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وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إىل عَالِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
(التوبة آية )105

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِيهذه الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ
إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
(الزمر آية )10

صدق اهلل العظيم

أ

إهـــــــداء
إىل والدي الذي علمين الصرب واملثابرة وحب العطاء...
إىل أمي برا بيمينها ،وعرفانا هلا بالفضل واجلميل...
إىل زوجي الذي وفر لي الوقت وشجعين علي كتابة البحث...
إىل ابنيت اليت أمتنى هلا احلياة السعيدة دوما...
إىل من كان عونا لي يف إجناح هذا العمل...
إليكم بتواضع أهدي مثرة جهدي املتواضع

الباحثة

سهير زكي سرحان

ب

شكـر وتـقـدير

بداية الحمد هلل والشكر له الذي أعانني علي إتمام هذه الرسالة ،فلوال توفيقه عز وجل لما تحقق
من ذلك شيء ،والذي بحمده تتم النعم والشكر القائل من منزل كتابه " لئِ ْن شك ْرمُْت َل ِزيدنَّ مك ْم " والصالة
والسالم علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين وبعد.
بشعععور مععامر بالتقععدير والوفععاة تتقععدم الباحاععة بشععكرها الرععالب العميععق مقرونععا بجز ععل العرفععان

واالمتنان إلعي كعل معن ت وعل وأاعري جوانع

هعذه الرسعالة  ،سعواء بعرأي أو توجيعه أو نصعيحة ،أو سعاهم

في هذا العمل ولو بجزء يسير ،واعترافا بال ول ألهله ،ومكافأة ووفاء لمعن دعدم لعي معروفعا فعأنني أتقعدم
بجز ل شكري ،ورالب تقديري إلي أسعتاذي العوفي المعءعاء األسعتاذ العدكتور صـح الـنين محمـن ـو

ناهية ..ح ظه هللا – الذي ت ول عن ءي

ن س ،ورحابة صدر ،مشعكو ار باششع ار

علعي هعذه الرسعالة

 ،ومععا رصععني بععه مععن تشععجيإ ونصع وارشععاد ،بععالرمم مععن كاعرة مشععامله ،وتعععدد مسععاولياته ،ولععم يبرععل
علععي بعلمععه أو ودتععه ،ممععا كععان لععه عظععيم األاععر فععي إاعراء هععذه الرسععالة وانجازهعا ،أسععأل هللا أن يجععزل لععه

الماوبة والعءاء وحسن الجزاء ،وأن يقر عينيه ،و بارك له في علمه وعمله وصحته وذر ته .كمعا وأتقعدم

بجز ل الشكر واالمتنان ،ورالب التقدير والعرفان إلي أستاذي الكر مين عووي لجنة المنادشة ،فويلة

الدكتور باسم علي و كويك  ،فويلة الدكتور اسـماعي ع ـن الهلـو  ،علعي ت وعلاما بقبعول دعراءة

هذا البحث ومنادشته ،وعلي ما بذاله من جاد لتنقيحه ،وتقويم اعوجاجه ،أسأل هللا تعالي أن يح ظاما،

وأن يجزل لاما المتوبة وحسن الجزاء.

وأدععدم شععكري الرععالب الععي جميععإ كعوادر جامعععة األزهععر مععا دععدما لععي مععن مسععاعدة شنجععاز هععذه

الرسالة .

واذا نسععيال ال أنسععي أن أدععدم الشععكر الرععالب إلععي والععداي اللععذان دععدما لععي المسععاعدة فععي انجععاز

هذه الرسالة  ،فجعلاما هللا ذر ار وعونا لي وشرواني.

وأري ار أددم شكري وتقديري إلي زوجي الذي لم يعدرر جاعدا فعي مسعاعدتي شنجعاز هعذه الرسعالة

 ،فجعله هللا ذر ار وعونا لي.

أرجععو مععن هللا أن يععوفقام جميعععا لمععا يحبععه و روععاه و يسععر لاععم سععبل الريععر وال ععالا فععي الععدنيا

واآلررة ،وأن يجز ام علي رير جزاء

الباحثــة

ت

ملخص النراسة باللغة العربية

هعدفال هعذه الد ارسععة إلعي التععر علعي العالدعة بععين الدافعيعة للعتعلم والععذكاء االن ععالي وعالدتامععا

بالتحصععيل الد ارسععي لععدي ءلبععة المرحلععة االعداديععة ب عزة .حيععث تكععون مجتمععإ الد ارسععة مععن ءلبععة المرحلععة

االعداديععة بمععدارس وكالععة ال ععوث ب عزة للعععام الد ارسععي  2015 2014م ،أمععا عينععة الد ارسععة فتكونععال مععن

( )312ءالبععا وءالبععة فععي مععدارس المرحلععة اشعداديععة ب عزة ،حيععث شععملال العينععة علععي ( )150ءالبععا ،
( )162ءالبععة .وألمعراه هععذه الد ارسععة ولجمععإ البيانععاال الالزمععة لاععا تععم تءععو ر مقياسععين وهمععا :مقيععاس
الدافعيععة للععتعلم ومقيععاس الععذكاء االن عععالي ،وتععم تءبيقامععا علععي عينععة اسععتءالعية وتععم حسععا

معامععل

ارتباط بيرسعون بعين درجعاال كعل بععد معن أبععاد المقيعاس والدرجعة الكليعة للمقيعاس لبيعان صعد المقيعاس،
وتم حسا

معامل كرونباخ للتأكد من اباال المقيعاس وتراوحعال القيمعة ( .)0.829ودعد اعتمعدال الد ارسعة

علععي المععناو الوص ع ي التحليلععي لتحقيععق أهععدا

الد ارسععة حيععث دامععال الباحاععة باسععتردام مقيععاس الععذكاء

االن عالي من إعداد مادة الجندي( ) 2006بعد ديام الباحاة بأجراء الصعد والابعاال الالزمعين للمقيعاس،
وكععذلك اسععتردمال الباحاععة مقيععاس الدافعيععة للععتعلم مععن إعععداد الباحاععة وبعععد التحقععق مععن الصععد والابععاال

الالزمعين للمقيععاس وءبقعال المقياسععين علعي عينععة ارتيععرال بءر قعة العينععة العشعوائية المكونععة مععن ()312

ءال

وءالبة ،وهي تمال حوالي ( )% 2.9من مجتمإ الد ارسعة البعالع ععدده ( )10641ءالع

يدرسون في المرحلة االعدادية ب زة للعام الدراسي  2015-2014م.

وءالبعة

وقن توصلت النراسة إلي مجموعة من النتائج من همها:
.1

أظارال الدراسة وجود عالدة ارتباءية موجبة بين درجاال الدافعية للتعلم .

.2

أظارال الدراسة وجود عالدة ارتباءية موجبة بين درجاال الذكاء االن عالي .

.3

أظاععرال الد ارسععة وجععود عالدععة ارتباءيععة موجب ععة ذاال داللععة احصععائية بععين درجععاال الدافعي ععة
للتعلم ودرجاال التحصيل الدراسي.

.4

أظا ععرال الد ارس ععة وجعععود عالد ععة ارتباءي ععة موجبعععة ذاال دالل ععة احص ععائية ب ععين درج ععاال العععذكاء
االن عالي ودرجاال التحصيل الدراسي.

.5

وأظاععرال الد ارسععة وج ععود عالدععة ارتباءي ععة موجبععة ذاال دالل ععة إحصععائية ب ععين درجععاال الدافعي ععة
للتعلم والذكاء االن عالي.

.6

وأظارال الدراسة وجود فرو جوهر ة ذاال داللة احصائية بين متوسط درجاال الءلبة العذكور
ومتوسععط درجععاال الءلبععة اشنععاث فععي درجععاال الدافعيععة للععتعلم .وال ععرو كانععال لصععال اشنععاث،
حيث بلع متوسعط درجعاال الءلبعة العذكور ( )145.793فعي حعين بلعع متوسعط درجعاال اشنعاث
(.)150.377
ث

.7

وبينال الدراسة وجود فرو جوهر ة ذاال داللة احصائية بين متوسعط درجعاال الءعال

العذكور

ومتوس ععط درج ععاال الءالب ععاال اشن ععاث ف ععي درج ععاال الع عذكاء االن ع ععالي .وال ععرو كان ععال لص ععال
الءالباال اشناث.
.8

وأظاععرال الد ارسععة وجععود فععرو جوهر ععة ذاال داللععة احصععائية بععين منر وععي الدافعيععة للععتعلم
ومرت عي الدافعية للعتعلم علعي التحصعيل الد ارسعي ولقعد كانعال ال عرو لصعال مرت ععي الدافعيعة
للتعلم.

.9

واش ععارال النت ععائو إل ععي ع ععدم وج ععود ف ععرو ذاال دالل ععة احص ععائية تع ععزي لمت ي ععر الج ععنس عل ععي
التحصيل الدراسي .

 .10وأشارال النتائو إلي عدم وجود أار جوهري ذو داللة إحصائية في الدافعية للتعلم (معنر ه-
مرت إ) ونوع الجنس (ءال

وءالباال) علي التحصيل الدراسي.

 .11وبينععال الد ارسععة وجععود فععرو جوهر ععة ذاال داللععة احصععائية بععين منر وععي الععذكاء االن عععالي
ومرت عي الذكاء االن عالي علي التحصعيل الد ارسعي ولقعد كانعال ال عرو لصعال مرت ععي العذكاء
االن عالي .
 .12واش ععارال النتع ععائو الع ععي عع ععدم وجع ععود أاع ععر جع ععوهري ذو داللع ععة إحصع ععائية فع ععي ال ععذكاء االن ععععالي
(منر ه -مرت إ) ونوع الجنس (ءال

وءالباال) علي التحصيل الدراسي.

 .13وأش ععارال الد ارس ععة وج ععود ف ععرو جوهر ععة ذاال دالل ععة احص ععائية ب ععين منر و ععي الدافعي ععة لل ععتعلم
ومرت عي الدافعية للتعلم ولقد كانال ال رو لصال مرت عي الدافعية للتعلم.
 .14واشععارال الد ارسععة عععدم وجععود أاععر جععوهري ذو داللععة إحصععائية فععي الدافعيععة للععتعلم (مععنر ه-
مرت إ) ونوع الجنس (ءال

وءالباال) علي الذكاء االن عالي.
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Abstract:
This study aimed to investigate the relationship between motivation for learning
and emotional intelligence and their relationship to academic achievement among middle
school students in Gaza. Where the study population of preparatory school students in
UNRWA schools in Gaza for the academic year 2014/2015 m, the study sample consisted
of (312) students in preparatory schools in Gaza, where the sample included 150 male and
162 female students. For the purposes of this study, and for the necessary data collection
was developed two measures, The scale of motivation for learning and a measure of
emotional intelligence, was the application on the exploratory sample, and was calculated
Pearson correlation between the degree of each factor dimension of the scale and the total
score of the scale to indicate the sincerity of the scale, and was calculated Cronbach's
coefficient to ensure the stability of the scale ranged value (0.829). And the study has been
adopted the descriptive analytical method to achieve the objectives of the study where the
researcher using emotional intelligence scale of preparation Ghada Algundy (2006) after
the researcher conducted validity and reliability of the scale, as well as the researcher used
the motivation scale to learn from prepared by the researcher and after verification of the
validity and reliability of the scale and applied scales on the sample selected random
sample way consisting of the (312) students, representing about 2.9% of the study's
community numbering (10641) students in middle school in Gaza for the academic year
2014-2015 m.
The study found a number of results, including:
1. The study showed a positive correlation between the degree of motivation to learn
2. The study showed a positive correlation between the degree of emotional
intelligence.
3. The study showed a positive correlation statistically significant between degrees of
motivation for learning and academic achievement grades.
4. The study showed a positive correlation statistically significant between degrees of
emotional intelligence and academic achievement degrees.
5. The study showed the presence of a positive correlation a statistically significant
between the scores of motivation for learning and emotional intelligence.
6. The study showed the presence of significant statistically significant differences
between the average degrees of students male and the average degrees of female
students in degrees motivation to learn. And the differences were in favor of
ح

females, with an average degrees male students (145.793), while the average
female degrees reached (150.377).
7. The study showed the presence of significant statistically significant differences
between the average degrees of students male and female average degrees of
students in degrees emotional intelligence. The differences were in favor of female
students.
8. The study showed no statistically significant differences between the low intrinsic
motivation for learning and high motivation to learn on academic achievement and
have been differences in favor of a high motivation to learn.
9. The results indicated that there is no statistically significant due to the variable-sex
differences in academic achievement.
10. Lack of a significant effect statistically significant in the motivation to learn (Lowhigh) and gender (male and female) on academic achievement.
11. The study showed no statistically significant differences between the low intrinsic
emotional intelligence and high emotional intelligence on academic achievement
and have been differences in favor of high emotional intelligence.
12. Lack of a significant effect is statistically significant differences in emotional
intelligence (Low-high) and gender (male and female) on academic achievement.
13. The study showed the presence of significant statistically significant differences
between the low motivation for learning and high motivation to learn on all
dimensions except after social competence, and have been differences in favor of a
high motivation to learn.
14. The study showed a lack of significant effect is statistically significant differences
in motivation to learn (Low-high) and gender (male and female) to emotional
intelligence.
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الفصل األول
مشكلة الدراسة وأهميتها
مقنمة:

يالحظ كل من تتاا له فرصة تدر س ءلبة المرحلة االعدادية فعي وجعود نسعبة فعي ال عرو بعين

الءلبععة فععي التحصععيل االكععاديمي ودافعيععتام للععتعلم وذكععائام االن عععالي ،بحيععث يحتععل مووععوع التحصععيل
األكاديمي أهمية راصة في حياة الءال

الدراسية علي ارتال

مستوياتاا.

عر ألهميععة التحصععيل األكععاديمي فععي العمليععة التعليميععة التعلميععة باعتبععاره ماشع ار علععي تحقيععق
ونظع ا

األهععدا

التربويععة ،فقيععاس التحصععيل األكععاديمي ليسععال مسععألة عاروععة وليسععال مايععة فععي حععد ذاتاععا ،بععل

هي عملية مستمرة تمكننا من تعديل األهدا

تعليمية أكار فاعلية في مجال تحقيق األهدا

التعليمية الراهنة وووإ أهدافا جديدة والترءيط لمحاوالال
التربوية( .نشواتي)2003 ،

إن العوامل التي تاار في التحصيل األكاديمي للءال

إما أن تكون عوامل دارلية ذاال عالدعة

بععال رد ورصائصععه الشرصععية ودد ارتععه ودافعيتععه وذكائععه االن عععالي والوجععداني أو عوامععل رارجيععة ت عرتبط

بالمدرسععة وء ارئععق التععدر س والمسععتوي االجتمععاعي االدتصععادي ألسعرته كععان البععد مععن د ارسععة بعععه هععذه
العوامل لمعرفة مدي إساا

كل من هذه العوامل في التنبا بالتحصيل الدراسي لديه.

(الربيعي)2010 ،

وتعد الدافعية للتعلم أحد العوامل المامة التعي تعادي دو ار فعاعال فعي تعلعم المعتعلم ،حيعث أن لاعا

أهمية في ز ادة انتباه الءال

واندماجه في األنشءة التعليمية و رجإ نجاحه وفشله إلعي عوامعل دارليعة،

وسععيءرته علععي العوامععل المععاارة فععي انجععاز مامععة الععتعلم ،ولاععا دور ماععم فععي رفععإ مسععتوي أداء الءال ع

وانتاجيته في مرتلف المجعاالال واألنشعءة الد ارسعية التعي يوجااعا .كمعا أناعا وسعيلة مواودعة واابتعة للتنبعا

بالسلوك األكاديمي للءال ( .أحمد)2005 ،
أهدا

وال يمكن فاعم األداء األكعاديمي للءعال

بعدون فاعم دافعيعتام للعتعلم معن رعالل اءعار ياكعد علعي

المتعلمين .حيث يعتبر األداء األكاديمي للءال

دارل ال صل الدراسي دالة للعديعد معن العوامعل

التععي يتعلععق بعوععاا بالدافعيععة و تعلععق بعوععاا اآلرععر بععالظرو

(الحميد)1999 ،

البيئيععة والرصععائب العقليععة للمععتعلم.

وتعتبععر الدافعيععة للععتعلم هععدفا تربويععا مععن بععين أهععم المعععايير التععي تلعع

دو ار هامععا فععي النجععاا أو

ال ش ععل .فالتحص ععيل يعتم ععد أساس ععا علع عى ال ععتعلم والتعل ععيم ،التوجي ععه والدافعي ععة و ععري " م ععوراي" (:)1988
"الدافعية للتعلم هي الرمبة المستمرة للسعي إلي النجاا وانجاز األعمعال الصععبة والت لع

بك اءة وبأدل ددر ممكن من الجاد والودال وبأفول مستوي من التعلم" (موراي)1988 ،
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علعي العقبعاال

ويعععد الععذكاء االن عععالي

 Emotional intelligenceمععن العوامععل التععي تععاار فععي التحصععيل

الدراسي للءال  ،ويععد معن الم عاهيم الحدياعة فعي علعم العن س والتعي ظاعرال معإ بدايعة التسععيناال حيعث
يمكع ععن اعتبع ععاره مع ععن المت ي ع عراال المحور ع ععة فع ععي الشرصع ععية لكونع ععه حلقع ععة الوصع ععل بع ععين التنظع ععيم العقلع ععي

واالن عالي ،وهو ما يبرز ت اعل الجوان

المرتل ة في شرصية ال رد ،ونظ ار لمتءلباال وظرو

العصر

الذي نعيش فيه فأن ذلك يحتاج من ال عرد دعدراال عقليعة وماعاراال ان عاليعة لحعل المشعكالال التعي تواجاعه

والتأاير علي األفراد اآلرر ن( .الم ربي)2007 ،

حيعث إن الععذكاء االن ععالي يعلمنععا كيععف ن يعر مععن أنمععاط ت كيرنعا ومععن ءر قععة نظرتنعا إلععي العععالم

م ععن حولن ععا و ول ععد ف ععي أن س ععنا مش ععاعر إيجابي ععة تج ععاه ال ععذاال وتج ععاه اآلر ععر ن ،إنن ععا ال نس ععتءيإ أن نق ععرر
عواء نععا ،ولكننععا نسععتءيإ أن نقععرر مععاذا ن عععل حيالاععا ،فععنحن ال نسععتءيإ أن نقععرر متععي ن و ع
نرععا

ومتععي نقلععق ومتععي نح ع

ولكننععا نسععتءيإ أن نقععرر كيععف نتعامععل مععإ ال و ع

والرععو

ومتععي

والقلععق

والح (.الم ربي)2007 ،

وه ععذا م ععا أك ععده (جولم ععان  )1995 .أن الص ععحة االن عالي ععة أساس ععية ف ععي فعالي ععة ال ععتعلم ،وأنا ععا

عنصر رئيسي لنجاا الءال

في الدراسة ،وأشار جولمان أيوا إلي أن الذكاء االن عالي ابال أنه منبئ

للنجاا الدراسي في المستقبل يوا

الي الءر التقليدية المعروفة مال نسبة الذكاء أو درجة ارتبعاراال

التحصععيل ،كمععا أن األفعراد الععذين لععديام القععدرة علععي السععيءرة علععي ان عععاالتام ،وحسععن إداراتاععا أكاععر دععدرة
علي التعلم والت و .

كمع ععا ذك ع ععر أب ع ععو س ع ععمرة ( )AboSamra.2000أن ال ع ععذكاء االن ع ع ععالي والتحص ع ععيل األك ع ععاديمي

مترابءان ،لذالك يج

أن يدرس الذكاء االن عالي وعمن المنعاهو الد ارسعية ،كمعا أن مععدل العذكاء لعيس

وحده المعيار الوحيد للنجاا والت و  ،ولكن يلع

في نجاا الشرب.

الذكاء االن عالي والعذكاء االجتمعاعي أيوعا دور كبيعر

وب ععذلك يمك ععن الق ععول ب ععأن الدافعي ععة لل ععتعلم وال ععذكاء االن ع ععالي ت ععااران ف ععي أداء األفع عراد وس ععلوكام
دو ار مامعا فعي تحصعيل الءلبعة ،ويمكعن معن رعالل

وددرتام علي التحمل والماابرة واشنجاز ،وأناعا تلعع

معرفة درجة الدافعية للتعلم والذكاء االن عالي لدي الءلبة ت سير جان

من تحصيلام األكاديمي.

وانءالد عام ممععا سععبق فععأن هععذه الد ارسععة تسعععى لتقععديم إوععافة علميععة جديععدة مععن رععالل تناولاععا

مووععوع الدافعيععة للععتعلم و الععذكاء االن عععالي لععدي ءلبععة المرحلععة االعداديععة ب عزة ،مسععتندة إلععى تحصععيلام
الدراسي ،باد

الكشف ععن العالدعة بعين الدافعيعة للعتعلم والعذكاء االن ععالي لعدى الءلبعة ورفعإ المسعتوى

األكععاديمي لععديام ،فوععال عععن أن تنععاول مووععوع دافعيععة الععتعلم و الععذكاء االن عععالي ونتاجاتاععا التعليميععة
هو من الموووعاال البحاية الجديدة ،ألنه حس

علم الباحاة وفي حدود اءالعاا لعم تتناولعه الد ارسعاال

السععابقة حععول الععذكاء االن عععالي فععي فلسععءين والد ارسععاال البحايععة فععي المجععالال العربيععة ،إذ تععم التءععر

فياا إلى دافعية اشنجاز فقط.
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ولقد رصال الباحاة في دراستاا ءلبة المرحلة االعدادية بالذاال حيعال أن هعذه المرحلعة العمر عة

(15-12سعنة) هعي بدايعة المراهقععة وهعي المرحلعة الحساسععة معن حيعاة الءالع

والتععي تحعدث فياعا ت يعراال

سر عة وعميقة مناا الت يراال الجسمية والجنسية واالن عالية ....إلخ

مشكلة النراسة:

تشععكل ال ععرو فععي التحصععيل بععين ءلبععة المععدارس االعداديععة ظععاهرة تسععتدعي االنتبععاه ،وتلع ع

مجوعة من العوامل دو ار ماما في ظاور هذه ال رو في التحصيل االكاديمي.

