرابع اإلبتدائي خالل الفصل الدراسي اتساق 
 كما يمى: (22جدول ) يوضح ذلك(م، و 2102/ 2102األول من العام الدراسي )

 
 
 

                                              
 **(.1.221تم مقارنة تمك القيمة بمربع قيمة معامل اإلرتباط بين محوري المقياس ) ر=  0
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االستطالعية عمى كل بعد من األبعاد  العينةقيم معامالت االرتباط بين مجموع درجات أفراد (. 22جدول )
 الذي تنتمي إليو البعدومجموع درجاتيم عمى  لمقياس الممكية النفسيةالمختمفة 

معامل  المفردة معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة
 معامل االرتباط المفردة االرتباط

 الشعور بالكفاءة الذاتية
0 1.22** 2 1.22** 2 1.22** 2 1.22** 
2 1.22** 2 1.22** 2 1.20** 2 1.22** 

 الشعور باليوية الذاتية
2 1.22** 01 1.22** 00 1.22** 02 1.22** 
02 1.22** 02 1.22** 02 1.22**   

 الشعور باإلنتماء
02 1.22** 02 1.20** 02 1.22** 02 1.22** 
21 1.22** 20 1.22**     

 الشعور بالمسئولية الشخصية
22 1.22** 22 1.22** 22 1.22** 22 1.22** 
22 1.22** 22 1.22**     

 الشعور بالممكية النفسية الوقائية
22 1.22** 22 1.22** 21 1.22** 20 1.22** 
22 1.22** 22 1.22** 22 1.22** 22 1.20** 

األبعااد  مفرداتيتضح أن قيم معامالت ارتباط درجات أفراد العينة االستطالعية عمى ( 22ومن الجدول )
(، مماا يعاد مؤشارًا 1.22: 1.22تتراوح ما باين ) الى تنتمي إليو المختمفة ومجموع درجاتيم عمى البعد

باين مجماوع درجاات كال بعاد مان ؛ كماا قاام الباحاث بإيجااد قايم معاامالت االرتبااط المفرداتعمى إتساق 
( يوضاح 22والجدول ) ،المحور األولكمؤشرًا عمى إتساق  أبعاد المحور األول ومجموع درجات المحور

 ذلك عمى النحو التالي:
(. معامالت ارتباط درجات أفراد العينة االستطالعية عمى األبعاد المختمفة لممحور االول لمقياس 22جدول )

 ومجموع درجاتيم عمى المحور األول.الممكية النفسية 
 االرتباطمعامل  العامل االرتباطمعامل  العامل

 **1.22 الشعور باإلنتماء **1.22 الشعور بالكفاءة الذاتية
 **1.20 الشعور بالمسئولية الشخصية **1.22 الشعور باليوية الذاتية

مماا يعاد مؤشارًا  (1.22: 1.22تتاراوح ماا باين:) االرتبااط( يتضاح أن قايم معاامالت 22ومان الجادول )
 عمى إتساق أبعاد المحور األول.
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مقياس الشعور بالممكية النفسية أثناء التعمم خالل مرحمة المراىقة المبكرة:) تالميذ الصفوف  .2
 الثالثة من المدرسة اإلعدادية( إعداد: الباحث.

 Avey)خطوات إعداد المقياس: قام الباحث بإعداد المقياس كأداة لجماع البياناات فاي إطاار تصاور  (أ 

et al., 2009)  خالل مرحمة الطفولة المتاأخرة؛ وذلاك مان تالمياذ وتممياذات الصافين األول والثااني مان
/ 2102المدرساااة اإلعدادياااة خاااالل شاااير فبرايااار مااان الفصااال الدراساااي الثااااني لمعااااميين الدراسااايين:) 

( موقًفاا مان المواقاف التاي 21م( ؛ وقد ضم المقياس فاي صاورتو األولياة )2121/ 2102 -م2102
يتعاارض ليااا التمميااذ أثناااء عمميااة الااتعمم، وزعاات تمااك المواقااف عمااى محااوريين أساساايين وفًقااا لمنمااوذج 

ي عمى أربعة أبعاد ( موقًفا موزعو بالتساو 21الُمتبنى، تضمن المحور األول: الممكية النفسية الُمحفزة )
ىااي: الشااعور بالكفاااءة الذاتيااة، والشااعور باليويااة الذاتيااة، والشااعور باإلنتماااء، والشااعور بالمساائولية، 

( مواقاف تادور حاول الشاعور باإلرتبااط والتعماق 01وتضمن المحور الثاني: الممكياة النفساية الوقائياة )
( ماان المحكمااين المتخصصااين فااي 2بالعمميااة التعميميااة والدراسااة؛ تمااى ذلااك عاارض المقياااس عمااى )

(؛ بياادف 0مجاااالت: عماام الاانفس التربااوي، والقياااس النفسااي، والصااحة النفسااية، والطفولااة ) ممحااق 
التعرف عمى درجة مالئمو المواقف لمبعد الذى تنتمي إليو، ومالئمتيا لطبيعاة العيناة ) مرحماة المراىقاة 

بعض العبارات، وكذلك تبديل بعض العبارات باين المبكرة(، وقد أسفر ىذا اإلجراء عن تعديل في صياغو 
 األبعاد المختمفة.

اليدف من المقياس: تقدير درجة الشعور بالممكية النفسية بمحوريياا:) الممكياة النفساية الُمحفازة،  (ب 
والممكيااة النفسااية الوقائيااة( فااي إطااار العمميااة التعميميااة لتالميااذ الصاافوف الثالثااة األخياارة ماان المدرسااة 

 :)مرحمة الطفولة المتأخرة(.اإلبتدائية

( موقًفا تعميمًيا من المواقف التاى يمار 22وصف المقياس: تتضمن المقياس في صورتو النيائية ) (ج 
بيا التمميذ أثناء تعممو،  يُمثل كل منيا موقًفا سموكًيا يضع التمميذ داخمو ثم ُيطمب منو تحديد إستجابتو 

باحااث فااي قااراءة الموقااف ماان بااين االسااتجابات الثالثااة التااى تمااي كاال موقااٍف، مااع اإلسااتعانو بااالمعمم وال
 وتفسيرة، وتدور تمك المواقف السموكية في إطار محورين أساسيين ىما: 

  ( موقًفا وزع عمى أربعاة أبعااد ىاي: الشاعور 22المحور األول: الممكية النفسية الُمحفزة: ويتضمن )
 2اء الدراساي )مواقاف(، والشاعور باإلنتما 2مفاردات(، والشاعور باليوياة الذاتياة ) 2بالكفاءة الذاتياة )

 مواقف(. 2مواقف(، والشعور بالمسئولية الشخصية )
  ( مواقااف تقاايس ُبعااًدا واحااًدا ىااو: الشااعور 2المحااور الثاااني: الممكيااة النفسااية الوقائيااة: ويتضاامن )

 ( مفردات األبعاد المختمفة كما يمي:22باإلرتباط والتعمق الدراسي، ويوضح الجدول )
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لمختمفة لمقياس الشعور بالممكية النفسية خالل مرحمة المراىقة المبكرة (. مفردات األبعاد ا22جدول )  

 أرقام المفردات البعد 
 22، 22، 22، 02، 00، 2، 0 الشعور بالكفاءة

 22، 22، 02، 02، 2، 2 الشعور باليوية الذاتية
 22، 21، 22، 02، 02، 2، 2 الشعور باإلنتماء

 20، 22، 21، 02، 2، 2 الشعور بالمسئولية المشخصيو
 22، 22، 22، 20، 02، 02، 01، 2 الممكية النفسية الوقائية

( درجاات عنادما يختاار التممياذ 2طريقة التصحيح: يتم التصحيح وتقدير الدرجة لكل موقف بإعطااء ) (د 
عطاااء الدرجااة ) عطاااء الدرجااة )2االسااتجابة األولااى، وا  ( يختااار 0( عناادما يختااار االسااتجابة الثانيااة، وا 

 االستجابة الثالثة.

 المؤشرات السيكومترية: (ه 
 : المقياسأواًل: ثبات 

وكاذلك تام  ،المختمفاةلمحاوري المقيااس وأبعااده  بإيجاد قيم معامالت ألفاطريقة معامل ألفا: قام الباحث 
إيجاد قيم معامالت ألفا بعد حذف درجة الموقف من مجموع درجات البعد الذي تنتمي إليو كمؤشرًا عماى 
درجة الثبات واإلستقرار لممواقف المختمفة، وذلك عمى عينة من تالميذ وتمميذات الصف األول اإلعدادي 

كمااا ( يوضااح ذلااك 22دول )والجاا(م، 2102/ 2102خااالل الفصاال الدراسااي األول ماان العااام الدراسااي )
 :يمي

لمحوري مقياس الشعور بالممكية النفسية وأبعاده المختمفة بعد حذف درجة  معامالت ألفاقيم (.  22جدول )
 .الموقف السموكي من مجموع درجات البعد الذي ينتمي إليو

 (αمعامل ألفا ) المفردة (αمعامل ألفا ) المفردة (αمعامل ألفا ) المفردة (αمعامل ألفا ) المفردة
 (α =1.200المحور األول: الممكية النفسية الُمحفزة ))

البعد األول: الشعور 
بالكفاءة الذاتية األكاديمية 

(α =1.222) 

البعد الثاني: الشعور 
= αباليوية الذاتية )

1.200) 

البعد الثالث: الشعور 
= αباإلنتماء الدراسي )

1.222) 

البعد الرابع: الشعور  
بالمسئولية الشخصية 

(α =1.222) 
0 1.222 00 1.222 20 1.222 20 1.221 
2 1.221 02 1.220 22 1.222 22 1.222 
2 1.202 02 1.222 22 1.222 22 1.212 
2 1.222 02 1.202 22 1.222 22 1.222 
2 1.212 02 1.222 22 1.222 22 1.222 
2 1.222 02 1.202 22 1.222 22 1.221 
2 1.222 02 1.222 22 1.222 22 1.222 
2 1.222 02 1.222 22 1.212 22 1.222 
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 (αمعامل ألفا ) المفردة (αمعامل ألفا ) المفردة (αمعامل ألفا ) المفردة (αمعامل ألفا ) المفردة
2 1.222 02 1.222 22 1.212 22 1.222 
01 1.202 21 1.202 21 1.222 21 1.202 

 (α =1.222المحور الثاني:  الممكية النفسية الوقائية ) اإلرتباط والتعمق بالدراسة والتعمم( ) 
20 1.222 22 1.222 22 1.222 22 1.202 
22 1.222 22 1.222 22 1.202 22 1.202 
22 1.212 21 1.222     

( مفردة باألبعاد المختمفة كونيا ذات تأثير سمبي عمى استقرار البعد 00( تم حذف )22ومن الجدول )
مقدارًا أعمى من معامل الذى تنتمي إليو؛ حيث بمغت قيمة معامل ألفا لمبعد عقب حذف درجة المفردة 

، 22، 22، 22، 22، 22، 20، 21، 00، 2، 0ألفا لمبعد ككل دون الحذف؛ وىي المفردات:) 
(؛ تمى ذلك إيجاد قيم معامالت ألفا لمحوري المقياس وأبعاده المختمفة عقب حذف المفردات ذات 21

 ( يوضح ذلك عمى النحو التالي:22التأثير السمبي، والجدول )
قيم معامالت ألفا لمحوري مقياس الشعور بالممكية النفسية وأبعاده المختمفة عقب حذف  (.22جدول )

 (م2102/ 2102المفردات ذات التأثير السمبي خالل العام الدراسي )
 (αمعامل ألفا ) العامل (αمعامل ألفا ) العامل

 1.222 باإلنتماءالبعد الثالث: الشعور  1.222 المحور األول: الممكية النفسية الُمحفزة
 1.222 البعد الرابع: الشعور بالمسئولية الشخصية 1.220 الُبعد األول: الشعور بالكفاءة الذاتية

المحور الثاني: الممكية النفسية الوقائية  1.221 البعد الثاني: الشعور باليوية الذاتية
 " اإلرتباط والتعمق النفسي"

1.202 

مماا يعاد مؤشارًا ( 1.222: 1.222تتاراوح ماا باين:) معاامالت ألفاا( يتضاح أن قايم  22ومن الجدول )
 عمى ثبات المقياس.

عمااى عينااة ماان تالميااذ  المختمفااةكمااا قااام الباحااث بإيجاااد قاايم معااامالت ألفااا لمحااوري المقياااس وأبعااادة 
(م، بيدف التحقاق مان 2121/ 2102وتمميذات كل من: الصف الثاني اإلعدادي خالل العام الدراسي )

أثير عامل النضج والنمو النفسي والعقمي عمي صالحية المقياس لالستخدام، ويوضح ذلاك جادول عدم ت
 ( كما يمي:22)

(. معامالت ألفا لمحوري وأبعاد مقياس الشعور بالممكية النفسية خالل فترة المراىقة المبكرة خالل 22جدول )
 (م2121/ 2102العام الدراسي )

 (αمعامل ألفا ) العامل (αمعامل ألفا ) العامل
 1.222 البعد الثالث: الشعور باإلنتماء 1.202 المحور األول: الممكية النفسية الُمحفزة
 1.210 البعد الرابع: الشعور بالمسئولية الشخصية 1.222 الُبعد األول: الشعور بالكفاءة الذاتية

النفسية الوقائية المحور الثاني: الممكية  1.222 البعد الثاني: الشعور باليوية الذاتية
 1.222 " اإلرتباط والتعمق النفسي"



        سيد محمدى صميده حسن د/          الشعور بالملكية النفسية واإلندماج الدراسي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي: دراسة نمائية طولية 

 ربمعت بٌزسعْد –جمهت كهْت انرتبْت                         722(                                       2222– ّنبّس) –(  73انعدد )

( يمكن استنتاج أن مقياس الشعور بالممكية النفسية خالل مرحماة المراىقاة المبكارة 22ومن الجدولين )
 يتسم بالثبات كمؤشرًا عمى اإلستقرار، ومن ثم صالحيتيا لالستخدام.

  ( تمميااذ 22طريقااة إعااادة تطبيااق االختبااار: قااام الباحااث بإيجاااد قاايم معااامالت االرتباااط بااين درجااات )
وتمميااذة ماان تالميااذ العينااة االسااتطالعية الثالثااة عمااى محااوري المقياااس وأبعاااده المختمفااة خااالل العااام 

ا عماى (م كمؤشارً 2121/ 2102(م، ودرجاتيم عميياا خاالل العاام الدراساي )2102/ 2102الدراسي )
ثبات محوري المقياس وأبعاده، ومن ثم صالحيتو لمتطبيق عماى تالمياذ الصاف الثااني اإلعادادي خاالل 

 ( قيم معامالت اإلرتباط عمى النحو التالي:21(م، ويوضح الجدول )2121/ 2102العام الدراسي )

بعاد مقياس الشعور (. معامالت االرتباط بين درجات أفراد العينة االستطالعية عمى محوري وأ21جدول )
 (م2121/ 2102: 2102/ 2102بالممكية النفسية خالل العامين الدراسيين:)

 معامل االرتباط العامل معامل االرتباط العامل
 **1.222 البعد الثالث: الشعور باإلنتماء **1.222 المحور األول: الممكية النفسية الُمحفزة
 **1.221 البعد الرابع: الشعور بالمسئولية الشخصية **1.221 الُبعد األول: الشعور بالكفاءة الذاتية

المحور الثاني: الممكية النفسية الوقائية  **1.222 البعد الثاني: الشعور باليوية الذاتية
 **1.222 " اإلرتباط والتعمق النفسي"

المراىقااة ( يمكاان اسااتنتاج أن مقياااس الشااعور بالممكيااة النفسااية خااالل مرحمااة 21وماان الجاادول )
 المبكرة يتسم بالثبات واالستقرار.

الثبااات المركااب: ولمتعاارف عمااى الثبااات المركااب لممقياااس بأبعاااده المختمفااة؛ قااام الباحااث بإيجاااد قاايم 
التشاابعات المعياريااة لمفااردات كاال ُبعااد ماان األبعاااد األربعااة لممحااور األول:) الممكيااة النفسااية الُمحفاازة(، 

وتمميااذات الصااف األول اإلعاادادي خااالل الفصاال الدراسااي األول ماان العااام وذلااك عمااى عينااة ماان تالميااذ 
 (  عمى النحو التالي:01(م ويوضح تمك القيم الشكل )2102/ 2102الدراسي )

 
 
 
 
 
 
 
 

(. قيم التشبعات المعيارية لمفردات كل ُبعد من األبعاد األربعة لممحور األول:) الممكية النفسية 01شكل )
 لشعور بالممكية النفسية.الُمحفزة( لمقياس ا
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لألبعاد األربعة لممحور األول لممقياس كما  CR( قيم معامالت الثبات المركب 20ويوضح الجدول )
 يمي:

(. قيم معامالت الثبات المركب لألبعاد األربعة لممحور األول:) الممكية النفسية الُمحفزة( لمقياس 20جدول)
 ولة المتأخرةالشعور بالممكية النفسية خالل مرحمة الطف

 CRمعامل الثبات المركب  البعد  CRمعامل الثبات المركب  البعد 
 1.212 الشعور باإلنتماء 1.222 الشعور بالكفاءة الذاتية
 1.220 الشعور بالمسئولية الشخصية 1.210 الشعور باليوية الذاتية

( لجمياع األبعااد ماا عاًدا 1.2أقال مان ) CR( يتضح أن قيم معامالت الثبات المركب 20ومن الجدول )
(، ومان ثام يمكان 1.222البعد األول: الشعور بالكفاءة الذاتية؛ فقد بمغت قيمة معامل الثبات المركاب )

(؛ وذلاك فاي 22، 21، 02، 2القول بعدم تحقق شرط الثبات؛ ومن ثم قاام الباحاث بحاذف المفاردات:) 
وضح الشاكل )( قايم التشابعات المعيارياة عقاب الحاذف (؛ ويCRمحاولة لتحسين قيمة الثبات المركب )

 (  عمى النحو التالي:00لباقي المفردات، ويوضح تمك القيم الشكل )
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(. قيم التشبعات المعيارية لمفردات كل ُبعد من األبعاد األربعة لممحور األول:) الممكية النفسية 00شكل )
 النفسية خالل مرحمة المراىقة المبكرة بعد الحذف.الُمحفزة( لمقياس الشعور بالممكية 

( يتضح أن قيم مؤشرات حسن المطابقة تقع في المدى األمثل ليا؛ حيث بمغت قيمة 00ومن الشكل )
(، كذلك قيمة 1.222المعيارية ) 2(، كما بمغت قيمة كا222عند درجة حرية = 022.222= 2)كا
(RMSEA =1.122 كما بمغت قيم باقي مؤشرات ،)( مما 1.21حسن المطابقة أكبر من القيمة ،)

 ُيعد مؤشرًا عمى ٌحسن مطابقة النموذج المقترح.
لألبعاد األربعة لممحور األول لممقياس كما  CR( قيم معامالت الثبات المركب 22ويوضح الجدول )

 يمي:
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فسية الُمحفزة( لمقياس (. قيم معامالت الثبات المركب لألبعاد األربعة لممحور األول:) الممكية الن22جدول)
 الشعور بالممكية النفسية خالل مرحمة المراىقة المبكرة

 CRمعامل الثبات المركب  البعد  CRمعامل الثبات المركب  البعد 
 1.212 الشعور باإلنتماء 1.222 الشعور بالكفاءة الذاتية
 1.222 الشعور بالمسئولية الشخصية 1.222 الشعور باليوية الذاتية

(، 1.212: 1.222تتراوح ما بين:) CR( يتضح أن قيم معامالت الثبات المركب 22ومن الجدول )
( مما ُيعد مؤشرًا عمى ثبات األبعاد المختمفة لممحور األول:) الممكية النفسية 1.2وىي قيم أعمى من )

 الُمحفزة(.

ة النفسية الوقائية(، ويوضح تمك كما قام الباحث بإيجاد قيم التشبعات المعيارية المحور الثاني:) الممكي
 (  عمى النحو التالي:02القيم الشكل )

 
 
 
 
 

(. قيم التشبعات المعيارية لمفردات المحور الثاني:) الممكية النفسية الوقائية( لمقياس الشعور 02شكل )
 بالممكية النفسية خالل مرحمة المراىقة المتأخرة

المطابقة تقع في المدى األمثل ليا؛ حيث بمغت قيمة ( يتضح أن قيم مؤشرات حسن 02ومن الشكل )
(، كذلك قيمة 0.22المعيارية ) 2(، كما بمغت قيمة كا22عند درجة حرية =  22.2= 2)كا
(RMSEA =1.122( كما بمغت قيم باقي مؤشرات حسن المطابقة أكبر من القيمة ،)مما 1.21 ،)

(، وىي 1.212 ) CRبمغت قيمة الثبات المركب ُيعد مؤشرًا عمى ٌحسن مطابقة النموذج المقترح، كما 
 قيمة تدل عمى ثبات المحور الثاني.

 : المقياسصدق ثانيًا:  
 :صدق البناء: ولمتعرف عمى صدق البناء قام الباحث بإيجاد كل من 
  :( التباين 22يوضح الجدول)كمؤشر عمى انتماء المفردات لألبعاد المختمفة، و الصدق التقاربي

 متوسط التباين المعدل( كما يمى:المستخمص:) 
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لمقياس الشعور بالممكية النفسية خالل مرحمة المراىقة  AVE(. قيم التباينات المستخمصة 22جدول )
 كمؤشرًا عمى إنتماء المفردات لألبعاد المختمفةالمتأخرة 

التباين  AVE العامل
التباين  AVE العامل المستخمص

 المستخمص
 1.222 الشعور باإلنتماء 1.212 الذاتيةالشعور بالكفاءة 

الشعور بالمسئولية  1.222 الشعور باليوية الذاتية
 الشخصية

1.212 

   1.222 الشعور بالممكية النفسية الوقائية) اإلرتباط والتعمق النفسي(
: 1.212تتراوح ما بين:) AVE( يتضح أن قيم التباينات المستخمصة 22ومن الجدول )

؛ وىي قيم أقل من قيم معامالت لألبعاد المختمفة المفردات(، مما يعد مؤشرًا عمى إنتماء 1.212
 .الثبات المركب المقابمة

  ( يوضح ذلك 22: وذلك كمؤشرًا عمى تماييز األبعاد عن بعضيا البعض، والجدول )التماييزيالصدق
 عمى النحو التالى:

 .مقياس الشعور بالممكية النفسية خالل مرحمة المراىقة المبكرة(. قيم التباينات ومربعاتيا ألبعاد 22جدول)

 العامل
التباين 
المشترك 

MSV 
 العامل

التباين 
المشترك 

MSV 
 1.222 الشعور باإلنتماء 1.212 الشعور بالكفاءة الذاتية

الشعور بالمسئولية  1.221 الشعور باليوية الذاتية
 الشخصية

1.222 

   1.2220 الوقائية) اإلرتباط والتعمق النفسي(الشعور بالممكية النفسية 
: 1.212تتراوح ما بين:)المقياس ( يتضح أن مربعات قيم التباينات ألبعاد 22ومن الجدول )

، مما يعد مؤشرًا عمى قيم أكبر من قيم مربعات معامالت اإلرتباط بين األبعاد المختمفة(، وىى 1.222
 التماييزي.الصدق 

عينة االستطالعية الاخمي: وقد قام الباحث بحساب قيم معامالت ارتباط درجات االتساق الدثالثًا: 
ومجموع درجاتيم عمى البعد الذي تنتمي إليو؛ كمؤشرًا عمى المختمفة كل بعد من األبعاد  مفرداتعمى 

وذلك عمى عينة من تالميذ وتمميذات الصف األول اإلعدادي خالل الفصل الدراسي  المفردات،اتساق 
 ( كما يمى:22جدول ) يوضح ذلك(م، و 2102/ 2102لمعام الدراسي ) األول

 

                                              
 **(.1.221ر= تم مقارنة تمك القيمة بمربع قيمة معامل اإلرتباط بين محوري المقياس )  0
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االستطالعية عمى كل بعد من األبعاد  العينةقيم معامالت االرتباط بين مجموع درجات أفراد (. 22جدول )
 الذي تنتمي إليو البعدومجموع درجاتيم عمى  لمقياس الممكية النفسيةالمختمفة 

معامل  المفردة معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة
 معامل االرتباط المفردة االرتباط

 الشعور بالكفاءة الذاتية
0 1.22** 2 1.20** 00 1.22** 02 1.22** 
22 1.22** 22 1.22** 22 1.20**   

 الشعور باليوية الذاتية
2 1.22** 2 1.22** 02 1.20**   
02 1.22** 22 1.22** 22 1.22**   

 الشعور باإلنتماء
2 1.20** 2 1.22** 02 1.21** 22 1.22** 
02 1.22** 22 1.22** 21 1.22**   

 الشعور بالمسئولية الشخصية
2 1.22** 2 1.22** 02 1.20**   
21 1.22** 22 1.22** 20 1.22**   

 الشعور بالممكية النفسية الوقائية
2 1.20** 01 1.22** 02 1.22** 02 1.22** 
20 1.22** 22 1.22** 22 1.22** 22 1.22** 

األبعااد  مفرداتيتضح أن قيم معامالت ارتباط درجات أفراد العينة االستطالعية عمى ( 22ومن الجدول )
(، مماا يعاد مؤشارًا 1.22: 1.20تتراوح ما باين ) الى تنتمي إليو المختمفة ومجموع درجاتيم عمى البعد

؛ كماا قاام الباحاث بإيجااد قايم معاامالت االرتبااط باين مجماوع درجاات كال بعاد مان المفرداتعمى إتساق 
( يوضاح 22والجدول ) ،المحور األولكمؤشرًا عمى إتساق  أبعاد المحور األول ومجموع درجات المحور

 ذلك عمى النحو التالي:
لممحور االول لمقياس  المختمفةألبعاد ارتباط درجات أفراد العينة االستطالعية عمى ا(. معامالت 22جدول )

 .الممكية النفسية ومجموع درجاتيم عمى المحور األول
 االرتباطمعامل  العامل االرتباطمعامل  العامل

 **1.22 الشعور باإلنتماء **1.22 الشعور بالكفاءة الذاتية
 **1.20 الشعور بالمسئولية الشخصية **1.22 الشعور باليوية الذاتية

مماا يعاد مؤشارًا  (1.22: 1.22تتاراوح ماا باين:) االرتبااط( يتضاح أن قايم معاامالت 22ومان الجادول )
 عمى إتساق أبعاد المحور األول.
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مقياس الشعور بالممكية النفسية أثناء التعمم اليجين خالل مرحمة المراىقة المبكرة:) تالميذ  .2
 الصفوف الثالثة من المدرسة اإلعدادية( إعداد: الباحث.

المقياااس: قااام الباحااث بإعااداد المقياااس كااأداة لجمااع البيانااات حااول الشااعور بالممكيااة  خطااوات إعااداد (أ 
النفسية أثناء التعمم عبر اإلنترنت باستخدام الوساائط التكنولوجياة خاالل أزماة جانحاة كورناا؛ وذلاك فاي 

/ 2121( لدي تالميذ الصف الثالث اإلعدادي خالل العام الدراسي )Avey et al., 2009إطار تصور )
( موقًفاا مان المواقاف التاي يتعارض لياا التممياذ 21( م؛ وقد ضم المقياس فاي صاورتو األولياة )2120

أثناء عممية التعمم عبر اإلنترنت، وزعت تمك المواقف عمى محاوريين أساسايين وفًقاا لمنماوذج الُمتبناى، 
ى أربعاة أبعااد ىاي: ( موقًفاا موزعاو بالتسااوي عما21تضمن المحاور األول: الممكياة النفساية الُمحفازة )

الشعور بالكفاءة الذاتية، والشعور باليوية الذاتياة، والشاعور باإلنتمااء، والشاعور بالمسائولية، وتضامن 
( مواقاف تادور حاول الشاعور باإلرتبااط والتعماق بالعممياة 01المحور الثاني: الممكية النفساية الوقائياة )

( مااان 2ياااة؛ تماااى ذلاااك عااارض المقيااااس عماااى )التعميميااة عبااار اإلنترنااات باساااتخدام الوساااائط التكنولوج
المحكماااين المتخصصاااين فاااي مجااااالت: عمااام الااانفس الترباااوي، والقيااااس النفساااي، والصاااحة النفساااية، 

(؛ بيادف التعارف عماى درجاة مالئماو المواقاف لمبعاد الاذى تنتماي إلياو، ومالئمتياا 0والطفولة ) ممحق 
ذا اإلجراء عن تعديل في صياغو بعاض العباارات، لطبيعة العينة ) مرحمة المراىقة المبكرة(، وقد أسفر ى

 وكذلك تبديل بعض العبارات بين األبعاد المختمفة.

اليدف من المقياس: تقدير درجة الشعور بالممكية النفسية بمحوريياا:) الممكياة النفساية الُمحفازة،  (ب 
نولوجياااة لتالمياااذ والممكيااة النفساااية الوقائياااة( فاااي إطااار الاااتعمم عبااار اإلنترنااات باسااتخدام الوساااائط التك

 الصفوف الثالثة من المدرسة اإلعدادية:)مرحمة المراىقة المبكرة(.

( موقًفاا مان المواقاف التاى يمار بياا 22وصف المقياس: تتضامن المقيااس فاي صاورتو النيائياة ) (ج 
التمميذ أثناء تعممو عبر اإلنترنت باستخدام الوساائط التكنولوجياة،  يُمثال كال منياا موقًفاا ساموكًيا يضاع 
التمميذ داخمو ثم ُيطمب منو تحديد إستجابتو مان باين االساتجابات الثالثاة التاى تماي كال موقاٍف، وتادور 

 تمك المواقف السموكية في إطار محورين أساسيين ىما: 

  ( موقًفا وزع عمى أربعاة أبعااد ىاي: الشاعور 22المحور األول: الممكية النفسية الُمحفزة: ويتضمن )
 2مواقااف(، والشااعور باإلنتماااء الدراسااي ) 2مواقااف(، والشااعور باليويااة الذاتيااة ) 2بالكفاااءة الذاتيااة )

 مواقف(. 2مواقف(، والشعور بالمسئولية الشخصية )
  ( مواقااف تقاايس ُبعااًدا واحااًدا ىااو: الشااعور 2فسااية الوقائيااة: ويتضاامن )المحااور الثاااني: الممكيااة الن

 ( مفردات األبعاد المختمفة كما يمي:22باإلرتباط والتعمق الدراسي، ويوضح الجدول )
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 (. مفردات األبعاد المختمفة لمقياس الشعور بالممكية النفسية خالل مرحمة المراىقة المبكرة 22جدول )

 تأرقام المفردا البعد
 2 -2 الشعور بالكفاءة

 02 -2 الشعور باليوية الذاتية
 22 -02 الشعور باإلنتماء

 22 -22 الشعور بالمسئولية المشخصيو
 22 -21 الممكية النفسية الوقائية

( درجاات عنادما يختاار التممياذ 2طريقة التصحيح: يتم التصحيح وتقدير الدرجة لكل موقف بإعطااء ) (د 
عطاااء عطاااء الدرجااة )2الدرجااة ) االسااتجابة األولااى، وا  ( يختااار 0( عناادما يختااار االسااتجابة الثانيااة، وا 

 االستجابة الثالثة.

