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 المقدمة 

تعد صعوبات التعلم من أكثر المشكالت التربوية الخاصة و نظٌرا لتزايد أعداد التالميذ الذين يعانون         

من صعوبات التعلم من مادة أو أكثر لعجزهم الدراسي ، وتكرار رسوبهم في الصف الدراسي فينتج من  

يتخلف في تعلم الكالم ، أولديهم  ذلك  عدم توافقهم مع الفصول الدراسية العادية والمناهج العادية فبعضهم  

سهولة استخدام اللغة ، أو يواجهون صعوبة بالغة في تعلم القراءة أو الحساب ، فهم ليسوا متخلفين عقليًا 

ولكنهم يجدون صعوبة في التعلم باألساليب المعتادة ويفشلون ألسباب مختلفة وجميعهم لهم مظهر واحد هو  

 ( .   67،  2015ات ) مها شبيطة ، التباعد أو االنحراف في نمو القدر

( أن صعوبات التعلم إحدى فئات التربية الخاصة، وهي في  21،  2006ويرى عادل عبد هللا محمد )     

الواقع أكثر هذه الفئات عددٌا، وأنها ال تحدث فجأة، بل لها مؤشرات تدل على حدوثها مستقباٌل، ونستنتج 

بات التعلم والوقوف على جوانب الضعف ومحاولة إعداد من ذلك أنه يجب الكشف المبكر عن ذوي صعو

برامج تساعدهم في تخطي هذه المشكلة ألن التلميذ الذي يعاني من صعوبات التعلم يكون متدني دراسيًا  

 وتحصيله الدراسي ضعيف وغير متكيف مع أقرانه ومع المواد الدراسية، 

 (، والسرطاوي 1998راسة عواد )وفي هذا السياق أشارت مجموعة من الدراسات منها د      

( إلى وجود أطفال لديهم صعوبات في التعلم وال يستطيعون مسايرة المناهج    2005( ومعمريه )    1995)  

التربوية ؛ ومن ثم يتدنى تحصيلهم الدراسي ، وقد ينتمون إلى فئة الفاشلين دراسيًا ، واألفراد ذوي صعوبات 

لفة والمشتركة بينهم ، ولقد اهتم العديد من الباحثين بتحديد خصائص التعلم لديهم العديد من الخصائص المخت

األفراد الذين يعانون من صعوبات التعلم ، والتي يظهر تأثيرها واضًحا على مستوى تقدم الفرد في المدرسة 

  ، نفسية  وخصائص  معرفية،  ،وخصائص  سلوكية  خصائص  إلى  الخصائص  تلك  تصنيف  ويمكن 

 ئص لغوية ، ..إلخ .وخصائص اجتماعية ، وخصا

العقلية        لالضطرابات  الخامس  واإلحصائي  التشخيصي  الدليل  في  ورد  لما  وفقًا  التحدي  ويعرف 

(5Dsm)    على أنه نمط من الغضب وحدة الطبع وسلوك يتصف بالتحدي ومجادلة اآلخرين، والحقد وحب

 (. American Psychiatric Association2013االنتقام )

د من االضطرابات المهمة التي تشغل تفكير اآلباء والمربيين في مرحلة الطفولة المبكرة، ويعد العنا     

 حيث يرى العديد من الباحثين أن هذا االضطراب يصل ذروته ما بين الثانية والرابعة

من العمر، وسلوك العناد يظهر على شكل مقاومة علنية لما يطلب منه، وذلك نتيجة شعوره بالقسوة والتسلط  

 (. 149، 2008ما يؤدي إليه من عجز عن القيام برد فعل تجاه ذلك )محمود أبو سريع ،و

( اضطراب العناد المتحدي بأنه " نمط من السلوك السلبي والعدواني 2013ويعرف مجدي محمد الدسوقي )

لب تجاه األشخاص الذين لديهم سلطه ومن هذه األنماط السلوكية: ازعاج االخرين ومضايقتهم عمدًا، تق

 أمزجتهم، تدمير الممتلكات والعدوان تجاه االخرين. 

ويعد مفهوم الكفاءة الذاتية من أهم المفاهيم في السلوك اإلنساني من وجهة نظر أصحاب نظرية التعلم       

(حيث قدم نظرية متكاملة  ؛     Bandura،1977االجتماعي فظهر هذا المفهوم على يد العالم األمريكي ) 

اتية أنها مزايا معرفية ؛ فهي مؤشر لمدى قدرة الفرد على التحكم والسيطرة في أفعاله ، فيرى الكفاءة الذ 

فالفرد الذي يمتلك إحساس عال بالكفاءة الذاتية يكون أكثر قدرة على مواجهة الصعوبات وتحديات البيئة  

تية يرتبط باالكتئاب  المحيطة به ، ويضع أهدافه المستقبلية بمستوى عال ، بينما الشعور بنقص الكفاءة الذا 

 والعجز وانخفاض الذات ويمتلك أفكار تشاؤمية وال يستطيع مواجهة الصعوبات التي تواجهه .   

ويعد الضجر من أهم المشكالت االنفعالية وتتمثل في الحالة السلبية التي تثير اإلحساس بالتعب لدى       

كفا لعدم  ذلك  ويرجع  المنخفضة،  باالستثارة  وتشعره  الرتيبة  الفرد،  للمواقف  والتعرض  البيئة  ءة 

(2014،237-241  O'Brien  كما تتميز بضعف االهتمام بالنشاط مع صعوبة التركيز فيه والرغبة ،)،

 (. 225، 2014في االنصراف عنه )مصطفى علي مظلوم، 
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ثر  ( أن مشكلة الضجر تعد من المشكالت االنفعالية األك433،  2012وترى تحية محمد عبد العال )       

شيوعا والتي تؤرق العديد من الطالب وتجعل حياتهم أكثر تشاؤُما وأمزجتهم غير معتدلة ويعيشون حياة  

 مليئة بالسأم والملل والغضب. 

ونستنتج مما سبق أن هذه الدراسة الحالية إحدى المحاوالت للتصدي لهذا الموضوع بغرض تحديد        

ة الذات والعناد والتحدي لدى طالب المرحلة اإلعدادية ذوي  طبيعة العالقة بين الضجر األكاديمي وكفاء

صعوبات التعلم نظًرا لما تمثله هذه المتغيرات من جانب مهم لدى عينة الدراسة وقد الحظت الباحثة من  

خالل عملها األكاديمي ) أخصائية اجتماعية بالمدرسة ( وجود نسبة ال يستهان بها من الطالب الذين يعانون  

القراءة والكتابة ويعانون أيًضا من انخفاض في الكفاءة الذاتية فالكشف المبكر عن هذه الفئة  صعوبة في  

 يحد من انتشارهم في المجتمع ويساعد في تطوير المجتمع ويرفع من اقتصاده .

 

 مشكلة الدراسة  

الدراسة لدى طالب المرحلة     تبين من خالل نتائج بعض الدراسات والبحوث السابقة لكل من متغيرات 

اإلعدادية أن صعوبات التعلم احدى المتغيرات الهامة لما لها من أثر على الطالب بحيث لكي يصبح أكثر 

البيئة المدرسية واالجتماعية  وأكثر تحصياًل أكاديميًا، ويشكل الطلبة ذوو   تميًزا وتوافقًا ، واندماًجا مع 

لبة العاديين، فعلى المستوى العالمي تعاني نسبة كبيرة من صعوبات صعوبات التعلم نسبة كبيرة من بين الط

( إلي أن نسبة انتشار صعوبات التعلم بين فئات التربية الخاصة Lerner،  2000التعلم إذ تشير ليرنر)

 ( تقريبًا  النصف  نسبته  )   5.51تشكل ما  نسبتهم في  2007( ، ولقد أشار هال الهان وآخرون  أن  إلي   )

في حين تصل تلك النسبة في بعض الواليات األمريكية    %2حدة األمريكية عموًما تصل إلي  الواليات المت

. وتتمثل مشكلة الدراسة الحالية في أهمية دراسة المتغيرات النفسية واألكاديمية    % 9األخرى  إلي أكثر من  

لضجر األكاديمي  التي تواجه طالب المرحلة اإلعدادية وتعوق تحقق أهدافهم وإشباع حاجاتهم، ويعتبر ا

انتشار   معدالت  وإن  اإلعدادية  المرحلة  بين طالب  المشكلة  هذه  النتشار  نظًرا  المشكالت  تلك  أهم  من 

صعوبات التعلم تبعًا للدراسات المختلفة في دول العالم تشير إلى كبر حجم هذه المشكلة مقارنًة باإلعاقات 

 األخرى. 

د أكثر خطورة على المجتمع لما لها من أضرار تقع على ترى الباحثة أن مشكلة صعوبات التعلم تع      

الفرد وتسبب له مشاكل كبيرة وتعوق حياته وتجعله غير قادر على التكيف مع المجتمع والمدرسة، وقد 

 أوضحت ذلك بعض الدراسات والبحوث العلمية.  

مرحلة اإلعدادية أن  ( التي أجراها على بعض تالميذ ال1992وقد أشارت دراسة السيد عبد الحميد )     

 %(.   57و 4نسبة انتشار صعوبات التعلم بلغت )

( التي أوضحت نتائجها أن نسبة انتشار صعوبات التعلم في القراءة 1993ودراسة عبد الناصر أنيس )     

 %(. 18و 8%( والكتابة )  16و 5)

          ( الوهاب كامل  التعلم في    1999ودراسة عبد  التعرف على حاالت صعوبات  الى  التي هدفت   )

)القراءة والكتابة والحساب ( بين تالميذ الحلقة االولى من التعليم االساسي ، وأسفرت نتائج الدراسة إلى  

والكتابة لصالح الذكور،  وجود فروق دالة احصائية بين الذكور واالناث في نسب شيوع صعوبات القراءة 

وإن الطلبة ذوي صعوبات التعلم ليسوا أغبياء ومن الممكن أن يتمتعوا بقدر من الذكاء المتوسط أو فوق 

( ، دراسة زيدان    1998المتوسط ، وهذا ما أشارت اليه مجموعة من الدراسات منها دراسة أحمد عواد ) 

إلى وجود أطفال لديهم مستوى ذكاء وقدرات  (    2005( ، ودراسة بشير معمريه )    1995السرطاوي )  

التعلم وال يستطيعون مسايرة المناهج الدراسية ، ومما  عقلية عادية أو مرتفعة لكن لديهم صعوبات في 

 يؤدي إلى تدني في تحصيلهم الدراسي . 

 وقد أوضحت الدراسات والبحوث أن مشكلة صعوبات التعلم قد تؤدي إلى مشاكل نفسية       

اجتماعية يتعرض لها الطلبة ومن ضمن هذه المشاكل الضجر والملل واالحباط الناتج عن عدم  وسلوكية و

 تكيف الطالب مع البيئة المدرسية واالجتماعية.  
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إن مشكلة الضجر ينتج عنها آثار سلبيه على المجتمع ككل، والطالب بصفة خاصة، فقد أكد الباحثون        

من   العديد  يصاحبه  للضجر  التعرض  مثل  أن  الخطيرة  والسلوكيات  واالجتماعية  النفسية  المشكالت 

 . ((farmer & sunder ،1986، 4-17االنخفاض في االداء والمهام وعدم التواصل والتكيف مع البيئة

( أن الشعور بالضجر  Robinson &Mann ،2009وفي هذا الصدد أكدت نتائج دراسة مان وربنسون )

العملية لنجاح  يعد عائقًا  إلى   األكاديمي  تؤدي  الشعور  المرتفعة من هذا  نظًرا ألن المستويات  التعليمية، 

 إحساس الطالب بالفراغ أثناء الدراسة؛ مما يعوق تقدمهم الدراسي.  

( ، بأن شعور  0al  Dashchmann et،  436،2011كما أكد ذلك أيًضا ما أشار إليه داشمان وآخرون)     

ي إلي زيادة احتماالت معاناته من تدني مفهوم الذات ونقص  الطالب بالضجر في المجال األكاديمي قد يؤد 

الدافعية لألداء الجيد وضعف االهتمام بالمواد الدراسية ، األمر الذي يؤثر سلبًا علي إدراك الطالب حول 

اختياره للمقررات الدراسية ؛لذا فإنه من الضروري دراسة مشكلة الضجر األكاديمي لدي طالب المرحلة 

ذوي صعوبات التعلم وعالقته بكفاءة الذات والعناد والتحدي ومن ثم محاولة التقليل من أثاره    اإلعدادية من

السلبية إلي أقصي درجة ممكنه ولقد الحظت الباحثة من خالل عملها األكاديمي سلوكيات عديدة تصدر  

المقررات  عن بعضهم تشير إلي شعورهم بالضجر في المجال األكاديمي حيث فقدان الحماس والتذمر من

الدراسية وانخفاض الدافعية للتعلم ، هذه األمور التي قد تؤثر سلبًا علي توافق الطلبة الدراسي ، لذا يعتبر 

األسرة  إلي  تصل  أن  إلي  وتمتد   ، الطالب  من  كثيًرا  تواجه  حقيقية  مشكلة  األكاديمي  بالضجر  الشعور 

ره ، وافتقاده القدرة علي تحقيق ذاته وتشعره  والمجتمع ككل ، فالشعور بالضجر يهاجم نفسية الطالب وتفكي

 بالعجز ويفتقد الرغبة في التعلم ، فيلجأ للهروب من المواقف التعليمية. 

من       يعانون  اإلعدادية  المرحلة  طالب  من  بها  يستهان  ال  نسبه  وجود  في  الدراسة  مشكلة  وتحددت 

بهم ومن ثم ترسب نسبة كبيرة منهم في     صعوبات في تعلم القراءة والكتابة مما يترتب عليه تكرار رسو

التعليم ولدراسة هذه المشكلة تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي: "هل توجد عالقة  

ذوي   اإلعدادية  المرحلة  طالب  لدى  والتحدي  والعناد  الذات  وكفاءة  األكاديمي  الضجر  بين  ارتباطية 

 صعوبات التعلم موضع الدراسة؟ " 

 

 هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة آثر كل من: أهداف الدراسة 

الكشف عن مدى التفاعل بين الجنس وكل من كفاءة الذات والعناد المتحدي على أبعاد الضجر األكاديمي   1 

 لدى طالب المرحلة اإلعدادية ذوي صعوبات التعلم. 

الكشف عن العالقة االرتباطية بين الضجر األكاديمي وكفاءة الذات لدى طالب المرحلة اإلعدادية ذوي   2

 صعوبات التعلم.  

كشف عن العالقة االرتباطية بين الضجر األكاديمي والعناد والتحدي لدى طالب المرحلة اإلعدادية ال  3

 ذوي صعوبات التعلم.  

  التعلم. الكشف عن العوامل المنبئة للضجر األكاديمي لدى طالب المرحلة اإلعدادية ذوي صعوبات  4

 

 نظرية والتطبيقية كما يلي:  تمثلت أهمية الدراسة الحالية في األهمية ال أهمية الدراسة:

 األهمية النظرية وتمثلت في:   1

أ معرفة العالقة بين الضجر األكاديمي وكفاءة الذات والعناد المتحدي لدى طالب المرحلة االعدادية ذوي  

 صعوبات التعلم.  

