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في  ودورها للمعلم  القيادي سلوكلاألساسي لمدركات تالميذ مرحلة التعليم 

 يهماإلستمتاع األكاديمي لدبالتنبؤ 
 

 إعداد

 سلمى محمد إبراهيم حسان           د. تامر شوقى إبراهيم محمود أحمد عمرأ.د.

 )أستاذ علم النفس التربوى

 جامعة عين شمس( -كلية التربية 

              )مدرس علم النفس التربوى

 جامعة عين شمس( -التربية كلية 

بقسم علم النفس التربوى  معيدة)     

 جامعة عين شمس( -كلية التربية 

 

  ملخص البحث

في التنبؤ باإلسففففففففففففففتمتا   للمعلم السففففففففففففففلور ال يادي المدرر دوريهدف البحث الحالى إلى الكشفففففففففففففف  عن               
والعينة األسفففففاسفففففية من  ،من تالميذ مرحلة التعليم األسفففففاسفففففي تلميذا  ( 131ت من )واوتألفت عينة األد ،األكاديمي

( 13.84) عمري بمتوسط  ،( سنة13-15إمتدت أعمارهم بين )من تالميذ مرحلة التعليم األساسي  تلميذا  ( 370)
واإلسفففففتمتا   للمعلم، السفففففلور ال يادي المدرر) هما نا ياسفففففوُطبق عليهم م ،( سفففففنة1.20سفففففنة وف حراف م يار  )

بعدي كشففففت  تاال البحث عن تنبؤ  ؛ حدار المتعدد التدريجىإلتحليل اومن خالل اسفففتمداس أسفففلو   ،(األكاديمي
م االجتماعي، وتدريب وتوجيه التالميذ( بأبعاد اإلسففتمتا  األكاديمي )إسففلو  عالسففلور ال يادي المدرر للمعلم )الد

، بينما تنبأ دور التلميذ في الفصل، والنظاس المدرسي(و المعلم في التدريس، وطرح األسئلة والحوار داخل الفصل، 
 ديمي.فقط ببعد )النظاس المدرسي( إحدي أبعاد اإلستمتا  األكا بعد )تطبيق المبادئ التربوية(

 

Abstract: 
     The aim of this research is to investigate the roles that play perceived 

leadership behavior of the teacher, the sapmle of tools consisted of (131) pupils 

of the basic education and the basic sample of (370) pupils of the basic education 

with an average age of (13.84) years and a standard deviation of (1.20) years, and 

measures were applied to them (perceived leadership behavior of the teacher , and 

academic enjoyment),By using  multi-step regression analysis method. we found 

that revealed a prediction of the dimensions of the teacher's perceived leadership 

behavior (social support, training and guidance of students) in the dimensions of 

academic enjoyment ( the teacher's style of teaching, asking questions and dialogue in 

the classroom, the role of the student in the classroom, and the school system), while 

(application Educational principles) only predicts the dimension of (the school 

system) one of the dimensions of academic enjoyment. 
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 المقدمة

بين التالميذ ومعلميهم في الممسففففففففففينات من ، وبالعالقات ة التعلم داخل غرفة الصفففففففففف يزاد اإلهتماس بعمل             
يهتم بدراسفففة خصفففاال المعلمين، والعالقات  School Psychologyوبدأ علم النفس المدرسفففي ،القرن العشفففرين

  .لتعليميةبينهم وبين تالميذهم، وذلك بإعتبار أن المعلم هو حجر األساس في العملية ا
ته على المتعلم اسلور المعلم، وف عكاس دراسةو  ،العملية التعليميةالعلم على البحث في هذا  ويتركز إهتماس             

في الموق  الصفففففففففففي، حيث يق  على عاتق المعلم دور كبير في اإلرتقا  بالعملية التعليمية، فهو ميسففففففففففر للتعلم، 
يتفاعل م  غيره من المعلمين، وأوليا  األمور،  بهذة األدوارومن خالل قيامه  ،وقااد للفصففففففففففففففل، و موذ  للملق

بمثابة عملية دينامية يتحتم  هذا التفاعلوُيعد ، تفاعله م  تالميذه يحتل أهمية خاصففففففففففففففة م  ذلك فإنوالمديرين، 
فقد تؤثر  لتاليعلى هذا التفاعل وبا ممارسفففات المعلم داخل غرفة الصففف تؤثر و  داخل الصففف  الدراسفففي،وجودها 

 .على األدا  المعرفي والتحصيلي للتالميذ
 ،ي السفففوي للتلميذالصفففحالعالقات اإليجابية بين المعلم والتلميذ تعتبر أمرا  أسفففاسفففيا  لتحقيق النمو كما أن               

على تكوين شفففففمصفففففياتهم سفففففوا  من الناحية المعر ية أو  –بشفففففكل أسفففففاسفففففي  -العالقات بينهما تؤثر نإف ومن ثم
  ، يقضففففي أوقاتأ طويلة في تفاعله معهم داخل غرفة الصفففف  الدراسففففي المعلم ، وبماصففففة أنأو السففففلوكية الوجدا ية

على  إيجففففابي أن يحففففافى على عالقففففاتففففه الطيبففففة م  التالميففففذ بمففففا ينعكس بشففففففففففففففكففففل لففففذلففففك يجففففب على المعلم
لم  األساسي ميلفي مرحلة التع الطفل كان ولما ،(Solheim, Nielsen & Wichsotrm,2012,p250)سلوكهم
 جو يسود ضبط إلى يحتا  فهو مساعدة، أو توجيه دون  التصرف على قادرا   تجعله النضل من درجة إلى بعديصل 

 يتيح مثمرا   مكا ا   الفصففففل من تجعل التي الظروف تهيئةيسففففتطيعون  ال يادة، بروح يتمتعون  علمينم الفصففففل، وفلى

الفصفففففففففل  داخل التفاعل عملية  جاحتر  الباحثة أن (، و 247ص، 2013،أحمد )أشففففففففرف للعمل الفرص للتالميذ
 القدرات توفر  حيث قيادية، كفا ات من به يتمت  ما وعلي المعلم شففففففففففففمصففففففففففففية على يتوق  وأ ماطها وحدودها
 المدارس تدعم أن ويجب ،بكفا ة وفدارته الصففففففففففف ، في الفعالة للمشفففففففففففاركة الفرص للمعلمين ال يادية والمهارات

 المجاالت في األكاديمي  إلسففففففففففتمتا ا يحقق بما التالميذ لد  التعلم خبرات علمينوالم التعليمية والمؤسففففففففففسففففففففففات
 ,Frenzel, Ludtkeكما أوضففففففحت دراسففففففة ،(Hagenauuer & Hascher, 2014,p27)الممتلفة األكاديمية

Goetz, Pekurn & Sutton(2009)  ،أن إسففتمتا  التالميذ بعملية التعلم هو أمر مهم لنجاح العملية التعليمية
 أن عن  Santa (1998) دراسفففففففففةفهو يجعلهم أكثر داف ية للمشفففففففففاركة في األ شفففففففففطة التعليمية، وأ هرت  تاال 

 الرايس المصفففففففففففدر وكا ت هي لهم، بالنسفففففففففففبة ملهمة تعتبر  المعلمين م  اإليجابية العالقات أن يرون  التالميذ

 ,As cited in Frenzel, Ludtke, Goetz, Pekurn & Sutton)باإلسففففففففففتمتا  األكاديمي إلحسففففففففففاسففففففففففهم

2009,p31)       
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شفففمصفففية في نبيالأن العالقات  Mcfarland, Murray & Phillipson (2016) أوضفففحت دراسفففةكما             
األكاديمي لد   إلسفففففففتمتا المهارات المعر ية، واو تؤثر على بعض النواتل النفسفففففففية لد  التالميذ  ةالبيئة المدرسفففففففي

أن دعم المعلم للتالميففففذ والعالقففففات  Aldridge,Afari&Fraser (2013)وأ هرت  تففففاال دراسفففففففففففففففففة التلميففففذ، 
 بشكل قوي لإلستمتا  األكاديمي لد  التالميذ. ةمنبئ’ الشمصية بينه وبين التالميذ كا ت 

في التنبؤ باإلستمتاع األكاديمي  للمعلم السلوك القيادي المدرك دور لذلك فالدراسة الحالية تهتم بدراسة           
 لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي.

 البحث:مشكلة 

السلور الحالية من العديد من المؤشرات النظرية والنتاال اإلمبري ية الدالة على عالقة   بعت مشكلة الدراسة           
 :يليُتلمصها الباحثة  يما  ؛واإلستمتا  األكاديمي للمعلم ال يادي المدرر

، Levine(2011) اتفق كال  من  حيث ،لهلدعوة إلى دراسة السلوك القيادي للمعلم ومدركات التالميذ ا           
Bonduris(2011)،  (2015سعيد سليمان،أمل الهدابي)و، Powles (2016) ،Duval (2016)  على ضرورة دراسة

 سلور المعلم كقااد لما له من أهمية في العملية التعليمية وفي البيئة المدرسية .
 ,Frenzel, Ludtkeدراسة  أوصتحيث  ،باإلستمتاع األكاديمي المدرك للمعلم عالقة السلوك القيادي         

Goetz, Pekurn & Sutton (2009)  وف عكاس ذلك على  ،ميذوالتال ال ياد  بين سلور المعلم دراسة العالقةبأهمية
دراسة  Rosas (2016)وفقترحت دراسة  اإلبتدااية،في مجموعات عمرية ممتلفة كالمرحلة  األكاديمي لديهم إلستمتا ا

بإجرا   Pryant (2017)دراسة  وتقترح ،لسلور المعلم على اإلستمتا  األكاديمي للتالميذمباشر الالتأثير المباشر وغير 
 .للكش  عن المصاال ال يادية لد  المعلم وآثارها على سلور التالميذ في الفصول المدرسية الدراساتالمزيد من 

فى التنبؤ  للمعلم القيادي المدركللسلوك تتلخص مشكلة البحث فى السؤال التالى: ما االسهام النسبى و         
إسلوب المعلم في التدريس، وطرح األسئلة وإدارة الحوار، ودور التلميذ في الفصل، ) األكاديمياإلستمتاع أبعاد ب
 لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي؟ (النظام المدرسيو 
 

 أهداف البحث:

 واإلستمتا  األكاديمي. للمعلم لعالقة بين السلور ال يادي المدررا التعرف على -1

 اإلستمتا  األكاديمي.أبعاد في التنبؤ ب للمعلم الكش  عن اإلسهاس النسبي للسلور ال يادي المدرر -2

 البحث:أهمية 

 

 األهمية النظرية:-أ

، حيث تحتا  المكتبة ةوالتربوي ةالنفسفففي ياتيعد موضفففو  الدراسفففة من الموضفففوعات الحديثة  سفففبيا  في األدب           
وعالقته باإلسففففففففففتمتا  األكاديمي،  للمعلم النفسففففففففففية والتربوية إلى إطار  ظري وافو حول السففففففففففلور ال يادي المدرر

 متغيري التي تجم  بين  -ون في حدود علم الباحث-باإلضفففففففففافة إلى أن هذه الدراسفففففففففة تعد الدراسفففففففففة العربية األولي
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اجها في تقديم صففففورة أكثر وضففففوحا  عن طبيعة تسففففهم  تا وقد)السففففلور ال يادي المدرر، اإلسففففتمتا  األكاديمي(، 
 بين هذين المتغيرين.العالقة 

 األهمية التطبيقية:-ب

قد تفيد  تاال الدراسففففففففففففففة الحالية في تقديم مقترحات لكليات التربية حول اإلهتماس بإجرا  اختبارات للقبول للمعلمين  -1
 الفعالة.الجدد الذين تتوافر لديهم اإلستعدادات الالزمة لل يادة 

 اإلستمتا  األكاديمي لد  التالميذ.إعداد برامل  فستربوية لتنمية  وقد تفيد أيضا  في -2
 

  :مصطلحات الدراسة

الباحثة  هعرفوت :Perceived of  teacher leadership behavior لمعلمالمدرك ل السلوك القيادي -1
جهودهم من أجل اإلرتقا  بالعملية وتنظيم  شاطهم،  توجيهو  عليهم،قدرة المعلم القااد في التأثير ل إدرار التالميذ و" ه

 التعليمية".
الباحثة بأ ه" إ فعال إيجابي يدف  التالميذ لإل دما   تعرفه’ و :Academic enjoymentاإلستمتاع األكاديمي  -2

 من أجل المتعة التي تحدث له من النشاط ذاته". وأدااهاالتعلم،  أ شطةفي 
 

 والدراسات ذات الصلة طار النظرىإلا  

 معلملل المدرك المحور األول: السلوك القيادي

 تمهيد:

وذلك في تالميذه،  وقدرات ومعارف ومهارات قيميعد المعلم هو القااد الفعلي للتغيير في أي مجتم  بما يغرسه من             
داخل الفصل، لذا يحمل المعلم مسؤولية عظيمة إلعداد جيل وا و قادر على مواجهة التحديات  معهم من خالله تفاعله

 .المستقبلية
 أوالً: تعريف السلوك القيادي للمعلم:

" القدرة التي يؤثر بها المعلم تتعدد التعريفات التي يقدمها الباحثون للسففففففففففففففلور ال يادي المدرر للمعلم ومنها مثال  أ ه          
 "كسففب طاعتهم وفحترامهم من أجل اإلرتقا  بالعملية التربوية لهعلى تالميذه وتحسففين مسففتو  أدااهم والتأثير فيهم بطريقة يتسففنى 

م   ها "األدوار والمسفففففؤوليات التي يتلقاها المعلمون م  التالميذ في فصفففففولهم الدراسفففففية و كما أ (،8،ص2009)هبة الصفففففمعيدي،
 " العملية التي يقوس بها المعلمون فرديا  أو، وهي أيضفففففففا  (Wenner&Cambell,2017,P15الزمال  خار  الفصفففففففل الدراسفففففففي")

خرين في المدارس لتحسففففين األسففففاليب والممارسففففات التعليمية بهدف زيادة اآلعضففففا  األجماعيا  بالتأثير على زمالاهم، ومديريهم و 
السففففففففففلور ال يادي للمعلم هو "  و  التأثير الذي يتركه سففففففففففلور كما أن  ،(York&Duke,2004,p288تعلم التالميذ وف جازهم" )