 المؤشرات السيكومترية: (ه 
 : المقياسأواًل: ثبات 

وكاذلك تام  ،المختمفاةلمحاوري المقيااس وأبعااده  بإيجاد قيم معامالت ألفاطريقة معامل ألفا: قام الباحث 
درجة الموقف من مجموع درجات البعد الذي تنتمي إليو كمؤشرًا عماى إيجاد قيم معامالت ألفا بعد حذف 

درجة الثبات واإلستقرار لممواقف المختمفة، وذلك عماى عيناة مان تالمياذ الصاف الثالاث اإلعادادي خاالل 
 :كما يمي( يوضح ذلك 22 والجدول )(م، 2120/ 2121الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي )

لمحوري مقياس الشعور بالممكية النفسية وأبعاده المختمفة بعد حذف درجة  ألفا معامالتقيم (.  22جدول )
 .الموقف السموكي من مجموع درجات البعد الذي ينتمي إليو 

 (αمعامل ألفا ) المفردة (αمعامل ألفا ) المفردة (αمعامل ألفا ) المفردة (αمعامل ألفا ) المفردة
 (α =1.212الُمحفزة ))المحور األول: الممكية النفسية 

البعد األول: الشعور 
بالكفاءة الذاتية األكاديمية 

(α =1.222) 

البعد الثاني: الشعور 
= αباليوية الذاتية )

1.220) 

البعد الثالث: الشعور 
= αباإلنتماء الدراسي )

1.222) 

البعد الرابع: الشعور  
بالمسئولية الشخصية 

(α =1.202) 
0 1.222 00 1.222 20 1.222 20 1.202 
2 1.202 02 1.202 22 1.222 22 1.222 
2 1.212 02 1.221 22 1.202 22 1.212 
2 1.222 02 1.222 22 1.222 22 1.220 
2 1.222 02 1.222 22 1.212 22 1.222 
2 1.220 02 1.222 22 1.221 22 1.222 
2 1.222 02 1.222 22 1.222 22 1.220 
2 1.222 02 1.202 22 1.220 22 1.222 
2 1.222 02 1.222 22 1.210 22 1.220 
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01 1.212 21 1.222 21 1.222 21 1.221 
 (α =1.222المحور الثاني:  الممكية النفسية الوقائية ) اإلرتباط والتعمق بالدراسة والتعمم( ) 

20 1.222 22 1.222 22 1.222 22 1.222 
22 1.222 22 1.222 22 1.222 22 1.202 
22 1.202 21 1.222     

( مفردة باألبعاد المختمفة كونيا ذات تأثير سمبي عمى استقرار البعد 02( تم حذف )22ومن الجدول )
الذى تنتمي إليو؛ حيث بمغت قيمة معامل ألفا لمبعد عقب حذف درجة المفردة مقدارًا أعمى من معامل 

بالبعد األول:) الشعور بالكفاءة الذاتية(، والمفردة ( 2، 0ألفا لمبعد ككل دون الحذف؛ وىي: المفردتان )
( بالبعد الثالث:) الشعور 22، 22، 22( بالبعد الثاني:) الشعور باليوية الذاتية(، والمفردات )02)

، 22( بالبعد الرابع:) الشعور بالمسئولية الشخصية(، والمفردتان )22، 22باإلنتماء(، والمفردتان )
ى ذلك إيجاد قيم معامالت ألفا لمحوري المقياس وأبعاده المختمفة عقب حذف ( بالمحور الثاني، تم22

 ( يوضح ذلك عمى النحو التالي:22المفردات ذات التأثير السمبي، والجدول )
(. قيم معامالت ألفا لمحوري مقياس الشعور بالممكية النفسية وأبعاده المختمفة عقب حذف 22جدول )

 (م2120/ 2121خالل العام الدراسي )المفردات ذات التأثير السمبي 
 (αمعامل ألفا ) العامل (αمعامل ألفا ) العامل

 1.222 البعد الثالث: الشعور باإلنتماء 1.222 المحور األول: الممكية النفسية الُمحفزة
 1.222 البعد الرابع: الشعور بالمسئولية الشخصية 1.222 الُبعد األول: الشعور بالكفاءة الذاتية

 1.202 البعد الثاني: الشعور باليوية الذاتية
المحور الثاني: الممكية النفسية الوقائية 

 1.222 " اإلرتباط والتعمق النفسي"

مماا يعاد مؤشارًا ( 1.222: 1.222تتاراوح ماا باين:) ( يتضاح أن قايم معاامالت ألفاا22 ومن الجدول )
 عمى ثبات المقياس.

المركااب لممقياااس بأبعاااده المختمفااة؛ قااام الباحااث بإيجاااد قاايم الثبااات المركااب: ولمتعاارف عمااى الثبااات 
التشاابعات المعياريااة لمفااردات كاال ُبعااد ماان األبعاااد األربعااة لممحااور األول:) الممكيااة النفسااية الُمحفاازة(، 

 (  عمى النحو التالي:02ويوضح تمك القيم الشكل )
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لمفردات كل ُبعد من األبعاد األربعة لممحور األول:) الممكية النفسية (. قيم التشبعات المعيارية 02شكل )
 الُمحفزة( لمقياس الشعور بالممكية النفسية خالل مرحمة المراىقة المبكرة.

لألبعاد األربعة لممحور األول لمقياس كما  CR( قيم معامالت الثبات المركب 21ويوضح الجدول )
 يمي:

المركب لألبعاد األربعة لممحور األول:) الممكية النفسية الُمحفزة( لمقياس  (. قيم معامالت الثبات21جدول)
 الشعور بالممكية النفسية خالل مرحمة المراىقة المبكرة

 CRمعامل الثبات المركب  البعد  CRمعامل الثبات المركب  البعد 
 1.222 الشعور باإلنتماء 1.222 الشعور بالكفاءة الذاتية

 1.212 الشعور بالمسئولية الشخصية 1.222 الذاتيةالشعور باليوية 
( لجمياع األبعااد ماا عاًدا 1.2أقال مان ) CR( يتضح أن قيم معامالت الثبات المركب 21ومن الجدول )

(، ومان ثام يمكان 1.222البعد األول: الشعور بالكفاءة الذاتية؛ فقد بمغت قيمة معامل الثبات المركاب )
( بالبعااد الثاااني:) الشااعور 02القااول بعاادم تحقااق شاارط الثبااات؛ وماان ثاام قااام الباحااث بحااذف المفااردة )

( بالبعاااااد 22لثالاااااث:) الشاااااعور باإلنتمااااااء(، والمفاااااردة )( بالبعاااااد ا22باليوياااااة الذاتياااااة(، والمفاااااردة )
(؛ CRالرابااع:) الشااعور بالمساائولية الشخصااية(؛ وذلااك فااي محاولااة لتحسااين قيمااة الثبااات المركااب )

ويوضااح الشااكل )( قاايم التشاابعات المعياريااة عقااب الحااذف لباااقي المفااردات، ويوضااح تمااك القاايم الشااكل 
 (  عمى النحو التالي:02)
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(. قيم التشبعات المعيارية لمفردات كل ُبعد من األبعاد األربعة لممحور األول:) الممكية النفسية 02) شكل

 الُمحفزة( لمقياس الشعور بالممكية النفسية خالل مرحمة المراىقة المبكرة بعد الحذف.
قيمة  ( يتضح أن قيم مؤشرات حسن المطابقة تقع في المدى األمثل ليا؛ حيث بمغت02ومن الشكل )

(، كذلك قيمة 1.022المعيارية ) 2(، كما بمغت قيمة كا222عند درجة حرية =  22.220= 2)كا
(RMSEA =1.122( كما بمغت قيم باقي مؤشرات حسن المطابقة أكبر من القيمة ،)مما 1.21 ،)

 ُيعد مؤشرًا عمى ٌحسن مطابقة النموذج المقترح.
لألبعاد األربعة لممحور األول لممقياس كما  CRب ( قيم معامالت الثبات المرك20ويوضح الجدول )

 يمي:
(. قيم معامالت الثبات المركب لألبعاد األربعة لممحور األول:) الممكية النفسية الُمحفزة( لمقياس 20جدول)

 الشعور بالممكية النفسية خالل مرحمة المراىقة المبكرة
 CRمعامل الثبات المركب  البعد  CRمعامل الثبات المركب  البعد 

 1.221 الشعور باإلنتماء 1.222 الشعور بالكفاءة الذاتية
 1.201 الشعور بالمسئولية الشخصية 1.212 الشعور باليوية الذاتية

(، 1.201: 1.221تتراوح ما بين:) CR( يتضح أن قيم معامالت الثبات المركب 20ومن الجدول )
( مما ُيعد مؤشرًا عمى ثبات األبعاد المختمفة لممحور األول:) الممكية النفسية 1.2وىي قيم أعمى من )

 الُمحفزة(.

كما قام الباحث بإيجاد قيم التشبعات المعيارية المحور الثاني:) الممكية النفسية الوقائية(، ويوضح تمك 
 النحو التالي: (  عمى02القيم الشكل )
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(. قيم التشبعات المعيارية لمفردات المحور الثاني:) الممكية النفسية الوقائية( لمقياس الشعور 02شكل )
 بالممكية النفسية خالل مرحمة المراىقة المبكرة.

( يتضح أن قيم مؤشرات حسن المطابقة تقع في المدى األمثل ليا؛ حيث بمغت قيمة 02ومن الشكل )
(، كذلك قيمة 1.220المعيارية ) 2(، كما بمغت قيمة كا21عند درجة حرية =  02.222= 2)كا
(RMSEA =1.122( كما بمغت قيم باقي مؤشرات حسن المطابقة أكبر من القيمة ،)مما 1.21 ،)

(، وىي 1.222 ) CRُيعد مؤشرًا عمى ٌحسن مطابقة النموذج المقترح، كما بمغت قيمة الثبات المركب 
 تدل عمى ثبات المحور الثاني. قيمة
 : المقياسصدق ثانيًا:  
 :صدق البناء: ولمتعرف عمى صدق البناء قام الباحث بإيجاد كل من 
  :( التباين 22يوضح الجدول)كمؤشر عمى انتماء المفردات لألبعاد المختمفة، و الصدق التقاربي

 المستخمص:) متوسط التباين المعدل( كما يمى:

لمقياس الشعور بالممكية النفسية خالل مرحمة المراىقة  AVE(. قيم التباينات المستخمصة 22جدول )
 كمؤشرًا عمى إنتماء المفردات لألبعاد المختمفةالمبكرة 

التباين  AVE العامل
التباين  AVE العامل المستخمص

 المستخمص
 1.212 الشعور باإلنتماء 1.202 الشعور بالكفاءة الذاتية

الشعور بالمسئولية  1.202 باليوية الذاتيةالشعور 
 1.202 الشخصية

   1.222 الشعور بالممكية النفسية الوقائية) اإلرتباط والتعمق النفسي(
: 1.212تتراوح ما بين:) AVE( يتضح أن قيم التباينات المستخمصة 22ومن الجدول )

أقل من قيم معامالت الثبات المركب  ؛ وىي قيملألبعاد المفردات(، مما يعد مؤشرًا عمى إنتماء 1.222
 .المقابمة

  ( يوضح ذلك:22: وذلك كمؤشرًا عمى تماييز األبعاد عن بعضيا البعض، والجدول )التماييزيالصدق 
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 .مقياس الشعور بالممكية النفسية خالل مرحمة المراىقة المبكرة(. قيم التباينات ومربعاتيا ألبعاد 22جدول)

التباين المشترك  العامل
MSV التباين المشترك  العامل

MSV 
 1.222 الشعور باإلنتماء 1.202 الشعور بالكفاءة الذاتية
 1.202 الشعور بالمسئولية الشخصية 1.202 الشعور باليوية الذاتية

الشعور بالممكية النفسية 
 الوقائية) اإلرتباط والتعمق النفسي(

1.2020   

: 1.202تتراوح ما بين:)المقياس ( يتضح أن مربعات قيم التباينات ألبعاد 22ومن الجدول )
، مما يعد مؤشرًا عمى قيم أكبر من قيم مربعات معامالت اإلرتباط بين األبعاد المختمفة(، وىى 1.222
 التماييزي.الصدق 

االستطالعية عينة الاالتساق الداخمي: وقد قام الباحث بحساب قيم معامالت ارتباط درجات ثالثًا: 
ومجموع درجاتيم عمى البعد الذي تنتمي إليو؛ كمؤشرًا عمى المختمفة كل بعد من األبعاد  مفرداتعمى 

 ( كما يمى:22جدول ) يوضح ذلكو  المفردات،اتساق 
االستطالعية عمى كل بعد من األبعاد  العينةقيم معامالت االرتباط بين مجموع درجات أفراد (. 22جدول )

 الذي تنتمي إليو البعدومجموع درجاتيم عمى  لمقياس الممكية النفسيةالمختمفة 
 معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة

 الشعور بالكفاءة الذاتية
0 1.22** 2 1.22** 2 1.22** 2 1.22** 
2 1.22** 2 1.22** 2 1.20** 2 1.22** 

 الشعور باليوية الذاتية
2 1.22** 01 1.22** 00 1.22** 02 1.22** 
02 1.22** 02 1.22** 02 1.22** 02 1.22** 

 الشعور باإلنتماء
02 1.22** 02 1.22** 02 1.22** 21 1.22** 
20 1.22** 22 1.22**     

 الشعور بالمسئولية الشخصية
22 1.22** 22 1.22** 22 1.22** 22 1.22** 
22 1.22** 22 1.22** 22 1.22**   

 الشعور بالممكية النفسية الوقائية
21 1.22** 20 1.22** 22 1.22** 22 1.22** 
22 1.22** 22 1.22** 22 1.22** 22 1.20** 

                                              
 **(.1.221تم مقارنة تمك القيمة بمربع قيمة معامل اإلرتباط بين محوري المقياس ) ر=  0
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األبعااد  مفرداتيتضح أن قيم معامالت ارتباط درجات أفراد العينة االستطالعية عمى ( 22ومن الجدول )
(، مماا يعاد مؤشارًا 1.22: 1.22تتراوح ما باين ) الى تنتمي إليو المختمفة ومجموع درجاتيم عمى البعد

؛ كماا قاام الباحاث بإيجااد قايم معاامالت االرتبااط باين مجماوع درجاات كال بعاد مان المفرداتعمى إتساق 
( يوضاح 22والجدول ) ،ولالمحور األ كمؤشرًا عمى إتساق  أبعاد المحور األول ومجموع درجات المحور

 ذلك عمى النحو التالي:
لممحور االول لمقياس  ألبعاد المختمفةارتباط درجات أفراد العينة االستطالعية عمى ا(. معامالت 22جدول )

 .الممكية النفسية ومجموع درجاتيم عمى المحور األول
 معامل االرتباط العامل معامل االرتباط العامل

 **1.222 الشعور باإلنتماء **1.222 الذاتيةالشعور بالكفاءة 
 **1.222 الشعور بالمسئولية الشخصية **1.201 الشعور باليوية الذاتية

مما يعد مؤشارًا  (1.222: 1.222تتراوح ما بين:) االرتباط( يتضح أن قيم معامالت 22ومن الجدول )
 عمى إتساق أبعاد المحور األول.

خالل مرحمة الطفولة المتوسطة:) تالميذ الصفوف الثالثة األولى  بطاقة مالحظة اإلندماج الدراسي .2
 من المدرسة اإلبتدائية( إعداد: الباحث.

خطوات إعداد البطاقة: نظرًا لندرة الدراسات العربية التى تناولت متغير اإلندماج خالل مرحمة الطفولة 
المتوسطة في حدود ما أطمع عميو الباحث، ومن ثم تم إعداد بطاقة المالحظة كأحد األدوات لجمع 

دات البطاقة لإلندماج؛ حيث تم صياغة مفر  (Reeve  and Tseng, 2011)البيانات في إطار تصور 
( مفردة موزعو بالتساوي عمى أربعة أبعاد ىى: اإلندماج المعرفي، 22في صورتيا األولية المكونو من )

( من 2واإلندماج السموكي، واإلندماج الوجداني، واإلندماج الشخصي؛ تمى ذلك عرض البطاقة عمى )
والصحة النفسية)ممحق  المحكمين المتخصصين في مجاالت: عمم النفس التربوي والقياس النفسي،

(؛ بيدف التعرف عمى درجة مالئمو العبارات لمبعد الذى تنتمي إليو، ومالئمتيا لطبيعة العينة )مرحمة 2
الطفولة المتوسطة(، وقد أسفر ىذا اإلجراء عن تعديل في صياغو بعض العبارات، وكذلك تبديل بعض 

 العبارات بين األبعاد المختمفة.

تقييم درجة اإلندماج بأشكالو المختمفة:) اإلندماج المعرفي، واإلندماج السموكي، اليدف من البطاقة:  (أ 
واإلناااادماج الوجااااداني، واإلناااادماج الشخصااااي( لاااادى تالميااااذ الصاااافوف الثالثااااة األولااااى ماااان المدرسااااة 

 اإلبتدائية:)مرحمة الطفولة المتوسطة(، من خالل تقديرات معمم/ معممة الفصل.

 ( مفااردة موجبااة؛ تُمثاال كاال منيااا موقًفااا 22فااي صااورتيا النيائيااة ) وصااف البطاقااة: تتضاامن البطاقااة
ساموكًيا مان المواقاف التااى تواجاو التممياذ أثناااء تعمماة، أماام كاال مفاردة ثالثاة باادائل لمحكام عماى درجااة 
ممارسة السموك :) متوافر بدرجة كبيرة، ومتوافر بدرجة متوسطة، ومتوافر بدرجة محدودة(؛ وتدور تمك 

مفاردات(،  2مفاردات(، واإلنادماج الساموكي ) 2طار أربعة أبعاد ىى: اإلندماج المعرفي )المفردات في إ
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( مفاردات 22مفاردات(، ويوضاح الجادول ) 2مفردات(، واإلندماج الشخصاي)  2واإلندماج الوجداني ) 
 األبعاد المختمفة كما يمي:

خالل مرحمة الطفولة المتوسطة(. مفردات األبعاد األربعة لبطاقة مالحظة اإلندماج الدراسي 22جدول )  
 أرقام المفردات البعد 

 22، 21، 02، 02، 00، 2، 2، 2، 0 اإلندماج المعرفي
 22، 20، 02، 02، 2، 2 اإلندماج السموكي
 22، 22، 02، 02، 2، 2 اإلندماج الوجداني
 22، 22، 02، 02، 01، 2 اإلندماج الشخصي

( درجاات عنادما يماارس التممياذ الساموك 2الدرجاة بإعطااء )طريقة التصاحيح: ياتم التصاحيح وتقادير  (ب 
عطاااء الدرجااة ) عطاااء الدرجااة )2بصااورة متكااررة، وا  ( عناادما 0( عناادما يمارسااو فااي بعااض األحيااان، وا 

 يمارسو بدرجة محدودة أو ال يمارسو عمى اإلطالق.

 المؤشرات السيكومترية: (ج 
 : البطاقةأواًل: ثبات 

وكاذلك تام  لألبعااد المختمفاة لبطاقاة المالحظاة، بإيجاد قايم معاامالت ألفااطريقة معامل ألفا: قام الباحث 
إيجاد قيم معامالت ألفا بعد حذف درجة المفردة من مجموع درجات البعد الذي تنتمي إليو كمؤشارًا عماى 
درجااة اإلتساااق واإلسااتقرار لمعبااارات المختمفااة داخاال كاال ُبعااد عمااى حاادة، وذلااك عمااى عينااة ماان تالميااذ 

(م، 2102/ 2102الصاااف األول اإلبتااادائي خاااالل الفصااال الدراساااي األول لمعاااام الدراساااي ) وتممياااذات
 :كما يمي( يوضح ذلك 22 والجدول )

 لألبعاد المختمفة لإلندماج الدراسي   معامالت ألفاقيم (.  22جدول )
 (αألفا )معامل  المفردة (αمعامل ألفا ) المفردة (αمعامل ألفا ) المفردة (αمعامل ألفا ) المفردة

البعد األول: اإلندماج 
 (α =1.221المعرفي )

البعد الثاني: اإلندماج 
 (α =1.222السموكي )

البعد الثالث: اإلندماج 
 (α =1.222الوجداني)

البعد الرابع: اإلندماج  
 (α =1.222الشخصي )

0 1.222 02 1.221 22 1.222 22 1.212 
2 1.222 02 1.202 22 1.201 22 1.222 
2 1.222 02 1.201 22 1.222 22 1.212 
2 1.222 02 1.221 22 1.202 21 1.202 
2 1.222 02 1.222 22 1.222 20 1.222 
2 1.212 02 1.222 21 1.222 22 1.222 
2 1.221 02 1.222 20 1.220 22 1.222 
2 1.201 21 1.222 22 1.222 22 1.222 
2 1.202 20 1.222 22 1.222 22 1.222 
01 1.221 22 1.202 22 1.222 22 1.212 
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00 1.222 22 1.221 22 1.201 22 1.222 
02 1.222 22 1.222 22 1.222 22 1.222 

( مفردة باألبعاد المختمفة كونيا ذات تأثير سمبي عمى استقرار البعد 02( تم حذف )22ومن الجدول )
درجة المفردة مقدار أعمى من معامل الذى تنتمي إليو؛ حيث بمغت قيمة معامل ألفا لمبعد عقب حذف 

( بالبعد األول:) اإلندماج المعرفي(، والمفردات 2، 0ألفا لمبعد ككل دون الحذف؛ وىي: المفردتين )
( بالبعد 22، 21، 22، 22( بالبعد الثاني:) اإلندماج السموكي(، والمفردات )22، 20،  02)

( بالبعد الرابع:) اإلندماج الشخصي(؛ تمى ذلك 22، 22، 22الثالث:) اإلندماج الوجداني(، والمفردات )
قام الباحث بإيجاد قيم معامالت ألفا لألبعاد المختمفة لمبطاقة عقب حذف المفردات ذات التأثير السمبي، 

 ( يوضح ذلك عمى النحو التالي:22والجدول )
حذف المفردات ذات التأثير (. قيم معامالت ألفا لألبعاد المختمفة لبطاقة اإلندماج الدراسي عقب 22جدول )

 (م2102/ 2102السمبي خالل العام الدراسي )
 (αمعامل ألفا ) العامل (αمعامل ألفا ) العامل

 1.222 البعد الثالث: اإلندماج الوجداني 1.222 الُبعد األول: اإلندماج المعرفي
 1.221 البعد الرابع: اإلندماج الشخصي 1.222 البعد الثاني: اإلندماج السموكي

مماا يعاد مؤشارًا ( 1.222: 1.222تتاراوح ماا باين:) ( يتضاح أن قايم معاامالت ألفاا22 ومن الجدول )
 عمى ثبات بطاقة المالحظة.

عماى عيناة مان  المختمفاةكما قام الباحاث بإيجااد قايم معاامالت ألفاا لمحاوري بطاقاة المالحظاة وأبعادىاا 
(م، والصااف 2102/ 2102تالميااذ وتمميااذات كاال ماان: الصااف الثاااني اإلبتاادائي خااالل العااام الدراسااي )

(، بيادف التحقاق مان عادم تاأثير عامال النضاج 2102/ 2102الثالث اإلبتدائي خاالل العاام الدراساي )
 كما يمي:( 22والنمو النفسي والعقمي عمي صالحية البطاقة لالستخدام، ويوضح ذلك جدول )

(. معامالت ألفا لمحوري وأبعاد بطاقة مالحظة اإلندماج الدراسي خالل فترة الطفولة المتوسطة 22جدول )
 (م.2102/2102، 2102/ 2102خالل الفصمين الدراسيين:) 

 (αمعامل ألفا ) العامل (αمعامل ألفا ) العامل
 (م2102/ 2102الدراسي خالل العام الدراسي )معامالت ألفا لألبعاد المختمفة لبطاقة مالحظة اإلندماج 

 1.222 اإلندماج الوجداني 1.222 اإلندماج المعرفي
 1.222 اإلندماج الشخصي 1.222 اإلنماج السموكي

 (م2102/ 2102معامالت ألفا لألبعاد المختمفة لبطاقة مالحظة اإلندماج الدراسي خالل العام الدراسي )
 1.222 اإلندماج الوجداني 1.210 اإلندماج المعرفي
 1.222 اإلندماج الشخصي 1.222 اإلنماج السموكي

( يمكااان اساااتنتاج أن بطاقاااة مالحظاااة اإلنااادماج الدراساااي خاااالل مرحماااة الطفولاااة 22ومااان الجااادولين )
 المتوسطة تتسم بالثبات كمؤشرًا عمى اإلستقرار، ومن ثم صالحيتيا لالستخدام.
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  ( تمميااذ 22طريقااة إعااادة تطبيااق االختبااار: قااام الباحااث بإيجاااد قاايم معااامالت االرتباااط بااين درجااات )
وتمميذة من تالميذ العينة االستطالعية األولي عمى محاوري بطاقاة المالحظاة وأبعادىاا المختمفاة خاالل 

م كمؤشارًا (2102/ 2102(م، ودرجاتيم عميياا خاالل العاام الدراساي )2102/ 2102العام الدراسي )
عمى ثبات محوري البطاقة وأبعادىا، ومن ثام صاالحيتيا لمتطبياق عماى تالمياذ الصاف الثااني اإلبتادائي 

(م، وكااذلك تاام إيجاااد قاايم معااامالت االرتباااط بااين درجااات ىااؤالء 2102/ 2102خااالل العااام الدراسااي )
(م، 2102/ 2102) التالميااذ عمااى محااوري بطاقااة المالحظااة وأبعادىااا المختمفااة خااالل العااام الدراسااي

(م كمؤشرًا عمى ثبات محوري البطاقاة وأبعادىاا، 2102/ 2102ودرجاتيم عمييا خالل العام الدراسي )
/ 2102ومااان ثااام صاااالحيتيا لمتطبياااق عماااى تالمياااذ الصاااف الثالاااث اإلبتااادائي خاااالل العاااام الدراساااي )

 ( قيم معامالت اإلرتباط عمى النحو التالي:21(م، ويوضح الجدول )2102

(. معامالت االرتباط بين درجات أفراد العينة االستطالعية عمى محوري وأبعاد بطاقة مالحظة 21جدول )
 (م.2102 -2102اإلندماج الدراسي خالل الفترة من:) 

 االرتباطمعامل  العامل االرتباطمعامل  العامل
 (م2102/ 2102(م، )2102/ 2102 معامالت االرتباط بين درجات العينة االستطاعية خالل العاميين الدراسيين:)

 **1.222 اإلندماج الوجداني **1.222 اإلندماج المعرفي
 **1.222 اإلندماج الشخصي **1.222 اإلندماج السموكي

 (م2102/ 2102(م، )2102/ 2102معامالت االرتباط بين درجات العينة االستطاعية خالل العاميين الدراسيين:) 
 **1.222 اإلندماج الوجداني **1.222 اإلندماج المعرفي
 **1.222 اإلندماج الشخصي **1.222 اإلندماج السموكي

( يمكاان اسااتنتاج أن بطاقااة مالحظااة اإلناادماج الدراسااي خااالل مرحمااة الطفولااة 21وماان الجاادول )
 المتوسطة تتسم بالثبات واالستقرار.

بأبعادىاا المختمفاة؛ قاام الباحاث بإيجااد الثبات المركب: ولمتعرف عماى الثباات المركاب لبطاقاة المالحظاة 
قيم التشبعات المعيارية لمفاردات كال ُبعاد مان األبعااد األربعاة، عماى عيناة مان تالمياذ وتممياذات الصاف 

(م، ويوضااح تمااك القاايم 2102/ 2102األول اإلبتاادائي خااالل الفصاال الدراسااي األول لمعااام الدراسااي )
 (  كما يمي:02الشكل )
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قيم التشبعات المعيارية لمفردات كل ُبعد من األبعاد لبطاقة مالحظة اإلندماج الدراسي خالل مرحمة  (.02شكل )
 الطفولة المتوسطة.