 ب تهتم الدراسة الحالية بالطلبة ذوي صعوبات التعلم ودراسة متغيرات جديدة تساعد في

 وبات التعلم االكاديمية.  تخفيف صع

جـ تبين هذه الدراسة أنه يوجد ندرة في الدراسات التي تناولت الضجر األكاديمي وعالقته بكفاءة الذات 

 والعناد والتحدي لدى طالب المرحلة االعدادية ذوي صعوبات التعلم. 

 األهمية التطبيقية وتمثلت في:  2
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يقيس كفاءة الذات، ومقياس يقيس العناد والتحدي لدى    أ تقديم مقياس يقيس الضجر األكاديمي، ومقياس

طالب المرحلة االعدادية ذوي صعوبات التعلم، وهذه المقاييس تتمتع بدرجة صدق وثبات واتساق داخلي  

 مناسب، يفيد الباحثين في أبحاثهم العلمية. 

 ت التعلم. ب مساعدة معلمي اللغة العربية واالخصائيين في الكشف المبكر للطلبة ذوي صعوبا 

 جـ تقديم مقياس المسح النيورولوجي السريع لتحديد الطلبة ذوي صعوبات التعلم.  

تحددت التعريفات اإلجرائية للدراسة في الضجر األكاديمي، وكفاءة الذات، والعناد والتحدي، وطالب        

 المرحلة اإلعدادية، وذوي صعوبات التعلم. كما يلي: 

 

 التعريفات اإلجرائية للدراسة 

 Academic Boredomالضجر األكاديمي   1

بأنه حالة من عدم الرضا والمشاعر األكاديمية التي ترتبط    تعرف الباحثة الضجر األكاديمي إجرائيًا     

ستمرار بالعملية التعليمية التي يشعر فيها الفرد بفقد االهتمام بالنشاط الحالي وصعوبة التركيز فيه وعدم اال

األكاديمي  الضجر  مقياس  في  الطالب  عليها  يحصل  التي  الكلية  الدرجة  وهو  محبب،  غير  موقف  في 

 المستخدم في الدراسة الحالية.

 الكفاءة الذاتية هي ثقة الفرد في قدراته ومدى التحكم في  Self-efficacy كفاءة الذات         2

للمهارة وإن الفرد الذي لديه إحساس عال بالكفاءة الذاتية يسلك طريقه أفعاله للحصول على األداء المحدد  

 (. 2001بفاعلية أكثر ويكون لديه قدرة على مواجهة الصعوبات واألزمات )عادل العدل، 

 هو حالة رفض متكرر يبديها الطفل نحو االستجابة لقوانين  Stubbornnessالعنـــــاد     3

م سبب  دون  يفرضونها  التي  )منى  األهل  االوامر.  تلك  لتنفيذ  وعارضة  جدال  على صورة  فيظهر  قنع 

 (.   2002البيطار، 

 هو اإلرادة القوية التي تجعل الفرد يصمم على ما يريد الوصول   Challengeالتحدي  4

 American Psychiatricإليه، وهو نمط من الغضب وحدة الطبع ومجادلة اآلخرين وحب االنتقام. )

Association، 2013 )              

نمط من السلوك السلبي والعدواني تجاه االشخاص الذين    Defiant Stubbornnessالعناد المتحدي    5

يفرضون اوامر لهذه الفئة ويتصفون بتقلب المزاج وحب االنتقام والجدال والمعارضة وتدمير الممتلكات.  

 (.  2014)مجدي محمد الدسوقي، 

هي اضطراب عقلي او نفسي وتظهر عدم القدرة على   Learning disabilitiesصعوبات التعلم        6

 (. 2014تعلم القراءة والكتابة او فيما بعد من قصور في المواد الدراسية المختلفة )نبيل عبد الفتاح حافظ، 

 تمثلت الدراسة الحالية بالمحددات التالية:   محددات الدراسة 

 المحددات المكانية:  1

الدراسة و  بمدرسة محلة سبك اإلعدادية، ومدرسة  تم إجراء هذه  المنوفية  داخل محافظة  أدواتها  طبقت 

 الحاجة منيرة الزهار للتعليم األساسي بإدارة أشمون التعليمية. 

 المحددات الزمانية:  2

 م(.  2020/ 2019طبقت الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ) 

 المحددات البشرية:  3

الدراسة  االعدادية،   اشتملت  سبك  محلة  بمدرستي  الثالثة(  )الصفوف  اإلعدادية  المرحلة  طالب  على 

( طالبة. بمتوسط  58( طالبًا و) 92( تتمثل في )150ومدرسة الحاجة منير الزهار وتكونت العينة من ) 

 (. 0و  6(، وانحراف معياري قدره )12و8عمري قدره )
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 المحددات المنهجية واشتملت على:

وتمثلت في مقياس المسح النيورولوجي، ومقياس الضجر األكاديمي، ومقياس كفاءة الذات،  :  االدوات1 

 ومقياس العناد المتحدي لطالب المرحلة االعدادية ذوي صعوبات التعلم. 

 : الوصفي االرتباطي.  المنهج المستخدم 2

جة وطبيعة البيانات ومن تنوعت االساليب االحصائية المستخدمة وفقُا لنوع المعالاألساليب اإلحصائية:    3

 هذه االساليب ما يلي:  

أ معامل ارتباط بيرسون لحساب االتساق الداخلي بين فقرات كل بعد من أبعاد مقاييس الدراسة ودرجة  

بعدها، وكذلك حساب االتساق الداخلي ألبعاد هذه المقاييس والدرجة الكلية لمقياسها، وحساب معامل الثبات  

 النصفية لمقاييس الدراسة.  باستخدام طريقة التجزئة

ب التحليل العاملي االستكشافي لكل مقياس من مقاييس الدراسة، وذلك للكشف عن العوامل التي تتشبع  

 عليها فقرات مقاييس الدراسة. 

 جـ معامل الفا كرو نباخ للتأكد من ثبات مقاييس الدراسة. 

 

 اإلطار النظري للدراسة وفروضها

   The Learning Disabilitiesصعوبات التعلم     

 مفهوم صعوبات التعلم: 1     

       ( يوسف  الواحد  عبد  سليمان  الذي  2007يرى  للمفهوم  الدقيق  للمعنى  باحث  كل  يصل  لكي  أنه   )

سيتناوله فسوف يوفر له اإلطار العلمي الجيد لحركة بحثه، وان مجال صعوبات التعلم نجده قد واجهه 

لة الخاصة بالتعريف والوصف الدقيق لألنماط السلوكية لألطفال ذوي صعوبات التعلم، وقد ظهرت  المشك

 تعريفات عديدة لصعوبات التعلم   

( أن األطفال ذوو صعوبات التعلم ال يعانون من قصور  271،  2006ويذكر عادل عبد هللا محمد )     

ائهم متوسط، وبالتالي تعتبر صعوبات التعلم على  بيئي، أو ثقافي، أو إعاقة حسية، أو عقلية، ومستوى ذك

 العكس من التأخر الدراسي؛ حيث يرجع إلى عوامل داخلية في مجملها، وليست عوامل خارجية. 

( على أنها نقص في القدرة لدى بعض      األفراد 1987،540في حين عرفها عادل عز الدين األشوال )

 شابهين عقليًا معهم وذلك بسبب اضطرابات فيفي المجال التعليمي مقارنة بزمالئهم المت

 العمليات النفسية التي تتمثل في استخدام اللغة سواء كانت مكتوبة أو منطوقة.  

( إلى أن األفراد ذوي صعوبات التعلم هم الذين ليس لديهم قدرة 29،  1990ويشير سيد أحمد عثمان       

لهم   المتاحة  التعليمية  الخبرات  من  االستفادة  واستبعاد على  مستواهم  إلى  والوصول  بزمالئهم  مقارنًة 

 المعاقين عقليًا وجسميًا ومن لديهم أمراض في السمع أو البصر.

( إلى 54، 1997، أحمد عواد،  1988أشار كل من )كيرك وكالفنت،    مراحل تشخيص صعوبات التعلم:

 أن تشخيص صعوبات التعلم يمر بمراحل وهي كاالتي:  

ويتم تصنيف التالميذ ذوي صعوبات التعلم من خالل  ذ ذوي التحصيل المنخفض:  التعرف على التالمي  1

المدرسة، ويتم التعرف عليهم من خالل اختبارات مقننه وحصولهم على درجات اقل من المتوقع فنجد أن 

مستواهم التحصيلي أقل من أقرانهم العاديين، وقد يكون لديهم انخفاض في المستوى في مادة أو أكثر من  

 مواد المختلفة.  ال

ويتم ذلك عن طريق مراقبة التلميذ أثناء عملية التعلم، أو تطبيق بعض  مالحظة سلوك التلميذ ووصفه:  2

 االختبارات التشخيصية في مجال الصعوبة؛ )كالقراءة(. 

وتكون هذه المرحلة عن طريق دراسة حالة التلميذ من جميع الجوانب سواء كانت   التقييم غير الرسمي:  3

في  ا الزمالء  بعض  رأي  وأخذ  زمالئه  مع  وتصرفاته  سلوكه  ومالحظة  غيره  أو  اقتصادية  أو  جتماعية 

شخصيته واالستفسار عن طريقة المعاملة معهم وذلك للتعرف على العوامل الداخلية أو الخارجية التي 
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الضع نواحي  لمعرفة  التعاون مع معلميه  وأيضا عن طريق  الطفل،  لمشكلة  إيجاد حل  في  لديه  تسهم  ف 

 ومحاولة الوقوف على جوانب الضعف ومحاولة تخطيها. 

ويضم هذا الفريق " مدرس المادة، واالخصائي االجتماعي   قيام فريق االخصائيين ببحث حالة التلميذ: 4

والنفسي، والطبيب الزائر "، ويقوم الفريق بتقويم فردي لتحديد طبيعة المشكلة، ويكون خبرات تعليمية  

 ها. مختلفة ليقوم ب

هي عبارة عن كتابة تقرير يوضح المشكلة ويحدد العوامل التي يظهر أن لها عالقة  نتائج التشخيص:    5

فيها   يعيش  التي  والبيئة  والنفسية واالجتماعية،  الجسمية  التلميذ  التلميذ، وخصائص  لدى  التي  بالصعوبة 

 (. 34- 33،  2000وتؤثر فيه )نبيل حافظ، 

 

 Stubbornness and challengeالعناد والتحدي   

يعد سلوك العناد من المشكالت السلوكية الخطيرة؛ فأصبح من الضروري   :Stubbornnessالعناد    1

اعتياديًا وظاهرة طبيعية في   يعد سلوًكا  قد  العناد عند األطفال  إن  معرفة حقيقته وكيفية مواجهته، حيث 

لذاته، ولكن عندما يالزم الطفل العناد    مراحل نموه، ويساعد الطفل على بناء شخصيته االستقرار واكتشافه 

ولعمر متقدم وبصورة شديدة، فإنه يكون اضطرابًا سلوكيًا، وقد تكون عالقة خطيرة تنبئ بأعراض المرض 

 (. 30، 2007النفسي في المراحل المتقدمة من العمر )علي السيد، سامح الكوثراني، 

      ( باظة  السميع  آمال عبد  أنه مظ2014عرفته  الكبار  ( على  لتعليمات  والنواهي  االوامر  لمقاومة  هر 

والمحيطين وكثيًرا ما يكون العناد موجه لموضوع غير ظاهر مثل )التمسك بارتداء مالبس معينه(، ويمكن 

اعتباره أسلوبًا لتأكيد الذات ولكن مع ضعف وجود االنا للطفل بسبب عدم التعبير الصحيح عن رغباته. 

 (  101،  2014)أمال عبد السميع باظة،  

عناد التصميم واالرادة: وهذا النوع يظهر عند بعض االطفال الذين لديهم اصرار على    1أشكال العناد:  

 (. 231، 2008محاولة اصالح لعبه )محسن عطية، ايناس خليفة خليفة،  

العناد المفقد للوعي: ويكون اصرار الطفل في ذلك الوقت به نوع من الرعونة، وغير مدرك للوعي    2

ا فشل في اصالح لعبه في أول مرة يزداد لديه اإلصرار على تكرار الخطأ في المرات االخرى. )عادل وإذ 

 (  11، 2013سيد عبادي، 

العناد مع النفس: وهو أن يعاند الطفل نفسه كما يعاند االخرين مثل رفض الطفل تناول الطعام بالرغم    3

 (.  33، 1994من جوعه )زكريا الشربيني، 

العناد كاضطراب حركي: وذلك الشكل يكون عند ممارسة سلوك ما يعتاد عليه لكي يصبح مع الوقت 4 

 (. 120- 119، 2003زكريا الشربيني واخرون،  سمه من سمات شخصيته )عبد المجيد منصور،

العناد الفسيولوجي: وهو عند اصابة الطفل بإصابات عضوية في الدماغ كالتخلف العقلي فيظهر السلوك 5

 (. 151 – 150، 2008العنادي امام االخرين )محمود ابو سريع، 

 طرق الوقاية والعالج من مشكلة العناد لدى االطفال: 

 ( إلى أن هناك طرق للوقاية والعالج من العناد تتمثل في:2001غبي ) يشير محمد الز     

االعتدال في المعاملة: ويقصد بها أن يطلب من الطفل أعمال معتدلة مالئمة لسنه ومقدرته على القيام    1

بها وتنفيذها، كما البد من إعطاء الطفل فرصة لإلبداء رأيه في وضع القوانين مما يؤدي إلى جعل الطفل  

دقائق( لتنفيذ ما طلب منه   5ر طاعة وابتعادًا عن الرفض والعناد، كما يجب إعطاء الطفل مدة حوالي )أكث

وأيًضا النظر لحاجات الطفل النفسية التي يحتاج اليها وتجنب االفراط في القسوة في العقاب الن هذا يؤدي 

 إلى العناد واظهار الغضب. 

ين على اسلوب واحد للتعامل مع الطفل حتى يتم بناء شخصيته  الثبات في المعاملة: أي أن يتفق الوالد   2

 بالطريقة الصحيحة واعطاء الثقة بالنفس للطفل.  

التشجيع المستمر: وذلك عن طريق استعمال كلمات ايجابية واالبتعاد عن اسلوب العناد والتحدي ويمكن    3

 سرد قصص عن العناد وتوضيح نهاية المعاند وسوء عاقبة العناد. 
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لعمل على توفير االمن واالمان للطفل: فكلما زادت المشاجرات والنزاعات بين الوالدين في االسرة  ا  4

 فذلك يؤثر على الطفل تأثيًرا سالبًا فيجب اعطائه االمن والحنان والثقة بالنفس.  

ا شاهد أحد  توفير القدوة المناسبة: أي أن الطفل يكتسب المثالية واحترام االخرين من الوالدين فالطفل إذ   5

 الوالدين يحترم االخرين ويلتزم فمن المؤكد أن يكون الطفل أكثر مثالية. 

الثواب والعقاب: استخدام الثناء والمدح عند االستجابة لألوامر فهذا يحفز الطفل على الطاعة. )محمد   6

 (.  18، 2006حسن غانم، 

طفل لمالحظة سلوكه غير المرغوب فيه تجاهل السلوك غير المرغوب فيه: ويقصد به عدم لفت انتباه ال  7

 من االباء أو المربين وتجاهله الن االهتمام بالسلوك السلبي يؤدي الى تعزيزه.   