القدرة على التعبير عن الذات، وحل الصفففففففراعات وفهم اإل فعاالت في جو  همفي مواق  التعلم بشفففففففكل يتيح لتالميذ المعلم على ال
ن به والثقة  يه والتواصففففففل معه وقيادته بشفففففكل فعال من أجل يتميز بالمرو ة والمركزية الذات، ويسفففففمح بقبول اآلخر وحسفففففن الظ

وتتفق الباحثة بتعريفه على أ ه قدرة لد  المعلم تمكنه من ، (164،ص2005)صففففففففالح الدين عراقي، تحقيق الهدف وبلوغ اآلمال
 عر ية والوجدا ية.   التأثير على التالميذ تظهر في شكل سلور يقوس به يكون لهذا السلور تأثير على ممرجات التالميذ الم
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الباحثين في تعريف السلور ال يادي لد  المعلم فمنهم من تناولها على أ ها قدرة  تباين وجهات  ظرأ ه  وترى الباحثة    
على أ ها أدوار ومسؤوليات يقوس بها ومنهم من تناولها ، (2009هبة الصمعيدي،مثل ) لد  المعلم يؤثر بها المعلم على تالميذه

 مثل على أ ها  و  التأثير الذي يتركه سلور المعلم على تالميذه، وآخر تناولها (Wenner&Cambell,2017) مثل المعلم
 .(2005صالح الدين عراقي،)

 السلوك القيادي للمعلماً: أبعاد ثاني

 :هي رايسةلمعلم له ثالثة جوا ب السلور ال يادي لأن  Katzenmeyer& Moller (2001,p17)ير     
 المتمصل في المناهل الدراسية.و الميسر، و المرشد، و فالمعلم القااد هو المدر ،  التالميذ:قيادة  - 1
 ا  عضو وأن يكون  للعمل،باحث فهو أن يكون أهداف المدرسة، التركيز على : الحفاظ على تنظيم المدرسة، التنفيذيةقيادة المهاس  -2

 في فرق العمل.
 في رابطات اآلبا  والمعلمين. عضووأن يكون اللجان،  في عضويةأن يكون له  والمشاركة:ال يادة من خالل صن  القرار  -3

ً ثالث    السلوك القيادي للمعلم:: مهارات ا

 :إلى لمعلم القاادامهارات  Nichols (2011,p19)يصن   

على التواصل م  تالميذه،  ا  يكون قادر وبالتالي :  A sense of purpose and direction اإلحساس بالهدف واإلتجاه -1 
 فهم أهداف التعلم. إلىالتالميذ أيضا   ويحتا 

أ( التعلم   ( المحتو  الذي يقوس  والشغ   حو أربعة أمور القدرة على فهم رغبات اآلخرين، أي:   Enthusiasm الحماس  -2
 تقلل من فرص  جاحهم. هذه األمورالحماس ألي من وففتقاد المعلمين إلى  بتدريسه   ( تالميذه   د( التعليم الفعال،

:  يحتا  التالميذ إلي اإلعتقاد بأن المعلمين يهتمون بهم و جاحهم كتالميذ personal relationship العالقات الشمصية  -3
مكا ا  رايسيا  في  The concept of unconditional positive regardويحتل مفهوس اإلحتراس اإليجابي غير المشروط  ،

 عالقات إيجابية والتواصل م  كل تلميذ في فصله . بنا تطوير العالقات ، فالمعلم القااد هو من لديه القدرة على 

بمعلميهم، فهم يريدون أن يشعروا بأن مصالحهم آمنة في يد المعلم  على ثقة أن يكون التالميذ أي Integrity: النزاهة -4
 .في تقديم المدمات لهم وبيذل جهده يؤذيهمأن المعلم لن القااد، و 

 إتقان المعلم القااد ومعرفته العلمية بأحدث التطورات في البرمجيات،أي :  Technical Masteryالفنيات   التمكن من -5
 الوسااط اإللكترو ية، وجم  المعلومات اإللكترو ية، وأدوات التعلم.و  والتعلم عن بعد ،

 ً  النواتج المرتبطة بالسلوك القيادي لدى المعلم: رابعا

في  الجداد حيث يتم دعم الزمال  المعلمين، المدرسةتطوير ساعد المعلمين القادة في تالتعاون والمشاركة الجماعية إن   
الذين لديهم مهارات ممتازة في التدريس  ون لموالمعتجربة أساليب جديدة، وتشجيعهم على تحمل مسؤوليات ال يادة الماصة بهم، 

يقترح ، و ( (Keungbang&Miao,2017,p93في  جاح المدرسة أساسا  مهما  لديهم رغبة قوية في مساعدة اآلخرين يعتبرون 
Leithwood(1998,p87)  أن قيادة المعلم تساهم في فعالية المدرسة وفعالية المعلم وذلك من خالل تحسين الكفا ة الذاتية

 .علم والتي بدروها تفيد التالميذللم
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القادة  وأن المعلمين أن أساليب قيادة المعلم لها آثار كبيرة على أدا  التالميذ في المدرسة، Tsai(2017,p477)ويذكر  
التغيير  واإلستفادة من الفرص لتعزيز ،بين الزمال  التواصل الفعال، و يعملون على بنا  ييسرون التعلم والتعليم أل فسهم واآلخرين

ادرين ق من السلور ال يادي يكو وا القادة قادرين على الحفاظ على مستو  أعلىكان المعلمين ما لكو ة، اإليجابي في البيئات المدرسي
تعكس قيادة المعلم فكرة أن معارف و  تاال التعلم التي سيحصل عليها التالميذ أفضل،  وتكون على توفير فرص التعلم بشكل افضل، 

 .York&Duke,2004,p2) المدارس وتعلم التالميذ فعاليةالمعلمين ومهاراتهم وخبراتهم يمكن استمدامها بفعالية لزيادة 
 ً  المعلمون القادة  : خصائصخامسا

 :وهييتمت  بها المعلمون القادة  التي Spears (2010,pp27-29)تناولها عشر خصاال  هنار   

لجمي  األفراد ويعطي لهم ينصففففت وهو من أهم جوا ب ال يادة لد  المعلم، وعلى المعلم القااد أن  :Listeningاإل صففففات  -1
لحاجات تالميذه  المعلم نصفففففففتأن ي  صفففففففاتويشفففففففمل اإل ،دورأ  مهما  في التعلم  صفففففففاتاإل ، حيث يلعب فس القدر من األهمية

 ومطالبهم.
ضفففففهم كأشفففففماص عدس رفالنوايا الحسفففففنة لهم و  ففتراضبل مشفففففاعرهم وأفكارهم و وتق ،فهم تالميذه : أيEmpathyالتعاط   -2
 .ما لديهم سلوررفض  يظطر إلىعندما  حتى
 في ممتل  المجاالت.القدرة على التمفيف من معا اة التالميذ  : وهيHealingالتمفيف من معا اة التالميذ  -3
يكون على  وأن: أي يكون لد  المعلم القااد وعي ودراية بكل االحداث حوله، Awareness دراية المعلم بما يحدث حوله -4

 .ألدوارهم كقادةإستعداد لتقييم الجوا ب السلبية واإليجابية 
اآلخرين بدال  من  قنا إ إلىفهو يسففففعى  المعلم القااد على اإلقنا  وليس على سففففلطة مكا ه، : يعتمدPersuasion قنا اإل -5

 .إجبارهم على اإللتزاس
أو طويلة  قصيرة األمدسوا  األهداف في كون لد  المعلم القدرة على التفكير أي أن ت: القدرة على وض  تصورات للمستقبل -6

أولويات متعلما  مد  الحياة قادرا  على تحديد ومما يساعده على تحقيق ذلك أن يكون ورؤية الصور األوس  للمستقبل،  األمد،
 مدرسته.

، والنتاال المحتملة ألي قرار مسفففففتقبليفهم الدروس المسفففففتفادة من الماضفففففي وواق  الحاضفففففر  : وهيForesightالبصفففففيرة  -7
 .وقدرته على تقديم المشورة للزمال 

 إدارة الفصل بكفا ة، وتوجيه التالميذ  يه.أي قدرة المعلم على : Stewardshipوتوجيهه إدارة الفصل   -8
 تنميةبشفففففففدة ب االمعلم ملتزم  أي أن يكون : Commitment to the growth of peopleراد لألفتنمية بتحقيق الاإللتزاس  -9

 ذ، وتعزيز تلك ال يمة.كل تلميشمصية 
: يمارس المعلمون القادة بنا  المجتم  في الفصل بإستمداس التعلم التعاو ي، Community Buildingالمجتم  بنا   -10

 والتعلم القاام على حل المشكالت، وتقنيات التعلم البنااية. 
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 المحور الثاني: اإلستمتاع األكاديمي 

 

 تمهيد

والتي يمكن أن يكون لها  التي تحدث أثنا  التعلمالموجبة  التالميذ مجموعة متنوعة من المشاعر واإل فعاالت ريمب’ 
يقبل  التلميذ يجعل فاإلستمتا  األكاديميعلى تعلمه، وتزداد قابلية التعلم لد  الفرد كلما زاد إستمتاعه بما يتعلمه، موجبة  تأثيرات

اإلستمتا  بذ التلمي ريمب’  متعلم  شط مندمل في تعلمه محبا  له ومستمتعا  به، لكن إذا لم إلىيتحول ، و ويندمل  يه ،ى التعلمعل
 حب من الوض  التعليمي ويركز على أشيا  آخر  تمنحه المتعة.قد ينسفي التعلم ف

   أوالً: تعريف اإلستمتاع األكاديمي

، (Pekurn,Goetz&Tiz,2002,p96) هو" واحد من أكثر المشاعر اإليجابية التي تحدث في الفصل الدراسي 
 .يؤثر على ما إذا كان التالميذ سيندمجون في المحتو  الممت  يمكن أن هو إ فعال إيجابياألكاديمي  اإلستمتا و 
(Schukajlow,2015,P138.) 

اإلستمرار في اإل جاز واإل دما ، وتقييم المواق  بطريقة إيجابية، من خالل المشاعر الوجدا ية في " رغبة المتعلم كما أ ه
 " حالة من السفففففعادة العاطفية أو النفسفففففية"، ، وهي أيضفففففا  (436،ص2016بالتعلم)بندرعبدهللا،اإلسفففففتمتا  المرتبط التي تعبر عن 

Kuppens,Realo&Diener,2008,p68)) حالة سفففففيكولوجية مثالية تقود إلي أدا  النشفففففاط من أجل النشفففففاط ذاته"  ه، كما أ "
تعلم بالتعامل م   شفففففففففففاط إيجابي،  يظهر ذلك ، على سفففففففففففبيل المثال ، عندما يسفففففففففففتمت  الم "هوو  ،(427،ص2016)بندرعبدهللا،

" يشفففير  وهو، (Buff, Reusser& Dinkelmann, 2016,p424)"وبتعلم أشفففيا  جديدة ،يتمت  بالتحدياتو المحتو  التعليمي، 
ته العقلية وأهدافه اشعور التلميذ بالسعادة من عملية التعلم  فسها، والرضا واإلرتياح عما يؤديه من أعمال تتناسب إمكا ا مد  إلى

 .(383ص، 2017ومحاولة الوصول بالعمل إلى درجة اإلتقان ")حسني النجار&أمل زايد،الذاتية، 
اديمي بأ ه" إ فعال إيجابي يدف  التالميذ لإل دما  في كوفي ضففو  ما سففبق تر  الباحثة أ ه يمكن تعريف اإلسففتمتا  األ        

 ".من أجل المتعة التي تحدث له من النشاط ذاته وأدااهاالتعلم،  أ شطة
 ثانياً: اإلستمتاع األكاديمي والمفاهيم ذات الصلة

 لسففففففففففففففرورللتالميذ ا"إكتسففففففففففففففا  المعارف أو المهارات بالطرق التي تحقق هو: Joyful Learningالتعلم الممت   -أ   

Pleasureالتعلم مما لسفففففعادة من خالل زيادة دافعيتهم ومشفففففاركتهم وف تباههم في عمليات التعلم، وتعزيز الجوا ب الوجدا ية في وا
" التعلم الذي يقوس على اللعب وحل المشفففففففففففكالت والممارسفففففففففففة والتطبيق  أن التالميذ، كماالمعر ية لد  مليات يؤثر إيجابيا  في الع

 واإلهتماس بالجوا ب الوجدا ية في التعلم إلي جا ب الجوا ب المعر ية والمتمثلة في التشفففففففففففففويق، وحب اإلسفففففففففففففتطال ، والشففففففففففففففغ ،
 (.123،ص2018، والمرح )آمال أحمد،والتعاون، والتواصل

: هو عمل إسففففففففتراتيجي يهدف إلى تطوير الموق  التعليمي  Learning for Fun مرحالتعلم من أجل تحقيق ال -    
مشففففففاعر الملل أو اإلحباط التي قد تصففففففاحب  قللمتا  المتعلمين بما يتعلمو ه، ويسففففففتبصففففففورة دقيقة من خالل تنظيم يهدف إلي إ

 (.12،ص2017المواد التعليمية ذات الطبيعة األكاديمية القاامة على اإلستدالل والمنطق )إبراهيم رفعت،
"هي إستراتيجية تعلم تتيح للمتعلم الفرصة ألن يستمدس حواسه بشكل :  Educational humorالفكاهة التربوية -ففففففف    

تربويا  ") بيلة عبد و صفففففففففحيح، وتجذ  إ تباهه بشفففففففففكل يثير إبتسفففففففففامته، وتجعله يفكر بشفففففففففكل واعي  يما مطلو  إ جازه أكاديميا   
 (.148،ص2011الرؤوف،
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 ثالثاً: مكونات اإلستمتاع األكاديمي

يقوس هذا المفهوس على مجموعة من المكو ات تتمثل في التشويق، وحب اإلستطال ، والشغ ، والتعاون، والتواصل،            
حصول التالميذ على  اإلستمتا  بالتعلم يتضمنوبذل الجهد، والمرح ،والفمر، والمشاركة لكل التالميذ في كل عمليات التعلم، كما 