لألبعاد األربعة لممحور األول لمبطاقة كما  CR( قيم معامالت الثبات المركب 20ويوضح الجدول )
 يمي:

لبطاقة مالحظة اإلندماج الدراسي خالل مرحمة الطفولة (. قيم معامالت الثبات المركب لألبعاد األربعة 20جدول)
 المتوسطة

 CRمعامل الثبات المركب  البعد  CRمعامل الثبات المركب  البعد 
 1.222 اإلندماج الوجداني 1.222 اإلندماج المعرفي
 1.210 اإلندماج الشخصي 1.222 اإلندماج السموكي

( لجمياع األبعااد ماا عاًدا 1.2أقال مان ) CR( يتضح أن قيم معامالت الثبات المركب 20ومن الجدول )
(، ومان ثام يمكان القاول 1.222البعد األول: اإلندماج المعرفي؛ فقد بمغت قيمة معامل الثبات المركاب )

نادماج المعرفاي(، ( بالبعاد األول:) اإل 0المفاردة ) 0بعدم تحقق شرط الثبات؛ ومن ثام قاام الباحاث بحاذف
( بالبعد الثالث:) اإلندماج الوجاداني(، 22( بالبعد الثاني:) اإلندماج السموكي(، والمفردة )02والمفردة )
( بالبعد الرابع:) اإلندماج الشخصي( الشخصية(؛ وذلك في محاولاة لتحساين قيماة الثباات 21والمفردة )
ياة عقاب الحاذف لبااقي المفاردات، ويوضاح ( قيم التشابعات المعيار 02(؛ ويوضح الشكل )CRالمركب )

 (  عمى النحو التالي:02تمك القيم الشكل )
 
 
 
 
 

 

 
(. قيم التشبعات المعيارية لمفردات كل ُبعد من األبعاد األربعة لبطاقة مالحظة اإلندماج الدراسي 02شكل )

 خالل مرحمة الطفولة المتوسطة بعد الحذف.
                                              

 . Plugins( بقائمة Validity and Reliability Testمن خالل األمر ) AMOS26تم حذف المفردات باإلستعانو ببرنامج  0
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= 2وقد الحظ الباحث أن قيم مؤشرات حسن المطابقة ال تقع في المدى األمثل ليا؛ حيث بمغت قيمة )كا
(، كذلك بمغت قيم باقي 2.222المعيارية ) 2(، كما بمغت قيمة كا222عند درجة حرية  0122.222

 (،  وىو ما أدي إلى حذف المفرداتRMSEA =1.122(؛ في حين بمغت قيمة 1.2المؤشرات دون )
( ثم 22، 22، 20، 02، 00ذات المسارات غير دالة مع البعد الذى تنتمي إليو، وىي المفردات )

 ( يوضح قيم التشبعات المعيارية كما يمي:02إعادة التحقق من النموذج، والشكل )

(. قيم التشبعات المعيارية لمفردات األبعاد األربعة لبطاقة مالحظة اإلندماج الدراسي عقب حذف 02شكل )
 المفردات ذات المسارات غير دالة والبعد الذي تنتمي إليو

( يتضح أن قيم مؤشرات حسن المطابقة تقع في المدى األمثل ليا؛ حيث بمغت قيمة 02ومن الشكل )
(، كذلك قيمة 1.212المعيارية ) 2(، كما بمغت قيمة كا202عند درجة حرية =  22.222= 2)كا
(RMSEA =1.122 كما بمغت قيم باقي ،)( مما 1.21مؤشرات حسن المطابقة أكبر من القيمة ،)

 ُيعد مؤشرًا عمى ٌحسن مطابقة النموذج المقترح.
 لألبعاد األربعة لمبطاقة كما يمي: CR( قيم معامالت الثبات المركب 22ويوضح الجدول )

الل مرحمة الطفولة (. قيم معامالت الثبات المركب لألبعاد األربعة لبطاقة مالحظة اإلندماج الدراسي خ22جدول)
 المتوسطة

 CRمعامل الثبات المركب  البعد  CRمعامل الثبات المركب  البعد 
 1.221 اإلندماج الوجداني 1.212 اإلندماج المعرفي
 1.220 اإلندماج الشخصي 1.222 اإلندماج السموكي

(، 1.222: 1.220تتراوح ما بين:) CR( يتضح أن قيم معامالت الثبات المركب 22ومن الجدول )
 ( مما ُيعد مؤشرًا عمى ثبات األبعاد المختمفة.1.2وىي قيم أعمى من )

 : بطاقة المالحظةصدق ثانيًا:  
 :صدق البناء: ولمتعرف عمى صدق البناء قام الباحث بإيجاد كل من 
  :( التباين 22الجدول)يوضح كمؤشر عمى انتماء المفردات لألبعاد المختمفة، و الصدق التقاربي

 المستخمص:) متوسط التباين المعدل( كما يمى:

 



        سيد محمدى صميده حسن د/          الشعور بالملكية النفسية واإلندماج الدراسي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي: دراسة نمائية طولية 

 ربمعت بٌزسعْد –جمهت كهْت انرتبْت                         722(                                       2222– ّنبّس) –(  73انعدد )

لبطاقة مالحظة اإلندماج الدراسي خالل مرحمة الطفولة  AVE(. قيم التباينات المستخمصة 22جدول )
 كمؤشرًا عمى إنتماء المفردات لألبعاد المختمفةالمتوسطة 

التباين  AVE العامل
التباين  AVE العامل المستخمص

 المستخمص
 1.222 اإلندماج الوجداني 1.222 اإلندماج المعرفي
 1.222 اإلندماج الشخصي 1.222 اإلندماج السموكي
: 1.222تتراوح ما بين:) AVE( يتضح أن قيم التباينات المستخمصة 22ومن الجدول )

أقل من قيم معامالت ؛ وىي قيم لألبعاد المختمفة المفردات(، مما يعد مؤشرًا عمى إنتماء 1.222
 .الثبات المركب المقابمة

  ( يوضح ذلك 22: وذلك كمؤشرًا عمى تماييز األبعاد عن بعضيا البعض، والجدول )التماييزيالصدق
 عمى النحو التالى:

 .بطاقة مالحظة اإلندماج الدراسي خالل مرحمة الطفولة المتوسطة(. قيم التباينات ومربعاتيا ألبعاد 22جدول)

التباين المشترك  العامل MSVالتباين المشترك  العامل
MSV 

 1.222 اإلندماج الوجداني 1.222 اإلندماج المعرفي
 1.222 اإلندماج الشخصي 1.222 اإلندماج السموكي

: 1.222تتراوح ما بين:)البطاقة ( يتضح أن مربعات قيم التباينات ألبعاد 22ومن الجدول )
، مما يعد مؤشرًا عمى مربعات معامالت اإلرتباط بين األبعاد المختمفةقيم أكبر من قيم (، وىى 1.222
 التماييزي.الصدق 

عينة االستطالعية الاالتساق الداخمي: وقد قام الباحث بحساب قيم معامالت ارتباط درجات ثالثًا: 
رًا عمى ومجموع درجاتيم عمى البعد الذي تنتمي إليو؛ كمؤشالمختمفة كل بعد من األبعاد  مفرداتعمى 

المفردات، وذلك عمى عينة من تالميذ وتمميذات الصف األول اإلبتدائي خالل الفصل الدراسي اتساق 
 ( كما يمى:22جدول ) يوضح ذلكو  (م،2102/ 2102األول لمعام الدراسي )

االستطالعية عمى كل بعد من األبعاد  العينةقيم معامالت االرتباط بين مجموع درجات أفراد (. 22جدول )
 الذي تنتمي إليو البعدومجموع درجاتيم عمى  لبطاقة المالحظةالمختمفة 

معامل  المفردة
معامل  المفردة االرتباط

معامل  المفردة االرتباط
معامل  المفردة االرتباط

معامل  المفردة االرتباط
 االرتباط

 اإلندماج الشخصي اإلندماج الوجداني اإلندماج السموكي اإلندماج المعرفي
0 1.22** 2 1.22** 2 1.22** 2 1.22** 2 1.22** 
2 1.20** 2 1.21** 2 1.22** 2 1.20** 01 1.22** 
00 1.21** 02 1.22** 02 1.22** 02 1.22** 02 1.22** 
02 1.21**   02 1.22** 02 1.22** 02 1.22** 
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21 1.21**   20 1.21** 22 1.22** 22 1.21** 
22 1.20**   22 1.22** 22 1.21** 22 1.22** 

األبعااد  مفرداتيتضح أن قيم معامالت ارتباط درجات أفراد العينة االستطالعية عمى ( 22ومن الجدول )
(، مماا يعاد مؤشارًا 1.22: 1.21تتراوح ما باين ) الى تنتمي إليو المختمفة ومجموع درجاتيم عمى البعد

؛ كماا قاام الباحاث بإيجااد قايم معاامالت االرتبااط باين مجماوع درجاات كال بعاد مان المفرداتعمى إتساق 
 :( يوضح ذلك22والجدول ) ،اإلبعادكمؤشرًا عمى إتساق  األبعاد األربعة والمجموع الكي لمدرجات

لبطاقة المالحظة  ألبعاد المختمفةارتباط درجات أفراد العينة االستطالعية عمى ا(. معامالت 22جدول )
 .والمجموع الكمي لمدرجات

 االرتباطمعامل  العامل االرتباطمعامل  العامل
 1.22 اإلندماج الوجداني 1.22 اإلندماج المعرفي
 1.22 اإلندماج الشخصي 1.22 اإلندماج السموكي

مماا يعاد مؤشارًا  (1.22: 1.22تتاراوح ماا باين:) االرتبااط( يتضاح أن قايم معاامالت 22ومان الجادول )
 عمى إتساق أبعاد بطاقة المالحظة.

مقياس اإلندماج الدراسي خالل مرحمة الطفولة المتأخرة:) تالميذ الصفوف الثالثة األخيرة من  .2
 المدرسة اإلبتدائية( إعداد: الباحث.

اإلندماج خطوات إعداد المقياس: نظرًا لندرة المقاييس في البيئة العربية التى سعت إلى تقدير درجة 
الدراسي من خالل مواقف تعميمية في حدود ما أطمع عميو الباحث، ومن ثم تم إعداد المقياس الحالي 

لإلندماج؛ حيث تم  (Reeve  and Tseng, 2011) كأحد األدوات لجمع البيانات في إطار تصور
ميذ أثناء صياغة مفردات المقياس في صورة مجموعة من المواقف السموكية التي يتعرض ليا التم

( مفردة موزعو بالتساوي عمى أربعة أبعاد ىى: 21تعممو؛ وقد تضمن المقياس في صورتو األولية )
اإلندماج المعرفي، واإلندماج السموكي، واإلندماج الوجداني، واإلندماج الشخصي؛ تمى ذلك عرض 

اس النفسي، ( من المحكمين المتخصصين في مجاالت: عمم النفس التربوي والقي2المقياس عمى )
(؛ بيدف التعرف عمى درجة مالئمو العبارات لمبعد الذى تنتمي إليو، 2والصحة النفسية)ممحق 

ومالئمتيا لطبيعة العينة )مرحمة الطفولة المتأخرة(، وقد أسفر ىذا اإلجراء عن تعديل في صياغو بعض 
 المفردات، وكذلك تبديل بعض المفردات بين األبعاد المختمفة.

المقيااااس: تقيااايم درجاااة اإلنااادماج بأشاااكالو المختمفاااة:) اإلنااادماج المعرفاااي، واإلنااادماج اليااادف مااان  (أ 
السموكي، واإلندماج الوجداني، واإلندماج الشخصي( لدى تالميذ الصفوف الثالثاة األخيارة مان المدرساة 

 اإلبتدائية:)مرحمة الطفولة المتأخرة(.

ردة موجباة؛ تُمثال كال منياا موقًفاا ( مفا20وصف المقياس: تضمن المقياس في صاورتو النيائياة ) (ب 
سااموكًيا ماان المواقااف التااى تواجااو التمميااذ أثناااء تعممااة، أمااام كاال مفااردة ثالثااة باادائل لمحكاام عمااى درجااة 
ممارسة السموك :) متوافر بدرجة كبيرة، ومتوافر بدرجة متوسطة، ومتوافر بدرجة محدودة(؛ وتدور تماك 
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مفاردات(، 2مفاردات(، واإلنادماج الساموكي ) 2ج المعرفاي )المفردات في إطاار أربعاة أبعااد ىاى: اإلنادما
( مفاردات 22مفاردات(، ويوضاح الجادول ) 2مفاردات(، واإلنادماج الشخصاي)  2واإلندماج الوجاداني ) 

 األبعاد المختمفة كما يمي:

(. مفردات األبعاد األربعة لمقياس اإلندماج الدراسي خالل مرحمة الطفولة المتأخرة22جدول )  
 أرقام المفردات البعد 

 22، 22، 20، 02، 02، 2، 2، 0 اإلندماج المعرفي
 21، 22، 22، 02، 02، 01، 2، 2 اإلندماج السموكي
 20، 22، 22، 02، 02، 00، 2، 2 اإلندماج الوجداني
 22، 22، 21، 02، 02، 2، 2 اإلندماج الشخصي

( درجاات عنادما يختاار التممياذ 2)طريقة التصحيح: يتم التصحيح وتقدير الدرجة لكل موقف بإعطااء  (و 
عطاااء الدرجااة ) عطاااء الدرجااة )2االسااتجابة األولااى، وا  ( يختااار 0( عناادما يختااار االسااتجابة الثانيااة، وا 

 االستجابة الثالثة.

 المؤشرات السيكومترية: (ج 
 : المقياسأواًل: ثبات 

وكذلك تام إيجااد قايم معاامالت  لألبعاد المختمفة، بإيجاد قيم معامالت ألفاطريقة معامل ألفا: قام الباحث 
ألفا بعاد حاذف درجاة المفاردة مان مجماوع درجاات البعاد الاذي تنتماي إلياو كمؤشارًا عماى درجاة اإلتسااق 
واإلساتقرار لمعباارات المختمفااة داخال كاال ُبعاد عمااى حادة، وذلااك عماى عينااة مان تالميااذ وتممياذات الصااف 

( 22والجاادول )(م، 2102/ 2102لدراسااي )الرابااع اإلبتاادائي خااالل الفصاال الدراسااي األول ماان العااام ا
 :كما يمييوضح ذلك 

 لألبعاد المختمفة لمقياس اإلندماج الدراسي   معامالت ألفاقيم (. 22جدول )
 (αمعامل ألفا ) المفردة (αمعامل ألفا ) المفردة (αمعامل ألفا ) المفردة (αمعامل ألفا ) المفردة

البعد األول: اإلندماج 
 (α =1.221المعرفي )

البعد الثاني: اإلندماج 
 (α =1.222السموكي )

البعد الثالث: اإلندماج 
 (α =1.222الوجداني)

البعد الرابع: اإلندماج  
 (α =1.212الشخصي )

0 1.221 00 1.212 20 1.222 20 1.222 
2 1.222 02 1.222 22 1.222 22 1.222 
2 1.222 02 1.222 22 1.222 22 1.222 
2 1.222 02 1.221 22 1.220 22 1.202 
2 1.202 02 1.221 22 1.222 22 1.222 
2 1.222 02 1.222 22 1.220 22 1.212 
2 1.212 02 1.222 22 1.212 22 1.202 
2 1.220 02 1.222 22 1.221 22 1.222 
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2 1.222 02 1.222 22 1.222 22 1.222 
01 1.220 21 1.222 21 1.222 21 1.221 

( مفردات باألبعاد المختمفة كونيا ذات تأثير سمبي عمى استقرار البعد 2( تم حذف )22)ومن الجدول 
الذى تنتمي إليو؛ حيث بمغت قيمة معامل ألفا لمبعد عقب حذف درجة المفردة مقدار أعمى من معامل 

( 00( بالبعد األول:) اإلندماج المعرفي(، والمفردة )0ألفا لمبعد ككل دون الحذف؛ وىي: المفردة )
( بالبعد الثالث:) اإلندماج الوجداني(، والمفردتين 22بالبعد الثاني:) اإلندماج السموكي(، والمفردة )

( بالبعد الرابع:) اإلندماج الشخصي(؛ تمى ذلك قام الباحث بإيجاد قيم معامالت ألفا لألبعاد 22، 22)
( يوضح ذلك عمى النحو 22)المختمفة لممقياس عقب حذف المفردات ذات التأثير السمبي، والجدول 

 التالي:
(. قيم معامالت ألفا لألبعاد المختمفة لمقياس اإلندماج الدراسي عقب حذف المفردات ذات التأثير 22جدول )

 (م2102/ 2102السمبي خالل العام الدراسي )
 (αمعامل ألفا ) العامل (αمعامل ألفا ) العامل

 1.210 البعد الثالث: اإلندماج الوجداني 1.222 الُبعد األول: اإلندماج المعرفي
 1.222 البعد الرابع: اإلندماج الشخصي 1.212 البعد الثاني: اإلندماج السموكي

ممااا يعااد مؤشاارًا ( 1.222: 1.222تتااراوح مااا بااين:) ( يتضااح أن قاايم معااامالت ألفااا22وماان الجاادول )
 عمى ثبات المقياس.

عمااى عينااة ماان تالميااذ  المختمفااةكمااا قااام الباحااث بإيجاااد قاايم معااامالت ألفااا لمحااوري المقياااس وأبعااادة 
(م، والصف الساادس 2102/ 2102وتمميذات كل من: الصف الخامس اإلبتدائي خالل العام الدراسي )

لنماو (، بيادف التحقاق مان عادم تاأثير عامال النضاج وا2102/ 2102اإلبتدائي خالل العاام الدراساي )
 ( كما يمي:21النفسي والعقمي عمي صالحية المقياس لالستخدام، ويوضح ذلك جدول )

(. معامالت ألفا لمحوري وأبعاد مقياس اإلندماج الدراسي خالل فترة الطفولة المتأخرة خالل الفترة 21جدول )
 (م.2102 -2102من:) 

 (αمعامل ألفا ) العامل (αمعامل ألفا ) العامل
 (م2102/ 2102لمقياس اإلندماج الدراسي خالل العام الدراسي )معامالت ألفا 
 1.222 البعد الثالث: اإلندماج الوجداني 1.222 الُبعد األول: اإلندماج المعرفي
 1.222 البعد الرابع: اإلندماج الشخصي 1.202 البعد الثاني: اإلندماج السموكي

 (م2102/ 2102الدراسي )معامالت ألفا لمقياس اإلندماج الدراسي خالل العام 
 1.222 البعد الثالث: اإلندماج الوجداني 1.222 الُبعد األول: اإلندماج المعرفي
 1.212 البعد الرابع: اإلندماج الشخصي 1.222 البعد الثاني: اإلندماج السموكي

المتاأخرة يتسام ( يمكن استنتاج أن مقياس اإلندماج الدراساي خاالل مرحماة الطفولاة 21ومن الجدولين )
 بالثبات كمؤشرًا عمى اإلستقرار، ومن ثم صالحيتو لالستخدام.
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 ( تمميااذ 22طريقااة إعااادة تطبيااق االختبااار: قااام الباحااث بإيجاااد قاايم معااامالت االرتباااط بااين درجااات )
وتمميذة من تالميذ العينة االستطالعية األولي عمى محوري مقياس اإلندماج الدراسي وأبعاده المختمفاة 

(م، ودرجااتيم عميياا خاالل العاام الدراساي 2102/ 2102خالل الفصل الدراسي األول لمعام الدراساي )
(م كمؤشاارًا عمااى ثبااات محااوري المقياااس وأبعااادة، وماان ثاام صااالحيتو لمتطبيااق عمااى 2102/ 2102)

(م، وكاااذلك تااام إيجااااد قااايم 2102/ 2102تالمياااذ الصاااف الخاااامس اإلبتااادائي خاااالل العاااام الدراساااي )
ت االرتباااط بااين درجااات ىااؤالء التالميااذ عمااى محااوري المقياااس وأبعاااده المختمفااة خااالل العااام معااامال

(م كمؤشارًا عماى 2102/ 2102(م، ودرجاتيم عميياا خاالل العاام الدراساي )2102/ 2102الدراسي )
ثبات محوري المقياس وأبعادة، ومن ثم صالحيتو لمتطبيق عمى تالميذ الصف السادس اإلبتدائي خاالل 

 ( قيم معامالت اإلرتباط عمى النحو التالي:20(م، ويوضح الجدول )2102/ 2102لعام الدراسي )ا

(. معامالت االرتباط بين درجات أفراد العينة االستطالعية عمى محوري وأبعاد مقياس اإلندماج 20جدول )
 (م.2102 -2102الدراسي خالل الفترة من:) 

 االرتباطمعامل  العامل االرتباطمعامل  العامل
 (م2102/ 2102(م، )2102/ 2102معامالت االرتباط بين درجات العينة االستطاعية خالل العاميين الدراسيين:) 

 **1.222 البعد الثالث: اإلندماج الوجداني **1.221 الُبعد األول: اإلندماج المعرفي
 **1.221 الشخصيالبعد الرابع: اإلندماج  **1.201 البعد الثاني: اإلندماج السموكي

 (م2102/ 2102(م، )2102/ 2102معامالت االرتباط بين درجات العينة االستطاعية خالل العاميين الدراسيين:) 
 **1.201 البعد الثالث: اإلندماج الوجداني **1.222 الُبعد األول: اإلندماج المعرفي
 **1.222 اإلندماج الشخصيالبعد الرابع:  **1.221 البعد الثاني: اإلندماج السموكي

( يمكن استنتاج أن مقياس اإلندماج الدراسي خالل مرحمة الطفولة المتأخرة يتسم 20ومن الجدول )
 بالثبات واالستقرار.

الثبااات المركااب: ولمتعاارف عمااى الثبااات المركااب لممقياااس بأبعاااده المختمفااة؛ قااام الباحااث بإيجاااد قاايم 
من األبعاد األربعة، وذلاك عماى عيناة مان تالمياذ وتممياذات الصاف  التشبعات المعيارية لمفردات كل ُبعد

(م، ويوضاح تماك القايم 2102/ 2102الرابع اإلبتدائي خالل الفصل الدراسي األول من العاام الدراساي )
 (  كما يمي:02الشكل )
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اإلناادماج الدراسااي خااالل مرحمااة (. قاايم التشاابعات المعياريااة لمفااردات كاال ُبعااد ماان األبعاااد لمقياااس 02شااكل )
 الطفولة المتأخرة.
 لألبعاد األربعة لممقياس كما يمي: CR( قيم معامالت الثبات المركب 22ويوضح الجدول )

(. قيم معامالت الثبات المركب لألبعاد األربعة لمقياس اإلندماج الدراسي خالل مرحمة الطفولة 22جدول)
 المتأخرة

 CRمعامل الثبات المركب  البعد  CRمعامل الثبات المركب  البعد 
 1.201 اإلندماج الوجداني 1.222 اإلندماج المعرفي
 1.222 اإلندماج الشخصي 1.222 اإلندماج السموكي

( لجمياع األبعااد ماا عاًدا 1.2أقال مان ) CR( يتضح أن قيم معامالت الثبات المركب 22ومن الجدول )
(، ومان ثام يمكان القاول 1.222البعد األول: اإلندماج المعرفي؛ فقد بمغت قيمة معامل الثبات المركاب )

( وذلك في محاولاة 22، 22، 21، 2المفردات:)  0بعدم تحقق شرط الثبات؛ ومن ثم قام الباحث بحذف
الشاكل )( قايم التشابعات المعيارياة عقاب الحاذف لبااقي (؛ ويوضاح CRلتحسين قيماة الثباات المركاب )

 (  عمى النحو التالي:21المفردات، ويوضح تمك القيم الشكل )
 
 
 
 
 
 

                                              
 . Plugins( بقائمة Validity and Reliability Testمن خالل األمر ) AMOS26تم حذف المفردات باإلستعانو ببرنامج  0
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(. قيم التشبعات المعيارية لمفردات كل ُبعد من األبعاد األربعة لمقياس اإلندماج الدراسي خالل مرحمة 21شكل )
 الطفولة المتأخرة بعد الحذف.

( يتضح أن قيم مؤشرات حسن المطابقة تقع في المدى األمثل ليا؛ حيث بمغت قيمة 21الشكل ) ومن
(، كذلك قيمة 1.022المعيارية ) 2(، كما بمغت قيمة كا222عند درجة حرية =  22.222= 2)كا
(RMSEA =1.122( كما بمغت قيم باقي مؤشرات حسن المطابقة أكبر من القيمة ،)مما 1.21 ،)

 ا عمى ٌحسن مطابقة النموذج المقترح.ُيعد مؤشرً 
 لألبعاد األربعة لممقياس كما يمي: CR( قيم معامالت الثبات المركب 22ويوضح الجدول )

(. قيم معامالت الثبات المركب لألبعاد األربعة لمقياس اإلندماج الدراسي خالل مرحمة الطفولة 22جدول)
 المتأخرة

 CRمعامل الثبات المركب  البعد  CRمعامل الثبات المركب  البعد 
 1.220 اإلندماج الوجداني 1.210 اإلندماج المعرفي
 1.202 اإلندماج الشخصي 1.222 اإلندماج السموكي

(، 1.202: 1.222تتراوح ما بين:) CR( يتضح أن قيم معامالت الثبات المركب 22ومن الجدول )
 ( مما ُيعد مؤشرًا عمى ثبات األبعاد المختمفة.1.2وىي قيم أعمى من )

 : المقياسصدق ثانيًا:  
 :صدق البناء: ولمتعرف عمى صدق البناء قام الباحث بإيجاد كل من 
  :التباين ( 22يوضح الجدول)كمؤشر عمى انتماء المفردات لألبعاد المختمفة، و الصدق التقاربي

 المستخمص:) متوسط التباين المعدل( كما يمى:
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لمقياس اإلندماج الدراسي خالل مرحمة الطفولة المتأخرة  AVE(. قيم التباينات المستخمصة 22جدول )
 كمؤشرًا عمى إنتماء المفردات لألبعاد المختمفة

 التباين المستخمص AVE العامل التباين المستخمص AVE العامل
 1.212 اإلندماج الوجداني 1.1.202 المعرفياإلندماج 

 1.201 اإلندماج الشخصي 1.202 اإلندماج السموكي
: 1.212تتراوح ما بين:) AVE( يتضح أن قيم التباينات المستخمصة 22ومن الجدول )

؛ وىي قيم أقل من قيم معامالت لألبعاد المختمفة المفردات(، مما يعد مؤشرًا عمى إنتماء 1.201
 .المركب المقابمةالثبات 

  ( يوضح ذلك 22: وذلك كمؤشرًا عمى تماييز األبعاد عن بعضيا البعض، والجدول )التماييزيالصدق
 عمى النحو التالى:

 .مقياس اإلندماج الدراسي خالل مرحمة الطفولة المتوسطة(. قيم التباينات ومربعاتيا ألبعاد 22جدول)
 MSVالتباين المشترك  العامل MSVالتباين المشترك  العامل

 1.202 اإلندماج الوجداني 1.202 اإلندماج المعرفي
 1.220 اإلندماج الشخصي 1.221 اإلندماج السموكي
: 1.202تتراوح ما بين:)المقياس ( يتضح أن مربعات قيم التباينات ألبعاد 22ومن الجدول )

، مما يعد مؤشرًا عمى األبعاد المختمفةقيم أكبر من قيم مربعات معامالت اإلرتباط بين (، وىى 1.220
 التماييزي.الصدق 

عينة االستطالعية الاالتساق الداخمي: وقد قام الباحث بحساب قيم معامالت ارتباط درجات ثالثًا: 
ومجموع درجاتيم عمى البعد الذي تنتمي إليو؛ كمؤشرًا عمى المختمفة كل بعد من األبعاد  مفرداتعمى 

عمى عينة من تالميذ وتمميذات الصف الرابع اإلبتدائي خالل الفصل الدراسي  وذلك المفردات،اتساق 
 ( كما يمى:22جدول ) يوضح ذلك(م، و 2102/ 2102األول من العام الدراسي )

االستطالعية عمى كل بعد من األبعاد  العينةقيم معامالت االرتباط بين مجموع درجات أفراد (. 22جدول )
 الذي تنتمي إليو البعددرجاتيم عمى ومجموع  لممقياسالمختمفة 

 معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة
 اإلندماج الشخصي اإلندماج الوجداني اإلندماج السموكي اإلندماج المعرفي

0 1.22** 2 1.22** 2 1.22** 2 1.20** 
2 1.22** 2 1.22** 2 1.22** 2 1.22** 
2 1.22** 01 1.22** 00 1.22** 02 1.22** 
02 1.22** 02 1.22** 02 1.22** 02 1.22** 
02 1.20** 02 1.22** 02 1.20** 21 1.21** 
20 1.22** 22 1.22** 22 1.22** 22 1.22** 
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22 1.22** 22 1.22** 22 1.22** 22 1.22** 
22 1.20** 21 1.20** 20 1.22**   

األبعااد  مفرداتيتضح أن قيم معامالت ارتباط درجات أفراد العينة االستطالعية عمى ( 22ومن الجدول )
(، مماا يعاد مؤشارًا 1.22: 1.20تتراوح ما باين ) الى تنتمي إليو المختمفة ومجموع درجاتيم عمى البعد

ع درجاات كال بعاد مان ؛ كماا قاام الباحاث بإيجااد قايم معاامالت االرتبااط باين مجماو المفرداتعمى إتساق 
 :( يوضح ذلك22والجدول ) ،اإلبعادكمؤشرًا عمى إتساق  األبعاد األربعة والمجموع الكي لمدرجات

لمقياس اإلندماج الدراسي  ألبعاد المختمفةارتباط درجات أفراد العينة االستطالعية عمى ا(. معامالت 22جدول )
 .والمجموع الكمي لمدرجات

 معامل االرتباط العامل معامل االرتباط العامل
 1.222 اإلندماج الوجداني 1.222 اإلندماج المعرفي
 1.210 اإلندماج الشخصي 1.222 اإلندماج السموكي

مما يعد مؤشارًا  (1.222: 1.210تتراوح ما بين:) االرتباط( يتضح أن قيم معامالت 22ومن الجدول )
 عمى إتساق األبعاد.

مرحمة المراىقة المبكرة:) تالميذ الصفين األول والثانى اإلعدادي( مقياس اإلندماج الدراسي خالل  .2
 إعداد: الباحث.

خطوات إعداد المقياس: نظرًا لندرة المقاييس في البيئة العربية التى سعت إلاى تقادير درجاة اإلنادماج  (أ 
الحاالي الدراسي من خالل مواقف تعميمية في حدود ما أطمع عميو الباحث، ومان ثام تام إعاداد المقيااس 

؛ وذلاك مان تالميااذ (Reeve  and Tseng, 2011) كأحاد األدوات لجماع البياناات فاي إطاار تصاور
وتمميذات الصفين األول والثاني من المدرساة اإلعدادياة خاالل شاير فبرايار مان الفصال الدراساي الثااني 

فااي م( ؛ وقااد تاام صااياغة مفااردات المقياااس 2121/ 2102 -م2102/ 2102لمعاااميين الدراساايين:) 
صورة مجموعة من المواقف السموكية التي يتعرض لياا التممياذ أثنااء تعمماو؛ وقاد تضامن المقيااس فاي 

( مفااردة موزعااو بالتساااوي عمااى أربعااة أبعاااد ىااى: اإلناادماج المعرفااي، واإلناادماج 21صااورتو األوليااة )
المحكماين  ( مان2السموكي، واإلندماج الوجداني، واإلندماج الشخصي؛ تمى ذلك عرض المقياس عماى )

(؛ بيادف 2المتخصصين في مجااالت: عمام الانفس الترباوي والقيااس النفساي، والصاحة النفساية)ممحق 
التعرف عمى درجة مالئمو العبارات لمبعد الاذى تنتماي إلياو، ومالئمتياا لطبيعاة العيناة )مرحماة المراىقاة 

ك تباديل بعاض المفاردات المبكرة(، وقد أسفر ىذا اإلجراء عن تعديل فاي صاياغو بعاض المفاردات، وكاذل
 بين األبعاد المختمفة.