وتسعععي هععذه الد ارسععة إلععي التعععر إلععي العالدععة بععين مجموعععة مععن المت ي عراال :الدافعيععة للععتعلم

والذكاء االن عالي والتحصيل األكعاديمي فعي المرحلعة االعداديعة .وعلعي وجعه التحديعد تسععي هعذه الد ارسعة

إلي اشجابة عن األسئلة اآلتية:

في ضوء ما س ق يمكن ن تحنن مشكلة النراسة بالسؤا الرئيسي التالي:
م ععا العالد ععة بعععين الدافعي ععة للع ععتعلم وال ععذكاء االن ع ععالي بالتحصعععيل الد ارس ععي ل ععدي ءلب ععة المرحلعععة

االعدادية ب زة ؟

ولقد انباق عن هذا الساال التسااالال ال رعية التالية:
 .1ما درجة الدافعية للتعلم لدي ءلبة المرحلة االعدادية ب زة ؟

 .2ما درجة الذكاء االن عالي لدي ءلبة المرحلة االعدادية ب زة؟
 .3هععل توجععد عالدععة ارتباءيععة دالععة إحصععائيا بععين الدافعيععة للععتعلم والتحصععيل الد ارسععي لععدي ءلبععة
المرحلة اشعدادية ب زة؟

 .4هععل توجععد عالدععة ارتباءيععة دالععة إحصععائيا بععين الععذكاء االن عععالي والتحصععيل الد ارسععي لععدي ءلبععة
المرحلة االعدادية ب زة؟

 .5هل توجد عالدة ارتباءية دالة احصائيا بين الدافعية للتعلم والذكاء االن عالي لدي ءلبة المرحلة
االعدادية ب زة؟

 .6هل توجد فرو في الدافعية للتعلم تعزي لمت ير الجنس " ءال  ،ءالباال"؟

 .7هل توجد فرو في الذكاء االن عالي تعزي لمت ير الجنس " ءال  ،ءالباال"؟
 .8هععل يوجععد أا ععر دال عة إحص ععائيا للت اعععل ب ععين الدافعيععة لل ععتعلم (مععنر ه -مرت ععإ) ونععوع الج ععنس
(ءال

 -ءالباال) على التحصيل الدراسي لدى ءلبة المرحلة اشعدادية ب زة ؟

 .9ه ع ععل يوج ع ععد أا ع ععر دالع ع عة إحص ع ععائيا للت اع ع ععل ب ع ععين ال ع ععذكاء االن ع ع ععالي (م ع ععنر ه -مرت ع ععإ) ون ع ععوع
الجنس(ءال

 -ءالباال) على التحصيل الدراسي لدى ءلبة المرحلة اشعدادية ب زة ؟
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 .10هععل يوجععد أا ععر دال عة إحص ععائيا للت اعععل ب ععين الدافعيععة لل ععتعلم (مععنر ه -مرت ععإ) ونععوع الج ععنس
(ءال

 -ءالباال) على الذكاء االن عالي لدى ءلبة المرحلة اشعدادية ب زة ؟

همية النراسة:

حظي موووع التحصيل الدراسي باهتمام كبير في أنظمة التعلعيم وبأنواععه ومسعتوياته ،ونتيجعة

لاذا االهتمام كان البحث في العوامل التي تاار في تحصيل الءلبة من األمور التي شع لال البعاحاين

منذ فترة ءو لة وحتي اآلن ،وأشارال نتائو العديد من الدراساال التي أجر ال أن هناك مجموعة من تلك
العوامل التي احتلال مركز الصدارة في تأايرها علي التحصيل األكاديمي للءلبة ،والتي من بيناا الذكاء

االن عععالي ،الدافعيععة للععتعلم ،الك ععاءة الذاتيععة المدركععة ،والمسععتوي االدتصععادي االجتمععاعي....الخ ،ونظ ع ار
ألهمية هذه العوامل في تأايرها علي التحصيل األكاديمي ،فقعد حاولعال هعذه الد ارسعة ت سعير العالدعة بعين

اانين من هذه العوامل وهما الدافعية للتعلم والذكاء االن عالي وبين التحصيل األكاديمي للءلبة.
وتكمن األهمية النظرية للنراسة:

 .1تتنععاول الد ارسععة الحاليععة أحععد المووععوعاال البحايععة المامععة فععي مجععال علععم الععن س ،وهععو الدافعيععة
للتعلم والذكاء االن عالي وعالدتاما بالتحصيل الدراسي لدي ءال

المرحلة االعدادية ب زة.

 .2ال توجد في حدود علم الباحاعة د ارسعة ن سعية عربيعة تناولعال العالدعة بعين الدافعيعة للعتعلم والعذكاء
االن عالي بالتحصيل األكاديمي.

 .3تاتم بالودو

على مسعتوي دافعيعة الءلبعة وذكعائام االن ععالي فعي مرحلعة مامعة جعدا فعي حيعاتام

الد ارسععية ،وهععم شععر حة مامععة فععي المجتمععإ ،الن هععذه المرحلععة الد ارسععية المتوسععءة مالبععا تكععون

عروععه للععنقب فععي الدافعيععة للععتعلم والتحصععيل األكععاديمي ،فمعظععم الءلبععة فععي هععذه المرحلععة فععي
سن المراهقة.

 .4تناولععال الد ارسععة مت ي عراال مامععة وهععي :الدافعيععة للععتعلم ،والععذكاء االن عععالي ،التحصععيل الد ارسععي
وتسعي إلى ااراء هذه الم اهيم.

 .5دد تسام هذه الدراسة في تووعي م اعوم العذكاء االن ععالي فعي الحيعاة التعليميعة والد ارسعية بشعكل
ر ععاب ،أن ل ععه دور ما ععم وفع ععال ف ععي تيس ععير دينامي ععاال الت ععو واشب ععداع وال ععتعلم الجي ععد دار ععل
المنظماال التربوية.
األهمية العملية للنراسة:

 .1تصف هذه الدراسة مسعتوي العالدعاال بعين مت يعراال أو عوامعل لاعا تعأاير علعي مت يعر التحصعيل
األكاديمي في مدارس المرحلة االعدادية ب زة.
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 .2تعم ععل ه ععذه الد ارس ععة عل ععي التنب ععا بالتحص ععيل األك ععاديمي مم ععاال بمجموع ععة عالم ععاال الءلب ععة ف ععي
المرحلة اشعدادية في سال مواد دراسية من رالل مجموعة من المت يراال وهي الدافعية للتعلم
والذكاء االن عالي.

 .3دععد تسععام نتععائو هععذه الرسععالة فععي تبنععي الماسسععاال التعليميععة أسععالي

واسععتراتيجياال جديععدة فععي

تقععديم الت ذيععة الراجعععة ،سعععيا لالرتقععاء بمسععتوي التحصععيل األكععاديمي ودافعيععة ءععال

المرحلععة

اشعدادية.

 .4دد تسام نتائو هذه الد ارسعة فعي حعل لعبعه مشعكالال التحصعيل وانر عاه الدافعيعة نحعو العتعلم
لءلبة المرحلة اشعدادية للتعلم.

 .5تءو ر برامو تدر

للوالدين حول أسالي

التعامل التي تنمي الذكاء االن عالي ودافعية التعلم.

هناف النراسة:

 .1التعر إلي درجة الدافعية للتعلم لدي ءلبة المرحلة االعدادية ب زة؟
 .2التعر إلي درجة الذكاء االن عالي لدي ءلبة المرحلة االعدادية ب زة؟

 .3التعر إلي العالدة بين الدافعية للتعلم والتحصيل الدراسي لدي ءلبة المرحلة االعدادية ب زة؟

 .4التعععر إلععي العالدععة بععين الععذكاء االن عععالي والتحصععيل الد ارسععي لععدي ءلبععة المرحلععة االعداديععة
ب زة؟

 .5التعر إلي على ال رو في الدافعية للتعلم تعزي لمت ير الجنس " ءال  ،ءالباال"؟
 .6التعر إلي ال رو في الذكاء االن عالي تعزي لمت ير الجنس " ءال  ،ءالباال"؟

 .7التعر إلي العالدة بين الدافعية للتعلم والذكاء االن عالي لدي ءلبة المرحلة االعدادية ب زة؟
 .8التعر إلي األار الدال للت اعل بين الدافعية للتعلم (منر ه -مرت إ) ونوع الجنس (ءال

-

ءالباال) على التحصيل الدراسي لدى ءلبة المرحلة اشعدادية ب زة ؟

 .9التعر إلي األار الدال للت اعل بعين العذكاء االن ععالي (معنر ه -مرت عإ) ونعوع الجعنس(ءال
 -ءالباال) على التحصيل الدراسي لدى ءلبة المرحلة اشعدادية ب زة ؟

 .10التعر إلي األاعر العدال للت اععل بعين الدافعيعة للعتعلم (معنر ه -مرت عإ) ونعوع الجعنس(ءال
ءالباال) على الذكاء االن عالي لدى ءلبة المرحلة اشعدادية ب زة ؟
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مصطلحات النراسة:

النافعية للتعلم :تعر بأناا حالعة دارليعة تعدفإ الءالع

لالنتبعاه إلعى المودعف التعليمعي ،والقيعام بنشعاط

موجه ،واالستمرار في هذا النشاط حتى يتحقق التعلم كاد

للمتعلم(.أبو جادو)329 ،2000 ،

وتعععر الباحاععة الدافعيععة للععتعلم إجرائيععا فععي هععذه الد ارسععة بأنا عا :مجمععوع الععدرجاال التععي يحصععل

الءلبععة علياععا مععن رععالل إجاب عاتام علععي فق عراال مقيععاس الدافعيععة للععتعلم المسععتردم لتحقيععق مايععاال هععذه
الدراسة.

تعر الباحاة الذكاء االن عالي :

عبارة عن منظومة من الك اياال االن عالية واالجتماعية ناشئة عن المرور بربعرة معا تسعتجي

لاا الحركة العصبية في الدماغ ،فتشكل مكونا منعدمجا بينامعا ،فعي ظعل عمليعاال معرفيعة معن المعالجعة
والترعز ن لاعا ،فيترتع

عناعا وعععي بالعذاال ،وادارة ووعبط لالن عععاالال ،وامعتالك ماععاراال التععاءف مععن

ر ععالل دع عراءة الرس ععائل االن عالي ععة مي ععر المنءود ععة ،فو ععال ع ععن تح ي ععز ذات ععه ومواجا ععة العقب ععاال بمرون ععة،
والتواصل مإ اآلرر ن في ظل مااراال االتصال ،مما يكس

الت اعل والنجاا في الحياة (.الجندي )2006،

ال عرد ل عة مرنعة إيجابيعة مسعتقلة تسعام فعي

وتعر الباحاة العذكاء االن ععالي إجرائيعا فعي هعذه الد ارسعة بأناعا :مجمعوع العدرجاال التعي يحصعل

الءلبة علياا من رالل إجاباتام علي فقراال مقياس الذكاء االن عالي.
التحصي النراسي :هو مدي اكتسا

الءال

للم اهيم والحقائق النظر ة التعليميعة فعي مرحلعة

دراسية أو في صف دراسي معين ومدي تمكنه من ذلك ،وهعو مععدل الءالع

فعي جميعإ المعواد الد ارسعية

المقعررة فعي ناايعة الععام الد ارسعي ،ويماعل التحصععيل الد ارسعي فعي هعذه الد ارسعة مسعتوي أداء الءالع

امتحاناال ءلبة المرحلة االعدادية ب زة والتي يتم الحصول علياا من مدارس بوكالة ال وث.

علععي

ويعرف التحصي النراسي اجرائيا هو :معدل الدرجاال (نسبة مئوية)التي يحصل علياا ءلبة عينة هعذه

الرسععالة فععي جميععإ الم عواد الد ارسععية المتحععان ناايععة ال صععل الد ارسععي األول مععن وادععإ سععجالال تحصععيل
الءال

المدرسية

المرحلة االعنانية :وترتب بالمرحلة التعليمية التي توم ءلبة الص و
مدارس وكالة ال وث بمحافظة مزة.

اآلتيعة (الاعامن ،التاسعإ) فعي

حــنون النراســـة :تتحععدد الد ارسععة الحاليععة بءبيعععة العينععة المسععتردمة ،واألدواال التععي أجر ععال علععي أف عراد

العينة ،واألسلو االحصائي المستردم وفيما يلي عره لاذه المحدداال:
الحن المكاني  :محافظة مزة .

الحن المؤسساتي  :مدارس وكالة ال وث بمحافظة مر وشر مزة .

الحن البشري  :ءلبة الص و

( الاامن – التاسإ ) االعدادي .
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الحن الموضوعي  :الدافعية للتعلم والذكاء االن عالي والتحصيل الدراسي .
الحن الزماني  2015 – 2014 :م .

منهج النراسة :المناو الذي اتبإ في هذه الدراسة هو المناو الوص ي التحليلي.
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الفصل الثاني
اإلطـــــار النظـــري


أوال  :ا فع



ثان ا  :ذكاء الن عا ي



ثا ثا  :تحص ل ال لي

تع

االطار النظري

تمهين:

وال :النافعية للتعلم
يععاني كايععر مععن العععاملين فععي الميععدان التربععوي عععدم وجععود رمبععة للععتعلم لععدي الءلبععة ،وهععذا يقلععق

الععاملين فععي الميععدان ألنعه يععادي فععي ناايععة المءعا
نوإ أيدينا علي بعه الجوان

إلععي وعععف فععي التحصعيل الد ارسععي ،ومععا يامنععا أن

التي من راللاا يمكن التعر علي مستوي الءلبة .

ولدافعية التعلم أهمية كبيعرة فاعي تععد شعرط أساسعي لنجعاا العمليعة التربويعة ،فاعي تسعاعد وتعدفإ

المتعلم إلي التحصيل واشنجعاز ،وتسعام فعي ز عادة الجاعد والءادعة والمبعادرة والماعابرة لعدى المعتعلم ،وتز عد
من ددراته على معالجعة المعلومعاال ،التعي تعنعكس علعى ادائعه فعي المودعف الصع ي ،ممعا يعادي إلعى رفعإ

مستوى ت اعله الص ي وتحصيله التعليمي.

وممععا الشععك فيععه أن الععدور الععذي تلعبععه الدافعيععة فععي السععلوك وكي يععة االسععت ادة مععن هععذا الععدور

ياديعان إلعي اهتمععام المتعلمععين بالعدرس وادبععالام عليععه ،فوععال عععن شععور ال صععل بمععدي أهميععة التحصععيل

الدراسي وعلي النقيه تماما ،فأن عدم فام أهمية الدافإ في توجيه سلوك المتعلم دد يعادي إلعي شععور
المتعلمين بالملل والتع

من الدرس والمدرس معا(.كراجه)1997 ،

إن من أهعم العدوافإ المرتبءعة بعالتعلم دافعإ العتعلم العذي يتماعل فعي حالعة السعرور التعي يلتمسعاا

ال ععرد بعععد إنجععاز مامععة مععا بءر قععة مميعزة ،ويشععكل دافععإ الععتعلم أهميععة بال ععة لل ععرد والمجتمععإ ،فاععو الععذي
يحععث ال ععرد علععي بععذل الجاععد مععن أجععل الوصععول إلععي مايععاال هامععة بالنسععبة لععه ،و جعععل الاععد

األسععمى

لل ععرد هععو النجععاا فععي الد ارسععة أو العمععل ،ويمكععن القععول إن هععذا الععدافإ يعكععس الرمبععة فععي األداء بت ععو
وعلي الوجه األفول( .الربيعي)2010 ،

وتعتبععر الععدوافإ عوام ععل فعالععة للععتعلم فا ععي تشععجإ الم ععتعلم فععي أنشععءته التعليمي ععة ،وتععادي إل ععي

ارتيععار نمععوذج النشععاط الععذي يرم ع

الشععرب أدائععه ،وبالتععالي فاععي توجععه السععلوك ،وعليععه فأنععه يج ع

مسععاعدة المععتعلم علععي أن تكععون لديععه الرمبععة فيمععا يج ع

تعلمععه ،كمععا يج ع

أنشءته التعليمية حتي يكون ناجحا في تحصيله (الرولي)2002 ،

أن يوجععه إلععي ادراك أهميععة

وفيمععا يلععي سععتقوم الباحاععة بتووععي م اععوم دافعيععة الععتعلم ،وأهميتاععا ،وعالدععة الدافعيععة بععالتعلم،

وعالدععة دافعيععة الععتعلم بالتحصععيل الد ارسععي ،وماشعراال دافعيععة الععتعلم لععدي التالميععذ ،واالتجاهععاال النظر ععة
في الدافعية.

مفهوم النافع اصطححا :
ويشععير مص ععءل الععدافإ ( )Motiveإل ععي مجموع ععة الظععرو

الدارلي ععة الت ععي تحععرك ال ععرد لس ععد

نقععب أو حاجععة معينععة س عواء أكانععال بيولوجيععة أم ن سععية أم اجتماعيععة ،لععذلك فععأن م اععوم الععدافإ ي عرتبط
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بم اعوم الحاجععة ،حيععث تشععير الحاجععة إلععي ت يععر أو نقععب أو ز ععادة فععي حالععة ال ععرد ممععا يسععب

حالععة مععن

التوتر والقلق يسعي الدافإ إلي إزالتاا واعادة ال رد إلي حالة معن التعوازن والتكيعف ،أي أن وظي عة العدافإ
هي إشباع حاجاال ال رد والمحافظة علي توازنه وتوافقه في بيئته الرارجية والدارلية(.نشواتي)2003 ،

وللدوافإ االث وظائف أساسية في السعلوك :هعي تحر كعه وتنشعيءه ،وتوجياعه ،والمحافظعة علعي

استدامته حتي تشبإ الحاجة ويعود التوازن ،كما يشير مصءل الدافعية إلي حالة فسعيولوجية – ن سعية
دارليععة تحععرك ال ععرد للقيععام بسععلوك معععين فععي اتجععاه معععين لتحقيععق هععد
الاد

محععدد ،واذا لععم يتحقععق هععذا

يشعر اشنسان بالويق والتوتر حتي يحققه( .شواشرة)2007 ،

وهنععاك مععن يشععير إلععى أن الععدوافإ ليسععال شععيئام مادي عام يمكععن را تععه مباش عرة ،إنمععا هععي حالععة فععي
الكائن الحي يستنتو وجودها من أنماط السلوك الذي نالحظه ،وباذا فقد تتكون عدة أنماط معن السعلوك
مبعااا حالة دافعية واحدة ،وتقسيم الدافعية إلى دوافعإ مرتل عة ،ال يعنعي أن هعذه العدوافإ يرتلعف بعوعاا

عن بعه ،إناا حالة توتر تبعث الكائن الحي إلى كائن نشط.

مفهوم نافعية التعلم:

اهتمععال الد ارسععاال السععيكولوجية بمووععوع الدافعيعة ،والعوامععل والظععرو

التععي تعمععل علععى إاارتاععا
المتصعلة باععا،

لعدى الءلبعة واحت عال الءلبعة باععا ،ويععد مووعوع الدافعيعة شعائكا مععن حيعث تنعوع األءع ار
سواء ِمن حيث متءلباتاا في المودف الص ي وما تقتويه معن أسعالي تعليميعة مالئمعة تتوعمن ربعراال
تعلميع ععة تعليمي ع ععة تسع ععتاير الءلب ع ععة لالنع ععدماج ف ع ععي المود ع ععف التعليمع ععي التعلم ع ععي مع ععن جا ع ععة ،واالتجاه ع ععاال

السيكولوجية المتنوعة التي تناولتاا في ووء را تاا ال كر ة من جاة أرعرى سعواء معن رعالل المنحعى

السلوكي أو المنحى المعرفي أو اشنساني أو المدرسة التحليلية فعي علعم العن س ،ويمكعن تحديعد تعر عاال
لدافعية التعلم في ظل م اوماا العام على النحو اآلتي:
و يع ععر (ت ععو ودء ععامي )2002،دافعي ععة ال ععتعلم بأنا ععا "الحال ععة الن س ععية الدارلي ععة أو الرارجي ععة
للمتعلم ،التي تحرك سلوكه وتوجاه نحو تحقيق هد

الاد ".

معين وتحافظ علعى اسعتمرار ته حتعى يتحقعق ذلعك

ويعــرف ــو جــانو ( )2000بأناععا حالععة دارليععة تععدفإ الءالع

والقيام بنشاط موجه ،واالستمرار في هذا النشاط حتى يتحقق التعلم كاد

لالنتبععاه إلععى المودععف التعليمععي،
للمتعلم.

ويعرف الباحث " هربارت هرمانز " أن الدافإ للتعلم هو الميل إلي الت و في حاالال الموادعف

التعليمية الصعبة( .أحمد عواد)1998 ،
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يعرف الباحث " سحقن" :هي الرمبة في النجاا عن ءر ق التجربة واالستكشا

واالشتراك في

األنشءة التي يعتمد النجاا فياا علي جاد ال رد وددراته "( .بلجاج)2011 ،

تعريف الباحث " يلر "و"سنومان"":" Snowman ,Biella " 1990

يشير الباحث " بيلر " و " سنومان " إلي أن الدافعيعة للعتعلم هعي " الحالعة الدارليعة أو الرارجيعة
لععدي المععتعلم التععي تحععرك سععلوكه وادعاءاتععه وتعمععل علععي اسععتم ارره وتوجاععه نحععو تحقيععق هععد

ماية محددة "( .فروجة)2011 ،

ويعرفها جولمان أناا حالة استاارة وتوتر دارلي تاير السلوك وتدفعه إلى تحقيق هد

معععين أو
معين.

والمكون األساسي في ويشير جولمان إلى أن الدافعية للتعلم تعني عدم استسالم ال رد للقلعق ال عامر ،أو
االتجاه الاازم للذاال ،واالكتئا والتحدياال المرتل ة ،بمعني أن يتوفر لدى ال عرد هعد ي يسععى لتحقيقعه،
وان يمتلععك الحماسععة والماععابرة واسععتمرار السعععي مععن اجععل تحقيععق ذلععك الاععد  ،و اكععد جولمععان علععى أن
"األفعراد الععذين تتععوفر لععديام درجععاال عاليععة مععن األمععل يكونععون ادععل عروععة لالكتئععا

مععن ميععرهم ،ألناععم

يناولون رالل الحيعاة فعي محاولعة معنام للبحعث ععن تحقيعق أهعدافام ،وهعم ادعل شععو امر بعالقلق والمتاعع

االن عالية")Goleman,1998(.

وتعرف الباحثة نافعيـة الـتعلم بأناعا حالعة دارليعة لعدى المعتعلم تحعرك أفكعاره ووعيعه وتدفععه إلعى

االنتباه للمودف التعليمي والقيام باألنشءة التي تتعلق به ،واالستمرار في أداء هذه األنشءة التعي تحقعق

الععتعلم لديععه ،وتسععام فععي إيصععاله إلععى حالععة التنععامم مععإ المودععف التعليمععي ،وتحقععق لععه التكيععف مععإ البيئععة
المدرسية.

ويــــذكر اتكنســــون ( Athinsonالمش ععار إلي ععه ف ععي نشع عواتي  )2003أن النزع ععة لتحقي ععق النج ععاا ه ععي

استعداد دافعي مكتس  ،وهي من حيعث ارتباءاعا بعأي نشعاط سعلوكي وظي عة لاالاعة مت يعراال تحعدد دعدرة

الءال

علي التحصيل ،هي:

 .1الــنافع لتحقيــق النجــا  :ويشععير إلععي إدععدام ال ععرد علععي أداء مامععة مععا بنشععاط وحمععاس كبيععر ن،
رمبة منه في اكتسا

آرر وهو دافإ تجن

ربرة النجاا الممكنة ،مير أن لاذا الدافإ نتيجة ءبيعية تتجلي في دافعإ

ال شل ،حيث يحاول ال رد تجن

أداء مامة معينة روفعا معن ال شعل العذي

يمكعن أن يواجاععه فععي أدائاععا ،ويكمعن دافعإ الععتعلم وراء تبععاين الءلبعة فععي مسععتوياتام التحصععيلية

حيث يرت إ مستوي التحصيل بارت اع هذا الدافإ والعكس صحي .

 .2احتمالية النجا  :إن احتمالية نجاا أي مامة تتودف علي عملية تقويم ذاتعي يقعوم باعا ال عرد

المنوط به أداء هذه المامة ،و تراوا احتمال النجعاا بعين مسعتوي معنر ه جعدا ومسعتوي مرت عإ
جدا اعتمادا علي أهمية النجاا وديمته بالنسعبة لل عرد ،فالءالع

ديمة كبيرة بالنسبة له يعزز ذلك دافعية التحصيل لديه.
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العذي يعري فعي النجعاا المدرسعي

ديمعة حعافز النجعاا ،فكلمعا كانعال المامعة

 .3قيمة حافز النجا  :إن ازدياد صعوبة المامعة يتءلع

أكاععر صعععوبة كععان الباعععث أكبععر ديمععة للح ععال علععي مسععتوي مرت ععإ للععدافإ ،فالماععام الصعععبة

المرتبءة ببواعث دليلة القيمة ال تستاير حماس ال رد من أجل أدائاا بدافعية عالية ،وال رد ن سه
هو الذي يقوم بتقدير صعوبة المامة وبواعااا.

