
 

 

 

 الخصائص السيكومترية لمقياس السعادة الدراسية لدى طالب المرحمة الثانوية

 2019مايو العدد      والعشرون  الخامس المجمد
75 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

لذراسيت لذي اخلصائص السيكىمرتيت ملقياس السعادة ا
 طالب املرحلت الخانىيت.  

 
 إعذاد

 ميريان صياد ذكي شحاته
 باحثة بقسم علم النفس التربوي

 
 إشراف

  أ.د/ محمد صبد السالم ضنيم
 كلية التربية جامعة حلوان -استاذ علم النفس التربوى

 

 د/إيمان صبد الرؤوف صبد الحليم
 كلية التربية جامعة حلوان -التربوىمدرس علم النفس 

ا

ر

 

ح

ػ



 

 

 

 الخصائص السيكومترية لمقياس السعادة الدراسية لدى طالب المرحمة الثانوية

 2019مايو العدد      والعشرون  الخامس المجمد
76 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 الخصائص السيكومترية لمقياس السعادة الدراسية لدى طالب المرحمة الثانوية

 2019مايو العدد      والعشرون  الخامس المجمد
77 

اخلصائص السيكىمرتيت ملقياس السعادة الذراسيت لذي طالب املرحلت 
 الخانىيت.  

 ميريان صياد ذكي شحاته

 امللخص 
يهػػػدؼ  ػػػذا الىحػػػث إلػػػس إلػػػداد مقيػػػاس لمسػػػعادة الدراسػػػية لطػػػالب المرحمػػػة الثانويػػػة  

ياس مف ثالثة أىعاد رئيسية  س )الىعد المعرفس ويتضػمف ىعػديف فػرليفل الػتعمـ وتكوف المق
األكػػاديمس  والعالميػػة الدراسػػيةل  )والىعػػد اويتمػػالس ويتضػػمف ىعػػد  العال ػػات المدرسػػيةل  
)والىعد اونععالس ويتضمف ثالثة أىعاٍد فرلية لالشعور ىاومتناف المدرسػس  والشػعور ىمتعػة 

حماسػػػة نحػػػو الدراسػػػة  و ػػػد تػػػـ التحقػػػؽ مػػػف الخصػػػائص السػػػيكومترية الػػػتعمـ  الشػػػعور ىال
ل مػػف طػػالب المرحمػػة الثانويػػة  مقسػػميف 264لمقيػػاس السػػعادة الدراسػػية لمػػس لينػػة  وامهػػا)

ل إنػػػاث لممػػػس  و ػػػد 145لذكػػػور لممػػػس  )141لإنػػػاث أدىػػػس  )141لذكػػػور أدىػػػس )114)
 ىمية لمتطىيؽ .  أظهرت النتائج أنه لمس درية ييدة مف الصدؽ والثىات والقا

 الكممات المعتاحيةل الخصائص السيكومترية  السعادة الدراسية  المرحمة الثانوية .

Abstract 

The aim of this research is to prepare a measure of academic well 

being for high school students. The scale is of three dimensions :the 

knowledge dimension, which includes two dimensions: academic 

learning, school Efficacy, social dimension, which include of school 

relations. the emotional dimension, which includes three dimensions: 

Sense of School Gratitude,  Sense of Joy of  Learning, Sense of Study 

Zest.The psychometric characteristics of the well being academic were 

verified on a sample of (482) secondary students divided by (112) literary 

males, (120) literary females,(123s ) Male scientific, (127) female 

scientific, and The results have shown that it has a good degree of 

validity and reliability and applicability. 

key words: The Psychometric Characteristics , academic well being , 

high school  students. 
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 املقذمت: 
أف السػػعادة  ػػس  ايػػة إنسػػانية ييػػب أف يسػػعس التعمػػيـ لتحقيقهػػا   وخاصػػة أنهػػا فطػػرة 

ة فػػس لمميػػة الػػتعمـ حيػػث أننػػا نيػػد الطعػػؿ منػػذ نعومػػة أظػػافرة يريػػد أف يكتشػػؼ الىيئػػة أساسػػي
المحيطة ويستييب لتعميـ الكىار ويكرر مػا يسػمعه حتػس يػتمكف مػف تعممػه و ػذا مػا يشػعر  
ف كػاف  ىالسعادة  ونظرا ألف التعميـ لممية حيوية متيػددة ففننسػاف يحقػؽ ذاتػه ىػالتعمـ   وان

مكانياته. المتعمـ  ير سعيد فس  المدرسة وأثناء تعممه فيها فمف يخرج أ صس طا اته وان
فعمػػس الػػر ـ مػػف أف الألايػػة األساسػػية لعمػػـ الػػنعس  ػػس مسػػالدة العػػرد أف يحيػػا الحيػػاة 
الطويمػػػة التػػػس يشػػػعر فيهػػػا ىالسػػػعادة فقػػػد تيا ػػػؿ لممػػػاء الػػػنعس لسػػػنوات طويمػػػة المشػػػالر 

ثػػػؿل القمػػػؽ  اوكتئػػػاب  الضػػػألوط  اإليياىيػػػة فػػػس الشخصػػػية وظمػػػت اونععػػػاوت السػػػمىية م
 -Ryff,1985والتشػػػاـؤ األكثػػػر تنػػػاوًو وا تمامػػػًا فػػػس ىحػػػوثهـ ودراسػػػاتهـ  وتعػػػد دراسػػػات )

ل لف السعادة النعسية مف أكثر الدراسات التس تناولت ورسػخت لهػذا المعهػـو وطػرؽ 2007
 Ryff(1989)الىحػػػث فيػػػه وكيعيػػػه  ياسػػػه وأ ػػػـ المؤشػػػرات لمتعػػػرؼ لميػػػه  حيػػػث وضػػػعت 

نمػػوذج لعوامػػؿ السػػعادة النعسػػية السػػتة و ػػس ) اوسػػتقالؿ الػػذاتس  الػػتمكف الىيئػػس  التطػػور 
 الشخصس  العال ات اإليياىية مع اآلخريف  والحياة الهادفة  وتقىؿ الذاتل. 

تعد السعادة ىشكؿ لاـ أحد متأليراتس لمـ النعس اإليياىي  و ي حالػة نسػىية تختمػؼ 
تختمػؼ مػف مرحمػة إلػس أخػرى  كمػا تختمػؼ مػف ميتمػع  مف فرد إلس آخر  وفي ذات العرد

آلخر  ومف ثقافة ألخرى  و ػد تػرتىط مؤشػراتها ىعوامػؿ الصػحة والمػرت  ومسػتوى الػدخؿ 
المػػادي  والمكانػػة اويتماليػػة  والنيػػاح المهنػػي  والعال ػػات اويتماليػػة المشػػىعة  ولوامػػؿ 

 الشهرة والنىوغ.
ىػػارزة فػػس تػػارير العكػػر اإلنسػػانس  و ػػد سػػعس  ويعتىػػر معهػػـو السػػعادة النعسػػية لػػه مكانػػة

اليميػػع فػػس الثقافػػات المختمعػػة إلػػس السػػعادة ىوصػػعها  ػػدفًا أسػػمس لمحيػػاة إلرتىاطهػػا ىالحالػػة 
 ل.  4111المزايية  والرضا لف الحياة ويودتها  وتحقيؽ الذات والتعاؤؿ)السيد أىو  اشـ 

اسػػات إلػػس تنػػاوؿ مظػػا ر كمػػا أنػػه فػػي اآلونػػة األخيػػرة فػػي ىحػػوث السػػعادة اتيهػػت الدر 
نولية لمسعادة ترتىط ىمياوت معينة  ومنها لمس سىيؿ المثاؿل السعادة المهنيػة  والسػعادة 

 اويتمالية   والسعادة األسرية   والسعادة الزوايية  والسعادة الدراسية.
ونظػػرًا ألف لمػػـ الػػنعس الترىػػوى فػػس يػػو ر  يهػػتـ ىالطالػػب والمعمػػـ ونػػواتج الػػتعمـ  ف ننػػا 

حايػػػة إلػػػس اإل تمػػػاـ ىالناحيػػػة النعسػػػية لمطالػػػب ونسػػػاؿ أنعسػػػنا أيػػػف تكمػػػف سػػػعادة أىناؤنػػػا ى
الطالب فس المدارس؟  ؿ فس مىنس المدرسة؟ أـ فػس كػادر المعممػيف األفاضػؿ الػذيف افنػوا 
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مف حياتهـ سنوات لمتعمػيـ ولتاديػة رسػالة؟ أـ تكمػف السػعادة فػس أىنائنػا أنعسػهـ؟  ػؿ ير ػب 
الػػذ اب إلػػس المدرسػػة؟ أـ  ػػـ ميىػػريف لمػػس  ػػذا؟ ومػػف المسػػئوؿ لػػف  أىناؤنػػا الطػػالب فػػس

 سعادة أىنائنا فس المدارس؟  ؿ األ ؿ أـ المدرسة نعسها  س المسئولة. 
  أو مػػا Academic Well-Beingومػػف  ػػذا المنطمػػؽ يػػاتس الحػػديث لػػف تصػػور   

ود لمػػػـ فػػػس حػػد –يمكػػف أف يطمػػػؽ لميػػه فػػػس العرىيػػة   السػػػعادة الدراسػػية   و ػػػو مصػػطم  
لـ يتـ تداولػه واسػتخدامه لمػس نحػو شػائع فػس الدراسػات النعسػية العرىيػةف إو أنػه  –الىاحثة 

 ػد اسػتخدـ ىصػور شػتس فػس الىحػوث والدراسػات األينىيػة. وىػالر ـ مػف اسػتخدامه فػس تمػؾ 
الدراسػػات والىحػػوث األينىيػػة إو أنػػه مػػازاؿ موضػػع ىحػػث ودراسػػة مػػف زوايػػا أخػػرى متعػػددة 

. تىعًا لتعدد   الرؤى والنظريات النعسية التس تدرس المعهـو
فسعادة الطالب تعتىر  ػس أحػدى مؤشػرات نيػاح العمميػة التعميميػة ىػؿ أكثػر مػف ذلػؾ 
ف ننػػػا إذا أردنػػػا أف نطػػػور العمميػػػة التعميميػػػة فعمينػػػا أف نىػػػدأ مػػػف الطالػػػب   فنيػػػاح الطالػػػب 

وصػػحته النعسػػية وسػػعادته األكػػاديمس وتعالمػػه اويتمػػالس وتنميػػة  دراتػػه واكتشػػاؼ موا ىػػه 
  س أ ـ أ داؼ لمميات التطوير فس التعميـ . 

ل أنػه لنػدما نسػاؿ لػف الطريػؽ الػذى نعػود منػه إلػس ىهيػة 1774ويرى سػيد لثمػاف) 
التعمػػيـ أو نعيػػد ىػػه إلػػس الػػتعمـ ىهيتػػه ف نمػػا نسػػاؿ لػػف طريػػؽ السػػالمة والصػػحة والقػػوة فػػس 

ف ىكعػػاءة تعمػػـ أىنائهػػا  وكعػػاءة تعمػػـ أىنائهػػا ر ػػف الميتمػػع  وألف مسػػتقىؿ أمػػة مػػف األمػػـ ر ػػ
ىىهية التعمـ لند ـ  ف ف األ تماـ ىعودة الىهية إلس التعمـ إنما  ػو أ تمػاـ ىمسػتقىؿ األمػة 
وىعػودة القػوة لهػا  فالسػػعادة الدراسػية تػنعكس لمػس الصػػحة النعسػية  وتحقيػؽ النمػو السػػوى  

 وزيادة التوافؽ النعسس .وزيادة الثقة ىالنعس  واإل ىاؿ لمس الحياة  
وتػػرى الىاحثػػة أف  يػػاس السػػعادة الدراسػػية لػػدى طػػالب المرحمػػة الثانويػػة لػػيس ىػػاألمر 
اليسػػػػيرف وذلػػػػؾ نظػػػػرًا لقمػػػػة األدوات المماثمػػػػة لقياسػػػػه ىصػػػػورة لامػػػػة وو سػػػػيما فػػػػس مصػػػػر 
 والمنطقػػػة العرىيػػػة ىاكممهػػػا  ومػػػف  نػػػا تػػػاتس أ ميػػػة الىحػػػث الحػػػالي فػػػس محاولػػػة إلػػػداد أداة

 يمكف مف خاللها  ياس السعادة الدراسية وتحديد أىعاد ا األساسية. 
 