( هو تطور أو متغير أو عائق أو صعوبة تقابل الفرد 2003: عرفه داوود زكريا ) challenge  التحدي  2

 ية.  وتكون نابعة من البيئة المحية به سواء كانت اقليمية أو دول

( التحدي على أنه الوضع الي يمثل وجوده تهديدًا أو تشويًها كليًا  2005ويشير ممدوح أنيس فتحي )     

 أو جزئيًا، دائًما كان أو مؤقتًا يراد له الثبات والقوة واالستمرار.  

العقلية       لالضطرابات  الخامس  واإلحصائي  التشخيصي  الدليل  في  ورد  لما  وفقًا  التحدي  ويعرف 

(5DSM -)    على أنه نمط من الغضب وحدة الطبع وسلوك يتصف بالتحدي ومجادلة اآلخرين، والحقد

لعمل صداقات.    كاف  وقت  لديهم  ليس  الخاطئة،  تصرفاتهم  في  اآلخرين  على  ويلومون  االنتقام،  وحب 

(2013 Psychiatric Association، American)، 

   Oppositional Defiant Disorder(  ODD) العناد المتحدي

إن تطور مشكلة العناد لدى االطفال تسمى باضطراب العناد المتحدي الذي أوضحه الدليل التشخيصي       

واالحصائي الرابع المعدل لالضطرابات النفسية تحت فئة السلوك الفوضوي الذي قد يظهر في مرحلة  

 (. American Psychiatric Association، 2000، 100الطفولة ) 

( اضطراب العناد المتحدي بأنه وصف يستخدم 2015كما عرف أحمد أبو زيد وعبد الحميد وهبه )       

لألطفال الذين يظهر عليهم الغضب بسرعة وال يجادلون الكبار، ويتصفون بالتحدي والمعارضة، ويكون  

والديهم يتحدون  الذين  سنًا  االصغر  االطفال  في  انتشاًرا  أكثر  االطفال  من  النوع  وعادة    هذا  ومعلميهم، 

 يتميزون هذه الفئة من االطفال باللين وعدم القسوة.  

تعريف علم النفس للعناد المتحدي أنه تصرف تجاه موقف معين ويكون المعاند في حالة رفض أو تحدي.  

 (  2009)عبد الحميد محمد، منى ابراهيم، 

 

 أسباب اضطراب العناد المتحدي: 

تتعدد أسباب اضطراب العناد المتحدي حيث أشارت العديد من الدراسات أنه توجد عالقة بين سلوك       

العناد المتحدي لدى االطفال وبي ن ظروفه االسرية الصعبة، ويضيف ستبنر وريمسنج أن أسباب العناد  

الث عدم  لألبناء،  المستمر  النقد  الوالدين،  عصبية  الطفل،  حرية  تقييد  إلى  من  ترجع  المعاملة  في  بات 

الزائد،   والتدليل  الزائدة  الحماية  الموت،  أو  السفر  أو  باالنفصال  سواء  الوالدين  أحد  غياب  الوالدين، 

 ( Steeiner، Remsing، 2011التفضيل بين االبناء، وكثرة النزاعات األسرية. )

في دولة قطر ، حيث    ( إلى التعرف على التالميذ المضطربين سلوكيٌا  1994هدفت دراسة فاضل )       

قام الباحث بدراسة ملفات أطفال المرحلة االبتدائية الذين حولوا للعيادة النفسية بمؤسسة ) حمدا الطبية ( 

( تلميذٌا غير قطري   129( تلميذٌا قطريٌا و )    911( فوجد أن هناك )    1991  –  1983في مدة ما بين )  

رابات  ومقارنتها  بين المجموعتين فوجد أن أكثر  مقيم  بدولة  قطر وتم فحص  نسبة  تشخيص  االضط

العقلي واضطرابات األفراد  والعناد والقصور  والعدوان  التبول االرادي  تلك االضطرابات حدوثٌا هو 

( ملفٌا من الحاالت االخرى    37( ملفٌا من الحاالت القطرية و)    129الحركي وقصور االنتباه ، وفحص )  

لت  أكثر تحلياٌل نظٌرا  الحياة  بشكل  إلى أن ظروف  الدراسة  بذلك وقد توصلت  المتعلقة  المعلومات  وافر 

وتعقدها وتشابك مطالبها يجعل االسرة غير متماسكة مما ينجم عن سلوكيات كل من الوالدين التي تسبب  



 

250 

 

 نهلة لبيب سيد أحمد عافية الباحث: 
الضجر األكاديمي وعالقته بكفاءة الذات والعناد والتحدي لدى  عنوان البحث:  

 المرحلة اإلعدادية ذوي صعوبات التعلم   طالب

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2021يناير عشر  سابعالالعدد 

أذى نفسيٌا للطفل وتحدده أمور كثيرة منها : النبذ والرفض وعدم القدرة على التعامل مع الطفل بوصفه  

ن له مطالب وحاجات ، وعزل الطفل أي منعه من إقامة صداقات وعالقات تحت دعوى الحرص إنسا

والخوف عليه من رفقة السوء ، وتجاهل الطفل حيث يحرم الوالدين الطفل من كل المثيرات والمنبهات 

 ( .    77  – 59،  1994واالستجابة االجتماعية االزمه ويعطالن نموه كله ) فاضل ، 

تعتبر الكفاءة الذاتية من المتغيرات النفسية المهمة التي تواجه سلوك الفرد،   :Self-efficacy  كفاءة الذات

وتسهم في تحقيق أهدافه الشخصية، فإن المعتقدات التي يمتلكها الفرد حول قدراته تعتبر العامل االساسي  

الكفاءة الذاتية ذا أهمية بارزة  في التحكم في البيئة؛ مما يسهم في زيادة القدرة على اإلنجاز، وأصبح مفهوم  

 بوصفه أسلوبًا ال سيما في دراسات التراكيب التعليمية كالتحصيل الدراسي وتحديد األهداف.

( بأنها ثقة الفرد الكامنة في قدراته خالل المواقف الجديدة، أو المواقف  2001عرفها عادل محمد العدل )   

 ( 8، 2008خرى للتفاؤل )بندر محمد العتيبي،  ذات تفسير السلوك دون المصادر أو األسباب األ 

 ثالثة ابعاد تتغير الكفاءة الذاتية تبعًا لها وهي:  1997حدد باندورا  أبعاد الكفاءة الذاتية:

 قدرة الفاعلية: ويقصد بها قوة الدوافع لدى الفرد لألداء في مختلف المجاالت وذلك تبعًا 1

لكفاءة عندما تكون المهام مرتبة ومنظمة حسب صعوبتها  للظروف المحيطة وصعوبة الموقف، تظهر قدرة ا

 ومع ارتفاع كفاءة الذات لبعض االفراد إال أنهم ال يقبلون على مواقف التحدي  

العمومية: ويقصد بها توقعات الكفاءة في المواقف المشابهة، وتتابين درجة العمومية بين الالمحدودية    2

ويختلف درجة العمومية باختالف الخصائص الكيفية للموقف،  االحادية والتي تقتصر على مهام محددة،  

 ( 510،  2011ودرجة التماثل لألنشطة.  )فتحي الزيات، 

القوة )الشدة(: وهي تشير إلى خبرة الفرد الذي يمتلك توقعات مرتفعة عن طريق المثابرة في العمل وبذل   3

 جهد أكثر في مواجهة التحديات. 

ويؤكد باندورا أن قوة الشعور بالكفاءة الشخصية تعبر عن المثابرة العالية والقدرة المرتفعة تمكنه من       

 (.29-28،  2008النجاح وتحقيق اهدافه. )بندر محمد العتيبي، 

  22التي سعت لبحث فاعلية الذات لدى عينة من التالميذ )ن =    (Jessica، et al، 2002دراسة جيسكا )  

من التالميذ ذوي صعوبات التعلم المصاحب باضطراب نقص االنتباه، فرط 42لديهم صعوبات تعلم،    تلميذٌا

، وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن أن 86النشاط باإلضافة إلى عينة أخرى من أقرانهم العاديين بلغ عددها 

نتباه وفرط النشاط  التالميذ ذوي صعوبات التعلم فقط والتالميذ ذوي صعوبات التعلم المصحوب بنقص اال

 حصلوا على درجات منخفضة بشكل دال في فعالية الذات األكاديمية مقارنة بأقرانهم العاديين. 

 

   Academic Boredomالضجر األكاديمي    

يعرف بأنه حالة سيكولوجية تنتج عن أي نشاط ينقصه الدافع لالستمرار في موقف   :Boredomالضجر    

 (. 193، 1988اه الراكد والنفور من االستمرار في الموقف )كمال دسوقي ،غير محبب؛ ويتميز باالنتب

( أن الضجر حالة انفعالية يعاني منها وعي الفرد الناتج  152  -149،  1981عرفه أنطوان خوري )   

 عن الفراغ، وأن يحول الفرد حالته من االنفعال الى الفعل واالرتقاء بالذات.  

 : Academic Boredomالضجر األكاديمي    

( أن الضجر األكاديمي هو حالة انفعالية غير سارة يشعر فيها الطالب 365،  2016ترى نهلة الشافعي )     

بفقدان االستثارة وعدم االهتمام بالجانب التعليمي والرغبة في الهروب منه وقد تنتج هذه الحالة عند مزاولته  

 لألنشطة المدرسية غير المحببة. 

 ظ أن مفاهيم الضجر األكاديمي تختلف باختالف األساس النظري إال أن معظمها ومما سبق نالح     

المجال األكاديمي والدراسي فقط سواء  أن الضجر األكاديمي نوع من الضجر يقتصر على  يتفق على 

داخل المدارس أو الجامعات وهو يشير إلى حالة من االستياء واالستثارة المنخفضة المرتبطة بالمواقف  

ة األكاديمية، وتحاول الدراسة الحالية دراسته وعالقته ببعض المتغيرات النفسية )كفاءة الذات، واألنشط

 والعناد، والتحدي( لدى طالب المرحلة اإلعدادية ذوي صعوبات التعلم.  
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 وترى الباحثة أن من أسباب الضجر األكاديمي هو عدم وجود أنشطة تجذب انتباه الطلبة     

، واستخدام نمط واحد في طريقة الشرح وتقديم وعرض المعلومات للطلبة وعدم  وتحببهم في الحصص     

اشراك الطالب وتفاعله مع المعلم أثناء الحصة يلغي التفكير، فعليه معرفة االسباب الحقيقية التي تسبب 

 الضجر األكاديمي لمساعدة الطلبة وتخطيهم لهذه المحنة. 

 

 فروض الدراسة: 

ال يوجد تأثير دال إحصائيًا لكل من الجنس )ذكور وإناث( وكفاءة الذات )مرتفع ومنخفض( والتفاعل    1 

 بينهما على أبعاد الضجر األكاديمي لدى طالب المرحلة اإلعدادية ذوي صعوبات التعلم. 

)ذكور    2  الجنس  من  لكل  إحصائيًا  دال  تأثير  يوجد  )مرتفع    –ال  المتحدي  والعناد  خفض(  من  –إناث( 

 والتفاعل بينهما على أبعاد الضجر األكاديمي لدى طالب المرحلة اإلعدادية ذوي صعوبات التعلم. 

ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين الضجر األكاديمي والكفاءة الذاتية لدى طالب المرجلة    3

 االعدادية ذوي صعوبات التعلم. 

احصائية بين الضجر األكاديمي والعناد المتحدي لدى طالب المرحلة  ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة    4

 االعدادية ذوي صعوبات التعلم. 

 

 منهجية الدراسة 

 أوالً منهج الدراسة: 

بناًء على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها، فقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي         

االرتباطي، والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا ويعبر عنها 

المعلومات   جمع  عند  المنهج  هذا  يكتفي  وال  وكيفيًا،  كميًا  استقصاء  تعبيًرا  أجل  من  بالظاهرة  المتعلقة 

مظاهرها وعالقتها المختلفة، بل يتعداه إلى التحليل والربط بين العالقات السببية للوصول إلى استنتاجات 

 يزيد بها رصيد المعرفة عن موضوع الدراسة.

 

 ثانيًا مجتمع الدراسة: 

ادية المشتركة ، ومدرسة الحاجة منيرة  يتمثل في تالميذ المرحلة االعدادية من مدرسة محلة سبك االعد      

( تلميذًا وتلميذه ، وقد اختيرت فئة التعليم االعدادي حيث    998الزهار للتعليم االساسي والبالغ عددهم )  

أنها تعد من أهم المراحل الدراسية حيث وصل فيها التالميذ لدرجة كبيرة من النضج العقلي واللغوي التي  

تعليمات  استيعاب  وتنفيذها بصورة    تمكنهم من  وفهمها   ، تطبيقها عليهم  يتم  التي  والمقاييس  االختبارات 

المرحلة   تليها وتعتبر هي  التي  التعليمية  للمراحل  انطالق  نقطة  تعد  االعدادية  المرحلة  أن  ، كما  أفضل 

د ،  المتممة لمرحلة التعليم االساسي ، كما تم اختيار هؤالء التالميذ بسبب وجودهم في موقع جغرافي واح

 وذو مستوى ثقافي متجانس ، واقتصادي ، واجتماعي واحد .  

تم اختيار عينة من تالميذ وتلميذات المرحلة االعدادية بمدرستي محلة سبك االعدادية ثالثًا عينة الدراسة:  

إلى   العينة  انقسمت  وقد  االساسي  للتعليم  الزهار  منيرة  الحاجة  ومدرسة  الخصائص   -المشتركة،  عينة 

تم استخدام عينة لحساب معامل الصدق والثبات واالتساق الداخلي وذلك لكل أداة على رية:  السيكو مت

( تلميذًا وتلميذه من تالميذ المرحلة اإلعدادية بمدرستي محلة سبك اإلعدادية 150حده، وتكونت العينة من ) 

 ( من االناث. 65) ( من الذكور، 85المشتركة، ومدرسة الحاجة منيرة الزهار للتعليم االساسي، بواقع ) 

االساسية:   الدراسة  ) عينة  باختيار  الباحثة  االعدادية 150وقامت  المرحلة  من طالب  وطالبة  طالب   )

 بمدرسة محلة سبك االعدادي المشتركة ومدرسة الحاجة منيرة الزهار، الذين يعانون من 

 شهر.( 0.6( عام بانحراف معياري قدره )12.8صعوبات التعلم، متوسط عمرهم الزمني ) 

اختيار مدرستين تابعتين إلدارة أشمون التعليمية، وهما: مدرسة محلة سبك االعدادية المشتركة ومدرسة  1

 الحاجة منيرة الزهار للتعليم االساسي باالختيار العشوائي من بين مدارس إدارة أشمون.
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 ( فصاٌل موزعة كالتالي: 18زيارة الفصول بهاتين المدرستين، وعددها ) 2

 ( طالب 998(، وعدد الطلبة بهما ) 5(، الصف الثالث )5(، الصف الثاني )8ول )الصف اال

 ( إناث. 482( ذكور، و )516وطالبة: عبارة عن )

والنفسيين،    3  االجتماعيين  واألخصائيين  المعلمين،  من:  بكل  االستعانة  تم  االستبعاد  محك  باستخدام 

تم استبعاد كل تلميذ يعاني من أية إعاقة حسية  والزائرة الصحية، وبعد تعريفهم بمفهوم صعوبات التعلم  

ضعف    –بتر أحد األعضاء الحركة    –واضحة في السمع أو الصر أو أية إعاقة عضوية؛ )شلل أطفال  

المستبعدين ) بلغ عدد  وقد  ) 58عام(،  المتبقية  العينة  يكون حجم  ثم  ( طالب 940( طالب وطالبة، ومن 

 وطالبة. 