الياادف ماان المقياااس: تقياايم درجااة اإلناادماج بأشااكالو المختمفااة:) اإلناادماج المعرفااي، واإلناادماج  (ب 
السااااااموكي، واإلناااااادماج الوجااااااداني، واإلناااااادماج الشخصااااااي( لاااااادى تالميااااااذ الصاااااافين األول والثاااااااني 

 اإلعدادي:)مرحمة المراىقة المبكرة(.
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( مفاردة موجباة؛ تُمثال كال منياا موقًفاا 22ضمن المقياس في صاورتو النيائياة )وصف المقياس: ت (ج 
سااموكًيا ماان المواقااف التااى تواجااو التمميااذ أثناااء تعممااة، أمااام كاال مفااردة ثالثااة باادائل لمحكاام عمااى درجااة 
ممارسة السموك :) متوافر بدرجة كبيرة، ومتوافر بدرجة متوسطة، ومتوافر بدرجة محدودة(؛ وتدور تماك 

مفاردات(، 2مفاردات(، واإلنادماج الساموكي ) 2فردات في إطاار أربعاة أبعااد ىاى: اإلنادماج المعرفاي )الم
( مفااردات 22مفااردات(، ويوضااح الجاادول )2مفااردات(، واإلناادماج الشخصااي) 2واإلناادماج الوجااداني ) 

 األبعاد المختمفة كما يمي:

خالل مرحمة المراىقة المبكرة(. مفردات األبعاد األربعة لمقياس اإلندماج الدراسي 22جدول )  
 أرقام المفردات البعد 

 22، 20، 02، 02، 2، 2، 0 اإلندماج المعرفي
 ،22، 22، 02، 02، 01، 2، 2 اإلندماج السموكي
 22، 02، 02، 00، 2، 2 اإلندماج الوجداني
 22، 21، 02، 02، 2، 2 اإلندماج الشخصي

( درجاات عنادما يختاار التممياذ 2لكل موقف بإعطااء )طريقة التصحيح: يتم التصحيح وتقدير الدرجة  (ز 
عطاااء الدرجااة ) عطاااء الدرجااة )2االسااتجابة األولااى، وا  ( يختااار 0( عناادما يختااار االسااتجابة الثانيااة، وا 

 االستجابة الثالثة.

 المؤشرات السيكومترية: (د 
 : المقياسأواًل: ثبات 

وكذلك تام إيجااد قايم معاامالت  لألبعاد المختمفة، بإيجاد قيم معامالت ألفاطريقة معامل ألفا: قام الباحث 
ألفا بعاد حاذف درجاة المفاردة مان مجماوع درجاات البعاد الاذي تنتماي إلياو كمؤشارًا عماى درجاة اإلتسااق 
واإلساتقرار لمعباارات المختمفااة داخال كاال ُبعاد عمااى حادة، وذلااك عماى عنيااة مان تالميااذ وتممياذات الصااف 

(  22والجااادول )(م، 2102/ 2102األول لمعاااام الجاااامعي ) األول اإلعااادادي خاااالل الفصااال الدراساااي
 :كما يمييوضح ذلك 

 لألبعاد المختمفة لمقياس اإلندماج الدراسي   معامالت ألفاقيم (. 22 جدول )
 (αمعامل ألفا ) المفردة (αمعامل ألفا ) المفردة (αمعامل ألفا ) المفردة (αمعامل ألفا ) المفردة

البعد األول: اإلندماج 
 (α =1.222المعرفي )

البعد الثاني: اإلندماج 
 (α =1.222السموكي )

البعد الثالث: اإلندماج 
 (α =1.220الوجداني)

البعد الرابع: اإلندماج  
 (α =1.220الشخصي )

0 1.222 00 1.222 20 1.221 20 1.222 
2 1.220 02 1.222 22 1.200 22 1.222 
2 1.201 02 1.222 22 1.222 22 1.202 
2 1.222 02 1.222 22 1.221 22 1.202 
2 1.222 02 1.222 22 1.221 22 1.220 
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2 1.222 02 1.222 22 1.221 22 1.222 
2 1.222 02 1.220 22 1.222 22 1.222 
2 1.222 02 1.222 22 1.202 22 1.222 
2 1.222 02 1.222 22 1.222 22 1.222 
01 1.201 21 1.221 21 1.222 21 1.222 
( مفردات باألبعاد المختمفة كونيا ذات تأثير سمبي عمى استقرار البعد 01( تم حذف )22الجدول )ومن 

الذى تنتمي إليو؛ حيث بمغت قيمة معامل ألفا لمبعد عقب حذف درجة المفردة مقدار أعمى من معامل 
تمى  (؛22، 22، 22، 22، 22، 22، 02، 02، 2، 0ألفا لمبعد ككل دون الحذف؛ وىي المفردات:) 

ذلك قام الباحث بإيجاد قيم معامالت ألفا لألبعاد المختمفة لممقياس عقب حذف المفردات ذات التأثير 
 ( يوضح ذلك عمى النحو التالي:21السمبي، والجدول )

(. قيم معامالت ألفا لألبعاد المختمفة لمقياس اإلندماج الدراسي عقب حذف المفردات ذات التأثير 21جدول )
 (م2102/ 2102الفصل الدراسي )السمبي خالل 

 (αمعامل ألفا ) العامل (αمعامل ألفا ) العامل
 1.212 البعد الثالث: اإلندماج الوجداني 1.222 الُبعد األول: اإلندماج المعرفي
 1.222 البعد الرابع: اإلندماج الشخصي 1.220 البعد الثاني: اإلندماج السموكي

مماا يعاد مؤشارًا ( 1.222: 1.222تتاراوح ماا باين:) معاامالت ألفاا( يتضاح أن قايم 21 ومن الجدول )
 عمى ثبات المقياس.

عمااى عينااة ماان تالميااذ  المختمفااةكمااا قااام الباحااث بإيجاااد قاايم معااامالت ألفااا لمحااوري المقياااس وأبعااادة 
(م، بيدف التحقاق مان 2121/ 2102وتمميذات كل من: الصف الثاني اإلعدادي خالل العام الدراسي )

أثير عامل النضج والنمو النفسي والعقمي عمي صالحية المقياس لالستخدام، ويوضح ذلاك جادول عدم ت
 ( كما يمي:20)

(. معامالت ألفا لمحوري وأبعاد مقياس اإلندماج الدراسي خالل فترة المراىقة المبكرة خالل الفصل 20جدول )
 (م2121/ 2102الدراسي )

 (αألفا )معامل  العامل (αمعامل ألفا ) العامل
 1.222 البعد الثالث: اإلندماج الوجداني 1.222 الُبعد األول: اإلندماج المعرفي
 1.220 البعد الرابع: اإلندماج الشخصي 1.221 البعد الثاني: اإلندماج السموكي

( يمكن استنتاج أن مقيااس اإلنادماج الدراساي خاالل مرحماة المراىقاة المبكارة يتسام 20ومن الجدولين )
 بالثبات كمؤشرًا عمى اإلستقرار، ومن ثم صالحيتو لالستخدام.

الثبااات المركااب: ولمتعاارف عمااى الثبااات المركااب لممقياااس بأبعاااده المختمفااة؛ قااام الباحااث بإيجاااد قاايم 
التشبعات المعيارية لمفردات كل ُبعد من األبعاد األربعة، وذلاك عماى عنياة مان تالمياذ وتممياذات الصاف 

(م ، ويوضااح تمااك القاايم 2102/ 2102ل الفصاال الدراسااي األول لمعااام الجااامعي )األول اإلعاادادي خااال 
 (  كما يمي:20الشكل )
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(. قيم التشبعات المعيارية لمفردات كل ُبعد من األبعاد لمقياس اإلندماج الدراسي خالل مرحمة المراىقة 20شكل )
 المبكرة.

 لألبعاد األربعة لممقياس كما يمي: CR( قيم معامالت الثبات المركب 22ويوضح الجدول )
(. قيم معامالت الثبات المركب لألبعاد األربعة لمقياس اإلندماج الدراسي خالل مرحمة المراىقة 22جدول)

 المبكرة
 CRمعامل الثبات المركب  البعد  CRمعامل الثبات المركب  البعد 

 1.222 اإلندماج الوجداني 1.222 اإلندماج المعرفي
 1.222 اإلندماج الشخصي 1.222 اإلندماج السموكي

( لجمياع األبعااد ماا عاًدا 1.2أقال مان ) CR( يتضح أن قيم معامالت الثبات المركب 22ومن الجدول )
(، ومان ثام يمكان القاول 1.222البعد األول: اإلندماج المعرفي؛ فقد بمغت قيمة معامل الثبات المركاب )

( وذلك في محاولاة 22، 20، 21، 2المفردات:)  0قام الباحث بحذفبعدم تحقق شرط الثبات؛ ومن ثم 
(؛ ويوضاح الشاكل )( قايم التشابعات المعيارياة عقاب الحاذف لبااقي CRلتحسين قيماة الثباات المركاب )

 (  عمى النحو التالي:22المفردات، ويوضح تمك القيم الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 

من األبعاد األربعة لمقياس اإلندماج الدراسي خالل مرحمة  (. قيم التشبعات المعيارية لمفردات كل ُبعد22شكل )
 المراىقة المبكرة بعد الحذف.

                                              
 . Plugins( بقائمة Validity and Reliability Testمن خالل األمر ) AMOS26تم حذف المفردات باإلستعانو ببرنامج  0
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( يتضح أن قيم مؤشرات حسن المطابقة تقع في المدى األمثل ليا؛ حيث بمغت قيمة 22ومن الشكل )
(، كذلك قيمة 1.022المعيارية ) 2(، كما بمغت قيمة كا222عند درجة حرية =  22.022= 2)كا
(RMSEA =1.121( كما بمغت قيم باقي مؤشرات حسن المطابقة أكبر من القيمة ،)مما 1.21 ،)

 ُيعد مؤشرًا عمى ٌحسن مطابقة النموذج المقترح.
 لألبعاد األربعة لممقياس كما يمي: CR( قيم معامالت الثبات المركب 22ويوضح الجدول )

ياس اإلندماج الدراسي خالل مرحمة الطفولة (. قيم معامالت الثبات المركب لألبعاد األربعة لمق22جدول)
 المتأخرة

 CRمعامل الثبات المركب  البعد  CRمعامل الثبات المركب  البعد 
 1.222 اإلندماج الوجداني 1.222 اإلندماج المعرفي
 1.222 اإلندماج الشخصي 1.222 اإلندماج السموكي

(، 1.222: 1.222تتراوح ما بين:) CR( يتضح أن قيم معامالت الثبات المركب 22ومن الجدول )
 ( مما ُيعد مؤشرًا عمى ثبات األبعاد المختمفة.1.2وىي قيم أعمى من )

 : المقياسصدق ثانيًا:  
 :صدق البناء: ولمتعرف عمى صدق البناء قام الباحث بإيجاد كل من 
  :التباين ( 22يوضح الجدول)كمؤشر عمى انتماء المفردات لألبعاد المختمفة، و الصدق التقاربي

 المستخمص:) متوسط التباين المعدل( كما يمى:

لمقياس اإلندماج الدراسي خالل مرحمة المراىقة المبكرة  AVE(. قيم التباينات المستخمصة 22جدول )
 كمؤشرًا عمى إنتماء المفردات لألبعاد المختمفة

 التباين المستخمص AVE العامل التباين المستخمص AVE العامل
 1.222 اإلندماج الوجداني 1.222 المعرفياإلندماج 

 1.221 اإلندماج الشخصي 1.222 اإلندماج السموكي
: 1.222تتراوح ما بين:) AVE( يتضح أن قيم التباينات المستخمصة 22ومن الجدول )

؛ وىي قيم أقل من قيم معامالت لألبعاد المختمفة المفردات(، مما يعد مؤشرًا عمى إنتماء 1.222
 .المركب المقابمةالثبات 

  ( يوضح ذلك 22: وذلك كمؤشرًا عمى تماييز األبعاد عن بعضيا البعض، والجدول )التماييزيالصدق
 عمى النحو التالى:

 .مقياس اإلندماج الدراسي خالل مرحمة المراىقة المبكرة(. قيم التباينات ومربعاتيا ألبعاد 22جدول)
 MSVالتباين المشترك  العامل MSVالتباين المشترك  العامل

 1.222 اإلندماج الوجداني 1.222 اإلندماج المعرفي
 1.222 اإلندماج الشخصي 1.221 اإلندماج السموكي
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: 1.221تتراوح ما بين:)المقياس ( يتضح أن مربعات قيم التباينات ألبعاد 22ومن الجدول )
، مما يعد مؤشرًا عمى األبعاد المختمفةقيم أكبر من قيم مربعات معامالت اإلرتباط بين (، وىى 1.222
 التماييزي.الصدق 

عينة االستطالعية الاالتساق الداخمي: وقد قام الباحث بحساب قيم معامالت ارتباط درجات ثالثًا: 
ومجموع درجاتيم عمى البعد الذي تنتمي إليو؛ كمؤشرًا عمى المختمفة كل بعد من األبعاد  مفرداتعمى 

عمى عنية من تالميذ وتمميذات الصف األول اإلعدادي خالل الفصل الدراسي  وذلك المفردات،اتساق 
 ( كما يمى:22جدول ) يوضح ذلك(م، و 2102/ 2102األول لمعام الجامعي )

االستطالعية عمى كل بعد من األبعاد  العينةقيم معامالت االرتباط بين مجموع درجات أفراد (. 22جدول )
 الذي تنتمي إليو البعديم عمى ومجموع درجات لممقياسالمختمفة 

 معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة
 اإلندماج الشخصي اإلندماج الوجداني اإلندماج السموكي اإلندماج المعرفي

0 1.22** 2 1.22** 2 1.22** 2 1.22** 
2 1.22** 2 1.22** 2 1.22** 2 1.22** 
2 1.22** 01 1.22** 00 1.21** 02 1.22** 
02 1.22** 02 1.22** 02 1.22** 02 1.22** 
02 1.22** 02 1.22** 02 1.22** 21 1.20** 
20 1.22** 22 1.20** 22 1.22** 22 1.22** 
22 1.22** 22 1.22**     

األبعااد  مفرداتيتضح أن قيم معامالت ارتباط درجات أفراد العينة االستطالعية عمى ( 22ومن الجدول )
(، مماا يعاد مؤشارًا 1.22: 1.22تتراوح ما باين ) الى تنتمي إليو المختمفة ومجموع درجاتيم عمى البعد

؛ كماا قاام الباحاث بإيجااد قايم معاامالت االرتبااط باين مجماوع درجاات كال بعاد مان المفرداتعمى إتساق 
 :( يوضح ذلك22والجدول ) ،اإلبعادكمؤشرًا عمى إتساق  األبعاد األربعة والمجموع الكي لمدرجات

لمقياس اإلندماج الدراسي  ألبعاد المختمفةارتباط درجات أفراد العينة االستطالعية عمى ا(. معامالت 22جدول )
 .والمجموع الكمي لمدرجات

 االرتباطمعامل  العامل االرتباطمعامل  العامل
 1.222 اإلندماج الوجداني 1.222 اإلندماج المعرفي
 1.202 اإلندماج الشخصي 1.220 اإلندماج السموكي

مما يعد مؤشارًا  (1.220: 1.202تتراوح ما بين:) االرتباط( يتضح أن قيم معامالت 22ومن الجدول )
 عمى إتساق األبعاد.
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مقياس اإلندماج الدراسي أثناء التعمم اليجين خالل مرحمة المراىقة المبكرة:) تالميذ الصف الثالث  .2
 من المدرسة اإلعدادية( إعداد: الباحث.

خطوات إعداد المقياس: قام الباحث بإعداد المقياس كأداة لجمع البيانات من تالميذ الصف الثالث  (أ 
( م؛ حول اإلندماج الدراسي بأشكالو المختمفة أثناء 2120/ 2121اإلعدادي خالل العام الدراسي )

؛ حيث (Reeve  and Tseng, 2011)التعمم اليجين خالل أزمة جانحة كورنا؛ وذلك في إطار تصور 
تم صياغة مفردات المقياس في صورة مجموعة من المواقف السموكية التي يتعرض ليا التمميذ أثناء 
تعممو عبر اإلنترنت وعند استخدام الوسائط التكنولوجية؛ وقد تضمن المقياس في صورتو األولية 

 2السموكي ) مفردة(، واإلندماج 00( مفردة موزعو عمى أربعة أبعاد ىى: اإلندماج المعرفي) 22)
مفردات(؛ تمى ذلك عرض  2مفردات(، واإلندماج الشخصي ) 01مفردات(، واإلندماج الوجداني )

( من المحكمين المتخصصين في مجاالت: عمم النفس التربوي والقياس النفسي، 2المقياس عمى )
ليو، (؛ بيدف التعرف عمى درجة مالئمو العبارات لمبعد الذى تنتمي إ2والصحة النفسية)ممحق 

ومالئمتيا لطبيعة العينة )مرحمة المراىقة المبكرة(، وقد أسفر ىذا اإلجراء عن تعديل في صياغو بعض 
 المفردات، وكذلك تبديل بعض المفردات بين األبعاد المختمفة.

الياادف ماان المقياااس: تقياايم درجااة اإلناادماج بأشااكالو المختمفااة:) اإلناادماج المعرفااي، واإلناادماج  (ب 
اج الوجاااداني، واإلنااادماج الشخصاااي( أثنااااء الاااتعمم اليجاااين لااادى تالمياااذ المدرساااة الساااموكي، واإلنااادم

 اإلعدادية:)مرحمة المراىقة المتأخرة(.

( مفاردة موجباة؛ تُمثال كال منياا موقًفاا 22وصف المقياس: تضمن المقياس في صاورتو النيائياة ) (ج 
د اساتخدام الوساائط التكنولوجياة، سموكًيا من المواقف التى تواجو التمميذ أثناء تعممة عبر اإلنترنت وعنا

أمام كل مفردة ثالثة بدائل لمحكم عماى درجاة ممارساة الساموك :) متاوافر بدرجاة كبيارة، ومتاوافر بدرجاة 
متوسطة، ومتوافر بدرجة محدودة(؛ وتدور تمك المفردات فاي إطاار أربعاة أبعااد ىاى: اإلنادماج المعرفاي 

مفردات(، واإلندماج الشخصاي)  2اإلندماج الوجداني ) مفردات(، و 2مفردات(، واإلندماج السموكي ) 2)
 ( مفردات األبعاد المختمفة كما يمي:22مفردات(، ويوضح الجدول ) 2

(. مفردات األبعاد األربعة لمقياس اإلندماج الدراسي خالل مرحمة المراىقة المبكرة22جدول )  
 أرقام المفردات البعد 

 22، 20، 02، 02، 2، 2، 0 اإلندماج المعرفي
 22، 22، 02، 02، 01، 2، 2 اإلندماج السموكي
 22، 02، 02، 00، 2، 2 اإلندماج الوجداني
 22، 22، 21، 02، 02، 2، 2 اإلندماج الشخصي
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( درجاات عنادما يختاار التممياذ 2طريقة التصحيح: يتم التصحيح وتقدير الدرجة لكل موقف بإعطااء ) (ح 
عطاااء الدرجااة ) عطاااء الدرجااة )( 2االسااتجابة األولااى، وا  ( يختااار 0عناادما يختااار االسااتجابة الثانيااة، وا 

 االستجابة الثالثة.

 المؤشرات السيكومترية: (د 
 قام الباحث بالتعرف عمى ثبات المقياس بالطريقتين التاليتين:: المقياسأواًل: ثبات 

وكذلك تام إيجااد قايم معاامالت  لألبعاد المختمفة، بإيجاد قيم معامالت ألفاطريقة معامل ألفا: قام الباحث 
ألفا بعاد حاذف درجاة المفاردة مان مجماوع درجاات البعاد الاذي تنتماي إلياو كمؤشارًا عماى درجاة اإلتسااق 
واإلساتقرار لمعباارات المختمفااة داخال كاال ُبعاد عمااى حادة، وذلااك عماى عينااة مان تالميااذ وتممياذات الصااف 

( يوضاح  22والجدول )(م، 2120/ 2121ي )الثالث اإلعدادي خال الفصل الدراسي األول لمعام الجامع
 :كما يميذلك 

 لألبعاد المختمفة لمقياس اإلندماج الدراسي   معامالت ألفاقيم (. 22جدول )
 (αمعامل ألفا ) المفردة (αمعامل ألفا ) المفردة (αمعامل ألفا ) المفردة (αمعامل ألفا ) المفردة

البعد األول: اإلندماج 
 (α =1.222المعرفي )

البعد الثاني: اإلندماج 
 (α =1.222السموكي )

البعد الثالث: اإلندماج 
 (α =1.222الوجداني)

البعد الرابع: اإلندماج  
 (α =1.222الشخصي )

0 1.222 02 1.202 20 1.222 20 1.221 
2 1.222 02 1.222 22 1.212 22 1.222 
2 1.222 02 1.221 22 1.222 22 1.222 
2 1.222 02 1.212 22 1.202 22 1.222 
2 1.201 02 1.222 22 1.222 22 1.200 
2 1.221 02 1.222 22 1.222 22 1.221 
2 1.221 02 1.222 22 1.222 22 1.212 
2 1220 02 1.222 22 1.202 22 1.202 
2 1.212 21 1.202 22 1.220 22 1.220 
01 1.202   21 1.222   
00 1.222       

( مفردات باألبعاد المختمفة كونيا ذات تأثير سمبي عمى استقرار البعد 2) ( تم حذف22ومن الجدول )
الذى تنتمي إليو؛ حيث بمغت قيمة معامل ألفا لمبعد عقب حذف درجة المفردة مقدار أعمى من معامل 

(؛ تمى ذلك قام الباحث 20، 22، 22، 20، 02، 2، 0ألفا لمبعد ككل دون الحذف؛ وىي المفردات:) 
معامالت ألفا لألبعاد المختمفة لممقياس عقب حذف المفردات ذات التأثير السمبي، والجدول بإيجاد قيم 

 ( يوضح ذلك عمى النحو التالي:21)
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(. قيم معامالت ألفا لألبعاد المختمفة لمقياس اإلندماج الدراسي عقب حذف المفردات ذات التأثير 21جدول )
 (م2120/ 2121السمبي خالل الفصل الدراسي )

 (αمعامل ألفا ) العامل (αمعامل ألفا ) املالع
 1.222 البعد الثالث: اإلندماج الوجداني 1.221 الُبعد األول: اإلندماج المعرفي
 1.222 البعد الرابع: اإلندماج الشخصي 1.210 البعد الثاني: اإلندماج السموكي

ممااا يعااد مؤشاارًا ( 1.221: 1.222تتااراوح مااا بااين:) ( يتضااح أن قاايم معااامالت ألفااا21وماان الجاادول )
 عمى ثبات المقياس.

الثبااات المركااب: ولمتعاارف عمااى الثبااات المركااب لممقياااس بأبعاااده المختمفااة؛ قااام الباحااث بإيجاااد قاايم 
التشبعات المعيارية لمفردات كل ُبعد من األبعاد األربعة، وذلاك عماى عيناة مان تالمياذ وتممياذات الصاف 

(م، ويوضااح تمااك القاايم 2120/ 2121ي األول لمعااام الجااامعي )الثالااث اإلعاادادي خااالل الفصاال الدراساا
 (  كما يمي:22الشكل )

 

(. قيم التشبعات المعيارية لمفردات كل ُبعد من األبعاد لمقياس اإلندماج الدراسي خالل مرحمة المراىقة 22شكل )
 المبكرة.

 لألبعاد األربعة لممقياس كما يمي: CR( قيم معامالت الثبات المركب 20ويوضح الجدول )
(. قيم معامالت الثبات المركب لألبعاد األربعة لمقياس اإلندماج الدراسي خالل مرحمة المراىقة 20جدول)

 المبكرة
 CRمعامل الثبات المركب  البعد  CRمعامل الثبات المركب  البعد 

 1.220 اإلندماج الوجداني 1.221 اإلندماج المعرفي
 1.022 اإلندماج الشخصي 1.222 السموكياإلندماج 
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( لجمياع األبعااد ماا عاًدا 1.2أقال مان ) CR( يتضح أن قيم معامالت الثبات المركب 20ومن الجدول )
(، ومان ثام يمكان القاول 1.221البعد األول: اإلندماج المعرفي؛ فقد بمغت قيمة معامل الثبات المركاب )

( وذلك في محاولاة 22، 22، 02، 2المفردات:)  0بعدم تحقق شرط الثبات؛ ومن ثم قام الباحث بحذف
كل )( قايم التشابعات المعيارياة عقاب الحاذف لبااقي (؛ ويوضاح الشاCRلتحسين قيماة الثباات المركاب )

 (  عمى النحو التالي:22المفردات، ويوضح تمك القيم الشكل )
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(. قيم التشبعات المعيارية لمفردات كل ُبعد من األبعاد األربعة لمقياس اإلندماج الدراسي خالل مرحمة 22شكل )

 المراىقة المبكرة بعد الحذف.
( يتضح أن قيم مؤشرات حسن المطابقة تقع في المدى األمثل ليا؛ حيث بمغت قيمة 22)ومن الشكل 

(، كذلك قيمة 1.022المعيارية ) 2(، كما بمغت قيمة كا202عند درجة حرية =  22.222= 2)كا
(RMSEA =1.122( كما بمغت قيم باقي مؤشرات حسن المطابقة أكبر من القيمة ،)مما 1.21 ،)

 سن مطابقة النموذج المقترح.ُيعد مؤشرًا عمى حٌ 
 لألبعاد األربعة لممقياس كما يمي: CR( قيم معامالت الثبات المركب 22ويوضح الجدول )

(. قيم معامالت الثبات المركب لألبعاد األربعة لمقياس اإلندماج الدراسي خالل مرحمة المراىقة 22جدول)
 المبكرة

 CRلثبات المركب معامل ا البعد  CRمعامل الثبات المركب  البعد 
 1.222 اإلندماج الوجداني 1.222 اإلندماج المعرفي
 1.212 اإلندماج الشخصي 1.221 اإلندماج السموكي

                                              
 . Plugins( بقائمة Validity and Reliability Testمن خالل األمر ) AMOS26تم حذف المفردات باإلستعانو ببرنامج  0
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(، 1.212: 1.221تتراوح ما بين:) CR( يتضح أن قيم معامالت الثبات المركب 22ومن الجدول )
 ( مما ُيعد مؤشرًا عمى ثبات األبعاد المختمفة.1.2وىي قيم أعمى من )

 : المقياسصدق ثانيًا:  
 :صدق البناء: ولمتعرف عمى صدق البناء قام الباحث بإيجاد كل من 
  :التباين ( 22يوضح الجدول)كمؤشر عمى انتماء المفردات لألبعاد المختمفة، و الصدق التقاربي

 المستخمص:) متوسط التباين المعدل( كما يمى:

لمقياس اإلندماج الدراسي خالل مرحمة المراىقة المبكرة  AVE(. قيم التباينات المستخمصة 22جدول )
 كمؤشرًا عمى إنتماء المفردات لألبعاد المختمفة

 التباين المستخمص AVE العامل التباين المستخمص AVE العامل
 1.220 اإلندماج الوجداني 1.222 المعرفياإلندماج 

 1.222 اإلندماج الشخصي 1.202 اإلندماج السموكي
: 1.202تتراوح ما بين:) AVE( يتضح أن قيم التباينات المستخمصة 22ومن الجدول )

؛ وىي قيم أقل من قيم معامالت لألبعاد المختمفة المفردات(، مما يعد مؤشرًا عمى إنتماء 1.222
 .المركب المقابمةالثبات 

  ( يوضح ذلك 22: وذلك كمؤشرًا عمى تماييز األبعاد عن بعضيا البعض، والجدول )التماييزيالصدق
 عمى النحو التالى:

 .مقياس اإلندماج الدراسي خالل مرحمة المراىقة المبكرة(. قيم التباينات ومربعاتيا ألبعاد 22جدول)
 MSVالتباين المشترك  العامل MSVالتباين المشترك  العامل

 1.222 اإلندماج الوجداني 1.222 اإلندماج المعرفي
 1.221 اإلندماج الشخصي 1.202 اإلندماج السموكي
: 1.202تتراوح ما بين:)المقياس ( يتضح أن مربعات قيم التباينات ألبعاد 22ومن الجدول )

، مما يعد مؤشرًا عمى األبعاد المختمفةقيم أكبر من قيم مربعات معامالت اإلرتباط بين (، وىى 1.221
 التماييزي.الصدق 

عينة االستطالعية الاالتساق الداخمي: وقد قام الباحث بحساب قيم معامالت ارتباط درجات ثالثًا: 
ومجموع درجاتيم عمى البعد الذي تنتمي إليو؛ كمؤشرًا عمى المختمفة كل بعد من األبعاد  مفرداتعمى 

عمى عينة من تالميذ وتمميذات الصف الثالث اإلعدادي خال الفصل الدراسي  وذلك المفردات،اتساق 
 ( كما يمى:22جدول ) يوضح ذلك(م، و 2120/ 2121األول لمعام الجامعي )
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االستطالعية عمى كل بعد من األبعاد  العينةقيم معامالت االرتباط بين مجموع درجات أفراد (. 22جدول )
 الذي تنتمي إليو البعداتيم عمى ومجموع درج لممقياسالمختمفة 

 معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة
 اإلندماج الشخصي اإلندماج الوجداني اإلندماج السموكي اإلندماج المعرفي

0 1.22** 2 1.22** 2 1.22** 2 1.22** 
2 1.22** 2 1.22** 2 1.22** 2 1.20** 
2 1.22** 01 1.22** 00 1.22** 02 1.22** 
02 1.22** 02 1.22** 02 1.20** 02 1.22** 
02 1.22** 02 1.22** 02 1.20** 21 1.21** 
20 1.20** 22 1.22** 22 1.22** 22 1.22** 
22 1.20** 22 1.20**   22 1.22** 

األبعااد  مفرداتيتضح أن قيم معامالت ارتباط درجات أفراد العينة االستطالعية عمى ( 22ومن الجدول )
(، مماا يعاد مؤشارًا 1.20: 1.22تتراوح ما باين ) الى تنتمي إليو المختمفة ومجموع درجاتيم عمى البعد

؛ كماا قاام الباحاث بإيجااد قايم معاامالت االرتبااط باين مجماوع درجاات كال بعاد مان المفرداتعمى إتساق 
 :( يوضح ذلك22والجدول ) ،اإلبعادكمؤشرًا عمى إتساق  األبعاد األربعة والمجموع الكي لمدرجات

لمقياس اإلندماج الدراسي  ألبعاد المختمفةارتباط درجات أفراد العينة االستطالعية عمى ا(. معامالت 22جدول )
 .والمجموع الكمي لمدرجات

 االرتباطمعامل  العامل االرتباطمعامل  العامل
 1.212 اإلندماج الوجداني 1.222 اإلندماج المعرفي
 1.220 اإلندماج الشخصي 1.222 اإلندماج السموكي

مما يعد مؤشارًا  (1.222: 1.212تتراوح ما بين:) االرتباط( يتضح أن قيم معامالت 22ومن الجدول )
 عمى إتساق األبعاد.
 سارت إجراءات البحث عمى النحو التالي:  إرساءاث انبحج:

إطالع الباحث عمى الكتابات واآلدبيات السابقة من أطر نظرية، ودراسات وبحوث سابقة تناولت  -
إعداد األدوات  متغيرات البحث: الممكية النفسية، واإلندماج الدراسي؛ وفي ضوءىا شرع الباحث إلى

المختمفة في صورتيا األولية عمي ىيئة مواقف تعميمية سموكية تواجو التالميذ أثناء تعمميم ودراستيم 
 سواء بداخل حجرة الدراسة أو أثناء التعمم اليجين باستخدام الوسائط التكنولوجية المختمفة.