 

 أوالً: مشكلت البحج:
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ويدت الىاحثة ىطىيعة لممها كاخصائية نعسية فػس مدرسػة كثػرة شػكوى الطالىػات مػف 
لدـ اوستمتاع فس المدرسة وكثرة الضألوط واأللىاء الدراسية ولدـ ر ىػتهـ فػس اوسػتذكار 

إلػػس المدرسػػة وارتعػػاع نسػػىة الأليػػاب  و يػػاب ا تمػػاـ األسػػرة أو المدرسػػة ىسػػعادة  أو الػػذ اب
 الطالب الدراسية فس المدرسة .

كما وحظت الىاحثة أيضًا أنه فػي اآلونػة األخيػرة فػي ىحػوث السػعادة اتيػا  الدراسػات 
إلػػػس تنػػػاوؿ مظػػػا ر نوليػػػة لمسػػػعادة تػػػرتىط ىميػػػاوت معينػػػة  ومنهػػػا لمػػػس سػػػىيؿ المثػػػاؿل 

ادة المهنيػػة  والسػػعادة اويتماليػػة   والسػػعادة األسػػرية   والسػػعادة الزواييػػة  والسػػعادة السػػع
 الدراسية.

ونظرًا لما يعانيه طالب المرحمة الثانوية الذيف ينتموف إلػس مرحمػة المرا قػة المتوسػطة 
ىضألوطها وتحدياتها  يضػاؼ إليهػا الضػألوط الحياتيػة متعػددة المصػادر التػس يتعػرت لهػا 

كىقيػػة أفػػراد الميتمػػع  فضػػاًل لػػف الضػػألوط الدراسػػية فػػي تمػػؾ المرحمػػة المهمػػة فػػي الطػالب 
حيػػاة الطػػالب  كمػػا ويػػدت الىاحثػػة كثيػػر مػػف الدراسػػات الحديثػػة التػػس تشػػير نتائيهػػا إلػػس 
إصاىة طػالب المرحمػة الثانويػة ىاوكتئػاب   ورىمػا السػىب فػس ذلػؾ  ػو ميمولػة الضػألوط 

ا لمس سىيؿ المثاؿ لالضألوط الدراسية ىمػا فػس ذلػؾ التس تطرؽ ىاب المرا ؽ كؿ حيف منه
اإليهاد فس المدرسة  والمضايقات المدرسية  وفرت األسرة لمس الطالػب مسػتويات لاليػة 

 مف الطموح الدراسس والمهنس  فضال لمس ضألوط األلىاء الدراسية. 
و ػػد دارت فػػي ذ ػػف الىاحثػػة لػػدة تسػػاؤوت  وتحػػاوؿ أف تسػػعس لنياىػػة لنهػػا  و ػػيل 

ؿ يمكف أف يكوف الطالب سعداء فػي المدرسػة وأثنػاء ممارسػتهـ لةنشػطة التعميميػة؟  ػؿ  
يشػػعروف ىاونتمػػاء إلػػس المدرسػػة؟  ػػؿ يشػػعروف ىاورتىػػاط ىالمدرسػػة؟  ػػؿ يشػػعروف ىمتعػػة 
التعمـ؟  ؿ لػديهـ الثقػة فػي  ػدراتهـ الدراسػية؟  ػؿ  ػـ راضػوف لػف دراسػتهـ  ومػا يقػدـ لهػـ 

ىانععاوت إيياىية في المدرسػة مثػؿ األمػؿ والتعػاؤؿ والعخػر؟ أـ في المدرسة؟  ؿ يشعروف 
يشػػعروف ىانععػػاوت سػػمىية مثػػؿ الخػػوؼ والممػػؿ والقمػػؽ والخزي؟ ػػؿ لػػديهـ حماسػػة لمدراسػػة؟ 
 ػػؿ يتمتػػع الطػػالب ىعال ػػات ايتماليػػة ييػػدة مػػع اآلخػػريف سػػواء زمالئهػػـ أو معممػػيهـ أو 

درسػة  فسػعادة أىنائنػا فػس التعمػيـ  ػس أولػس إدارة المدرسة؟ و ؿ يشعر ىقيمة توايد  فػس الم
أولياتنػػػا   ومػػػػع ذلػػػؾ فمػػػػـ تيػػػػد الىاحثػػػة فػػػػس حػػػدود لممهػػػػا أداة لمميػػػػة تػػػـ ىناؤ ػػػػا وتقنينهػػػػا 

 خصيصيًا لمىيئة المصرية وطالب المرحمة الثانوية.
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مما سىؽ تحددت مشكمة الىحػث فػس دراسػة الخصػائص السػيكومترية لمقيػاس السػعادة 
مرحمة الثانوية فس الىيئة المصرية مف خالؿ اإلياىػة لػف التسػاؤوت الدراسية لدى طالب ال

 اآلتيةل 

  ؿ تتوفر لتمؾ األداة درية مقىولة مف الصدؽ لدى طالب المرحمة الثانوية؟  -1

  ؿ تتوفر لتمؾ األداة درية مقىولة مف الثىات لدى طالب المرحمة الثانوية؟  -4

 لتقيس كؿ مكوف؟  ؿ العوامؿ المستقا  مف ميمولة األسئمة مصممة  -1
 حانيًا: أهذاف البحج: 

 يحاوؿ  ذا الىحث لموصوؿ إلس انياز األ داؼ الرئيسية التاليةل 
 ىناء مقياس لمسعادة الدراسية لدى طالب المرحمة الثانوية.  -

 التعرؼ لمس أىعاد السعادة الدراسية.  -

التعػػػرؼ لمػػػس الخصػػػائص السػػػيكومترية لمقيػػػاس السػػػعادة الدراسػػػية لػػػدى طػػػالب  -
مرحمػػػػة الثانويػػػػة ىاسػػػػتخداـ العديػػػػد مػػػػف األسػػػػاليب اإلحصػػػػائية المالئمػػػػة لػػػػذلؾ ال

 .   الألرت

 حالخًا: أهميت البحج:
 يمكف إيياز أ مية الىحث الحالي فس اليوانب التاليةل 

إلػػداد أداة مقننػػة ناىعػػة مػػف الىيئػػة العرىيػػة تتخػػذ مػػف الطىيعػػة المصػػرية والعرىيػػة  -1
يث يمكف لهػا أف تميػز السػعادة الدراسػية لػدى لطالب المرحمة الثانوية منطمقًاف ىح

طالب المرحمة الثانوية. والتس يمكػف الوثػوؽ ىهػا مػف حيػث مالئمتهػا مػف الناحيػة 
السػػيكومترية لطىيعػػة الميتمػػع المصػػرى  وفػػس حػػدود لمػػـ الىاحثػػة لػػـ تكػػف  نػػاؾ 
سوى ىعت األدوات القميمة المشتقة مف الثقافة األينىية وتتضمف أىعػاد وصػيا ة 

 مالئمة لمىيئة العرىية.   ير

 الكشؼ لف أىعاد ولوامؿ السعادة الدراسية لدى طالب المرحمة الثانوية.  -4

اتخػػاذ  ػػذا الىحػػث نقطػػة انطػػالؽ لمعديػػد مػػف األىحػػاث المسػػتقىمية التػػس تتخػػذ مػػف  -1
 السعادة الدراسية موضولًا لها وو سيما لدى الطالب المصرييف والعرب. 

 رابعًا: مصطلحاث البحج: 
 :   Academic Well-Beingؼادة انذساصيتانض
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السػػػػعادة الدراسػػػػيةل ىانهػػػػا ميمولػػػػة مػػػػف  Renshaw (2016)و ػػػػد لػػػػر ؼ رنشػػػػاو 
المؤشرات واإلدراكػات التػي تعكػس إحسػاس الطػالب ىمتعػة الػتعمـ  وتػراىطهـ فػي اليامعػة  

مػف إنيػاز  ووضوح الهدؼ لديهـ  والتقاد ـ في فالميتهـ األكاديمية  وما يترتب لمس ذلؾ
 أكاديمي.

ل أف الطالػػب يشػػعر ىالسػػعادة والهنػػاء الدراسػػس لنػػدما 14  4116وترى)منػػس القرنػػس 
يكػػوف مسػػتقاًل فػػي اتخػػاذ  راراتػػه التػػي تتعمػػؽ ىدراسػػته  ولديػػه القػػدرة لمػػس تنظػػيـ انععاوتػػه 

س األكاديمية  ويستطيع موايهة ما يتعرت لػه مػف ضػألوط  ويعتقػد فػي كعاءتػه و درتػه لمػ
إنيػػاز مهامػػه الدراسػػية  وتقػػدير  المرتعػػع لذاتػػه  ويحػػدد أ دافػػه ىوضػػوح  ولديػػه الر ىػػة فػػي 
تعمػـ المزيػػد  ويسػػعس دائًمػػا إلػس اوتقػػاف  وىاإلضػػافة إلػػس ذلػؾ يمتمػػؾ مهػػارات التواصػػؿ مػػع 
اآلخػػريف  ويتعػػاطؼ معهػػـ  ويتقػػىمهـ  ولديػػه لال ػػات إيياىيػػة مػػع أفػػراد الميتمػػع اليػػامعي 

 ه  أو معمميه.سواء مع زمالئ
وتعرؼ الىاحثة  السعادة الدراسية ىانها  شعور الطالب ىالمتعة والىهية أثنػاء العمميػة  
دراكػػه لقيمػػة دور المدرسػػة فيمػػا تقدمػػه لػػه مػػف معمومػػات وخىػػرات وسػػموكيات ومػػا يسػػود ا  وان

إلدارة مف لال ات يممؤ ا الحب واوحتراـ المتىادؿ ىينه وىيف كػؿ مػف المعممػيف والطػالب وا
المدرسػػية و ػػذا كمػػه ىػػدور  ييعػػؿ الطالػػب يشػػعر ىالحماسػػة والىهيػػة والكعػػاءة والشػػألؼ أثنػػاء 

 التعمـ .
وحػػػددت سػػػتة أىعػػػاد لمسػػػعادة  ػػػس ل الػػػتعمـ األكػػػاديمس  العالميػػػة الدراسػػػية  العال ػػػات 
 المدرسية  الشعور ىاإلمتناف المدرسس  الشعور ىمتعة التعمـ  الشعور ىالحماسة الدراسية.  
وتعرؼ إيرائيًا  ىانها الدرية التس يحصػؿ لميهػا طالػب المرحمػة الثانويػة لمػس مقيػاس 

 السعادة الدراسية مف إلداد الىحث الحالس. 

 طالب المرحمة الثانوية : 

ل أف طالب المرحمة الثانويػة  ػو الػذى يقػع فػس مرحمػة المرا قػة 1763يذكر )حامد ز راف  
شػػػػعور ىالنضػػػػج واوسػػػػتقالؿ.  وفػػػػس تمػػػػؾ الوسػػػػطس وفػػػػس أوؿ  ػػػػذ  المرحمػػػػة يظهػػػػر ال

المرحمة يكوف مستوى الطموح لاليًا يدًا  فالعرد يكػوف لديػه مسػتوى طمػوح مويػب إذا 
كاف يطم  إلس أف يتحسف أداؤ  فس لمؿ معػيف فػس المػرة القادمػة لػف المػرة السػاىقة  

مػػس فػػالمرىيف والوالػػديف لمػػيهـ مرالػػاة تطػػوير أسػػموب التعمػػيـ ىحيػػث يشػػيع التالميػػذ ل
الػتعمـ الػذاتسف ممػػا يسػالد المػػواطف لمػس اسػتمرار التعمػػيـ خػارج المدرسػػة مػدى الحيػػاة 

التفكيررو نيى رري لررليدر اللررللت ديرري الت ليررل  وتػػدريىهـ لمػػس األسػػموب العممػػس فػػس
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ناالبتكال،نهرر ا يتبيررء م طمررة وطييررة نوويلررة التررللي  نال ييومررا    ررء 

قرللا  ال واهرد ئاا ران أ  را رىت رو م توى الى و اليليي ليت مي  نالتأكل من أن 

 اإلثالت نهي إذا لر ر تثو فين رى و ك ا يىطغي. 