ا  بالتعلم الذي يقوس على المشاركة القاامة على المعنى، وير  محتو  التعلم المحبب الذي يحقق اإلستمت
(Hascher(2011,p497&Hagenauer فسيولوجيأن لإلستمتا  األكاديمي خمس مكو ات )الوجدا ي، والدافعي، وال ،

)¼ ي يم الوض  بطريقة إيجابية و مكون عاطفي(، )¼ واإل فعالي، والمعرفي(، المتعلم الذي يستمت  بالتعلم:  يشعر بالبهجة 
، معدل  بض مثلاستجابة فسيولوجية ) نتل اإلستمتا  األكاديمييو (، دافعييريد مواصلة التعلم )مكون و العنصر المعرفي(، 

 . مثل،تعبير اإل دهاش(خصاال تعبيرية )و عالي(، 
 رابعاً: خصائص اإلستمتاع األكاديمي   

ا  سفففتمتا إن شفففعور التلميذ باإل       أثنا  التعلم أمر مهم لنجاح العملية التعليمية، كما إن متعة التالميذ تجعلهم أكثر حماسفففف 
وأن حكمة المعلم في توفير مناخ تعليمي يتسم باإل ضباط السلوكي للمتعلمين، وتشي   يه روح  (،Alshara,2015,p150)للتعلم

تمتلك العديد من مهارات التواصفففففل اإل سففففا ي، بحيث يكون  تتطلب شففففمصففففيات قيادية مؤثرة ، كل ذلك يتطلباإلسففففتمتا  بالتعلم
وتحقيق األهداف المحددة من قبل بالنسبة للمتعلمين )ماجدة ، قادرا  على شحذ العقل لعمليات  شطة واإلستمتا  بالعملية التعليمية

 (.432،ص2016مصطفى،
 ً  : دور المعلم في تحقيق اإلستمتاع األكاديميخامسا

 لديهم مواق  إيجابية تجاهتكون  ال فصففففففففففففففولهم أو أنلجمي  تالميذهم  عدس محبةفي المجال التعليمي، يتوق  المعلمون          
مشفففففاركة التالميذ في عمليتي التعلم والتعليم، فعندما يحب التالميذ  يسفففففيرولذلك على المعلمين أن يبحثوا عن وسفففففاال لت، معلميهم

فإذا أراد المعلم تهيئة بيئة سفففعيدة للتالميذ،  يجب معلميهم يزداد لديهم الشفففغ   حو التعليم، ويسفففتمتعون بكل لحظة في الفصفففل، 
ا عندما يدخل الفصففففففل الدراسففففففي، عندما يالحى التالميذ هذا المسفففففف تو  من إسففففففتمتا  المعلمين، سففففففرعان ما عليه أن يكون سففففففعيد 

وتشير الدراسات إلى وجود عالقة بين إستمتا  المعلم  ،((ALShara,2015,P147 يصبحون سعدا  لمجرد رؤية سعادة معلمهم
مفففففففففففثفففففففففففل دراسفففففففففففففففففففففففففة   بفففففففففففالفففففففففففتفففففففففففدريففففففففففففس وفسفففففففففففففففففففففففففتفففففففففففمفففففففففففتفففففففففففا  الفففففففففففطفففففففففففالفففففففففففب بفففففففففففعفففففففففففمفففففففففففلفففففففففففيفففففففففففة الفففففففففففتفففففففففففعفففففففففففلفففففففففففم

(Frenzel,Pekrun,Goetz,Daniles,Dursken,Kurz&Klassen,2016,p155 ،)تؤثر السفففففففففففلوكيات الشفففففففففففمصفففففففففففية ا كم
ة والحاسففففمة التي مهممن العوامل ال ويعتبر اإلسففففتمتا  األكاديمي ،المدركة للمعلمين بشففففكل كبير على إسففففتمتا  التالميذ أكاديميا  

فيذ أو أثنا  تنتعلمه  في  اإلسفففففففتمتا ، ومن  احية أخر ، عندما ال يجد التالميذ األ شفففففففطةتدف  التالميذ لمزيد من المشفففففففاركة في 
 سففففففففففففففتمتا األ شففففففففففففففطة، فإ هم غالبا  ما ينسففففففففففففففحبون من الوضفففففففففففففف  التعليمي ويركزون إ تباههم على أشففففففففففففففيا  آخر  تمنحهم اإل

.(Sakiz,2007,P75)    

 وترى الباحثة أنه يجب على المعلم أن يعمل على:      

ويتفاعلون في جو من المتعة  ويتعلمون، يصفففففبحوا متعلمين  شفففففطيين بإسفففففتمرار في عملية التعلم، حتىتوفير فرص للتالميذ  -1
 والسعادة.

 تصميم أ شطة تعليمية بشكل جذا  للتالميذ، تشجعهم على المشاركة واإللتزاس بتنفيذها. -2
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التالميذ على المشاركة والتفاعل في األ شطة التعليمية، فعند شعور التالميذ بأهمية  الديمقراطي، وتشجي إستمداس األسلو    -3
 عزز لديهم الشعور بأهمية عملية التعلم ذاتها.تواجدهم ومشاركتهم ذلك سي

 الدراسات ذات الصلة

واإل فعاالت اإليجابية العالقة بين الدعم العاطفي للمعلم، فحل إلى  هدفت Sakiz(2007) :دراسففففففة      
وتضففففمنت  طالبا  من الصفففف  السففففاب  والثامن،137، وتكو ت عينة الدراسففففة مناإلسففففتمتا  األكاديميمثل 

(، وم ياس اإلسففتمتا  األكاديمي مشففتق Sakiz,2007الدراسففة من م ياس الدعم العاطفي للمعلم)مقاييس 
( وتم إسفففففففففتمداس معامالت اإلرتباط وتحليل المسفففففففففار كأسفففففففففاليب AEQمن م ياس اإل فعاالت األكاديمية )
 األكاديمي.تنبأ الدعم العاطفي للمعلم بشكل غير مباشر باإلستمتا   أ هإحصااية، وكشفت  تاال الدراسة 

هدفت إلى دراسة العالقة بين أساليب تدريس المعلم واإلستمتا  :).2011Skchukajlow et al)دراسة      
طالب من طال  الص  التاس ، و كشفت  تاال  224األكاديمي لد  الطال ، وتأل  عبنة الدراسة من 

   الدراسة عن وجود عالقة دالة إحصاايا  بين أساليب تدريس المعلم واإلستمتا  األكاديمي لد  الطال .  
السمات النفسية واالجتماعية لبيئة  إثنين من آثارالكش  هدفت  :2013dridge et al. (  Alدراسة )     

 الفصفففففففل )دعم المعلم والعالقة الشفففففففمصفففففففية بين المعلم والطال ( على اإلسفففففففتمتا  بدروس الرياضفففففففيات،
، دولة اإلمارات العربية المتحدةمن طال  مؤسففففسففففات للتعليم العالي في  352تكو ت عينة الدراسففففة من و 

أن دعم المعلم كشفت  تاال الدراسة  وبإستمداس معامالت اإلرتباط وتحليالت اإل حدار كأساليب إحصااية،
 دروس الرياضيات.مؤثرين إلستمتا  الطال  ب نبئينكا ا م وعالقته م  تالميذه

، وتكو ت بالتعلم لتالميذهدفت إلى دراسة العوامل التي تؤثر على إستمتا  ا :Alshara(2015)دراسة      
تلميذا  من الصفوف اإلبتدااية العليا، وتضمنت مقاييس الدراسة م ياس اإلستمتا   637عينة الدراسة من 

للعينة الواحدة، وتحليل التباين األحادي كأساليب إحصااية،   T testاألكاديمي ، وبإستمداس إختبار 
ألكثر أهمية الذي يؤثر على إستمتا  هو العامل ا %83.74توصلت  تاال الدراسة أن تطبيق أ شطة التعلم

 هو أقل العوامل التي تؤثر على إستمتا  التالميذ بالتعلم.  %56.39التالميذ، وأن إسلو  تدريس المعلم 
اإلستمتا  و العالقة بين الدعم العاطفي للمعلم فحل : هدفت هذة إلى  Birgani etal.,(2015)دراسة      

شملت مقاييس الدراسة  ، مراحل ممتلفةطالب ا من 180نة الدراسة من تكو ت عيو ، لد  الطال  األكاديمي
 Pekrun'sاإلستمتا  االكاديمي، واستبيان )وم ياس  ،((Sakiz,2007معلم لالدعم العاطفي ل م ياس

Progress Emotions 2002) ،وبإستمداس معامالت اإلرتباط وتحليالت اإل حدار كأساليب إحصااية ،
 .  لد  الطال  عن تنبأ الدعم العاطفي للمعلم باإلستمتا  األكاديمي وكشفت  تاال الدراسة

واإل فعاالت اإليجابية العالقة بين الدعم العاطفي للمعلم، فحل هدفت إلى  Sakiz (2017):دراسففففففة      
طالبا  من الصفففف  الراب  والمامس في ثما ي  633، وتكو ت عينة الدراسففففة من اإلسففففتمتا  األكاديميمثل 

إبتفففففداايفففففة في إسفففففففففففففطنبول،وتضفففففففففففففمنفففففت مقفففففاييس الفففففدراسففففففففففففففففففة من م يفففففاس الفففففدعم العفففففاطفي مفففففدراس 
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( ، AEQ(، وم ياس اإلستمتا  األكاديمي مشتق من م ياس اإل فعالت األكاديمية )Sakiz,2007للمعلم)
وكشفففففففففت  تاال الدراسففففففففة عن وجود عالقة موجبة دالة بين الدعم العاطفي للمعلم واإلسففففففففتمتا  األكاديمي 

   للطال .
  التالية: الفروضيمكن صياغة  الحالي،طار النظرى للبحث ونتائج الدراسات المرتبطة بالبحث إلفى ضوء او           

التعليم األساسي تسهم أبعاد السلوك القيادي المدرك للمعلم في التنبؤ بأبعاد اإلستمتاع األكاديمي لدى تالميذ مرحلة 
 الفرض الرئيسي الفروض الفرعية التالية:من هذا يشتق ، و )كدرجة كلية، وأبعاد فرعية(

)كبعد  تسهم أبعاد السلوك القيادي المدرك للمعلم في التنبؤ بمستوى إسلوب المعلم في التدريس وإدارة الصف -1
 .من أبعاد اإلستمتاع األكاديمي(

)كبعد من  الفصلتسهم أبعاد السلوك القيادي المدرك للمعلم في التنبؤ بمستوى طرح األسئلة والحوار داخل  -2
 .أبعاد اإلستمتاع األكاديمي(

)كبعد من أبعاد اإلستمتاع  تسهم أبعاد السلوك القيادي المدرك للمعلم في التنبؤ بمستوى دور التلميذ في الفصل -3
 .األكاديمي(

متاع )كبعد من أبعاد اإلست تسهم أبعاد السلوك القيادي المدرك للمعلم في التنبؤ بمستوى النظام المدرسي -4
 .األكاديمي(

 تسهم أبعاد السلوك القيادي المدرك للمعلم في التنبؤ باإلستمتاع األكاديمي ككل . -5
 

  البحث:إجراءات 

 منهج الدراسة: أواًل:
 المنهل الوصفي االرتباطي لمالامته لطبيعة وأهداف الدراسة الحالية.  إستمدس الباحثون 

 الحالية عينتين هي:، تضمنت الدراسة ثانيًا: عينة الدراسة

 أدوات الدراسة إعداد عينة
التابعة إلدارة  ابن المطا  مدرسةأدوات الدراسة من تالميذ مرحلة التعليم األساسي من  إعداد عينة ون شتق الباحثإ 

( سنة بإ حراف م ياري 13.84( طالب وطالبة، وكان متوسط أعمارهم )131حجمها )وبلغ  ،شرق شبرا الميمة التعليمية
                  ( سنة، وفستمدمت هذة العينة للتحقق من المصاص السيكومترية للمقاييس المستمدمة في الدراسة الحالية.1.20قدره )
 ( توزي  عينة إعداد األدوات وفقا  لمتغيري النو  والص  الدراسي1)جدول 

 الص  الدراسي       
 النو 

 اإلجمالي إعدادي 3 إعدادي2    إعدادي 1 إبتدااي 6

 55 21 7 16 11 ذكر
 76 39 7 15 15 أ ثى

 131 60 14 31 26 اإلجمالي
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 عينة الدراسة األساسية:-ب
التابعة إلدارة  ابن المطا  مدرسفففةالدراسفففة األسفففاسفففية من تالميذ مرحلة التعليم األسفففاسفففي من عينة  ون شفففتق الباحثإ

( سففففففففنة بإ حراف 13.90وطالبة، وكان متوسففففففففط أعمارهم )( طالب 370حجمها )وبلغ  ،شففففففففرق شففففففففبرا الميمة التعليمية
       (.2، كما هو موضح بجدول )( سنة1.38م ياري قدره )

 ( توزي  عينة الدراسة األساسية وفقا لمتغيري النو  والص  الدراسي2) جدول                  

 ًا: أدوات الدراسةثاني
بإعداد بعض منها، والبعض اآلخر من إعداد  الباحثة الثالثة ، قامتأداتانفي هذة الدراسففففففة  إسففففففتمدس الباحثون     

 .  باحثين آخرين، و يما يلي وصفا  تفصيليا  لهذة األدوات، وخصااصها السيكوترمية

 

 (ة)من إعداد الباحث للمعلم السلوك القيادي المدركقياس م -1

 الهدف من المقياس ووصفه: -أ

المعلم القفااد في التفأثير على تالميفذه وذلك من أجفل تم بنفا  هذا الم يفاس بهفدف قيفاس إدرار التالميفذ لقفدرة      
 الم ياس لد  التالميذ بشكل خاص واإلرتقا  بالعملية التعليمية بوجه عاس، يتأل  والنفسية اإلرتقا  بالممرجات التعليمية
ر ( مفردة يجا  عنها وفقا  لم ياس ليكرت المماسففففففففففي، حيث يفترض أ ها ت يس السفففففففففففلو 32في صففففففففففورته األولية من )

 ، تدريب وتوجيه التالميذ، تطبيق المبادئ التربوية.االجتماعيهي: الدعم  من خالل ثالثة أبعادال يادي المدرر 

 في بنا  هذا الم ياس ببعض األفكار التي وردت في مقاييس السففففففلور ال يادي المدرر ون ولقد إسففففففتعان الباحث     
 كما وردت في األدبيات ذات الصلة:

           -Teacher as Servant Leader                                           (Drury,2005,pp14-16)                           
              -Teacher leaders’ utilization of servant leadershipand the impact on school climate  

(powles,2014,p147)                             
-Teacher leadership: Development and research based on teacher leader model   standard.                                                                                                       

(Shelton,2014,pp124-129)                                         
 

 

 

 الص  الدراسي       
 النو 

    اإلجمالي إعدادي 3 إعدادي2  إعدادي 1 ابتدااي 6

 171 77 36 33 25 ذكر
 199 86 37 43 33 أ ثى

 370 163 73 76 58 اإلجمالي
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 وفيما يلي المبررات التالية التي دفعت الباحثون إلي إعداد هذا المقياس: 

لمهتمة ب ياس السلور ال يادي ا - نثيي حدود علم الباحف - درة المقاييس األجنبية بشكل عاس والعربية بوجه خاص  -1
 ذا المجال. كون  واة للمقاييس العربية تحديدا  في هيجديدة ل ؛ وبالتالي هنار حاجة ماسة إلى بنا  مقاييسللمعلم المدرر

 تناولت المقاييس السابقة السلور ال يادي من المنظور اإلداري للمعلم وليس من منظور تأثير قيادة المعلم على -2
 .للتالميذ التربويةالممرجات 

سي دراية لن يكون لد  تالميذ مرحلة التعليم األسا التي وردت في المقاييس األجنبية المشار إليها سابقا   بعض األبعاد -3
ول بها )مثل( إستمداس المعلمين  تاال األبحاث العلمية في التعليم والتدريس، تشاور المعلمين م  بعضهم البعض ح

 المواد الدراسية الممتلفة، واأل سب يتم تطبيقها على المعلمين أ فسهم لذلك تم استبعادها.