النفس التربوي، والصحة  عرض األدوات عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجاالت: عمم -
لمتعرف عمى درجة مالئمة تمك  -(2، 0كما بالممحقين ) –والنفسية، والقياس النفسي، والطفولة 

الجانب الميداني من البحث، وكذلك التعرف عمى درجة مالئمو العبارات لمبعد  فياألدوات لالستخدام 
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عمرية ألفراد العينة، وقد أسفر ىذا اإلجراء الذى تنتمي إليو، ومالئمتيا لطبيعة المرحمتين الدراسية وال
 عن تعديل في صياغو بعض العبارات، وكذلك تبديل بعض العبارات بين األبعاد المختمفة.

اختيار عينة البحث االستطالعية بصورة عشوائية من بين تالميذ وتمميذات مرحمة التعميم  -
واإلعدادية( بعدة مدارس تابعو إلدارة بنيا التعميمية، األساسي:)تالميذ وتمميذات المدرستين اإلبتدائية 

بيدف التحقق من المؤشرات السيكومترية ألدوات البحث، ومن ثم صالحيتيا لمتطبيق في الجانب 
 الميداني من البحث.

من بين تالميذ وتمميذات  الصفوف الدراسية المختمفة بالمدرستين اإلبتدائية،  األساسيةاختيار العينة  -
واإلعدادية بمرحمة التعميم األساسي من عدة مدارس تابعة إلدارة بنيا التعميمية بمحافظة القميوبية، وقد 
ة راعى الباحث أن تكون المدارس في نطاق: حى بنيا الجديدة، وحى أتريب لسيولة التواصل مع عين

الدراسو خالل فترتي التعمم بالمدرسة واإلبتدائية، والمدرسة اإلعدادية الممتدة من الفصل الدراسي 
/ 2121( م وحتى الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي )2102/ 2102الثاني لمعام الدراسي )

 (م.2120
 الثاني. تطبيق أدوات البحث عمى العينة األساسية بصورة سنوية خالل الفصل الدراسي  -
بيدف اختبار فروض  Spss 25 )تصحيح أدوات البحث، ومعالجتيا إحصائيا بواسطة برنامج ) -

 البحث.
 التوصل إلى نتائج البحث وتفسيرىا في ضوء اإلطار النظري، والدراسات والبحوث السابقة. -
متغيرات تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات في ضوء النتائج المتحصل عمييا، وفى ضوء  -

 البحث.
 نتبئذ انبحج: 

يتناول الجزء التالي اختبار فروض البحث، ورصد النتائج المتحصل عمييا وتفسيرىا ومناقشتيا كما 
 يمي:

وياانص عمااى"  تتساام المشاااعر المرتبطااة بالممكيااة النفسااية:)الممكية النفسااية الُمحفاازة الفاارض األول: 
( بأنيااااا ذات طبيعااااة نمائيااااة خااااالل مرحمااااة التعماااايم بأبعادىااااا المختمفااااة، والممكيااااة النفسااااية الوقائيااااة

 األساسي:)مرحمة الطفولة المتوسطة، ومرحمة الطفولة المتأخرة، ومرحمة المراىقة المبكرة(". 
 Repeated Measuresولمتحقق من ذلك الفرض قام الباحث بإجراء تحميل تباين لمقياسات المتكررة 

ANOVA  بطارياااة قيااااس الممكياااة النفساااية خاااالل الصااافوف  لااادرجات أفاااراد العيناااة األساساااية عماااى
الدراساااية المختمفاااة بالمدرساااتين: اإلبتدائياااة، واإلعدادياااة بمرحماااة التعمااايم األساساااي، وىاااو ماااا يتطماااب 

 بالضرورة التحقق من عدة شروط ىي: 
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: ((Ployhart and Vandenberg., 2010: 96وجااود ثالثااة قياسااات متكااررة عمااى األقاال  (0
( مااان القياساااات مااان المتكاااررة خاااالل الصااافوف الدراساااية المختمفاااة 2) ويتضااامن البحاااث الحاااالي
 صفوف(. 2صفوف(، واإلعدادية )  2بالمدرستين: اإلبتدائية ) 

: ولمتحقق من ذلاك الشارط قاام الباحاث باساتخدام Normality Distributionsإعتدالية التوزيع  (2
 لكل مستوى من المستويات التسعة. Kolmogorov- Smironv Testاختبار 

بيدف التعرف عمى تباين الفروق المحتممة باين أى قياساين،  Sphericity Test: الكرويةاختبار  (2
 ,Mauchly's Test (Davisولمتحقاق مان ىاذا الشارط قاام الباحاث باساتخدام اختباار ماوتشامي 

2002: 106- 109) 

حفزة:أًالً: انتعسف عهَ انطبْعت اننمبئْت نألبعبد  
ُ
 املصتهفت نهمهكْت اننفسْت امل

ولمتعرف عمى الطبيعة النمائية لمكفاءة الذاتية كأحد أبعاد الممكية النفسية الُمحفزة، قام الباحث  (0
بالتحقق من إعتدالية التوزيع لدرجات أفراد العينة األساسية عمى البعد األول من بطارية الشعور 

ىذا اإلجراء ، ونتج عن Kolmogorov- Smironv Testبالممكية النفسية؛ وذلك باستخدام اختبار 
(؛ وىو ما دفع 1.12عدم تحقق إعتدالية التوزيع؛ حيث بمغت قيم الداللة اإلحصائية الناتجة أقل من )

بالباحث إلى حذف القيم المتطرفة ثم إعادة التحقق من شرط اإلعتدالية، وقد نتج عن ىذا اإلجراء أن 
البعد األول: الكفاءة الذاتية أكبر  أصبحت قيم الداللة اإلحصائية لدرجات أفراد العينة األساسية عمى

مما ُيعد مؤشرًا عمى إعتدالية التوزيع؛ تمى  (2بممحق )( عند جميع المستويات كما يتضح 1.12من )
، ويوضح ذلك Mauchly's Testذلك التعرف عمى كروية التوزيع؛ باستخدام اختبار ماوتشمي 

 ( كما يمى:22الجدول )
لمحكم عمى كروية توزيع درجات الكفاءة  Mauchly's Testر ماوتشمي (. نتائج استخدام اختبا22جدول )
 الذاتية

Mauchly's Test of Sphericity
b
 

Within Subjects 

Effect Mauchly's 

W 

Approx. 

Chi-

Square df Sig. 

Epsilon
a
 

Greenhouse-

Geisser 

Huynh-

Feldt 

Lower-

bound 

dimension1 125. 508. 502. 000. 35 1029.539 075. الكفاءة 

( ومن ثم ال 1.12( يتضح أن قيمة الداللة اإلحصائية الختبار ماوتشمي أقل من )22ومن الجدول )
(، لذا قام 1.22أقل من ) Greenhouse-Geisserيتحقق شرط الكروية؛ ونظرًا ألن قيمة اختبار 

باين لمقياسات ، تمى ذلك إجراء تحميل تHuynh-Feldtالباحث باألخذ في اإلعتبار قيمة اختبار 
لدرجات المشاركين عمى البعد األول: الكفاءة الذاتية،   Repeated Measures ANOVAالمتكررة 

 ( عمى النحو التالي:22ويوضح ذلك الجدول )
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(. نتائج تحميل التباين لمقياسات المتكررة لمكفاءة الذاتية خالل الصفوف المختمفة بمرحمة التعميم 22جدول )
 األساسي

حجم التأثير 
Partial 

Eta 
Squared 

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 متوسط المربعات قيمة )ف( الداللة

درجة 
 المصدر مجموع المربعات الحرية

1.222 

1.10 1.10 

داخل  02012.220 2.122 2222.020 221.221
 المجموعات

1.222 
020220.212 

بين  0122020.222 0 0122020.222
 المجموعات

 الخطأ 2222.222 211 2.122
( مما ُيعد ُمؤشرًا عمى 1.10( يتضح أن قيمة )ف( دالة إحصائًيا عند مستوى )22ومن الجدول )

( بين متوسطات درجات الكفاءة الذاتية لدى 1.10وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
تالميذ وتمميذات مرحمة التعميم األساسي تعزي إلى الصف الدراسي، كما بمغ قيم مربع إيتا الجزئي داخل 

%( من التباين في الكفاءة الذاتية إنما يعزو إلى التباين 22.2( مما يعني أن )1.222ات )المجموع
في الفروق الفردية بين تالميذ مرحمة التعميم األساسي؛ بينما بمغت قيمة مربع إيتا الجزئي بين 

يم %( من التباين في الكفاءة الذاتية خالل مرحمة التعم22.2( مما يعني أن )1.222المجموعات )
األساسي يمكن تفسيرىا بمعمومية الصف الدراسي، ومرحمة النمو النفسي والمعرفي لمتمميذ؛ ولمتعرف 

( قيم 22، ويوضح الجدول )Bonferroni Testعمى إتجاه تمك الفروق، تم استخدام اختبار 
سط العام متوسطات درجات أفراد العينة األساسية عمى أدوات قياس الكفاءة الذاتية، وكذلك قيمة المتو 

 كما يمي:

(. قيم متوسطات درجات أفراد العينة األساسية عمى البعد األول:الكفاءة الذاتية، وقيمة المتوسط 22جدول )
 العام

 الخطأ المعياري لإلنحراف المعياري قيمة المتوسط الصف الدراسي
 1.121 02.222 الصف األول اإلبتدائي
 1.022 02.202 الصف الثاني اإلبتدائي
 1.022 02.202 الصف الثالث اإلبتدائي
 1.122 02.022 الصف الرابع اإلبتدائي
 1.122 02.021 الصف الخامس اإلبتدائي
 1.012 02.221 الصف السادس اإلبتدائي
 1.012 21.222 الصف األول اإلعدادي
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 1.122 20.122 الصف الثاني اإلعدادي
 1.222 02.222 الصف الثالث اإلعدادي

 1.120 02.122 العامالمتوسط 
 لممقارنات البعدية، ومنو يمكن استنتاج: Bonferroni Test( نتائج استخدام 2ويوضح ممحق )

أكثر تالميذ مرحمة التعميم األساسي شعورًا بالكفاءة الذاتية ىم تالميذ وتمميذات الصف الثاني  -
 اإلعدادي، وأقميم شعورًا ىم تالميذ وتمميذات الصف األول اإلبتدائي.

ينمو الشعور بالكفاءة الذاتية خالل مرحمة التعميم األساسي عبر الصفوف الدراسية المختمفة، ومن  -
ثم يمكن التأكيد عمى الطبيعة الديناميكية النمائية لممشاعر المرتبطة بالكفاءة الذاتية، ويوضح ذلك 

 ( كما يمي:22الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بالكفاءة الذاتية خالل الصفوف الدراسية المختمفة بمرحمة التعميم (. الطبيعة النمائية لمشعور 22شكل )
 األساسي.

( يمكن استنتاج أن الشعور بالكفاءة الذاتية ينمو ويختمف بإختالف مراحل النمو 22ومن الشكل )
النفسي والمعرفي لدى تالميذ مرحمة التعميم األساسي؛ حيث تبمغ أقصي درجات الشعور بالكفاء الذاتية 

مرحمة المراىقة المبكرة يمييا مرحمة الطفولة المتأخرة يمييا مرحمة الطفولة المتوسطة.خالل   

(م، 2121/ 2102لقد أثر إنتشار وباء كورنا خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ) -
(م تأثيرًا سمبًيا عمى درجة الشعور بالكفاءة الذاتية؛ وىو ما 2120/ 2121وخالل العام الدراسي )

 وضح جمًيا من تدني درجات الشعور بالكفاءة الذاتية مقارنة بدرجاتيا خالل فترة المراىقة المبكرة.
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ولمتعارف عماى الطبيعااة النمائياة لمشاعور باليويااة الذاتياة كأحااد أبعااد الممكياة النفسااية الُمحفازة، قااام  (2
عااد الثاااني ماان بطاريااة الباحااث بااالتحقق ماان إعتداليااة التوزيااع لاادرجات أفااراد العينااة األساسااية عمااى الب

، ونااتج عاان ىااذا Kolmogorov- Smironv Testالشااعور بالممكيااة النفسااية؛ وذلااك باسااتخدام 
(؛ وىاو 1.12اإلجراء عدم تحقق إعتدالية التوزيع؛ حيث بمغت قيم الداللة اإلحصائية الناتجة أقل من )

ما دفاع بالباحاث إلاى حاذف القايم المتطرفاة ثام إعاادة التحقاق مان شارط اإلعتدالياة، وقاد ناتج عان ىاذا 
ساسااية عمااى البعااد الثاااني: اليويااة اإلجااراء أن أصاابحت قاايم الداللااة اإلحصااائية لاادرجات أفااراد العينااة األ

مماا ُيعاد مؤشارًا عماى إعتدالياة  (2بممحق )( عند جميع المستويات كما يتضح 1.12الذاتية أكبر من )
، Mauchly's Testالتوزيااع؛  تمااى ذلااك التعاارف عمااى كرويااة التوزيااع؛ باسااتخدام اختبااار ماوتشاامي 

 ( كما يمى:21ويوضح ذلك الجدول )
 استخدام اختبار ماوتشمي لمحكم عمى كروية توزيع درجات البعد الثاني: اليوية الذاتية(. نتائج 21جدول )

Mauchly's Test of Sphericity
b 

Within Subjects 

Effect Mauchly's 

W 

Approx. 

Chi-

Square df Sig. 

Epsilon
a
 

Greenhouse-

Geisser 

Huynh-

Feldt 

Lower-

bound 

dimension1 125. 535. 529. 000. 35 1128.120 066. ىوية 

( ومن ثم 1.12( يتضح أن قيمة الداللة اإلحصائية الختبار ماوتشمي أقل من )21ومن الجدول )
(، لذا قام 1.22أقل من ) Greenhouse-Geisserيتحقق شرط الكروية؛ ونظرًا ألن قيمة اختبار 

حميل تباين لمقياسات ، تمى ذلك إجراء تHuynh-Feldtالباحث باألخذ في اإلعتبار قيمة اختبار 
( عمى النحو 20المتكررة لدرجات المشاركين عمى البعد الثاني: اليوية الذاتية، ويوضح ذلك الجدول )

 التالي:

 (. نتائج تحميل التباين لمقياسات المتكررة لميوية الذاتية خالل الصفوف المختمفة بمرحمة التعميم األساسي20جدول )
حجم التأثير 

Partial 
Eta 

Squared 

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 متوسط المربعات قيمة )ف( الداللة

درجة 
 المصدر مجموع المربعات الحرية

1.210 
1.10 1.10 

220 0220.221 2.220 2222.122 
داخل 

 المجموعات

1.222 022222.222 
 بين المجموعات 222202.202 0 222202.202

 الخطأ 2222.222 202 2.122
( مما ُيعد ُمؤشرًا عمى 1.10( يتضح أن قيمة )ف( دالة إحصائًيا عند مستوى )20ومن الجدول )

( بين متوسطات درجات اليوية الذاتية لدى 1.10وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
تالميذ وتمميذات مرحمة التعميم األساسي تعزي إلى الصف الدراسي، كما بمغ قيم مربع إيتا الجزئي داخل 
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%( من التباين في اليوية الذاتية يعزو إلى التباين في 21.0( مما يعني أن )1.210ت )المجموعا
الفروق الفردية بين تالميذ مرحمة التعميم األساسي، كما بمغت قيمة مربع إيتا الجزئي بين المجموعات 

يمكن  %( من التباين في اليوية الذاتية خالل مرحمة التعميم األساسي22.2( مما يعني أن )1.222)
تفسيره بمعمومية الصف الدراسي، ومرحمة النمو النفسي والمعرفي لمتمميذ؛ ولمتعرف عمى إتجاه تمك 

( قيم متوسطات درجات أفراد 22، ويوضح الجدول )Bonferroni Testالفروق، تم استخدام اختبار 
 يمي: العينة األساسية عمى أدوات قياس اليوية الذاتية، وكذلك قيمة المتوسط العام كما

 (. قيم متوسطات درجات أفراد العينة األساسية عمى البعد الثاني: اليوية الذاتية، وقيمة المتوسط العام22جدول )
 الخطأ المعياري لإلنحراف المعياري قيمة المتوسط الصف الدراسي

 1.022 02.202 الصف األول اإلبتدائي
 1.022 02.222 الصف الثاني اإلبتدائي

 1.012 02.222 اإلبتدائيالصف الثالث 
 1.012 02.202 الصف الرابع اإلبتدائي
 1.022 02.222 الصف الخامس اإلبتدائي
 1.122 02.220 الصف السادس اإلبتدائي
 1.012 02.221 الصف األول اإلعدادي
 1.222 02.201 الصف الثاني اإلعدادي
 1.020 02.022 الصف الثالث اإلعدادي

 1.122 02.022 المتوسط العام
 لممقارنات البعدية، ومنو يمكن استنتاج: Bonferroni Test( نتائج استخدام 2ويوضح بممحق )

أكثر تالميذ مرحمة التعميم األساسي شعورًا باليوية الذاتية ىم تالميذ وتمميذات الصف الثاني  -
 اإلعدادي، وأقميم شعورًا تالميذ وتمميذات الصف األول اإلبتدائي.

باليوية الذاتية خالل مرحمة التعميم األساسي عبر الصفوف الدراسية المختمفة، ومن ينمو الشعور  -
ثم يمكن التأكيد عمى الطبيعة الديناميكية النمائية لممشاعر المرتبطة باليوية الذاتية خالل مرحمة 

 ( كما يمي:22التعميم األساسي، ويوضح ذلك الشكل )
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النمائية لمشعور باليوية الذاتية خالل مرحمة التعميم األساسي.(. الطبيعة 22شكل )  

( يمكن استنتاج أن الشعور باليوية الذاتية ينمو ويختمف بإختالف مراحل النمو 22ومن الشكل )
النفسي والمعرفي لدى تالميذ مرحمة التعميم األساسي؛ حيث تبمغ أقصي درجات الشعور باليوية الذاتية 

قة المبكرة يمييا مرحمة الطفولة المتأخرة يمييا مرحمة الطفولة المتوسطة.خالل مرحمة المراى  

(م، 2121/ 2102لقد أثر إنتشار وباء كورنا خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ) -
(م تأثيرًا سمبًيا عمى درجة الشعور باليوية الذاتية؛ وىو ما 2120/ 2121وخالل العام الدراسي )

 تدني درجات الشعور باليوية الذاتية مقارنة بدرجاتيا خالل فترة المراىقة المبكرة.وضح جمًيا من 
ولمتعرف عمى الطبيعة النمائية لمشعور باإلنتماء كأحاد أبعااد الممكياة النفساية الُمحفازة، قاام الباحاث  (2

الشااعور بااالتحقق ماان إعتداليااة التوزيااع لاادرجات أفااراد العينااة األساسااية عمااى البعااد الثالااث ماان بطاريااة 
، ونتج عان ىاذا اإلجاراء عادم  Kolmogorov- Smironvبالممكية النفسية؛ وذلك باستخدام اختبار 

(؛ وىااو مااا دفااع 1.12تحقااق إعتداليااة التوزيااع؛ حيااث بمغاات قاايم الداللااة اإلحصااائية الناتجااة أقاال ماان )
بالباحث إلى حذف القيم المتطرفة ثم إعادة التحقق من شرط اإلعتدالياة، وقاد ناتج عان ىاذا اإلجاراء أن 

ساسية عمى البعد الثالث: الشعور باإلنتماء أكبار أصبحت قيم الداللة اإلحصائية لدرجات أفراد العينة األ
مماا ُيعاد مؤشارًا عماى إعتدالياة  (2بممحاق )( عند جميع المستويات كما يتضح كماا يتضاح 1.12من )

، Mauchly's Testالتوزيااع؛  تمااى ذلااك التعاارف عمااى كرويااة التوزيااع؛ باسااتخدام اختبااار ماوتشاامي 
 ( كما يمى:22ويوضح ذلك الجدول )
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 (. نتائج استخدام اختبار ماوتشمي لمحكم عمى كروية توزيع درجات البعد الثالث: الشعور باإلنتماء22جدول )

Mauchly's Test of Sphericity
b 

Within Subjects 

Effect Mauchly's 

W 

Approx. 

Chi-

Square df Sig. 

Epsilon
a
 

Greenhouse-

Geisser 

Huynh-

Feldt 

Lower-

bound 

dimension1 125. 750. 738. 000. 35 607.389 228. اليوية 

( ومن ثم ال 1.12( يتضح أن قيمة الداللة اإلحصائية الختبار ماوتشمي أقل من )22ومن الجدول )
(، لذا قام 1.22أقل من ) Greenhouse-Geisserيتحقق شرط الكروية، ونظرًا ألن قيمة اختبار 

، تمى ذلك إجراء تحميل تباين لمقياسات Huynh-Feldtالباحث باألخذ في اإلعتبار قيمة اختبار 
( عمى 22المتكررة لدرجات المشاركين عمى البعد الثالث: الشعور باإلنتماء، ويوضح ذلك الجدول )

 النحو التالي:

(. نتائج تحميل التباين لمقياسات المتكررة لمشعور باإلنتماء خالل الصفوف المختمفة بمرحمة التعميم 22جدول )
 األساسي

Partial 
Eta 

Squared 

مستوى 
 الداللة

قيمة 
درجة  متوسط المربعات قيمة )ف( الداللة

 المصدر مجموع المربعات الحرية

1.222 
1.10 1.10 

222.022 2122.120 2.222 02222.122 
داخل 

 المجموعات

1.222 022222.222 
 بين المجموعات 222221.222 0 222221.222

 الخطأ 2202.222 202 222
( مما ُيعد ُمؤشرًا عمى 1.10( يتضح أن قيمة )ف( دالة إحصائًيا عند مستوى )22ومن الجدول )

( بين متوسطات درجات الشعور باإلنتماء لدى 1.10وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
تالميذ وتمميذات مرحمة التعميم األساسي تعزي إلى الصف الدراسي، كما بمغ قيم مربع إيتا الجزئي داخل 

%( من اتباين في الشعور باإلنتماء يعزو إلى الفروق 22.2( مما يعني أن )1.222عات )المجمو 
الفردية بين تالميذ مرحمة التعميم األساسي، كما بمغت قيمة مربع إيتا الجزئي بين المجموعات 

%( من التباين في الشعور باإلنتماء خالل مرحمة التعميم األساسي 22.2( مما يعني أن )1.222)
تفسيره بمعمومية الصف الدراسي، ومرحمة النمو النفسي والمعرفي لمتمميذ؛ ولمتعرف عمى إتجاه يمكن 

( قيم متوسطات درجات أفراد 22، ويوضح الجدول ) Bonferroniتمك الفروق، تم استخدام اختبار 
 العينة األساسية عمى أدوات قياس الشعور باإلنتماء، وكذلك قيمة المتوسط العام كما يمي:
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(. قيم متوسطات درجات أفراد العينة األساسية عمى البعد الثالث: الشعور باإلنتماء، وقيمة 22جدول )
 المتوسط العام

 الخطأ المعياري لإلنحراف المعياري قيمة المتوسط الصف الدراسي
 1.122 02.222 الصف األول اإلبتدائي
 1.002 02.222 الصف الثاني اإلبتدائي

 1.012 02.202 اإلبتدائيالصف الثالث 
 1.022 02.222 الصف الرابع اإلبتدائي
 1.22 02.212 الصف الخامس اإلبتدائي
 1.010 02.222 الصف السادس اإلبتدائي
 1.122 02.000 الصف األول اإلعدادي
 1.120 02.221 الصف الثاني اإلعدادي
 1.020 02.222 الصف الثالث اإلعدادي

 1.122 02.210 المتوسط العام
 لممقارنات البعدية، ومنو يمكن استنتاج: Bonferroni Test( نتائج استخدام 2ويوضح ممحق )

أكثر تالميذ مرحمة التعميم األساسي شعورًا باإلنتماء ىم تالميذ وتمميذات الصف الثاني اإلعدادي،  -
 وأقميم شعورًا تالميذ وتمميذات الصف األول اإلبتدائي.

خالل مرحمة التعميم األساسي عبر الصفوف الدراسية المختمفة، ومن ثم ينمو الشعور باإلنتماء  -
يمكن التأكيد عمى الطبيعة الديناميكية النمائية لممشاعر المرتبطة باإلنتماء خالل مرحمة التعميم 

 ( كما يمي:22األساسي، ويوضح ذلك الشكل )

 
 حمة التعميم األساسي.(. الطبيعة النمائية لمشعور باإلنتماء الذاتية خالل مر 22شكل )
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( يمكن استنتاج أن الشعور باإلنتماء ينمو ويختمف بإختالف مراحل النمو النفسي 22ومن الشكل )
والمعرفي لدى تالميذ مرحمة التعميم األساسي؛ حيث تبمغ أقصي درجات الشعور باإلنتماء خالل مرحمة 

 الطفولة المتوسطة. المراىقة المبكرة يمييا مرحمة الطفولة المتأخرة يمييا مرحمة

(م، 2121/ 2102لقد أثر إنتشار وباء كورنا خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ) -
(م تأثيرًا سمبًيا عمى درجة الشعور باإلنتماء؛ وىو ما وضح جمًيا 2120/ 2121وخالل العام الدراسي )

 المراىقة المبكرة.من تدني درجات الشعور باإلنتماء مقارنة بدرجاتيا خالل فترة 
ولمتعرف عمى الطبيعة النمائية لمشعور بالمسئولية الشخصية كأحد أبعاد الممكية النفسية الُمحفزة،  (2

قام الباحث بالتحقق من إعتدالية التوزيع لدرجات أفراد العينة األساسية عمى البعد الرابع من بطارية 
، ونتج عن ىذا  Kolmogorov- Smironvالشعور بالممكية النفسية؛ وذلك باستخدام اختبار 

(؛ وىو 1.12اإلجراء عدم تحقق إعتدالية التوزيع؛ حيث بمغت قيم الداللة اإلحصائية الناتجة أقل من )
ما دفع بالباحث إلى حذف القيم المتطرفة ثم إعادة التحقق من شرط اإلعتدالية، تمى ذلك التعرف عمى 

 ( كما يمى:22، ويوضح ذلك الجدول )Mauchly's Testكروية التوزيع؛ باستخدام اختبار ماوتشمي 
لمحكم عمى كروية توزيع درجات البعد  Mauchly's Test(. نتائج استخدام اختبار ماوتشمي 22جدول )

 الرابع: الشعور بالمسئولية الشخصية

( ومن ثم ال 1.12( يتضح أن قيمة الداللة اإلحصائية الختبار ماوتشمي أقل من )22ومن الجدول )
(، لذا قام 1.22أقل من ) Greenhouse-Geisserيتحقق شرط الكروية، ونظرًا ألن قيمة اختبار 

اسات ، تمى ذلك إجراء تحميل تباين لمقيHuynh-Feldtالباحث باألخذ في اإلعتبار قيمة اختبار 
المتكررة  لدرجات المشاركين عمى البعد الرابع: الشعور بالمسئولية الشخصية، ويوضح ذلك الجدول 

 ( عمى النحو التالي:22)

 
 
 
 
 

Mauchly's Test of Sphericity
b 
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Effect Mauchly's 

W 

Approx. 