  خامسًا: اإلطار النظري:

لـ يعد األ تماـ ىالميداف الترىوي منصّىًا لمس تيويد المنػا ج وتحسػيف المػدارس فقػط  
ف كانػػا لمػػس أ ميػػ ة و ىػػؿ أصػػى  اليػػـو يتيػػه نحػػو ىعػػد نعسػػي أ ػػـ مػػف  ػػذيف األمػػريف  وان

يستهاف ىها  ذلػؾ اليانػب  ػو الىحػث لػف سػىؿ لسػعادة الطالػب فػس دراسػته  وتىػرز أ ميػة 
 ػػػذا اليانػػػب مػػػف  خػػػالؿ مػػػا أسػػػعرت لنػػػه نتػػػائج الدراسػػػات التػػػس أكػػػدت ارتىػػػاط السػػػعادة 
الدراسػػػية ىعػػػدة متأليػػػرات نعسػػػية وايتماليػػػة  امػػػة تسػػػهـ ىشػػػكؿ يػػػو رى فػػػس نيػػػاح العمميػػػة 

 الدراسات لمس سىيؿ المثاؿ و لمس سىيؿ الحصرلالتعميمية ىاكممها  ومف  ذ  
ل التػػػس  ػػػدفت إلػػػس الكشػػػؼ لػػػف العال ػػػة ىػػػيف اليقظػػػة 4114دراسػػػة ) فتحػػػس الضػػػىع 

العقميػػة والسػػعادة الدراسػػية لػػدى تالميػػذ المرحمػػة اوىتدائيػػة فػػس ضػػوء متأليػػر النػػوع  والتعػػرؼ 
ة  وتػػػـ تطىيػػػؽ مقياسػػػيف لمػػػس إمكانيػػػة التنىػػػؤ ىالسػػػعادة الدراسػػػية مػػػف خػػػالؿ اليقظػػػة العقميػػػ

أحػػػد ما يقػػػيس اليقظػػػة العقميػػػة لػػػدى الطعػػػؿ والمرا ػػػؽ  واآلخػػػر يقػػػيس السػػػعادة الدراسػػػية  
وأشػػػارت النتػػػائج إلػػػس ويػػػود لال ػػػة ارتىاطيػػػة مويىػػػة ودالػػػة إحصػػػائيًا ىػػػيف اليقظػػػة العقميػػػة 

 .والسعادة الدراسية  كما أنه يمكف التنىؤ ىالسعادة الدراسية مف خالؿ اليقظة العقمية
كمػػػػػػا ارتىطػػػػػػت السػػػػػػعادة الدراسػػػػػػية ىالتعػػػػػػاطؼ مػػػػػػع الػػػػػػذات فقامػػػػػػت دراسػػػػػػة ) منػػػػػػس 

ل ىهػػدؼ الكشػػؼ لػػف العال ػػة اورتىاطيػػة ىػػيف التعػػاطؼ مػػع الػػذات والهنػػاء 4116القرنػػس 
الػػذاتس األكػػاديمس )السػػعادة الدرسػػيةل لػػدى طالىػػات اليامعػػة  وأيضػػًا التعػػرؼ لمػػس إمكانيػػة 

دة الدراسػػػية مػػػف خػػػالؿ أىعػػػاد التعػػػاطؼ مػػػع الػػػذات  وأسػػػعرت التنىػػػؤ ىالدريػػػة الكميػػػة لمسػػػعا
النتػػائج لػػف ويػػود لال ػػة ارتىاطيػػة مويىػػة ودالػػة إحصػػائيًا ىػػيف األىعػػاد اإليياىيػػة لمتعػػاطؼ 
مػػع الػػذات والدريػػة الكميػػة لمسػػعادة  كمػػا يمكػػف التنىػػؤ ىالدريػػة الكميػػة لمسػػعادة الدراسػػية مػػف 

 خالؿ أىعاد التعاطؼ مع الذات. 
ومػػػػػػػف اليػػػػػػػدير ىالػػػػػػػذكرارتىاط السػػػػػػػعادة الدراسػػػػػػػية ىالػػػػػػػدلـ اويتمػػػػػػػالس أو المسػػػػػػػاندة 

ا تمػػت  Tian, Tian and huebner(2016)اويتماليػػة  فدراسػػة تيػػاف وتيػػاف و يرىػػرنج 
ىالكشػؼ لػف العال ػة ىػػيف الػدلـ اويتمػالس المػرتىط ىالمدرسػػة والػذى يتضػمف لمػس )دلػػـ 

الذاتيػة المتعمقػة ىالمدرسػة  وأشػارت النتػائج إلػس أف  المعمـ  ودلـ زمػالء الدراسػةل ىالسػعادة
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الػػػػػدلـ اويتمػػػػػالس المػػػػػرتىط ىالمدرسػػػػػة يػػػػػرتىط ارتىاطػػػػػًا داؿ احصػػػػػائيًا ىالسػػػػػعادة الدراسػػػػػية 
 لممرا ؽ .  

 كمػػػا ارتىطػػػت السػػػعادة الدراسػػػية ىاإلمتنػػػاف  فعػػػس دراسػػػة تيػػػاف وىػػػس و يرنػػػرنج ودى 

Tian,Pi,Huebner and  Du(2016 كشػؼ لػف العال ػة ىػيف الشػعور اإلمتنػاف ا تمػت ىال
والسعادة الذاتية فس المدرسة لند المرا قيف  وكشػعت نتػائج الدراسػة لػف ويػود لال ػة دالػة 
ومويىػػة ىػػػيف اإلمتنػػاف والسػػػعادة الذاتيػػة لممرا ػػػؽ فػػس المدرسػػػة   و ػػذا مػػػا اتعػػؽ مػػػع نتػػػائج 

اومتنػػاف والشػػعور  ل إلػػس ويػػود لال ػػة ارتىاطيػػة مويىػػة ىػػيف4113دراسػػة )كوكػػب لىاىنػػة  
 ىالسعادة ويودة الحياة لدى طالب اليامعة.

 من أىم النماذج المفسرة لمسعادة الدراسية : 
 أوًول نموذج أوردتسAllardt's(1989) لمسعادة المدرسيةل 
   تـ وضع  ذا النموذج ىناءًا لمس نموذج السعادة)الرفا يةلإلردتس  تـ تطوير

خالؿ اإلطالع لمس الدراسات الساىقة واألطر النظرية ليتناسب مع الىيئة المدرسية مف 
 الخاصة ىكاًل مف الصحة المدرسية والتقييـ المدرسس.

  فس  ذا النموج لمسعادة نيد أف كاًل مف )التعميـ التدريس التحصيؿ المدرسس
والتعمـلكمها مؤثرات لمرفا ية مرتىطة ىالتعمـ  ويعتىرمف أ ـ لناصر التعميـ  و  التعميـ 

س والذى  دفه تعزيز التولية الصحية لمتالميذ والدراسات الساىقة واألطر النظرية الصح
أكدت أف كاًل مف التعميـ والتحصيؿ مرتىطاف ىالرفا ية/السعادة كما يويد ارتىاط  وى ىيف 

 كاًل مف التعميـ والصحة. 
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 ( يوضح نموذج السعادة المدرسية "1شكل)
 (Konu and Rimpela(2002 

 أبعاد السعادة الذراسيت: 
تصػػور لمعهػػـو الهنػػاء الػػذاتي أو السػػعادة الذاتيػػة الدراسػػية   Tian (2008)و ػػد ـ تيػػاف 

كػػػونيف معرفػػػي )الرضػػػا لػػػف الحيػػػاةل  وويػػػداني )اونععػػػاؿ والػػػذي يػػػرى أف يشػػػتمؿ لمػػػس م
نموسػذًيا لمهنػػاء الػذاتي ىمكونيػهل المعرفػػي  والويػداني لػػدى  -المويػب  واونععػاؿ السػػالبل

 school  وأطمػؽ لميػه الهنػاء المدرسػي school contextالطػالب فػي السػياؽ المدرسػي 

well-being دراكات وتقيي  مات الطالب في ىعديفلويتضمف  ذا النموذج تقارير وان

    
 ال للسة

 التللي  نالتييير  التيير 

 

 )الوفاهية(ال يائت 

 الصحة      الكيىو ة      الحء      الش ولية 

  :انحانت انصحيت*

 األعراض
 النفسية الجسمية 

 األمراض
المزمنة واألمراض 

 األخرى.

.نزالت البرد 

  ححقيق انزاث:*

 .قيمة عمل الطالب 

 القدرة عمى
)اإلرشاد، التشجيع، 
المشاركة فى صنع 
 القرار المدرسى(

 تقدير الذات
 المتزايد.

 .استخدام اإلبداع 

 *انؼالقاث االجخماػيت:

 .المناخ المدرسى 

.ديناميكيات المجموعة 

 العالقة بين الطالب
 والمدرس.

.العالقة بين األقران 

مشترك بينالتعاون ال 
 المنزل واإلدارة المدرسية .

 انظشوف انمذسصيت:*

.البيئة المحيطة 

واد الدراسية الم
 وتنظيميا.

 ،الجداول المدرسية
 أحجام المجموعة.

 العقوبات،السالمة
 المدرسية.

 الخدمات والرعاية
 الصحية.
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ل يشػػمؿ التقيػػيـ المعرفػػي school satisfaction (SS)الىعػػد األوؿل الرضػػا المدرسػػي 
الحيات ال للسية ديري  لمحياة المدرسية ىشكؿ لاـ  ويشمؿ  ذا التقييـ العديد مف ميػاوت

  achievementأسػػاس معػػايير ـ الخاصػػة .ويشػػمؿ المكػػوف المعرفػػي سػػتة أىعػػادل اإلنيػػاز
–teacherوالعال ػػات ىػػيف الطػػالب والمعممػػيف school managementماج المدرسػػيواونػػد

student relationshipsوالعال ػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػع األ ػػػػػػػػػراف  peer relationships  
 .academic learning  والتعمـ األكاديميteachingوالتدريس

ل والػػذى اشػػتمؿ لمػػس affect in school (AS)الىعػد الثػػانيل الويػػداف فػػي المدرسػػة 
يشػػمؿ   Positive affect in schoolالمكػػوف الويػػدانس  الويػػداف المويػػب فػػس المدرسػػة

اونععاوت اإليياىية التي يخىر ا في المدرسة مثؿ السعادة  والسرور  كمػا يشػمؿ الويػداف 
لمػػس اونععػػاوت السػػمىية مثػػؿ القمػػؽ Negative affect in schoolالسػػالب فػػس المدرسػػة 

 والممؿ واوكتئاب.
 Liu,Tian,Huebner,Zheng andوحػػدد كػػًؿ مػػف ليػػو وتيػػاف و يىنػػر وز ػػنج ولػػس 

Li(2015)  اىعاد لمسعادة الدراسية و س ل 
 ل Academic Learningلالتعمـ اوكاديمس 1)

ويشير إلس رضا الطالب لف المنا ج الدراسػية وتمىيتهػا إلحتيايػاتهـ  ومقػدارالوايىات 
فػس اوو ػات المحػددة   و ػدرة الطػالب لمػس المشػاركة فػس المنزلية  وسػهولة اونتهػاء منهػا 

 أنشطة المنا ج.
 ل School Managementلإدارة المدرسة4)

ويشػػػػير إلػػػػس رضػػػػا الطالػػػػب لػػػػف يميػػػػع يوانػػػػب اإلدارة المدرسػػػػية مثػػػػؿل التيهيػػػػزات 
التعميميػػة و والػػد ولػػوائ  تػػنظـ السػػموؾ ومرالاتهػػا وحتيايػػاتهـ  وويػػود ىيئػػة يميمػػة ىػػداخؿ 

 ة  وويود أنشطة وصعية تنظمها المدرسة.المدرس
 ل Teacher-Student Relationshipsللال ة المعمـ والطالب1)

ويشير  ذا الىعد إلس مدى رضا الطالب لف العال ة ىينه وىيف المعممػيف ومػا يسػود ا 
 مف محىة وا تماـ وصدا ة ومسالدة فس المشاكؿ الدراسية .

 لAchievementلالتحصيؿ 2)
دى رضػػا الطالػػػب لػػػف انيػػاز  وتحصػػػيمه وأدائػػػه الدراسػػس فػػػس المدرسػػػة  يشػػير إلػػػس مػػػ

 ومدى تقدير  واإلشادة ىما يقـو ىه فس المدرسة مف إنياز.
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 لPeer Relationshipلالعال ة مع األ راف3)
يشير إلس مدى رضا الطالػب فػس لال تػه مػع أ رانػه وزمػالء الدراسػة ومػا يسػود ا مػف 

 الؾ الطالب لكثير مف األصد اء فس المدرسة.محىة وا تماـ وتواصؿ فعاؿ  وامت
 ل  Teachingلالتدريس 4)

يشػػػير إلػػػس مػػػدى رضػػػا الطالػػػب لػػػف يػػػودة التػػػدريس فػػػس المدرسػػػة  ودمػػػج المعممػػػوف 
األلعػػاب فػػس التػػدريس  واتىالػػه ألسػػاليب تػػدريس مرنػػة ومتنولػػة  والتػػداؿ المهػػاـ الدراسػػية 

 فس العصؿ.
 مسعادة الدراسية و سلأرىعة أىعاد ل Rnshaw (2015)وضع رنشاو 

ل والتس تتضمف لمس تحمس الطالػب لػتعمـ أشػياء  Joy of Learningلمتعة التعمـ 1)
يديػػػدة  وا تمامػػػه ىاألشػػػياء التػػػس يقػػػـو ىهػػػا فػػػس المدرسػػػة  وشػػػعور  ىالسػػػعادة لنػػػدما يعمػػػؿ 

 ويتعمـ فس المدرسة  واستمتاله ىالعمؿ فس المشاريع والوايىات الدراسية .
ل والتػػػس تتضػػػمف لمػػػس شػػػعور  School Connectednessدرسػػػس لاورتىػػػاط الم4)

الطالػػػػب ىاونتمػػػػاء إلػػػػس المدرسػػػػة  واف األشػػػػخاص المويػػػػوديف فػػػػس المدرسػػػػة يهتمػػػػوف ىػػػػه 
 ويعاممونه ىاحتراـ فس المدرسة .