 اسالتحكيم على المقي-ب
على ثما ية من عرضه ( مفردة، ب32)في صورته األولية المكو ة من  بعد إعداد الم ياس ون الباحث قاس   

المتمصصين في مجال علم النفس التربوي؛ إلبدا  آرا هم ومقترحاتهم في مد  مالامة المفردات 1المحكمين )*( 
لهذا للمفهوس، وسالمة الصياغة؛ وبنا   على آرا  المستمدمة للمفهوس المراد قياسه، ودرجة شمول مفردات األداة 

بحذف  وا(، وقام3صياغة بعض المفردات كما يوضحها جدول )إعادة بإجرا  التعديالت في  ون المحكمين قاس الباحث
(، وتم اإلبقا  على مفردات الم ياس التي تراوحت  سبة االتفاق عليها بين 4بعض المفردات كما يوضحها جدول )

88 - 100%2 . 
 (: المفردات التي تم تعديلها في م ياس السلور ال يادي المدرر وفق آرا  المحكمين 3جدول )
رقم 
 المفردة

                المفردة بعد التعديل                        المفردة قبل التعديل                        

 بقدر اإلمكان ااحتياجاتن يلبي معلمي يلبي معلمي احتياجات التالميذ بقدر اإلمكان 3

4 
 التالميذ  مثيرة الهتماميستخدم معلمي أساليب 

يستخدم معلمي أساليب تدريس تجذب 
 اهتمامنا

 يساعدني معلمي في حل مشكالتي  أجل التوصل إلى الحل يناقش معلمي المشكالت الهامة من 7

 معلمي جو من الثقة بالنفس والتعاون بين التالميذ في ئيه’  8

 الفصل
يوفر معلمي جو من الثقة بالنفس والتعاون 

 بين التالميذ

 يهتم معلمي بمشكالتنا ويستمع إلينا يهتم معلمي بمشكالت التالميذ ويستمع إليهم 9

10 
 يستخدم معلمي معلومات ومعارف جديدة باستمرار 

ومعارف جديدة يستخدم معلمي معلومات 
 باستمرار في شرح مادته الدراسية

 يعرفني معلمي بطرق االستذكار الجيد يعطيني معلمي النصائح حول طرق االستذكار الجيد 13

 يراعي معلمي قدراتنا المختلفة في الفصل يراعي معلمي الفروق الفردية بيننا 14

16 
 يتفاعل معي معلمي بصورة متكررة في الفصل

معلمي بصور مستمرة داخل يتفاعل معي 
 الفصل

 يشجعني معلمي على تحقيق أهدافي يشجعني معلمي على تحقيق األهداف 17

                                                           
 الدراسة.( أسماء السادة المحكمين على أدوات 1أنظر الملحق ) *1
ى المفردات التي تراوحت نسبة االتفاق عليها لقام الباحثون بإستخدام معادلة الوش، حيث أبقى الباحثون ع 2

، وتم حذف المفردات التي %80-70، وتعديل المفردات التي تراوحت نسبة االتفاق عليها بين %100-88بنسبة 
 .%70كانت نسبة االتفاق عليها أقل من 
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18 
 يستخدم معلمي حركات وجهه ويديه في توصيل المعلومات لي

يستخدم معلمي تعبيرات وجهه ويديه في 
 توصيل المعلومات 

 معلمي مع أولياء أمور التالميذيتواصل  يتواصل معلمي مع أولياء أمور معظم التالميذ 20

21 
 يشجعني معلمي على مناقشة األفكار 

يشجعني معلمي على مناقشة األفكار 
 بالدروس

 يكافئني معلمي عندما أجاوب إجابة صحيحة يكافئ معلمي التالميذ عندما يعطون إجابات متميزة ألسئلته  23

 يشجع معلمي التلميذ الخجول على المشاركة المشاركةيتعامل معلمي مع التلميذ الخجول بتشجيعه على  24

الكليات/ التخصص العلمي )يناقش معلم األمور اإليجابية معي م  27

 الذي نرغب في االلتحاق به(
 يشجعني على التفكير في التي أرغب فيها

 وفق آرا  المحكمين للمعلم ( المفردات التي تم حذفها من م ياس السلور ال يادي المدرر4)جدول 
 المفردة المحذوفة                  اسم البعد

 

 

  االجتماعيالدعم 

 يحترم معلمي جميع التالميذ دون تمييز

 يترك معلمي لي الفرصة لمعايشة الموقف التعليمي

 عندما أكون حزيناً يتجنب معلمي التعامل معي 

 إليهايقدم لي معلمي المساعدة المالية عندما أحتاج 

 يحاول معلمي إكتشاف المشكالت ثم يقدم لي المساعدة للتغلب عليها 

التواصل الفعال مع 
 التالميذ وأولياء األمور 

يستخدم معلمي أساليب متنوعة "بصرية/سمعية" في توصيل المعلومات 

 (السبورة اإللكترونيةثل)م

( مفردة، ويجيب عليهم التالميذ 26وهكذا تأل  الم ياس بعد عرضه على المحكمين في صورته األولية من )    
خمس درجات(، تنطبق إلى حد ما )أرب  درجات(، محايدة )ثالث )وفق م ياس ليكرت المماسي بد   من تنطبق تماما  

احدة(، وتدل الدرجة المرتفعة على ارتفا  إدرار  )درجة و  هاايا  درجات(، ال تنطبق إلى حد ما )درجتان(، ال تنطبق 
معلم، بينما تدل الدرجة المنمفضة على إ مفاض إدرار التالميذ للسلور ال يادي المدرر لل التالميذ للسلور ال يادي

 (. 2)رقم لمعلم، الصورة األولية للم ياس أ ظر الملحق المدرر ل

 : للمعلم السلوك القيادي المدرك الخصائص السيكومترية لمقياس-ج

 الصدق -1

 صدق التحليل العاملي االستكشافي -أ

 Principel Componentsبطريقة تحليل المكو ات األساسية  تحليال  عامليا  استكشا يا   ون الباحث   أجر 
، 30,0 ≤ للمفردة هو، وكان محك التشب  المقبول Varimax، م  تدوير العوامل الناتجة بطريقة Hotellingلهوتلينل 

إلختيار أكثر العوامل تمايزا ، وأسفر ذلك عن إختيار العوامل الثالثة   Scree Plotممطط اإل تشار إستمدس الباحثون ثم 
عوامل متمايزة موضحة  3(، حيث يوجد 2األولى بما يتق  م  ممطط اإل تشار لهذا الم ياس والموضح بالشكل )

 يلي في ضو  أعلى تشبعاتها.( ويمكن تفسيرها كما 5بالجدول )
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 السلور ال يادي المدررالناتل من التحليل العاملي االستكشافي لم ياس  ممطط اال تشار( 1شكل )

    

 ( المصفوفة العاملية لم ياس السلور ال يادي المدرر5جدول )                

رقم المفردة   

التشبع       
العامل األولعلى   

الدعم      
 االجتماعي

 رقم المفردة

التشبع      
العامل الثانيعلى   
تدريب      

 وتوجيه التالميذ

  رقم     
 المفردة

التشبع       
الثالعامل الثعلى   
تطبيق       

 المبادئ التربوية
8 0,743 21 0,724 25 0,712 

9 0,738 26 0,680 2 0,594 
7 0,692 24 0,655 16 0,572 
6 0,635 17 0,620 3 0,566 
10 0,507 12 0,524 4 0,549 
1 0,504 19 0,503 23 0,548 
13 0,473 15 0,473 5 0,436 

 الجذر
لكامن ا  

4,076  29,005  3, 518  

القيمة 
 المفسرة بالعامل

15.676%   329.13%   249.12%  
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 كما يلي: في ضوء أعلي التشبعات ويمكن تفسير العوامل الثالثة

 ( ويفسر االجتماعيالدعم العامل األول :)وتبلغ قيمة للمعلم من التباين في السلور ال يادي المدرر %15.676 ،
 . 0.743إلى  0.473مفردات( امتدت تشبعاتها من  7، وتأل  من )4.076الجذر الكامن له 

 ( ويفسر تدريب وتوجيه التالميذ داخل الفصلالعامل الثا ي )المدررمن التباين في السلور ال يادي  %13.329 
 .0.724إلى  0.473مفردات( امتدت تشبعاتها من  7، وتأل  من )29.005، وتبلغ قيمة الجذر الكامن له للمعلم

 ( ويفسر تطبيق العامل الثالث )وتبلغ للمعلم من التباين في السلور ال يادي المدرر %12.249المبادئ التربوية ،
، وبذلك تم حذف 0.712إلى  0.436امتدت تشبعاتها من مفردات(  7، وتأل  من )3.185قيمة الجذر الكامن له 

 (. 6، كما هو موضح بجدول )0.03 ظرا  ألن تشبعاتها كا ت أقل من  22، 20، 18، 14، 11المفردات 

 ( المفردات التي تم حذفها بنا ا  على التحليل العاملي6جدول )           

 االتساق الداخلي:-ب
حسففففففا  معامالت  تم الم ياس، اإلتسففففففاق الداخلي لمفرداتللتأكد من تم إسففففففتمداس عينة إعداد أدوات الدراسففففففة 

للم ياس، وكذلك معامالت االرتباط بين كل بعد والدرجة الكلية للم ياس، والدرجة الكلية  مفردةرتباط بين درجة كل اإل
 ( معامالت االرتباط.7)ويوضح جدول 

 
 
 
 
 
 
 

 المفردة رقم المفردة
 يشجعني معلمي على التفوق  11
 يراعي معلمي قدراتنا الممتلفة في الفصل 14
 يستمدس معلمي تعبيرات وجهه ويديه في توصيل المعلومات 18
 يتواصل معلمي م  أوليا  أمور التالميذ 20
توجد لقا ات دورية بين إدارة المدرسة وأوليا  األمور لبحث مشكالت  22

 التالميذ
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        (: قيم معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والبعد الذي تنتمي إليه، وكذلك معامالت االرتباط بين كل 7جدول ) 
 للمعلم. بعد والدرجة الكلية لم ياس السلور ال يادي المدرر

 0.01** ارتباط دال عند مستو  داللة      

ويتضفففففح من الجدول السفففففابق أن جمي  قيم معامالت االرتباط المصفففففححة بين المفردات   
 والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه دالة إحصاايا  مما يشير إلى االتساق الداخلي للم ياس.

 :يثالثة طرق، كالتالستمداس بإحسا  الثبات للم ياس  تم الثبات:-2

 

 

 البعد األول
 االجتماعيالدعم 

 
 معامل ارتباطه بالم ياس

(0.90)** 

 البعد الثا ي
تدريب وتوجيه التالميذ داخل 

 الفصل
 معامل ارتباطه بالم ياس

(0.88)** 

 البعد الثالث
 التربوية المبادئتطبيق 

 
 معامل ارتباطه بالم ياس

(0.88)** 

رقم 
 المفردة

معامل 
 ارتباطها بالبعد

رقم 
 رقم المفردة المفردة

رقم 
 معامل ارتباطها بالبعد المفردة

1 73,0** 12 66,0** 2 7,0** 

6 8,0** 15 74,0** 3 69,0** 

7 83,0** 17 77,0** 4 63,0** 

8 79,0** 19 62,0** 5 7,0** 

9 73,0** 21 78,0** 16 72,0** 

10 66,0** 24 66,0** 23 73,0** 

13 66,0** 26 71,0** 25 69,0** 
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 كرونباك عامل ألفام-أ

( 8، والجدول )للمعلم معامل ألفا لكل بعد من أبعاد م ياس السفففففففففلور ال يادي المدرر تم حسفففففففففا   
 ( معامالت ألفا ألبعاد م ياس السلور ال يادي المدرر8جدول )    ذلك. يوضح

 معامل ألفاقيمة  أبعاد الم ياس
 83,0 الدعم االجتماعي

 83,0 تدريب وتوجيه التالميذ داخل الفصل
 82,0 التربوية المبادئتطبيق 

 92,0 السلور ال يادي ككل
 طريقة التجزئة النصفية-ب

( 9، والجدول )للمعلم تم حسففففففففا  معامل التجزاة النصفففففففففية ألبعاد م ياس السففففففففلور ال يادي المدرر      
 .للمعلم (: معامالت التجزاة النصفية ألبعاد م ياس السلور ال يادي المدرر9دول )ج   يوضح ذلك.