همية نافعية التعلم:

تعععد الدافعيععة للععتعلم مععن أهععم المت ي عراال التععي تععادي دو ار فععاعال فععي تعلععم المععتعلم ،حيععث أن لاععا

أهمية في ز ادة انتباه الءال

واندماجه في األنشءة التعليمية وتركيز نجاحه وفشله إلي عوامل دارليعة،

وسععيءرته علععي العوامععل المععاارة فععي انجععاز مامععة الععتعلم .ولاععا دور ماععم فععي رفععإ مسععتوي أداء الءال ع

وانتاجيته في مرتلف المجاالال واألنشءة التي يواجااا .كما أناا وسيلة مواودة واابتعة للتنبعا بالسعلوك

األكاديمي للءال ( .أحمد)2005 ،

وتعععد الدافعيععة للععتعلم أحععد العوامععل المامععة التععي تحععرك أنشععءة الءلبععة الذهنيععة فععي عمليععة الععتعلم

وتنشععءاا وتوجااععا ،ولمععا لاععذا العامععل مععن أهميععة فععي عمليععة الععتعلم ،فععأن الجاععود والجععادة توجععه ل اععم
العوامل الماارة في عمليتي التعلم والتعليم ،ومن هنا جاء االهتمعام بأهميعة العوامعل ود ارسعتاا فعي دافعيعة
التعلم لدي الءلبة في الموادف الصع ية .ودعد حظعي مجعال الدافعيعة للعتعلم المتعلعق بعالموادف المدرسعية
باهتمام عدد كبير من المعلمين والعاملين في مجال علم الن س التربوي والعلوم التربوية الن سية.

فقد افتره بروفعي  Brophyأن الدافعيعة تتماعل فعي ميعل الءلبعة نحعو ايجعاد أنشعءة أكاديميعة

لديام ،وهم في ذلك يسعون نحو تحقيق مكافأة تشبإ حاجة دارلية ،أما ول ولك  Wollflokفقد رأال أن
الدافعية للتعلم تتومن في معناها العمل من أجل تحقيق أهدا

التعلم بقصد ال ام والتحسعن فعي مجعال

الربرة .كما أن الدافعية من الحاالال الدارلية والرارجية للءلبعة التعي تحعرك أدائاعم وتوجاعه نحعو تحقيعق
هععد

محععدد وتحععافظ علععي اسععتمرار ته ودوامععه حتععي يتحقععق ذلععك الاععد ( .دءععامي )1993 ،ولدافعيععة

التعلم أهمية كبيرة فاي تعد وسيلة هامة يمكن استرداماا فعي سعبيل إنجعاز أهعدا

نحو فعال ،والدافعية هي أحد العوامل المحددة لقدرة الءال

تعليميعة معينعة علعي

علي التحصيل واالنجاز( .مانم)2002 ،

وتسععام الدافعيععة للععتعلم فععي ترسععيخ المرونععة لععدى المععتعلم وهععي مجموعععة مععن الصع اال التععي تععوفر ل فعراد

القععوة لمواجاععة العقبععاال التععي تعتععره سععبيل حيععاتام .فععاألفراد الععذين يتص ع ون بالمرونععة يتمتعععون بالقععدرة
علععى إدارة العالدععاال م ععإ اآلرععر ن ،و تميععزون بدرج ععة عاليععة مععن الت ععاال والنشععاط والتعععاون ،وتم ععتلكام

الرمبة في ح

االستءالع ،و تحلون باليقظة ،ومساعدة ال ير ،وهذه كلاا من ص اال ال رد الذي يتمتإ

بدافعيععة عاليععة ،فالدافعيععة المرت عععة تعمععل علععى تنظععيم جاععود ال ععرد وتسععاعده فععي التركيععز والععترلب مععن
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عوامععل التشععتال ،كمععا تعمععل الدافعيععة علععى تحو ععل العمععل إلععى متعععة ،فتصععب مصععد امر للسعععادة فععي حالععة

الوصول إلى اشتقان واشنتاج.)Ciarrochi, Forgas & Mayer, 2001( .

وت ـــرز هميـــة النافعيـــة للـــتعلم م ععن ر ععالل د ارس ععة مترتباتا ععا عل ععى الم ععتعلم ف ععي مج ععال تعلم ععه

وسععلوكه ،إذ توجععه السععلوك نحععو أهععدا

معينععة ،وتسععام فععي ز ععادة الجاععد والءادععة والمبععادرة والماععابرة لععدى

المتعلم ،وتز عد معن دد ارتعه علعى معالجعة المعلومعاال ،التعي تعنعكس علعى ادائعه فعي المودعف الصع ي ،ممعا

يادي إلى رفإ مستوى ت اعله الص ي وتحصيله التعليمي.

ود ارسععة الدافعيععة للععتعلم أسععاس ماععم ل اععم السععلوك وتوجياععه كمععا هععي أساسععية فععي فاععم الحاجععاال

والدوافإ والميول ،ولذلك فأن كاي امر من عمل اآلباء والمدرسين والمرشدين الن سيين وميرهم من الماتمعين

في التعامل مإ الء ل والمتعلم والمسترشد يتركز حول مشكلة الدافعية.

وانءالدععا ممععا سععبق اهتمععال الد ارس عاال بالعوامععل التععي يمكععن أن تسععام فععي دافعيععة الععتعلم ل ايععة

تعر ععف التربععو ين والمعلمععين وأوليععاء األمععور باععا ،ممععا يمكععن أن يز ععد مععن ت عيععل دور المدرسععة وانجععاز
األه ععدا

الت ععي يرص ععدها المجتم ععإ والت ععي ير ععد تحقيقا ععا ف ععي أبنائ ععه ،ك ععذلك يمك ععن أن يز ععد م ععن فاعلي ععه

المعلمين في تايئة الظرو

التي تسام في تحقيعق الءلبعة لقعدراتام األكاديميعة ورفعإ مسعتوياال ءمعوحام

المتمالععة فععي مسععتوياال اشنجععاز الت ععي يسعععون للوصععول إلياععا مععن جا ععة والتوافععق والتنععامم بيععنام وب ععين

األهدا

التربوية والمحتوى التعليمي التعلمي من جاة أررى ،مما يرفإ مستوى دافعيتام للعتعلم ،وكعذلك

اهتمععال الد ارسععاال بالسععلوك المععدفوع وسععماته و كي يععة تعز عزه فععي المودععف الص ع ي ،ومــن ا ــرز ســمات
السلوك المنفوع كما ذكرها و عحم (:)238 ،2004


ال روية :إذ أن الدافإ أصعالم يوجعه السعلوك نحعو معره مععين يناعي حالعة التعوتر الناشعئة ععن



النشاط :إذ يبعذل الكعائن الحعي نشعاءام ذاتيعام تلقائيعام ليشعبإ العدافإ ،و عزداد هعذا النشعاط كلمعا زادال



االسععتمرار :يسععتمر نشععاط الكععائن الحععي بوجععه عععام حتععى يناععي حالععة التععوتر التععي أوجععدها الععدافإ



التنوع :يأرذ الكائن الحي في تنويإ سلوكه وت ييعر أسعالي

نشعاءه إذا لعم يسعتءإ إشعباع العدافإ



التحسعن :يتحسعن سععلوك الكعائن الحععي نتيجعة المحععاوالال المرتل عة ششععباع العدافإ ممععا ينعتو عنععه

عدم إشباعه.

دوة الدافإ.

ويعود إلى حالة االتزان.
بءر قة مباشرة.

ساولة في تحقيق أمراوه في المراال التالية.
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التكيععف الكلععي :يتءل ع

إشععباع الععدافإ مععن الكععائن الحععي تكي ععا كليععا ،مععن رععالل أنشععءة الجسععم

المتنوعة ،و رتلف مقدار التكيف الكلي بارتال
زادال الحاجة إلى التكيف الكلي ،وترت


أهمية الدافإ وحيو تعه فكلمعا زادال دعوة العدافإ،

على ذلك ز ادة نشاط الجسم.

تودف السلوك :إذا تحقق ال ره الذي كعان يرمعي إليعه الكعائن الحعي وهعو إشعباع العدافإ يتودعف

السلوك المساول عن إاارة الدافإ.

وأسعترلب ممععا سععبق أن الدافعيععة للععتعلم شععرط أساسعي لنحععاج العمليععة التربويععة ،فاععي القععوة التععي

تساعد وتدفإ المتعلم إلي التحصيل الجيد وهي عامل أساسي يمكن به تجسيد ما تم تعلمه في الوادإ.

عحقة نافعية التعلم بالتحصي النراسي:

تشير معظم الدراساال بأن التشجيإ والح ز علي التحصيل يرفعان من دافإ التحصيل ،والي أن

األء ال الذين ينشاون نشأة استقاللية يكون دافإ التعلم لديام عالية بعكعس العذين ينشعاون تحعال حمايعة
عاليع ععة مع ععن الوالع ععدين بحيع ععث تكع ععون حع ععاجتام إلع ععي التحصع ععيل ودافعاع ععم متع ععدنيا ،كمع ععا يبع ععدو أن الظع ععرو

االدتصععادية ومععا يواجععه األف عراد مععن تحععدياال ترفععإ مععن ءمععوحام وتسععتحث ريععالام وانتععاجام وتز ععد مععن

مستوي التحصيل األكاديمي لديام( .الحن ي)2003 ،
ومن ناحية أرري تلع

دافعية التعلم دو ار ماما وماا ار في رفإ مستوي أداء ال رد وانتاجيتعه فعي

مرتلف المجاالال واألنشءة التي يواجااا السعيما فعي مجعال التحصعيل األكعاديمي ،ومعن رعالل التععر

إلي مستوي الدافعية الموجود لدي الءلبة يمكننا ت سير جزء من التباين في تحصعيلام األكعاديمي ،حيعث

أابتععال معظععم الد ارسععاال بأن ععه كلمععا كععان مس ععتوي دافعيععة الععتعلم عاليععا كلم ععا ارت ععإ التحصععيل األك ععاديمي

للءلبة( .سحلول)2005 ،

فالتحصيل يعتمد أساسا علي التعلم والتعليم ،التوجيه والدافعية و ري " إدوارد موراي" (:)1988

" الدافعية للتعلم هي الرمبة المستمرة للسعي إلي النجاا وانجاز األعمال الصعبة والت ل

علي العقباال

بك اءة وبأدل ددر ممكن من الجاد والودال وبأفول مستوي من التعلم " (إدوارد موراي)1988:153 ،
وال يمكععن فاععم األداء األكععاديمي للءععال

أه ععدا

بععدون فاععم ءبيعععة دافعيععتام للععتعلم مععن رععالل اءععار ياكععد علععي

المتعلم ععين .حي ععث يعتب ععر األداء األك ععاديمي للء ععال

دار ععل ال ص ععل المدرس ععي دال ععة للعدي ععد م ععن

العوامععل الت ععي يتعل ععق بعوععاا بالدافعي ععة و تعل ععق بعوععاا اآلر ععر ب ععالظرو

للمتعلم( .الحميد)336 ،1999 ،

البيئيععة والرص ععائب العقلي ععة

درسععاال أكععدال علععي أهميععة الدافعيععة للععتعلم فععي ز ععادة التحصععيل الد ارسععي والنجععاا
حيععث توجععد ا

وتوصععلال إلععي وجععود عالدععة جوهر ععة بععين الدافعيععة للععتعلم والتحصععيل الد ارسععي ،إذ تعتبععر الدافعيععة للععتعلم

حالععة دارليععة لععدي المععتعلم تحععرك سععلوكه وأداءه وتعمععل علععي توجياععه لتحقيععق هععد
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معععين ،كالحصععول

علععي أعلععي النتععائو التععي يععادي إلععي النجععاا ،بحيععث يعتمععد نجععاا العمليععة التعليميععة التعلميععة علععي مععدي

فعالية التالميذ ودافعيتام.

من رالل ماسبق عروعه تبقعي الدافعيعة معن أهعم الوسعائل لتحقيعق األهعدا

التعليميعة ألناعا معن

أهم العوامل التي تساعد علي تحصيل المعرفة وال ام ،ولعل أهم مبدأ في التعلم هو وجود الدافعية.

عحقة النافعية بالتعلم:

للدافعية عالدة مباشرة مإ سلوك الءال

تعلم الءال

اآلتي:

وتعلماعم ،حيعث يمكعن تلمعس ععدة أاعار م يعدة لاعا فعي

وسلوكام ،ودد حصرها العتعوم وعالونعة والجعراا وأبعو معزال ( )173 ،2005علعى النحعو

 -توجععه سععلوك الءلبععة نحععو أهععدا

معينععة ،ومععن هععذا المنءلععق فععأن الدافعيععة تععاار فععي االرتيععاراال

التي تواجه الءلبة.

 تز د من الجاود والءادة المبذولة لتحقيق هذه األهدا .-

تز د من المبادأة بالنشاط والماابرة عليه ،لذلك ترلق في ذواتام الرمبة باالستمرار والماابرة علعى

-

تنمي معالجة المعلوماال عند الءلبة ،وتاار في كي ية معالجتام للمعلوماال ومقعدارها ،فالءالع

أداء المامة ،عندما يحول بينام وبيناا حائل أو يصابون باشحباط أاناء ديامام باا.

الذي يتمتإ بدافعيه عالية ،يكون اكار انتباهام للمعلم ،وبالتالي يحصل على معلومعاال اكاعر فعي
الذاكرة دصيرة المدى والذاكرة ءو لعة المعدى ،وكعذلك فعان الءلبعة ذوي الدافعيعة العاليعة يءلبعون
المساعدة من المعلم أو المصادر األررى ،عندما يكونون بحاجة إلياا ،وهعم اكاعر محاولعة ل اعم
المعار  ،واشد تركي از على التعلم ذي المعنى ،وال ياتمون بمجرد ح ظ المعلوماال على مستوى

الصم.

 تحععدد الن عواتو المعععززة للععتعلم ،لععذلك إذا كععان الءلبععة مععدفوعين تمام عام لتحقيععق النجععاا األكععاديميفأنام يشعرون بال رر واالعتزاز كلما حصلوا على عالمة عالية ،ويشعرون باأللم واالنزعاج إذا
حص ععلوا عل ععى عالم ععة متدني ععة ،وك ععذلك إذا ك ععان اهتم ععام الءالع ع

مركع ع امز عل ععى أن يك ععون مقبع عوالم

ومحترمام في جماعتعه ،فأنعه يعءعي معنعى اكبعر لالنوعمام إلعى الجماععة ويشععر بمع اررة اكبعر إذا
تعره للسرر ة واالستازاء من الجماعة.

-

تعو ععد الءلبععة علععى أداء مدرسععي أفوععل ،وذلععك نتيجععة منءقيععة لكععل مععا تقععدم مععن ال وائععد ،وبععذلك

يمكن االستنتاج بأن الءلبة المدفوعين للعتعلم اكاعر تحصعيالم ،وان عمعل المعلمعين يصعب اسعال

واكار إنتاجام ،إذا كان الءلبة مدفوعين للنجاا في المدرسة.
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ويسـتخلص ممــا سـ ق ن النافعيــة للــتعلم تععد عنصع امر اساسعيام معن عناصععر التعدر س ،والسععيما

أناععا تعمععل علععى ز ععادة فاعليتاععا ،واشسععاام إلععى درج ععة كبي عرة فععي تحقيععق األه ععدا

المععتعلم ،حيععث يععرى الععبعه أناععا مععن األسععبا

المرجععوة مناععا ل ععدى

الرئيسععة فععي وجععود ال ععرو ال رديععة فععي التحصععيل بععين

المتعلمين ،وتباين مستوى الدافعية لديام ،وهذا ما دفعإ العديعد معن علمعاء العن س التربعو ين ،إلعى وعرورة
تأكي ععد أن تك ععون الدافعي ععة ه ععدفام تعليميع عام بح ععد ذاتا ععا ،حت ععى يتس ععنى تحقي ععق ال ععتعلم المرم ععو في ععه ل ععدى

المتعلمين(.الزملول.)227 ،2005 ،

مؤشرات نافعية التعلم لنى التحميذ:

يكمن م تاا السيءرة على السلوك وتوجياه في فام حاجاال ودوافإ وميول المعتعلم ،ولعذلك فعأن

كاي امر من عمل المعلم يتركز حول مشكلة الدافعية ،ويكاد يكون فشل المعلعم راجععام إلعى ععدم ددرتعه علعى

فاععم ال ععدور ال ععذي تلعبععه ال ععدوافإ ف ععي نش ععاط التالميععذ واهتم ععامام بال ععدرس ،فععأدراك ال ععرد وت كيععره ،وت ععذكره
ونسععيانه ،ومشععاعره المرتل ععة وعاداتععه وأسععاليبه السععلوكية كلاععا تتععأار بمجموعععة الععدوافإ التععي يشعععر باععا

المتعلم وءبيعة األهدا

التي يسعى إلياا.

ويشير الكناني والكندري ( )67 ،2005إلى بعه الماشراال التي تدل على وجود دافعية لعدى

التالميذ ،ويمكن من راللاا دياس دافعية التعلم ،وهي:
-

ينتبه للمعلم وميره من مايراال المودف الص ي

 يبدأ العمل فو امر ودون تلكا أو إبءاء. يءل-

الت ذية الراجعة حول أدائه للماماال التعليمية

ياابر على العمل أو المامة حتى ينجزها.

يتابإ عمله ويستمر فيه من تلقاء ن سه.

يعمل على إنجاز الماام المدرسية المكلف باا رارج ساعاال المدرسة.

 يت اعل بانسجام مإ التالميذ اآلرر ن ومإ معلمه. يعود إلى ماماته فو امر وبارتياره بعد أي مقاءعة.-

بميل إلى نوع من أنواع النشاط ويقبل عليه.

االتجاهات النظرية في النافعية:

تنوعال االتجاهاال النظر ة التي تناولعال الدافعيعة ،وبالتعالي تنعوع مووعوع الدافعيعة وعوامعل رفعإ مسعتواها
مبادئه النظر ة.

لدى المتعلم والياال تحقيقاا عند كل اتجاه كل حس

وتدرج الباحاة تلك االتجاهاال السيكولوجية على النحو اآلتي:
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النافعية في النظرية السلوكية:
تش ععير الدافعي ععة ف ععي النظر ععة الس ععلوكية إل ععي أنا ععا تنش ععأ ل ععدي األفع عراد ب ع ععل مايع عراال دارلي ععة أو

رارجية ،بحيث يصدر عن ال رد سلوك أو نشاط استجابة لاذه المايراال ،و اكد سكنر أن ربراال ال رد

بناتو السلوك هي التي تحدد تكرار أو عدم تكرار السلوك في المراال الالحقة ،إذ يري أن نتائو السعلوك
والسيما التعز ز ة مناا تشكل الحافز أو الباعث الذي يدفإ األفراد للسلوك بءر قة معينعة فعي مودعف معا.

إن حصععول ال ععرد علععي المعععززاال أو المكافععكال علععي سععلوكياتام يسععتاير لديععه الدافعيععة للح ععال علععي هععذه
السلوكياال وتكرارهعا .فعلعي سعبيل الماعال عنعدما يعتم تعز عز الء عل علعي سعلوك معا كنءعق كلمعة معا ،فأنعه
يايععر دافعيتععه لتكعرار ماععل هععذا السععلوك .و ععري سععكنر أن التعز ععز ربمععا يتءععور ليصععب ذاتيععا ،حيععث يقععوم

ال عرد بسععلوك مععا ششععباع حاجعاال ودوافععإ لديععه دون تععأاير رععارجي ،كالءالع

الكت

الععذي يقععوم بمءالعععة بعععه

ليس من أجل اجتياز امتحان ما فحس  ،وانما للمتعة أو التسلية(.الزملول)2012 ،

وانءالد عام ممععا سععبق فععأن النظر ععة السععلوكية ركععزال علععى رفععإ مسععتوى دافعيععة الععتعلم مععن رععالل

تءبيقاتاععا التربويععة عبععر صععور التعز ععز المرتل ععة ،حيععث يبععدأ فاععم دافعيععة الءالع

والمكافععكال التععي تقععدم فععي الصععف المدرسععي ،فالمكافععأة هععي شععيء أو حععدث جععذا

بتحليععل دديععق للبواعععث
يقععدم كعادبععة لسععلوك

معين .والباعث هعو شعيء أو حعدث يشعجإ أو ال يشعجإ السعلوك .فمعاال الوععد بتقعدير ممتعاز كعان باعاعا
والحصععول ال علععي علععي التقععدير مكافععأة .واذا عززنععا باسععتمرار ننمععي عععاداال أو نزعععاال للتصععر بءععر

معينة(.عالم)2010 ،

النافعية في النظرية المعرفية:

تععري النظر ععة المعرفيععة أن األف عراد ال يسععتجيبون للماي عراال والح عوادث الرارجيععة أو الدارليععة علععي

نحععو تلق ععائي ،والدافعيععة عب ععارة عععن حال ععة دارلي ععة تحععرك أفك ععار المععتعلم ومعارف ععه وبنععاه المعرفي ععة ووعي ععه
وانتباهععه وتل ع عليععه لمواصععلة األداء للوصععول إلععى حالععة ت عوازن معرفيععة ،ولععذا فععأن الدافعيععة فععي النظر ععة

المعرفية تعتمد على المعالجاال المعرفية ل اية الوصول إلى توازن معرفي ،وتقوم ايوام على االرتياراال
والقع ارراال والرءععط واالهتمامععاال واعتبععار مععا يععادى إلععى النجععاا وال شععل ،وكععذلك تودعععاال النجععاا وال شععل

تلع ع

دو امر هام عام فععي التحليععل الم ععاهيمي للدافعيععة وي تععره هععذا االتجععاه أن ال ععرد بحاجععة إلععى اسععتيعا

معار جديدة وتحو لاا إلى مرءءاال معرفية مناسبة لكي يستءيإ ال رد الشعور بالسيءرة على الربعرة

الجديععدة وتمالاععا ،وبالتععالي يشعععر ال ععرد بععالتوازن المعرفععي ،ويماععل الت عوازن المعرفععي م اععوم الحاجععة إلععى
ال ام ،والحاجة إلى ال ام تشكل أهم بواعث دافعية التعلم لدى المتعلم.

(دءامي ودءامي.)216 ،2000 ،

ومن النظر اال المعرفية التي تحداال بشيء من الت صيل عن الدافعيعة نظر عة واينعر()Weiner

المسماة بنظر ة العزو ،حيعث تصعف كيعف تعاار ت سعيراال األفعراد وتبر عراتام لربعراال النجعاا وال شعل فعي
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دافعيععتام ،ويعتبععر" واينععر" مععن ابععرز علمععاء الععن س الععذين تبن عوا نظر ععة العععزو وربءاععا بععالتعلم والتحصععيل

الدراسي ،و رى انه يمكن تصنيف األسبا

التي يعزو إلياا الءال

نجاحه أو فشله حس

االاة أبععاد

هي مصادر العزو ومدى اباتاا وامكانية التحكم باا والسيءرة علياا.)Weiner, 1972(.