ل وتعنس شعور الطالب ىاف مػا يقػـو ىػه Educational Purposeلالهدؼ التعميمس 1)
اد  ىػػاف األشػػياء التػس يتعممهػػا مػػف المدرسػػة ستسػػالد  فػس المدرسػػة لػػه أ ميػػة و ػدؼ  والتقػػ

 فس حياته  وأف المدرسة مهمة وييب أف تؤخذ ىا تماـ ويدية.
ل والتػػس تعنػس حصػػوؿ الطػػالب لمػػس  Academic Efficacyلالعالميػة اوكاديميػػة2)

دريػػات ييػػدة فػػس العصػػوؿ الدراسػػية وفػػس أدائػػه لمػػس المهػػاـ والوايىػػات المدرسػػية  ونياحػػه 
 راسة .فس الد

 سادسًا: الذراساث السابقت :
والتػػػس  ػػػدفت إلػػػس إلػػػداد مقيػػػاس السػػػعادة الدراسػػػية Tian (2008) دراسةةةة تيةةةان 

ل لىػػارة. ويشػػمؿ المكػػوف المعرفػػي سػػتة أىعػػادل 31لممػػرا قيف والػػذى يتكػػوف المقيػػاس مػػف )
اف  اإلنيػاز  واونػدماج المدرسػػي  والعال ػات ىػػيف الطػالب والمعممػيف  والعال ػػات مػع األ ػػر 

والتػػػدريس  والػػػتعمـ األكػػػاديمي  ويشػػػمؿ المكػػػوف الويػػػداني ىعػػػديفل الويػػػداف المويػػػب فػػػي 
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المدرسة  والويداف السالب في المدرسة  وأيضًا  نػاؾ النسػخة المختصػرة مػف مقيػاس تيػاف 
Tian (2008)  و د ألد ا تياف و ونج و يوىنرTian, Wang, and Huebner (2015). 

 Korhonen,Linnanmaki and( (2014وأينةةو  دراسةةة كورىةةونن ولينةةانمكى

Aunio  التػػس  ػػدفت إلػػس دراسػػة العال ػػة ىػػيف السػػعادة الدراسػػية وصػػعوىات الػػتعمـ والتسػػرب
التعميمػػػس لػػػدى لينػػػة مػػػف الطػػػالب فػػػس الصػػػؼ التاسػػػع وتتػػػىعهـ ىعػػػد لػػػاميف مػػػف دخػػػولهـ 

امػػة العميػػا ل مػػف طػػالب المرحمػػة الثانويػػة الع1134المػػدراس الثانويػػة   تكونػػت العينػػة مػػف)
ل  والتمػػػدت الدراسػػػة لمػػػس مقيػػػاس 13.6والتعمػػػيـ الثػػػانوى المهنػػػس  ىمتوسػػػط لمػػػرى  ػػػدر )

KTLT  ( لػراسانيف ولينوRasanen&Leino (2005  و ذا المقياس يقػيـ أداء الطػالب فػس
  Johansson (2005إلػػػداد يو انسػػػوف )   LSالحسػػػاب  واختىػػػار القػػػدرة لمػػػس القػػػراءة

  ومقيػػاس اوحتػػراؽ  Hartermل 1982كاديميػػة إلػػداد  ػػارتيـر )ومقيػػاس معهػػـو الػػذات او
ل  Salmela-Aro,Naatanen,2005لإلػػػػػػػداد سػػػػػػػالميال و ارو ناتػػػػػػػانيف ) SBIالمدرسػػػػػػػس) 

وأسعرت النتائج لمس أف الطالب الذيف يعانوف مف صعوىات الػتعمـ وانخعػات فػس السػعادة 
مػػف الطػػالب ذوى اوكػػاديمس  الدراسػػية يكونػػوا أكثػػر لرضػػة لمتسػػرب التعميمػػس مػػف المدرسػػة

 المميز الذيف كانوا أكثر سعادة دراسية . 
التػس  ػدفت إلػس  Tian,Tian and Hebner (2016دراسةة تيةان وتيةان وىيبنيةر )

دراسة المسػاندة اويتماليػة ولال تػه ىالسػعادة الذاتيػة فػس المدرسػة لػدى الطػالب المػرا قيف 
ل مػف المػرا قيف فػي الصػيف 1254عينة مػف )والدور الوسيط لةساسيات النعسية. تكونت ال

ل مػػػف المػػػرا قيف الصػػػألار فػػػي مرحمػػػة المرا قػػػة المىكػػػرة  454ل مػػػف الػػػذكور)514ىوا ػػػع )
ل  والتمػػػػدت الدراسػػػػة لمػػػػس األدوات التاليػػػػة و ػػػػسل مقيػػػػاس 13,21متوسػػػػط لمػػػػرى  ػػػػدر  )

 لقيػػػػاس المسػػػػاندة اويتمػػػػالس  ومقيػػػػاس لقيػػػػاس السػػػػعادة الذاتيػػػػة فػػػػي المدرسػػػػة  ومقيػػػػاس
اوحتيػػػاج لمرضػػػا النعسػػػي  وأسػػػعرت النتػػػائج لػػػف المسػػػاندة المػػػرتىط ىالمدرسػػػة )دلػػػـ المعمػػػـ 

 ودلـ زمالء الدراسةل يرتىط ارتىاط داؿ إحصائيًا ىالرفا ية الذاتية المتعمقة ىالمدرسة .
 , Kinnunen , Lindfors ,  Rimpela , Salmela-Aro,  Rathmann دراسةة

Perelman, Federico ,  Richter , Kunst and  Lorant (2016)   والتػس تهػدؼ
لدراسػػػػة السػػػػعادة الدراسػػػػية و ياسػػػػها مػػػػف خػػػػالؿ اوحتػػػػراؽ الدراسػػػػس والمشػػػػاركة المدرسػػػػية 

سػنة فػس سػت ىػالد أورىيػة  15و12والتدخيف اليومس ىيف التالميذ التس تتراوح ألمار ـ ىيف 
يطاليػػػػا و ولنػػػػدا والىرتألاؿ)درا سػػػػة مسػػػػحيةل  وتػػػػـ اسػػػػتخداـ و ػػػػسل ىمييكػػػػا وألمانيػػػػا وفمنػػػػدا وان

مقيػػاس اوحتػػراؽ المدرسػػس ومقيػػاس المشػػاركة المدرسػػية  وأسػػعرت النتػػائج لمػػس أنػػه يويػػد 
لال ػػة ارتىاطيػػة لكسػػية ىػػيف السػػعادة الدراسػػية واوحتػػراؽ المدرسػػس فػػس المػػدارس الثانويػػة 



 

 

 

 الخصائص السيكومترية لمقياس السعادة الدراسية لدى طالب المرحمة الثانوية

 2019مايو العدد      والعشرون  الخامس المجمد
89 

خعػػت  كمػػا أكػػد الدراسػػة إلػػس أنػػه كممػػا زاد األحتػػراؽ المدرسػػس  مػػت المشػػاركة المدرسػػية وان
 األداء األكاديمس. 

 سابعًا: فروض البحج: 
يتشػػػىع مقيػػػاس السػػػعادة الدراسػػػية لػػػدى طػػػالب المرحمػػػة الثانويػػػة لمػػػس لػػػدد مػػػف  ل1)

 العوامؿ. 

يتمتػػع مقيػػاس السػػعادة الدراسػػية ىدريػػة مالئمػػة مػػف الصػػدؽ لػػدى طػػالب المرحمػػة  ل4)
 الثانوية.

طػػالب المرحمػػة يتمتػع  مقيػػاس السػػعادة الدراسػػية ىدريػػة  مالئمػة مػػف الثىػػات لػػدى  ل1)
 الثانوية. 

 حامنًا: منهج البحج وإجراءاته:

 منهج البحج: 

تـ استخداـ المنهج الوصعس  مف خػالؿ اسػتخداـ األسػموب العػاممس واورتىػاطس وذلػؾ 
نظػػػرًا لمالئمتهمػػػا أل ػػػداؼ الىحػػػث الحػػػالس  والهػػػدؼ مػػػف اسػػػتخداـ األسػػػموب العػػػاممس  ػػػو 

األسػػػموب اورتىػػػاطس فيوضػػػ  إلػػػس أى مػػػدى  التعػػػرؼ لمػػػس الىينيػػػة العامميػػػة لممقيػػػاس  أمػػػا
يمكػػف أف يػػرتىط متأليػػراف أو أكثػػر ىىعضػػهما أو إكتشػػاؼ الىنيػػة العامميػػة ىػػىعت المتأليػػرات 

 األخرى. 

 عينت البحج :

ل طالىػًا وطالىػة مػف المرحمػة الثانويػة ىشػعىتيها األدىيػة 264تكونت لينػة الىحػث مػف )
 ف.  ىمدينة حموا -والعممية ىمدارس الثانوى العاـ

 أداة البحج: 
 إلداد الىاحثة ىو مقياس السعادة الدراسية لدى طالب المرحمة الثانوية.

يتػػػػالؼ المقيػػػػاس الحػػػػالس مػػػػف سػػػػتة أىعػػػػاد اسػػػػتقاتهـ الىاحثػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ استعراضػػػػها 
  وألىػػػرز  Academic Well-beingلمقػػػراءات المختمعػػػة فػػػس ميػػػاؿ السػػػعادة الدراسػػػية 
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نالػػػت شػػػهرة لالميػػػة واسػػػعة فػػػس  ػػػذا الصػػػدد. و ػػػد  امػػػت الىاحثػػػة المقػػاييس األينىيػػػة التػػػس 
 ىحصر تمؾ المقاييس التس لنيت ىقياس السعادة الدراسية. 

 د. انمؼانجت اإلحصائيت: 

اسػػػتخدمت الىاحثػػػة فػػػس الىحػػػث الحػػػالي العديػػػد مػػػف األسػػػاليب اإلحصػػػائية مػػػف خػػػالؿ 
  ويمكػػػػف ذكػػػػر تمػػػػؾ SPSSاسػػػػتخداـ ىرنػػػػامج الحػػػػـز اوحصػػػػائية فػػػػس العمػػػػـو اويتماليػػػػة 

 األساليب لمس النحو التالسل 
لالتحميػػػػؿ العػػػػاممس لمتحقػػػػؽ مػػػػف الصػػػػدؽ العػػػػاممس لممقيػػػػاس لػػػػدى طػػػػالب المرحمػػػػة 1)

 الثانوية. 
ل الثىػػػػات ىاسػػػػتخداـ معامػػػػؿ ألػػػػؼ كرونىػػػػاخ  وطريقػػػػة التيزئػػػػة النصػػػػعية ىاسػػػػتخداـ 4)

 ىراوف.  -معادلة سىيرماف
امالت اورتىػػاط ىػػيف المعػػردات والدريػػة ل اإلتسػػاؽ الػػداخمس لممقيػػاس مػػف خػػالؿ معػػ1)

 الكمية لممحاور  وكذلؾ معامالت اإلرتىاط الىينية لممحاور.
 حذود البحج:

 شممت حدود الىحث اليوانب التاليةل 
ل حيػػػث تحػػػدد الىحػػػث ىػػػالمتأليرات التػػػس تمثمػػػت فسلمقيػػػاس . الحةةةدود الموضةةةوعية1

 مف نطاؽ لمـ النعس الترىوى. السعادة الدراسية  و الخصائص السيكومترية والتس تقع ض
ل طالػػػب وطالىػػػة مػػػف 264ل تػػػـ تطىيػػػؽ أدوات الىحػػػث لمػػػس ) . الحةةةدود البشةةةرية2

 طالب الصؼ الثاني الثانوي العاـ ىالمدارس الحكومية ىمدينة حمواف.
 ـ4116/4117ل تـ تطيىؽ أدوات الىحث خالؿ العاـ الدراسي . الحدود الزمانية3
 -ف في مدينة حمواف )مدرسة أـ المؤمنيف الثانويػة ىنػاتل مدرستا . الحدود المكانية4

 مدرسة حمواف الثانوية ىنيفل.