Chi-

Square df Sig. 
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a
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bound 

dimension1 125. 595. 588. 000. 35 951.829 116. المسئولية 
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(. نتائج تحميل التباين لمقياسات المتكررة لمشعور بالمسئولية خالل الصفوف المختمفة بمرحمة 22جدول )
 التعميم األساسي

حجم التأثير 
Partial 

Eta 
Squared 

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 متوسط المربعات قيمة )ف( الداللة

درجة 
 المصدر مجموع المربعات الحرية

1.002 

1.10 1.10 

22.202 220.222 2.222 2222.222 
داخل 

 المجموعات

1.222 22220.222 
222222.222 0 222222.222 

بين 
 المجموعات

 الخطأ 2022.222 222 02.220
( مما ُيعد ُمؤشرًا عمى 1.10( يتضح أن قيمة )ف( دالة إحصائًيا عند مستوى )22)ومن الجدول 

( بين متوسطات درجات الشعور بالمسئولية لدى 1.10وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
تالميذ وتمميذات مرحمة التعميم األساسي تعزي إلى الصف الدراسي، كما بمغ قيم مربع إيتا الجزئي داخل 

%( من التباين في الشعور بالمسئولية الشخصية يعزو 02.2( مما يعني أن )1.022مجموعات )ال
إلى الفروق الفردية بين تالميذ مرحمة التعميم األساسي، كذلك بمغت قيمة مربع إيتا الجزئي بين 

%( من التباين في الشعور بالمسئولية خالل مرحمة 22.2( مما يعني أن )1.222المجموعات )
يم األساسي يمكن تفسيره بمعمومية الصف الدراسي، ومرحمة النمو النفسي والمعرفي لمتمميذ؛ التعم

( قيم 22، ويوضح الجدول )Bonferroni Testولمتعرف عمى إتجاه تمك الفروق، تم استخدام اختبار 
العام  متوسطات درجات أفراد العينة األساسية عمى أدوات قياس اليوية الذاتية، وكذلك قيمة المتوسط

 كما يمي:

(. قيم متوسطات درجات أفراد العينة األساسية عمى البعد الرابع: الشعور بالمسئولية، وقيمة 22جدول )
 المتوسط العام

 الخطأ المعياري لإلنحراف المعياري قيمة المتوسط الصف الدراسي
 1.021 02.122 الصف األول اإلبتدائي
 1.002 02.122 الصف الثاني اإلبتدائي
 1.002 02.222 الصف الثالث اإلبتدائي
 1.022 02.202 الصف الرابع اإلبتدائي
 1.022 02.222 الصف الخامس اإلبتدائي
 1.012 02.222 الصف السادس اإلبتدائي
 1.021 02.221 الصف األول اإلعدادي
 1.012 02.222 الصف الثاني اإلعدادي
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 1.122 02.222 الصف الثالث اإلعدادي
 1.002 02.221 العامالمتوسط 

 لممقارنات البعدية، ومنو يمكن استنتاج: Bonferroni Test( نتائج استخدام 2ويوضح ممحق )
أكثر تالميذ مرحمة التعميم األساسي شعورًا بالمسئولية الشخصية ىم تالميذ وتمميذات الصف الثاني  -

 اإلعدادي، وأقميم شعورًا تالميذ وتمميذات الصف األول اإلبتدائي.
ينمو الشعور بالمسئولية خالل مرحمة التعميم األساسي عبر الصفوف الدراسية المختمفة، ومن ثم  -

يمكن التأكيد عمى الطبيعة الديناميكية النمائية لممشاعر المرتبطة بالمسئولية الشخصية خالل مرحمة 
  ( كما يمي:22التعميم األساسي، ويوضح ذلك الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

النمائية لمشعور بالمسئولية الشخصية خالل مرحمة التعميم األساسي.(. الطبيعة 22شكل )  

( يمكن استنتاج أن الشعور بالمسئولية ينمو ويختمف بإختالف مراحل النمو النفسي 22ومن الشكل )
والمعرفي لدى تالميذ مرحمة التعميم األساسي؛ حيث تبمغ أقصي درجات الشعور بالمسئولية خالل 

 كرة يمييا مرحمة الطفولة المتأخرة يمييا مرحمة الطفولة المتوسطة.مرحمة المراىقة المب

(م، 2121/ 2102لقد أثر إنتشار وباء كورنا خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ) -
(م تأثيرًا سمبًيا عمى درجة الشعور بالمسئولية الشخصية؛ وىو 2120/ 2121وخالل العام الدراسي )
 درجات الشعور بالمسئولية مقارنة بدرجاتيا خالل فترة المراىقة المبكرة. ما وضح جمًيا من تدني

ولمتعرف عمى الطبيعاة النمائياة لممحاور األول: الممكياة النفساية الُمحفازة، قاام الباحاث باالتحقق مان  (2
إعتداليااة التوزيااع لاادرجات أفااراد العينااة األساسااية عمااى المحااور األول ماان بطاريااة الشااعور بالممكيااة 

، وناتج عان ىاذا اإلجاراء عادم تحقاق  Kolmogorov- Smironv؛ وذلاك باساتخدام اختباار النفساية
(؛ وىاو ماا دفاع بالباحاث 1.12إعتدالية التوزيع؛ حيث بمغت قيم الداللاة اإلحصاائية الناتجاة أقال مان )

إلى حذف القيم المتطرفة ثم إعادة التحقق من شرط اإلعتدالية، وقاد ناتج عان ىاذا اإلجاراء أن أصابحت 
يم الداللااة اإلحصااائية لاادرجات أفااراد العينااة األساسااية عمااى المحااور األول: الشااعور بالممكيااة النفسااية قاا

مما ُيعد مؤشرًا عماى إعتدالياة  (2بممحق )( عند جميع المستويات كما يتضح 1.12الُمحفزة أكبر من )
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، Mauchly's Testالتوزيااع؛  تمااى ذلااك التعاارف عمااى كرويااة التوزيااع؛ باسااتخدام اختبااار ماوتشاامي 
 ( كما يمى:22ويوضح ذلك الجدول )

لمحكم عمى كروية توزيع درجات المحور  Mauchly's Test(. نتائج استخدام اختبار ماوتشمي 22جدول )
 األول: الممكية النفسية الُمحفزة

Mauchly's Test of Sphericity
b 

Within Subjects Effect 

Mauchly's 
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dimension1 125. 742. 730. 000. 35 653.161 185. الممكية.المحفزة 

( ومن ثم ال 1.12( يتضح أن قيمة الداللة اإلحصائية الختبار ماوتشمي أقل من )22جدول )ومن ال
(، لذا قام 1.22أقل من ) Greenhouse-Geisserيتحقق شرط الكروية، ونظرًا ألن قيمة اختبار 

، تمى ذلك إجراء تحميل تباين لمقياسات Huynh-Feldtالباحث باألخذ في اإلعتبار قيمة اختبار 
ررة  لدرجات المشاركين عمى المحور األول: الممكية النفسية الُمحفزة، ويوضح ذلك الجدول المتك

 ( عمى النحو التالي:011)

(. نتائج تحميل التباين لمقياسات المتكررة لمشعور بالممكية النفسية الُمحفزة خالل الصفوف 011جدول )
 المختمفة بمرحمة التعميم األساسي

حجم التأثير 
Partial Eta 
Squared 

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 قيمة )ف( الداللة

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المصدر المربعات

1.222 

1.10 1.10 

داخل  22222.120 2.222 2212.220 022.220
 المجموعات

1.222 22222.222 
بين  0.221 0 0.221

 المجموعات
 الخطأ 21122.022 221 20.222

( مما ُيعد ُمؤشرًا عمى 1.10( يتضح أن قيمة )ف( دالة إحصائًيا عند مستوى )011ومن الجدول )
( بين متوسطات درجات الشعور بالممكية النفسية 1.10وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 الُمحفزة لدى تالميذ وتمميذات مرحمة التعميم األساسي تعزي إلى الصف الدراسي، كما بمغ قيم مربع إيتا
%( من التباين في الشعور بالممكية النفسية 22.2( مما يعني أن )1.222الجزئي داخل المجموعات )

الُمحفزة يعزو إلى الفروق الفردية بين تالميذ مرحمة التعميم األساسي، كما بمغت قيمة مربع إيتا الجزئي 
ة النفسية الُمحفزة %( من التباين في الشعور بالممكي22.2( مما يعني أن )1.222بين المجموعات)

خالل مرحمة التعميم األساسي يمكن تفسيره بمعمومية الصف الدراسي، ومرحمة النمو النفسي والمعرفي 
، ويوضح الجدول Bonferroni Testلمتمميذ؛ ولمتعرف عمى إتجاه تمك الفروق، تم استخدام اختبار 
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س الممكية النفسية الُمحفزة، وكذلك ( قيم متوسطات درجات أفراد العينة األساسية عمى أدوات قيا010)
 قيمة المتوسط العام كما يمي:

(. قيم متوسطات درجات أفراد العينة األساسية عمى المحور األول: الشعور بالممكية النفسية 010جدول )
 الٌمحفزة، وقيمة المتوسط العام

 الخطأ المعياري لإلنحراف المعياري قيمة المتوسط الصف الدراسي
 1.222 22.212 اإلبتدائي الصف األول

 1.220 20.112 الصف الثاني اإلبتدائي
 1.202 22.222 الصف الثالث اإلبتدائي
 1.222 20.222 الصف الرابع اإلبتدائي
 1.222 20.122 الصف الخامس اإلبتدائي
 1.222 22.222 الصف السادس اإلبتدائي
 1.222 22.222 الصف األول اإلعدادي

 1.220 22.221 اإلعداديالصف الثاني 
 1.222 22.022 الصف الثالث اإلعدادي

 1.222 22.022 المتوسط العام
 لممقارنات البعدية، ومنو يمكن استنتاج: Bonferroni Test( نتائج استخدام 2محق )مويوضح 

الصف أكثر تالميذ مرحمة التعميم األساسي شعورًا بالممكية النفسية الُمحفزة ىم تالميذ وتمميذات  -
 الثاني اإلعدادي، وأقميم شعورًا تالميذ وتمميذات الصف األول اإلبتدائي.

ينمو الشعور بالممكية النفسية الُمحفزة خالل مرحمة التعميم األساسي عبر الصفوف الدراسية  -
المختمفة، ومن ثم يمكن التأكيد عمى الطبيعة الديناميكية النمائية لممشاعر المرتبطة بالممكية النفسية 

 ( كما يمي:22الُمحفزة خالل مرحمة التعميم األساسي، ويوضح ذلك الشكل )

 
(. الطبيعة النمائية لمشعور بالممكية النفسية الُمحفزة خالل مرحمة التعميم األساسي.22شكل )  
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( يمكن استنتاج أن الشعور بالممكية النفسية الُمحفزة ينمو ويختمف بإختالف مراحل 22ومن الشكل )
النفسي والمعرفي لدى تالميذ مرحمة التعميم األساسي؛ حيث تبمغ أقصي درجات الشعور بالممكية النمو 

النفسية الُمحفزة خالل مرحمة المراىقة المبكرة يمييا مرحمة الطفولة المتأخرة يمييا مرحمة الطفولة 
 المتوسطة.

(م، 2121/ 2102الدراسي )لقد أثر إنتشار وباء كورنا خالل الفصل الدراسي الثاني من العام  -
(م تأثيرًا سمبًيا عمى درجة الشعور بالممكية النفسية الُمحفزة؛ 2120/ 2121وخالل العام الدراسي )

وىو ما وضح جمًيا من تدني درجات الشعور بالممكية النفسية الُمحفزة مقارنة بدرجاتيا خالل فترة 
 المراىقة المبكرة.

ب: انتعسف عهَ انطبْعت اننمبئ -
ً
 ْت نهمحٌز انخبنِ: املهكْت اننفسْت انٌقبئْت:حبنْ

ولمتعرف عمى الطبيعة النمائية لممحور الثاني: الممكية النفسية الوقائية، قام الباحث بالتحقق من  (2
إعتدالية التوزيع لدرجات أفراد العينة األساسية عمى المحور الثاني من بطارية الشعور بالممكية 

، ونتج عن ىذا اإلجراء عدم تحقق  Kolmogorov- Smironvالنفسية؛ وذلك باستخدام اختبار 
(؛ وىو ما دفع بالباحث 1.12إعتدالية التوزيع؛ حيث بمغت قيم الداللة اإلحصائية الناتجة أقل من )

إلى حذف القيم المتطرفة ثم إعادة التحقق من شرط اإلعتدالية، وقد نتج عن ىذا اإلجراء أن أصبحت 
رجات أفراد العينة األساسية عمى المحور الثاني: الشعور بالممكية النفسية قيم الداللة اإلحصائية لد

مما ُيعد مؤشرًا عمى إعتدالية  (2بممحق )( عند جميع المستويات كما يتضح 1.12الوقائية أكبر من )
، Mauchly's Testالتوزيع؛  تمى ذلك التعرف عمى كروية التوزيع؛ باستخدام اختبار ماوتشمي 

 ( كما يمى:012لجدول )ويوضح ذلك ا
(. نتائج استخدام اختبار ماوتشمي لمحكم عمى كروية توزيع درجات المحور الثاني: الممكية 012جدول )

 النفسية الوقائية
Mauchly's Test of Sphericity

b 
Within Subjects Effect 

Mauchly's 

W 

Approx. 

Chi-

Square df Sig. 

Epsilon
a
 

Greenhouse-

Geisser 

Huynh-

Feldt 

Lower-

bound 

dimension1 125. 742. 730. 000. 35 653.161 185. الممكية.الوقائية 

( ومن ثم ال 1.12( يتضح أن قيمة الداللة اإلحصائية الختبار ماوتشمي أقل من )012جدول )ومن ال
(، لذا قام 1.22أقل من ) Greenhouse-Geisserيتحقق شرط الكروية، ونظرًا ألن قيمة اختبار 

، تمى ذلك إجراء تحميل تباين لمقياسات Huynh-Feldtالباحث باألخذ في اإلعتبار قيمة اختبار 
كررة لدرجات المشاركين عمى المحور الثاني: الممكية النفسية الوقائية، ويوضح ذلك الجدول المت
 ( عمى النحو التالي:012)
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(. نتائج تحميل التباين لمقياسات المتكررة لمشعور بالممكية النفسية الوقائية خالل الصفوف 012جدول )
 المختمفة بمرحمة التعميم األساسي

حجم التأثير 
Partial 

Eta 
Squared 

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 متوسط المربعات قيمة )ف( الداللة

درجة 
 المصدر مجموع المربعات الحرية

1.022 

1.10 1.10 

22.221 222.222 2.222 2222.222 
داخل 

 المجموعات

1.222 22222.222 
0222222.222 0 0222222.222 

بين 
 المجموعات

 الخطأ 00122.202 220 22.201
( مما ُيعد ُمؤشرًا عمى 1.10( يتضح أن قيمة )ف( دالة إحصائًيا عند مستوى )012الجدول )ومن 

( بين متوسطات درجات الشعور بالممكية النفسية 1.10وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
ربع إيتا الوقائية لدى تالميذ وتمميذات مرحمة التعميم األساسي تعزي إلى الصف الدراسي، كما بمغ قيم م

%( من التباين في الشعور فى الممكية 02.2( مما يعني أن )1.022الجزئي داخل المجموعات )
النفسية الوقائية يعزو إلى الفروق الفردية بين تالميذ مرحمة التعميم األساسي، كما بمغت قيمة مربع 

عور بالممكية %( من التباين في الش22.2( مما يعني أن )1.222إيتا الجزئي بين المجموعات )
النفسية الوقائية خالل مرحمة التعميم األساسي يمكن تفسيره بمعمومية الصف الدراسي، ومرحمة النمو 

، Bonferroni Testالنفسي والمعرفي لمتمميذ؛ ولمتعرف عمى إتجاه تمك الفروق، تم استخدام اختبار 
ى أدوات قياس اليوية الذاتية، ( قيم متوسطات درجات أفراد العينة األساسية عم012ويوضح الجدول )

 وكذلك قيمة المتوسط العام كما يمي:

(. قيم متوسطات درجات أفراد العينة األساسية عمى المحور الثاني: الممكية النفسية الوقائية، 012جدول )
 وقيمة المتوسط العام

 الخطأ المعياري لإلنحراف المعياري قيمة المتوسط الصف الدراسي
 1.22 02.021 اإلبتدائيالصف األول 

 1.012 02.221 الصف الثاني اإلبتدائي
 1.012 02.221 الصف الثالث اإلبتدائي
 1.022 02.222 الصف الرابع اإلبتدائي
 1.022 02.222 الصف الخامس اإلبتدائي
 1.022 02.222 الصف السادس اإلبتدائي
 1.022 02.222 الصف األول اإلعدادي

 1.022 02.222 اإلعداديالصف الثاني 
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 1.012 02.221 الصف الثالث اإلعدادي
 1.212 02.222 المتوسط العام

 لممقارنات البعدية، ومنو يمكن استنتاج: Bonferroni Test( نتائج استخدام 2ويوضح ممحق )
الصفين: أكثر تالميذ مرحمة التعميم األساسي شعورًا بالممكية النفسية الوقائية ىم تالميذ وتمميذات  -

الثاني، والثالث اإلعدادي:) مرحمة المراىقة المبكرة(، وأقميم شعورًا تالميذ وتمميذات الصف األول 
 اإلبتدائي.

ينمو الشعور بالممكية النفسية الوقائية خالل مرحمة التعميم األساسي عبر الصفوف الدراسية  -
النمائية لممشاعر المرتبطة بالممكية النفسية المختمفة، ومن ثم يمكن التأكيد عمى الطبيعة الديناميكية 

 ( كما يمي:21الوقائية خالل مرحمة التعميم األساسي، ويوضح ذلك الشكل )

 
(. الطبيعة النمائية لمشعور بالممكية النفسية الوقائية خالل مرحمة التعميم األساسي.21شكل )  

لوقائية ينمو ويختمف بإختالف مراحل ( يمكن استنتاج أن الشعور بالممكية النفسية ا21ومن الشكل )
النمو النفسي والمعرفي لدى تالميذ مرحمة التعميم األساسي؛ حيث تبمغ أقصي درجات الشعور بالممكية 
النفسية الوقائية خالل مرحمة المراىقة المبكرة يمييا مرحمة الطفولة المتأخرة يمييا مرحمة الطفولة 

 المتوسطة.

(م، 2121/ 2102خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي )لقد أثر إنتشار وباء كورنا  -
(م تأثيرًا سمبًيا عمى درجة الشعور بالممكية النفسية الوقائية؛ 2120/ 2121وخالل العام الدراسي )

وىو ما وضح جمًيا من تدني درجات الشعور بالممكية النفسية الوقائية مقارنة بدرجاتيا خالل فترة 
 .المراىقة المبكرة

ولممقارنة بين درجات المشاركين عمى بعدي الممكية النفسية؛ قام الباحث بتحويل درجات المشاركين 
عمى محوري بطارية قياس الممكية النفسية إلى درجات تائية نظرًا لمتباين في عدد األبعاد بين 

( يوضح متوسطات 012المحورين، وكذلك اإلختالف في عدد المفردات المتضمنة فييما، والجدول )
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 متوسط درجات الملكية النفسية الوقائية متوسط درجات الملكية النفسية الُمحفزة

درجات المشاركين عمى بعدي الممكية النفسية بعد تحويل الدرجات الخام إلى درجات تائية عمى النحو 
 التالي:

(. متوسطات درجات المشاركين من الصفوف الدراسية المختمفة بمرحمة التعميم األساسي عمى 012جدول )
 جات تائية بعدي الممكية النفسية بعد تحويل الدرجات الخام إلى در 

قيمة متوسطات درجات المحور  الصف الدراسي
 األول: الممكية النفسية الُمحفزة

قيمة متوسطات درجات المحور الثاني: 
 الممكية النفسية الوقائية

 الدرجة التائية الدرجة المعيارية 0الدرجة التائية الدرجة المعيارية
 002.12 0.212 022.22 2.222 الصف األول اإلبتدائي
 002.22 0.222 022.22 2.222 الصف الثاني اإلبتدائي
 010.222 1.0222 022.22 2.222 الصف الثالث اإلبتدائي
 22.20 2.122- 22.22 0.212- الصف الرابع اإلبتدائي
 022.12 2.212 022.22 2.222 الصف الخامس اإلبتدائي
 22.2 2.221- 02.22 2.220- الصف السادس اإلبتدائي

 020.12 2.012 22.20 2.202- األول اإلعداديالصف 
 020.12 2.012 020.22 2.022 الصف الثاني اإلعدادي
 002.22 0.222 22.22 0.222- الصف الثالث اإلعدادي

( يمكن القول أن الشعور بالممكية النفسية الُمحفزة يظير بوضوح خالل الصفوف 012ومن الجدول )
مرحمة الطفولة المتوسطة( وحتى الصف الخامس اإلبتدائي:) مرحمة األولى من المدرسة اإلبتدائية ) 

الطفولة المتأخرة(؛ ثم تظير بوضوح الممكية النفسية الوقائية بداية من الصف السادس اإلبتدائي 
) نياية مرحمة الطفولة المتأخرة( وحتى نياية الصف الثالث اإلعدادي ) نياية المراىقة المبكرة(، 

 ( كما يمي:20ويوضح ذلك الشكل )
  
 
 
 
 
 
 
 

 (. مقارنة بين متوسطات درجات تالميذ مرحمة التعميم األساسي عمى محوري الممكية النفسية20شكل )

                                              
 (.011( × 01إعتمد الباجث في حساب الدرجة التائية على المعادلة التالية ) الدرجة التائية = ) الدرجة المعيارية + 0
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 ومن العرض السابق يمكن التأكيد عمى ما يمي:
(، وىو حجم 1.222: 1.002يتراوح حجم التأثير )مربع إيتا الجزئي( داخل المجموعات ما بين:)  (0

التباين في الفروق الفردية:) السمات الشخصية، والقدرات العقمية، والصفات تأثير كبير يعكس 
الجسمية( بين تالميذ مرحمة التعميم األساسي ودورىا في الشعور بالممكية النفسية بمحورييا وأبعادىا 

 المختمفة.
م (؛ وىو حج1.222: 1.222يتراوح حجم التأثير ) مربع إيتا الجزئي( بين المجموعات ما بين ) (2

تأثير كبير جدًا يعكس التباين في دور كل من: الصف الدراسي ومرحمة النمو النفسي وما يستتبعيا 
من تباين في الخبرات التعميمية المكتسبة نتيجة ممارسة األنشطة التعميمية المختمفة عمى الشعور 

 بالممكية النفسية بمحورييا وأبعادىا المختمفة.

يمية المكتسبة خالل الصفوف الدراسية المختمفة، وخصائص يظير بوضوح تأثير الخبرات التعم (2
مرحمة النمو النفسي عمى الشعور بالممكية النفسية بمحورييا وأبعادىا المختمفة مقارنة بتأثير الفروق 

 الفردية بين التالميذ.  

ولى يغمب الشعور بالممكية النفسية الُمحفزة خالل مرحمة الطفولة المتوسطة ) الصفوف الثالثة األ  (2
من المدرسة اإلبتدائية( ويمتد حتى مرحمة الطفولة المتأخرة )الصف الخامس اإلبتدائي(، في حين يغمب 
الشعور بالممكية النفسية الوقائية من نياية مرحمة الطفولة المتأخرة ) الصف السادس اإلبتدائي( 

 وحتى نياية مرحمة المراىقة ) الصفوف الثالثة من المدرسة اإلعدادية(.

سم المشاعر المرتبطة بالممكية النفسية بمحورييا وأبعادىا المختمفة بالطبيعة الديناميكية تت (2
النمائية؛ حيث تتزايد قيم المتوسطات الحسابية داخل البعد الواحد حتى تصل إلى أعمى قيمة عند 

 الصف الثاني اإلعدادي ) مرحمة المراىقة المبكرة(.

ور تالميذ مرحمة التعميم األساسي بالممكية النفسية؛ حيث ىناك تأثير سمبي لجائحة كورنا عمى شع (2
قمت قيم المتوسطات الحسابية لمحوري الممكية النفسية وأبعادىا المختمفة عقب إنتشار جائحة كورنا 

/ 2121(م، وخالل العام الدراسي )2121/ 2102خالل الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي )
 خالل الصفوف الدراسية السابقة.(م مقارنة بقيم المتوسطات 2120

ظير التأثير السمبي لجائحة كورنا بصورة أكثر وضوًحا عمى المشاعر المرتبطة باإلنتماء، وتمك   (2
المرتبطة بالمسئولية الشخصية ثم المشاعر المرتبطة باليوية الذاتية ثم المشاعر المرتبطة بالكفاءة 

 الذاتية.

 ,.Mhatmya, et al., 2012; Tian, 2014; Pierce et alوتتفاق تماك النتاائج ودراساة كال مان)

2017; Dixson, et al.,2017; Ng and Su, 2018; Chen, et al., 2020 والتاى أشاارت إلاى )
 Campbellالطبيعة النمائية لممشاعر المرتبطة بالممكية النفسية، وفاي ذات الوقات توصال كال مان:)
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et al., 2016; Verkuyten and Martinovic, 2017; Ovidiu, et al., 2020 أن التباينات )
 في الشعور بالممكية النفسية تعزو إلى: طبيعة المرحمة الدراسية، والمستوى التعميمي لمفرد.

( والتى أشارت أنو ال توجد فاروق دالاو إحصاائيًا Pierce et al., 2017وتختمف تمك النتيجة ودراسة )
طبيعاة المرحمااة الدراسااية، وعامال المسااتوى التعميمااي، فاى درجااة الشاعور بالممكيااة النفسااية تعازي إلااى: 

 وعامل العمر الزمني.
 ويفسر الباحث تمك النتائج عمى النحو التالي:

يرى الباحث أن وضوح المشاعر المرتبطة بالممكية النفسية الُمحفزة خالل الصافوف الثالثاة األولاى مان 
ف الخااامس اإلبتاادائي ثاام تقاال درجتيااا المدرسااة اإلبتدائيااة ) مرحمااة الطفولااة المتوسااطة( وحتااى الصاا

تدريجًيا خالل الصف السادس اإلبتدائي ) نياية مرحمة الطفولة المتاأخرة( وخاالل فتارة الاتعمم بالمدرساة 
اإلعدادية ) مرحمة المراىقة المبكرة( إنما يرتبط باليدف من الممكية النفسية؛ فالممكية النفساية الُمحفازة 

نحو االرتباط النفسي بكيان ما ذو قيمة وأىمية بالنسبة لو بما يساعدة  تيدف إلى تحفيز التمميذ ودفعة
عمى اإلندماج الدراسي وتحقيق نواتج تعميمية إيجابية، بينماا تارتبط الممكياة النفساية الوقائياة باإلرتبااط 
النفساي بكياان ماا لتجنااب الفشال والتقميال مان إرتكاااب األخطااء أثنااء عممياة الااتعمم، بماا ُيعازز مشاااعر 
الثقة بالنفس لدى التمميذ ويساعدة في التخمص من الشعور بالدونية والعجز أمام أقرانو ومعممية، وفي 
ذات الوقت تمثل بيئة التعمم كياًنا جدياًدا بالنسابة لمتممياذ يختماف عان بيئاة المنازل، ومان ثام فالعناصار 

سااواء باالمنزل أو حتااى  المختمفاة لبيئاة الااتعمم مان: أقااران، ومعمماين، وِذي مدرسااي مختماف عاان نظيارة
بمرحمة الروضة يحفز التمميذ إلى اإلرتباط النفسي بذلك الكيان الجدياد بعناصارة المختمفاة بيادف الاتعمم 
واكتسااب المعااارف والخباارات التعميميااة الجدياادة؛ وىااو مااا يظياار فااي زيااادة المشاااعر المرتبطااة بالممكيااة 

رسة اإلبتدائياة وحتاى الصاف الخاامس، ومان جاناب النفسية الُمحفزة خالل مراحل التعمم األولي من المد
أخر فتالميذ الصاف الساادس اإلبتادائي وتالمياذ المرحماة اإلعدادياة أصابحوا أكثار خبارة ودراياة بالعممياة 
التعميميااة وأقاال ارتباًطااا بعناصاار العمميااة التعميميااة وخصوًصااا تمااك العناصاار األقاال مقاادرة عمااى تمبيااة 

الوجدانية ليم، ومن ىنا ُيظير التممبذ مشااعر اإلرتبااط النفساي بابعض اإلحتياجات النفسية والمعرفية و 
العناصاار األكثاار أىميااة واألكثاار بزوًغااا فااي محاولااة لتجنااب الوقااوع فااي الفشاال وتجنااب الشااعور بااالعجز 
والدونيااة وىااو مااا ياانعكس فااي زيااادة المشاااعر المرتبطااة بالممكيااة النفسااية الوقائيااة مقارنااة بالمشاااعر 

 ,Pierce, et al., 2004)كية النفسية الُمحفزة خاالل تماك الفتارة؛ وىاو ماا يؤكاد عمياو )المرتبطة بالمم

Baxter, et al., 2015  مان أن الشاعور بالممكياة النفساية يتوقاف عماى طبيعاة الموضاوع أو اليادف
( ماان أن الشااعور (Dittmar, 1992والخصااائص واإلمكانااات الذاتيااة لمفاارد، وىااو مااا يؤكاادة كااذلك 

نفسية يمثل مزيًجا من الميل الفطري نحاو التمماك واالساتحواذ، والاذى تعاززة أسااليب التنشائة بالممكية ال
 اإلجتماعية داخل األسرة والمدرسة.
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ومااان جاناااب أخااار يفسااار الباحاااث الطبيعاااة الديناميكياااة النمائياااة لمشاااعور بالممكياااة النفساااية فاااي إطاااار 
الصفوف الدراسية المختمفة؛ عماى إعتباار أن  اإلحتياجات النفسية لتالميذ مرحمة التعميم األساسي خالل

الممكية النفسية تعزو إلي االحتياجات الفطرية لمتممك التي تظيار فاي المراحال األولاى مان نماو الطفال؛ 
(؛ كماا تظيار مشااعر (Pierce et al., 2004بماا ُيمكناو فاي التعارف والتميياز باين الاذات واآلخارين 

دافع إلاى الاتحكم فاي األشاياء، والحاجاة لحاب المتماك؛ بماا ُيمكناو الممكية النفسية لدي األطفال بسبب ال
(، ويرى الباحث أن تمك (Caspi, and Blau, 2011من التمييز بين ما يمتمكو، وما ىو ممك لمجميع 

االحتياجاات الفطريااة لمتممااك تاازداد بنمااو التمميااذ وبإنتقالااو ماان مرحمااة عمريااة ونفسااية ألخاارى، وىااو مااا 
والنمو والزيادة في درجات الشعور باإلرتباط النفسي باألشياء والموضوعات والكياناات يستتبعو التحسن 

التعميمية المحيطة سواء بيدف اكتساب خبرات تعميمية جديدة خالل سانوات الاتعمم بالمدرساة اإلبتدائياة 
ذات  أو بيدف تجنب الفشال والشاعور باالعجز والدونياة خاالل سانوات الاتعمم بالمدرساة اإلعدادياة؛ وفاي

( أن المشاعر المتعمقاة بالممكياة النفساية تمثال سامو تنتقال ماع Ovidiu, et al., 2020الوقت يؤكد )
 المتعممين عبر المراحل الدراسية المختمفة.