 الم ياسأبعاد 
االرتباط بين معامل 

 النصفين
معامل االرتباط بعد 
 التصحيح من أثر التجزاة

 852,0 742,0 الدعم االجتماعي
تدريب وتوجيه التالميذ 

 داخل الفصل
687,0 815,0 

 766,0 621,0 التربوية المبادئتطبيق 
 877,0 781,0 السلور ال يادي ككل

 طريقة إعادة االختبار-ج
( تلميذا  من عينة إعداد 55من قيمة معامل إسفففففففففففففتقرار الم ياس بتطبيقه على عينة من ) تم التحقق   

أدوات الدراسففففففففة، وأعيد تطبيقه بعد ثالثة أسففففففففابي ، وحسففففففففبت معامالت االرتباط بين مرتي التطبيق وكا ت 
 (.10قيمها كما هو موضح بجدول )

السلور ال يادي المدرر كدرجة كلية (: معامالت االرتباط بين مرتي التطبيق لم ياس 10جدول )
 وكأبعاد فرعية

 معامل االرتباط بين مرتي التطبيق أبعاد الم ياس
 81,0 الدعم االجتماعي

 .,62 تدريب وتوجيه التالميذ داخل الفصل
 69,0 التربوية المبادئتطبيق 

 75,0 السلور ال يادي ككل
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 بصدق وثبات مما يبرر الثقة  يه من حيث ما ي يسه ومن للمعلم السلور ال يادي المدررم ياس  وهكذا تمت  
من  مللمعل حيث دقته في ال ياس ويمكن اإلعتماد عليه، وبذلك تألفت الصورة النهااية لم ياس السلور ال يادي المدرر

حد  ( مفردة، ويجيب عليهم التلميذ وفق م ياس ليكرت المماسي بد   من تنطبق تماما )خمس درجات(، تنطبق إلي21)
هكذا ا  )درجة واحدة( ، و  هاايما )أربعة درجات(، محايدة )ثالث درجات(، ال تنطبق إلي حد ما )درجتان(، ال تنطبق 

إدرار  ارتفا (، حيث تشير الدرجة المرتفعة إلى 21( ، وأد ى درجة للم ياس )105تصبح أقصى درجة للم ياس  )
يادي، التالميذ لسلور المعلم ال يادي، بينما تشير الدرجة المنمفضة إلى إ مفاض إدرار التالميذ للسلور المعلم ال 

 (. 3الصورة النهااية للم ياس ا ظر الملحق رقم )

 تعريب الباحثة(:) االستمتاع األكاديميقياس م -2
 الهدف من المقياس ووصفه: -أ  

، وهو من إ دماجه في أ شطة التعلمالحالة اإل فعالية الممتعة لد  المتعلم أثنا  يهدف الم ياس إلى قياس   
بتعريبه والتحقق من خصااصه السيكومترية في البيئة المصرية،  الثالثة ، وقامت الباحثة (Al-Shara,2015)إعداد  

( أبعاد هي )إستمداس المعينات التعليمية في التدريس، وطرح االسئلة وفدارة 5( مفردة موزعة على )42ويتأل  من )
شير الدرجة الحوار، ودور التلميذ فى الفصل، وفسلو  تدريس المعلم، ودور اإلدارة المدرسية والنظاس المدرسى(، وت

اإلستمتا  األكاديمي لد  التالميذ، وبينما تشير الدرجة المنمفضة إلى إ مفاض  ارتفا المرتفعة على الم ياس إلى 
                       اإلستمتا  األكاديمي لد  التالميذ.

 وتم إعداد المقياس وفقًا لما يلي:

 التحكيم على المقياس  -ب

المتمصصين في مجال علم 3*( )عدد ثما ية من المحكمين  ىه علضبعر  الم ياستعريب بعد  قاس الباحثون    
 النفس التربوي؛ إلبدا  أرا هم ومقترحاتهم في مد  مالامة المفردات المستمدمة للمفهوس المراد قياسه، ودرجة شمول

بإجرا  التعديالت في صياغة  قاس الباحثون مفردات األداة لهذا المفهوس، وسالمة الصياغة؛ وبنا   على آرا  المحكمين 
(، وتم اإلبقا  12بحذف بعض المفردات كما يوضحها جدول ) كما قاموا(، 11)بعض المفردات كما يوضحها جدول 

 .%100 - 88على مفردات الم ياس التي تراوحت  سبة اإلتفاق عليها بين 
 

 

 

 

 

                                                           
 ( أسماء السادة المحكمين على أدوات الدراسة.1)أنظر الملحق  * 3
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 تمتا  األكاديمي وفق آرا  المحكمين المفردات التي تم تعديلها في م ياس اإلس(: 11)جدول              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رقم 

 المفردة

 

 المفردة قبل التعديل

 

 المفردة بعد التعديل

أشعععععر بالسعععععادة عندما المعلم أمثلة من الواقع الحياتي في  3

 شرح أفكار الدرس

أسعععععععتمتع بالتعلم عندنا يقدم المعلم أمثلة لتو عععععععي  

 األفكار

 يسعدني حديث المعلم عن حياته أثناء الشرح الشرحي ايقني حديث المعلم عن حياته أثناء  8

 أستمتع بالفصل عندما يستخدم المعلم الدعابة تزعجني الحصص التي يكثر فيها "الفكاهة" المزاح 4

 يسعدني عدالة المعلم في تعامله مع التالميذ التالميذ مع تعامله في العادل غير المعلم من بالملل أشعر 11

 أشعر بالملل من تكرار الواجبات المنزلية  المتكررة المنزلية الواجبات من بالملل أشعر 13

 يسعدني إهتمام المعلم لتفاصيل أي درس شرح المعلم لتفاصيل أي درس من بالملل أشعر 15

 يسعدني وجود أنشطة ترفيهية أثناء اليوم الدراسي  إسبوعيا   تعليمي نشاط هناك يكون عندما بالسعادة أشعر 17

 يسعدني قدرة المعلم في التحكم في الفصل  ي ايقني عدم قدرة المعلمين على إدرة الفصول المدرسية 20

دون اإلهتمام  الدرس إنهاء المعلم يريد عندما بالملل أشععععر 19

 بفهم التالميذ له.
أشعععععر باإلسععععتمتاي عندما يريد المعلم إنهاء الدرس 

 مع اإلهتمام بفهم التالميذ له 

 يسعدني قدرة المعلم في التحكم في الفصل  الدراسية الفصول إدارة على المعلمين قدرة عدم يضايقني 20

 أشعر أن اليوم الدراسي يمر بسرعة الدراسي اليوم فترة طول يزعجني 21

 احترام فيها أي يوجد ال التي الفصععععععول من بالملل أشعععععععر 22

 للمعلم
 أستمتع بالفصول التي يحترم فيها التالميذ المعلم

23 
 لمدرسة الحصص بجدول من الكبير العدد من بالملل أشعر

سة يت من عدد مناسب من الحصص  جدول الدرا
 كل يوم

أن أتغيب عن الحصعععععععة التي سعععععععيشعععععععرح فيها أحد  أحب  24
 زمالئي الدرس

أحرص على ح عععور الحصعععة التي سعععيشعععرح فيها 
 أحد زمالئي الدرس
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 حذفها من م ياس اإلستمتا  األكاديمي وفق آرا  المحكمين( المفردات التي تم 12)جدول 
 المفردة المحذوفة اسم البعد

إستخدام المعينات التعليمية 

 في التدريس

 غير متصلة بالمنهج الدراسي حصة المعلم يقدم أستمتع عندما

 

طرح األسئلة والحوار 

 داخل الفصل

 بشرح المعلم الذي يناقش موضوعات تشجع على التفكير  أستمتع

 يضايقني تركيز المعلم على شرح الدروس فقط داخل الفصل

 تزعجني الحصص التي تكثر فيها المزاح "الفكاهة"

 من الحصص التي يقوم فيها التالميذ بمناقشة األفكار في الدرس بالملل أشعر دور التلميذ في الفصل

 

المدرسية دور اإلدراة 

 والنظام المدرسي

 
 

 أشعر بالسعادة عندما تجري إدارة المدرسة حواراً مع التالميذ في ق ايا التعليم

 أشعر بالسعادة عندما تقوم إدارة المدرسة بإشراك التالميذ في خدمة المجمتع

 
 
 
 

 النظام المدرسي

ا المدرسة إدارة تجري عندما بالسعادة أشعر  التعليم قضايا في التالميذ مع حوار 

 اإلدارية األنشطة في التالميذ بإشراك المدرسة إدارة تقوم عندما باإلستمتاع أشعر

 للمدرسة

 المهملين التالميذ مع حازمة يسعدني تطبيق إدارة المدرسة إجراءات

 المدرسة في والمرح الترفيه وسائل نقص من بالملل أشعر

 المجتمع خدمة في التالميذ المدرسة بإشراكتقوم إدارة  عندما بالسعادة أشعر

 المجتمع  خدمة في التالميذ تقوم إدارة المدرسة بإشراك عندما بالسعادة أشعر

 السلوكية المشكالت حل في التالميذ بإشراك المدرسة إدارة يسعدني أن تقوم

 الفصل في التحكم في المعلمين قدرة عدم يضايقني

 الرسمي للمدرسة الزي بارتداء االلتزام من بالملل أشعر 

 الدراسية الفصول إدارة على المعلمين قدرة عدم يضايقني إسلوب تدريس المعلم

 بين التالميذ المتفوقين والضعاف المعلم يميز فيها التي الفصول من بالملل أشعر

( مفردة، ويجيب عليهم 24( بعد عرضه على المحكمين من )4)وهكذا تأل  الم ياس في صورته األولية ملحق  
خمس درجات(، تنطبق إلى حد ما )أرب  درجات(، محايدة )التالميذ وفق م ياس ليكرت المماسي بد   من تنطبق تماما  

 ا ارتف ا  )درجة واحدة(، وتشير الدرجة المرتفعة هااي)ثالث درجات(، ال تنطبق إلى حد ما )درجتان(، ال تنطبق 
 اإلستمتا  األكاديمي لد  التالميذ، وبينما تشير الدرجة المنمفضة إلى إ مفاض اإلستمتا  األكاديمي لد  التالميذ.

 : االستمتاع األكاديمي لمقياسالخصائص السيكومترية  -ج

 الصدق: -1

 التحليل العاملي التوكيدي-أ

بعمل تحليل عاملي توكيدي بهدف التحقق من بنية الم ياس، وقد تم افتراض وجود أربعة عوامل  قاس الباحثون        
الفصل،  فيالتدريس وفدارة الص ، وطرح االسئلة وفدارة الحوار، ودور التلميذ  فيكامنة مرتبطة ببعضها )أسلو  المعلم 

( األوزان اال حدارية الم يارية 13. ويبين الجدول )والنظاس المدرسى(، تتشب  عليها مفردات م ياس اإلستمتا  األكاديمي
وغير الم يارية لتشبعات المفردات على العوامل الكامنة المرتبطة بها، وكذلك داللتها اإلحصااية. في حين يبين الجدول 

 ( قيم مؤشرات المطابقة وتفسيرها. 14)
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 :لمقياس االستمتاع االكاديمى صدق البنية
من صدق البنية لم ياس االستماتا  االكاديمى، وأ ه يتكون من أربعة أبعاد وذلك باستمداس  تحقق الباحثون   

 ( يوضح مؤشرات حسن المطابقة لبنية االستمتا  األكاديمى.   14التحليل العاملي التوكيدي، والجدول )
 توى الداللة للنموذج العاملي لبنية اإلستمتاع األكاديمي( األوزان اإلنحدارية وغير المعيارية والخطأ المعياري والنسبة الحرجة ومس13جدول )

لد  أفراد عينة  االستمتا  االكاديمىويتضح من الجدول السابق تحقق صدق النموذ  العاملي لبنية     
، وهذة النتاال تؤكد (0.05دالة إحصاايا  )عند مستو   بعاد، فقد كا ت جمي  األوزان اال حدارية لأللدراسةا

 صدق بنية الم ياس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقاسة بعاداأل
الوزن 
اال حداري 
 الم ياري 

الوزن 
اال حداري غير 

 الم ياري 

المطأ 
 الم ياري 

النسبة 
 مستو  الداللة الحرجة

   االسففففففففففففففتمتفففا  االكفففاديمى
أسففففففففففففففلو  المعلم فى التدريس 

686.2 0.676 وفدارة الص   128.1  382.2  

 
 
0.05 

   االسففففففففففففففتمتفففا  االكفففاديمى
86.1 0.523 طرح االسئلة وفدارة الحوار  807.0  305.2  

 
 
0.05 

    االسفففففففففتمتا  االكاديمى
328.2 0.735 دور التلميذ فى الفصل  981.0  373.2  

 
 
0.05 

    االسففففففففففففففتمتا  االكاديمى 
 -  -  1 0.257 النظاس المدرسى

 
 
- 
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 (131م ياس االستمتا  االكاديمى )ن= ( مؤشرات حسن المطابقة لبنية 14) جدول

م ياس م  بيا ات عينة الدراسة، حيث أن  االستمتا  االكاديمى( وجود مطابقة جيدة لبنية 14يتضح من الجدول ) 
 .أبعاد وكا ت غالبية مؤشرات حسن المطابقة في مداها المثالي أربعةيتكون من االستمتا  االكاديمى 

 

 

 

 

 

 

 للمؤشر المدى المثالي القيمة المطابقة حسنمؤشرات 

  2 كا
95,3 

غير 
 دالة إحصاايًّا

 أن تكون غير دالة إحصاايًّا

  2 درجات الحرية
 5إلى  صفر  المد  المثالي من 97,1 ودرجات حريتها 2كاالنسبة بين 

 98,0 (GFI)مؤشر حسن المطابقة 
صحيح(  1(: ال يمة المرتفعة )أي التى تقتر  أو تساو  1)صفر( إلى )من 

 تشير إلى مطابقة أفضل للنموذ .
مؤشففففففر حسففففففن المطابقة المعدل 

(AGFI) 
92,0 

صحيح(  1(: ال يمة المرتفعة )أي التى تقتر  أو تساو  1من )صفر( إلى )
 تشير إلى مطابقة أفضل للنموذ .