 تاسعًا: إجراءاث إعذاد املقياس: 
 أواًل: اإلطالع عمى المقاييس السابقة: 

ف كاف  -1 تعددت األدوات المستخدمة لقياس السعادة الدراسية فس الىيئة األينىية  وان
 يئة العرىية  ومف ىينها ل  ناؾ ندرة لتمؾ األدوات فس الى
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 ’Adolescentsالهناء الذاتي لممرا قيف في المدرسةTian (2008)مقياس تياف 

Subjective Well-Being in School Scale يشتمؿ لمس مكونيفل   
 school satisfaction)المكوف المعرفي )الرضا المدرسي  -أ 
 positive affect)مدرسػػةالمكػػوف الويػػداني )الويػػداف المويػػب والسػػالب فػػي ال -ب

and negative affect in school ( ل لىارة.ويشػػمؿ المكػػوف 31 ويتكػػوف المقيػػاس مػػف
 school  واونػػػػػػػػدماج المدرسػػػػػػػػيachievementالمعرفػػػػػػػػي سػػػػػػػػتة أىعػػػػػػػػادل اإلنيػػػػػػػػاز

managementف والعال ػػات ىػػيف الطػػالب والمعممػػيفteacher–student relationships  
  والػػػتعمـ األكػػػاديمي ,teaching  والتػػػدريسpeer relationshipsوالعال ػػػات مػػػع األ ػػػراف
academic learning ويشػػمؿ المكػػوف الويػػداني ىعػػديفل الويػػداف المويػػب فػػي المدرسػػة  

positive affect in school والويػػداف السػػالب فػػي المدرسػػة  negative affect in 

school 
ألػػػد ا تيػػػاف وونػػػج   و ػػػد Tian (2008)النسػػػخة المختصػػػرة مػػػف مقيػػػاس تيػػػاف  -4

 Brief Adolescents 'Subjectiveل Tian, Wang, & Huebner (2015)و يػوىنر 

Well-Being in School Scale (BASWBSS)  تتكػوف  ػذ  النسػخة المختصػرة مػف 
 ل لىارات ىوا ع ست لىارات لمرضا المدرسي  ولىارتيف لمويداف في المدرسة.6)

ل الهنػػاء Renshaw, Long & Cook (2014)مقيػػاس  رنشػػاو ولػػونج وكػػوؾ -3
 . الذاتي لدى الطالب

مقيػػاس الهنػػاء الػػذاتي الدراسػػي لػػدى تالميػػذ المرحمػػة اوىتدائيػػة وألػػد  ليػػو وتيػػاف  -2
 Liu , Tian, Huebner, Zheng ,  and Li (2015) و يوىنر وزانج ولي

ي مقيػػػاس الخىػػػرات اإليياىيػػػة فػػػي المدرسػػػة وألػػػد  فورلػػػونج ويػػػو ورنشػػػاو وأومػػػال -3
 ل   Furlong, You, Renshaw, O’Malley , &Rebelez (2014)ورىميز 

  التمػػذذ Gratitudeل لىػػارة موزلػػة لمػػس أرىعػػة أىعػػاد و يل)اومتنػػاف 41يتكػػوف مػػف )
 ل.Persistence المثاىرة Optimism  التعاؤؿZestاو اوستمتاع 

 The Collegeاسػتىياف السػعادة الدراسػػية Renshaw (2016) مقيػاس رنشػاو  -4

Student Subjective Wellbeing Questionnaire ىهػدؼ  يػاس السػعادة الدراسػية لػدى
ل معػردة موزلػة 14طالب اليامعة. و و مف نوع التقرير الذاتي  و د اشتمؿ المقياس لمس)

ل معػػػػػػػػػػردات لكػػػػػػػػػػؿ ىعػػػػػػػػػػد  واألىعػػػػػػػػػػاد  يل)الرضػػػػػػػػػػا 2لمػػػػػػػػػػس أرىعػػػػػػػػػػة أىعػػػػػػػػػػاد  وىوا ػػػػػػػػػػع )
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  University Connectednessاىط اليػػامعي  التػػر Academic satisfactionاألكػػاديمي
 Academic Efficacy).  العالمية األكاديمية College gratitudeاومتناف األكاديمي

وفػػس الىحػػث الحػػالي يػػتـ ىنػػاء مقيػػاس لرىػػس لقيػػاس السػػعادة الدراسػػية لػػدى طػػالب  -5
  و ػػد المرحمػػة الثانويػػة  وفيػػه يػػتـ تقػػدير السػػمة موضػػع القيػػاس مػػف خػػالؿ لىػػارات تقريريػػة

 Schoolلمعػػػردة موزلػػػة لمػػػس سػػػت أىعػػػاد و ػػػس ل العالميػػػة الدراسػػػية43اشػػػتمؿ لمػػػس )

Efficacy  الػػتعمـ اوكػػاديمس  Academic Learning العال ػػات المدرسػػية  School 

Relationsالشػعور ىاومتنػاف المدرسػس  Sense of School Gratitude  الشػعور ىمتعػة 
 .Study Zestحماسة الدراسية   الSense of Joy of Learningالتعمـ

 ثانيًا:وصف المقياس :
لىػارة تقريريػة   حيػث يػتـ اوختيػار مػف  24يتكوف المقياس فػس صػورته األوليػة  مػف 

نػػادرًا ل واوياىػػة ) دائمػػًا لتعىػػر لػػف شػػعور ىالسػػعادة  –احيانػػًا  –ىػػيف ثالثػػة ىػػدائؿ ) دائمػػًا 
 –شػػػعور متوسػػػط ىالسػػػعادة الدراسػػػية واوياىػػػة ) أحيانػػػا ل تعىػػػر لػػػف –الدراسػػػية المرتععػػػة 

واوياىػػة ) نػػػادرًا ل تعىػػػر لػػػف شػػػعور مػػنخعت ىالسػػػعادة الدراسػػػية. والمطمػػػوب منػػػة  راءتػػػه 
ى معػػػاف ثػػػـ اختيػػػار الىػػػديؿ الػػػذى يعىػػػر لنػػػه ىوضػػػع دائػػػرة أو لالمػػػة حػػػوؿ األختيػػػار الػػػذى 

ريػة اوياىػة ول مع مرالػاة الد ػة والسػرلة فػس اوياىػة  وتتػدرج د -أحياناً -يشعر ىه ) نعـ
ومػػف ثػػـ تتحػػد الدريػػة الكميػػة لمػػس المقيػػاس فػػس المقػػاس فػػس  1الػػس  1لمػػس المقيػػاس مػػف 
 . ل درية 144صورتة اوولية ) 

 ثالثًا:طريقة تصحيح المقياس :
يتـ تصحي  المقياس ىناء لمس اختيار الطالب استياىة واحدة مػف ثػالث اسػتياىات   

ل دريػات اذا كانػت العىػارة 1نعـل يحصؿ لمس) حيث إذا أختار الطالب اوستياىة األولس)
ذا  أختػػػار الطالػػػب  تنطىػػػؽ لميػػػه ويعىػػػر مسػػػتوى مرتعػػػع مػػػف الشػػػعور ىالسػػػعادة الدراسػػػية  وان

ل دريػة  إذا كانػت العىػارة تنطىػؽ ىعػت الشػسء 4اوستياىة الثانية )أحيانًال يحصؿ لمس )
ة  أمػػا إذا أختػػار لمػػس الطالػػب ويعىػػر لػػف مسػػتوى متوسػػط مػػف الشػػعور ىالسػػعادة الدراسػػي

ل دريػػة  إذا كانػػت العىػػارة و تنطىػػؽ لميػػه   1الطالػػب اوسػػتياىة  الثالثػػة)ول يحصػػؿ لمػػس)
ويعىر لػف مسػتوى مػنخعت مػف الشػعور ىالسػعادة الدراسػية.مع مرالػاة التصػحي  ىػالعكس 

-44-43-41-17-16-14-12-11-7-5-4فػػػس العىػػػػارات العكسػػػية و ػػػػس العىػػػػارة)
عػػػػد ذلػػػػؾ يػػػػتـ حسػػػػاب الدريػػػػة الكميػػػػة لممعحػػػػوص مػػػػػف ل  وى45-46-14-21-21-24

حاصػػػػؿ يمػػػػع دريػػػػات األىعػػػػاد السػػػػتة   وألمػػػػس دريػػػػة يمكػػػػف أف يحصػػػػؿ لميهػػػػا الطالػػػػب 
 دريةل.  43دريةل  وأدنس درية يمكف أف يحصؿ لميها الطالب ) 53 س)
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 رابعًا: زمن المقياس :
ل 264)تػػػـ حسػػػاب متوسػػػط الػػػزمف المطمػػػوب لنياىػػػة لمػػػس المقيػػػاس  وذلػػػؾ ىتطىيقػػػه 

ل 4طالب وطالىة ىالمرحمة الثانوية العامة  وكاف متوسط الػزمف المسػتألرؽ لالياىػة لميهػا) 
 د يقة .

 خامسًا: التحقق من الخصائص السيكومترية لممقياس: 
لمتاكػػػػد مػػػػف الكعػػػػاءة السػػػػيكومترية لممقيػػػػاس تػػػػـ حسػػػػاب معػػػػامالت الصػػػػدؽ والثىػػػػػات 

ل طالػػب وطالىػػة مػػف طػػالب المرحمػػة 261والتيػػانس الػػداخمس لممقيػػاس لمػػس لينػػة  وامهػػا)
ل إنػػاث 145لذكػػور لممػػس   و)141ل إنػػاث   )141لذكػػور أدىػػس  )114الثانويػػة  تشػػمؿ)

 :  ل ىالطرؽ التالية4.123رى)ل  سنة  وانحراؼ معيا14.3لممس ىمتوسط لمرى )

 صدق المقياس: أ( 
 صدق المحكمين :ا( 

الصياغة وطلا لواى أ ل االسرار ت نذلرف فري ةرولت ال ليراه الىداايرة م را يرلل 

 ديي مىاسطتدر ليتبطيد . 

ل محكػػـ مػػف األسػػاتذة فػػس  سػػمس لمػػـ 11 امػػت الىاحثػػة ىعػػرت المقيػػاس لمػػس ) (2
أسػػتاذ مسػػالد ل لتحديػػد  4أسػػاتذة    3واف ) الػػنعس الترىػػوى والصػػحة النعسػػية ىيامعػػة حمػػ

نسػػػػب اوتعػػػػاؽ ىيػػػػنهـ حػػػػوؿ معػػػػردات المقيػػػػاس وصػػػػيا ته ومػػػػدى مناسػػػػىته لطىيعػػػػة العينػػػػة 
والمرحمة العمرية والهدؼ مف الىحث الحالس  وتحديػد العىػارات التػس يػروف ضػرورة تعػديمها 

المقيػػاس تصػػؿ  أو إضػافتها أو حػػذفها  وكانػػت نسػػىة اوتعػػاؽ ىػػيف المحكمػػيف حػػوؿ معػػردات
% 61ىمألت نسىة اوتعاؽ حولهمػا الػس  11 46   41  16  5% لدا المعردات111الس 

 ل Factor Validityو د تـ تعديمهـ مف حيثل الصدؽ العاممس 
اسػػػػػػػػتخدمت الىاحثػػػػػػػػة إليػػػػػػػػراء التحميػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػاممس اسػػػػػػػػتخداـ الىرنػػػػػػػػامج اإلحصػػػػػػػػائس 

"SPSS"ت األساسػػية )اإلصػػدار التاسػػع لشػػر  وفقػػًا لطريقػػة المكونػػاPCل Principle 

Component(لوامػػؿل  و ػػد تػػـ اسػػتخداـ التػػدوير المتعامػػد  4لهػػوتمينج مػػع تحديػػد العوامػػؿ
فػػػس التحميػػػؿ العػػػاممس مػػػف الدريػػػة األولػػػس واإللتمػػػاد لمػػػس  Farimaxىطريقػػػة العػػػاريمكس 

لػف الواحػد  Eigenvaue)و تقػؿ  يمػة اليػذر الكػامف /القيمػة المميػزة Kaiserكػايزر  محػؾ
ل   و ػدفت  ػذ  الخطػوة 1.11الصحي ل  واسػتىعدت المعػردات ذات التشػىعات األ ػؿ مػف )

لممقيػاس وتحديػد العوامػؿ المتمػايزة   Factorial Structureإلس الكشؼ لف الىنية العامميػة 
 فيه. 
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  :خطوات التحميل العاممى 
 مر حساب التحميؿ العاممس ىعدة خطوات كالتالسل  
  تىويب الىيانات ورصد ا. - أ

 معامالت اورتىاط ىيف المعردات والدرية الكمية لممقياسل  -ب

 ىػػػؿ إيػػػراء التحميػػػؿ العػػػاممس تػػػـ حسػػػاب معػػػامالت اورتىػػػاط ىػػػيف المعػػػردات والدريػػػة الكميػػػة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .ل طالػػػػػػػػب وطالىػػػػػػػػة ىالمرحمػػػػػػػػة الثانويػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة264لممقيػػػػػػػػاس  وذلػػػػػػػػؾ لمػػػػػػػػس لينػػػػػػػػة  وامهػػػػػػػػا)

 لىنات المدارس الحكومية ) مدرسة حمواف الثانوية ىنيف  ومدرسة أـ المؤمنيف الثانوية

( معامالت االرتباط بين المفردات والدرجة الكمية لمقياس السعادة الدراسية  لطالب المرحمة 1جدول)
 الثانوية ،إعداد /الباحثة. 