( لتحساين Pierce et al., 2004كماا ُيمكان تفساير تماك النتيجاة فاي إطاار اآللياات التاي أشاار إليياا )
عرفااة الوثيقااة بالشاائ المممااوك، والقاادرة عمااى الااتحكم فيااو، وتوجيااو الشااعور بالممكيااة النفسااية وىااي: الم

اإلمكانات الذاتية المختمفة نحو استثمار ىاذا الشائ؛ حياث يارى الباحاث أن تماك اآللياات تمثال محاددات 
أساسية لنمو الممكية النفساية، وأنياا تنماو وتتحسان باالنمو واإلنتقاال عبار المراحال الدراساية والنفساية 

و ما يستتبعيا نمو وتحسان فاي المشااعر المرتبطاة بالممكياة النفساية خاالل مراحال النماو المختمفة، وى
النفسااي الثالثااة بمرحمااة التعماايم األساسااي:) مرحمااة الطفولااة المتوسااطة، ومرحمااة الطفولااة المتااأخرة، 

 ومرحمة المراىقة(. 
كما يمكن تفسير التأثير السمبي لجائحة كورنا عمى الشعور بالممكية النفسية فاي إطاار الحالاة النفساية 

نتشاار فياروس كورناا  والتاى أدت إلاى مزياد مان  covid-19واإلنفعالية السمبية لمتمميذ نتيجاة ظياور وا 
يا المجتمااع العااالمي القمااق والتااوتر والشااعور بااالخوف والرىبااة نتيجااة اإلجااراءات اإلحترازيااة التااى فرضاا

والمجتمع المحمي، ومشاعر الخوف التى إنتابت أولياء األمور حول الصحة العامة ألبنائيم ومساتقبميم 
( من أن المشاعر Barki et al. 2008التعميمي، ومواصمة التعمم داخل المدرسة، وىو ما يؤكد عميو )
دى العوامل األساساية المسامية فاي درجااة واألحاسيس المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الحديثة تمثل إح

 اإلرتباط النفسي بالكيانات والموضوعات المختمفة.
وينص عمى" يتسم اإلندماج الدراسي بأشكالة المختمفاة:) اإلنادماج المعرفاي، واإلنادماج الفرض الثاني: 

التعمااايم السااموكي، واإلنااادماج الوجاااداني، واإلناادماج الشخصاااي( بأناااو ذو طبيعاااة نمائيااة خاااالل مرحماااة 
 األساسي:)مرحمة الطفولة المتوسطة، ومرحمة الطفولة المتأخرة، ومرحمة المراىقة المبكرة(". 
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 Repeated Measuresولمتحقق من ذلك الفرض قام الباحث بإجراء تحميل تباين لمقياسات المتكررة 

ANOVA   الصاافوف لاادرجات أفااراد العينااة األساسااية عمااى بطاريااة قياااس اإلناادماج الدراسااي خااالل
الدراسااية المختمفااة بالمدرسااتين: اإلبتدائيااة، واإلعداديااة بمرحمااة التعماايم األساسااي، وذلااك عمااى النحااو 

 التالي:
ولمتعرف عمى الطبيعة النمائية لإلندماج المعرفاي، قاام الباحاث باالتحقق مان إعتدالياة التوزياع لادرجات 

الدراسي خالل الصافوف الدراساية المختمفاة  أفراد العينة األساسية عمى البعد األول من بطارية اإلندماج
، وناتج Kolmogorov- Smironv Testبالمدرستين: اإلبتدائية واإلعدادية؛ وذلك باستخدام اختبار 

عاان ىااذا اإلجااراء عاادم تحقااق إعتداليااة التوزيااع؛ حيااث بمغاات قاايم الداللااة اإلحصااائية الناتجااة أقاال ماان 
لمتطرفاة ثام إعاادة التحقاق مان شارط اإلعتدالياة، وقاد (؛ وىو ما دفع بالباحث إلى حاذف القايم ا1.12)

نااتج عاان ىااذا اإلجااراء أن أصاابحت قاايم الداللااة اإلحصااائية لاادرجات أفااراد العينااة األساسااية عمااى البعااد 
ممااا ُيعااد  (2بممحااق )( عنااد جميااع المسااتويات كمااا يتضااح 1.12األول: اإلناادماج المعرفااي أكباار ماان )
ذلااك التعاارف عمااى كرويااة التوزيااع؛ باسااتخدام اختبااار ماوتشاامي مؤشاارًا عمااى إعتداليااة التوزيااع؛  تمااى 

Mauchly's Test( كما يمى:012، ويوضح ذلك الجدول ) 
لمحكااام عماااى كروياااة توزياااع درجاااات  Mauchly's Test(. نتاااائج اساااتخدام اختباااار ماوتشااامي 012جااادول )

 اإلندماج المعرفي

Mauchly's Test of Sphericity
b 

Within Subjects 

Effect Mauchly's 

W 

Approx. 

Chi-

Square df Sig. 

Epsilon
a
 

Greenhouse-

Geisser 

Huynh-

Feldt 

Lower-

bound 

d 
اإلندماج 
 المعرفي

.189 680.950 35 .000 .705 .716 .125 

( ومان ثام ال 1.12( يتضح أن قيمة الداللة اإلحصائية الختبار ماوتشمي أقل من )012ومن الجدول )
(، لاذا قاام 1.22أقال مان ) Greenhouse-Geisserيتحقق شارط الكروياة؛ ونظارًا ألن قيماة اختباار 

، تمااى ذلااك إجااراء تحمياال تباااين لمقياسااات Huynh-Feldtالباحااث باألخااذ فااي اإلعتبااار قيمااة اختبااار 
( عماى 012جات المشاركين عمى البعاد األول: اإلنادماج المعرفاي، ويوضاح ذلاك الجادول )المتكررة  لدر 
 النحو التالي:
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(. نتائج تحميل التباين لمقياسات المتكررة لإلندماج المعرفي خالل الصفوف المختمفة بمرحمة 012جدول )
 التعميم األساسي

حجم التأثير 
Partial 

Eta 
Squared 

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 متوسط المربعات قيمة )ف( الداللة

درجة 
 المصدر مجموع المربعات الحرية

1.222 

1.10 1.10 

داخل  22212.222 2.222 2222.212 200.222
 المجموعات

1.222 
022021.222 

بين  0221212.222 0 0221212.222
 المجموعات

 الخطأ 2221.222 202 2.122
( مماا ُيعاد ُمؤشارًا عماى 1.10( يتضاح أن قيماة )ف( دالاة إحصاائًيا عناد مساتوى )012ومن الجدول )

( باين متوساطات درجاات اإلنادماج المعرفاي لادى 1.10وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
تالميذ وتمميذات مرحمة التعميم األساسي تعزي إلى الصف الدراسي، كما بمغ قيم مربع إيتا الجزئي داخل 

%( مان التبااين فاي اإلنادماج المعرفاي يعازو إلاى الفاروق 22.2( مما يعني أن )1.222عات )المجمو 
الفرديااة بااين تالميااذ مرحمااة التعماايم األساسااي، كمااا بمغاات قيمااة مربااع إيتااا الجزئااي بااين المجموعااات 

%( مان التبااين فاي اإلنادماج المعرفاي خاالل مرحماة التعمايم األساساي 22.2( مما يعني أن )1.222)
تفسيرىا بمعمومية الصف الدراسي، ومرحمة النمو النفسي والمعرفي لمتمميذ؛ ولمتعارف عماى إتجااه  يمكن

( قاايم متوسااطات 012، ويوضااح الجاادول )Bonferroni Testاختبااار  اسااتخدامتمااك الفااروق، تاام 
 يمي:درجات أفراد العينة األساسية عمى أدوات قياس اإلندماج المعرفي، وكذلك قيمة المتوسط العام كما 

 (. قيم متوسطات درجات أفراد العينة األساسية عمى البعد األول: اإلندماج المعرفي، وقيمة المتوسط العام012جدول )
 الخطأ المعياري لإلنحراف المعياري قيمة المتوسط الصف الدراسي

 1.122 02.22 الصف األول اإلبتدائي
 1.022 02.20 الصف الثاني اإلبتدائي

 1.120 02.20 اإلبتدائيالصف الثالث 
 1.022 02.02 الصف الرابع اإلبتدائي
 1.022 02.02 الصف الخامس اإلبتدائي
 1.122 02.22 الصف السادس اإلبتدائي
 1.012 21.22 الصف األول اإلعدادي
 1.022 20.12 الصف الثاني اإلعدادي
 1.022 02.22 الصف الثالث اإلعدادي

 1.020 02.12 المتوسط العام
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 لممقارنات البعدية، ومنو يمكن استنتاج: Bonferroni Test( نتائج استخدام 2ويوضح ممحق )
أكثر تالميذ مرحمة التعميم األساسي في اإلندماج المعرفي ىم تالميذ وتمميذات الصف الثاني  -

 اإلعدادي، وأقميم إندماًجا معرفًيا ىم تالميذ وتمميذات الصف األول اإلبتدائي.
المعرفي خالل مرحمة التعميم األساسي عبر الصفوف الدراسية المختمفة، ومن ثم  ينمو اإلندماج -

يمكن التأكيد عمى الطبيعة الديناميكية النمائية لإلندماج المعرفي خالل مرحمة التعميم األساسي، 
 ( كما يمي:22ويوضح ذلك الشكل )

 
التعميم األساسي.(. الطبيعة النمائية لإلندماج المعرفي خالل مرحمة 22شكل )  

( يمكن استنتاج أن اإلندماج المعرفي ينمو ويختمف بإختالف مراحل النمو النفسي 22ومن الشكل )
والمعرفي لدى تالميذ مرحمة التعميم األساسي؛ حيث تبمغ أقصي درجاتو خالل مرحمة المراىقة المبكرة 

 يمييا مرحمة الطفولة المتأخرة يمييا مرحمة الطفولة المتوسطة.

(م، 2121/ 2102قد أثر إنتشار وباء كورنا خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي )ل -
(م تأثيرًا سمبًيا عمى درجة اإلندماج المعرفي؛ وىو ما وضح جمًيا 2120/ 2121وخالل العام الدراسي )

 من تدني درجات اإلندماج المعرفي مقارنة بدرجاتيا خالل فترة المراىقة المبكرة.
ولمتعرف عمى الطبيعة النمائية لإلندماج السموكي، قاام الباحاث باالتحقق مان إعتدالياة التوزياع لادرجات 
أفراد العينة األساسية عمى البعد الثاني من بطارية اإلندماج الدراسي خالل الصفوف الدراسية المختمفاة 

، وناتج عان  Kolmogorov- Smironvبالمدرستين: اإلبتدائية واإلعدادية؛ وذلاك باساتخدام اختباار 
(؛ 1.12ىذا اإلجراء عدم تحقق إعتدالية التوزيع؛ حيث بمغت قيم الداللة اإلحصائية الناتجاة أقال مان )

وىو ما دفع بالباحث إلى حذف القيم المتطرفة ثم إعادة التحقق من شرط اإلعتدالية، وقد نتج عان ىاذا 
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العيناة األساساية عماى البعاد الثااني: اإلنادماج اإلجراء أن أصبحت قيم الداللة اإلحصاائية لادرجات أفاراد 
مما ُيعد مؤشرًا عمى إعتدالية  (2بممحق )( عند جميع المستويات كما يتضح 1.12السموكي أكبر من )

، Mauchly's Testالتوزيااع؛  تمااى ذلااك التعاارف عمااى كرويااة التوزيااع؛ باسااتخدام اختبااار ماوتشاامي 
 ( كما يمى:012ويوضح ذلك الجدول )

لمحكم عمى كروية توزيع درجات  Mauchly's Test(. نتائج استخدام اختبار ماوتشمي 012جدول )
 اإلندماج السموكي

Mauchly's Test of Sphericity 
Within Subjects Effect 

Mauchly's 

W 

Approx. 

Chi-

Square df Sig. 

Epsilon
a
 

Greenhouse-

Geisser 

Huynh-

Feldt 

Lower-

bound 

dimension1 125. 727. 716. 000. 35 802.480 139. اإلندماج.السموكي 

( ومان ثام ال 1.12( يتضح أن قيمة الداللة اإلحصائية الختبار ماوتشمي أقل من )012ومن الجدول )
(، لاذا قاام 1.22أقال مان ) Greenhouse-Geisserيتحقق شارط الكروياة؛ ونظارًا ألن قيماة اختباار 

، تمااى ذلااك إجااراء تحمياال تباااين لمقياسااات Huynh-Feldtالباحااث باألخااذ فااي اإلعتبااار قيمااة اختبااار 
( عماى 001المتكررة  لدرجات المشاركين عمى البعد الثاني: اإلندماج السموكي، ويوضح ذلاك الجادول )

 النحو التالي:

لمتكررة لدرجات اإلندماج السموكي خالل الصفوف المختمفة (. نتائج تحميل التباين لمقياسات ا001جدول )
 بمرحمة التعميم األساسي

حجم التأثير 
Partial 

Eta 
Squared 

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 الداللة

درجة  متوسط المربعات قيمة )ف(
 الحرية

 المصدر مجموع المربعات

1.222 

1.10 1.10 

داخل  22222.022 2.202 2222.202 222.222
 المجموعات

1.222 
022222.222 

222222.222 0 222222.222 
بين 

 المجموعات
 الخطأ 2202.212 212 2.022

( مماا ُيعاد ُمؤشارًا عماى 1.10( يتضاح أن قيماة )ف( دالاة إحصاائًيا عناد مساتوى )001ومن الجدول )
( بين متوسطات درجاات اإلنادماج الساموكي لادى 1.10وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

تالميذ وتمميذات مرحمة التعميم األساسي تعزي إلى الصف الدراسي، كما بمغ قيم مربع إيتا الجزئي داخل 
%( من التباين فاي اإلنادماج الساموكي يعازو إلاى الفاروق 22.2( مما يعني أن )1.222عات )المجمو 

( 1.222الفردية بين تالميذ مرحمة التعميم األساسي، كما بمغت قيم مربع إيتا الجزئي بين المجموعات )



        سيد محمدى صميده حسن د/          الشعور بالملكية النفسية واإلندماج الدراسي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي: دراسة نمائية طولية 

 ربمعت بٌزسعْد –جمهت كهْت انرتبْت                         745(                                       2222– ّنبّس) –(  73انعدد )

%( ماان التباااين فااي اإلناادماج السااموكي خااالل مرحمااة التعماايم األساسااي يمكاان 22.2ممااا يعنااي أن )
تفسيرىا بمعمومية الصف الدراسي، ومرحمة النماو النفساي والمعرفاي لمتممياذ؛ ولمتعارف عماى إتجااه تماك 

( قايم متوساطات درجاات 000، ويوضاح الجادول )Bonferroni Testالفاروق، تام اساتخدام اختباار 
 مي:أفراد العينة األساسية عمى أدوات قياس اإلندماج السموكي، وكذلك قيمة المتوسط العام كما ي

(. قيم متوسطات درجات أفراد العينة األساسية عمى البعد الثاني: اإلندماج السموكي، وقيمة 000جدول )
 المتوسط العام

 الخطأ المعياري لإلنحراف المعياري قيمة المتوسط الصف الدراسي
 1.021 01.22 الصف األول اإلبتدائي
 1.122 02.220 الصف الثاني اإلبتدائي

 1.122 02.222 اإلبتدائيالصف الثالث 
 1.022 02.211 الصف الرابع اإلبتدائي
 1.122 02.222 الصف الخامس اإلبتدائي
 1.022 02.222 الصف السادس اإلبتدائي
 1.022 02.222 الصف األول اإلعدادي
 1.022 02.220 الصف الثاني اإلعدادي
 1.022 02.222 الصف الثالث اإلعدادي

 1.002 02.222 المتوسط العام
 لممقارنات البعدية، ومنو يمكن استنتاج: Bonferroni Test( نتائج استخدام 2ويوضح ممحق )

أكثر تالميذ مرحمة التعميم األساسي إندماًجا سموكًيا ىم تالميذ وتمميذات الصف الثاني اإلعدادي،  -
 وأقميم إندماًجا سموكًيا ىم تالميذ وتمميذات الصف األول اإلبتدائي.

اإلندماج السموكي خالل مرحمة التعميم األساسي عبر الصفوف الدراسية المختمفة، ومن ثم ينمو  -
يمكن التأكيد عمى الطبيعة الديناميكية النمائية لإلندماج السموكي خالل مرحمة التعميم األساسي، 

 ( كما يمي:22ويوضح ذلك الشكل )
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 السموكي خالل مرحمة التعميم األساسي. (. الطبيعة النمائية لإلندماج22شكل )

( يمكن استنتاج أن اإلندماج السموكي ينمو ويختمف بإختالف مراحل النمو النفسي 22ومن الشكل )
والمعرفي لدى تالميذ مرحمة التعميم األساسي؛ حيث تبمغ أقصي درجاتو خالل مرحمة المراىقة المبكرة 

 الطفولة المتوسطة. يمييا مرحمة الطفولة المتأخرة يمييا مرحمة

(م، 2121/ 2102لقد أثر إنتشار وباء كورنا خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ) -
(م تأثيرًا سمبًيا عمى درجة اإلندماج السموكي؛ وىو ما وضح 2120/ 2121وخالل العام الدراسي )

 المراىقة المبكرة.جمًيا من تدني درجات اإلندماج السموكي مقارنة بدرجاتيا خالل فترة 
ولمتعرف عمى الطبيعة النمائية لإلندماج الوجداني، قام الباحث باالتحقق مان إعتدالياة التوزياع لادرجات 
أفراد العينة األساسية عمى البعد الثالث من بطارية اإلندماج الدراسي خالل الصفوف الدراسية المختمفاة 

، وناتج عان  Kolmogorov- Smironvاختباار  بالمدرستين: اإلبتدائية واإلعدادية؛ وذلاك باساتخدام
(؛ 1.12ىذا اإلجراء عدم تحقق إعتدالية التوزيع؛ حيث بمغت قيم الداللة اإلحصائية الناتجاة أقال مان )

وىو ما دفع بالباحث إلى حذف القيم المتطرفة ثم إعادة التحقق من شرط اإلعتدالية، وقد نتج عان ىاذا 
ساساية عماى البعاد الثااني: اإلنادماج اإلجراء أن أصبحت قيم الداللة اإلحصاائية لادرجات أفاراد العيناة األ

مما ُيعد مؤشرًا عمى إعتدالية  (2بممحق )( عند جميع المستويات كما يتضح 1.12السموكي أكبر من )
، Mauchly's Testالتوزيااع؛  تمااى ذلااك التعاارف عمااى كرويااة التوزيااع؛ باسااتخدام اختبااار ماوتشاامي 

 ( كما يمى:002ويوضح ذلك الجدول )
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لمحكااام عماااى كروياااة توزياااع درجاااات  Mauchly's Testتاااائج اساااتخدام اختباااار ماوتشااامي (. ن002جااادول )
 اإلندماج الوجداني

Mauchly's Test of Sphericity
b 

Within 

Subjects 

Effect 
Mauchly's 

W 

Approx. 

Chi-

Square df Sig. 

Epsilon
a
 

Greenhouse-

Geisser 

Huynh-

Feldt 

Lower-

bound 

dime 
اإلندماج 
 الوجداني

.270 523.797 35 .000 .787 .801 .125 

 

( ومان ثام ال 1.12( يتضح أن قيمة الداللة اإلحصائية الختبار ماوتشمي أقل من )002ومن الجدول )
ألناو  Greenhouse-Geisserيتحقق شرط الكروية؛ وقد تم األخاذ فاي اإلعتباار معامال التصاحيح لاا 

(، تمى ذلك إجراء تحميل تباين لمقياسات المتكررة لدرجات المشاركين عماى البعاد 1.22قيمتو أكبر من )
 ( عمى النحو التالي:002الثالث: اإلندماج الوجداني، ويوضح ذلك الجدول )

المختمفة (. نتائج تحميل التباين لمقياسات المتكررة لدرجات اإلندماج الوجداني خالل الصفوف 002جدول )
 بمرحمة التعميم األساسي

حجم التأثير 
Partial 

Eta 
Squared 

مستوى 
 الداللة

قيمة 
درجة  متوسط المربعات قيمة )ف( الداللة

 المصدر مجموع المربعات الحرية

1.221 

1.10 1.10 

داخل  22222.222 2.222 2222.221 221.022
 المجموعات

1.222 
022222.222 

بين  212220.222 0 212220.222
 المجموعات

 الخطأ 2222.222 212 2.222
( مماا ُيعاد ُمؤشارًا عماى 1.10( يتضاح أن قيماة )ف( دالاة إحصاائًيا عناد مساتوى )002ومن الجدول )

( بين متوسطات درجات اإلنادماج الوجاداني لادى 1.10وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
تالميذ وتمميذات مرحمة التعميم األساسي تعزي إلى الصف الدراسي، كما بمغ قيم مربع إيتا الجزئي داخل 

%( من التباين في اإلندماج الوجداني إنما يعزو إلى الفروق 22( مما يعني أن )1.221وعات )المجم
الفرديااة بااين تالميااذ مرحمااة التعماايم األساسااي، كمااا بمغاات قيمااة مربااع إيتااا الجزئااي بااين المجموعااات 

ي %( من التباين في اإلنادماج الوجاداني خاالل مرحماة التعمايم األساسا22.2( مما يعني أن )1.222)
يمكن تفسيرىا بمعمومية الصف الدراسي، ومرحمة النمو النفسي والمعرفي لمتمميذ؛ ولمتعارف عماى إتجااه 

( قاايم متوسااطات 002، ويوضااح الجاادول )Bonferroni Testتمااك الفااروق، تاام اسااتخدام اختبااار 
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ام كماا درجات أفاراد العيناة األساساية عماى أدوات قيااس اإلنادماج الوجاداني، وكاذلك قيماة المتوساط العا
 يمي:

(. قيم متوسطات درجات أفراد العينة األساسية عمى البعد الثالث: اإلندماج الوجداني، وقيمة 002جدول )
 المتوسط العام

 الخطأ المعياري لإلنحراف المعياري قيمة المتوسط الصف الدراسي
 1.022 00.222 الصف األول اإلبتدائي
 1.002 02.222 الصف الثاني اإلبتدائي

 1.122 02.222 الثالث اإلبتدائي الصف
 1.122 02.222 الصف الرابع اإلبتدائي
 1.012 02.222 الصف الخامس اإلبتدائي
 1.020 02.212 الصف السادس اإلبتدائي
 1.121 02.202 الصف األول اإلعدادي
 1.022 02.202 الصف الثاني اإلعدادي
 1.022 02.222 الصف الثالث اإلعدادي

 1.022 02.222 العامالمتوسط 
 لممقارنات البعدية، ومنو يمكن استنتاج: Bonferroni Test( نتائج استخدام 2ويوضح ممحق )

أكثر تالميذ مرحمة التعميم األساسي إندماًجا وجدانًيا ىم تالميذ وتمميذات الصفين: الخامس  -
 وتمميذات الصف األول اإلبتدائي.والسادس من المدرسة اإلبتدائية، وأقميم إندماًجا وجدانًيا ىم تالميذ 

ينمو اإلندماج الوجداني خالل مرحمتى الطفولة المتوسطة والمتأخرة؛ ثم تقل درجتو خالل فترة  -
 ( كما يمي:22المراىقة المبكرة، ويوضح ذلك الشكل )

  
(. الطبيعة النمائية لإلندماج الوجداني خالل مرحمة التعميم األساسي.22شكل )  
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يمكن استنتاج أن اإلندماج الوجداني ينمو خالل مرحمة الطفولة؛ حيث تبمغ أقصي ( 22ومن الشكل )
 درجاتو خالل مرحمة الطفولة المتأخرة، ثم تقل درجتو باإلنتقال إلى مرحمة المراىقة المبكرة.

(م، 2121/ 2102لقد أثر إنتشار وباء كورنا خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ) -
(م تأثيرًا سمبًيا عمى درجة اإلندماج الوجداني؛ وىو ما وضح 2120/ 2121الدراسي )وخالل العام 

 جمًيا من تدني درجات اإلندماج الوجداني مقارنة بدرجاتيا خالل فترة المراىقة المبكرة.
ولمتعرف عمى الطبيعة النمائية لإلندماج الشخصي، قام الباحث بالتحقق مان إعتدالياة التوزياع لادرجات 
أفراد العينة األساسية عمى البعد الرابع من بطارية اإلندماج الدراسي خالل الصافوف الدراساية المختمفاة 

، وناتج Kolmogorov- Smironv Testبالمدرستين: اإلبتدائية واإلعدادية؛ وذلك باستخدام اختبار 
عاان ىااذا اإلجااراء عاادم تحقااق إعتداليااة التوزيااع؛ حيااث بمغاات قاايم الداللااة اإلحصااائية الناتجااة أقاال ماان 

(؛ وىو ما دفع بالباحث إلى حاذف القايم المتطرفاة ثام إعاادة التحقاق مان شارط اإلعتدالياة، وقاد 1.12)
اد العينااة األساسااية عمااى البعااد نااتج عاان ىااذا اإلجااراء أن أصاابحت قاايم الداللااة اإلحصااائية لاادرجات أفاار 

مماا ُيعاد  (2بممحاق )( عناد جمياع المساتويات كماا يتضاح 1.12الرابع: اإلندماج الشخصي أكبر مان )
مؤشاارًا عمااى إعتداليااة التوزيااع؛  تمااى ذلااك التعاارف عمااى كرويااة التوزيااع؛ باسااتخدام اختبااار ماوتشاامي 

Mauchly's Test( كما يمى: 002، ويوضح ذلك الجدول ) 
لمحكم عمى كروية توزيع درجات اإلندماج  Mauchly's Test(. نتائج استخدام اختبار ماوتشمي 002) جدول

 الشخصي

Mauchly's Test of Sphericity 
Within 

Subjects 

Effect 
Mauchly's 

W 

Approx. 

Chi-

Square df Sig. 

Epsilon
a
 

Greenhouse-

Geisser 

Huynh-

Feldt 

Lower-

bound 

الشخصي اإلندماج.  .139 802.480 35 .000 .615 .624 .125 

( ومان ثام ال 1.12( يتضح أن قيمة الداللة اإلحصائية الختبار ماوتشمي أقل من )002ومن الجدول )
(، لاذا قاام 1.22أقال مان ) Greenhouse-Geisserيتحقق شارط الكروياة؛ ونظارًا ألن قيماة اختباار 

، تمااى ذلااك إجااراء تحمياال تباااين لمقياسااات Huynh-Feldtالباحااث باألخااذ فااي اإلعتبااار قيمااة اختبااار 
( عماى 002المتكررة لدرجات المشاركين عمى البعد الرابع: اإلندماج الشخصاي، ويوضاح ذلاك الجادول )

 النحو التالي:
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(. نتائج تحميل التباين لمقياسات المتكررة لدرجات اإلندماج الشخصي خالل الصفوف المختمفة 002جدول )
 التعميم األساسيبمرحمة 

حجم التأثير 
Partial Eta 
Squared 

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 الداللة

درجة  متوسط المربعات قيمة )ف(
 الحرية

 المصدر مجموع المربعات

1.222 

1.10 1.10 

داخل  00222.122 2.221 2220.222 221.221
 المجموعات

1.222 
22121.222 

بين  222222.222 0 222222.222
 المجموعات

 الخطأ 2200.222 202 2.220
( مماا ُيعاد ُمؤشارًا عماى 1.10( يتضاح أن قيماة )ف( دالاة إحصاائًيا عناد مساتوى )002ومن الجدول )

( بين متوسطات درجات اإلندماج الشخصي لادى 1.10وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
تالميذ وتمميذات مرحمة التعميم األساسي تعزي إلى الصف الدراسي، كما بمغ قيم مربع إيتا الجزئي داخل 

%( من التباين في اإلندماج الشخصاي يعازو إلاى الفاروق 22.2( بما يعني أن )1.222ات )المجموع
الفرديااة بااين تالميااذ مرحمااة التعماايم األساسااي، كمااا بمغاات قيمااة مربااع إيتااا الجزئااي بااين المجموعااات 

%( من التباين في اإلندماج الشخصي خاالل مرحماة التعمايم األساساي 22.2( مما يعني أن )1.222)
سيرىا بمعمومية الصف الدراسي، ومرحمة النمو النفسي والمعرفي لمتمميذ؛ ولمتعارف عماى إتجااه يمكن تف

( قاايم متوسااطات 002، ويوضااح الجاادول )Bonferroni Testتمااك الفااروق، تاام اسااتخدام اختبااار 
درجات أفراد العينة األساساية عماى أدوات قيااس اإلنادماج الشخصاي، وكاذلك قيماة المتوساط العاام كماا 

 يمي:
 (. قيم متوسطات درجات أفراد العينة األساسية عمى البعد الرابع: اإلندماج الشخصي، وقيمة المتوسط العام002جدول )

 الخطأ المعياري لإلنحراف المعياري قيمة المتوسط الصف الدراسي
 1.022 00.022 الصف األول اإلبتدائي
 1.122 02.222 الصف الثاني اإلبتدائي

 1.022 02.202 اإلبتدائيالصف الثالث 
 1.122 02.222 الصف الرابع اإلبتدائي
 1.002 02.222 الصف الخامس اإلبتدائي
 1.020 02.221 الصف السادس اإلبتدائي
 1.000 02.221 الصف األول اإلعدادي
 1.122 02.102 الصف الثاني اإلعدادي
 1.022 02.202 الصف الثالث اإلعدادي

 1.002 02.222 المتوسط العام
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 لممقارنات البعدية، ومنو يمكن استنتاج: Bonferroni Test( نتائج استخدام 2ويوضح ممحق )
أكثر تالميذ مرحمة التعميم األساسي في اإلندماج الشخصي ىم تالميذ وتمميذات الصف الثاني  -

 اإلعدادي، وأقميم إندماًجا شخصًيا ىم تالميذ وتمميذات الصف األول اإلبتدائي.
اإلندماج الشخصي خالل مرحمة التعميم األساسي عبر الصفوف الدراسية المختمفة، ومن ثم ينمو  -

يمكن التأكيد عمى الطبيعة الديناميكية النمائية لإلندماج الشخصي خالل مرحمة التعميم األساسي، 
 ( كما يمي:22ويوضح ذلك الشكل )

 
التعميم األساسي.(. الطبيعة النمائية لإلندماج الشخصي خالل مرحمة 22شكل )  

( يمكن استنتاج أن اإلندماج الشخصي ينمو ويختمف بإختالف مراحل النمو النفسي 22ومن الشكل )
والمعرفي لدى تالميذ مرحمة التعميم األساسي؛ حيث تبمغ أقصي درجاتو خالل مرحمة المراىقة المبكرة 

 يمييا مرحمة الطفولة المتأخرة يمييا مرحمة الطفولة المتوسطة.

(م، 2121/ 2102لقد أثر إنتشار وباء كورنا خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ) -
(م تأثيرًا سمبًيا عمى درجة اإلندماج الشخصي؛ وىو ما وضح 2120/ 2121وخالل العام الدراسي )

 جمًيا من تدني درجات اإلندماج الشخصي مقارنة بدرجاتيا خالل فترة المراىقة المبكرة.
 العرض السابق يمكن التأكيد عمى ما يمي:ومن 
(، وىو حجم 1.222: 1.222يتراوح حجم التأثير )مربع إيتا الجزئي( داخل المجموعات ما بين:)  (0

تأثير كبير يعكس التباين في الفروق الفردية:) السمات الشخصية، والقدرات العقمية، والصفات 
 ا في اإلندماج الدراسي بأشكالو المختمفة.الجسمية( بين تالميذ مرحمة التعميم األساسي ودورى

(؛ وىو حجم 1.222: 1.222يتراوح حجم التأثير ) مربع إيتا الجزئي( بين المجموعات ما بين ) (2
تأثير كبير جدًا يعكس التباين في دور كل من: الصف الدراسي ومرحمة النمو النفسي وما يستتبعيا 

ة ممارسة األنشطة التعميمية المختمفة عمى اإلندماج من تباين في الخبرات التعميمية المكتسبة نتيج
 الدراسي. 
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يظير بوضوح تأثير الخبرات التعميمية المكتسبة خالل الصفوف الدراسية المختمفة، وخصائص  (2
مرحمة النمو النفسي عمى األشكال المختمفة لإلندماج الدراسي مقارنة بتأثير الفروق الفردية بين 

 التالميذ.  