وتتناول النظر ة أربعة ت سعيراال للنجعاا وال شعل فعي موادعف اشنجعاز التعي يمعر باعا ال عرد :القعدرة

والجاععد وصعععوبة المامععة والحععظ ،ويصععنف اشيعععاز بالقععدرة والجاععد وععمن األسععبا
بال رد ،بينمعا صععوبة المامعة والحعظ ينعدرجان تحعال األسعبا

الدارليععة أو المتعلقععة

الرارجيعة ،و نظعر للقعدرة بأناعا علعى درجعة

من الاباال وال يمكعن ت ييرهعا علعى عكعس الجاعد العذي يت عاوال معن مودعف إلعى أرعر ،ومعن حيعث الابعاال

فععأن أي مامععة لاععا ص ع اتاا الراصععة ،وبالتععالي فععأن صعععوبة المامععة تتسععم بالابععاال ،علععى عكععس الحععظ
الذي يتسم بعدم الاباال وصعوبة التنبا بعه .ودعد أكعدال الد ارسعاال بعأن الءلبعة العذين يععزون سعب

فشعلام

إلععى عوامععل اابتععة (القععدرة ،صعععوبة المامععة) ،يععاار فععيام ال شععل بدرجععة عاليععة ،و نتععابام اليععأس وتععنر ه

معنوياتام واقتام بأن سام ،على عكس الذين يعزون ال شل ألسبا

مير اابتة كالجاد ،وتكمن المشعكلة

الرئيسععة باععذا الرصععوب عنععدما يعععزى ال شععل إلععى عامععل دارلععي واابععال وميععر دابععل للععتحكم .وكمععا أن

الءلبة الذين يرون النجعاا فعي الدارسعة راجععام إلعى الحعظ ومعزاج المعدرس أو عوامعل رارجيعة ،فاعاالء لعن
يبذلوا الجاد المءلو  ،مقارنة بالذين يرون أن النجاا أو ال شل يعتمد على جادهم.
(عسكر والقنءار)264 ،2005 ،

ول ععذا ترتل ععف الدافعي ععة المعرفي ععة لل ععتعلم ع ععن ميره ععا م ععن التوجا ععاال ف ععي تركيزه ععا عل ععى ال اعلي ععة

الذهنية ،وحيوية المتعلم ونشاءه ،وتدرله في تنظيم الربراال باد
باد

تحقيق التوازن المعرفي( .دءامي)2003 ،

إدرالاا وادماجعه فعي بنائعه المعرفعي

النافعية في النظرية اإلنسانية:
وتسععتند الدافعيععة فععي النظر ععة اشنسععانية علععى الحر ععة الشرصععية ،وتقر ععر المصععير ،والرمبععة فععي

النمو الشرصي من جان

ال رد ،أو كما يسميه ماسلو ( )Maslowتحقيعق العذاال ،لعذلك توجعه النظر عة

اشنسععانية اهتماماععا فععي المقععام األول بالدافعيععة الدارليععة ،ويقصععد باععا الموادععف التععي تتحععدى دععدراال ال ععرد

وتشبإ فيه الرمبة للتعلم والنمو والنجاا ،وهذه تمال حاجاال مسعتمرة علعى عكعس الحاجعاال ال سعيولوجية
التي تتودف عند إشباعاا ،لذلك ترتبط الدافعيعة فعي النظر عة اشنسعانية بالحاجعاال التعي تسعمو بعال رد إلعى

أعلى درجاال النمو والنوو.

وترتبط الدافعية في النظر ة اشنسانية بارم (ماسلو) للحاجاال ،الذي يظار على شكل هرم يبدأ

بالحاجاال ال سيولوجية عند داعدته ،و نتاي بالحاجاال المعرفية في دمته ،وتعتبر الحاجاال ال سيولوجية

الحاجععاال التععي تعرتبط بالسععالمة واألمععن حاجععاال فءر ععة ،فععي حععين أن الحاجععاال االجتماعيععة والشرصععية
والمعرفيعة والجماليعة حاجعاال مكتسعبة ،وتحعدث ماسعلو ععن مجمعوعتين معن الحاجعاال تصع ان المحركععاال
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التععي تكمععن وراء السععلوك اشنسععاني األولععى تتعلععق بالحاجععاال األساسععية أو مععا يءلععق علياععا الحاجععاال

الدفاعية ،ويعتبرها ماسلو ذاال أهمية في إاارة األفعراد وتوجيعه سعلوكياتام نحعو تحقيعق األهعدا  ،وتشعمل
هذه الحاجاال :حاجة البقاء مال (الحاجة للءعام والماء والد ء) وحاجاال األمن مال (التحعرر معن كعل

العوامععل ال يز ائيععة والن سععية التععي دععد تتععرك أذى للعوععوية) .أمععا المجموعععة الاانيععة فتسععمى حاجععاال النمععو

وهي مجموعة من الحاجاال التي تأتي عملية إشباعاا مباشرة بععد إشعباع الحاجعاال الدفاعيعة حيعث يعرى
ماسلو أن هذه الحاجاال يتم تءو رها وتوسيعاا نتيجة لربرة األفراد باا ،وهذه الحاجاال االاة أنواع هي:
حاجععة التحصععيل (المعرفععة وال اععم) والحاجععاال الجماليععة (التنظععيم والترتي ع

والصععد والجمععال) وحاجععاال

تحقيق الذاال (.)Ginsberg, 2005

والدافعيععة فععي النظر ععة اشنسععانية تتوععمن الدافعيععة الدارليععة والرارجي عة ،ولععذلك تجععذ

الدارليعة الحاجعة لتحقيعق الععذاال ،وتجعذ

الدافعيعة الرارجيععة الحاجعة لتقعدير الععذاال ،فيتءلع

الدافعيععة

األمعر عععادة

االهتمام األكبر بتحقيق الذاال ،لدى هاالء الذين فاال عليام إشباع كعل حاجعاتام الن سعية بدرجعة كافيعة،

واعءعائام الكايعر معن اشحسععاس باالرتيعاا البشعري والنبععل ،وذلعك بالمقارنعة بمعن تععم لعديام إشعباع الحاجععة
لتقععدير الععذاال ،وءبق عام لاععرم ماسععلو المقتععرا لنظر ععة الحاجععاال الن سععية ،ترت ع
والح ع

وتقععدير الععذاال وتحقيععق الععذاال فععي ترتي ع

الحاجععاال ل مععن والعءععف

زمنععي حركععي متععدرج ،فععأذا أشععبعال الحاجععاال األكاععر

أساسية بدرجة معينة ،فأنه تظار بعد ذلك الحاجاال األعلى ،وفي التعلم تتشكل الدافعية الدارليعة ألننعا
نع ععدفإ لكع ععي نع ععتعلم ،والدافعيع ععة الدارليع ععة تكيع ععف لاع ععذا الع ععنمط ،أمع ععا الدافعيع ععة الرارجيع ععة فتتشع ععكل بالتنع ععافس

والمكافئاال الملموسة (زايد،)131 ،2003 ،
النافعية في نظرية التحلي النفسي:

وتععر الدافعيعة فععي ظعل م اععوم النظر عة التحليليععة بأناعا حالععة اسعتاارة دارليععة السعت الل أدصععى

ءاداال اشنسان وذلك من اجعل إشعباع دوافعإ اشنسعان إلعى المعرفعة لتحقيعق ذاتعه ،وتعرى هعذه النظر عة أن
سلوك ال رد محكوم ب ر زة الجعنس ومر عزة الععدوان كمعا تاكعد هعذه النظر عة علعى أن الء ولعة المبكعرة هعي

الت ع ععي تحك ع ععم س ع ععلوك ال ع ع عرد ف ع ععي المس ع ععتقبل ،كم ع ععا تن ع ععادي تل ع ععك النظر ع ععة بم ا ع ععوم الدافعي ع ععة الالش ع عععور ة

 Unconscious Motivationلت سير ما يقوم به اشنسان من سعلوك دون أن يكعون دعاد ار علعى تحديعد

أو معرفععة الععدوافإ الكامنععة وراء هععذا السععلوك ،وهععو مععا يسععميه فرو ععد الكبععال  Repressionوحسع

هععذه

النظر ة يحدث ت اعل بين الرمباال الالشعور ة والتي نشأال عن دوافإ الجنس والعدوان ورمباال الء ولة

المبكعرة ،حيععث يقععوم المجتمععإ المكععون مععن الكبععار بمنععإ األء ععال مععن التعبيععر عععن مكنونععاتام ،لععذا يكبععال
السععلوك ،ويظاععر علععى شععكل سععلوك مقنععإ دععد يععادي إلععى ممارسععة بعععه أنمععاط السععلوك التععدميري حععول

الذاال أو المجتمإ ،لذلك يمكن ت سير العديد من األنماط السلوكية التي تبدو في ظاهرها ميعر سعوية أو
مير معقولة بدوافإ الشعور ة بعيدة عن إدراك ال رد ووعيه (كوافحة.)147 ،2004 ،
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ويسععترلب ممععا سععبق بععأن الدافعيععة فععي النظر ععة التحليليععة هععي منظومععة اشسععقاءاال الالشعععور ة

لدى ال رد ،التي تدفعه للقيام بنشعاءاال معينعة فعي المودعف الصع ي ،تشعكل انعكاسعام لاعا ،معن جاعة وتععد

حاف امز للمز د من الدوافإ عبر تلك المساراال الالشعور ة اشسقاءية من جاة أررى.

وهناك نمءان من الدوافإ لدى اشنسان دافإ الحياة ودافإ الموال ،،و رى أنصعار هعذه النظر عة

ب ععأن ه ععذين النمء ععين م ععن ال ععدوافإ ف ععي حال ععة صع عراع ،وانءلقع عوا م ععن ذل ععك ف ععي ت س ععير اس ععتمرار ة الس ععلوك
وتحر كه ،والتأكيد على أن سلوك ال رد محكوم بءبيعة تركيبه الورااي وت اعله في بيئته.

(الشنءي)6 ،1970 ،

خحصة

أسععترلب ممععا سععبق أن الدافعيععة للععتعلم هععي حالععة دارليععة تععدفإ الءال ع

التعل يمي  ،وتوجياه نحو تحقيق هد

لالنتبععاه الععي المودععف

معين أو ماية محددة  ،والدافعية للتعلم تعد شرط أساسي لنجعاا

العمليععة التربويععة  ،فاععي تسععاعد وتععدفإ المععتعلم الععي التحصععيل المرت ععإ  ،فاععي تعمععل علععي توجيععه السععلوك
لدي المتعلم نحو هد

معين  ،وهناك نظر اال عديدة تحث عن الدافعية للتعلم مناا السلوكية والمعرفية

واالنسانية  ،التحليل الن سي  ،أنا كباحاة سعو

أءبعق النظر عة السعلوكية ألناعا تعتمعد علعي رفعإ مسعتوي

دافعيععة الععتعلم عنععد المععتعلم مععن رععالل صععور التعز ععز  ،حيععث يقععدم مكافععأة لمععن أجععا

بشععكل صععحي ،

وبالتالي اذا عززنا باستمرار ننمي عاداال جيدة ومرتل ة .

تمهين:

ثانيا :الذكاء االنفعالي
يعتبر الذكاء االن عالي من أحدث أنواع الذكاءاال في مجعال علعم العن س اآلن ،ولقعد نمعا وتءعور

هععذا الم اععوم نتيجععة لءععابإ العصععر الععذي نع عيش فيععه ،والععذي يتءل ع

رايععة ميععر تقليديععة لم اععوم الععذكاء،

ف ععالمجتمإ اآلن يواج ععه العدي ععد م ععن التح ععدياال االدتص ععادية والص ععحية والاقافي ععة والسياس ععية والبيئي ععة والت ععي
تتءل

معن ال عرد لعيس فقعط دعدراال عقليعة لحعل المشعكالال التعي تواجاعه ،ولكعن يحتعاج أيوعا إلعي دعدراال

ان عالية واجتماعية يمكن من راللاا التعامل بك اءة مإ اآلرر ن.

و يعرتبط م اعوم نسعبة العذكاء ) Intelligence Quotient (IQبالقعدراال المعرفيعة كالقعدرة علعى

ال عربط بععين الم ععاهيم ،والقععدرة علععى الت كيععر المجععرد ،والقععدرة علععى الحكععم واالسععتنتاج ،والقععدرة علععى حععل

المشععكالال .أمععا م اععوم الععذكاء االن عععالي ) Emotional Intelligence (EQفي عرتبط باالن عععاالال،
والمزاج العام والمشاعر واألحاسيس(Salovey, & Sluyter, 1997) .و تحكم كعل معن العذكاء العقلعي

والذكاء االن عالي في سلوك األفراد اليعومي ،فعال يسعتءيإ العذكاء العقلعي العمعل بعدون العذكاء االن ععالي.
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وعنععدما يعمععل هععذان النوعععان م ععن الععذكاء بانسععجام وفعاليععة يرت ععإ أداء الععذكاء االن عععالي وكععذلك الق ععدرة

العقلية(Schilling, 1996) .

ولق ععد ول ععد م ا ععوم ال ععذكاء االن ع ععالي ف ععي التس عععيناال م ععن الق ععرن الماو ععي ،حي ععث الح ععظ العلم ععاء

والباحاون أن نجاا اشنسان وسعادته في هذه الحياة يتود ان علي مااراال ال عالدة لاا بذكائعه العقلعي

الععذي يعبععر عععن ن سععه بالتحصععيل الد ارسععي المرت ععإ ،وفععي أانععاء البحععث عععن تلععك الماععاراال التععي تصععنإ
السعععادة واالسععتق ارر الن سععي تبلععور م اععوم الععذكاء االن عععالي الععذي عرفععه العلمععاء بأنععه دععدرة االنسععان علععي

التعامععل االيجععابي مععإ ن سععه ومععإ اآلرععر ن بمععا يحقععق أكبععر دععدر مععن السعععادة لععه ولمععن حولععه( .كععردي،

)2010

وسععتقوم الباحاععة فععي هععذا الجععزء مععن االء ععار النظععري بتووععي وجاععاال نظععر البععاحاين لم اععوم ال ععذكاء
االن عععالي ،وموععامينه الوجدانيععة واالجتماعيععة ،وأهميععة الععذكاء االن عععالي واالتجاهععاال النظر ععة فععي نمععاذج
الذكاء االن عالي ومااراال الذكاء االن عالي وكي ية تعلم وتعليم ماعاراال العذكاء االن ععالي ،وعالدعة العذكاء

االن عالي بالتحصيل الدراسي.

الذكاء االنفعالي:

تنوعععال االتجاهععاال النظر ععة فععي تعر ععف م اععوم الععذكاء االن عععالي شععأنه فععي ذلععك شععأن الععذكاء

بالم اوم التقليدي ،على الرمم من حدااة الم اوم في التراث الن سي.

وتع عواترال الت س ععيراال العلميعععة ل ععذلك عب ععر د ع عراءة متأني ععة عميقع ععة لاع ععذا البعع ععد م ع ععن دعبع ععل جولمعععان

( )Goleman,1995الععذي اصععدر كتابععه فععي (الععذكاء االن عععالي) وتنععاول فيععه بأسععاا

ارتبععاط حركععة

االن ع ععاالال بال ععدماغ وت اص ععيل تل ععك االرتباء ععاال العص ععبية ،وبالت ععالي تش ععكلال نظر ععة جولم ععان لل ععذكاء

االن عععالي فععي هععذا الصععدد ،علمعام بععأن تلععك االرتباءععاال دععد أشععار إلياععا ديكععارال فععي القععرن السععابإ عشععر،
ولك ععن ل ععم يلت ععال أح ععد لمقولت ععه ،ب ععأن االن ع ععاالال ال تع عرتبط بحرك ععة المش ععاعر بق ععدر م ععا تع عرتبط بأعص ععا

بالدماغ ،باعتباره المحرك والماجو ،ولكن المقولعة أرعذال شعارتاا فعي أوارعر القعرن العشعر ن ،معإ حركعة
جولمععان لمحععو األميععة الوجدانيععة ،فععي ارتبععاط االن عععاالال بالحركععة العصععبية بالععدماغ ،فععي حععين توجاععال

راى بعاحاين آرععر ن نحعو الععذكاء االن عععالي معن رععالل د ارسعة ماا ارتععه أو دد ارتععه أو أبععاده ،وانءالدععا ممععا
سبق تبرز حالة تنوع االتجاهاال التي تناولال م اوم الذكاء االن عالي( .سعيد)2006 ،

المعنى اللغوي للذكاء االنفعالي :

 الـــ ءذكاء :حععدة ال عااد .والععذكاء سععرعة ال ءنععة ودل ع ي ذكععي وصععبي ذكععي إذا كععان سععر إ ال ءنععة،
والذكاء في ال ام أن يكون فاما تاما سر إ القعبول(.ابن منظور.)1994،287 ،
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 االنفعا  :مشتقاه من ردود ال عل ،وال عل كناية عن كل عمل متعد أو ميعر متععد ،فقولنعا فعلعال
الشيء فان عل كقولنا كسرته فانكسر (ابن منظور.)529 ،1994 ،
حي ععث تلعع ع

شعععوري ذاتععي ،وجان ع

االن ع ععاالال دو ار هام ععا ف ععي تش ععكيل شرص ععية ال ععرد وس ععلوكه ،وتت ععألف م ععن جانع ع
رععارجي ظععاهر يتماععل فععي التعبي عراال والحركععاال التععي تبععدوا علععي ال ععرد المن عععل،

وكذلك في االرتالالال الوظي ية التي تء أر علي أجازة الجسد كاوء ار التن س ور قان القل .

(م ربي)2007 ،

ويعــرف ( )Wechclerالمشعار إليععه فعي (أبععو حععو و والمرجعل )81 ،1994 ،بععأن الــذكاء هععو
"القدرة الكلية لل رد على العمل الااد

والت كير المنءقي والت اعل الناج مإ البيئة".

ويعرف قاموس اكسفورن المشار إليه في (األعسعر وك عافي )72 ،2000 ،بعأن االنفعـا هعو

اوء ار أو تاعيو فعي العقعل أو المشعاعر أو العواءعف ،وبمعنعى آرعر اسعتاارة فعي الحالعة العقليعة فاعي
مشاعر معينة تصاحباا أفكار محددة وحالة ن سية وبيولوجية واستعداداال مت اوتة للسلوك.

وهناك مترادفاال متنوعة لالن عال تاير تسااالال لدى علماء الن س ،في مجال ماهيعة ال عرو بيناعا ،ودعد

تناولاا سع ان ()11 ،2003
إذ يعـءـرف االنفعــا

بأنععه ظععاهرة تجر بيععة ذاتيععة أو حالععة ن سععية مركبععة ،وهععو جانع

مععن جوان ع

الوجدان ،والسلوك االنفعـالي اسعتجابة مركبعة تعتمعد علعى اشدراك للمودعف ،واالوعء ار االن ععالي هعو
حالة تكون فياا االستجابة االن عالية مير مناسبة لمايرها سواء بالز ادة أم النقصان.

تعريف الذكاء االنفعالي اصطححا:

تنوعععال وجاععاال نظععر البععاحاين فععي تحديععدهم لم اععوم الععذكاء االن عععالي ،وموععامينه الوجدانيععة

واالجتماعية ،وتدرج الباحاة تعر اال عدد من الباحاين على النحو اآلتي:

يعرف سالوفي ومايرو كاريوسو الذكاء االنفعالي بأنه القدرة على مرادبة المشاعر واالن ععاالال

الذاتية ومشاعر األرر ن ).)Mayer& Caruso& Salovey, 1999

ويعرفه جولمـان بأنعه مجموععة معن القعدراال المتنوععة التعي يمتلكاعا األفعراد والالزمعة للنجعاا فعي

جوانع ع

الحي ععاة المرتل ععة ،والت ععي يمك ععن تعلما ععا وتحس ععيناا وتش ععمل المعرف ععة االن عالي ععة وادارة االن ع ععاالال

والحماس والماابرة وح ز الن س وادراك ان عاالال اآلرر ن وادراك العالداال االجتماعية.

(.)Goleman,1995 ,40

وحدده جولمان ب ام االن عاالال الذاتية وِادارتاا وتح يز الذاال والتعر علعى ان ععاالال اآلرعر ن

وحسن التعامل معام (.)Goleman, 1996,49
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و اكععد جولمععان بععأن م اومععه عععن الععذكاء االن عععالي مبنععي علععى م اععوم جععاردنر فععي الععذكاءاال

المتعددة و تحدد باآلتي:



الذكاء الشرصي الذاتي Inter- Personal Intelligence

الذكاء الشرصي االجتماعي Social Inter-Personal Intelligence
اع عععن الععذاال مشع ٍ
عتق مععن الت كيععر
ويتشــك الــذكاء الشخصــي الــذاتي بتشععكيل نمععوذج صععاد ٍ وو ٍ

فيمععا وراء المعرفععة واسععتردام هععذه القععدرة فععي الحيععاة ،و تماععل هععذا الععذكاء فععي أعمععال األءبععاء والن سععيين
والمرشععدين االجتمععاعيين و يتحقــق الــذكاء الشخصــي االجتمــاعي مععن رععالل إدامععة العالدععاال والتواصععل

والتعاون االجتماعي بين الناس ،و تمال هذا الذكاء في أعمال المعلمين والسياسيين(.سعيد.)2006 ،

ويعـرف بــار ون ( )Bar-On,2005,41للعذكاء االن عععالي بأنعه مجموععة منظمععة معن الماععاراال

والك اياال مير المعرفية في الجوان
معالجة المءال

الشرصية واالن عالية واالجتماعية والتعي تعاار فعي دعدرة ال عرد علعى

والو وط البيئية وهو عامل مام لتحديد ددرة ال رد على النجاا في الحياة.

ويعرفــه ســالوفي الـوارن فععي( .)Goleman,1995, 43بأنععه وعععي الشععرب بمشععاعره وحسععن

إدارتاععا بحيععث يكععون مصععد امر للدافعيععة فععي ذاتععه ،ويمتلععك القععدرة علععى التعععاءف وحسععن إدارة عالداتععه مععإ

اآلرر ن (.)Goleman,1995, 43

ويعرفــه األعســر وكفــافي ( )9 ،2000بأنععه بنععاء الربعرة الحيععة لععدى المتلقععي التععي يععن مس فياععا

فيترللاا وتترللعه ،ليرعرج مناعا بربعرة جديعدة ،تععدل رب ارتعه ورا تعه ،كمعا هعو يععدل فياعا و تبعإ فعي ذلعك

مناجام واوحام ،و نشأ من ذلك ماهية الذكاء االن عالي.
ويعرفه العيتي المشار إليه (سعيد )2006 ،بأنه عمليعة ت ييعر أنمعاط الت كيعر ،وءر قعة النظعر

ٍ
إلى األمور ،بحيث تولد في الن س اكبر ٍ
ممكن من المشاعر اشيجابية ،وألءول فترة ممكنة.
ددر
تعريفات الذكاء االنفعالي يمكن مححظة ما يأتي:
وتري الباحثة نه من خح مراجعة
ٍ


تتنععوع تعر ععاال م اععوم الععذكاء االن عععالي عنععد البععاحاين ،ولكناععا تتركععز فععي اعتبععاره معرفععة ال ععرد

لن سععه واآلرععر ن ،فععي ظععل الععوعي بالععذاال ،وادارة االن عععاالال ،وتح يععز الععذاال ،والقععدرة علععى
التعاءف ودراءة مشاعر اآلرر ن ،والتواصل مإ اآلرر ن في ظل المااراال االجتماعية.


يشععكل الععذكاء االن عععالي حالععة ت اعععل بععين الععذكاء الشرصععي الععذاتي ،والععذكاء االجتمععاعي وفععق



يعد الذكاء االن عالي حالة من التدارل واالندماج بين المعرفة واالن عال.

نظر ة جاردنر في الذكاءاال المتعددة.
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تتنوع التعر اال بين اعتبار الذكاء االن عالي مجموعة من القعدراال المتمالعة فعي العوعي والتنظعيم

لالن عععاالال والتعععاءف والتواصععل مععإ اآلرععر ن وبععين اعتبارهععا ماععاراال أو مكونععاال أو أبعععاد أو
نماذج للذكاء االن عالي.


تبععرز التعر ععاال وج ععود عالد ععة ارتباءيععه ب ععين ال ععذكاء االن ع ععالي والنجععاا ف ععي المواد ععف الحياتي ععة



يشعكل العذكاء االن عععالي وفعق معا سععبق حالعة دمعو مععا بعين ماعاراال الت كيععر والك ايعاال االن عاليععة

المتنوعة.

ومااراال االتصال في مكون واحد.