 90,0 (RFI)مؤشر المطابقة النسبى 
صحيح(  1(: ال يمة المرتفعة )أي التى تقتر  أو تساو  1من )صفر( إلى )

 تشير إلى مطابقة أفضل للنموذ .

 97,0 (CFI)مؤشر المطابقة المقارن 
صحيح(  1(: ال يمة المرتفعة )أي التى تقتر  أو تساو  1من )صفر( إلى )

 تشير إلى مطابقة أفضل للنموذ .
مؤشففففففففففففففر المطفففففابقفففففة الم يفففففار  

(NFI) 
97,0 

صحيح(  1(: ال يمة المرتفعة )أي التى تقتر  أو تساو  1من )صفر( إلى )
 تشير إلى مطابقة أفضل للنموذ .

مؤشففففففففر المطابقة التزايدي 
(IFI) 97,0 

 1(: ال يمة المرتفعة )أي التى تقتر  أو تساو  1من )صفر( إلى )
 صحيح( تشير إلى مطابقة أفضل للنموذ .

جفففففففذر مففتففوسففففففففففففففففط مففربفف  
 ((RMSEAالتقريب 

(: ال يمة القريبة من الصفر تشير إلى مطابقة 0.1من )صفر( إلى ) 08,0
 جيدة للنموذ .
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 ( : 2ويمكن توضيح البنية العاملة لم ياس االستمتا  االكاديمى من خالل الشكل التالى)

 
 ( البنا  العاملي لم ياس اإلستمتا  األكاديمي2شكل )      

 جودةوهذا ما أكدته مؤشففففففففففففرات  العاملي التوكيدي، تاال التحليل قبول  موذ  التحليل يتضففففففففففففح من و      
 المثالي.كا ت في مداها  المطابقة، والتي

 االتساق الداخلي:-ب
 مفردةحسفففففففففففا  معامالت االرتباط بين درجة كل  تم الم ياس، االتسفففففففففففاق الداخلي لمفرداتللتأكد من  

 بعففد والففدرجففة الكليففة للم يففاس. وكففذلففك معففامالت االرتبففاط بين كففلللبعففد الففذي تنتمي إليففه، والففدرجففة الكليففة 
 .( معامالت االرتباط15ويوضح جدول )
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(: قيم معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والبعد الذي تنتمي إليه، وكذلك معامالت االرتباط 15جدول )
 بين كل بعد والدرجة الكلية لم ياس اإلستمتا  األكاديمي.

 0,01** ارتباط دال عند مستو  داللة      

ويتضففففففففح من الجدول السففففففففابق أن جمي  قيم معامالت االرتباط المصففففففففححة بين المفردات والدرجة الكلية للبعد الذي    
 االتساق الداخلي للم ياس.تنتمي إليه دالة إحصاايا  مما يشير إلى 

 :يثالثة طرق، كالتالحسا  الثبات للم ياس باستمداس  تم الثبات:-2

تم حسففففففففففففففا  معامل ألفا لكل بعد من أبعاد م ياس االسففففففففففففففتمتا  األكاديمي،  كرونباك معامل ألفا -أ
 ( معامالت ألفا ألبعاد م ياس االستمتا  األكاديمي16)جدول   .( يوضح ذلك16والجدول )

 معامل ألفاقيمة  أبعاد الم ياس
 68,0 أسلو  المعلم في التدريس وفدارة الص 
 67,0 طرح األسئلة وفدارة الحوار داخل الص 

 62,0 دور التلميذ في الفصل
 80,0 النظاس المدرسي

 74,0 االستمتا  األكاديمي ككل

أسلو  المعلم في التدريس وفدارة 
 الص 

 معامل ارتباطه بالم ياس
(0,74)** 

طرح األسئلة وفدارة الحوار داخل 
 الص 

 معامل ارتباطه بالم ياس
(0,67)** 

 دور التلميذ في الفصل
 معامل ارتباطه بالم ياس

(0,76)** 

 النظاس المدرسي
 معامل ارتباطه بالم ياس

(0,55)** 

رقم 
 المفردة

معامل ارتباطها 
 بالبعد

رقم 
 المفردة

 المفردةرقم 
رقم 
 المفردة

معامل 
 ارتباطها بالبعد

ر
قم 
 المفردة

معامل 
 ارتباطها بالبعد

1 41,0** 2 38,0** 14 65,0** 1
7 

9,0** 

3 6,. ** 4 34,0** 16 54,0** 2
1 

82,0** 

5 57,0** 6 47,0** 18 68,0** 2
3 

81,0** 

7 53,0** 8 47,0** 22 59,0**   
9 65,0** 10 46,0** 24 68,0**   
15 65,0** 11 38,0**     
19 57,0** 12 35,0**     
20 54,0** 13 4,0**     
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 طريقة التجزئة النصفية-ب
( يوضففففففح 17تم حسففففففا  معامل التجزاة النصفففففففية ألبعاد م ياس االسففففففتمتا  األكاديمي، والجدول )

 (: معامالت التجزاة النصفية ألبعاد م ياس االستمتا  األكاديمي.17جدول ) ذلك.   

 أبعاد الم ياس
االرتباط بين معامل 

 النصفين
معامل االرتباط بعد 
 التصحيح من أثر التجزاة

 628,0 485,0 في التدريس وفدارة الص أسلو  المعلم 

 750,0 601,0 طرح األسئلة وفدارة الحوار داخل الص 

 664,0 501,0 دور التلميذ في الفصل

 743,0 591,0 النظاس المدرسي
 .,540 370,0 االستمتا  األكاديمي ككل

 طريقة إعادة االختبار -ج
( تلميففذا  من عينففة إعففداد أدوات 55على عينففة من )تم التحقق من قيمففة معففامففل إسففففففففففففففتقرار الم يففاس بتطبيقففه 

الدراسففة، وأعيد تطبيقه بعد ثالثة أسففابي ، وحسففبت معامالت االرتباط بين مرتي التطبيق وكا ت قيمها كما هو موضففح 
 (.18بجدول )

(: معامالت االرتباط بين مرتي التطبيق لم ياس االستمتا  األكاديمي كدرجة كلية 18جدول )
 ة.وكأبعاد فرعي

 معامل االرتباط بين مرتي التطبيق أبعاد الم ياس
 70,0 أسلو  المعلم في التدريس وفدارة الص 
 54,0 طرح األسئلة وفدارة الحوار داخل الص 

 63,0 دور التلميذ في الفصل
 65,0 النظاس المدرسي

 83,0 االستمتا  األكاديمي ككل
يبرر الثقة  يه من حيث ما  مماوهكذا تمتع مقياس اإلستتتتتتتمتاع األكاديمي بصتتتتتتدق وثبات مرتفعيين 

ي يسفففففه، ومن حيث دقته في ال ياس ويمكن اإلعتماد عليه، وبذلك تألفت الصفففففورة النهااية لم ياس السفففففلور اإلسفففففتمتا  
( مفردات سفففففففففلبية، ويجيب عليهم التلميذ وفق م ياس ليكرت 3( مفردة موجبة و)21( مفردة بواق  )24األكاديمي من )

ما )خمس درجات(، تنطبق إلي حد ما )أربعة درجات(، محايدة )ثالث درجات(، ال تنطبق المماسي بد   من تنطبق تما
(، وأد ى درجة  120ا  )درجة واحدة(، وهكذا تصففففففففففففبح أقصففففففففففففى درجة للم ياس )اي هاإلي حد ما )درجتان(، ال تنطبق 

يذ، وبينما تشففففففففففير الدرجة اإلسففففففففففتمتا  األكاديمي لد  التالم ارتفا (، حيث تشففففففففففير الدرجة المرتفعة إلى 24)للم ياس 
 (.5المنمفضة إلى إ مفاض اإلستمتا  األكاديمي لد  التالميذ،الصورة النهااية للم ياس أ ظر الملحق رقم )
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مناقشتها وتفسيرها البحث:نتائج    

  :على تنص فروض الدراسة

تسهم أبعاد السلوك القيادي المدرك للمعلم في التنبؤ بأبعاد اإلستمتاع األكاديمي لدى تالميذ مرحلة التعليم            
 ، ويتفرع من هذا الفرض الرئيسي الفروض الفرعية التالية:)كدرجة كلية، وكأبعاد فرعية( األساسي

)كبعد  لوب المعلم في التدريس وإدارة الصفتسهم أبعاد السلوك القيادي المدرك للمعلم في التنبؤ بمستوى إس -1
 .من أبعاد اإلستمتاع األكاديمي(

)كبعد من  تسهم أبعاد السلوك القيادي المدرك للمعلم في التنبؤ بمستوى طرح األسئلة والحوار داخل الفصل -2
 .أبعاد اإلستمتاع األكاديمي(

)كبعد من أبعاد اإلستمتاع  بمستوى دور التلميذ في الفصلتسهم أبعاد السلوك القيادي المدرك للمعلم في التنبؤ  -3
 .األكاديمي(

)كبعد من أبعاد اإلستمتاع  تسهم أبعاد السلوك القيادي المدرك للمعلم في التنبؤ بمستوى النظام المدرسي -4
 .األكاديمي(

 .ككل التنبؤ بمستوى اإلستمتاع األكاديمي للمعلم فيتسهم أبعاد السلوك القيادي المدرك  -5
 مناقشة نتائج الدراسة:

في التنبؤ بمستوى أسلوب للمعلم "تسهم أبعاد السلوك القيادي المدرك  ينل الفرض األول على -1
 ")كبعد من أبعاد اإلستمتاع األكاديمي(المعلم في التدريس وإدارة الصف 

عن  تاال تحليل  (19) ويكش  الجدول اال حدار،وللتحقق من هذا الفرض، تم استمداس أسلو  تحليل 
 .أسلو  المعلم في التدريس وفدارة الص باال حدار للعوامل المنبئة 

 أسلو  المعلم في التدريس وفدارة الص بفي التنبؤ أبعاد السلور ال يادي المدرر (  تاال تحليل اال حدار 19جدول )

أن معامالت اال حدار ألبعاد الدعم االجتماعي وتدريب وتوجيه التالميذ  (19الجدول ) وُيالحى من       
أسففففففلو  المعلم في بالتنبؤ داخل الفصففففففل كا ت جميعها داإلحصففففففاايا ، مما يدل على أ ها تنبأ بشففففففكل جيد 

ال يادي  قول إن أكثر أبعاد السفلورالوفي ضفو  معامالت اال حدار ال ياسفية يمكن  ،التدريس وفدارة الصف 
هو بعد تدريب وتوجيه التالميذ داخل الفصفففففل  أسفففففلو  المعلم في التدريس وفدارة الصففففف المدرر إسفففففهاما  ب

 ويليه بعد الدعم االجتماعي.

معامل  المتغيرات المنبئة
 االنحدار

معامل 
االنحدار 
 المعياري 

 الداللة قيمة "ت"
معامل 
االرتباط 
 المتعدد

معامل 
درجات  ف التحديد

 الحرية
مستوى 
 الداللة

اال حدار ثابت  21,61  19,06 0,01 

0,55 0,30 77,82 (2,367) 0,01 
 الدعم

االجتماعي   0,12 0,15 2,22 0,5 

تدريب وتوجيه التالميذ 
 داخل الفصل

0,35 0,43 6,548 0,01 
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، وأن 0.01معادلة اال حدار بشففففكل عاس كا ت دالة عند مسففففتو  داللة أن كما يتضففففح من الجدول        
أسلو  المعلم في التدريس من التباين في  %30، وهو ما يعني أن  سبة 0.30قيمة معامل التحديد بلغت 

 .يمكن تفسيرها من خالل أبعاد السلور ال يادي المدرر وفدارة الص 
( ثابت 21.61) = أسفففففففلو  المعلم في التدريس وفدارة الصففففففف وبالتالي تكون معادلة التنبؤ كما يلي:      

 .( تدريب وتوجيه التالميذ0.35االجتماعي+)( الدعم 0.12+)اإل حدار
ويمكن تفسففففففففففير القدرة التنبؤية للبعد الفرعي)تدريب وتوجيه التالميذ( للسففففففففففلور ال يادي المدرر      

حيث أ ه كلما  و  طبيعة مفردات الم ياسللمعلم بأسفففلو  المعلم في التدريس وفدارة الصففف  في ضففف
التالميذ إلي السفففففففلوكيات الصفففففففحيحة والموجهة  حو كان سفففففففلور المعلم موجها   حو تدريب وتوجيه 

 إسففففففففففففتمتا  التالميذبذلك منبأ  يعتبر ، وفعطااهم  صففففففففففففااح حول اإلسففففففففففففتذكار الجيدتحقيق األهداف
الدعم ، كما يمكن تفسففففففففير القدرة التنبؤية للبعد الفرعي)ارة الصفففففففف بإسففففففففلو  المعلم في التدريس وفد

حيث أ ه كلما كان المعلم يهتم بمصفففالح التالميذ و  في ضفففو  طبيعة مفردات الم ياس االجتماعي(
بإسفففتمتا  التالميذ  ذلك منبأ يعتبر، ويهتم بمشفففكالتهم يعمل على تقوية العالقات بينه وبين التالميذ
  بإسلو  المعلم في التدريس وفدارة الص . 

في التنبؤ بمستتتتتوى طرح االستتتتئلة "تستتتتهم أبعاد الستتتتلوك القيادي المدرك  ينل الفرض الثا ي على -2
 ")كبعد من أبعاد اإلستمتاع األكاديمي(وإدارة الحوار داخل الفصل 

( عن  تاال 20ويكش  الجدول ) اال حدار،وللتحقق من هذا الفرض، تم استمداس أسلو  تحليل       
 .بطرح األسئلة وفدارة الحوار داخل الفصلتحليل اال حدار للعوامل المنبئة 

 بطرح األسئلة وفدارة الحوار داخل الفصل.في التنبؤ أبعاد السلور ال يادي المدرر  تاال تحليل اال حدار  (20جدول )

أن معامالت اال حدار ألبعاد الدعم االجتماعي وتدريب وتوجيه التالميذ  (20وُيالحى من الجدول )       
بطرح األسفففئلة وفدارة التنبؤ داخل الفصفففل كا ت جميعها دالة إحصفففاايا ، مما يدل على أ ها تنبأ بشفففكل جيد 

. وفي ضففففو  معامالت اال حدار ال ياسففففية يمكن قول إن أكثر أبعاد السففففلور ال يادي الحوار داخل الفصففففل
هو بعد الدعم االجتماعي ويليه بعد تدريب طرح االسفففففففففئلة وفدارة الحوار داخل الفصفففففففففل المدرر إسفففففففففهاما  ب

 وتوجيه التالميذ داخل الفصل.