مرحمة الطفولة المتوسطة ) الصفوف الثالثة األولى من المدرسة اإلبتدائية( أكثر مقدرة يعتبر تالميذ  (2
عمى اإلندماج المعرفي وأقل مقدرة عمى اإلندماج الشخصي، في حين يعتبر تالميذ مرحمة الطفولة 

ي، المتأخرة) الصفوف الثالثة األخيرة من المدرسة اإلبتدائية( أكثر مقدرة عمى: اإلندماج الوجدان
واإلندماج المعرفي وأقل مقدرة عمى اإلندماج الشخصي، في حين يعتبر تالميذ مرحمة المراىقة 
المبكرة ) تالميذ المدرسة اإلعدادية( أكثر مقدرة عمى اإلندماج المعرفي، واإلندماج السموكي وأقل 

ندماج ( مستويات األشكال المختمفة لإل 002مقدرة عمى اإلندماج الوجداني، ويوضح الجدول )
 الدراسي خالل مراحل النمو النفسي الثالثة كما يمى:

(. مستويات األشكال المختمفة لإلندماج الدراسي خالل مراحل النمو النفسي بمرحمة التعميم 002جدول )
 األساسي

مرحمة النمو            
 النفسي
 اإلندماج الدراسي

مرحمة الطفولة 
 0(02.22المتوسطة )

المتأخرة مرحمة الطفولة 
(02.222) 

مرحمة المراىقة المبكرة 
(02.22) 

 (20.22مرتفع ) (02.20مرتفع ) (02.20مرتفع ) اإلندماج المعرفي
 (02.02مرتفع ) (02.22متوسط ) (02.2متوسط ) اإلندماج السموكي
 (02.22منخفض ) (02.22مرتفع ) (02.22متوسط ) اإلندماج الوجداني
 (02.21متوسط ) (02.22منخفض ) (02.21)منخفض  اإلندماج الشخصي

( يتضح أن أكثر أشكال اإلندماج لدي تالميذ مرحمة التعميم األساسي ىو اإلندماج 002ومن الجدول )
 المعرفي، وأقميا ىو األندماج الشخصي.

المتوسطات يتسم اإلندماج الدراسي بأشكالو المختمفة بالطبيعة الديناميكية النمائية؛ حيث تتزايد قيم  (2
الحسابية داخل البعد الواحد حتى تصل إلى أعمى قيمة عند الصف الثاني اإلعدادي ) مرحمة المراىقة 
المبكرة( فيما عًدا اإلندماج الوجداني حيث يبمغ أقصي درجو لو عند الصفين الخامس والسادس من 

ل الصفوف الثالثة من المدرسة اإلبتدائية ) نيايات مرحمة الطفولة المتأخرة( ثم تقل درجتو خال 
 المدرسة اإلعدادية:) مرحمة المراىقة المبكرة(.

تبمغ أقصى درجات اإلندماج الدراسي:) المعرفي، والسموكي، والشخصي( خالل مرحمة المراىقة  (2
المبكرة ) المدرسة اإلعدادية( يمييا مرحمة الطفولة المتأخرة ) الصفوف الثالثة األخيرة من المدرسة 

                                              
عمى يشير إلى المتوسط العام في حين تشير القيم داخل الخاليا أمام كل مستوى من المستويات إلى درجة المتوسط الحسابي، وقد تم الحكم  0

 مستوى اإلندماج الدراسي في ضوء مقارنة قيمة متوسط اإلندماج بالمتوسط العام لممرحمة.
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مييما مرحمة الطفولة المتوسطة ) الصفوف الثالثة األولى من المدرسة اإلبتدائية؛ في حين اإلبتدائية( ي
تبمغ أقصى درجات اإلندماج الوجداني خالل مرحمة الطفولة المتأخرة ) الصفين الخامس والسادس من 

 المدرسة اإلبتدائية( يمييا مرحمتى المراىقة المبكرة والطفولة المتوسطة.

لجائحة كورنا عمى مقدرة تالميذ مرحمة التعميم األساسي عمى اإلندماج الدراسي؛  ىناك تأثير سمبي (2
حيث إنخفضت قيم المتوسطات الحسابية لألشكال المختمفة لإلندماج الدراسي عقب إنتشار جائحة 

/ 2121(م، وخالل العام الدراسي )2121/ 2102كورنا خالل الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي )
 قارنة بقيم المتوسطات خالل الصفوف الدراسية السابقة.(م م2120

ظير التأثير السمبي لجائحة كورنا بصورة أكثر وضوًحا عمى اإلندماج الشخصي يميو اإلندماج   (2
 الوجداني يمييما اإلندماج السموكي ثم اإلندماج المعرفي.

اج الدراسااي بأشااكالو ( والتااى أشااارت إلااى أن اإلناادمKeating, 2004وتتفااق تمااك النتيجااة ودراسااة )
المختمفة يظيار بشاكل أكثار وضاوًحا فاي مرحماة المراىقاة مقارناة بمرحمتاي: الطفولاة المبكارة، والطفولاة 

 ,Mhatmya, et al., 2009, Lohman, et al., 2012المتوساطة، كماا تتفاق ودراساة كال مان:) 

Chen, et al., 2020, Burns, et al., 2021 لدراساي ينماو بالتقادم ( والتاى أشاارت أن اإلنادماج ا
 Pasion, et al., 2021; Leino, etفي الدراساة، وفاي ذات الوقات تتنااقض تماك النتيجاة ودراساتا:)

al., 2021.والتى أشارت أن اإلندماج الدراسي ال يختمف بإختالف المرحمة العمرية والدراسية ) 
 ويفسر الباحث النتائج السابقة عمى النحو التالي:

يعة الديناميكية النمائية لإلندماج الدراسي:) اإلندماج المعرفي، واإلندماج السموكي، ُيمكن تفسير الطب
واإلندماج الشخصي( خالل مرحمة التعميم األساسي إنما يعكس تراكم الخبرات التعميمية التى يمر بيا 

 ة المختمفةالتمميذ خالل الصفوف الدراسية المختمفة الناشئة عن ممارسة األنشطة التعميمية والتدريبي
( عماى إعتباار أن انادماج التممياذ Bartko, 2005وكذلك يفسر الباحث تمك النتيجة في إطار دراسة  )

فااي الميااام واألنشااطة المختمفاااة يتطمااب منااو إدراك معناااى الياادف الااذي يرغاااب فااي تحقيقااو، والاااوعي 
حااو فعااال، وبصااورة بإمكاناتااو وقدراتااو المختمفااة، وأن يسااتطيع توظيااف تمااك القاادرات واإلمكانااات عمااى ن

إيجابية؛ ويرى الباحث أن تمك المتطمباات األساساية لتحقياق اإلنادماج الدراساي إنماا تنماو بنماو التممياذ 
نتقالو عبر الصفوف الدراسية المختمفة نتيجة تراكم الخبرات التعميمية الناشائة عان ممارساة األنشاطة  وا 

لإلناادماج الدراسااي خااالل مرحمااة التعماايم المختمفااة، وىااو مااا ياانعكس بالضاارورة فااي الطبيعااة النمائيااة 
 األساسي.

( أن اإلندماج الدراسي خالل مرحمة المراىقة إنما يرتبط Lohman, et al., 2007 كما يؤكد )
بالخبرات التعميمية السابق اكتسابيا خالل مرحمة الطفولة، كما أنو ينمو ويختمف بالتقدم الدراسي 

 .واإلنتقال من صف ألخر ومن مرحمة ألخري
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( والتى أشاارت أن ىنااك تبااين فاي درجاة (Wray-Lakea, et al. 2017وتتفق تمك النتيجة ودراسة 
اإلناادماج الدراساااي يعاازي إلاااى المرحماااة الدراسااية لمماااتعمم:) المرحماااة اإلبتدائيااة، والمرحماااة المتوساااطة، 

نادماج الدراساي ( والتي أشارت إلى أن اإل (Zhoc, et al., 2019ومرحمة الثانوية(، كما تتفق ودراسة  
ينمو بالتقدم في العممية التعميمية باإلنتقال عبار الصافوف الدراساية األعماى، وفاي ذات الوقات تتنااقض 

( والتااى أظياارت إرتباااط جزئااي سااالب بااين الصااف  Tucker, et al., 2002تمااك النتيجااة ودراسااة )
 الدراسي واإلندماج خالل الصفوف من األول وحتي الثاني عشر.  

الباحث أن تدني درجات اإلندماج الوجداني خالل التعمم بالمدرسة اإلعدادية )مرحمة كما يفسر 
 Nationalالمراىقة المبكرة( في إطار ما أشار إليو المجمس الوطني لمبحوث ومعيد الطب )

Research Council and the Institute of Medicine, 2004  من أن عدم مقدرة تالميذ )
لثانوية عمى تحقيق اإلندماج الدراسي؛ إنما يرجع إلى النظرة المستقبمية المحدودة المدارس اإلعدادية وا

خصوًصا في مجال الحصول عمى وظيفة مناسبة، وضعف الصحة العامة لمتالميذ، وزيادة معدالت 
الفقر بين األسر، كما يرى الباحث أن الطبيعة النفسية لممراىق التى تتسم بالتغيرات اإلنفعالية 

 عة تمثل إحدى العوامل المسيمة في تدنى درجات اإلندماج الوجداني لديو. المتسار 
كما يرى الباحث أن التباين في أشكال اإلندماج الدراسي بتباين المرحمة النفسية والعمرياة لمتممياذ، إنماا 

 Hughes, etيرجع إلى الخصائص النفسية المميزة لكل مرحمة من مراحل النمو المختمفة؛ حيث يرى )

al., 2008; Skinner et al., 2008 أن اإلندماج لدى تالميذ الصفوف الثالثة األولى من المدرساة )
اإلبتدائياة ) مرحماة الطفولاة المتوساطة( يكاون موجًياا ذاتًياا نحاو اكتسااب المعاارف والخبارات التعميمياة 

دماج المعرفاي، فاي حاين التى تثقل اإلمكانات المعرفية لمتمميذ وىو ما ظيار جمًياا فاي المقادرة عماى اإلنا
يكون اإلندماج لدى تالميذ الصفوف الثالثة األخيرة من المدرسة اإلبتدائياة ) مرحماة الطفولاة المتاأخرة( 
متأثرًا باآلخرين المحيطين بالتمميذ كاألقران والمعممين، وىو ما ظير بوضوح في المقدرة عمى: اإلندماج 

اء اآلخرين وعدم الشعور بالعجز والدونياة أمااميم، كماا الوجداني، واإلندماج المعرفي في محاولة إلرض
( أن تالميذ المرحمة اإلعدادياة ) مرحماة المراىقاة المبكارة( يميماون إلاى التأمال Keating, 2004يرى )

الذاتي، والقدرة عمى التفكير العميق في الموضوعات واألفكار المعروضة عميو أثنااء عممياة الاتعمم وىاو 
قاادرة عمااى اإلناادماج المعرفااي واإلناادماج السااموكي، وتتفااق تمااك النتيجااة جزئًيااا مااا ظياار بوضااوح فااي الم

( عماى Bierman et al., 2008; Liew, et al., 2008; Luo et al., 2009ودراساة كال مان: 
إعتبااار أن اإلناادماج السااموكي يظياار بوضااوح خااالل مرحمااة الطفولااة؛ كااذلك تتفااق تمااك النتيجااة ودراسااة 

(Marks, 2000والتااى أ ) شااارت أن أعمااى درجااات اإلناادماج الدراسااي خااالل مرحمااة التعماايم اإلبتاادائي
تظيار خااالل الصاافوف المتقدمااة؛ كنتيجاة لمعااب الجماااعي بااين التالمياذ بعضاايم الاابعض، وقاادرة التمميااذ 

 عمى تكوين الصداقات.
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ي إطار كما ُيمكن تفسير التأثير السمبي لجائحة كورنا عمى اإلندماج الدراسي بأشكالة المختمفة  ف
الحالة النفسية السمبية لكل من: التالميذ وأولياء األمور والمعممين نتيجة إنتشار فيروس كورنا 

covid19  وما استتبعو من مشاعر الخوف واليمع والتوتر والقمق، وما فرضة من عدم مالئمة طرق
صحة العالمية، وما التعمم التقميدية نتيجة اإلجراءات اإلحترازية الشديدة التى أوصت بيا منظمة ال

أتخذتو الحكومة المصرية ووزارة التربية والتعميم من تدابير إحترازية، وما فرضة الواقع العالمي من 
ضرورة التعمم اليجين واستخدام المنصات التعميمية، ووسائل التواصل اإلجتماعي المختمفة، وىو ما 

 أشكالة المختمفة.أنعكس بشكل واضح في تدني المقدرة عمى اإلندماج الدراسي ب
كما يرى الباحث أن نقص مستوى الدافعية لمتعمم نتيجة المشاعر السمبية التى إنتابت التالميذ وأولياء 
أمورىم، وكذلك نقص مستوى الدافعية لدى المعممين أدي إلى تدني درجات اإلندماج الدراسي، وىو ما 

؛ 2101؛ أماني عبد الحميد، 2101يم، ؛ المعتز باهلل عبد الرح2100يؤكد عمية )أحالم الشربيني، 
( من أن نقص مستوى الدافعية ُيمثل إحدى المشكالت 0222؛ فاطمة فرير، 0222السيد سكران، 

 الرئيسة التى يعاني منيا تالميذ مرحمة التعميم األساسي. 
 COVID-19( والتى أشارت أن إنتشار وباء كورنا Carlson, 2020وتتفق تمك النتيجة ودراسة )

ا استتبعو من إجراءات إحترازية عمى مستوى العالم، قد أثر بالسمب عمى العممية التعميمية؛ وبصورة وم
أكثر دقة عمى درجة اإلندماج الدراسي، نتيجة العزلة اإلجتماعية، وعدم اإلنتظام في الحضور إلى 

( والتى أشارت Pasion, et al., 2021المدرسة، ومن جانب أخر تتناقض تمك النتيجة جزئًيا ودراسة )
 إلى عدم وجود تأثير لوباء كورنا عمى درجة اإلندماج الدراسي.

 منبقشت اننتبئذ

 من العرض السابق لنتائج التحميل اإلحصائى لفروض البحث وتفسيراتيا، يمكن اإلشارة إلى:

الدراسي يتسم كل من: المشاعر المرتبطة بالممكية النفسية بمحورييا وأبعادىا المختمفة، واإلندماج  (0
بأشكالو المختمفة بالطبيعة الديناميكية النمائية خالل الصفوف الدراسية المختمفة بمرحمة التعميم 
األساسي، وىو ما يعكس الدور اإليجابي لمخبرات التعميمية المكتسبة نتيجة ممارسة األنشطة 

اإلندماج الدراسي التعميمية الصفية والالصفية، حيث ينمو الشعور بالممكية النفسية وكذلك ينمو 
تدريجًيا ليصل كل منيما ألقصي درجات النمو عند الصف الثاني اإلعدادي )نيايات مرحمة المراىقة 
المبكرة(؛ فيما عًدا اإلندماج الوجداني الذي يصل إلى أقصى درجات النمو خالل الصفوف الثالثة 

دريجًيا خالل فترة التعمم بالمدرسة األخيرة من المدرسة اإلبتدائية )فترة الطفولة المتأخرة( ثم يقل ت
 اإلعدادية ) مرحمة المراىقة المبكرة(.

ىناك تأثير واضح لكل الفروق الفردية بين تالميذ مرحمة التعميم األساسي، والمتمثمة في: السمات  (2
الشخصية الفردية، والقدرات العقمية التى يمتمكيا التمميذ، ودرجات النمو اإلجتماعي واألخالقي 
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اني لكل تمميذ عمى حدة، وكذلك تأثير الخبرات التعميمية وممارسة األنشطة التعميمية عمى كل والوجد
ن كان تأثير الصف الدراسي وطبيعة المرحمة  من: الشعور بالممكية النفسية واإلندماج الدراسي؛ وا 

 العمرية والنفسية لمتمميذ أكبر من تأثير الفروق الفردية.
المشاعر المرتبطة بالممكية النفسية، واإلندماج الدراسي يعزو إلى ىناك تباين واضح في كل من:  (2

طبيعة الصف الدراسي والمرحمة العمرية والنفسية لمتمميذ؛ حيث يتسم تالميذ الصفوف الثالثة األولى 
من المدرسة اإلبتدائية ) مرحمة الطفولة المتوسطة( بالشعور بالممكية النفسية الُمحفزة، والمقدرة 

اإلندماج المعرفي، كما يتسم تالميذ الصفوف الثالثة األخيرة من المدرسة اإلبتدائية ) عمى تحقيق 
مرحمة الطفولة المتاخرة( بالشعور المختمط لكل من شكمي الممكية النفسية:) الممكية المحفزة، 
والممكية الوقائية(؛ حيث يظير بوضح الشعور بالممكية النفسية المحفزة حتى الصف الخامس 

ائي ثم يقل ىذا الشعور ويظير تدريجًيا الشعور بالممكية النفسية الوقائية بداية من الصف اإلبتد
السادس اإلبتدائي ) نياية الطفولة المتأخرة( ويستمر حتى نياية التعمم بالمدرسة اإلعدادية ) مرحمة 

ية ) مرحمة المراىقة المبكرة(، كما يتسم تالميذ الصفوف الثالثة األخيرة  من المدرسة اإلبتدائ
الطفولة المتأخرة( بالمقدرة عمى تحقيق اإلندماج الوجداني، واإلندماج المعرفي، ثم يصبح ىؤالء 
التالميذ أكثر مقدرة عمى اإلندماج المعرفي، واإلندماج السموكي خالل فترة التعمم بالمدرسة اإلعدادية 

 ) مرحمة المراىقة المبكرة(.

العممية التعميمية خالل الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي ىناك تأثير سمبي لجائحة كورنا عمى  (2
(م، وىو ما ظير جمًيا في تدني درجات 2120/ 2121(م، والعام الدراسي )2121/ 2102)

 الشعور بالممكية النفسية بشكمييا والمقدرة عمى تحقيق اإلندماج الدراسي بأشكالو المختمفة.

مة التعمم بالمدرستين اإلبتدائية واإلعدادية ) خالل مرحمتا أكثر أشكال اإلندماج الدراسي خالل مرح (2
الطفولة المتوسطة والمتأخرة، ومرحمة المراىقة المبكرة( ىو اإلندماج المعرفي المرتبط بالخبرات 
التعميمية المقدمة خالل فترة التعمم بمرحمة التعميم األساسي في حين أقل درجات اإلندماج الدراسي 

 عمى اإلندماج الشخصي.تتمثل في المقدرة 

 تٌصْبث انبحج:

فى إطار ما قدمو البحث الحالي من إطار نظري، وما تم تتضمنة من دراسات وبحوث سابقة، وما   
توصل إليو من نتائج، فإنو يمكن تقديم مجموعة من التوصيات لكل من: القائمين عمى العممية 

الت: عمم النفس والقياس النفسي، والتقويم التعميمية، وآلولياء األمور، ولمباحثين الميتمين بمجا
 التربوى تتمثل فى اآلتى:

ينبغي عمى مطوري المقررات الدراسية خالل فترة التعميم األساسي اإلىتمام بتضمين المقررات  (0
الدراسية لألنشطة التعميمية والتربوية المختمفة، تمك التى تساعد التمميذ عمى النمو الشامل في 
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و المعرفي، والنمو الوجداني، والنمو اإلجتماعي، والنمو األخالقي، والنمو جميع النمو:) النم
السموكي، والنمو الجسمي، والنمو المياري(، وعدم اإلقتصار عمى تقديم األنشطة التعميمية اليادفة 
إلى النمو المعرفي فقط، وخصوًصا خالل الصفوف الثالثة األخيرة من المدرسة اإلبتدائية) مرحمة 

المتأخرة(، وخالل فترة التعمم بالمدرسة اإلعدادية ) مرحمة المراىقة المبكرة( حيث أن  الطفولة
المقررات في صورتيا الحالية أدت إلى عجز التمميذ عمى تحقيق اإلندماج الوجداني واإلندماج 

 الشخصي.
ا تجييز معامل تكنولوجية حديثة داخل المدارس مزودة بشبكات لإلنترنت ذات سرعات رتفعة بم (2

ُيمكن الُمعممين من التواصل الفعال واإليجابي مع التالميذ عبر المنصات التعميمية المختمفة، وبما 
يزيد من مقدرتيم عمى التعمم والتفاعل والتواصل اإليجابي مع المعممين والمدرسة خالل فترة إنتشار 

 جائحة كورنا.
ررات الدراسي خصوًصا خالل مرحمة السعى من جانب القائمين عمى العممية التعميمية ومطوري المق (2

التعميم األساسي بالتعمم الرقمي، من خالل تحويل المقررات الدراسية إلى مقررات إلكترونية؛ يستطيع 
(، بل يجب pdfالتمميذ الحصول عمييا بسيولة، مع عدم اإلكتفاء بمجرد تحويل المقرر إلى صيغة )

 ترنت.تضمين أنشطة إلكترونية ُيمكن ممارستيا عبر اإلن

يجب عمى المعممين التواصل اإليجابي المباشر مع التالميذ أثناء فترة إنتشار وباء كورنا عبر  (2
اإلنترنت تواصاًل قائم عمى التفاعل المباشرة وليس مجرد تسجيل بعض الدروس والموضوعات 

باشر المتضمنة بالمقررات الدراسية ووضعيا عمى الصفحة الرئيسية لممدرسة؛ ذلك أن التفاعل الم
يتيح لمتمميذ مزيد من التفاعل اإليجابي، ويدفع بو إلى مزيد من النشاط والفاعمية أثناء التعمم وبما 
يزيد من قدرتو عمى الفيم واالستيعاب، وىو ما ينعكس بشكل مباشر في استشعارة بالممكية النفسية 

 وفي مقدرتو عمى اإلندماج بصورة المختمفة.

مين عمى استخدام بنك المعرفة والوسائط التكنولوجية المختمفة التى ينبغي تدريب التالميذ والمعم (2
تمكنيم من الحصول عمى المعمومات والخبرات التعميمية المتعمقة بالموضوعات الدراسية بسيولة 
ويسر، وبما يزيد من ميارات البحث العممي لدييم، وىو ما يتطمب من أولياء األمور والمعممين حث 

الحسابات الخاصة بيم عمى بنك المعرفة، كما يتطمب من إدارة المدرسة  التالميذ عمى تفعيل
والقائمين عمى العممية التعميمية تقديم دروات تدريبية عبر اإلنترنت لمتالميذ والمعممين عمى حد 
سواء في كيفية استخدام شبكات التواصل اإلجتماعي في التعمم الفعال، وكذلك تدريب المعممين عمى 

نواتج تعميمية إيجابية في ظل التعمم اليجين، بما يتعكس في تحسين الشعور بالممكية  كيفية تحقيق
 النفسية، واإلندماج الدراسي بأشكالو المختمفة.



        سيد محمدى صميده حسن د/          الشعور بالملكية النفسية واإلندماج الدراسي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي: دراسة نمائية طولية 

 ربمعت بٌزسعْد –جمهت كهْت انرتبْت                         222(                                       2222– ّنبّس) –(  73انعدد )

اإلىتمام بتطوير المقررات الدراسية بمرحمة التعميم األساسي بما يتناسب والخصائص النفسية  (2
ات لألنشطة التعميمية والتدريبية المستمدة من لمتالميذ خالل تمك المرحمة؛ حيث يجب تضمين المقرر 

الواقع الفعمي لمتمميذ بما ٌيمكنو من اإلندماج دراسًيا خالل فترة التعمم، وكذلك يجب أن تتضمن 
المقررات الدراسية خالل الصفوف الثالثة األولى من المدرسة اإلبتدائية ) مرحمة الطفولة المتوسطة 

التمميذ عمى استشعار قيمة العممية التعميمية، وقيمة المدرسة،  ( مجموعة من األنشطة التى تساعد
وقيمة العمم والعمماء بما ينعكس في إرتباط التالميذ اإليجابي بالتعمم واكتساب الخبرات والمعارف 
والميارات المختمفة، وىو ما سيؤدي بالضرورة مستقباًل إلى نمو الشعور بالممكية النفسية تجاه 

والبحث واإلبتكار، وكذلك نمو مقدرتيم عمى اإلندماج بأشكالو المختمفة وىو ما المدرسة والتعمم 
 سيؤدي حتمًا إلى نتائج تعميمية إيجابية.

يجب عمى المعممين والباحثين الميتمين بمجال عمم النفس التعميمي، ومجال القياس النفسي،  (2
تطوير استراتيجيات تدريسية ومجال التقويم التربوى، ومجال المناىج وطرق التدريس؛ السعى نحو 

مناسبة تتناسب وطبيعة التعمم اليجين، وعمميات التحول الرقمي الذي تشيدىا العممية التعميمية 
 حاليًا.

ينبغي عمى الباحثين في مجال عمم النفس ومجال القياس والتقويم بصورة خاصة ومجال التربية  (2
ة أم المستعرضة وخصوًصا الدراسات النمائية بصورة عامة اإلىتمام بالدراسات النمائية سواء الطولي

الطولية لما ليا من أىمية في التعرف عمى ماىية وطبيعة المتغيرات التربوية والنفسية المختمفة، 
وبما يزيد من فيم عممية التعمم خالل المراحل النفسية المختمفة، وبما ينعكس في مخرجات إليجابية 

 لعممية التعمم.

 :  دزاسبث مقرتحت ًحبٌث

فى ضوء ما توصل إليو البحث من نتائج يقترح الباحث عدد من البحوث والدراسات التى يمكن 
 إجراؤىا مستقبميًا وىى:

إعداد برامج تدريبية لتحسين المشاعر المرتبطة بالممكية النفسية الُمحفزة خالل فترة التعمم بالمدرسة  (0
الطفولة المتوسطة( وحتى الصف الخامس اإلبتدائية وخصوًصا الصفوف الثالثة األولي ) مرحمة 

 اإلبتدائي.
إعداد برامج تدريبية لتحسين المشاعر المرتبطة بالممكية النفسية الوقائية خالل فترة التعمم بالمدرسة  (2

 اإلعدادية ) مرحمة المراىقة المبكرة(.
ية المختمفة إجراء دراسة نمائية مستعرضة تضم عينات من المتعممين خالل المراحل النفسية والعمر  (2

بداية من مرحمة الطفولة المبكرة وحتى مرحمة الشباب ) نياية التعميم الجامعي( لمتعرف عمى الطبيعة 
 الديناميكية النمائية لكل من: الشعور بالممكية النفسية، واإلندماج الدراسي.
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ة النفسية، إجراء مزيد من الدراسات لمتعرف عمى أثر جائحة كورنا عمى المشاعر المرتبطة بالممكي (2
 واإلندماج الدراسي خالل المراحل الدراسية المختمفة كالمرحمة الثانوية والمرحمة الجامعية.

إعادة تطبيق الدراسة الحإليو عمى عينة من طالب وطالبات المرحمتين الثانوية، والجامعية عن طريق  (2
 ليو فى الدراسة الحاليو.إجراء دراسة نمائية: طولية أو مستعرضة ومقارنة النتائج بما تم التوصل إ

إجراء دراسة ىادفة إلى التحقق من النموذج البنائي لمعالقات بين كل من: بيئة التعمم المدرية،  (2
 والشعور بالممكية النفسية، واإلندماج الدراسي.

إعداد برامج تدريبية لتحسين اإلندماج الدراسي خالل مرحمة التعميم األساسي، مثل التدريب عمى  (2
 ت التعمم النشط، واستراتيجيات التنظيم الذاتي.استراتيجيا
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 سار امل

 أًالً: املسار  انعسبْت:

(. فاعمية استخدام برمجية تعميمية مقترحة لوحدة تكنولوجيا المعمومات 2102أحمد فييم بدر )
المقررة عمى تالميذ الصف األول اإلعدادي عمى كل من التفكير البصري والتحصيل الدراسي 

 .22 -20(، 02)2التالميذ نحو استخدام الكمبيوتر. مجمة رابطة التربية الحديثة، واتجاىات 

(. تعزيز الدافعية الذاتية لتعمم العموم والمسئولية اإلجتماعية من خالل 2100أحالم الباز الشربيني )
(، 2)02التعمم الخدمي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية.  المجمة المصرية لمتربية العممية، 

222- 222. 
(. أثر استخدام المدخل المنظومي عمى تحسين التحصيل النحوي 2101أماني حممي عبد الحميد )

وتنمية القدرة عمى الدافعية لإلنجاز لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية، مجمة القراءة والمعرفة، 
012(0 ،)21- 22. 

ى من التعميم األساسي بمحاظفة (. مشكمة التسرب من التعميم فى الحمقة األول2102أمل زكريا قطب )
 .222 -222(، 2)22البحيرة. مجمة كمية التربية بطنطا، 

(. مشكالت الطفولة: التشخيص والعالج. الرياض: مكتب التربية 2100بمقيس إسماعيل داغستاني )
 العربي لدول الخميج.
دار المعارف  (. عمم نفس النمو: الطفولة والمراىقة. القاىرة:0222حامد عبدالسالم زىران )

 المصرية.
(. مؤشرات تعميم التعميم األساسي في مصر في ضوء األىداف الدولية 2121فرج رجب أبو سميمان )

 .222 -222(، 020)2لمتنمية المستدامة. كمية التربية ببنيا، 
(. دراسة إحصائية ألسباب التسرب من التعميم األساسى. المجمة 2102سناء أحمد عبد الحميد )

 .022 -022(، 0)0لإلقتصاد والتجارة،  العممية
(. اليدر اإلقتصادي الناتج عن تسرب الفتيات من التعميم في مصر وسبل 2102سويمم جودة سعيد )

 -022(، 0)2مواجيتيا: رؤية استشرافية. المجمة العربية لدراسات وبحوث العموم التربوية، 
220. 
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 .22 -0(، 2) 2العممية، 

(. التخطيط لمواجية مشكمة التسرب في مدارس التعميم األساسي في 2121مديحة عارف محمد)
مصر باستخدام أسموب التحميل البيئي. رسالة ماجستير )غيرمنشورة(، كمية التربية، جامعة 

 سوىاج.
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