همية الذكاء االنفعالي:

تتمال أهمية الذكاء االن عالي في:
 .1يع ععد ال ععذكاء االن ع ععالي بجانع ع

الق ععدراال العقلي ععة األر ععرى بأن ععه أح ععد الرك ععائز األساس ععية ف ععي تن ععوع

الحلععول للعديععد مععن المشععكالال ،فالعقليععة التععي تععامن بتعععدد األبعععاد والععراي ،وتتءععور وفععق هععذا
التعدد هي العقلية التي تنمو وتتءور في مناخ صحي ،وتسام في ترسيخ القيم اشنسانية العليا.

 .2يساعد الذكاء االن عالي األفراد علي االبتكعار ،الحع  ،المسعاولية ،االهتمعام بعاآلرر ن باشوعافة
إلي تكو ن أفول الصداداال والعالداال االجتماعية ،كما أنه توجد عالدة بعين العذكاء االن ععالي
والتوجه نحو األهدا

والروا عن الحياة.

 .3وتتو ع أهميععة الععذكاء االن عععالي مععن أهميتععه فععي تحقيععق التواصععل والتوافععق مععإ اآلرععر ن وفاععم
مشععاعرهم والتعععاءف معاععم ،فقععد أشععار جولمععان إلععي أن النجععاا فععي الحيععاة يتءل ع

الذكاء العام % 80 ،من الذكاء االن عالي.

 .4يساعد الذكاء االن عالي األفراد والءال

 % 20مععن

بصورة راصة علي األداء األكاديمي.

 .5تحقيععق التوافععق واالنسععجام دارععل الماسسععاال فععي العالدععاال بععين العمععال وأن األفعراد الععذين لععديام
هذا النوع من الذكاء يسعتءيعون اسعتردام المعدرالال الوجدانيعة فعي الحكعم واترعاذ القع ارراال ،كمعا

أن الدد ععة ف ععي التعبي ععر ع ععن االن ع ععاالال تجع ععل األفع عراد د ععادرون عل ععي االتص ععال الوج ععداني م ععإ

اآلرر ن(.كردي)2010 ،

االتجاهات النظرية في نماذج الذكاء االنفعالي:

تنوعععال اتجاهععاال البععاحاين فععي تحديععد م اععوم وماععاراال وابعععاد الععذكاء االن عععالي وععمن نمععاذج

متنوعة ،ومن رالل الدراساال التي تناولال الذكاء االن عالي يمكن استرالب النماذج اآلتيعة فعي العذكاء
االن عالي:
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نموذج جولمان للذكاء االنفعالي:
ويحدد جولمان مااراال الذكاء االن عالي وفق النموذج اآلتي)Goleman, 1996( :



المعرف ععة االن عالي ععة :وتتما ععل ف ععي ال ععوعي بال ععذاال والتع ععر عل ععى الش عععور ود ععال حدوا ععه ورص ععد
المشاعر واالن عاالال وفاماا ويعتبر الوعي بالذاال هو البعد األساسي في الذكاء االن عالي.



إدارة االن عععاالال :وتشععتمل علععى القععدرة علععى التعامععل مععإ االن عععاالال وادارتاععا بشععكل مالئععم



تح يز الذاال أي توجيه االن عاالال لتحقيق هد

معين لل رد ،وأن يكون ال رد مصدر الدافعيعة



إدراك ان عاالال اآلرر ن وتتومن القدرة على التعاءف مإ اآلرر ن ومعرفعة ان ععاالتام والقعدرة

وتادئة الن س والترلب من القلق والمشاعر السلبية.
لذاته.

علععى التقععاط اششععاراال االن عاليععة لبرععر ن وتبنععي هععذه المقععدرة علععى أسععاس الععوعي باالن عععاالال

وتعتبر ماارة إنسانية ورور ة في األعمال القيادية.


إدارة العالداال االجتماعية وهذا المجال يتءل

الك اية االجتماعية و تءلع

الماعاراال التأاير عة

شدارة ان عاالال اآلرر ن ووبءاا ،ويعتبر هذا البعد متءلبام هامام فعي القيعاداال العليعا واألعمعال

التي تتءل

اتصاالال مإ المجتمإ بشكل مكاف.

نموذج بار ون للذكاء االنفعالي:

ويحدد بار أون ( )Bar-On, 1997مكوناال الذكاء االن عالي باالعتماد علعى نظر تعه وم اومعه

للذكاء االن عالي و أشعار إلعى أن العذكاء االن ععالي يتكعون معن ( )15ك ايعة موزععة علعى رمسعة مكونعاال
بين الجوان


الشرصية واالن عالية واالجتماعية وهي:

المكونعاال الشرصعية الدارليعة :)(Intrapersonal Componentsوتتكعون معن مجموععة معن
الك ايععاال التععي تسععاعد ال ععرد علععى التعامععل مععإ ن سععه بنجععاا وهععي :الععوعي بالععذاال وتوكيععدها
وتقدير الذاال واالستقاللية.



مكوناال العالداال بعين األشعراب ( :)Interpersonal Componentsتتكعون معن مجموععة
من الك اياال التي تسعاعد ال عرد علعى إدامعة عالدعاال شرصعية ناجحعة وذاال تعأاير إيجعابي علعى

اآلرر ن وتشتمل على التعاءف والك اءة االجتماعية والعالداال الشرصية.


المكون ععاال التكي ي ععة ( :)Adaptability Componentsوه ععي مجموع ععة م ععن الك اي ععاال الت ععي
تساعد ال رد على التكيف الناج مإ وادإ الحياة ومتءلباال البيئة المحيءعة وهعي ارتبعار الوادعإ

والمرونة وحل المشكالال.
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مكونعاال إدارة التعوتر ( :)Management Componentsوهعي مجموععة معن الك ايعاال التعي
تساعد ال رد علعى إدارة الوع وط ومقاومعة االنعدفاع ووعبط العذاال وتشعتمل علعى تحمعل التعوتر

والو ط الن سي ووبط االندفاع.



مكوناال المزاج العام وهي مجموعة من الك ايعاال التعي تسعاعد ال عرد علعى إدراك حالتعه المزاجيعة

وت ييرها وتشتمل على الت اال والسعادة).)Bar-On , 2005

 التعبي ععر اشيج ععابي ) :(Positive Impressionوتعن ععي د ععدرة ال ععرد عل ععى ب ععذل الجا ععد لرل ععق
االنءباع الذاتي اشيجابي العالي.
نموذج ماير وكاروسو وسالوفي:
ويحععدد مععاير وكاروسععو وسععالوفي النمععوذج التععالي للععذكاء االن عععالي و تكععون مععن مجموعععة مععن

القدراال الرئيسة التي تم تصني اا إلى أربعة مجاالال وهي:
 القنرة على الوعي االنفعالي:


وتتو ععمن الق ععدرة عل ععى ِإدراك االن ع ععاالال بدد ععة والتعبي ععر عنا ععا وتتو ععمن ك ععذلك التقي ععيم الت ععدديق

لالن عاالال الذاتية وان عاالال األرر ن.

 القنرة على استخنام االنفعاالت:


وتتوععمن القععدرة علععى اسععتردام االن عععاالال لتقويععة وتسععايل الت كيععر وتتوععمن كععذلك القععدرة علععى

الربط الدديق يبن االن عاالال وبعه األحاسيس.

 القنرة على فهم االنفعاالت ونالالتها:


وتتوععمن القععدرة علععى تحليععل االن عععاالال إلععى أجعزاء وفاععم االن عععاالال ،وكععذلك القععدرة علععى فاععم
المشاعر المتدارلة والمعقدة في الموادف االجتماعية.

 القنرة على إنارة االنفعاالت:


وتتومن القدرة على إدارة ة المشاعر الذاتية ومشاعر اآلرر ن ووبط المشاعر السلبية وت يير

الحالة المزاجية (.)Mayer,Caruso,&Selovey,1999

نموذج وايزنجر:

يستند وايزنجعر ( )Weisinger , 2004فعي بنعاء هعذا النمعوذج علعى نظر عة سعالوفي ومعاير فعي

العععذكاء االن عع ععالي ،حيع ععث يتوع ععمن هع ععذا النمعععوذج اع ععالث ك ايعععاال متصع ععلة بالبعع ععد الشرصعععي
Intrapersonalوك ايتين متصلتين بالبعد بين الشرصي Interpersonal
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ويحتوي البعد الشرصي للذكاء االن عالي على الك اياال اآلتية:


الوعي بالذاال  :Self-Awarenessوهو مرادبة ال رد لن سه من رالل أفعاله ،ومحاولعة التعأاير
بنتائو أفعاله لتصب اكار فعالية.



إدارة االن عاالال  :Managing Emotionsوهو فام االن عاالال الذاتيعة ،والسعيءرة علعى هعذه



الدافعية الذاتية  :Self- Motivationويقصد باا تمييز واسعتردام المصعادر المتاحعة للدافعيعة

االن عاالال واستردام ذلك في التعامل مإ األمور بشكل منتو.

(الدارليعة والرارجيعة) السعت الل ال عرب ب اعليعة ،وهعذه الك ايعة تتوعمن الحعديث العذاتي Self-
 Talkوتدر

الذاال  Self- Coachingأما الك ايتان المتصلتان بالبعد بين الشرصي فاما:



االتصال الجيد :وهو تءو ر مااراال اتصال فاعلة ،واالنرراط في ممارسعاال االتصعال ال اععل



مرادبة االن عاالال :وهي مسعاعدة األرعر ن فعي إدارة ان ععاالتام واسعت الل دعدراتام بأدصعى درجعة

في بناء العالداال.
ممكنة.

نموذج مونتيماير وس ي:

يشععير مونتيمععاير وسععبي ( )Montemayor & Spee,2004إلععى أن الععذكاء االن عععالي الععذي

ددمع ععه بعع ععه البع ععاحاين الع ععرواد فع ععي الع ععذكاء االن عع ععالي ماع ععل جولمع ععان ( )Golemanومع ععاير وسع ععالوفي

( )Mayer & Saloveyوماايوز ( )Mathewsيمكن تصعني ه فعي فئتعين رئيسعتين تتوعمنان مشعاعر
ال رد -مقابل مشعاعر اآلرعر ن والعوعي ( – )Awarenessمقابعل إدارة االن ععاالال ( Management
 )of Emotionsوهكذا افتروا أن الذكاء االن عالي يتومن أربعة أبعاد هي:


الععوعي (اشدراك) االن عععالي للععذاال  ::Emotional Self- Awarenessوهععي القععدرة علععى
تمييز االن عاالال الذاتية.



الععوعي (اشدراك) االن عععالي لبرععر ن  :Emotional Other-Awarenessوهععي القععدرة علععى
تمييز ان عاالال اآلرر ن



اشدارة االن عاليعة للعذاال Emotional Self Manageme:وهعي الك ايعة التعي تمكعن ال عرد معن



اشدارة االن عاليعة لبرعر ن :Emotional Other Management :وهعي الك ايعة التعي تمكعن

السيءرة على االن عاالال الذاتية

ال رد من السيءرة على ان عاالال اآلرر ن.

وسععتقوم الباحاععة بتبنععي نمععوذج بععار أون للععذكاء االن عععالي ،ودععد صععمم بععار-أون مقياس عام للععذكاء

االن عالي مكونام من ( )60فقعرة ،وحعدد فيعه المكونعاال والعناصعر التعي تشعكل العذكاء االن ععالي كمعا يلعي:
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(الك ععاءة االجتماعيععة ،الك ععاءة الشرصععية ،التكيععف ،إدارة الو ع وط ،الم عزاج العععام ،االنءبععاع اشيجععابي)،
وهععو المقيععاس ال ععذي سععتقوم الباحا ععة باسععتردامه ف ععي د ارسععتاا الحاليععة للتع ععر إلععي العالد ععة بععين ال ععذكاء

االن عالي والتحصيل الدراسي  ،وذلك ألنه ءبق علي ن س المرحلة العمر ة .

مهارات الذكاء االنفعالي:

وترتبط مااراال الذكاء االن ععالي بمت يعراال ذاال ءعابإ ان ععالي ،تسعام بعوزن نسعبي مسعاو للعوزن

النسبي الذي تسام بعه المت يعراال المعرفيعة فعي النجعاا المدرسعي والنجعاا فعي الحيعاة بشعكل ععام ،ويشعير
إلياا عكاشة ( )2005على النحو اآلتي:


الثقــة :ويقصععد باععا إحسععاس ال ععرد بقدرت عه علععى السععيءرة ووععبط الععذاال ،إوععافة إلععى اشحسععاس
بالت عاال واالستبشععار بالمسعتقبل ،ممععا يعادي بءبيعععة الحعال إلععى اشحسعاس بالقععدرة علعى اشنجععاز

والاقة والقدرة على النجاا.



حب االسـتطحع والفضـو المعرفـي :و يتعدعم هعذا ال وعول فعي حعال اكتشعا
الجديدة واستمتاعه باذا االكتشا

المعتعلم ل شعياء

واالبتااج العام عنعد تعلعم ومحاولعة تقصعي الحقعائق الجديعدة،

واشدبال على المراءرة والتصدي للمجاول.



القصــن واســتقرار النيــة والســلوك الهــانف :ويقصععد بععه إظاععار المععتعلم رمبتععه فععي التععأاير علععى
مجمل الظرو

البيئية ،مما يدعم الماابرة واشصرار على تحقيق األهدا

المنال ،وكذلك تدعيم ميلام إلى حل المشكالال والت ل



علياا.

االرتباط باآلخرين :ويقصد به القدرة على االندماج االجتماعي مإ األرر ن ،مما يعدعم إمكانيعة
النجاا في المدرسة ،واكتسا



حتى وان بدال بعيدة

العديد من المااراال االجتماعية.

القنرة على التواص  :وتتماعل فعي القعدرة علعى تبعادل الرسعائل االن عاليعة ميعر المنءودعة وفاماعا،
والق ععدرة عل ععى معالجتا ععا معرفي ععا ،واس ععترالب داللتا ععا االجتماعي ععة ،واع ععادة ص ععيامتاا بص ععورة
إيجابية تساعدهم على الت اعل اشيجابي مإ األرر ن.

ويشير (التميمي )27 ،2002،إلى أن هناك خمس مهارات للذكاء االنفعالي هي على النحو اآلتي:


مهــارات اإلنراك الــذاتي :ويقصععد باععا أن يععدرك النععاس األذكيععاء كيععف يحسععون ويشعععرون ومععاذا



المهارات االجتماعية :وترتب بكي ية االتصال باآلرر ن وكي ية إدامة العالداال والعروابط ،وأن

يدفعام ويح زهم وما الذي يبعث اشحباط في ن وسام وكيف ياارون في ن وس ال ير.

يحسن ال رد االنتباه واشص اء ،ويكيف اتصاالته باآلرر ن حسبما يعتالءم معإ احتياجعاال هعاالء

الناس.
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التفاؤ  :وتنمى هذه الك اية من رالل بناء موادف إيجابية في الحياة ،والنظعرة للمسعتقبل بت عاال
ومحاولة تحقيق األهدا



رمم كل العقباال والمصاع .

التحكم العاطفي :وتتحقعق تلعك الماعارة معن رعالل التعامعل معإ اشرهعا والقلعق وحعاالال اشجاعاد
العصبي والرالفاال الشرصية مإ اآلرر ن بادوء وانوباط في السلوك



مهــارات المرونــة :وتتحقععق هععذه الماععارة مععن رععالل التكيععف مععإ الت يعراال واسععتعمال المرونععة فععي

حل المشكالال لووإ رياراال أررى وايجادها.

تعلم وتعليم مهارات الذكاء االنفعالي:

ياكععد البععاحاون فععي مجععال الععذكاء االن عععالي علععى أهميععة ت ل ععل ماععاراال الععذكاء االن عععالي فععي

المناهو التدر سية اليوميعة ،التعي تسعاعد الءلبعة علعى تءعو ر ماعاراتام ل ايعاال تحقيعق النجعاا فعي األداء
األكاديمي والحياة.

ولععذلك يعنععى الععذكاء االن عععالي بءبيعععة األف عراد والجماعععاال والمجتمععإ برمتععه .ويمكععن لل ععرد مععن

رععالل تنميععة ماععاراال الععذكاء االن عععالي أن يوععإ عالدععة بععين ان عاالتععه وت كيععره مععن ناحيععة ،وبععين ت كيععر
اآلرر ن وان عاالتام الذين يتعامل معام من ناحية أررى ،بحيث يجعل تلك العالدة بماابة الجسعر العذي
يادي به إلى الوصول إلى النجاا فعي المجعاالال المرتل عة معن الحيعاة ،و عادي بالتعالي معن ناحيعة أرعرى
إلى تقوية الذكاء االن عالي لعدى ذلعك ال عرد ،وهعذه معن أهعم رصعائب العذكاء االن ععالي ،ومصعدر ال ائعدة

من دمو موووعاال الذكاء االن عالي في المنااج التربوي(سعيد)2006 ،

وتتوجه حركعة تءعو ر المنعاهو الحدياعة إلعى االهتمعام بالبنعاء الن سعي والبنعاء االجتمعاعي ،وح عظ
الععنشء مععن كععل مععا ياععدد السععالمة الشرصععية والمجتمعيععة ،مععن رععالل مووععوعاال تسععام فععي إدارة الععذاال
والعالداال.

من رالل موووعاال العذكاء االن ععالي التعي تجمعإ بعين القعدرة الذاتيعة علعى العوعي باالن ععاالال
وادارتا ععا وتنظيما ععا وب ععين الق ععدرة االجتماعي ععة عل ععى فا ععم مش ععاعر اآلر ععر ن وت اما ععم ومش ععاركتام وج ععدانيام
وتحقيقا لنجاا في االتصال باآلرر ن.

ولقد أابتال الد ارساال أن التعلم الذي يحرك مشعاعر التالميعذ ،و ايعر ان ععاالتام نحعو العتعلم ،هعو

أدوى أنواع التعلم ،ألن االن عاالال تحتل مكانة الصدارة في الدماغ ،وتعمل على تنمية الت كيعر وتح يعزه،
وتساعد على التعلم ال اعل ،وان تقييم التالميذ باستردام آلياال ترز ن االن عاالال وبرمجتاا في الدماغ،
تعءي ال رصة لتقييم الذكاء االن ععالي ،والبعد معن التأكيعد علعى أن المنعاخ االن ععالي فعي ال رفعة الصع ية،

مام لل اية ،شنجاا عملية العتعلم ،لعذلك يعدعو بععه علمعاء العن س إلعى إدمعاج االن ععاالال فعي العمليعة
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التربوية ،لِما تواترال به الدراساال من أن استردام مااراال الذكاء االن عالي في التعليم ،يعد ماشع ار هامعام
على التنبا بارت اع مستوى التحصيل والنجاا األكاديمي والماني بدرجاال ت و الذكاء العام.
ويشععير جولمععان ( )Goleman,1998إلععى أن الععذكاء االن عععالي يتءععور مععإ مععرور الودععال ،وأنععه

يمكن تعليمه في أي ودال ،وكلمعا تعم التعدر

عليعه فعي ودعال مبكعر ،كعان ذلعك أسعال ،وهعو يت يعر أانعاء

حياة اشنسان ،ويمكن تحسينه من رالل البرامو التدر بية والتدرل العالجي.

ِ
تحدياال الحياة ،وي ِعُّده
ومن مزايا التدر على مااراال الذكاء االن عالي ،أنه يعُّد ال رد لمواجاة ّ
ٍ
بشكل أفول مإ متءلباال البيئة ،و ز د من فرب نجاحه في حياته العملية والعلمية.
للتكيف
والذكاء االن عالي يمكننا من استردام أفول السبل لتصب ان عاالتنا أداة ءبيعة دويعة ،تسعاعدنا

علععى تحقيععق أدصععى مععا عنععدنا مععن إمكانيععاال بععدال مععن أن تكععون عائقععا فععي وجانععا ،وهنععا تتأكععد أهميععة
استراتيجياال إدارة االن عاالال في معواءن الصعراع واالكتئعا

فعي منحنعا هعذه القعوة الراردعة ،التعي تمكننعا

من تجاوز المحبءاال وتحقيق األهدا .
و اكد مايرز وتاكر( )Myers & Tucker, 2005على أهمية تعز ز وتنشيط العذكاء االن ععالي
في المدارس والكلياال من رالل تجسيد نظر ة الذكاء االن ععالي فعي المناعاج ،وز عادة ماعاراال االتصعال،

ألن نظر ععة الععذكاء االن عععالي تقتععرا أن األشععراب األذكيععاء ان عالي عام يعملععون بشععكل جيععد مععإ اآلرععر ن،
ويكونععون مووععإ تقععدير واحت عرام ،ألناععم يعملععون علععى توظيععف ماععاراال الععذكاء االن عععالي فععي سععلوكام
الشرصي.
ويشععير سععولتير إلععى أن" بنععاء الماععاراال األساسععية للععذكاء االن عععالي عنععد الءععال

فععي الم ارحععل

الد ارسععية المبكع عرة يع ععد امع ع امر و ععرور ام ،وذل ععك م ععن ر ععالل دمجا ععا بالمنا ععاج واألنش ععءة المدرس ععية المرتل ععة
والبرامو التأهيلية والتدر بية المرتل ة التي تركز على مااراال الذكاء االن عالي " (.)Salter, 2000

ويشععير جععابر ( )227 ،2004إلععى أن مهــارات الــذكاء االنفعــالي تمكععن المععتعلم مععن فاععم الجوان ع
الوجدانية واالجتماعية فعي حياتعه ،والتصعر فياعا والتعبيعر عناعا علعى نحعو يمكنعه معن اشدارة الناجحعة

لماماتععه الحياتيععة كععالتعلم وتكععو ن العالدععاال وحععل المشععكالال الحياتيععة اليوميععة ،والتكيععف مععإ مءال ع

النمععو المعقععدة ،وهععي توععم الععوعي بالععذاال ،ووععبط الععذاال ،والعمععل تعاونيعام ،ورعايععة الععذاال واألرععر ن،
وهذا يرسخ أهمية توظيف الجاود التربوية ل اية تعميم مااراال العذكاء االن ععالي عبعر الموادعف الصع ية،

واس ععتامارها لتنمي ععة ما ععاراال اتر ععاذ القع عرار وح ععل المش ععكالال ،فو ععالم ع ععن تنمي ععة االتجاه ععاال واألنم ععاط
السععلوكية والتكو نععاال المعرفيععة للءلبععة التععي تتععي لاععم تكععو ن م اععوم ذاال يتسععم بالصععحة والك ايععة ،علععى
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نحو شامل وجدانيا واجتماعيا وأكاديميام وجسميا ،بسعب

التي تحققاا تنمية مااراال الذكاء االن عالي لدى الءلبة

العالدعة الوايقعة بعين هعذه المجعاالال أو الجوانع

يمكن تعلم وتعليم مااراال الذكاء االن عالي من رالل ادماجاعا فعي المنعاهو التدر سعية ،وبالتعالي

تسععاعد الءلبععة علععي تءععو ر مايععاتام لتحقيععق النجععاا فععي األداء األكععاديمي ،وأيوععا مععن رععالل االهتمععام

بالقع ععدرة الذاتيع ععة علع ععي الع ععوعي باالن عع ععاالال وادارتاع ععا والقع ععدرة االجتماعيع ععة لمشع ععاعر وان عع ععاالال اآلرع ععر ن

ومشاركتام وجدانيا ،وكذلك االهتمام بمشاعر وان عاالال التالميذ فاي أدوي أنواع التعلم ،مإ األرذ بعين
االعتبار أهمية المناخ االن عالي في ال رفة الص ية شنجاا عملية التعلم.