 اإلرتباط بالدرجة المفردة
 الكمية لممقياس 

 اإلرتباط بالدرجة المفردة
 الكمية لممقياس 

 اإلرتباط بالدرجة المفردة
 لممقياس الكمية 

1 0.370** 16 0.081 31 0.344** 
2 -0.008   17 0.312** 32 0.323** 
3 0.411** 18 -0.086 33 0.313** 
4 0.282** 19 -0.010 34 0.257** 
5 0.220** 20 0.369** 35 0.223** 
6 0.247** 21 0.343** 36 -0.104** 
7 -0.080 22 0.237** 37 0.262** 
8 0.320** 23 -0.178  38 0.249** 
9 -0.171 24 0.241** 39 0.303** 
10 0.287** 25 0.33 40 -0.161** 
11 -0.135 26 -0.85  41 0.38 
12 0.164** 27 -0.009 42 -0.98 * 
13 0.316** 28 -1.11*   
14 -0.31  29 0.386**   
15 0.360** 30 0.321**   
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  و ػػػد تػػػـ 1.2 -1.1راوح مػػػف ل أف معػػػامالت اورتىػػػاط تتػػػ 1ويتضػػػ  مػػػف يػػػدوؿ)  
  11 7  5  4مثػؿ المعػردة   1.111لمعردة  والتػس يقػؿ معامػؿ ارتىاطهػا لػف15)  حذؼ
  و ػػػد أصػػػى  لػػػدد  24  21  21  14  46  45  44  43  41 17  16  14   12

   ل معردة43المعردات ىعد إيراء اوتساؽ الداخمس)

  :نتائج التحميل العاممى االستكشافى 
ل لوامػؿ يميعهػا يػذر ا 4ج التحميؿ العاممس لمعردات المقياس لف ويػود)أسعرت نتائ

% ل مػػف التىػػايف   25.616الكػػامف أكىػػر مػػف الواحػػد الصػػحي    وفسػػرت  ػػذ  العوامػػؿ )
ل يوض  العوامؿ المسػتخرية  ويػذور ا الكامنػة  ونسػىة التىػايف  4الكمس المعسر  ويدوؿ) 

 لكؿ لامؿ  والنسىة التراكمية لمتىايف. 
( العوامل المستخرجة، وجذورىا الكامنة، ونسبة التباين لكل عامل، والنسبة التراكمية  2جدول)    

 لمتباين.
 نسبة التباين التراكمية  نسبة التباين الجذر الكامن العامل
 %9.220 %9.220 2.305 األول
 %18.203 %8.984 2.246 الثانى
 %26.580 %8.377 2.094 الثالث
 %34.441 %7.862 1.965 الرابع
 %42.051 %7.609 1.902 الخامس
 %47.838 %5.787 1.447 السادس
 ( " مصفوفة تشبعات العوامل بعد التدوير المائل لمفردات المقياس والعوامل المستخرجة"3جدول)

 مؼامم انخشبغ  سقم انمفشدة مؼامم انخشبغ سقم انمفشدة انؼامم

 ..1.4 0 1.7.0 4 األول

22 1.627 00 1.4.2 

06 1..16 6 1.4.1 

 1.414 01 1.700 . انثاوي

7 1.601 0. 1.4.4 

07 1..40   

 1.440 04 .1.66 20 انثانث

21 1.6.4 2. 1...2 

2 1..07   

 1.407 .2 .1.64 .0 انشابغ
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24 1.61.   

 7...1 .0 1.740 01 انخامش 

02 1..67   

 .4..1 1 1.6.6 . انضادس

. 1.661   

 العامل األول: (1
ل 4% مػػػف التىػػػايف الكمػػػس المعسػػػر  وتشػػػىعت لميػػػه ) 7. 441يعسػػػر العامػػػؿ األوؿ  

  كمػػػا  44  14  11  4   2  1معػػردات  وأر امهػػػا فػػس الصػػػورة النهائيػػة لممقيػػػاس  ػػس ل
 ل.  2فس يدوؿ) 

 ( معامالت تشبع مفردات العامل األول4جدول)

رقم 
 ة المفرد

 معامل    المفردة 
 التشبع  

 0.781 أشعر بعدم قيمة ما أتعممو فى المدرسة.  4
رشادنا  22 أشعر بالفخر والحب تجاه مدرسيّى النيم يحرصون عمى تعميمنا وا 

 وتوجيينا. 
0.627 

 0.506 لممعممين فضل كبير فى توضيح وشرح الدروس الصعبة.    - 16
 0.458 كونى طالب فى ىذه المدرسة.  أشعر بالفخر من - 11
 0.452 أرى أنو ال داعى لشكر المدرسين فيم يقومون بواجبيم. - 11
أعتقد أننى أتعمم من الدروس الخصوصية أفضل من ذىابى إلى  - 66

 المدرسة. 
0.430 

تعكػػػس معػػػردات  ػػػذا العامػػػؿ مػػػا يمكػػػف تسػػػميته مػػػف الناحيػػػة السػػػيكولويية ) الشػػػعور 
ل يعػرؼ ىانػه   مػدى إدراؾ الطالػب  Sense of School Gratitudeدرسػس ىاومتنػاف الم

ىقيمة المدرسة كمؤسسة تعميمية  واإلحساس ىقيمػة دور كػاًل مػف المدرسػيف واألصػد اء فػس 
حياتػػػه وتقػػػديـ الشػػػكر والعرفػػػاف ىيميػػػؿ لهػػػـ  وشػػػعور  ىعضػػػؿ المدرسػػػة فػػػس حياتػػػه. تتراوح 

 ل.4.113ل  و د ىمغ اليذر الكامف )1.211ل )1.561تشىعات معردات  ذا العامؿ ىيف)
 العامؿ الثانس ل -4

لمعػردات  4% مف التىايف الكمس المعسر  وتشػىعت لميػه )6.762يعسر العامؿ الثانس
 ل.   3  كما فس اليدوؿ)  17  15  13  5  1وأر امها فس الصورة النهائية ل
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 امم انثاوي( مؼامالث حشبغ مفشداث انؼ .جذول) 

 رقم
 معامل المفردة المفردة  

 التشبع 
 0.711 أشعر بالممل عندما أتواجد فى المدرسة.  33
 0.610 الطريقة التى يشرح بيا المدرسون طريقة مممة وتقميدية .  77
 0.541 أشعر بمتعة عندما أتعمم دروًس جديدة فى المدرسة.  17
 0.494 محببة لّى. أشعر بأن الدراسة من أكثر األشياء ال 19
أشعر بالسعادة أثناء تعمم دروسى عن طريق المعب التربوية واألنشطة و  15

 المشاركة من قبل الطالب. 
0.484 

وتعكػػس معػػردات  ػػذا العامػػؿ مػػا يمكػػف تسػػميته مػػف الناحيػػة السػػيكولويية ) الشػػعور  
الطالػب مػف  ليعػرؼ ىانػه   ػو مػدى اسػتمتاعSense of Jot of  Learning ىمتعػة الػتعمـ 

خػػػالؿ الىػػػرامج التعميميػػػة التػػػس تقػػػدمها المدرسػػػة مػػػف خػػػالؿ إدخػػػاؿ العكا ػػػة والطرفػػػة فػػػي 
الػػدروس اليوميػػة  والمعػػب الترىػػوي الهػػادؼ  واسػػتراتيييات تعمػػـ حديثػػة ومتطػػورة والىعػػد لػػف 

(، 0.484(،)0.711)األسموب التقميدى الممؿ.  تتراوح تشػىعات معػردات  ػذا العامػؿ ىػيف

 (. 2.246 ل الكامن)نقل بيغ ال 

 انؼامم انثانث: -.

ل 3% مػػف التىػػايف الكمػػس المعسػػر  وتشػػىعت لميػػه ) 6.155يعسػػر  ػػذا العامػػؿ الثالػػث
  كمػػػػػا  فػػػػػس  41 12  4 41  41معػػػػػردات  وأر امهػػػػػا فػػػػػس الصػػػػػورة النهائيػػػػػة لممقيػػػػػاس ل

 ل4اليدوؿ) 
 ث( مؼامالث حشبغ مفشداث انؼامم انثان6جذول)

 رقم 
 المفردة 

 معامل    المفردة
 التشبع  

 0.668 أعانى من صعوبة المواد والمناىج الدراسية.  21
 0.634 أحب أن أقرأ الدروس الجديدة التى لم نتعمميا بعد.  20
 0.517 أشعر أنو ال يوجد شئ يحفزنى لممذاكرة أو إنجاز دروسى.  2
 0.441 إنجاز دروسى.  فى يوم العطمة أحاول جاىداً  14
 0.352 أذاكر دروسى أواًل بأول دون تأجيل أو تكاسل.  23
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وتعكػػس معػػردات  ػػذا العامػػؿ مػػا يمكػػف تسػػميته مػػف الناحيػػة السػػيكولويية ىػػػ  الشػػعور 
ىالحماسػػة الدراسػػية   يعػػرؼ ىانػػه  إحسػػاس الطالػػب ىالر ىػػة فػػي اإلنيػػاز واإللتػػزاـ ىمػػذاكرة 

تاييؿ أو تكاسؿ وتينب الشكوى مف الممؿ ولػبء اسػتذكار المػواد الدروس أوؿ ىاوؿ دوف 
ل  و ػػد 1.134ل )1446وصػػعوىة المنػػا ج.  وتتػػراوح تشػػىعات معػػردات  ػػذا العامػػؿ ىػػيف) 

 ل.  4.172ىمغ اليذر الكامف)
  انؼامم انشابغ:-4

ل 1% مػػػػف التىػػػػايف الكمػػػػس المعسػػػػر  وتشػػػػىعت لميػػػػه ) 5.644يعسػػػػر العامػػػػؿ الراىػػػػع 
 ل 5  كما  فس اليدوؿ) 43  42  16مها فس الصورة النهائية لممقياسلمعردات  وأر ا

 ( مؼامالث حشبغ مفشداث انؼامم انشابغ 7جذول)

 رقم
 المفردة  

 معامل المفردة 
 التشبع 

     أشعر أن موضوعات المناىج الدراسية تشبع اىتماماتى واحتياجاتى لمتعميم 18
 ومالئمة لقدراتى الذىنية.