ية تم استبعاد الطالب الذين لديهم مقدرة على القراءة والكتابة، وبلغ عددهم  وبمساعدة معلمي اللغة العرب 4

 ( طالب وطالبة.  300( طالب وطالبة، ومن ثم فقد تبقى عدد )640)

(  300( على عدد ) 1999تم تطبيق اختبار المسح النيورولوجي السريع إعداد / عبد الوهاب كامل )  5

( طالب وطالبة لعدم وجود صعوبات تعلم لديهم، ومن 150ستبعاد )طالبة وطالبة، وطبقٌا لهذه الخطوة تم ا

 ( طالب 150ثم يكون حجم عينة صعوبات التعلم المتبقية ) 

النهائية لتطبيق المقاييس  58( ذكور، )92وطالبة مقسمين إلى ) ( إناث، ومن هنا حجم العينة األساسية 

(150 ( أعمارهم من  تتراوح  ب14.7  –  12( طالب وطالبة،  )( سنة  ( عام، 12.8متوسط عمري قدره 

 ( شهر. 0.6بانحراف معياري قدره )

 

 اعتمدت الدراسة الحالية على أدوات رئيسية وهم على الترتيب التالي:   رابعًا أدوات الدراسة:

وآخرين، موتي  مارجريت  )إعداد  السريع  النيورولوجي  المسح  مقياس  كامل    أ  الوهاب  عبد   / تعريب 

(1999  .) 

 (. 2001ب مقياس الكفاءة الذاتية )إعداد عادل العدل، 

 (. 2015ج مقياس العناد والتحدي )إعداد مجدي الدسوقي، 

 (.  2020د مقياس الضجر األكاديمي )إعداد الباحثة، 

)للتعرف    Quick Neurological Screening Test QNSTأ اختبار المسح النيورولوجي السريع  

 (  1999على ذوي صعوبات التعلم( إعداد / مارجريت موتي وآخرين، تعريب / عبد الوهاب كامل )

 الخصائص السيكومترية الختبار المسح النيورولوجي السريع 

االختبار: ثبات  ألفا    أواًل:  باستخدام طريقة  االختبار  ثبات  بالتحقق من  الحالية  الدراسة  في  الباحثة  قامت 

( طالب، فبلغ 105على المشاركين في التحقق من الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة )  كرونباخ

 أن من للتحقق االختبار هذا استخدام يتم ولذلك ( وهو معامل ثبات مالئم، 0.775معامل ألفا كرونباخ )

 .المخية  والقشرة المخ في اضطرابات  أي لديه ليس الطالب 

الداخلي   االتساق  الثانيًا:  حساب  قامت  طريق  عن  للمقياس  الداخلي  االتساق  من  بالتحقق  الحالية  باحثة 

الداخلي   االتساق  معامالت االرتباط بين درجة كل مهمة والدرجة الكلية لالختبار، والجدول التالي يبين ذلك:

 ( 105لمقياس اختبار المسح النيورولوجي السريع )ن = 

النيورولوجى  المسح  مهام 

 السريع 

معامالت 

 االرتباط 

النيورولوجى  المسح  مهام 

 السريع 

معامالت 

 االرتباط 
 لحركات  السريع العكس ** 0.79 اليد  مهارة

 المتكررة اليد 
0.77 ** 

 ** 0.84 واألرجل الذراع مد  ** 0.81  وتكوينه  على الشكل التعرف

على  براحة  الشكل التعرف 

 اليد 
 ** 0.86 المشي بالترادف  ** 0.79
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 نهلة لبيب سيد أحمد عافية الباحث: 
الضجر األكاديمي وعالقته بكفاءة الذات والعناد والتحدي لدى  عنوان البحث:  

 المرحلة اإلعدادية ذوي صعوبات التعلم   طالب

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2021يناير عشر  سابعالالعدد 

 حركة  لمسار العين تتبع

 األشياء. 
 ** 0.76 واحدة رجل على الوقوف ** 0.91

 ** 0.71 الوثب  ** 0.69 الصوت  نماذج

 ** 88 واليسار  اليمين تمييز ** 0.73 األنف  بإصبع على التصويب 

 ** 0.74 مالحظات سلوكية شاذة ** 0.80  اإلصبع دائرة  

المزدوجة  االستثارة  التلقائية 

 والخد  لليد 
0.82 **  

 يتبين   0.01** دالة عند 

( السابق أن جميع مهام االختبار الفرعية لالختبار ترتبط مع الدرجة الكلية لالختبار، مما  3من جدول )

 يُشير إلى أن االختبار يتمتع باتساق داخلي مناسب. 

 السريع بدرجة مقبولةاختبار المسح النيورولوجي   من تمتع الباحثة تأكدت  السابقة اإلجراءات  جميع من     

المشاركين في التحقق من الخصائص السيكومترية ألدوات  على الثبات والصدق واالتساق الداخلي من

 .الدراسة؛ وبالتالي يمكن الوثوق به في الدراسة الحالية

 (.  2001ب مقياس الكفاءة الذاتية )إعداد عادل العدل،       

قامت الباحثة في الدراسة الحالية بالتحقق من ثبات    الذاتية:الخصائص السيكو مترية لمقياس الكفاءة    

 المقياس وصدقه واتساقه الداخلي، وذلك كما يلي: 

: قامت الباحثة في الدراسة الحالية بحساب معامل الثبات بطريقة إعادة المقياس على  أوالً ثبات المقياس

(  4( يوما، والجدول ) 15زمني قدره )( طالب، وطالبة بفارق 105المشاركين في الدراسة االستطالعية ) 

 التالي يبين معامالت االرتباط بين درجات التطبيقين: 

 ثبات مقياس الكفاءة الذاتية عن طريق إعادة المقياس

 رقم الفقرة 
معامل 

 االرتباط 
 رقم الفقرة 

معامالت 

 االرتباط 
 رقم الفقرة 

معامالت 

 االرتباط 

1 0.641 ** 18 0.408 ** 35 0.587 ** 

2 0.589 ** 19 0.399 ** 36 0.395 ** 

3 0.517 ** 20 0.741 ** 37 0.606 ** 

4 0.730 ** 21 0.638 ** 38 0.528 ** 

5 0.701 ** 22 0.392 ** 39 0.677 ** 

6 0.493 ** 23 0.669 ** 40 0.398 ** 

7 0.522 ** 24 0.506 ** 41 0.744 ** 

8 0.401 ** 25 0.470 ** 42 0.582 ** 

9 0.447 ** 26 0.702 ** 43 0.467 ** 

10 0.603 ** 27 0.664 ** 44 0.519 ** 

11 0.682 ** 28 0.598 ** 45 0.424 ** 

12 0.719 ** 29 0.557 ** 46 0.739 ** 
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 نهلة لبيب سيد أحمد عافية الباحث: 
الضجر األكاديمي وعالقته بكفاءة الذات والعناد والتحدي لدى  عنوان البحث:  

 المرحلة اإلعدادية ذوي صعوبات التعلم   طالب

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2021يناير عشر  سابعالالعدد 

13 0.477 ** 30 0.632 ** 47 0.622 ** 

14 0.658 ** 31 0.475 ** 48 0.537 ** 

15 0.639 ** 32 0.549 ** 49 0.628 ** 

16 0.689 ** 33 0.457 ** 50 0.570 ** 

17 0.667 ** 34 0.617 **  

 ** 0.675 الدرجة الكلية للمقياس 

 0.01** دالة عند 

( أن جميع معامالت االرتباط بين التطبيق وإعادة التطبيق بالنسبة لجميع مفردات  4يتبين من جدول )

( وهي معامالت ثبات مقبولة، 0.744(، و ) 0.392المقياس؛ حيث تراوحت معامالت االرتباط ما بين )

 يمكن الوثوق بها كمؤشر على ثبات المقياس. ومن ثم  

 

قامت الباحثة بالتحقق من صدق المقياس عن طريق صدق المحك؛ حيث قامت بتطبيق    ثانياً صدق المقياس:

 ( باعتباره محًكا لمقياس 2020مقياس الكفاءة الذاتية إعداد/ )أحمد ثابت، 

ــارك ــة الراهنة على المشـ ــتخدم في الدراسـ ــة االســـتطالعية، فبلغ معامل الكفاءة الذاتية المسـ ين في الدراسـ

 ( بما يشير إلى صدق المقياس.0.749االرتباط )

: اعتمدت الباحثة في حساب االتساق الداخلي للمقياس على حساب معامالت ثالثاً: االتساق الداخلي

 ( التالي يبين ذلك: 5االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للمقياس؛ والجدول )

 ( 105االتساق الداخلي لمقياس الكفاءة الذاتية )ن = 

 رقم الفقرة 
معامل 

 االرتباط 
 رقم الفقرة 

معامالت 

 االرتباط 
 رقم الفقرة 

معامالت 

 االرتباط 

1 0.497 ** 18 0.527 ** 35 0.453 ** 

2 0.455 ** 19 0.641 ** 36 0.362 ** 

3 0.398 ** 20 0.422 ** 37 0.517 ** 

4 0.369 ** 21 0.572 ** 38 0.474 ** 

5 0.429 ** 22 0.419 ** 39 0.377 ** 

6 0.501 ** 23 0.632 ** 40 0.441 ** 

7 0.467 ** 24 0.627 ** 41 0.475 ** 

8 0.576 ** 25 0.472 ** 42 0.364 ** 

9 0.391 ** 26 0.411 ** 43 0.398 ** 

10 0.608 ** 27 0.552 ** 44 0.541 ** 

11 0.511 ** 28 0.607 ** 45 0.573 ** 

12 0.371 ** 29 0.397 ** 46 0.601 ** 
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 نهلة لبيب سيد أحمد عافية الباحث: 
الضجر األكاديمي وعالقته بكفاءة الذات والعناد والتحدي لدى  عنوان البحث:  

 المرحلة اإلعدادية ذوي صعوبات التعلم   طالب

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2021يناير عشر  سابعالالعدد 

13 0.496 ** 30 0.527 ** 47 0.544 ** 

14 0.408 ** 31 0.675 ** 48 0.547 ** 

15 0.384 ** 32 0.608 ** 49 0.375 ** 

16 0.447 ** 33 0.662 ** 50 0.517 ** 

17 0.365 ** 34 0.607 **  

 0.01** دالة عند 

( السابق أن جميع مفردات المقياس ترتبط مع الدرجة الكلية مما يُشير إلى أن المقياس 5يتبين من جدول ) 

  يتمتع باتساق داخلي مناسب. 

 (.  2015جـ مقياس العناد والتحدي )إعداد مجدي الدسوقي، 

قامت الباحثة في الدراسة الحالية بالتحقق من ثبات    الخصائص السيكومترية لمقياس العناد والتحدي:

 المقياس وصدقه واتساقه الداخلي، وذلك كما يلي: 

ثبات ألفا    :المقياس أوالً:  باستخدام طريقة  المقياس  ثبات  الحالية بحساب  الدراسة  الباحثة في  قامت 

وحساب معامل الفا للمقياس    كرونباخ، والتي تعتمد على حساب معامل ألفا للمقياس بعد حذف درجة المفردة،

 ( التالي يُبين قيم معامالت ألفا بعد حذف المفردة:6ككل. والجدول )

 ( 105قيم معامل ألفا لمقياس العناد والتحدي )ن=

 رقم المفردة
قيمة معامل 

 ألفا

رقم 

 المفردة

قيمة معامل 

 ألفا

رقم 

 المفردة

قيمة معامل 

 ألفا

1 0.752 9 0.754 17 0.759 

2 0.755 10 0.750 18 0.764 

3 0.769 11 0.751 19 0.763 

4 0.742 12 0.753 20 0.748 

5 0.744 13 0.749 21 0.744 

6 0.753 14 0.769 22 0.746 

7 0.750 15 0.757 23 0.756 

8 0.760 16 0.746 24 0.755 

 0.769وقد بلغت قيمة معامل ألفا للمقياس ككل= 

السابق أن قيم معامل ألفا لجميع المفردات تُعبر عن ثباتها، حيث انخفض معامل ألفا ( 6يتضح من جدول )

بحذف المفردة في معظم المقياس، ولم يتغير وظل ثابتاً في بعض المفردات ولم يتخط معامل ألفا للمقياس  

ر إلى أن  ككل، وهذا يُشير إلى أن جميع مفردات المقياس مهمة وحذفها قد يؤثر سلباً عليه، مما يُشي

 مفردات المقياس تتسم بثبات مالئم. 

 قامت الباحثة بالتحقق من صدق المقياس عن طريق صدق المحك؛ثانياً صدق المقياس:  
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 نهلة لبيب سيد أحمد عافية الباحث: 
الضجر األكاديمي وعالقته بكفاءة الذات والعناد والتحدي لدى  عنوان البحث:  

 المرحلة اإلعدادية ذوي صعوبات التعلم   طالب

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2021يناير عشر  سابعالالعدد 

ــر جمـعه،   اـبت وـناصــ اد والتـحدي إـعداد/ )أحـمد ـث ا 2015حـيث ـقاـمت بتطبيق مقـياس العـن ( ـباعتـباره محكـً

على المشــاركين في الدراســة االســتطالعية، فبلغ لمقياس العناد والتحدي المســتخدم في الدراســة الحالية 

 ( بما يشير إلى صدق المقياس.0.704معامل االرتباط )

اعتمدت الباحثة في حساب االتساق الداخلي للمقياس على حساب معامالت االرتباط  ثالثاً: االتساق الداخلي:  

 ذلك:  ( التالي يبين 7بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للمقياس؛ والجدول )

 ( 105االتساق الداخلي لمقياس العناد والتحدي )ن = 

 رقم الفقرة 
معامل 

 االرتباط 
 رقم الفقرة 

معامالت 

 االرتباط 
 رقم الفقرة 

معامالت 

 االرتباط 

1 0.529 ** 9 0.379 ** 17 0.439 ** 

2 0.603 ** 10 0.408 ** 18 0.468 ** 

3 0.547 ** 11 0.499 ** 19 0.473 ** 

4 0.447 ** 12 0.528 ** 20 0.702 ** 

5 0.398 ** 13 0.497 ** 21 0.395 ** 

6 0.411 ** 14 0.386 ** 22 0.456 ** 

7 0.396 ** 15 0.509 ** 23 0.573 ** 

8 0.653 ** 16 0.532 ** 24 0.517 ** 

 0.01** دالة عند 

يُشير  ( السابق أن جميع مفردات المقياس ترتبط مع الدرجة الكلية للمقياس، مما  7يتبين من جدول ) 

 إلى أن المقياس يتمتع باتساق داخلي مناسب.