عحقة الذكاء االنفعالي بالتحصي النراسي:

يعد الذكاء االن عالي والتحصيل األكاديمي مترابءان ،لذا فقد أشار الكاير من الباحاين إلي أنعه

يج ع

أن يععدرس الععذكاء االن عععالي وععمن المنععاهو الد ارسععية ،كمععا أن معععدل الععذكاء لععيس وحععده المعيععار
ال ععذكاء االن عععالي وال ععذكاء الوجععداني أيو ععا دور كبيععر ف ععي نج ععاا

الوحيععد للنج ععاا والت ععو  ،ولك ععن يلع ع

الشرب)Abo samra.2000( .
فقعد أشعار بعار -أون ) (Bar-on,2000المشعار إليعه فعي (العبوشعي )2009 ،بأنعه إذا كعان

الذكاء المعرفي م تاا النجاا في المجال الدراسي ،فأن الذكاء االن ععالي يعتبعر بوابعة النجعاا فعي الحيعاة
العامععة ،فاكتسععا

الءالع ع

للععذكاء االن ع ععالي ال يقععل أهمي ععة عععن التأهي ععل األكععاديمي .ود ععد أشععار م ععايرو

سععلوفي) ) (Mayer & Salovey,1995المشععار إليععه في(العبوشععي )2009 ،إلععى إمكانيععة تحسععين

التحصيل األكاديمي للءلبة بتنمية المااراال االن عالية واالجتماعية لديام .وذلك معن رعالل رفعإ مسعتوى

الوعي بالذاال  ،والت ام العءو  ،وحل المشكالال ،وادارة االن عاالال في محيط البيئة التعليمية.

وبذلك يمكعن القعول بعأن العذكاء االن ععالي يعاار فعي أداء األفعراد وسعلوكام ودعدرتام علعي التحمعل
والماعابرة واشنجععاز ،وأنعه يلعع

دو ار مامعا فععي تحصعيل الءلبععة ،ويمكعن مععن رعالل معرفععة مسعتوي الععذكاء

االن عالي لدي الءلبة ت سير جان

من تحصيلام األكاديمي.

ويعععد االرتبععاط بععين الععذكاء والتحصععيل الد ارسععي أكبععر وأواععق فعي م ارحععل التعلععيم األولععي منععه فععي

الم ارحععل العليععا ،ويعتبععر الععذكاء مععن العوامععل العقليععة المامععة والمععاارة فععي التحصععيل األكععاديمي للءال ع
ويعيععق انر اوععه إلععي مععا دون المتوسععط دععدرة الءالع

القدراال.
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علععي مسععايرة أوجععه النشععاط التععي تعتمععد علععي هععذه

وتشير أمل

الدراساال إلي وجود ارتباط وايعق بعين العذكاء والتحصعيل الد ارسعي يصعل إلعي 0.5

ولعععل ذلععك ال يايععر الدهشععة نظ ع ار ألن ارتبععاراال الععذكاء تتشععابه مععإ ارتبععاراال التحصععيل األكععاديمي فععي

المومون( .الربيعي)2010 ،

خحصة :
أسترلب مما سبق أن الذكاء االن عالي يعني هو وعي الشرب بمشاعره وحسن ادارتاا  ،وحسن ادارة
عالداته مإ اآلرر ن .حيث يعد الذكاء االن عالي أحد الركائز األساسية للعديد من المشكالال  ،ويساعد
علي االبتكار والح

والمساولية واالهتمام باآلرر ن  ،و وجد نظر اال عديدة لذكاء االن عالي مناا

جولمان  ،بار أون  ،مايروكاروسو وسالوفي  ،واينجر ،مونتيماير وسبي  ،حيث استردمال نموذج بار
أون للذكاء االن عالي في الدراسة وذلك ألناا تت ق مإ ن س عينة الدراسة .

تمهين:

ثالثا :التحصي النراسي
يعععد التحصععيل الد ارسععي مععن المواوععيإ التععي لقيععال عنايععة واهتمامععا مععن دبععل البععاحاين فععي مجععال

التربية ،وازداد هذا االهتمام عندما توصلال تلك الدراساال إلي نتائو توحي بأن التحصيل الدراسي يتأار
بعدة عوامل ،مما جعل الماسساال التعليمية تشجإ تلعك الد ارسعاال والبحعوث لمعرفعة األسعبا

في التحصيل الدراسي للءلبة.

ويعتب ععر التحص ععيل الد ارس ععي أح ععد الجوانع ع

التعي تعاار

الاام ععة للنش ععاط العقل ععي ال ععذي يق ععوم ب ععه الءالع ع

ف ععي

المدرسة ،و نظر إلي التحصيل الدراسي علي أنه عملية عقلية من الدرجة األولي ودعد صعنف التحصعيل
باعتباره مت ي ار معرفيا.

والتحص ععيل الد ارس ععي عملي ععة معق ععدة ت ععاار فيا ععا عوام ععل كايع عرة ،بعو ععاا يتعل ععق ب ععالمتعلم ودد ارت ععه

واسععتعداداته ،وصع اته المزاجيععة والصععحية ،وبعوععاا يتعلععق بعالربرة التعليميععة وءر قععة تعلماععا ومععا يحععيط
بالمتعلم من ظرو

وامكانياال( .عكاشة.)184 ،1999 ،

ويفــرح حمــنان ( )10-9 ،1996بععين م اععوم التحصععيل الد ارسععي ك اعليععة ن سععية ناتجععة عععن
الععتعلم ،والتحص ععيل الد ارس ععي كمحصععلة بيئي ععة كنتيج ععة مدرسععية ،فيش ععير إل ععي أن التحصععيل والتعل ععيم هم ععا
وجاععان لعملععة واحععدة ،كلمععا حععدث أحععدهما ن تععره تلقائيععا حععدوث اآلرععر ال محالععة فععي األح عوال العاديععة

للععدماغ اشنسععاني ،والتحصععيل فععي كععل األح عوال هععو نتيجععة مباش عرة للتعلععيم ،والتعلععيم ن سععيا مرهععون بقععدرة
إنسانية هامة في الشرصية ال ردية تسمي الذكاء.
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وسو

تعره الباحاة أهم التعار ف حول التحصيل الدراسي ودياسه وأهميته ،والعوامعل المعاارة

في التحصيل الدراسي.

تعريف التحصي النراسي:

عن ععدما نمع ععن النظ ععر ف ععي العملي ععة التربوي ععة وأه ععدافاا نج ععد أنا ععا عب ععارة ع ععن فعالي ععاال وممارس ععاال

وأنشعءة يقودهععا المعلععم و وجااععا باعد

تعععديل السععلوك نحععو األفوعل وتنميععة شرصععيته بعالنمو المتكامععل

(معرفيا ووجدانيا ونس حركيا) وهذا ما نسميه التحصيل الدراسي.

التربوية.

والتحصيل الدراسي الجيد هو ما يسعي إليه المعلم وأولياء األمور وجميإ القائمين علي العمليعة
إن التحصععيل الد ارسععي يعنععي ل ععة اشنجععاز واشح عراز ،وهععو بععذلك المعنععي أكاععر اتصععاال بععالنواتو

المرموبة للتعليم (أبو حء )571 ،1983 ،
وللتحصي النراسي عنة تعاريف منها:

التحصي في اللغة:

كما ورد فعي معجعم لسعان الععر معادة " حصعل " -بسعكون الحعاء هعو الشعيء الحاصعل معن كعل

شيء وهو ما بقي وابال وذه

ما سواه ،وحصل الشيء يحصل حصوال ،والتحصيل تمييز ما يحصل

أي تحصيل الشيء ،والتحصيل يقصد به الجمإ والتمييز بين األشياء.
وفععي القعرآن الكععر م ورد ل ععظ حصععل فععي اآليععة الكر مععة (أفععال يعلععم إذا بعاععر مععا فععي القبععور (،)9
وحصل ما في الصدور (( ))10العادياال ،اآلياال )10-9
تعريف التحصي النراسي اصطححا:
لقد ارتل ال تعر اال التحصيل الدراسي تبععا الرعتال

الذي ووإ من أجله هذا التعر ف.

وجاعاال النظعر واالرتالفعاال فعي اشءعار

تعريف يزيك:
حيث يعر التحصيل الدراسي بأنه " التحقيق الناج لاد

النجاا التي تحقق في واج

معين يتءل

جادا راصا ،ودرجة

معين ،كمعا أنعه نتيجعة نشعاط عقلعي وجسعمي يتحعدد ءبقعا للمءالع

أو الموووعية أو كلياما "( .األسءل)2010 ،
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ال رديعة

تعريف تشا لن:

التحصععيل الد ارسععي هععو " مسععتوي محععدد مععن اشنجععاز أو الك ععاءة أو األداء فععي العمععل المدرسععي،

يجري من دبل المعلمين أو بواسءة االرتباراال المقننة "( .بن الدن)210 ،2001 ،
تعريف حمن ،والمراغي:
التحصععيل الد ارسععي يعنععي " اشنجععاز التحصععيلي للءالع

فععي مععادة د ارسععية مععا أو مجموعععة المعواد

الد ارسععية ،مقععد ار بالععدرجاال ءبقععا لالمتحانععاال المحليععة التععي يجر اععا المدرسععة آرععر العععام ،أو ناايععة فصععل

دراسي " ( أحمد ،المرامي)2000،7 ،
تعريف عحم:

التحصععيل الد ارسععي هععو " مععا يععدل علععي الووععإ ال عراهن ألداء ال ععرد أو مععا تعلمععه ،أو مععا اكتسععبه

بال عععل مععن معععار وماععاراال فععي برنععامو معععين ،أي أنععه يعتمععد علععي رب عراال تعليميععة محععددة فععي أحععد
المجاالال الد ارسية أو التدر سية "( .عالم)2000،306 ،
تعريف الحامن:
يقصععد بالتحصععيل الد ارسععي " مععا يتعلمععه ال ععرد فععي المدرسععة مععن معلومععاال رععالل د ارسععته مععادة

مجتمإ ،وما يدركه المتعلم من العالداال بين هذه المعلوماال ،وما يستنبءه مناا من حقائق تنعكس في
أداء المتعلم كميا بما يسمي درجاال التحصيل " (الحامد)1 ،1996 ،
تعريف نوي:
التحصععيل الد ارسععي هععو " عمليععة تركيععز االنتبععاه علععي مووععوع مععا وتحصععيله والسععيما إذا كععان

مكتوبا أو مءبوعا "( .بدوي.)35 ،1980 ،

والتحصي النراسي كمـا تت نـاا الباحثـة هـو :مععدل العدرجاال (نسعبة مئويعة)التي يحصعل علياعا
ءلبة عينة البحث في جميإ المواد الدراسية المتحان من وادإ سجالال تحصيل الءال

المدرسية.

قياس التحصي النراسي:

هنعاك ءعر كايعرة لقيعاس مسعتوي التحصعيل الد ارسعي مناعا معا هعو تقليعدي ومناعا معا هعو متءععور

ومتجدد فأما الءر قة التقليدية :فاي عبارة عن مجموعة االرتباراال اليومية والشار ة وال تر ة والسنوية

ودعد تكععون هعذه االرتبععاراال تحر ر عة أو شع وية هعذا فيمععا يتعلعق بقيععاس معا اسععتوعبه الءعال

مععن معععار

ومعلوماال وأما النواحي السلوكية فيقوم علي مالحظة المربي رالل العام ورالل ال صعل الد ارسعي وفتعرة

آرر العام.
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همية التحصي النراسي:
باألهععدا

تكععون بمقععدار مععا يتحقععق مععن مععردوداال ايجابيععة فععي مجععال األهععدا

التعليميععة أو مععا يعبععر عنععه

السععلوكية الاالاععة المعرفيععة والماار ععة والوجدانيععة .وريععر برهععان ودليععل علععي أهميععة التحصععيل

الدراسي هو األار الذي يحدث في تنمية شرصية الء عل أو الءالع

معن حيعث الت ييعر والنمعو السعلوكي

ال اوععل .لععذا نسععتءيإ القععول :بععأن مكانععة وأهميععة العمليععة التربويععة وأهميععة المعلععم ت عرتبط بأهميععة مسععتوي
التحصيل الدراسي وبمقدار ما يحققه في مجاله( .درادزة)102 ،1996 ،

العوام المؤثرة في التحصي النراسي:
تناولال كاير من الدراساال والبحوث العوامل التي تاار فعي التحصعيل حيعث يشعكل هعذا المجعال

مععن علععم الععن س التربععوي مصععدر اهتمععام الكايععر مععن البععاحاين ،ومعرفععة تلععك العوامععل وتأايرهععا يمكننععا مععن
معرفععة مععا ي س ععر التحصععيل والعم ععل علععي و ععبط وتحسععين ه عذه العوام ععل يععادي إل ععي تحسععين التحص ععيل
والوصول به إلي أعلي المستوياال (الدسودي.)1989 ،

وتاار علي التحصعيل األكعاديمي عوامعل كايعرة بعوعاا معرتبط بالءالع

ن سعه وبقد ارتعه ودافعيتعه

وميولععه واتجاهاتععه وبعوععاا م عرتبط بععالربرة المتعلمععة وءر قععة تعلماععا ،والععبعه اآلرععر م عرتبط بععالظرو

البيئية التي تحيط بالءال

من أسرة ومدرسة (الءوا .)1990 ،

ويصنف حمن ( )2010العوام المؤثرة في التحصي األكانيمي إلي العوام التالية:
وال :العوام الشخصية وتتمث هذا العوام في:
 .1سماال الءال
 .2ددراال الءال

الشرصية واالن عالية.

العقلية.

ثانيا :العوام االجتماعية وتتمث هذا العوام في:
 .1المستوي االجتماعي ل سرة.

 .2المستوي االدتصادي ل سرة.
 .3المستوي الاقافي ل سرة.

 .4المستوي التعليمي ل بو ن.

ثالثا :العوام ال يئية المنرسية وتتمث في العوام التالية:
 .1ك اياال المعلم.

 .2االمتحاناال المدرسية.
 .3جماعة الرفا .
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وال :العوام المتعلقة بالفرن:

 .1سماال الءال
إن جوان ع

الشرصية واالن عالية

الشرصععية الراصععة بالءال ع

تلع ع

دو ار مامععا فععي تحصععيله األكععاديمي ومععن هععذه

العوامل اقته بن سعه والابعاال االن ععالي والك عاءة الذاتيعة المدركعة والدافعيعة للعتعلم لديعه ،وامعتالك اتجاهعاال
إيجابية نحو التعليم والت اعل الشرصي الجيد مإ النشاءاال المدرسية (أبو عالم.)1994 ،
ومن العوامل الشرصية للءال

والتي تاار علي تحصيله األكاديمي استعداده للتعلم ،حيعث أن

مستوياال التحصيل المرت ععة ال تتحقعق إال للءلبعة األكاعر اسعتعدادا ودعدرة ،بمعنعي أن الءلبعة ذوي درجعة

االستعداد الدراسي المرت إ يستءيعون تعلم األفكار والم اهيم المعقدة في حين ال يسعتءيإ ذلعك الءلبعة
ذوو االستعداد الوعيف (نصر هللا)2004 ،

 .1قنرات الطالب العقلية
تشععير نتععائو الد ارسععاال إلععي أهميععة القععدراال العقليععة فععي التحصععيل الد ارسععي كمععا أظاععرال ارتباءععا

مت اوتا بالمواد الدراسية يرتلف بارتال

القدراال العقلية ،حيث بينال الدراساال وجود عالدعة بعين بععه

المت يراال العقلية وبعه الترصصاال الد ارسعية وبصعورة عامعة وجعود عالدعة بعين القعدرة علعي التحصعيل

والقدرة العقلية العامة (أحمد.)2010 ،
ويعععد االرتبععاط بععين الععذكاء والتحصععيل الد ارسععي أكبععر وأواععق فععي م ارحععل التعلععيم األولععي منععه فععي
الم ارح عل العليععا ،ويعتبععر الععذكاء مععن العوامععل العقليععة المامععة والمععاارة فععي التحصععيل األكععاديمي للءال ع
ويعيععق انر اوععه إلععي مععا دون المتوسععط دععدرة الءالع

القدراال (الدسودي)1989 ،

ثانيا :العوام االجتماعية

علععي مسععايرة أوجععه النشععاط التععي تعتمععد علععي هععذه

كاير من العوامل تسام في ال رو ال ردية بين الءال

في سن مبكر والعديد من هعذه العوامعل

تعرتبط بالمسععتوي االجتمععاعي االدتصععادي لععذوي الءلبععة ولعععل لمجموعععة العوامععل التععي تعرتبط باععا التععأاير

علي تحصيل الءلبة بشكل مباشر أو مباشر (الربيعي)2010 ،

ومن العوام االجتماعية المرتبطة باألسرة والمؤثرة علي التحصي األكانيمي لأل ناء ما يلي:
 .1المستوي االجتماعي لألسرة :إن المسعتوي االجتمعاعي ل سعرة والءبقعة التعي تنتمعي إلياعا يعاار
في التحصيل األكعاديمي ل بنعاء ،حيعث يشعير الدسعودي إلعي أنعه أابتعال الد ارسعاال وجعود عالدعة

ارتباءي ععة موجب ععة ب ععين التحص ععيل األك ععاديمي والمس ععتوي االجتم ععاعي ل سع عرة ،حي ععث كلم ععا ارت ععإ
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مس ععتوي األسع عرة االجتم ععاعي تص ععب البيئ ععة أكا ععر مالءم ععة ألن ي ععادي الء ععل واجبات ععه المدرس ععية
ويساعده علي العمل الجاد والماابرة للوصول إلي مسعتوي تحصعيلي يتناسع

معإ معا يمتلكعه معن

ددراال عقلية (أحمد.)2010 ،
 .2المســـتوي االقتصـــاني لألســـرة :وتاك ععد األبح ععاث والد ارس ععاال التربوي ععة وج ععود عالد ععة كبيع عرة ب ععين
المسع ععتوي االدتصع ععادي ألسع ععر الءع ععال

والمسع ععتوي التحصع ععيلي لع ععديام ،حيع ععث يتماع ععل المسع ععتوي

االدتص ععادي ب ععالمت يراال :مان ععة األ  ،مان ععة األم ،ال ععدرل الش ععاري ل سع عرة ومص ععادره ،ءبيع ععة
السكن ونوعيته ،وكل هذه المت يراال تلع

دو ار هامعا فعي تكامعل شرصعية الءالع

مباش ار في تحصيله األكاديمي( .نصر هللا)2004 ،

 .3المستوي الثقافي لألسـرة :إن اقافعة الوالعدين تعتبعر ععامال مامعا يلعع

وتعاار تعأاي ار

دو ار كبيع ار فعي التحصعيل

األك ععاديمي ل بن ععاء بص ععورة عام ععة وف ععي التحص ععيل الق ارئ ععي بص ععورة راص ععة ،حي ععث إن ءع ععال

الص و

االبتدائية األولي الذين يأتون من بيئة اقافية منية ل ويعا و رتل عون ارتالفعا كبيع ار فعي

تحصععيليام الق ارئععي عععن الءععال

الععذين يععأتون مععن بيئععة ذاال مسععتوي اقععافي أدععل ،وتشععير معظععم

الد ارسععاال بععأن التحصععيل الد ارسععي ل بنععاء يععزداد بازديععاد المسععتوي الاقععافي لببععاء و تععأار سععلبا
بالمستوي الاقعافي المتعدني العذي يامعل األء عال وال يعمعل علعي تشعجيعام ومعرادبتام أانعاء العتعلم

(نصر هللا)2004 ،
 .4المســتوي التعليمــي لأل ــوين :إن وجععود األبععو ن المتعلمععين القععادر ن علععي فاععم ء لامععا والعمععل
علي توفير الجعو المناسع

لعه منعذ المرحلعة المبكعرة فعي حياتعه ومسعاعدته علعي تءعو ر ذاتعه معن

رععالل االهتمععام بععه وتععوفير األلعععا

التربويععة التععي تسععاعده علععي تءععو ر الععذكاء لديععه ،والقععادر ن

علي فام رصائب المراحل العمر ة التي يمر باا الء ل يوفر لعه البيئعة الن سعية الصعحية التعي

تشجعه علي الحصول علي أعلي مستوياال التحصيل األكاديمي( .نصر هللا.)2004 ،
 .5و تععأار التحصععيل األكععاديمي للءالع

بمسععتوي تعلععيم كععل مععن األ

واألم ،حيععث إنععه كلمععا ازداد

المستوي التعليمي لاما ازداد تحصيل االبن دراسيا (الدسودي.)1989 ،

ثالثا :العوام ال يئية والمنرسية:

يشععير أحمععد ( )2010إل ععي أن المعلومععاال والربع عراال التععي يحص ععل علياععا الءالع ع

عععن ءر ععق

البعرامو الد ارسععية مععاهي إال وسععيلة لعمليععة إععداده الشععاملة التععي تجعلععه فععردا نشععيءا وفعععاال فععي مجتمعععه،
وتعتبر المدرسة من أهم العوامل التي تلع

دو ار ماما في حياة الءال

وتاار في تحصيله األكاديمي،

ومن العوامل المدرسية التي لاا إساام كبير في التحصيل األكاديمي للءال
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 .1كفايــات المعلــم :يعععد المعلععم ركنععا أساسععيا م عن أركععان العمليععة التعليميععة ،فالرصععائب المعرفيععة
واالن عاليع ععة للمعلع ععم مامع ععة فع ععي عمليع ععة التعلع ععيم ونتاجاع ععا ال عع ععال عنع ععد المع ععتعلم ،حيع ععث أن لاع ععذه

الرصععائب آاارهععا علععي النععاتو التحصععيلي للءلبععة مععن حيععث إشععباع حاجععاتام الن سععية والحركيععة
واالن عاليععة والمعرفيععة واالجتماعيععة ،و ععادي الت اعععل ب عين المعلععم والءال ع

التعلم والتحصيل الجيد.

والمععناو إلععي حععدوث

 .2االمتحانات المنرسية :تعتبر االمتحاناال المدرسية مامة جدا بالنسبة للءال
من الصحة الن سعية ليعتمكن الءالع

معن أن يادياعا علعي أكمعل وجعه ،إذ ينب عي علعي المعلعم أن

ال يعء ععي انءباع ععا ع ععن االمتحان ععاال بأنا ععا ش ععيء يبع ععث الر ععو

االمتحانععاال المدرسععية وسععائل تسععاعد كععل مععن المعلععم والءالع
تقدما في اكتسا

وتحتعاج إلعي جعو

والرهب ععة ،و نب ععي أن تك ععون

علععي الكشععف إلععي أي حععد حققعوا

المعرفة والمااراال.