معامل  المتغيرات المنبئة
 االنحدار

معامل 
االنحدار 
 المعياري 

 الداللة قيمة "ت"
معامل 
االرتباط 
 المتعدد

معامل 
درجات  ف التحديد

 الحرية
مستوى 
 الداللة

اال حدار ثابت  18,84  16,89 0,01 

0,37 0,14 29,85 (2,367) 0,01 
 الدعم

االجتماعي   0,17 0,23 3,11 0,01 

تدريب وتوجيه التالميذ 
 0,05 2,41 0,18 0,13 داخل الفصل
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، وأن 0.01معادلة اال حدار بشففكل عاس كا ت دالة عند مسففتو  داللة أن كما يتضففح من الجدول         
طرح االسئلة وفدارة الحوار من التباين في  %14 سبة ، وهو ما يعني أن 0.14قيمة معامل التحديد بلغت 

 يمكن تفسيرها من خالل أبعاد السلور ال يادي المدرر.داخل الفصل 
( ثابت 18.84) = طرح االسفففففففئلة وفدارة الحوار داخل الفصفففففففلوبالتالي تكون معادلة التنبؤ كما يلي:      

 .التالميذ( تدريب وتوجيه 0.13( الدعم االجتماعي+)0.17اإل حدار+)
للسفففففففلور ال يادي المدرر للمعلم )الدعم االجتماعي( ويمكن تفسفففففففير القدرة التنبؤية للبعد الفرعي     

بأ ه عندما يهتم المعلم بمشففففففففففففففكالت تالميذه ويق  بجا بهم عندما يحتاجوا إليه، ويعمل على تلبية 
ئلة والحوار داخل الفصفففل ، إحتياجاتهم بقدر اإلمكان يعتبر ذلك منبأ بإسفففتمتا  التالميذ بطرح األسففف

بطرح األسفئلة والحوار داخل )تدريب وتوجيه التالميذ( كما يمكن تفسفير القدرة التنبؤية للبعد الفرعي 
بأ ه عندما يعطي المعلم  صففففااح للتالميذ حول اإلسففففتذكار الجيد، ويشففففجعهم على التفكير  الفصففففل

إسففففففتمتا  التالميذ بطرح األسففففففئلة بذلك منبأ يعتبر  وعلى مناقشففففففة األفكار بالدروسفي المسففففففتقبل، 
     .والحوار داخل الفصل

بدور التلميذ في في التنبؤ "تستتتتتتتهم أبعاد الستتتتتتتلوك القيادي المدرك  ينل الفرض الثالث على -3
 )كبعد من أبعاد اإلستمتاع األكاديمي(. الفصل
( عن  تاال 21ويكش  الجدول ) اال حدار،وللتحقق من هذا الفرض، تم استمداس أسلو  تحليل      

 .بدور التلميذ في الفصلتحليل اال حدار للعوامل المنبئة 
 بدور التلميذ في الفصلفي التنبؤ أبعاد السلور ال يادي المدرر (  تاال تحليل اال حدار 21جدول )

أن معامالت اال حدار ألبعاد الدعم االجتماعي وتدريب وتوجيه التالميذ  (21وُيالحى من الجدول )      
بدور التلميذ في التنبؤ داخل الفصفففففففففل كا ت جميعها دالة إحصفففففففففاايا ، مما يدل على أ ها تنبأ بشفففففففففكل جيد 

 . وفي ضففو  معامالت اال حدار ال ياسففية يمكن قول إن أكثر أبعاد السففلور ال يادي المدرر إسففهاما  الفصففل
 هو بعد تدريب وتوجيه التالميذ داخل الفصل ويليه بعد الدعم االجتماعي. ر التلميذ في الفصلبدو 

معامل  المتغيرات المنبئة
 االنحدار

معامل 
االنحدار 
 المعياري 

 الداللة قيمة "ت"
معامل 
االرتباط 
 المتعدد

معامل 
 التحديد

درجات  ف
 الحرية

مستوى 
 الداللة

اال حدار ثابت  11,80  12,16 0,01 

0,46 0,21 49,95 (2,367) 0,01 
 الدعم

االجتماعي   
0,10 0,15 2,19 0,05 

تدريب وتوجيه التالميذ 
 داخل الفصل

0,23 0,39 4,88 0,01 
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، وأن 0.01معادلة اال حدار بشففففكل عاس كا ت دالة عند مسففففتو  داللة أن كما يتضففففح من الجدول        
 في الفصففففففففلدور التلميذ من التباين في  %21، وهو ما يعني أن  سففففففففبة 0.21قيمة معامل التحديد بلغت 

 يمكن تفسيرها من خالل أبعاد السلور ال يادي المدرر.
( 0.10( ثابت اإل حدار+)11.80) =دور التلميذ في الفصفففلوبالتالي تكون معادلة التنبؤ كما يلي:        

 .( تدريب وتوجيه التالميذ0.23الدعم االجتماعي+)
للسفففلور ال يادي المدرر  وتوجيه التالميذ(تدريب ) تفسفففير القدرة التنبؤية للبعد الفرعيويمكن        
يكون سففففففلور المعلم موجها   حو تشففففففجي  التالميذ، وتقديم النصففففففااح لهم، والعمل بأ ه عندما  للمعلم

فذلك يعد  ، وأن يسفففففمح لهم بأدا  المهاس بأ فسفففففهم، وأن يكتشففففففوا معلومات جديدةعلى تطوير أدااهم
الدعم ما ويمكن تفسفففففففير القدرة التنبؤية للبعد الفرعي )، كإسفففففففتمتا  التالميذ بدورهم في الفصفففففففلأ منب

كلما كان المعلم يدعم التالميذ، ويقدس لهم يد العون والمسفففففففففففففففاعدة كان ذلك منبأ بأ ه  االجتماعي(
 بإستمتاعهم بدورهم في الفصل.

في التنبؤ بمستتتتتتتتوى النظام "تستتتتتتتهم أبعاد الستتتتتتتلوك القيادي المدرك  ينل الفرض الراب  على -4
 ")كبعد من أبعاد اإلستمتاع األكاديمي(المدرسي 

( عن  تاال 22ويكش  الجدول ) اال حدار،وللتحقق من هذا الفرض، تم استمداس أسلو  تحليل         
 .بالنظاس المدرسيتحليل اال حدار للعوامل المنبئة 

 بالنظاس المدرسيفي التنبؤ أبعاد السلور ال يادي المدرر (  تاال تحليل اال حدار 22جدول )

 
أن معفففامالت اال حفففدار ألبعفففاد الفففدعم االجتمفففاعي وتطبيق المبفففادي   (22وُيالحى من الجفففدول )       

بالنظاس التنبؤ التربوية داخل الفصففففففففففل كا ت جميعها دالة إحصففففففففففاايا ، مما يدل على أ ها تنبأ بشففففففففففكل جيد 
. وفي ضو  معامالت اال حدار ال ياسية يمكن قول إن أكثر أبعاد السلور ال يادي المدرر إسهاما  المدرسي

 هو بعد تطبيق المبادي  التربوية ويليه بعد الدعم االجتماعي.المدرسي  النظاسب

معامل  المتغيرات المنبئة
 االنحدار

معامل 
االنحدار 
 المعياري 

 الداللة قيمة "ت"
معامل 
االرتباط 
 المتعدد

معامل 
درجات  ف التحديد

 الحرية
مستوى 
 الداللة

اال حدار ثابت  4,22  5,06 0,01 

0,37 0,13 28,34 (2,367) 0,01 
 الدعم

االجتماعي   
0,10 0,18 2,45 0,05 

 المبادئتطبيق 
 التربوية

0,12 0,21 2,86 0,01 
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، وأن 0.01معادلة اال حدار بشففففففكل عاس كا ت دالة عند مسففففففتو  داللة أن كما يتضففففففح من الجدول       
يمكن النظاس المدرسففففففففففي من التباين في  %13، وهو ما يعني أن  سففففففففففبة 0.13قيمة معامل التحديد بلغت 

 للمعلم. خالل أبعاد السلور ال يادي المدررتفسيرها من 
( الدعم 0.10( ثابت اإل حدار+)4.22=)النظاس المدرسفففففففففففففيوبالتالي تكون معادلة التنبؤ كما يلي:       

 .المبادئ التربويةتطبيق ( 0.12االجتماعي+)
)تطبيق المبادئ التربوية( للسففففففلور ال يادي المدرر  ويمكن تفسففففففير القدرة التنبؤية للبعد الفرعي     
بالنظاس المدرسفففففففففففي أ ه عند إسفففففففففففتمداس المعلم للمبادئ التربوية، ومراعاته للفروق الفردية بين للمعلم 
، يعتبر ذلك منبأ على ، وفسففتمدامه ألسففاليب تدريس تشففج  التالميذ على التعاون  يما بينهمتالميذه

ويمكن تفسفففير القدرة التنبؤية للبعد الفرعي )الدعم االجتماعي(  المدرسفففي،إسفففتمتا  التالميذ بالنظاس 
أ ه إدرار التالميذ لقدرة المعلم على دعمهم، وتلبية إحتياجاتهم، وقدرته على إدارة بالنظاس المدرسفففي 

   الفصل والتحكم  يه يعتبر ذلك منبأ بإستمتاعهم بالنظاس المدرسي.
في التنبؤ بمستوى اإلستمتاع أبعاد السلوك القيادي المدرك "تسهم  ينل الفرض المامس على -5

 " األكاديمي ككل
( عن  تاال 23ويكش  الجدول ) اال حدار،وللتحقق من هذا الفرض، تم استمداس أسلو  تحليل      

 .أسلو  المعلم في التدريس وفدارة الص بتحليل اال حدار للعوامل المنبئة 
 أسلو  المعلم في التدريس وفدارة الص بفي التنبؤ أبعاد السلور ال يادي المدرر (  تاال تحليل اال حدار 23جدول ) 

أن معامالت اال حدار ألبعاد الدعم االجتماعي وتدريب وتوجيه التالميذ  (23وُيالحى من الجدول )      
باالستمتا  األكاديمي التنبؤ داخل الفصل كا ت جميعها دالة إحصاايا ، مما يدل على أ ها تنبأ بشكل جيد 

ككل. وفي ضفففففو  معامالت اال حدار ال ياسفففففية يمكن قول إن أكثر أبعاد السفففففلور ال يادي المدرر إسفففففهاما  
 هو بعد تدريب وتوجيه التالميذ داخل الفصل ويليه بعد الدعم االجتماعي.اإلستمتا  األكاديمي ككل ب
، وأن 0.01معادلة اال حدار بشففففففكل عاس كا ت دالة عند مسففففففتو  داللة أن كما يتضففففففح من الجدول       

ا  األكاديمي ككل اإلستمتمن التباين في  %36، وهو ما يعني أن  سبة 0.36قيمة معامل التحديد بلغت 
 يمكن تفسيرها من خالل أبعاد السلور ال يادي المدرر.

معامل  المتغيرات المنبئة
 االنحدار

معامل 
االنحدار 
 المعياري 

 الداللة قيمة "ت"
معامل 
االرتباط 
 المتعدد

معامل 
درجات  ف التحديد

 الحرية
مستوى 
 الداللة

اال حدار ثابت  56,88  21,51 0,01 

0,60 0,36 103,6 (2,367) 0,01 
 الدعم

االجتماعي   
0,53 0,26 4,12 0,01 

تدريب وتوجيه التالميذ 
 داخل الفصل

0,78 0,38 6,15 0,01 
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عالقة موجبة دالة بين دعم  (: والتي توصعععلل إلى وجودSakiz,2007دراسعععة )نتائج الدراسعععة الحالية مع  تتفق    
غير مباشر من خالل  ستنجت أ ه يمكن التنبؤ باإلستمتا  األكاديمي بشكلوا للمعلم لطالبه واإلستمتا  األكاديمي لهم،

 دعم للمعلم للطال .
والتي أ هرت  تااجها أ ه يمكن التنبؤ  :Aldridge et al.( 013)كما تتفق  تاال الدراسفففففففة الحالية م  دراسفففففففة        

دعم المعلم وعالقته م   يعتبرباإلسففففففففففففففتمتا  األكاديمي لد  التالميذ من خالل دعم المعلم وعالقته م  تالميذه؛ حيث 
 في أكثر إستمتا  التالميذ كان أن إلى النتاال تالميذ مؤشرا  داال  على شعور التالميذ باإلستمتا  األكاديمي، كما تشير

 تؤكد بيئات إ شفففا  خالل من إسفففتمتا  التالميذ المعلمون  يعزز من المعلمين، وقد أكبر التي بها دعم الدراسفففية الفصفففول
 قد وهذا الفصفففففففل في أكبر براحة الشفففففففعور على طال لل المعلمين قبل من المتزايد الدعم يسفففففففاعد قدو م،المعل دعم على
 الرياضيات.  اإلستمتا  بدروس زيادة إلى يؤدي
أن تطبيق أ شفففففففطة التعلم هي العامل األكثر أهمية الذي  إلى Alshara (2015 ومن ناحية آخرى فقد أشعععار )      

يؤثر على اإلسفففففتمتا  األكاديمي لد  التالميذ، وأن إسفففففلو  تدريس المعلم كان أقل العوامل التي تؤثر على اإلسفففففتمتا  
 األكاديمي لد  التالميذ.

التي توصفففلت إلى وجود عالقة  Birgani et al. (2015وأيضفففا  تتفق  تاال الداراسفففة الحالية م   تاال دراسفففة )  
 إيجابية بين دعم للمعلم للتالميذ واإلستمتا  األكاديمي.

ومما سبق يتضح أ ه عندما يحب التالميذ معلميهم يزداد لديهم الشغ   حو التعليم، ويستمتعون بكل لحظة في     
عندما و ا عندما يدخل الفصففل الدراسففي، فإذا أراد المعلم تهيئة بيئة سففعيدة للتالميذ،  يجب عليه أن يكون سففعيد  الفصففل، 

 يالحى التالميذ هذا المسففففففففتو  من إسففففففففتمتا  المعلمين، سففففففففرعان ما يصففففففففبحون سففففففففعدا  لمجرد رؤية سففففففففعادة معلمهم
ALShara,2015,P147)). 