 

 (  2020د مقياس الضجر األكاديمي: )إعداد الباحثة، 

 : قياس الضجر األكاديمي لدى طالب المرحلة االعدادية. الهدف من المقياس 1

:    : اعتمدت الباحثة في بنائها لمقياس الضجر األكاديمي على المصادر اآلتية  خطوات إعداد المقياس  2

 ( وآخرون  داشمان  دراسة    : ومنها  االكاديمي  الضجر  تناولت  التي  السابقة  والبحوث  الدراسات 

Daschman et al ، 2011  ( ودراسة تزي ، )Tze ، 2011    ( ودراسة تحية عبد العال ، )2012    ، )

المقاييس  ( ،  ولم يتم استخدام هذه  2016( ، ودراسة نهلة الشافعي )  2014ودراسة مصطفى مظلوم )  

ألن منها من تناول المرحلة الجامعية  والثانوية ولم تتناول هذه المقاييس المرحلة اإلعدادية وأيًضا  لم تكن  

هذه المقاييس لذوي صعوبات التعلم مما اضطر الباحثة إلعداد هذا المقياس الخاص بالضجر االكاديمي  

 للمرحلة اإلعدادية ذوي صعوبات التعلم  . 

كانت أوجه االستفادة من هذه المقاييس في كيفية صياغة الفقرات وكيفية  من هذه المقاييس:    مدى االستفادة

 استخدام االبعاد الخاصة بالضجر وكيفية التناسق والتوافق بين فقرات المقياس. 

( فقرة، قامت 35بعد أن قامت الباحثة بصياغة فقرات المقياس بصورته األولية، والتي تكونت من )  3

)بعرضها ع بلغ عددهم  والتي  والنفسية  التربوية  العلوم  في  المتخصصين  االساتذة  ( 8لى مجموعة من 

 ( أسماء السادة المحكمين.1أساتذة، ويوضح الملحق )

والصدق واالتساق الداخلي لمقياس   من الثبات  للتحقق الخصائص السيكومترية لمقياس الضجر األكاديمي: 

 باآلتي: الضجر األكاديمي قامت الباحثة 
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 نهلة لبيب سيد أحمد عافية الباحث: 
الضجر األكاديمي وعالقته بكفاءة الذات والعناد والتحدي لدى  عنوان البحث:  

 المرحلة اإلعدادية ذوي صعوبات التعلم   طالب

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2021يناير عشر  سابعالالعدد 

قامت الباحثة في الدراسة الحالية بحساب ثبات المقياس عن طريق نوعين من الثبات ثبات المقياس:    أوالً 

 هما: الثبات باستخدام طريقة ألفا كرو نباخ، والثبات باستخدام طريقة إعادة المقياس 

ستخدام طريقة ألفا كرو  قامت الباحثة في الدراسة الحالية بحساب ثبات المقياس با طريقة ألفا كرو نباخ: 

نباخ، والتي تعتمد على حساب معامل ألفا للمقياس بعد حذف درجة المفردة، وحساب معامل الفا للمقياس  

إناث والجدول التالي يُبين قيم   40ذكور،  65طالب وطالبة مقسمة إلى  105ككل. وكانت العينة 

    معامالت ألفا بعد حذف المفردة:

 ( 105الضجر األكاديمي )ن= قيم معامل ألفا لمقياس 

البعد 

 األول 

قيمة 

معامل 

 ألفا

البعد 

 الثاني 

قيمة 

معامل 

 ألفا

البعد 

 الثالث 

قيمة 

معامل 

 ألفا
البعد 

 الرابع

قيمة 

معامل 

 ألفا

البعد 

 الخامس

قيمة 

 معامل ألفا

1 0.684 2 0.699 3 0.701 4 0.700 5 0.680 

6 0.694 7 0.698 8 0.687 9 0.701 10 0.682 

11 0.688 12 0.686 13 0.684 14 0.685 15 0.684 

16 0.683 17 0.696 18 0.698 19 0.694 20 0.696 

21 0.691 22 0.690 23 0.697 24 0.684 25 0.684 

26 0.689 27 0.684 28 0.688 29 0.694  

31 0.690 32 0.681 30 0.692  

33 0.700 34 0.699 35 0.693 

الدرجة 

الكلية 

 للبعد 

قيمة 

معامل 

 ألفا

الدرجة 

الكلية 

 للبعد 

قيمة 

معامل 

 ألفا

الدرجة 

الكلية 

 للبعد 

قيمة 

معامل 

 ألفا

الدرجة 

الكلية 

 للبعد 

قيمة 

معامل 

 ألفا

الدرجة 

الكلية 

 للبعد 

قيمة 

 معامل ألفا

 0.699 الخامس 0.701 الرابع 0.701 الثالث  0.699 الثاني  0.700 األول 

 0.701ألفا للمقياس ككل= وقد بلغت قيمة معامل 

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامل ألفا لجميع المفردات تُعبر عن ثباتها، حيث انخفض معامل 

ألفا بحذف المفردة في معظم المقياس، ولم يتغير وظل ثابتاً في بعض المفردات ولم يتخط معامل ألفا 

المقياس مهمة وحذفها قد يؤثر سلباً عليه، مما يُشير إلى  للمقياس ككل، وهذا يُشير إلى أن جميع مفردات 

 أن مفردات المقياس تتسم بثبات مالئم. 

الباحثة بحساب معامل الثبات بطريقة إعادة المقياس على المشاركين في  طريقة إعادة المقياس: قامت  

( )  بفارق زمني  إناث   40ذكور،    65إلى    ( طالب، طالبة مقسمة105الدراسة االستطالعية  (  15قدره 

   يوما، والجدول التالي يبين معامالت االرتباط بين درجات التطبيقين:

 ثبات مقياس الضجر األكاديمي عن طريق إعادة المقياس
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 نهلة لبيب سيد أحمد عافية الباحث: 
الضجر األكاديمي وعالقته بكفاءة الذات والعناد والتحدي لدى  عنوان البحث:  

 المرحلة اإلعدادية ذوي صعوبات التعلم   طالب

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2021يناير عشر  سابعالالعدد 

البعد 

 األول 

معامل 

 االرتباط 

البعد 

 الثاني 

معامالت 

 االرتباط 

البعد 

 الثالث 

معامالت 

 االرتباط 

البعد 

 الرابع

معامالت 

 االرتباط 

البعد 

 الخامس

معامالت 

 االرتباط 

1 0.499 *

 * 
2 0.621 *

 * 
3 0.674 *

 * 
4 0.715 ** 5 0.653 ** 

6 0.475 *

 * 
7 0.598 *

 * 
8 0.541 *

 * 
9 0.639 ** 10 0.682 ** 

11 0.710 *

 * 
12 0.675 *

 * 
13 0.513 *

 * 
14 0.802 ** 15 0.592 ** 

16 0.744 *

 * 
17 0.758 *

 * 
18 0.631 *

 * 
19 0.629 ** 20 0.496 ** 

21 0.418 *

 * 
22 0.574 *

 * 
23 0.662 *

 * 
24 0.693 ** 25 0.423 ** 

26 0.471 *

 * 
27 0.652 *

 * 
28 0.639 *

 * 
29 0.667 **   

31 0.598 *

 * 
32 0.571 *

 * 
30 0.712 *

 * 

 

33 0.496 *

 * 
34 0.614 *

 * 
35 0.742 *

 * 
الدرج

ة 

الكلية 

 للبعد 

معامل 

 االرتباط 

الدرج

ة 

الكلية 

 للبعد 

معامالت 

 االرتباط 

الدرجة 

الكلية 

 للبعد 

معامالت 

 االرتباط 

الدرجة 

الكلية 

 للبعد 

معامالت 

 االرتباط 

الدرجة 

الكلية 

 للبعد 

معامالت 

 االرتباط 

 0.661 الخامس 0.547 الرابع 0.741 الثالث  0.584 الثاني  0.619 األول 

 0.01** دالة عند 

وإعادة التطبيق بالنسبة لجميع مفردات المقياس؛ يتبين من الجدول أن جميع معامالت االرتباط بين التطبيق  

( وهي معامالت ثبات مقبولة، ومن ثم 0.802(، و )0.418حيث تراوحت معامالت االرتباط ما بين ) 

 يمكن الوثوق بها كمؤشر على ثبات المقياس. 

 

 (105االتساق الداخلي لمقياس الضجر األكاديمي )ن = 

البُعد 

 األول

معامل  

 االرتباط 

البُعد 

 الثاني

معامالت  

 االرتباط 

البُعد 

 الثالث

معامالت  

 االرتباط 

البُعد 

 الرابع 

معامل  

 االرتباط 

البُعد 

 الخامس

معامالت  

 االرتباط 

1 0.701 ** 2 0.641 ** 3 0.542

** 
4 0.614 ** 5 0.445 *

* 
6 0.398 ** 7 0.662 ** 

8 0.471

** 
9 0.702 ** 10 

0.438 *

* 

11 0.452 ** 12 0.487 ** 
13 0.398

** 
14 0.451 ** 15 

0.396 *

* 

16 0.557 ** 17 0.378 ** 
18 0.653

** 
19 0.447 ** 20 

0.541 *

* 

21 0.592 ** 22 0.399 ** 
23 0.664

** 
24 0.654 ** 25 

0.714 *

* 

26 0.471 ** 27 0.694 ** 
28 0.638

** 
29 0.647 ** 
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31 0.627 ** 32 0.521 ** 
30 0.415

** 

 

33 0.633 ** 34 0.470 ** 
35 0.397

** 

الدرجة  

الكلية  

 للبعد

معامل  

 االرتباط 

الدرجة  

الكلية  

 للبعد

معامل  

 االرتباط 

الدرجة  

الكلية  

 للبعد

معامل  

 االرتباط 

الدرجة  

الكلية  

 للبعد

معامل  

 االرتباط 

الدرجة  

الكلية  

 للبعد

معامل  

 االرتباط 

 ** 0.497 الثاني ** 0.615 األول
0.549 الثالث

** 
 الخامس ** 0.541 الرابع 

0.621 *

* 

    0.01** دالة عند 

يتبين من الجدول السابق أن جميع مفردات المقياس ترتبط مع درجات األبعاد التي تنتمي إليها كما أن   

داخلي  باتساق  يتمتع  المقياس  أن  إلى  يُشير  مما  للمقياس،  الكلية  الدرجة  ترتبط مع  المقياس  أبعاد  جميع 

 مناسب.

 

 إجراءات الدراسة: 

 جمع مادة علمية وكتابة إطار نظري شامل لمتغيرات الدراسة.   1

 االطالع على األدوات المستخدمة في الدراسات والبحوث السابقة وتصميم أدوات الدراسة.   2

 عرض أدوات الدراسة على السادة المشرفين.  3

 عرض أدوات الدراسة على السادة المحكمين.  4

 السادة المحكمين.  تعديل أدوات الدراسة بما يوصي به 5

 تطبيق أدوات الدراسة على عينة الخصائص السيكومترية.  6

 التحقق من الثبات والصدق واالتساق الداخلي ألدوات الدراسة.   7

 تجميع البيانات من خالل تطبيق األدوات على عينة الدراسة.  8

 (. 23اإلصدار رقم ) SPSSإدخال البيانات البحثية على البرنامج االحصائي  9

 تقرير نتائج الدراسة وتفسيرها.  10

 الوصول إلى التوصيات والبحوث المقترحة الهامة للباحثين القادمين.   11

 

    البرامج واألساليب اإلحصائية:

( المستخدم في تجهيز البيانات، وعمل  23اإلصدار رقم )  SPSSتم االعتماد على البرنامج اإلحصائي   

 بدرجات عينة الدراسة الحالية، تنوعت األساليب اإلحصائية التي اإلحصائيات المتعلقة

 استخدمتها الباحثة وفقًا لنوع المعالجة وطبيعة البيانات ومن هذه األساليب:   

أ معامل ارتباط بيرسون لحساب االتساق الداخلي بين فقرات كل بعد من أبعاد مقاييس الدراسة ودرجة  

لي ألبعاد هذه المقاييس والدرجة الكلية لمقياسها، وحساب معامل الثبات  بعدها، وكذلك حساب االتساق الداخ

 باستخدام طريقة التجزئة النصفية لمقاييس الدراسة. 

ب التحليل العاملي االستكشافي لكل مقياس من مقاييس الدراسة، وذلك للكشف عن العوامل التي تتشبع  

 عليها فقرات مقاييس الدراسة. 

 خ للتأكد من ثبات مقاييس الدراسة. ج معامل ألفا كرو نبا

أنثى(  –( للكشف عن تأثير كل من النوع )ذكر TWO WAYS – ANOVAد اختبار التباين الثنائي )   

)مرتفع   المتحدي  والعناد  الذات  لطالب    –كفاءة  األكاديمي  الضجر  أبعاد  على  بينهما  والتفاعل  منخفض( 

 المرحلة االعدادية ذوي صعوبات التعلم. 
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 نتائج الدراسة وتفسيراتها 

ــة:     ــائي، حيث تبدأ بعرض النتائج  أوالً نتائج الدراسـ تعرض الباحثة في هذا الجزء نتائج التحليل اإلحصـ

 المتعلقة بفروض الدراسة.

ينص الفرض األول على أنه: " توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين  اختبار الفرض األول:  -1

ة الذاتية لدى طالب المرحلة اإلعدادية ذوي صعوبات التعلم ". وللتحقق  الضجر األكاديمي والكفاء

من صحة هذا الفرض تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطالب في مقياس الضجر 

 .األكاديمي ودرجاتهم في مقياس الكفاءة الذاتية

 معامل ارتباط بيرسون بين درجات الضجر األكاديمي ودرجات الكفاءة الذاتية 

 الكفاءة الذاتية      

للمقياس   الضجر األكاديمي  الكلية  الدرجة 

 الكفاءة الذاتية

 ** 0.567 إدارة الوقت

 ** 0.548 البعد النفسي للضجر 

 ** 0.399 الشعور بعدم الرضا 

 * 0.176 االعتيادية 

 ** 0.295 الوجدان 

 ** 0.751 الدرجة الكلية 

 0.01** دالة عند   0.05داله عند *

( بين درجات 0.01يتضح من الجدول  أن هناك عالقة ارتباطيه موجبة داله إحصائياً عند مستوى )     

طالب المرحلة اإلعدادية ذوي صعوبات التعلم في الدرجة الكلية لمقياس الكفاءة الذاتية وكل من إدارة 

ياس الضجر األكاديمي،  الوقت والبعد النفسي للضجر والشعور بعدم الرضا والوجدان والدرجة الكلية لمق

( بين درجات طالب المرحلة اإلعدادية  0.05وتوجد عالقة ارتباطيه موجبة داله إحصائياً عند مستوى )

ذوي صعوبات التعلم في الدرجة الكلية لمقياس الكفاءة الذاتية واالعتيادية ،واتفقت نتائج الدراسة الحالية  

 Tze et al، ودراسة تزي وآخرون  Preckel et al (2010)مع  نتائج دراسة بريكل وآخرون 

، في وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين  Pekrun et al ( 2010)، ودراسة بيكرون  (2013)

الضجر األكاديمي وكفاءة الذات ، وذلك يعني أته كلما زاد الشعور بالضجر األكاديمي لدى الطلبة كلما 

لبة يتمتعون بمستوى مناسب من آليات تنظيم الذات فيساعد انخفضت درجات تنظيم الذات ، ونرى أن الط

 ذلك في اكسابهم أفضل السبل وأقلها جهدًا لتحقيق االنجازات المطلوبة في عملية التعلم . 