 .3جماعة الرفاح :و تأار التحصيل األكاديمي بمدي توافق الءال

معإ محعيط الماسسعة التعليميعة

من حيث عالدته معإ معلميعه وزمالئعه ،فقعد تعاار العالدعاال االجتماعيعة المدرسعية ميعر المسعتقرة
ت ععأاي ار س ععلبيا عل ععي التحص ععيل األك ععاديمي ،ود ععد أظا ععرال العدي ععد م ععن الد ارس ععاال وج ععود عالد ععاال
ارتباءيععة بععين درجععة التكيععف االجتمععاعي للءال ع

وبععين تحصععيله األكععاديمي ،حيععث إن الءععال

المتكي ععين اجتماعيععا يحصععلون علععي نتععائو د ارسععية أفوععل .وان مععن أبععرز العوامععل التععي ت عرتبط
بالبيئة المدرسية والتي تسام في وعف التحصيل الدراسي للءال
واتجاهاال المعلمعين نحعو الءالع

.)1994

انقءاع الءال

عن الدراسة

وكاعرة تعنقالال المعلمعين وازدحعام الحءعة الد ارسعية (أبعو ععالم،

 .4ســاليب التــنريس والمنهــاج المنرســي :تلعع

ء ارئععق التععدر س المرتل ععة دو ار هامععا فععي م ارعععاة

ال ععرو ال رديععة وبالتععالي تععاار فععي المواءمععة بععين دععدراال الءال ع

المعرفيععة وأسععالي

الععتعلم لديععه

وتلبية حاجاال الءلبة المرتل ة مما يسام في تح يز الءلبة والمحافظة علي مستوي من االنتباه

وف ععي المحص ععلة اكتس ععا

المعرف ععة وتحقيع عق مس ععتوياال عالي ععة م ععن التحص ععيل الد ارس ععي بأش ععكاله

المرتل ععة .أمععا المناععاج الد ارسععي فيعععد أحععد العوامععل الاامععة فععي التحصععيل ،حيععث تشععكل عناصععر

المنا ععاج :األه ععدا

والمحت ععوي واألس ععالي

واشجع عراءاال والتق ععويم جانب ععا ذاال أهمي ععة للءلب ععة ،ف ععأذا

استجابال هعذه العناصعر لحاجعاال الءلبعة وميعولام ونظمعال تنظيمعا منءقيعا وسعيكولوجيا يتناسع

معإ الءلبعة فععأنام سعيقبلون علععي تعلعم ذلععك المناعاج وسعيبذلون جاععدا فعي تعلماععم ،وعندئعذ يمكننععا

التنبا بأن تحصيل أولئك الءلبة في تلك المناهو – التي تعوائمام ويشععرون أناعا وظي يعة در بعة

مععنام – سععيكون مرت عععا ،وفععي معظععم الد ارسععاال التععي تبحععث فععي أسععبا
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وعععف التحصععيل لععدي

الءلبة يكون عنصر المنااج أحد العناصر الرئيسة التي يتم تناولاا بالدراسة والبحث (روعير،
.)1998

خحصة:
تسترلب الباحاة مما سبق أن التحصيل الدراسي يعني مقدار المعرفة التي يكتسباا التلميذ في

العمليععة التربويععة ،فالتحصععيل إذن مصععءل تربععوي يءلععق عل عي محصععلة النتععائو المسععتوعبة مععن ءععر

التلميععذ رععالل تعلمععه فععي المدرسععة ،إال أن هنععاك عععدة عوامععل تتععدرل وتععاار علععي القععدرة التحصععيلية لععدي
التلميععذ ،فمناععا العوامععل الشرصععية المتعلقععة بالتلميععذ ن سععه ،ومناععا العوامععل األسععر ة والعوامععل المدرسععية
وميرها ،ولكي تنمي ددرة التلميذ علي تحصيله الدراسي فعأن علعي الوالعدين والمعلمعين العمعل علعي تقويعة
العالدععة بععين المدرسععة والبيععال وبععين التلميععذ ومعلمععه إوععافة إلععي تشععجيإ التلميععذ علععي المواظبععة وتنظععيم

العمل والتركيز أكار والعمل باستمرار واالجتااد والماابرة.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة


ال لا تع ضت مل هوم ا فع



ال لا تع ضت مل هوم ذكاء الن عا ي



ال لةةا ت او ةةت عاقةة

ا فع ةة

ا تحص ل ال لي


تع ق ع ى ال لا



ف وض ال ل

تع

سا ق

ةةتع و ةةذكاء الن عةةا ي

سععو

النراسات السابقة

تتنعاول الباحاععة فععي هععذا ال صععل الد ارسععاال التععي اسععتءاعال الحصععول علياععا والتععي تعتبععر

ذاال عالدععة بمت ي عراال الد ارسععة ،وفقععا لمت ي عراال الد ارسععة  ،وسععتكون مععن األحععدث الععي االدععدم  ،تتوععمن
دراساال بالل ة العربية وكذلك االنجليز ة :


وال :نراسات تعرضت لمفهوم النافعية للتعلم.

 ثانيا :بعض النراسات التي تعرضت لمفهوم الذكاء االنفعالي.

 ثالثا :نراسات تناولت عحقة النافعية للتعلم والذكاء االنفعالي بالتحصي النراسي.

وال :النراسات السابقة التي تعرضت لمفهوم النافعية للتعلم:

نراسة لفتة و ع ن هللا ( )2012نراسة بعنوان " :ثر استخنام (التساؤ الذاتي) في تحصي

النراسي والنافعية نحو تعلم مانة الفيزياء لني طحب الصف األو متوسط "

هدفال الدراسة إلي التعر علي أار استردام استراتيجية التساال الذاتي في التحصعيل الد ارسعي

والدافعيععة نحععو تعلععم مععادة ال يز ععاء لععدي ءععال

الصععف األول متوسععط ،حيععث أجععري البحععث فععي بدايععة

ال صععل الد ارسععي الاععاني للعععام  2013-2012علععي عينععة مععن ءععال

الصععف األول المتوسععط مععن أبععي

تم ععام للبن ععين – محافظ ععة ب ععداد – الرص ععافة األول ععي ،حي ععث بل ععع ع ععدد أفع عراد العين ععة ( )54ءالب ععا ،لتما ععل

المجموعة التجر بية ( )27ءالبا وفقا السعتراتيجية التسعاال العذاتي ،والشععبة الاانيعة المجموععة الوعابءة

( )27ءالبا وفقا للءر قة االعتياديعة .ولقيعاس تحصعيل ءعال

العينعة صعمم الباحاعان ارتبعار مووعوعي

من نوع االرتبار في ووء األمراه السلوكية ءبق بعد انتااء التجربعة المتععدد ،كمعا اسعتردم الباحاعان

مقي ععاس الدافعي ععة نح ععو م ععادة ال يز ععاء .وأظا ععرال النت ععائو :ت ععو المجموع ععة التجر بي ععة الت ععي درس ععال وفق ععا
الستراتيجية التسعاال العذاتي علعي المجموععة الوعابءة التعي درسعال وفقعا للءر قعة االعتياديعة فعي ارتبعار

التحصيل ومقياس الدافعية
نراســة الحراحشــة ( )2011بعنـوان ":ثــر رنــامج تعليمــي قــائم علــي اســتراتيجية التخيـ فــي

تنريس العلوم في تنمية مهارات التفكير الناقن والنافعية نحو التعلم لني طلبة المرحلة األساسـية فـي

األرنن "

تاععد

هععذه الد ارسععة إلعى استقصععاء أاععر برنععامو تعليمععي دععائم علععي اسععتراتيجية التريععل فععي تنميععة

ماععاراال الت كيععر النادععد والدافعيععة نحععو الععتعلم لععدي ءالبععاال الصععف السععابإ األساسععي فععي أبحععاث العلععوم

مقارنة بالءر قة االعتيادية .وتكونال عينة الدراسة من ( )62ءالبة جعري ارتيعارهن بءر قعة دصعدية معن

ءالباال الصف السابإ األساسي من مدرسة رحا

األساسية للبناال التابعة لمدير ة لواء دصبة الم عر ،

مقسمة إلي شعبتين وزعال عشوائيا إلعي مجمعوعتين :مجموععة تجر بيعة تكونعال معن ( )31ءالبعة درسعال
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باسععتردام اسععتراتيجية التريععل ،ومجموعععة وععابءة تكونععال مععن ( )31ءالبععة درسععال باس عتردام الءر قععة

االعتياديععة .ولتحقيععق أهععدا

الد ارسععة دامععال الباحاععة بأعععداد ارتبععار لقيععاس ماععاراال الت كيععر النادععد مكععون

بصععورته الناائيععة مععن ( )28فق عرة مععن نععوع االرتيععار المتعععدد وأيوععا دامععال بأعععداد مقيععاس للدافعيععة نحععو

العلم مكون من ( )38فقرة وكذلك أعدال الباحاة برنامجعا تعليميعا دائمعا علعي اسعتراتيجية التريعل لتعدر س
الم اهيم العلمية .وأظارال نتائو الدراسة:

فردا داال احصائيا بين متوسءي مجموعتي الدراسة علي ارتبار مااراال الت كير النادد ومقيعاس

الدافعيععة نحععو ال ععتعلم لصععال الءالب ععاال الل عواتي درسععن باس ععتردام اسععتراتيجية التري ععل مقارنععة ب ععزميالتان
اللواتي درسن بالءر قة االعتيادية.
نراسة فروجة ( )2011بعنوان" :التوافـق النفسـي االجتمـاعي وعحقتـه بالنافعيـة للـتعلم لـني

المراهق " " نراسة مينانية والية تيزي وزو وبومرناس":

هعدفال الد ارسعة إلعي التععر علععي العالدعة بعين التوافعق الن سععي االجتمعاعي والدافعيعة للعتعلم لععدي

الم ععراهقين المتمدرس ععين ف ععي التعل ععيم الا ععانوي .اس ععتردمال الباحا ععة ارتب ععار الشرص ععية للمرحل ععة االعدادي ععة
والاانويععة لعءيععة محمععود وذلععك لقيععاس التوافععق ومقيععاس الدافعيععة للععتعلم ليوسععف دءععامي لقيععاس الدافعيععة،

حيععث بل ععال حجععم العينععة  230م ارهععق متمععرس فععي التعلععيم الاععانوي ،وتععم اسععتردام األسععالي
المتوسط الحسابي ،االنح ار
موج

االحصععائية

المعياري ،معامل ارتباط بيرسون لمعرفعة العالدعة بعين المت يعر ن واتجاهاعا

أو سال  .وأظارال النتائو:

 .1وج ع ععود عالد ع ععة ارتباءي ع ععة ب ع ععين التواف ع ععق الن س ع ععي االجتم ع ععاعي والدافعي ع ععة لل ع ععتعلم ل ع ععدي المع ع عراهقين
المتمدرسين في التعلم الاانوي.

 .2وجود عالدة ارتباءية بين التوافق الن سي والدافعية للتعلم لدي عينة الدراسة.
 .3وجععود عالدععة ارتباءيععة بععين التوافععق االجتمععاعي والدافعيععة للععتعلم لععدي المعراهقين المتمدرسععين فععي
التعليم الاانوي.

 .4عدم وجود فر بين اشناث والذكور فيمعا يرعب درجعاال التوافعق الن سعي االجتمعاعي ،فعي حعين
يوجد فر في التوافق الن سي لصال الذكور.
نراســة حســينة ــن ســتي ( )2011بعنـوان ":التوافــق النفســي وعحقتــه بالنافعيــة للــتعلم لــني

تحميذ سنة األولي ثانوي "
تاععد

الد ارسععة الععي الكععف عععن العالدععة بععين التوافععق الن سععي والدافعيععة للععتعلم لععدي تالميععذ مرحلععة

األولععي اععانوي ،وتععم االعتمععاد علععي المععناو الوصع ي ألنععه األنسع

لاععذه الد ارسععة ،كمععا تععم االعتمععاد علععي

ارتبععار الشرصععية للمرحلععة االعداديععة والاععانوي لعءيععة محمععود وذلععك للقيععاس التوافععق الن سععي .ومقيععاس
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الدافعيعة للععتعلم ليوسعف دءععامي لقيعاس الدافعيععة للعتعلم ،ودععد ءبقعال األداتععين علعي عينععة عشعوائية بسععيءة

بل ال ( )200تلميذ وتلميذة من السنة األولي من مرحلة التعليم الاانوي لبعه الاانويعاال بمدينعة تقعرال،
وبعدها تمال المعالجة اشحصائية عن ءر ق برنامو  SPSSوأظارال النتائو الي:
 .1عععدم وجععود عالدععة دالععة احصععائيا بععين التوافععق الن سععي والدافعيععة للععتعلم لععدي تالميععذ سععنة أولععي
اانوي

 .2وال توجععد فععرو دال عة احصععائيا فععي التوافععق الن سععي لععدي تالميععذ سععنة االولععي اععانوي بععارتال
الجنس ذكور واناث.

 .3وال توجد فرو دالة احصائيا في التوافق الن سي لدي تالميذ سنة االولي اانوي بعارتال
آدا .

 .4توجد فرو دالة احصائيا في الدافعية لتعلم لدي تالميذ سنة األولي اانوي بارتال

 .5توجد فرو دالة احصائيا في الدافعية لتعلم لدي تالميذ سنة األولي اانوي بارتال

علعوم

الترصب
الجنس.

نراسة كلثوم ( )2010بعنوان ":فعالية الذات وعحقتها بالنافعية للتعلم لني تحميـذ المسـتوي

الرابع من التعليم المتوسط ".
تاد

الدراسة في عالدة فعالية الذاال بالدافعية للتعلم ،بل وتاد

للععتعلم ترتلععف بععارتال

إلعي أن ال عرو فعي الدافعيعة

مسععتوياال الشعععور بال عاليععة الذاتيععة لععدي تالميععذ المسععتوي ال اربععإ متوسععط ،مععإ

األر ععذ بع ععين االعتب ععار لمت ي ععر الج ععنس ،ود ععد بل ععع ع ععدد أفع عراد العين ععة ( )2165م ععنام ( )990ذك ععور و

( )1175إنااا ،وتم اريار عينة البحث علي العينة العشوائية البسيءة ،وتتعراوا أعمعارهم معا بعين -15
 16س ععنة ،ت ععم أر ععدهم م ععن ( )5متوس ععءاال تابع ععة ل ععدائرة ب ععا

الع عوادي للس ععنة الد ارس ععية 2010-2009

بععالجزائر ،وتععم اسععتردام مقيععاس فعاليععة الععذاال لشععيررو مععادكس عععن ءر ععق اعععادة االرتبععار علععي عينععة

الربععإ مععن التعلععيم المتوسععط مععن متوسععءة ورديععة مععداد،
ارتيععرال بءر قععة عش عوائية مععن تالميععذ الصععف ا
ومتوسءة الصومام بالجزائر العاصمة ،واستردم الباحث مقياس الدافعية للتعلم العذي مصعمم معن ءعر

األستاذ أحمد دودة ولورسي عبد القادر ،ودد توصلال الي عدد من النتائو:
 .1ترتلف درجة الدافعية للعتعلم بعارتال

مسعتوياال فعاليعة العذاال ودعد جعاء هعذا االرعتال

لصعال

التالميذ ذوي فعالية الذاال المرت عة ،أي أنه كلما زادال فعالية الذاال كلما ارت عال دافعيعة العتعلم
لدي التالميذ.

 .2هناك فرو بين الذكور واشناث فيما يرب الدافعية للتعلم وهذا ال عر لصعال اشنعاث معا يبعين
أن اشناث هن األكار دافعية للتعلم عن الذكور.
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نراســة فيص ـ الربيــع ( )2009بعن ـوان ":مســتوي نافعيــة الــتعلم لــني طلبــة الصــف العاشــر

األساسي باألرنن وعحقته بعض المتغيرات "

هدفال هذه الرسالة الي معرفة مسعتوي دافعيعة العتعلم ،لعدي ءلبعة الصعف العاشعر االساسعي ،فعي

لواء الرماا ،بالمملكة األردنية الااشمية ،وفيما إذا كعان ذلعك يرتلعف بعارتال

مت يعراال :جعنس الءالع ،

ومسععتوي تحصععيله ،ومسععتوي درععل األس عرة ،ومسععتوي تعلععيم الوالععد ،والمسععار األكععاديمي المنععوي ارتيععاره

(علمععي ،أدبععي ،ادارة معلوماتيععة ،مانععي) .ولتحقيععق أهععدا

الد ارسععة ،أعععد الباحععث مقياسععا لدافعيععة الععتعلم.

تكونععال عينععة الد ارسععة مععن ( )216ءالبععا وءالبععة )90( ،ءالبععا ،و( )126ءالبععة ،تععم ارتيععارهم بءر قععة

عشوائية من ( )4مدارس حكومية في لواء الرماا .توصلال الدراسة الي عدد من النتائو وهي:
أن مستوي دافعية التعلم لدي ءلبة الصف العاشر األساسي في لواء الرماا باألردن ،كان كبي ار ،كما أن

اشناث يت ودن علي الذكور في مستوي الدافعية ،وانه يوجد فر في مستوي دافعية التعلم ،يعزي لمت ير

مسععتوي التحصععيل ،ولصععال ذوي التحصععيل المرت ععإ ،وعععدو وجععود أاععر لكععل مععن :مسععتوي تعلععيم الوالععد،
ومستوي درل األسرة االدتصادي ،علي مستوي دافعية التعلم لدي ءلبة الصف العاشر.

نراســة نــات ( )2009بعنـوان ":مســتوي النافعيــة نحــو تعلــم اللغــة األجن يــة لــني عينــة مــن

طلبة الجامعات األرننية "

هدفال هذه الدراسة إلي استقصاء مستوياال الدافعية لتعلم الل ة اشنجليز ة ،لدي عينة من ءلبة

الجامعععاال األردنيععة ،وعالدتاععا بععبعه المت يعراال .تكونععال عينععة الد ارسععة مععن ( )412ءالبععا وءالبععة ،مععن
الءلبة الدارسين لمسا في الل ة اشنجليز ة في الجامعاال األردنية .ودد ءبق عليام استبانة مكونعة معن

( )66فقرة ،تشتمل علي ( )10مجاالال أو أبععاد فرعيعة ،ودعد تعم التحقعق معن رصائصعاا السعيكو متر عة
وفععق عععدد مععن اشج عراءاال .أشععارال نتععائو الد ارسععة إلععي أن مسععتوياال الدافعيععة لععتلم الل ععة االنجليز ععة لععدي

الءلبععة حس ع

المجععاالال العش عرة ،دععد تراوحععال مععا بععين متوسععءة إلععي كبي عرة .كمععا تبععين وجععود فععرو ذاال

داللععة إحصععائية فععي مسععتوياال الدافعيععة لععتعلم الل ععة االنجليز ععة ،علععي بعععه المجععاالال ،تعععزي لكععل مععن

جععنس الءال ع  ،ومسععتواه الد ارسععي .ووجععدال عالدععة ارتباءيععة ءرديععة ذاال دالل عة إحصععائية ،بععين كععل مععن
المعدل التراكمي للءال

وبعه مجاالال الدافعية للتعلم.

نراســة تــيح ( )Tella,2007بعنـوان" :حــو تــأثير النافعيــة فــي تحصــي الطلبــة األكــانيمي

ونتاجات التعلم في الرياضيات لطلبة الثانوي في نيجيريا "

شععملال الد ارسععة ( )450ءالبععا وءالبععة مععوزعين علععي ( )10م عدارس اععانوي فععي نيجير ععا ،وءبععق

الباحعث ارتبععا ار للدافعيعة األكاديميععة ،واسعتردم تحليععل التبععاين األحعادي لتحليععل بيانعاال الد ارسععة ،وأظاععرال
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نتائو الدراسة وجود عالدة دالة إحصائية للدافعية في تحصيل مادة الر اوعياال ،بمعنعي أن الءلبعة ذوي

الدافعية العالية كان تحصيلام مرت عا في الر اوياال

نراســة المــؤمني ،ا ـراهيم ( )2007بعن ـوان " :ثــر اســتخنام اســتراتيجية الــتعلم التعــاوني فــي

التحصي والنافعية للتعلم لني طلبة الصف الثالث األساسي في األرنن "

هعععدفال الد ارسع ععة إلع ععي التعع ععر علع ععي أاع ععر التعععدر س باسع ععتردام اسع ععتراتيجية الع ععتعلم التععععاوني فع ععي

التحصيل والدافعية للتعلم لعدي ءلبعة الصعف الاالعث األساسعي فعي معادة العلعوم مقارنعة باألسعلو ال عردي

التنافسععي .تكونععال العينععة مععن ( )65ءالبععا وءالبععة مععن ءلبععة الصععف الاالععث األساسععي رععالل ال صععل
الدراسي األول من العام الدراسي  ،2007 2006ودد أشارال نتائو الدراسة:
 .1وجود فرو دالة إحصائية عند مستوي الداللة (أل ا –  )0.05في التحصيل األكاديمي للءلبة
تعزي لءر قة التدر س.

 .2وجعود أاعر ذو داللعة احصعائية عنعد مسعتوي الداللعة (أل عا— )0.05لءر قعة التعدر س فعي تحسععين
دافعيععة الءلبععة للععتعلم ولصععال المجموعععة التجر بيععة والتععي درسععال باسععتردام اسععتراتيجية الععتعلم

التعاوني.
.3

نراسـة نونيـن ( )2007بعنـوان" :نراســة مقارنـة ـين ـرامج التســريع واإلثـراء وقيـاس ثرهــا
على النافعية للتعلم والتحصي وتقنير الذات للطلبةالموهوبين في

األرنن".

 .4هععدفال الد ارسععة الحاليععة إلععى مقارنععة ال ععرو بععين اآلاععار التععي يتركاععا برنععامو التسععر إ وتلععك التععي
تتركا ععا بع عرامو اشا ع عراء عل ععى الدافعي ععة للع ععتعلم والتحص ععيل الد ارس ععي وتق ععدير ال ععذاال ل ععدى الءلبعععة

الموهوبين في المرحلة األساسية العليا ذكو امر وانااام في األردن.

ء عوا
 .5ولتحقيععق هععذا الاععد  ،تععم ارتيععار عينععة الد ارسععة مععن الءلبععة المسع ّعرعين الععذين كععانوا دععد تر ّ
بعععه الص ع و فععي السععنواال السععابقة ،والععذين أمكععن الوصععول إلععيام وعععددهم "واحع يعد وتسعععون"
ءالبام وءالبعة معن محافظعاال الشعمال والوسعط والجنعو  .كمعا تعم ارتيعار عينعة معن الءلبعة العذين
يتعروععون لب عرامو إارائيععة مععن الءلبععة الموهععوبين والمت ععودين الملتحقععين بمععدارس الملععك عبععدهللا

احد وتسعون" ءالبام وءالبعة .وبعذلك بل عال عينعة الد ارسعة الكليعة ()182
الااني للتميز وعددهم "و ي
ءالبام وءالبة.

 .6ودد دامال الباحاة ببناء مقياس دافعية التعلم ،كما استردمال مقيعاس تقعدير العذاال ل عمعار معن
ءور للبيئة األردنية من دبل الرءي
 17-13الم ّ

( .)2004ودد تم التحقق من دالالال صد

واباال هذين المقياسين ،ام تم تءبيقاما على أفراد الد ارسة.
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 .7واشععتملال هععذه الد ارسععة علععى مت يععر ن مسععتقّلين همععا :برنععامو التسععر إ وبرنععامو اشا عراء ،كمععا تع ّعم
تناول مت ير الجنس باعتباره مت ي امر تصني يام ،أما المت يراال التابعة فكانال االاعة مت يعراال هعي:
الدافعية للتعلم ،والتحصيل ،وتقدير الذاال.

 .8ودععد كشع ال النتععائو عععن وجععود فععرو ذاال داللععة إحصععائية عنععد مسععتوى ) (≤0.05لصععال

الءلبة الموهوبين الذين تعرووا لبرامو التسر إ في مستوياال الدافعية للتعلم والتحصعيل وتقعدير

الذاال ،كما أظاعرال النتعائو ععدم وجعود فعرو ذاال داللعة إحصعائية عنعد مسعتوى )(≤0.05

في مستوى الدافعية للتعلم وتقدير الذاال تعزى الرتال

الجنس .لكن ظاعرال فعرو ذاال داللعة

إحصائية عند مستوى ) (≤0.05في مستوى التحصيل الدراسي لصال اشناث.

 .9وفععي وععوء هععذه النتععائو أوصععال الباحاععة بوععرورة متابعععة الءلبععة الموهععوبين والمت ععودين الععذين
تعرووا و تعروون لبرامو التسعر إ واشاعراء ،واجعراء مز عد معن الد ارسعاال واألبحعاث حعول هعذين
البرنامجين ،باد

التععر علعى معدى فعاليتامعا فعي تلبيعة احتياجعاال الءلبعة فعي كافعة الجوانع

األكاديمية والن سية واالجتماعية ،وبالتالي تصميم وتعديل البرامو وفقام لاذه االحتياجاال.