وفي ضفففففففففففو  طبيعة م ياس اإلسفففففففففففتمتا  األكاديمي، فإن التالميذ ذوي اإلسفففففففففففتمتا  األكاديمي المرتف ، هم        
يعمل على تلبية إحتياجاتهم بقدر اإلمكان، وأ ه  وأ هالذين يدركون أن المعلم يق  بجا بهم عندما يحتا  إليهم،  التالميذ

على عالقة جيدة بهم، كما أ ه يهتم بمشفففففففكالتهم ويسفففففففتم  إليهم ويسفففففففاعدهم أيضفففففففا  في حلها، ويشفففففففجعهم على التفوق، 
عوا بما يقدمه المعلم لهم من وسففاال تعليمية، ويسففعدهم حديث ويسففاعدهم في تحقيق األهداف، وهم التالميذ الذين يسففتمت

المعلم عن حياته، ويفضففلوا الحصففل التي يسففمح لهم المعلم فيها بإكتشففاف أفكار ومعلومات جديدة، كما أ هم يسففعدهم 
 إهتماس المعلم لتفاصيل أي درس. 

لذين يدركون أن المعلم يميز في معاملته بين بينما التالميذ ذوي اإلستمتا  األكاديمي المنمفض، هم التالميذ ا     
التالميذ، ال يساعدهم في حل المشكالت التي تواجههم، كما أ ه ال يساعدهم في تحقيق أهدافهم، وال يسمح لهم بالتعبير 
عن رأيهم في الفصل، وهم أيضا  يشعروا أن اليوس الدراسي طويل وال يمر سريعا ، ويشعروا بالضيق من أسلو  المعلم 

 معهم، ويشعروا بالملل من الواجبات المنزلية.     

إن العالقة بين المعلم والتالميذ لها تأثير كبير في حدوث اإلستمتاع إضافة إلى ما سبق ترى الباحثة        
تعلم للفرص  يوفروأيضًا  ،التعلم ةفي عملي مشاركتهم معلميهم يعمل على تعزيزلفإحترام التالميذ وحبهم  األكاديمي،

، فعادة ما يبحث المتعلم الذي يستمتع وذلك من خالل مشاركة التالميذ فيها ،تعمل على زيادة إستمتاعهم األكاديمي
أكاديميًا عن خبرات إضافية تتعلق بموضوع التعلم، وقدرة المعلم على إكتشاف خصائص وميول التالميذ، والعمل على 

ميم أنشطة تعليمية جديدة تجذب إنتباههم، تجعلهم يندمجوا دعمهم وتشجيعهم على تحقيق أهدافهم، وقدرته على تص
في التعلم مما ينتج عنه شعورهم باإلستمتاع األكاديمي، وأيضًا إستخدامه لإلنفعاالت اإليجابية التي تشجع التالميذ 
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لون في ويتعلمون، ويتفاع م، والعمل على توفير فرص للتالميذ حتي يصبحوا متعلمين نشطيين بإستمرار،لعلى التع
جو من المتعة والسعادة، وإستخدامه األسلوب الديمقراطي في تعامله معهم، وتشجيعهم على المشاركة والتفاعل في 

األنشطة التعليمية، كل ذلك سيعزز لديهم الشعور بأهمية عملية التعلم ذاتها، مما يزيد من إحساسهم باإلستمتاع 
 األكاديمي.
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 لمالحقا
(1ملحق )  

 قائمة بأسماء السادة المحكمين

: 4  قامت الباحثة بتحكيم عدد من األساتذة على أدوات الدراسة الحالية، وفيما يلي أسماء األساتذة المحكمين *

 

 

 

 

 

 

 

 مقياس السلوك القيادي المدرك )الصورة األولية(

(2ملحق )  

                                                           
 * تم ترتيب السادة المحكمين وفقاً ألقدميتهم في الرتبة العلمية 3

أ.د/ سهير أنور محفوظ       أستاذ علم النفس التربوي، كلية التربية، جامعة عين شمس  

 أستاذ علم النفس التربوي، كلية التربية، جامعة عين شمس  أ.د/ حسين طاحون

أ.م.د/محمد أحمد علي هيبة         التربوي، كلية التربية، جامعة عين شمسأستاذ مساعد علم النفس    

 مدرس علم النفس التربوي، كلية التربية، جامعة عين شمس  د.زينب شعبان رزق

 مدرس علم النفس التربوي، كلية التربية، جامعة عين شمس  د.رياض سليمان طه

د.آمال أحمد دسوقي فتحي        مدرس علم النفس التربوي، كلية التربية، جامعة عين شمس  

د.عائشة أحمد أبو سريع     مدرس علم النفس التربوي، كلية التربية، جامعة عين شمس  

د.مجدي شعبان                              مدرس علم النفس التربوي، كلية التربية، جامعة عين شمس  
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 الرقم

 

 العبارات

تنطبق 

 تماما  

تنطبق 

إلى حد 

 ما

ال  محايدة

تنطبق 

إلى حد 

 ما

ال 

تنطبق 

 نهائيا  

إليه يقف معلمي بجانبي عندما أحتاج 1       

      يسمح لي معلمي بالتعبير عن رأيي في الفصل 2

      يلبي معلمي إحتياجتنا بقدر اإلمكان 3

      يستخدم معلمي أساليب تدريس تجذب إهتمامنا 4

      معلمي على عالقة جيدة بنا 5

      يستخدم معلمي أساليب تدريس تشجعني على التعاون مع زمالئي  6

      يساعدني معلمي في حل مشكالتي  7

      يوفر معلمي جو من الثقة بالنفس والتعاون بين التالميذ 8

      يهتم معلمي بمشكالتنا ويستمع إلينا 9

يستخدم معلمي معلومات ومعارف جديدة بإستمرار في شرح مادته  10

 الدراسية
     

      يشجعني معلمي على التفوق 11

      يمثل معلمي قدوة حسنة لي  12

31       يعرفني معلمي بطرق اإلستذكار الجيد 

      يراعي معلمي قدراتنا المختلفة في الفصل 14

      يشجعني معلمي على التفكير في المسقبل واإلستعداد له  15

      يتفاعل معي معلمي بصور مستمرة داخل الفصل 16

أهدافييشجعني معلمي على تحقيق  17       

      يستخدم معلمي تعبيرات وجهه ويديه في توصيل المعلومات  18

      يشجعني معلمي على تنفيذ األنشطة المرتبطة بالدروس 19

      يتواصل معلمي مع أولياء أمور التالميذ 20

      يشجعني معلمي على مناقشة األفكار بالدروس 21

المدرسة وأولياء األمور لبحث مشكالت  توجد لقاءات دورية بين إدارة 22

 التالميذ
     

      يكافئني معلمي عندما أجاوب إجابة صحيحة 23

      يشجع معلمي التلميذ الخجول على المشاركة 24

      معظم التالميذ في فصلي على عالقة جيدة بمعلمي 25

      يشجعني معلمي على التفكير في المهن التي أرغب فيها 26
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(مقياس السلوك القيادي )الصورة النهائية  

(3ملحق)   

 

 

 

 

 الرقم

 

 العبارات

تنطبق 

 تماما  

تنطبق 

إلى حد 

 ما

ال  محايدة

تنطبق 

إلى حد 

 ما

ال 

 تنطبق 

 نهائيا  

      يقف معلمي بجانبي عندما أحتاج إليه 1

      يسمح لي معلمي بالتعبير عن رأيي في الفصل 2

إحتياجتنا بقدر اإلمكانيلبي معلمي  3       

      يستخدم معلمي أساليب تدريس تجذب إهتمامنا 4

      معلمي على عالقة جيدة بنا 5

      يستخدم معلمي أساليب تدريس تشجعني على التعاون مع زمالئي  6

      يساعدني معلمي في حل مشكالتي  7

التالميذيوفر معلمي جو من الثقة بالنفس والتعاون بين  8       

      يهتم معلمي بمشكالتنا ويستمع إلينا 9

يستخدم معلمي معلومات ومعارف جديدة بإستمرار في شرح مادته  10

 الدراسية
     

      يمثل معلمي قدوة حسنة لي  12

31       يعرفني معلمي بطرق اإلستذكار الجيد 

      يشجعني معلمي على التفكير في المسقبل واإلستعداد له  15

      يتفاعل معي معلمي بصور مستمرة داخل الفصل 16

      يشجعني معلمي على تحقيق أهدافي 17

      يشجعني معلمي على تنفيذ األنشطة المرتبطة بالدروس 19

      يشجعني معلمي على مناقشة األفكار بالدروس 21

      يكافئني معلمي عندما أجاوب إجابة صحيحة 23

      يشجع معلمي التلميذ الخجول على المشاركة 24

      معظم التالميذ في فصلي على عالقة جيدة بمعلمي 25

      يشجعني معلمي على التفكير في المهن التي أرغب فيها 26
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 مقياس اإلستمتاع األكاديمي )الصورة األولية(

(4ملحق)  

 

 

 

 الرقم

 

 العبارات

تنطبق 

 تماما  

تنطبق 

إلى حد 

 ما

ال  محايدة

تنطبق 

إلى حد 

 ما

ال 

 تنطبق 

 نهائيا  

أشعر بالسعادة عندما يستخدم المعلم الوسائل التعليمية لتوضيح أفكار  1

 الدرس  

     

      أشعر بالسعادة عندما يستخدم المعلم طريقة الحوار عند شرح الدرس 2

بالتعلم عندنا يقدم المعلم أمثلة لتوضيح األفكارأستمتع  3       

      أستمتع بالفصل عندما يستخدم المعلم الدعابة 4

      أشعر بالمتعة عندما يستخدم المعلم الكمبيوتر لتوضيح األفكار 5

      أفضل أن يوفر المعلم الفرص للتالميذ لمناقشة األفكار فيما بينهم 6

عندما يستخدم المعلم أمثلة حياتية في شرح أفكار الدرسأشعر بالسعادة  7       

      يسعدني حديث المعلم عن حياته أثناء الشرح 8

أشعر بالسعادة عندما يستخدم المعلم الصورالتوضيحية في شرح أفكار  9

 الدرس

     

      أشعر بالضيق من توجيه المعلم لي أسئلة ال أعرف إجابتها 10

عدالة المعلم في تعامله مع التالميذيسعدني  11       

      يضايقني أسلوب المعلم المتشدد مع تالميذه 12

      أشعر بالملل من تكرار الواجبات المنزلية  13

      أشعر باإلستمتاع بالتعلم عندما أنجح في حل مشكالت زمالئي 14

      يسعدني إهتمام المعلم لتفاصيل أي درس 15

الحصص التي تسمح لي بإكتشاف أفكار ومعلومات جديدةأفضل  16       

      يسعدني وجود أنشطة ترفيهية أثناء اليوم الدراسي  17

      أستمتع بأساليب المعلم التي تسمح لي بأداء المهام بنفسي  18

أشعر باإلستمتاع عندما يريد المعلم إنهاء الدرس مع اإلهتمام بفهم التالميذ  19

 له 

     

      يسعدني قدرة المعلم في التحكم في الفصل  20

      أشعر أن اليوم الدراسي يمر بسرعة 21

      أستمتع بالفصول التي يحترم فيها التالميذ المعلم 22

      جدول الدراسة يتضمن عدد مناسب من الحصص كل يوم 23

الدرسأحرص على حضور الحصة التي سيشرح فيها أحد زمالئي  24       
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النهائية( )الصورةمقياس اإلستمتاع األكاديمي   

(5ملحق)  

 

 

 

  

 

 الرقم

 

 العبارات

تنطبق 

 تماما  

تنطبق 

إلى حد 

 ما

ال  محايدة

تنطبق 

إلى 

 حد ما

ال 

 تنطبق 

 نهائيا  

أشعر بالسعادة عندما يستخدم المعلم الوسائل التعليمية لتوضيح أفكار  1

 الدرس  
     

عندما يستخدم المعلم طريقة الحوار عند شرح الدرسأشعر بالسعادة  2       

      أستمتع بالتعلم عندنا يقدم المعلم أمثلة لتوضيح األفكار 3

      أستمتع بالفصل عندما يستخدم المعلم الدعابة 4

      أشعر بالمتعة عندما يستخدم المعلم الكمبيوتر لتوضيح األفكار 5

الفرص للتالميذ لمناقشة األفكار فيما بينهمأفضل أن يوفر المعلم  6       

      أشعر بالسعادة عندما يستخدم المعلم أمثلة حياتية في شرح أفكار الدرس 7

      يسعدني حديث المعلم عن حياته أثناء الشرح 8

أشعر بالسعادة عندما يستخدم المعلم الصورالتوضيحية في شرح أفكار  9

 الدرس
     

بالضيق من توجيه المعلم لي أسئلة ال أعرف إجابتهاأشعر  10       

      يسعدني عدالة المعلم في تعامله مع التالميذ 11

      يضايقني أسلوب المعلم المتشدد مع تالميذه 12

      أشعر بالملل من تكرار الواجبات المنزلية  13

زمالئيأشعر باإلستمتاع بالتعلم عندما أنجح في حل مشكالت  14       

      يسعدني إهتمام المعلم لتفاصيل أي درس 15

      أفضل الحصص التي تسمح لي بإكتشاف أفكار ومعلومات جديدة 16

      يسعدني وجود أنشطة ترفيهية أثناء اليوم الدراسي  17

      أستمتع بأساليب المعلم التي تسمح لي بأداء المهام بنفسي  18

أشعر باإلستمتاع عندما يريد المعلم إنهاء الدرس مع اإلهتمام بفهم التالميذ  19

 له 
     

      يسعدني قدرة المعلم في التحكم في الفصل  20

      أشعر أن اليوم الدراسي يمر بسرعة 21

      أستمتع بالفصول التي يحترم فيها التالميذ المعلم 22

مناسب من الحصص كل يومجدول الدراسة يتضمن عدد  23       

      أحرص على حضور الحصة التي سيشرح فيها أحد زمالئي الدرس 24