0.648 

 0.603 أعتقد أن األشياء التى تعممتيا فى المدرسة ستساعدنى فى حياتى العممية. 24
 0.417 أنا اجتاز االمتحانات بنجاح فى المدرسة.  25

وتعكػػػػس معػػػػردات  ػػػػذا العامػػػػؿ مػػػػايمكف تسػػػػميته مػػػػف الناحيػػػػة السػػػػيكولويية ) التعمػػػػيـ 
ل ويعػػػرؼ ىانػػػه   مايتمقػػػا  الطالػػػب مػػػف تعمػػػيـ داخػػػؿ Academic Learningاوكػػػاديمس 

مكانياتػه  المدرسة ومف خالؿ المنا ج الدراسية ومالئمة  ذا التعميـ مع  دراتػه واحتياياتػه وان
والو ت المطموب فيه استيعاىه ونياحه فس اسػتيعاىه   ومػدى اسػتعادته مػف  ػذا التعمػيـ فػس 

ل  و ػػد ىمػػغ 1.215ل ) 1.426 ػػذا العامػػؿ ىػػيف)    تتػػراوح تشػػىعات معػػرداتحياتػػه العمميػػة 
 ل.  1.743اليذر الكامف)

 :  العامل الخامس-5
ل 1% مػػف التىػايف الكمػػس المعسػر  وتشػػىعت لميػػه )5.417يعسػر  ػػذا العامػؿ الخػػامس

لمػػس الترتيػػب   كمػػا  فػػس   11  14  11معػػردات  وأر امهػػا فػػس الصػػورة النهائيػػة لممقيػػاس
 ل 6اليدوؿ)
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 ( مؼامالث حشبغ مفشداث انؼامم انخامش.جذول)

رقم 
 المفردة 

 معامل المفردة 
 التشبع 

توجد فى المدرسة بيئة جميمة مشجعة عمى التعميم وتنمية مواىبنا مثل  - 10
 )مسرح، ممعب، غرفة موسيقية ...(

0.741 

 0.567 لبيجة فى نفوسنا .تنظم المدرسة رحالت متنوعة ومفيدة لبث ا - 12
تيتم المدرسة بتشجيعنا وتحفيزنا عمى النجاح والتفوق من خالل )التكريم  - 13

 وشيادات التقدير ...(
0.557 

السػػػػػػػيكولويية ىػػػػػػػػ فالميػػػػػػػة  وتعكػػػػػػػس معػػػػػػػردات  ػػػػػػػذا العامػػػػػػػؿ مػػػػػػػف الناحيػػػػػػػة النظريػػػػػػػة
يقػدـ فيهػا  ل ػو  مػدى التقػاد الطالػب فػس أ ميػة المدرسػة ومػا School Efficacyالمدرسػة

مػػف تعمػػيـ وأنشػػطة وتيهيػػزات تعميمػػة وىيئيػػة تمىػػس احتياياتػػه وتسػػتثمر إمكانياتػػه وموا ىػػه  
تتػػػراوح تشػػػػىعات معػػػردات  ػػػػذا  وتضػػػىط سػػػػموكياته  وتكػػػوف شخصػػػػيته  وتنميػػػة مهاراتػػػػه.  

 ل.  1.714ل  و د ىمغ اليذر الكامف )1.335ل )1.521العامؿ ىيف) 
 انؼامم انضادس:

ل 1% مػػف التىػػايف الكمػػس المعسػػر  وتشػػىعت لميػػه )3.565لسػػادسيعسػػر  ػػذا العامػػؿ ا
 ل. 7  كما  فس اليدوؿ) 7  6  3معردات  وأر امها فس الصورة النهائية لممقياس ل 

 ( مؼامالث حشبغ مفشداث انؼامم انضادس 1جذول)

رقم 
 المفردة 

 معامل    المفردة
 التشبع    

 0.686 محبوب من زمالئى.أعتقد أننى  - 5
 0.669 عندما أتغيب من المدرسة لم أجد من يسأل عمّى من زمالئى. -  8
يمكننى أن أجمس مع أحد المدرسين المقربين وأفضفض لو عن أمور  - 9

 فى حياتى .
0.543 

وتعكس معردات  ذا العامؿ مػا يمكػف تسػميته مػف الناحيػة السػيكولويية ىػػ  )العال ػات 
ل ػػػو  طىيعػػػة العال ػػػات ىػػػيف الطالػػػب وزمالئػػػه والمدرسػػػيف School Relationsلمدرسػػػية ا

دارة المدرسػػػػة ىػػػػداخؿ المدرسػػػػة  ومايسػػػػود  ػػػػذ  العال ػػػػات مػػػػف أحتػػػػراـ متىػػػػادؿ  وتعػػػػاوف  وان
رتىاط ومحىة وتواصػؿ ييػد وشػعور ىاإلنتمػاء ىػداخؿ منػاخ تعميمػس مػىهج وفعػاؿ.   تتراوح وان
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ل  و ػػػػػػػػػػد ىمػػػػػػػػػػغ اليػػػػػػػػػػذر 1.321ل )1.464)  تشػػػػػػػػػػىعات معػػػػػػػػػػردات  ػػػػػػػػػػذا العامػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػيف
 ل.  1.225الكامف)

 -ثانيًا: ثبات المقياس :
 امػػت الىاحثػػة ىػػالتحقؽ مػػف ثىػػات المقيػػاس ىاسػػتخداـ نػػوليف مػػف طػػرؽ الثىات)طريقػػة 

طريقػػػػػػة معامػػػػػػؿ العػػػػػػا كرونىػػػػػػاخ ل لمػػػػػػس العينػػػػػػة اووليػػػػػػة التػػػػػػس كػػػػػػاف  -التيزئػػػػػة النصػػػػػػعية
 رحمة الثانوية   وذلؾ كما يمسل ل طالب وطالىة مف طالب الم264 وامها)
 : Split- half Methodالتجزئة النصفية-أ

 امػػت الىاحثػػة ىاسػػتخداـ طريقػػة التيزئػػة النصػػعية لحسػػاب الثىػػات  و ػػد  امػػت الىاحثػػة 
ىتقسيـ اوختىار إلس  سػميف ىحيػث يتكػوف القسػـ األوؿ مػف العىػارات العرديػة واليػزء الثػانس 

معامؿ اورتىاط لمس نصعس اوختىػار  و ػو مػا يطمػؽ  مف العىارات الزويية  ثـ تـ حساب
لميه  معامؿ ثىات التيزئػة النصػعية   لػذا تػـ اسػتخداـ معػادوت تصػحي  الطػوؿ لمػس أثػر 

 ىراوف  ومعادلة يوتماف. -التيزئة النصعية. ىاستخداـ معادلة سىيرماف
 نوية ،( معامل ثبات مقياس السعادة الدراسية لطالب المرحمة الثا 10جدول)  

 إعداد/ الباحثة.
 عدد

 المفردات
 معامل معامل التجزئة النصفية

 براون  -سبيرمان
 معامل جوتمان

 كرونباخ -الفا 

 بعد التصحيح  قبل التصحيح 25

0.601 0.750 0.750 0.749 0.783 

ىمػػغ ل   ػػد 43ويتضػػ  مػػف اليػػدوؿ السػػاىؽ أف لػػدد  معػػردات المقيػػاس الىػػالغ لػػدد ا) 
 -معامػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ثىػػػػػػػػػػػػػػػػات التيزئػػػػػػػػػػػػػػػػة النصػػػػػػػػػػػػػػػػعية ىمعادلػػػػػػػػػػػػػػػػة تصػػػػػػػػػػػػػػػػحي  الطوؿ)سػػػػػػػػػػػػػػػػىيرماف

ل   و ػػػػػس 1.527ل ومعامػػػػػؿ ثىػػػػػات التيزئػػػػػة النصػػػػػعية ىطريقػػػػػة يوتمػػػػػاف)1.531ىػػػػػراوف 
 معامالت ثىات مقىولة. 

 ل  Coefficient Cronbach Alphaطريقة معامؿ ألعا كرونىاخ -ب
إنػاثل مػف  -طالىػًا )ذكػور ل264تـ تطىيؽ المقياس لمس لينة الىحث والىػالغ لػدد ا)

لممػػػسل مػػف طػػالب المرحمػػة الثانويػػػة  حيػػث ىمػػغ معامػػؿ ثىػػػات  -كػػال التخصصػػيف )أدىػػس
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ل و ػػػو معامػػػؿ ثىػػػات مقىػػػوؿ يثىػػػت صػػػالحية المقيػػػاس ليمػػػع ىيانػػػات الىحػػػث 1.561ألعػػػا)
 الحالي. 

 ثالثًا: االتساق الداخمى : 
تسػػاؽ الػػداخمسل مػػف و ػػو طريقػػة تقػػـو لمػػس تحميػػؿ التيػػانس الػػداخمس  لممقيػػاس) او 

 خالؿ حساب معامؿ اورتىاط كما يمسل 
 أوًول حساب معامؿ اورتىاط لكؿ معردة ىالىعد الذى تنتمس إليه.

 (482( معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة  بالدرجة الكمية لممقياس) ن = 11جدول ) 

 اإلرتباط بالدرجة المفردة البعد
 البعد الذى تنتمى 

 إليو 

 اإلرتباط بالدرجة المفردة البعد
 البعد الذى تنتمى 

 إليو 
 **0.472 18 الرابع **0.360 4 األول

22 0.441** 24 0.297** 
16 0.491** 25 0.386** 
1 0.476** 
11 0.281** 
6 0.371** 

 **0.481 3 الثانى
 **0.399 10 الخامس **0.496 7
15 0.227** 12 0.568** 
17 0.484** 13 0.476** 
19 0.538**   

   **0.549 2 الثالث
 **0.197 5 السادس **0.278 14
20 0.358** 8 0.234** 
21 0.298** 9 0.381** 
23 0.456**   
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تشػػػير معػػػامالت اورتىػػػاط الػػػواردة ىاليػػػدوؿ السػػػاىؽ إلػػػس دريػػػة لاليػػػة مػػػف اوتسػػػاؽ 
دة الدراسػػػية   حيػػػث أف يميػػػع معػػػامالت ارتىػػػاط المعػػػردة الػػػداخمس لمعػػػردات مقيػػػاس السػػػعا

ل ممػػا يػػدؿ لمػػس تيػػانس 1.11ىالىعػػد الػػذى تنتمػػس إليػػه معظمهػػا دالػػة لنػػد مسػػتوى الدولػػة)
 معردات المقياس واوتساؽ الداخمس ىينها. 

 ثاوياً:  مؼامالث االسحباط نكم بؼذ مه األبؼاد بانذسجت انكهيت نهمقياس 

  ن معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكمية( يبي12جدول )

 مستوى الداللة  معامل االرتباط األبعاد 

 0.01 0.714 األول) الشعور باإلمتنان المدرسى(

 0.01 0.688 الثانى)الشعور بمتعة التعمم(
 0.01 0.732 الثالث)الحماسة الدراسية(
 0.01 0.645 الرابع)التعميم األكاديمى(

 0.01 0.601 فاعمية المدرسية(الخامس)ال
 0.01 0.489 السادس) العالقات المدرسية(

إف معػػامالت اورتىػػاط الػػواردة ىاليػػدوؿ السػػاىؽ تشػػير إلػػس دريػػة لاليػػة مػػف اوتسػػاؽ 
الػػػػداخمس لمعػػػػردات مقيػػػػاس السػػػػعادة الدراسػػػػية  حيػػػػث أف يميػػػػع معػػػػامالت ارتىػػػػاط األىعػػػػاد 

ل ممػػا يػدؿ لمػػس تيػانس معػػردات 1.11نػد مسػػتوى الدولػة)ىالدريػة الكميػػة لممقيػاس  دالػػة ل
 المقياس واوتساؽ الداخمس ىينها

  ثالثةةةًا: حسةةةاب معةةةامالت ارتبةةةاط بةةةين درجةةةات األبعةةةاد وبعضةةةيا لمقيةةةاس السةةةعادة
 الدراسية:

تـ حساب معامالت اورتىاط ىػيف دريػات األىعػاد وىعضػها  والدريػة الكميػة لممقيػاس  
ل طالػػػػب وطالىػػػػة ىالمرحمػػػػة الثانويػػػػة العامػػػػة ىػػػػ دارة حمػػػػواف 411وذلػػػػؾ لمػػػػس لينػػػػة  وامهػػػػا)

ل يوضػ  معػػامالت اورتىػاط ىػػيف دريػات األىعػػاد وىعضػها  والدريػػة 11التعميميػة  ويػػدوؿ)
 الكمية لممقياس.
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( معامالت اإلرتباط بين درجة األبعاد وبعضيا، والدرجة الكمية لمقياس السعادة  13جدول) 
 الدراسية. 

 األولالبعد  المحاور
)الشعور 
باإلمتنان 
 المدرسى(

 البعد الثانى
)الشعور 
بمتعة 
 التعمم(

 البعد الثالث
)الحماسة 
 الدراسية(

 البعد الرابع 
)المتعميم 
 األكاديمى(

البعد 
 الخامس
)الفاعمية 
 المدرسية(

البعد 
 السادس
)العالقات 
 المدرسية(

      1 البعد األول 
البعد 
 الثانى

0.430** 1     

 البعد
 الثالث

0.640** 0.354** 1    

   1 **0.425 **0.377 **0.337 البعد الرابع
البعد 
 الخامس

0.324** 0.297** 0.329** 0.200** 1  

البعد 
 السادس

0.233** 0.227** 0.153** 0.242** 0.116* 1 

  .1.1* دانت ػىذ             1.10** دانت ػىذ 

العرليػػة ىمعػػامالت ارتىػػاط دالػػة ىينهػػا وىػػيف يتضػػ  مػػف اليػػدوؿ السػػاىؽ تمتػػع األىعػػاد 
    1.13ومسػػػتوى دولػػػة  1.11ىعضػػػها  وىػػػيف الدريػػػة الكميػػػة أيضػػػًا لنػػػد مسػػػتوى دولػػػة 

ومف ثـ ياتس وصؼ مقياس السعادة الدراسية لطػالب الثانويػة  إلػداد /الىاحثػة فػس صػورته 
 النهائية كما يمس.