 

ينص الفرض الثاني على أنه: " توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين  اختبار الفرض الثاني:  - 2

والتحدي لدى طالب المرحلة اإلعدادية ذوي صعوبات التعلم". وللتحقق من   الضجر األكاديمي والعناد 

صحة هذا الفرض تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات الطالب في مقياس الضجر األكاديمي  

   ودرجاتهم في مقياس العناد والتحدي
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 ي معامل ارتباط بيرسون بين درجات الضجر األكاديمي ودرجات العناد والتحد

 العناد والتحدي     

للمقياس   الضجر األكاديمي  الكلية  الدرجة 

 العناد والتحدي 

 0.03 إدارة الوقت

 0.01 البعد النفسي للضجر 

 0.01 الشعور بعدم الرضا 

 0.04 االعتيادية 

 0.13 الوجدان 

 0.01 الدرجة الكلية 

 0.01** دالة عند   0.05داله عند *

يتضح من الجدول عدم وجود عالقة ارتباطيه داله إحصائياً بين درجات طالب المرحلة اإلعدادية ذوي 

للضجر   النفسي  والبعد  الوقت  إدارة  من  وكل  والتحدي  العناد  لمقياس  الكلية  الدرجة  في  التعلم  صعوبات 

يمي وقد أوضحت دراسة  والشعور بعدم الرضا واالعتيادية والوجدان والدرجة الكلية لمقياس الضجر األكاد 

إلى أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم يعانون من مشاكل ومشاعر أخرى ال تقتصر    (Broatch،2008)برتش  

 على المشاكل األكاديمية فقط، وقد تؤدي إلى مشكالت سلوكية من أهمها العناد. 

ينص الفرض الثالث على " ال يوجد تأثير دال إحصائياً عند مستوي الداللة    اختبار الفرض الثالث  -  3

منخفض( والتفاعل بينهما على درجات بعد إدارة    -أنثى( وكفاءة الذات )مرتفع   -( لكل من النوع )ذكر0.05)

ت المتوسطا  الوقت الفرعي من الضجر األكاديمي؟"، لسلوكية شيوًعا لدى ذوي صعوبات التعلم هي العناد.

 واالنحرافات المعيارية الستجابات مجموعات الدراسة على إدارة الوقت

 االنحراف المعياري  المتوسط  العدد وكفاءة الذات  الجنس  المقياس 

 

 

 

 

 إدارة الوقت

 منخفض    ذكور 

 مرتفع  

 معا   

16 

36 

52 

20.687 

22.778 

22.135 

1.702 

1.822 

2.010 

 منخفض    اناث  

 مرتفع  

 معا   

28 

8 

36 

18.857 

21.500 

19.444 

2.337 

2.138 

2.524 

المجموعتين  

 معا

 منخفض   

 مرتفع    

 معا 

44 

44 

88 

19.523 

22.546 

21.034 

2.287 

1.922 

2.593 

مرتفع(    -تشـير نتائج الجدول السـابق إلى اختالف قيم المتوسـطات للمجموعتين وفقاً لكفاءة الذات )منخفض 

وللتحقق من ـصحة الفروض الصفرية  إدارة الوقت،داخل كل مجموعة من المجموعتين )ذكور واناث( في 

إدارة منخفض( مع أخذ  -مرتفع  الثالثة السـابقة: تم اسـتخدام تحليل التباين الثنائي: الجنس و وكفاءة الذات )

 كمتغير تابع. الوقت 

 نتائج تحليل التباين الثنائي الستجابات طلبة عينة الدراسة على إدارة الوقت
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مصدر  القياس 

 التباين 

مجموع  

 المربعات 

درجة 

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 

مستوى   قيمة ف 

 الداللة

 

 

إدارة  

 الوقت 

 0.006 7.643 29.855 1 29.855 الجنس 

 0.00 13.789 53.864 2 107.728 كفاءة الذات

 0.064 2.794 10.925 2 21.850 التفاعل 

   3.906 144 562.520 الخطأ

    150 68316.000 اإلجمالي 

إناث( على  –( الســــابق إلى وجود تأثير دال إحصــــائياً لمتغير الجنس )ذكور 17كشــــفت نتائج الجدول )

ــائياً لمتغير كفاءة الذات )مرتفع   إدارة منخفض( على  –التخطيط، كما كشــــفت عن وجود تأثير دال إحصــ

ــتقلين الجن  الوـقت، ــف النـتائج عن وجود أثر للتـفاـعل بين المتغيرين المســ إـناث(   –س )ذكور  بينـما لم تكشــ

 .إدارة الوقت منخفض( على  -وكفاءة الذات )مرتفع 

 

ــتوي اـلدالـلة  ينص الفرض الرابع على "   اختـبار الفرض الرابع:  -  ــائـياً عـند مســ ال يوـجد ـتأثير دال إحصــ

ذات )مرتفع  -( لـكل من النوع )ذكر0.05) اءة اـل د   -أنثى( وكـف ا على درـجات بـع اـعل بينهـم منخفض( والتـف

 ي للضجر الفرعي من الضجر األكاديمي؟البعد النفس

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات مجموعات الدراسة على البعد النفسي للضجر جدول

 االنحراف المعياري  المتوسط  العدد وكفاءة الذات  الجنس  المقياس 

 

 

 

 

البعد النفسي  

 للضجر

 منخفض    ذكور 

 مرتفع  

 معا   

16 

36 

52 

21.813 

25.00 

24.019 

2.073 

1.897 

2.437 

 منخفض    اناث  

 مرتفع  

 معا   

28 

8 

36 

21.750 

23.250 

22.083 

2.914 

3.534 

3.074 

المجموعتين  

 معا

 منخفض   

 مرتفع    

 معا 

44 

44 

88 

21.773 

24.682 

23.227 

1.614 

2.331 

2.864 

  -المتوســطات للمجموعتين وفقاً لكفاءة الذات )منخفض ( الســابق إلى اختالف قيم  18تشــير نتائج الجدول )

مرتفع( داخل كل مجموعة من المجموعتين )ذكور واناث( في البعد النفســي للضــجر، وللتحقق من صــحة 

 الفروض الصفرية الثالثة السابقة: تم استخدام تحليل التباين الثنائي:

 ي للضجر كمتغير تابع. منخفض( مع أخذ البعد النفس -الجنس و وكفاءة الذات )مرتفع 

 نتائج تحليل التباين الثنائي الستجابات طلبة عينة الدراسة على البعد النفسي للضجر

مصدر  القياس 

 التباين 

مجموع  

 المربعات 

درجة 

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 

مستوى   قيمة ف 

 الداللة

 

 

البعد 

النفسي  

 للضجر

 0.00 8.168 11.060 1 11.060 الجنس 

 0.159 2.003 45.101 2 90.202 الذاتكفاءة 

 0.268 1.328 7.330 2 14.661 التفاعل 

   5.522 144 795.118 الخطأ

    150 81276.000 اإلجمالي 
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إناث( على البعد   –( الســابق إلى وجود تأثير دال إحصــائياً لمتغير الجنس)ذكور  19كشــفت نتائج الجدول )

منخفض(   –النفسـي للضـجر ، بينما كشـفت عن عدم وجود تأثير دال إحصـائياً لمتغير كفاءة الذات )مرتفع  

إناث(   –الجنس )ذكور   على البعد النفســـي للضـــجر ، وعدم وجود أثر للتفاعل بين المتغيرين المســـتقلين

منخفض( على البعد النفســـي للضـــجر، بهذا نرفض الفرض الصـــفري الذى ينص   -وكفاءة الذات )مرتفع  

إناث( على البعد النفـسي للـضجر   –(  للجنس )ذكور 0.05عند مـستوى )  تأثير دال احـصائياعلى" ال يوجد  

( لكفاءة 0.05عند مســتوى )  احصــائياتأثير دال ، بينما  نقبل الفرض الصــفري الذى ينص على ال يوجد  

إناث(  على البعد النفســي للضــجر  –منخفض( والتفاعل بين كفاءة الذات والجنس  )ذكور  -الذات)مرتفع 

 لدى عينة الدراسة" .

: ينص الفرض الخامس على " ال يوجد تأثير دال إحصــــائياً عند مســــتوي الداللة اختبار الفرض الخامس

ذات )مرتفع  -النوع )ذكر( لـكل من  0.05) اءة اـل د   -أنثى( وكـف ا على درـجات بـع اـعل بينهـم منخفض( والتـف

 الشعور بعدم الرضا الفرعي من الضجر األكاديمي؟

   المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات مجموعات الدراسة على الشعور بعدم الرضا

 ياري االنحراف المع المتوسط  العدد وكفاءة الذات  الجنس  المقياس 

 

 

 

 

الشعور بعدم  

 الرضا 

 منخفض    ذكور 

 مرتفع  

 معا   

16 

36 

52 

20.313 

22.222 

21.635 

2.442 

1.838 

2.205 

 منخفض    اناث  

 مرتفع  

 معا   

28 

8 

36 

19.357 

21.125 

19.750 

2.264 

3.091 

2.534 

المجموعتين  

 معا

 منخفض   

 مرتفع    

 معا 

44 

44 

88 

19.705 

22.023 

20.864 

2.348 

2.118 

2.511 

  -( الســابق إلى اختالف قيم المتوســطات للمجموعتين وفقاً لكفاءة الذات )منخفض 20تشــير نتائج الجدول )

اناث( في الشــعور بعدم الرضــا، وللتحقق من صــحة   -مرتفع( داخل كل مجموعة من المجموعتين )ذكور  

ــتخدام   ــابقة: تم اسـ ــفرية الثالثة السـ  -تحليل التباين الثنائي: الجنس و وكفاءة الذات )مرتفع  الفروض الصـ

 منخفض( مع أخذ الشعور بعدم الرضا كمتغير تابع.

   نتائج تحليل التباين الثنائي الستجابات طلبة عينة الدراسة على الشعور بعدم الرضا

مصدر  القياس 

 التباين 

مجموع  

 المربعات 

درجة 

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 

مستوى   قيمة ف 

 الداللة

 

 

الشعور 

 بعدم الرضا  

 0.179 1.826 7.775 1 7.775 الجنس 

 0.002 6.327 26.944 2 53.887 كفاءة الذات

 0.136 2.020 8.603 2 17.206 التفاعل 

   4.258 144 613.184 الخطأ

    150 65072.000 اإلجمالي 

إناث(   –( الســابق إلى عدم وجود تأثير دال إحصــائياً لمتغير الجنس)ذكور 21كشــفت نتائج الجدول )     

 –على الشـــعور بعدم الرضـــا ، بينما كشـــفت عن وجود تأثير دال إحصـــائياً لمتغير وكفاءة الذات )مرتفع  

بين المتغيرين المستقلين    منخفض( على الشعور بعدم الرضا ، بينما لم تكشف النتائج عن وجود أثر للتفاعل

منخفض( على الشـعور بعدم الرضـا ، بهذا نرفض الفرض  -إناث( وكفاءة الذات )مرتفع   –الجنس )ذكور  

ــفري الذى ينص على" ال يوجد   ــائـياالصــ ــتوى )  تأثير دال احصــ  -(  لكـفاءة الذات)مرتفع 0.05عـند مســ
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 نهلة لبيب سيد أحمد عافية الباحث: 
الضجر األكاديمي وعالقته بكفاءة الذات والعناد والتحدي لدى  عنوان البحث:  

 المرحلة اإلعدادية ذوي صعوبات التعلم   طالب

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2021يناير عشر  سابعالالعدد 

ــفري الذى ينص على ال يوجد  ــا ، بينما  نقبل الفرض الصـ ــعور بعدم الرضـ تأثير دال  منخفض( على الشـ

ــائـيا ــتوى )  احصــ  –إـناث( والتـفاـعل بين وكـفاءة اـلذات والجنس  )ذكور  –( للجنس )ذكور 0.05عـند مســ

 إناث(  على الشعور بعدم الرضا لدى عينة الدراسة".

ال يوجد تأثير دال إحصائياً عند مستوي الداللة السادس على "  ينص الفرض    اختبار الفرض السادس:   -6

الذات )مرتفع  -النوع )ذكر  ( لكل من0.05) بعد   - أنثى( وكفاءة  بينهما على درجات  منخفض( والتفاعل 

 االعتيادية الفرعي من الضجر األكاديمي؟ 

 عتيادية المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات مجموعات الدراسة على اال     

 االنحراف المعياري  المتوسط  العدد وكفاءة الذات  الجنس  المقياس 

 

 

 

 

 االعتيادية 

 منخفض    ذكور 

 مرتفع  

 معا   

16 

36 

52 

14.688 

15.417 

15.192 

2.301 

2.298 

2.301 

 منخفض    اناث  

 مرتفع  

 معا   

28 

8 

36 

14.250 

15.625 

14.556 

1.898 

2.825 

2.171 

المجموعتين  

 معا

 منخفض   

 مرتفع    

 معا 

44 

44 

88 

14.409 

15.455 

14.932 

2.038 

2.367 

2.258 

ائج الـجدول )      ــير نـت ذات  22تشــ اءة اـل اً لكـف ـــطات للمجموعتين وفـق ( الســــابق إلى اختالف قيم المتوســ

مرتفع( داخل كل مجموعة من المجموعتين )ذكور واناث( في االعتيادية، وللتحقق من صـــحة   -)منخفض 

ــتخدام تحليل التباين الثنائي: الجنس و وكفاء ــابقة: تم اسـ ــفرية الثالثة السـ  -ة الذات )مرتفع  الفروض الصـ

 ( التالي نتائج هذا التحليل.23منخفض( مع أخذ االعتيادية كمتغير تابع، ويوضح جدول )

 نتائج تحليل التباين الثنائي الستجابات طلبة عينة الدراسة على االعتيادية 

مصدر  القياس 

 التباين 

مجموع  

 المربعات 

درجة 

 الحرية 

مستوى   قيمة ف  متوسط المربعات 

 الداللة

 

 

 االعتيادية 

 0.788 0.073 0.326 1 0.326 الجنس 

 0.103 2.309 10.329 2 20.658 كفاءة الذات

 0.825 0.193 0.863 2 1.726 التفاعل 

   4.474 144 644.282 الخطأ

    150 33472.000 اإلجمالي 

إناث(   –( الســابق إلى عدم وجود تأثير دال إحصــائياً لمتغير الجنس )ذكور 23كشــفت نتائج الجدول )     

منخفض( على االعتيادية،   –على االعتيادية، وعدم وجود تأثير دال إحصـائياً لمتغير وكفاءة الذات )مرتفع  

تقلين الجنس )ذكور  منخفض(   -وكفاءة الذات )مرتفع   إناث(  –وعدم وجود أثر للتفاعل بين المتغيرين المـس

ــفري الذي ينص على" ال يوجد   ــائياعلى االعتيادية، بهذا نقبل الفرض الصـ ــتوى    تأثير دال احصـ عند مسـ

ذات )مرتفع    –( للجنس )ذكور  0.05) اءة اـل اث( ولكـف ذات والجنس    -إـن اءة اـل اـعل بين وكـف منخفض( والتـف

 إناث( على االعتيادية. –)ذكور 

ال يوجد تأثير دال إحصــائياً عند مســتوي  ينص الفرض الحادي عشــر على "   لســابع:اختبار الفرض ا -7

منخفض( والتـفاـعل بينهـما على درـجات  -أنثى( وكـفاءة اـلذات )مرتفع  -( لـكل من النوع )ذكر0.05اـلدالـلة )

 بعد الوجدان الفرعي من الضجر األكاديمي؟

 دراسة على الوجدان المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات مجموعات ال
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 نهلة لبيب سيد أحمد عافية الباحث: 
الضجر األكاديمي وعالقته بكفاءة الذات والعناد والتحدي لدى  عنوان البحث:  

 المرحلة اإلعدادية ذوي صعوبات التعلم   طالب

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2021يناير عشر  سابعالالعدد 

 االنحراف المعياري  المتوسط  العدد وكفاءة الذات  الجنس  المقياس 

 

 

 

 

 الوجدان 

 منخفض    ذكور 

 مرتفع  

 معا   

16 

36 

52 

11.188 

12.333 

11.981 

2.482 

1.986 

2.192 

 منخفض    اناث  

 مرتفع  

 معا   

28 

8 

36 

10.714 

10.875 

10.750 

1.823 

2.295 

1.903 

المجموعتين  

 معا

 منخفض   

 مرتفع    

 معا 

44 

44 

88 

10.886 

12.068 

11.477 

2.071 

2.095 

2.155 

ائج الـجدول )      ــير نـت ذات  24تشــ اءة اـل اً لكـف ـــطات للمجموعتين وفـق ( الســــابق إلى اختالف قيم المتوســ

ـــحة   -)منخفض  مرتفع( داـخل ـكل مجموـعة من المجموعتين )ذكور واـناث( في الوـجدان، وللتحقق من صــ

ــتخدام تحليل التباين الثنائي: الجنس و وكفاءة ا ــابقة: تم اسـ ــفرية الثالثة السـ  -لذات )مرتفع  الفروض الصـ

دول ) ــح ـج ابع، ويوضــ دان كمتغير ـت ذ الوـج ل.25منخفض( مع أـخ ذا التحلـي ائج ـه الي نـت ل   ( الـت ائج تحلـي نـت

 التباين الثنائي الستجابات طلبة عينة الدراسة على الوجدان

مصدر  القياس 

 التباين 

مجموع  

 المربعات 

درجة 

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 

مستوى   قيمة ف 

 الداللة

 

 

 الوجدان 

 0.061 3.556 14.173 1 14.173 الجنس 

 0.314 1.167 4.652 2 9.304 كفاءة الذات

 0.405 0.909 3.624 2 7.248 التفاعل 

   3.986 144 573.941 الخطأ

    150 20436.000 اإلجمالي 

إناث(   –( الســابق إلى عدم وجود تأثير دال إحصــائياً لمتغير الجنس )ذكور 25كشــفت نتائج الجدول )    

اءة اـلذات )مرتفع   اً لمتغير كـف أثير دال إحصــــائـي منخفض( على الوـجدان،   –على الوـجدان، وـعدم وجود ـت

تقلين الجنس )ذكور  منخفض(   -الذات )مرتفع  إناث( وكفاءة    –وعدم وجود أثر للتفاعل بين المتغيرين المـس

عند مســــتوى    تأثير دال احصــــائياعلى الوجدان، بهذا نقبل الفرض الصــــفري الذي ينص على" ال يوجد  

ذات )مرتفع    –( للجنس )ذكور  0.05) اءة اـل اث( ولكـف ذات والجنس    -إـن اءة اـل اـعل بين وكـف منخفض( والتـف

 إناث( على الوجدان لدى عينة الدراسة". –)ذكور 

: ينص الفرض الثامن عشــــر على " ال يوجد تأثير دال إحصــــائياً عند مســــتوي  ض الثامناختبار الفر-8

منخفض( والتـفاـعل بينهـما على اـلدرـجة  -أنثى( وكـفاءة اـلذات )مرتفع  -( لـكل من النوع )ذكر0.05اـلدالـلة )

 ( التالي 26الكلية للضجر األكاديمي؟ ويوضح الجدول )

ابات مجموعات الدراسة على الدرجة الكلية للضجر المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستج

 األكاديمي 

 االنحراف المعياري  المتوسط  العدد وكفاءة الذات  الجنس  المقياس 

 

الدرجة الكلية 

للضجر 

 األكاديمي 

 منخفض    ذكور 

 مرتفع  

 معا   

16 

36 

52 

88.688 

97.750 

94.962 

6.289 

3.367 

6.262 

 4.349 84.929 28 منخفض    اناث  
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 نهلة لبيب سيد أحمد عافية الباحث: 
الضجر األكاديمي وعالقته بكفاءة الذات والعناد والتحدي لدى  عنوان البحث:  

 المرحلة اإلعدادية ذوي صعوبات التعلم   طالب

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2021يناير عشر  سابعالالعدد 

 االنحراف المعياري  المتوسط  العدد وكفاءة الذات  الجنس  المقياس 

 مرتفع  

 معا   

8 

36 

92.375 

86.583 

9.812 

6.626 

  -( السابق إلى اختالف قيم المتوسطات للمجموعتين وفقاً لكفاءة الذات )منخفض 26تشير نتائج الجدول )    

واناث( في الدرجة الكلية للضـجر األكاديمي، وللتحقق    -مرتفع( داخل كل مجموعة من المجموعتين )ذكور

نائي: الجنس و وكفاءة الذات من صــحة الفروض الصــفرية الثالثة الســابقة: تم اســتخدام تحليل التباين الث

 منخفض( مع أخذ الدرجة الكلية للضجر األكاديمي كمتغير تابع.  -)مرتفع 

 نتائج تحليل التباين الثنائي الستجابات طلبة عينة الدراسة على الدرجة الكلية للضجر األكاديمي 

مصدر  القياس 

 التباين 

درجة  مجموع المربعات 

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 

مستوى   قيمة ف 

 الداللة

الدرجة الكلية 

لمقياس  

 التنظيم الذاتي 

 0.001 12.616 253.233 1 253.233 الجنس 

 0.00 27.863 559.305 2 1118.611 كفاءة الذات

 0.017 4.210 84.512 2 169.023 التفاعل 

   20.073 144 2890.528 الخطأ

    150 1256914.000 اإلجمالي 

ــفت نتائج الجدول )      ــائياً لمتغير الجنس)ذكور  27كش ــابق إلى وجود تأثير دال إحص إناث( على  –( الس

منخفض(   –، ووجود تأثير دال إحصـــائياً لمتغير وكفاءة الذات )مرتفع    الدرجة الكلية للضـــجر األكاديمي

ــجر األـكاديميعلى  ــتقلين الجنس )ذكور ، ووجود أثر للتـفاـعل بين المتغيرين ال اـلدرـجة الكلـية للضــ  –مســ

ذات )مرتفع   اءة اـل اث( وكـف اديميمنخفض( على    -إـن ــجر األـك ة للضــ ة الكلـي درـج ذا نرفض الفرض  اـل ، بـه

إناث(   –(  للجنس )ذكور 0.05عند مســـتوى )  تأثير دال احصـــائياالصـــفري الذى ينص على" ال يوجد  

الدرجة الكلـية إناث(  على  –)ذكور منخفض( والتـفاعل بين وكـفاءة الذات والجنس   -ولكـفاءة الذات)مرتفع  

 لدى عينة الدراسة". للضجر األكاديمي

ــع:- ــتوي الداللة  اختبار الفرض التاسـ ــائياً عند مسـ ينص الفرض التاســـع على " ال يوجد تأثير دال إحصـ

منخفض( والتـفاـعل بينهـما على درـجات بـعد   -أنثى( والعـناد والتـحدي )مرتفع  -( لـكل من النوع )ذكر0.05)

 إدارة الوقت الفرعي من الضجر األكاديمي؟ 

 اسة على إدارة الوقتالمتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات مجموعات الدر

 االنحراف المعياري  المتوسط  العدد والعناد والتحدي  الجنس  المقياس 

 

 

 

 

 إدارة الوقت

 منخفض    ذكور 

 مرتفع  

 معا   

30 

15 

45 

21.233 

22.000 

21.489 

2.112 

1.195 

1.878 

 منخفض    اناث  

 مرتفع  

 معا   

13 

14 

25 

20.077 

19.643 

19.852 

2.019 

1.499 

1.178 

المجموعتين  

 معا

 منخفض   

 مرتفع    

 معا 

43 

29 

72 

20.884 

20.862 

20.875 

2.129 

1.787 

1.985 

  -( الـسابق إلى اختالف قيم المتوـسطات للمجموعتين وفقاً للعناد والتحدي )منخفض 28تـشير نتائج الجدول )

مرتفع( داخل كل مجموعة من المجموعتين )ذكور واناث( في إدارة الوقت، وللتحقق من صـــحة الفروض 
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 نهلة لبيب سيد أحمد عافية الباحث: 
الضجر األكاديمي وعالقته بكفاءة الذات والعناد والتحدي لدى  عنوان البحث:  

 المرحلة اإلعدادية ذوي صعوبات التعلم   طالب

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2021يناير عشر  سابعالالعدد 

منخفض(   -والتحدي )مرتفع    الصـفرية الثالثة السـابقة: تم اسـتخدام تحليل التباين الثنائي: الجنس و والعناد 

ــح ـجدول )إدارة الوـقت  مع أـخذ   ابع، ويوضــ ائج ـهذا التحلـيل.29كمتغير ـت الي نـت اين   ( الـت ائج تحلـيل التـب نـت

 الثنائي الستجابات طلبة عينة الدراسة على إدارة الوقت

مصدر  القياس 

 التباين 

مجموع  

 المربعات 

درجة 

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 

مستوى   قيمة ف 

 الداللة

 

 

إدارة  

 الوقت 

 0.00 18.171 87.902 1 87.902 الجنس 

العناد 

 والتحدي 

15.237 2 7.618 1.575 0.211 

 0.549 0.603 2.917 2 5.833 التفاعل 

   4.838 144 696.618 الخطأ

    150 63816.000 اإلجمالي 

ــفت نتائج الجدول )      ــائياً لمتغير الجنس)ذكور  29كش ــابق إلى وجود تأثير دال إحص إناث( على  –( الس

ــائياً لمتغير العناد والتحدي )مرتفع   ــفت عن عدم وجود تأثير دال إحص منخفض(   –إدارة الوقت ، بينما كش

إدارة منخفض( على  -)مرتفع  إناث( والعناد والتحدي   –وللتفاعل بين المتغيرين المســتقلين الجنس )ذكور 

ــفري الذى ينص على" ال يوجد  إدارة الوقت  على الوقت  ــائيا، بهذا نقبل الفرض الصـ عند   تأثير دال احصـ

، بينما  نقبل الفرض الصـفري الذى ينص على إدارة الوقت  إناث( على    –( للجنس )ذكور 0.05مسـتوى )

ــائياال يوجد   ــتوى )  تأثير دال احصـ منخفض( وللتفاعل بين العناد  -والتحدي)مرتفع  ( للعناد 0.05عند مسـ

 لدى عينة الدراسة".إدارة الوقت إناث(  على  –والتحدي والجنس  )ذكور 

ال يوجد تأثير دال إحصائياً عند مستوي الداللة ينص الفرض العاشر على "    اختبار الفرض العاشر:-10

منخفض( والتفاعل بينهما على درجات بعد    - أنثى( والعناد والتحدي )مرتفع  -( لكل من النوع )ذكر0.05)

األكاديمي؟ الضجر  من  الفرعي  للضجر  النفسي  واالنحرافات   (32) جدول  ويوضح    البعد  المتوسطات 

 المعيارية الستجابات مجموعات الدراسة على البعد النفسي للضجر

 االنحراف المعياري  المتوسط  العدد والعناد والتحدي  الجنس  المقياس  

 

 

 

 

البعد النفسي  

 للضجر

 منخفض    ذكور 

 مرتفع  

 معا   

30 

15 

45 

23.367 

23.267 

23.333 

2.539 

2.154 

2.393 

 منخفض    اناث  

 مرتفع  

 معا   

13 

14 

25 

21.462 

23.429 

22.482 

3.550 

2.503 

3.155 

المجموعتين  

 معا

 منخفض   

 مرتفع    

 معا 

43 

29 

72 

22.791 

23.345 

23.014 

2.973 

2.288 

2.714 

  -( الـسابق إلى اختالف قيم المتوـسطات للمجموعتين وفقاً للعناد والتحدي )منخفض 30تـشير نتائج الجدول )

مرتفع( داخل كل مجموعة من المجموعتين )ذكور واناث( في البعد النفســي للضــجر، وللتحقق من صــحة 

 -التباين الثنائي: الجنس و والعناد والتحدي )مرتفع  الفروض الصــفرية الثالثة الســابقة: تم اســتخدام تحليل  

 ( التالي نتائج هذا التحليل.31منخفض( مع أخذ البعد النفسي للضجر كمتغير تابع، ويوضح جدول )

 نتائج تحليل التباين الثنائي الستجابات طلبة عينة الدراسة على البعد النفسي للضجر
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 نهلة لبيب سيد أحمد عافية الباحث: 
الضجر األكاديمي وعالقته بكفاءة الذات والعناد والتحدي لدى  عنوان البحث:  

 المرحلة اإلعدادية ذوي صعوبات التعلم   طالب

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2021يناير عشر  سابعالالعدد 

مصدر  القياس 

 التباين 

مجموع  

 المربعات 

درجة 

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 

مستوى   قيمة ف 

 الداللة

 

 

البعد 

النفسي  

 للضجر

 0.02 5.361 34.323 1 34.323 الجنس 

العناد 

 والتحدي 

16.836 2 8.418 1.315 0.272 

 0.226 1.504 9.633 2 19.265 التفاعل 

   6.403 144 921.994 الخطأ

    150 81276.000 اإلجمالي 

ــفت نتائج الجدول )      ــائياً لمتغير الجنس)ذكور  31كش ــابق إلى وجود تأثير دال إحص إناث( على  –( الس

 –البعد النفســي للضــجر ، بينما كشــفت عن عدم وجود تأثير دال إحصــائياً لمتغير العناد والتحدي )مرتفع  

 –لمســتقلين الجنس )ذكور منخفض( على البعد النفســي للضــجر ، وعدم وجود أثر للتفاعل بين المتغيرين ا

منخفض( على البعد النفـسي للـضجر، بهذا نرفض الفرض الـصفري الذى   -إناث( والعناد والتحدي )مرتفع  

إناث( على البعد النفســي   –(  للجنس )ذكور 0.05عند مســتوى )  تأثير دال احصــائياينص على" ال يوجد  

(  0.05عند مسـتوى )  تأثير دال احصـائيا للضـجر ، بينما  نقبل الفرض الصـفري الذى ينص على ال يوجد 

دي)مرتفع   اد والتـح دي والجنس  )ذكور    -للعـن اد والتـح ل بين والعـن اـع د   –منخفض( والتـف اث(  على البـع إـن

 النفسي للضجر لدى عينة الدراسة".