  :الصورة النيائية لممقياس 

ل معػردة موزلػػة لمػػس سػتة  أىعػػاد تهػػدؼ 43ته النهائيػػة مػػف )تكػوف المقيػػاس فػػس صػور 
 مس  ياس السعادة الدراسػية لػدى طػالب المرحمػة الثانويػة   ويتطمػب مػف المعحػوص  ػراءة 
معػػاف  واختيػػار الىػػديؿ الػػذى يعىػػر لنػػه مػػف ىػػيف  الموا ػػؼ المعروضػػة فػػس المقيػػاس ىد ػػة وان

عػردة مػف معػردات المقيػاس  ىينمػا دريػة لكػؿ م 1 -1ثالثة ىدائؿ  ويمن  درية تتراوح مػف 
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ل يوضػ  توزيػع المعػردات لمػس 12ل دريػة  ويػدوؿ)53ىمألت الدرية الكمية لمس المقيػاس)
 األىعاد المستخرية لمقياس السعادة الدراسية.

  ( توزيع المفردات عمى األبعاد المستخرجة لمقياس السعادة الدراسية. 14جدول)

 ردات أرقام المف عدد المفردات  البعد 
 البعد األول

 )الشعور باإلمتنان (
6 1-6-11-14-16 

 البعد الثانى
 )الشعور بمتعة التعمم(

5 3-7-15-17-19 

 البعد الثالث
 )الحماسة الدراسية(

5 2-14-20-21-23 

 البعد الرابع
 )التعميم األكاديمى(

3 18-24-25 

 البعد الخامس
 )الفاعمية المدرسية(

3 10-12-13 

 البعدالسادس
 )العالقات المدرسية(

3 5-8-9 

وىػػذلؾ يعتىػػر المقيػػاس فػػس صػػورته النهائيػػة صػػاد ًا مػػف الػػويهتيف الظا ريػػة والمنطقيػػة 
ىعد اولتماد فس إلداد  واستخالص أىعاد  ىاستخداـ أسموب التحميؿ العػاممس ألىعػاد  التػس 

 سىؽ و أف تـ لرضها لمس المحكميف ولينة الطالب.
 ة النتائج: مناقش

أظهػػرت النتػػائج الوصػػوؿ إلػػس دريػػات مدرضػػية فػػس صػػدؽ وثىػػات المقيػػاس مػػف حيػػث 
ل 1.134ارتعػاع  ػيـ تشػىعات العىػارات فػس التحميػؿ العػاممس  حيػث وصػمت أ ػؿ التشػىعات)

ل  ىاإلضػػافة إلػػس ارتعػػاع يميػػع  ػػيـ معػػامالت ألعػػا 1.561فيمػػا وصػػمت ألمػػس التشػػىعات)
لنصعية مما يؤكد لمس الكعػاءة السػيكومترية لمقيػاس السػعادة كرونىاخ  ويميع  يـ التيزئة ا
 الدراسية كاداة  ياس لممية. 

وىعػػد التحقػػؽ مػػف  ػػوة ىنػػاء المقيػػاس  فتتضػػ   يمػػة مقيػػاس السػػعادة الدراسػػية فػػس أف 
 ل  أىعاد و ـ  ل4أىعاد  والتس تتكوف مف)
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لالشػػعور 1) ل الشػػعور ىمتعػػة الػػتعمـ.4.)           الشػػعور ىاإلمتنػػاف المدرسػػس ل1) 
 الحماسة الدراسية.ى

 ل العال ات المدرسية 4ل العالمية المدرسية.    )3ل التعمـ األكاديمس.      2)

 البحىث املقرتحت: 
يوصس ى يراء دراسػة ارتىاطيػة لىيػاف العال ػة ىػيف السػعادة الدراسػية والعوامػؿ  

 الخمسة الكىرى لمشخصية . 

ج لتنميػػػة السػػعادة الدراسػػػية يوصػػس ىػػ يراء دراسػػػات تيرىيػػة لىيػػػاف أثػػر ىرنػػام 
 لدى العئات العمرية )المرحمة ىاوىتدائية  اإللدادية  الثانوية  اليامعيةل. 

يوصس ى يراء مقاييس لقياس السعادة الدراسػية  لتالميػذ المرحمػة اوىتدائيػة    
 وطالب المرحمة اإللدادية  واليامعية.

 التىصياث : 
ألمػػور التػػس تتعمػػؽ ىػػه ) كاسػػموب أف يرالػػس المعمػػـ سػػعادة الطالػػب فػػس كػػؿ ا .1

التعامػػؿ مػػع الطالػػب  وتنػػوع فػػس طػػرؽ التػػدريس ىشػػكؿ ممتػػع ىشػػكؿ ييرالػػس 
 فيه العروؽ العردية  توفير يو مف الىهية فس العصؿ. 

 أف يرالس المسئوليف لف التعميـ سعادة المعمـ  ألف فا د الشسء و يعطيه .  .4

س المدرسػػة لػػف طريػػؽ أف تهػػتـ إدارة المدرسػػة لمػػس نشػػر يػػو مػػف الىهيػػة فػػ .1
 )الرحالت   الحعالت  المساىقات......ل

يقػػػـو الىػػػاحثيف ىمزيػػػد مػػػف الىحػػػوث والدراسػػػات لمكشػػػؼ لػػػف أسػػػىاب سػػػعادة  .2
الطالػػب ومعرفػػة العوامػػؿ المػػؤثرة لمػػس سػػعادة الطالػػب  وأثر ػػا لمػػس العمميػػة 

 التعميمية. 
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 املراجع:
   ربيةالعالمراجع 

يامعية والعوامؿ الخمسة ل. الرضا لف الحياة ال4113إيناس محمد صعوت خريىة )
 الكىيرة لمشخصية لدى طمىة يامعة الممؾ خالد ىالمممكة العرىية السعودية.

ل . لمـ نعس النمو  الطعولة والمرا قة . القا رة  لالـ 1763حامد لىد السالـ ز راف)
 الكتاب.  

عوامؿ ل. النموذج الىنائس لمعال ات ىيف السعادة النعسية وال4111السيد محمد أىو  اشـ)
الخمسة الكىرى لمشخصية وتقدير الذات والمساندة اويتمالية لدى طالب 

 اليامعة  ميمة كمية الترىية  يامعة ىنها.
 ل. ىهية التعمـ.القا رة  مكتىة اونيمو المصرية . 1774سيد أحمد لثماف )

ل. اإلسهاـ النسىي لنىداع اونععالي واستراتيييات 4114صعاء لمي أحمد لعيعس )
لدراسة في أىعاد اوندماج األكاديمي في ضوء النوع والتخصص لدى طالب ا

اليامعة. ميمة كمية الترىية في العمـو النعسية  يامعة ليف شمس  مصر  
 .414-44ل  1)21

ل. نموذج سىىي لمعال ات المتىادلة ىيف الشعقة ىالذات 4114لادؿ محمود المنشاوي )
دى الطالب المعمـ. ميمة كمية الترىية  وكؿ مف اإلر اؽ والصمود األكاديمي ل

 .443-131  43يامعة اإلسكندرية  مصر  
ل. اليقظة العقمية ولال تها ىالسعادة الدراسية لدى لينة 4114فتحي لىد الرحمف الضىع )

مف تالميذ المرحمة اوىتدائية. الميمة المصرية لمدراسات النعسية 
 .142 -144ل71)44 

 اليرموؾ يامعة طمىة لدى الحياة ويودة والسعادة ل. اومتناف4113كوكب يوسؼ لىانية  )

المتأليرات. رسالة مايستير  كمية الترىية  يامعة اليرموؾ   ىعت ضوء في
 األردف.

ل.العال ة ىيف التعاطؼ مع الذات والهناء الذاتس 4116منس محمد لمس القرنس )
رسالة مايستير   اوكاديمس لدى طالىات   يامعة الممؾ خالد فس مدينة أىها 

 كة العرىية السعودية. مكمية الترىية  يامعة الممؾ خالد المم
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 :املالحق 

 (:1م)ممحق رق
 الصورة النيائية لمقياس السعادة الدراسية لدى طالب المرحمة الثانوية

  :بيانات أولية 

 

 

 

 

  تعميمات  امةل 

 لزيزى الطالب....
أمامػػؾ ميمولػػة مػػف العىػػارات التػػس تتعمػػؽ ىمشػػالرؾ تيػػا  الدراسػػة والمدرسػػة  والتػػس 

ىػداء رأيكػـ فيهػا تتعاوت مػف طالػب آلخػر  لػذا نريػو مػف حضػراتكـ  ػ راءة كػؿ لىػارة ىد ػة وان
   وذلؾ لمس النحو التالسل

 

 

 

 

 

 ال أحياناً  نعم  العبارة  م
    أشعر بالفخر من كونى طالب فى ىذه المدرسة.  1

    أشعر أنو ال يوجد شئ يحفزنى لممذاكرة أو إنجاز دروسى.  2
    واجد فى المدرسة . أشعر بالممل عندما أت 3
    أشعر بعدم قيمة ما أتعممو فى المدرسة.  4
    أعتقد أننى محبوب من زمالئى.  5
أعتقد أننى أتعمم فى الدروس الخصوصية أفضل من  6

 ذىابى إلى المدرسة. 
   

 كش)    (،  أوثي)    (انىوع: ر              األصم/ انشمز................................                

 انخخصص: ػهمي )   (، أدبي)    (        انؼمش :.......................................                

 انصف انذساصي:..............................

( في ⱱإرا كاوج انؼباسة حؼبش ػىك وػما حشؼش به حؼبيشاً صادقاً ضغ ػالمت)  

 خاوت)وؼم(.

 ( في خاوت )ال( .ⱱوج انؼباسة ال حؼبش ػىك إطالقاً فضغ ػالمت )إرا كا

( في ⱱإرا كاوج انؼباسة وؼبش ػىك في أحيان وأحياواً آخشى ال حؼبش فضغ ػالمت)

 خاوت)أحياواً(. 
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    الطريقة التى يشرح بيا المدرسون طريقة مممة وتقميدية.  7
لم أجد من يسأل عمّى من عندما أتغيب من المدرسة  8

 زمالئى. 
   

يمكننى أن أجمس مع أحد المدرسين المقربين وأفضفض  9
 معو أمور 
 فى حياتى.

   

 توجد فى المدرسة بيئة جميمة مشجعة عمى التعميم وتنمية  10
 مثل)مسرح،ممعب،تعميم موسيقى......( مواىبنا

   

    واجبيم. أرى أنو ال داعى لشكر المدرسين فيم يقومون ب 11
تنظم المدرسة رحالت متنوعة ومفيدة لبث البيجة فى  12

 نفوسنا.
   

 تيتم المدرسة بتشجيعنا وتحفيزنا عمى النجاح والتفوق من 13
 خالل)التكريم وشيادات التقدير....( 

   

    فى يوم العطمة أحاول جاىدًا إنجاز ما لدى من مذاكرة. 14
دروسى عن طريق المعب أشعر بالسعادة أثناء تعمم  15

 التربوية
 واألنشطة والمشاركة من قبل الطالب.  

   

    لممعممين فضل كبير فى توضيح وشرح الدروس الصعبة.  16

    أشعر بمتعة عندما أتعمم دروًس جديدة فى المدرسة.  17

أشعر أن موضوعات المناىج الدراسية تشبع اىتماماتى  18
 واحتياجاتى 
 لمتعميم. 

   

    أشعر بأن الدراسة من أكثر األشياء المحببة لّى.  19

    أحب أن أقرأ الدروس الجديدة التى لم نتعمميا بعد.  20

    أعانى من صعوبة المواد والمناىج الدراسية.  21
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أشعر بالفخر والحب تجاه مدرسيّى النيم يحرصون عمى  22
 تعميمنا 

رشادنا وتوجيينا.    وا 

   

    سى أواًل بأول دون تأجيل أو تكاسل.أذاكر درو  23

 أعتقد أن األشياء التى تعممتيا فى المدرسة ستساعدنى  24
 فى  حياتى العممية. 

   

    أنا اجتاز االمتحانات بنجاح فى المدرسة.  25

 