 

الحادي عشر:-11 الفرض  "    اختبار  الحادي عشر على  الفرض  عند ينص  دال إحصائياً  تأثير  يوجد  ال 

منخفض( والتفاعل بينهما    -أنثى( والعناد والتحدي )مرتفع  -( لكل من النوع )ذكر0.05اللة )مستوي الد 

 على درجات بعد الشعور بعدم الرضا الفرعي من الضجر األكاديمي؟ 

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات مجموعات الدراسة على الشعور بعدم الرضا     

 االنحراف المعياري  المتوسط  العدد والتحدي والعناد  الجنس  المقياس 

 

 

 

 

الشعور بعدم  

 الرضا 

 منخفض    ذكور 

 مرتفع  

 معا   

30 

15 

45 

20.700 

21.467 

20.956 

2.184 

2.475 

2.286 

 منخفض    اناث  

 مرتفع  

 معا   

13 

14 

25 

20.000 

20.00 

19.750 

3.055 

2.909 

2.534 

المجموعتين  

 معا

 منخفض   

 مرتفع    

 معا 

43 

29 

72 

20.488 

20.759 

20.597 

2.263 

2.747 

2.566 

  -( الـسابق إلى اختالف قيم المتوـسطات للمجموعتين وفقاً للعناد والتحدي )منخفض 32تـشير نتائج الجدول )

اناث( في الشــعور بعدم الرضــا، وللتحقق من صــحة   -مرتفع( داخل كل مجموعة من المجموعتين )ذكور  

 -الفروض الصــفرية الثالثة الســابقة: تم اســتخدام تحليل التباين الثنائي: الجنس و والعناد والتحدي )مرتفع  

 ( التالي نتائج هذا التحليل.33منخفض( مع أخذ الشعور بعدم الرضا كمتغير تابع، ويوضح جدول )

   م الرضانتائج تحليل التباين الثنائي الستجابات طلبة عينة الدراسة على الشعور بعد

مصدر  القياس 

 التباين 

مجموع  

 المربعات 

درجة 

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 

مستوى   قيمة ف 

 الداللة

 0.014 6.220 31.060 1 31.060 الجنس  
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 نهلة لبيب سيد أحمد عافية الباحث: 
الضجر األكاديمي وعالقته بكفاءة الذات والعناد والتحدي لدى  عنوان البحث:  

 المرحلة اإلعدادية ذوي صعوبات التعلم   طالب

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2021يناير عشر  سابعالالعدد 

مصدر  القياس 

 التباين 

مجموع  

 المربعات 

درجة 

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 

مستوى   قيمة ف 

 الداللة

 

الشعور 

 بعدم الرضا  

العناد 

 والتحدي 

3.872 2 1.936 0.388 0.697 

 0.774 0.256 1.279 2 2.558 التفاعل 

   4.994 144 719.111 الخطأ

    150 65072.000 اإلجمالي 

ــفت نتائج الجدول )      ــائياً لمتغير الجنس)ذكور  33كش ــابق إلى وجود تأثير دال إحص إناث( على  –( الس

 –الشــعور بعدم الرضــا ، بينما كشــفت عن عدم وجود تأثير دال إحصــائياً لمتغير والعناد والتحدي )مرتفع  

)ذكور   الجنس  ــتقلين  المســ المتغيرين  بين  ــل  ــاع وللتف و  –منخفض(  ــاد  والعن ــاث(  )مرتفع  إن ــدي   -التح

ــفري الذى ينص على" ال يوجد  ــا ، بهذا نرفض الفرض الص ــعور بعدم الرض تأثير دال  منخفض(على الش

ــائيا ــتوى )  احص ــا ، بينما  نقبل الفرض   –(  للجنس )ذكور  0.05عند مس ــعور بعدم الرض إناث( على الش

ــفري الذى ينص على ال يوجد  ــائياالصــ ــتوى )  تأثير دال احصــ  -اد والتحدي)مرتفع  ( للعن0.05عند مســ

ــا لدى عينة   –منخفض( والتفاعل بين والعناد والتحدي والجنس  )ذكور  ــعور بعدم الرضـ إناث(  على الشـ

 الدراسة".

ــر:-12 ــر على "    اختبار الفرض الثاني عشــ ــائياً عند ينص الفرض الثاني عشــ ال يوجد تأثير دال إحصــ

 منخفض( -والعناد والتحدي )مرتفعأنثى(  -( لكل من النوع )ذكر0.05مستوى الداللة )

 والتفاعل بينهما على درجات بعد االعتيادية الفرعي من الضجر األكاديمي؟  

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات مجموعات الدراسة على االعتيادية       

 االنحراف المعياري  المتوسط  العدد والعناد والتحدي  الجنس  المقياس 

 

 

 

 

 االعتيادية 

 منخفض    ذكور 

 مرتفع  

 معا   

30 

15 

45 

15.20 

14.933 

15.111 

2.280 

2.314 

2.269 

 منخفض    اناث  

 مرتفع  

 معا   

13 

14 

25 

13.846 

14.571 

14.556 

1.214 

2.344 

2.171 

المجموعتين  

 معا

 منخفض   

 مرتفع    

 معا 

43 

29 

72 

14.791 

14.759 

14.778 

2.099 

2.294 

2.164 

  -( الـسابق إلى اختالف قيم المتوـسطات للمجموعتين وفقاً للعناد والتحدي )منخفض 34تـشير نتائج الجدول )

ـــحة الفروض  مرتفع( داـخل ـكل مجموـعة من المجموعتين )ذكور واـناث( في االعتـيادـية، وللتحقق من صــ

منخفض(   -العناد والتحدي )مرتفع  الصـفرية الثالثة السـابقة: تم اسـتخدام تحليل التباين الثنائي: الجنس و و

نتائج تحليل التباين الثنائي  ( التالي نتائج هذا التحليل.35مع أخذ االعتيادية كمتغير تابع، ويوضـح جدول )

 الستجابات طلبة عينة الدراسة على االعتيادية

مصدر  القياس 

 التباين 

مجموع  

 المربعات 

درجة 

 الحرية 

مستوى   قيمة ف  متوسط المربعات 

 الداللة

 

 

 االعتيادية 

 0.153 2.065 9.432 1 9.432 الجنس 

العناد 

 والتحدي 

1.890 2 0.945 0.207 0.813 
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 نهلة لبيب سيد أحمد عافية الباحث: 
الضجر األكاديمي وعالقته بكفاءة الذات والعناد والتحدي لدى  عنوان البحث:  

 المرحلة اإلعدادية ذوي صعوبات التعلم   طالب

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2021يناير عشر  سابعالالعدد 

مصدر  القياس 

 التباين 

مجموع  

 المربعات 

درجة 

 الحرية 

مستوى   قيمة ف  متوسط المربعات 

 الداللة

 0.279 1.286 5.874 2 11.748 التفاعل 

   4.566 144 657.555 الخطأ

    150 33472.000 اإلجمالي 

إناث(   –( الســابق إلى عدم وجود تأثير دال إحصــائياً لمتغير الجنس)ذكور 35كشــفت نتائج الجدول )      

ــائيـاً لمتغير العنـاد والتحـدي )مرتفع   أثير دال إحصـــ ة ، وعـدم وجود ـت منخفض( على   –على االعتيـادـي

ــتقلين الجنس )ذكور   اـعل بين المتغيرين المســ ادـية ، وـعدم وجود أثر للتـف اد والتـحدي إ  –االعتـي ـناث( والعـن

د    -)مرتفع   ذى ينص على" ال يوـج ــفري اـل ل الفرض الصــ ذا نقـب ة ، بـه ادـي أثير دال  منخفض( على االعتـي ـت

منخفض( والتفاعل بين   -إناث( وللعناد والتحدي)مرتفع    –(  للجنس )ذكور 0.05عند مســتوى )  احصــائيا

 إناث(  على االعتيادية. –والعناد والتحدي والجنس  )ذكور 

ال يوجد تأثير دال إحصائياً عند مستوى  ينص الفرض الثالث عشر على"    اختبار الفرض الثالث عشر:13 

منخفض( والتفاعل بينهما على درجات   -أنثى( والعناد والتحدي )مرتفع   -( لكل من النوع )ذكر0.05الداللة )

 بعد الوجدان الفرعي من الضجر األكاديمي؟ 

 ية الستجابات مجموعات الدراسة على الوجدان المتوسطات واالنحرافات المعيار

 االنحراف المعياري  المتوسط  العدد والعناد والتحدي  الجنس  المقياس 

 

 

 

 

 الوجدان 

 منخفض    ذكور 

 مرتفع  

 معا   

30 

15 

45 

12.100 

11.333 

11.844 

1.807 

2.440 

2.044 

 منخفض    اناث  

 مرتفع  

 معا   

13 

14 

25 

10.692 

10.429 

10.556 

1.377 

1.399 

1.368 

المجموعتين  

 معا

 منخفض   

 مرتفع    

 معا 

43 

29 

72 

11.674 

10.897 

11.361 

1.796 

2.024 

1.916 

( السابق إلى اختالف قيم المتوسطات للمجموعتين وفقاً للعناد والتحدي  36تشير نتائج الجدول )       

مرتفع( داخل كل مجموعة من المجموعتين )ذكور واناث( في الوجدان، وللتحقق من صحة  -)منخفض 

  -اد والتحدي )مرتفع الفروض الصفرية الثالثة السابقة: تم استخدام تحليل التباين الثنائي: الجنس و والعن 

 ( التالي نتائج هذا التحليل.37منخفض( مع أخذ الوجدان كمتغير تابع، ويوضح جدول )

 نتائج تحليل التباين الثنائي الستجابات طلبة عينة الدراسة على الوجدان  

مصدر  القياس 

 التباين 

مجموع  

 المربعات 

درجة 

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 

مستوى   قيمة ف 

 الداللة

 

 

 الوجدان 

 0.051 6.080 24.553 1 24.553 الجنس 

العناد 

 والتحدي 

10.198 2 5.099 1.263 0.286 

 0.460 0.780 3.149 2 6.298 التفاعل 

   4.039 144 581.557 الخطأ

    150 20436.000 اإلجمالي 
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 نهلة لبيب سيد أحمد عافية الباحث: 
الضجر األكاديمي وعالقته بكفاءة الذات والعناد والتحدي لدى  عنوان البحث:  

 المرحلة اإلعدادية ذوي صعوبات التعلم   طالب

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21مجلة " التربية في القرن 

 م2021يناير عشر  سابعالالعدد 

ـــفت نـتائج الـجدول ) ــائـياً لمتغير الجنس)ذكور  37كشــ ــابق إلى وجود تأثير دال إحصــ إناث( على  –( الســ

ــائياً لمتغير والعناد والتحدي )مرتفع   ــة عدم وجود تأثير دال إحصـ ــفت نتائج الدراسـ  –الوجدان ، بينما كشـ

إناث( والعناد  –)ذكور منخفض( على الوجدان ، وعدم وجود أثر للتفاعل بين المتغيرين المسـتقلين الجنس  

تأثير  منخفض( على الوجدان ، بهذا نرفض الفرض الصفري الذى ينص على" ال يوجد   -والتحدي )مرتفع  

إناث( ونقبل الفرض الصــفري الذى ينص على" ال  –(  للجنس )ذكور 0.05عند مســتوى )  دال احصــائيا

منخفض( والتفاعل بين والعناد  -تفع  (   للعناد والتحدي)مر0.05عند مســـتوى )  تأثير دال احصـــائيايوجد  

 إناث(  على الوجدان لدى عينة الدراسة". –والتحدي والجنس  )ذكور 

ــر:-14 ــائياً عند ينص الفرض الرابع عشــــر على "   اختبار الفرض الرابع عشــ ال يوجد تأثير دال إحصــ

 ض(منخف -أنثى( والعناد والتحدي )مرتفع -( لكل من النوع )ذكر0.05مستوي الداللة )

 والتفاعل بينهما على الدرجة الكلية للضجر األكاديمي؟ 

الجدول   على   التالي  (38)ويوضح  الدراسة  مجموعات  الستجابات  المعيارية  واالنحرافات  المتوسطات 

 :  الدرجة الكلية للضجر األكاديمي

 األكاديمي المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات مجموعات الدراسة على الدرجة الكلية للضجر  

 االنحراف المعياري  المتوسط  العدد والعناد والتحدي  الجنس  المقياس 

 

 

 

 

الدرجة الكلية 

للضجر 

 األكاديمي 

 منخفض    ذكور 

 مرتفع  

 معا   

30 

15 

45 

92.600 

93.000 

92.733 

5.876 

5.644 

5.738 

 منخفض    اناث  

 مرتفع  

 معا   

13 

14 

25 

86.077 

88.071 

87.111 

7.433 

5.731 

6.554 

المجموعتين  

 معا

 منخفض   

 مرتفع    

 معا 

43 

29 

72 

90.628 

90.621 

90.625 

6.986 

6.120 

6.607 

ــير نتائج الجدول )       ــابق إلى اختالف قيم المتوســــطات للمجموعتين وفقاً للعناد والتحدي  38تشــ ( الســ

ــجر مرتفع( داخــل كــل مجموعــة من المجموعتين )ذكور وانــاث( في    -)منخفض  الــدرجــة الكليــة للضــ

ابقة: تم اـستخدام تحليل التباين    األكاديمي، الثنائي: الجنس وللتحقق من صـحة الفروض الصـفرية الثالثة الـس

كمتغير تابع، ويوضــــح  الدرجة الكلية للضــــجر األكاديمي  منخفض( مع أخذ  -و والعناد والتحدي )مرتفع  

 ( التالي نتائج هذا التحليل.39جدول )

 نتائج تحليل التباين الثنائي الستجابات طلبة عينة الدراسة على الدرجة الكلية للضجر األكاديمي 

مصدر  القياس 

 التباين 

درجة  مجموع المربعات 

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 

مستوى   قيمة ف 

 الداللة

الدرجة الكلية 

لمقياس  

الضجر 

 األكاديمي 

 0.000 25.720 831.370 1 831.370 الجنس 

العناد 

 والتحدي 

127.156 2 63.578 1.967 0.144 

 0.646 0.439 14.175 2 28.350 التفاعل 

   32.324 144 4654.596 الخطأ

    150 1256914.000 اإلجمالي 

ــفت نتائج الجدول )      ــائياً لمتغير الجنس)ذكور  39كش ــابق إلى وجود تأثير دال إحص إناث( على  –( الس

ــجر األـكاديمي اد والتـحدي )مرتفع    اـلدرـجة الكلـية للضــ اً لمتغير العـن  –، وـعدم وجود ـتأثير دال إحصــــائـي
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، وعدم وجود أثر للتفاعل بين المتغيرين المـستقلين الجنس   الدرجة الكلية للـضجر األكاديميمنخفض( على  

ــجر األكاديميمنخفض( على  -إناث( والعناد والتحدي )مرتفع    –)ذكور  ، بهذا نرفض الدرجة الكلية للضــ

 –(  للجنس )ذكور 0.05عند مســـتوى )  تأثير دال احصـــائيالصـــفري الذى ينص على" ال يوجد الفرض ا

(  للعناد 0.05عند مســتوى )  تأثير دال احصــائياإناث( ونقبل الفرض الصــفري الذى ينص على" ال يوجد 

كلـية اـلدرـجة الإـناث(  على    –منخفض( والتـفاـعل بين والعـناد والتـحدي والجنس  )ذكور    -والتـحدي)مرتفع  

( مع نتائج الدراســة الحالية حيث 2012لدى عينة الدراســة  ،اتفقت دراســة ســعدية )  للضــجر األكاديمي

ا   أســفرت نتائجها إلى عدم وجود فروق في تلك المشــكالت النفســية والســلوكية تعود للجنس ، واتفقت أيضــً

فروق في المشـكالت  ( مع الدراسـة الحالية في نتائجها التي أسـفرت عن عدم وجود 2008دراسـة سـماح )

 السلوكية ومنها سلوك التمرد لذوي صعوبات التعلم تعود للنوع االجتماعي. 
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