نراسة نونين ،جروان ( )2007بعنـوان " :ثـر تط يـق ـرامج التسـريع واإلثـراء علـي النافعيـة

للتعلم والتحصي وتقنير الذات لني الطلبة الموهوبين في األرنن"

هععدفال الد ارسععة إلععي التحقععق مععن أاععر ب عرامو التسععر إ واشا عراء علععي الدافعيععة للععتعلم والتحصععيل

الدراسي ،وتقدير الذاال لدي الءلبة الموهوبين في المرحلة األساسعية العليعا ذكعو ار وانااعا فعي األردن ،ودعد
بلعع عععدد أفعراد الد ارسععة ( )180ءالبعا وءالبععة ،مععنام ( )91معن الءلبععة المسعرعين الععذين كعانوا دععد ترءعوا
بع ععب الصع ع و

ف ععي الس ععنواال الس ععابقة وال ععذين أمك ععن الوص ععول إل ععيام ف ععي محافظ ععاال الش ععمال والوس ععط

والجنو  ،و( )91من الءلبة الموهوبين المت ودين الذين يتعروون لبرامو إارائية في مدارس الملك عبد
هللا الااني للتميز .ولتحقيق أمراه الدراسة بني مقياس دافعية التعلم ،كمعا اسعتردم مقيعاس تقعدير العذاال

ل عمععار مععن  17-13المءععور للبيئععة األردنيععة مععن دبععل الرءي ع

( .)2004ودععد تحقععق الباحاععان مععن

دالالال صد هذين المقياسين واباتاما ،ام ءبقا علي أفراد الدراسة .وأظارال النتائو:

وجود فرو ذاال داللة إحصائية (أل ا ادل من  )0.05لصال الءلبة الموهوبين الذين تعروعوا

لبرامو التسر إ في مستوياال الدافعية للتعلم والتحصيل وتقدير الذاال.

عدم وجود فرو ذاال داللة إحصائية (أل ا أدعل معن  )0.05فعي مسعتوي الدافعيعة للعتعلم وتقعدير

الذاال تعزي الرتال

الجنس.

ظارال فرو ذاال داللة إحصائية (أل ا أدل من  )0.05في مستوي التحصعيل الد ارسعي لصعال

اشناث.
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نراسة شرف يوسـف ( )2006بعنـوان ":مـني فعاليـة رنـامج مقتـر لتنميـة النافعيـة للـتعلم

لني تحميذ المرحلة اال تنائية "
تاععد

الد ارسععة إلععي الكشععف عععن االسععتراتيجياال المح عزة للععتعلم األكاععر فاعليععة والتععي يسععتردماا

تالميذ المرحلة االبتدائية في الماعام التعليميعة ،وأيوعا الكشعف ععن فعاليعة تءبيعق البرنعامو المقتعرا فعي
تنمية الدافعية للتعلم لدي عينة البحث .واستردم الباحث المناو التجر بي ،وتم ارتيار عينة البحث معن

ب ععين تالمي ععذ الص ععف الر ععامس األساس ععي ،حي ععث تكون ععال م ععن ( )72تلمي ععذ وتلمي ععذة ،وت ععم تقس ععيمام إل ععي

مجم ععوعتين متس ععاو تين تتو ععمن (مجموع ععة و ععابءة  18تلمي ععذا 18 ،تلمي ععذة)( ،مجموع ععة تجر بي ععة 18

تلميذا 18،تلميذة).وكانال األدواال المستردمة ارتبار القدراال العقلية " "11-9سعنة (فعارو عبعد ال تعاا

موسي  ،)1998مقياس الووإ االجتماعي االدتصادي ل سرة المصر ة (عبعد العز عز السعيد،)1995 ،
االرتبععار التحصععيلي (اعععداد الباحععث) ،اسععتبيان الدافعيععة للععتعلم (إعععداد الباحععث) ،برنععامو تنميععة الدافعيععة

للععتعلم (إعععداد الباحععث) ،وكانععال األسععالي

اشحصععائية المسععتردمة هععي االحصععاء البععا ار متععري وحزمععة

البع عرامو االحص ععائية ( )SPSSواس ععتردامه ف ععي المعالج ععة االحص ععائية والوصع ع ية لنت ععائو البح ععث،و ف ععي
التمايعل البيععاني لمت يعراال البحععث ،وعمليعاال التجععانس بععين أفعراد عينععة البحعث وتتماععل فعي معامععل ارتبععاط
بيرسععون ب عراون وذلععك لمعرفععة ابععاال وصععد أدواال القيععاس ،ارتبععار – ال "  "T-testلحسععا

ال رو بين المجموعتين التجر بيعة والوعابءة ،التحليعل الععاملي لحسعا

للتعلم.

داللععة

صعد وابعاال اسعتبيان الدافعيعة

و ظهرت النتائج:
 .1توجد فرو ذاال داللة احصائية بين متوسط درجعاال أفعراد المجموععة التجر بيعة ،ودرجعاال أفعراد
المجموعة الوابءة في الدافعية للتعلم في القياس البعدي لصال المجموعة التجر بية.

 .2توجععد فععرو ذاال داللععة احصععائية بععين متوسععط درجععاال أف عراد المجموعععة التجر بيععة ،فععي مقيععاس
الدافعية بين القياس القبلي ،والقياس البعدي لتءبيق البرنامو ،لصال القياس البعدي.

 .3توجد فرو ذاال داللة احصائية بين متوسط درجعاال أفعراد المجموععة التجر بيعة ،ودرجعاال أفعراد
المجموعة الوابءة في التحصيل الدراسي بعد تءبيق البرنامو لصال المجموعة الوابءة.

 .4توجد فرو ذاال داللة احصائية بين متوسعط درجعاال أفعراد المجموععة التجر بيعة ،فعي التحصعيل
الدراسي بين القياس القبلي والقياس البعدي لتءبيق البرنامو لصال القياس البعدي.

 .5ال توجد فعرو ذاال داللعة احصعائية بعين درجعاال البنعين ،ودرجعاال البنعاال بالمجموععة التجر بيعة
في الدافعية للتعلم بعد تءبيق البرنامو.

 .6ال توجد فعرو ذاال داللعة احصعائية بعين درجعاال البنعين ،ودرجعاال البنعاال بالمجموععة التجر بيعة
في التحصيل الدراسي بعد تءبيق البرنامو.
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نراســـة حمـــن ( )2005بعنـــوان" :االســـتراتيجيات النافعـــة للـــتعلم وعحقتهـــا بمســـتوي الـــذكاء

والمناخ التعليمي والنوع لني طحب المرحلة الثانوية ".
تاععد

الد ارسععة الععي بحععث العالدععة بععين االسععتراتيجياال الدافعععة للععتعلم ومسععتوي الععذكاء والمنععاخ

التعليمي لدي عينة معن ءعال

المرحلعة الاانويعة ،تاعد

والمناخ التعليمي كما يدركه الءال

العي التععر علعي أاعر مت يعراال مسعتوي العذكاء

والنوع علي درجاال االستراتيجياال الدافعة للتعلم لعدي أفعراد العينعة،

و تم ارتيار العينة بءر قة عشوائية من ءال

وءالبعاال الصعف األول الاعانوي بمدرسعتي الملعك الكامعل

الاانوية ،والاانوية بناال بمدينة المنصورة ،وبلع إجمالي أف ارد العينعة ( )360ءالبعا وءالبعة معنام ()180
ءالب ععا و( )180ءالب ععة ،وت ععم اس ععتردام ف ععي أدواال الد ارس ععة اس ععتبيان االس ععتراتيجياال الدافع ععة لل ععتعلم ود ععام
الباحث الحالي بتعر به واعداده للبيئة المصر ة وكان االستبيان في صورته األجنبية رو وساكس،وأيوعا

د ععام الباح ععث بتعر ع ع

مقي ععاس المن ععاخ التعليم ععي م ععن ص ععورته األجنبي ععة لوور ععل ( )2000واع ععداده للبيئ ععة

المصر ة ،وأظارال نتائو الدراسة:

 .1توجععد فععرو دالععة احصععائيا بععين مجموعععاال الءععال

ذاال مسععتوياال الععذكاء المرتلععف (مرت ععإ،

متوسط ،منر ه) في متوسءاال درجاال االستراتيجياال الدافعة للتعلم.

 .2وجع ععود فع ععرو دالع ععة احصع ععائيا بع ععين مجموعع ععاال الءع ععال

ذاال مسع ععتوياال الع ععذكاء المرتلع ععف فع ععي

متوسءاال درجاال االستراتيجياال الدافعة للتعلم.

 .3وجود فرو دالعة احصعائيا بعين متوسعءي مجموععة العذكاء المرت عإ ومجموععة العذكاء المعنر ه
في فاعلية الذاال لصال مجموع الذكاء المرت إ.

 .4وجود فرو دالة احصائيا بين متوسءي مجموعة الذكاء المرت إ ومجموعة الذكاء المتوسط في
فاعلية الذاال لصال مجموعة الذكاء المرت إ.

 .5عععدم وجععود فععرو دالععة احصععائية بععين متوسععءي مجموعععة الععذكاء المتوسععط ومجموعععة الععذكاء
المنر ه في فاعلية الذاال.

 .6وجود فرو دالة احصائية بعين متوسعءي مجموععة العذكاء المرت عإ ومجموععة العذكاء المعنر ه
في القيمة الدارلية لصال مجموعة الذكاء المرت إ.
نراســـة قائـــن و الزيـــني ( )2004بعنـــوان ":العحقـــة ـــين مســـتوي نافعيـــة الـــتعلم األكـــانيمي

والتحصي األكانيمي "
تاد

هذه الدراسة إلي التعر علي مستوي االستمتاع بالت اعل االيجابي واالستمتاع بالت اعل

السلبي لدي ءلبعة ليعة التربيعة ععدن رعالل سعنواال د ارسعتام الجامعيعة فعي الكليعة ،وعرفعة عالدعة مت يعراال
الجنس والترصب والمعدل التراكمي وتأايرها علي دافعية الءال
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تجاه التعلم في الكلية ،حيال المعناو

المستردم الوصع ي ،وتعم توز عإ ( )370اسعتمارة بصعورة عشعوائية وت اععل معامعا ( )265ءالع

وءالبعة

فقععط ،وتععم اسععتردام ادتبععاس مقياسععين مععن أداة اسععتبيان إعععداد (دولععي ومععون) لقيععاس الدافعيععة األكاديميععة
والتي دام بتعر باا (د .محمد علعي مصعء ي) واسعتردماا فعي ديعاس دافعيعة العتعلم األكعاديمي لعدي ءلبعة

كليععة التربيععة بععالعر ش (مصععر العربيععة) ،ودععام الباحاععان بارتيععار فق عراال تتناس ع

والاععد

المووععوع فععي

دياس درجة االستمتاع بالت اعل االيجابي واالستمتاع بالت اعل السلبي لدي ءلبة كلية التربية عدن أاناء

الععتعلم األكععاديمي وبمععا يععتالءم م ععإ البيئععة الءالبيععة اليمنيععة .وأظاععرال نت ععائو الد ارسععة مععن رععالل درج ععة
االستمتاع بالت اعل االيجابي من وجاة نظر الءال

الي درجة عالية لدافعيتام تجاه التعلم األكعاديمي،

حيث نري أن نسبة الءلبة يرمبون في المنادشة والمشاركة مإ المدرسين في القاعة ،والكايرون يشعرون
بالروا عندما يقدم لام التعليم األكاديمي المواوعيإ التعي تشعبإ حاجعاتام ،و رمع

الكايعرون فعي ارتيعار

موادف المنافسة مإ الزمالء ،وهناك من يعتمد علي ن سه في فاعم بععه المعواد الد ارسعية ،والكايعر معنام
لععديام القععدرة علععي الت ل ع

عارال أظاععرال النتععائو فياععا
علععي مشععكالال الععتعلم األكععاديمي إال أن هنععاك عبع ا

درجة عالية من االستمتاع بالت اعل السلبي وهي عدم ادتناع الءلبة بقعوانين الكليعة ممعا يجعلاعم يقومعون
بارتراداا عند شعورهم بأناا تحبءام.

ثانيا :النراسات التي تناولت مفهوم الذكاء االنفعالي:

نراســة ميمــاس ذاكــر كمــور ( )2012بعن ـوان ":النافعيــة لجنجــاز وعحقتهــا بمســتوي الــذكاء

االنفعالي لني طلبة الجامعة العربية المفتوحة  /فرع األرنن "
تاد

الدراسة إلي بحث العالدة بين الدافعية لإلنجاز ومستوي الذكاء االن عالي لعدي عينعة معن

ءلبة الجامعة العربية الم توحة فرع األردن ،بل ال العينعة ( )201ءالع

الترصص ععاال األكاديمي ععة اآلتي ععة :التربي ععة ،وادارة األعم ععال ،واألد

وءالبعة يدرسعون فعي كعل معن

اشنجلي ععزي ،وتكنولوجي ععا المعلوم ععاال،

استردم مقياس بار أون للذكاء االن عالي ،ومقياس الدافعية لإلنجاز الذي تم بناءه من دبل الباحاة ،ودد

أشارال النتائو إلي ما يأتي:

 .1توجد عالدة ارتباءية بين الدافعية لإلنجاز ومستوي الذكاء االن عالي ،والعالدة ءردية ،أي كلما
زادال ديمة الذكاء االن عالي ،كلما زادال درجة الدافعية لإلنجاز لدي الءلبة من كال الجنسين.

 .2ال توج ععد ف ععرو ب ععين المتوس ععءاال عل ععي ك ععل م ععن مقي ععاس ال ععذكاء االن ع ععالي ،ومقي ععاس الدافعي ععة
لإلنجاز تعزي لمت ير الجنس.

 .3ال توج ععد ف ععرو ب ععين المتوس ععءاال عل ععي ك ععل م ععن مقي ععاس ال ععذكاء االن ع ععالي ،ومقي ععاس الدافعي ععة
لإلنجاز تعزي لمت ير الترصب األكاديمي.
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نراسة الظاهر ( )2012بعنوان ":الفروح في الذكاء االنفعالي ين الصم والمكفوفين"
هععدفال الد ارسععة إلععي معرفععة ال ععرو فععي الععذكاء االن عععالي بععين الصععم والمك ععوفين لكععال الجنسععين

وللمراهقين والراشدين .حيث تكونال أفراد العينة من ( )104معن المعراهقين وال ارشعدين ،شعملال ( )46معن
المك ععوفين )23( ،ذكع ع ار و ( )23أنا ععي )58( ،م ععن الص ععم )29(،ذكع عور ( )29أنا ععي .واس ععتردم الباح ععث
مقي ععاس لل ععذكاء االن ع ععالي للص ععم والمك ععوفين ،تك ععون المقي ععاس م ععن أربع ععة مق ععاييس فرعي ععة ه ععي (الك اي ععة

الشرصية ،والك اية االجتماعية والوبط والتوجيه االن عالي والتعاءف).وءبق المقياس علي أفراد العينة
بعد التحقق من صددة واباته ،وأظارال النتائو:
 .1ل ععيس هن ععاك ف ععرو ذاال دالل ععة إحص ععائية عن ععد مس ععتوي 0.05ف ععي ال ععذكاء االن ع ععالي ب ععين الص ععم
والمك وفين.

 .2ل ععيس هن ععاك ف ععرو ذاال دالل ععة إحص ععائية عن ععد مس ععتوي 0.05ف ععي ال ععذكاء االن ع ععالي ب ععين الص ععم
والمك وفين تعزي لمت ير الجنس.

 .3ل ععيس هن ععاك ف ععرو ذاال دالل ععة إحص ععائية عن ععد مس ععتوي 0.05ف ععي ال ععذكاء االن ع ععالي ب ععين الص ععم
والمك وفين تعزي لمت ير العمر.

 .4ليس هناك فرو ذاال داللة إحصائية عند مستوي 0.05في الذكاء االن عالي بين الت اععل بعين
نوع اشعادة والعمر أو بين الجنس والعمر أو بين نوع اشعادة والجنس والعمر.

 .5ظار فرو دالة احصائيا للت اعل بين نوع اشعادة والجنس ولصال اشناث.

نراســة ســوزان بســيوني ( )2012بعن ـوان " :الــذكاء االنفعــالي وعحقتــه بالتحصــي النراســي

وبعض المتغيرات النفسية لني طالبات جامعة م القري ".

هدفال الدراسة الي التعر العالدة االرتباءية بين الذكاء االن عالي وكال من المت يعراال الن سعية

(ال وع  ،تقععدير الععذاال ،الرجععل وأيوععا التعععر علععي ال ععرو بععين المرت عععاال والمنر وععاال فععي الععذكاء
االن عععالي وكععال مععن التحصععيل الد ارسععي ،ال و ع

وتقععدير الععذاال ،الرجععل ولتحقععق مععن ذلععك تععم ارتيععار

مينععة الد ارسععة مععن ءالبععاال كليععة التربيععة جامعععة أم القععري والبععالع عععددهن ( )300ءالبععة باشوععافة إلععي
عينة التقنين.

ودد استردمال الباحاة األدواال التالية مقياس الذكاء الوجداني من اعداد (فارو عامان ومحمد

عبععد السععميإ) ومقيععاس ال وع

مععن إعععداد (محمععد السععيد وفوديععة حسععن)ومقياس تقععدير الععذاال مععن اعععداد

الباحاة ومقياس الرجل من اعداد (حسين الدر ني) .وأشارال النتائو:
 .1وجود ارت اع نسبة الذكاء االن عالي لدي ءالباال الجامعة.

 .2يوجععد فععرو ذاال داللععة احصععائية بععين المرت عععاال والمنر وععاال فععي الععذكاء االن عععالي وكععال مععن
التحصيل الدراسي وال و

وتقدير الذاال والرجل لصال المرت عاال.
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نراسة الخولي ،حمن ( )2012بعنوان " :الذكاء االنفعالي وعحقته بااللكسـيثميا لـني عينـة

من طحب وطالبات الجامعة "

ه ععدفال الد ارس ععة إل ععي التع ععر عل ععي ال ععذكاء االن ع ععالي وعالدت ععه بمت ي ععر الج ععنس (ذك ععر -أنا ععي)

والتعععر علععي اشلكسععياميا وعالدتاععا بمت يععر الجععنس (ذكععر -أناععي) لععدي عينععة مععن ءلبععة جامعععة ال يععوم
وجامعععة بناععا ،ومععن تععم التعععر علععي ءبيعععة العالدععة بععين الععذكاء االن عععالي واشلكسععياميا .تكونععال عينععة

الدراسة الحالية من ( )483ءالع

وءالبعة معن ءلبعة كليعة التربيعة معن جامععة ال يعوم وءلبعة كليعة التربيعة

مععن جامعععة بناععا للعععام الد ارسععي ( )2013-2012وبوادععإ ( )204ءال ع
مقيععاس سععكيوال للععذكاء االن عععالي (ترجمععة وتعر ع

(ترجمععة وتعر ع

و( )279ءالبععة .وتععم تءبيععق

البععاحاين) واسععتبيان بيرمونععد وفروسععال لإللكسععياميا

البععاحاين) .واعتمععدال الد ارسععة علععي المععناو الوص ع ي االرتبععاءي المقععارن ،ودععد أظاععرال

النتائو:
 .1هنععاك فععرو ذاال داللععة إحصععائية بععين الععذكور واشنععاث فيمععا يتعلععق بالععذكاء االن عععالي لصععال
اشناث

 .2وجود فرو ذاال داللة إحصائية بين الذكور واشناث فيما يتعلق باشلكسياميا لصال الذكور.
 .3هناك عالدة ارتباءية سالبة بين الذكاء االن عالي واشلكسياميا.

نراسـة ســماوي ( )2011بعنـوان " :الســعانة وعحقتهـا بالــذكاء االنفعـالي والتــنين لـني طلبــة

جامعة العلوم اإلسحمية العالمية "

هععدفال الد ارسععة إلععي الكشععف عععن العالدععة بععين السعععادة مععن جاععة والععذكاء االن عععالي والتععدين مععن

جاة أرري لدي ءلبة جامعة العلوم اشسالمية في عمعان األردن .وتكونعال عينعة الد ارسعة معن ()650

ءالبععا وءالبععة للع ععام الجععامعي  2012 2011ت ععم ارتيععارهم بالءر ق ععة العش عوائية .واس ععتردم فععي الد ارس ععة
مقاييس السعادة ،والذكاء االن عالي ،والتدين .وأظارال النتائو:
 .1المستوي المرت إ في التدين ،والذكاء االن عالي ،والمتوسط في السعادة.
 .2وجود عالدة بين السعادة وكل من الذكاء االن عالي والتدين.
 .3ع ععدم وج ععود ار ععتال

ف ععي العالد ععة ب ععين الس عععادة وال ععذكاء االن ع ععالي والت ععدين ب ععارتال

وارتالفاا في الترصصاال لصال ال قاية بين السعادة والتدين.

الج ععنس،

نراســة العل ـوان ( )2011بعن ـوان "الــذكاء االنفعــالي وعحقتــه بالمهــارات االجتماعيــة و نمــاط

التعلق لني طلبة الجامعة في ضوء متغيري التخصص النوع االجتماعي للطالب ".

هدفال هذه الدراسة الي بحث عالدة الذكاء االن عالي بالمااراال االجتماعية وأنماط التعلعق لعدي

ءلبععة الجامعععة .وتكونععال عينععة الد ارسععة مععن ( )475ءالبععا وءالبععة مععن ءلبععة جامعععة الحسععين بععن ءععالل
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بمدينععة معععان فععي األردن .ولجمععإ البيانععاال تععم اسععتردام االاععة مقععاييس وهععي :مقيععاس الععذكاء االن عععالي،
ومقي ع ععاس الما ع ععاراال االجتماعي ع ععة ومقي ع ععاس أنم ع ععاط التعل ع ععق ،ولإلجاب ع ععة ع ع ععن أس ع ععئلة الد ارس ع ععة اس ع ععتردمال

المتوسءاال الحسابية واالنجرافاال المعيار ة ،وتحليل التباين الانعائي ومعامعل االرتبعاط وتحليعل االنحعدار

المتعدد المتدرج ،ودد أشارال نتائو الدراسة:

 .1وجود فرو ذاال داللة إحصائية في الذكاء االن عالي بين الذكور واشناث لصال اشناث
 .2وجع ععود فع ععرو ذاال داللع ععة إحصع ععائية فع ععي الع ععذكاء االن عع ععالي بع ععين ءلبع ععة الترصصع ععاال العلميع ععة
واالنسانية لصال الءلبة ذوي الترصصاال االنسانية.

 .3وجود عالدة ارتباءية بين الذكاء االن عالي وكل من المااراال االجتماعية وأنماط التعلق
المستق

نراســة الجهنــي ( )2011بعن ـوان" :الــذكاء االنفعــالي وعحقتــه باالضــطرابات الســلوكية وقلــق
لني عينة من طحب جامعتي الملك ع ن العزيز والطائف "

هععدفال الد ارسععة علععي التعععر علععي أاععر مكععان اشدامععة والجامعععة والت اعععل بينامععا علععي الععذكاء

االن ععالي ،وأاعر تعلعيم األم واأل

والت اععل بينامعا علعي العذكاء االن ععالي والعالدعة بعين العذكاء االن ععالي

واالوءراباال السلوكية ودلق المستقبل ،واالوءراباال السعلوكية ،ودعد أجر عال الد ارسعة علعي عينعة بل عال

 215ءالبا منام  70ءالبا من جامعة الملك عبد العز ز 145 ،ءالبا من جامعة الءعائف ،معن كليعاال
مرتل ة بالجامعتين ،ءبق عليام مقاييس للذكاء االن عالي ودلق المستقبل ،واالوءراباال السعلوكية ،ودعد

أظارال النتائو:

 .1عععدم وجععود تععأاير لمت يععر مكععان االدامععة أو الجامعععة أو الت اعععل بينامععا علععي الععذكاء االن عععالي
سعواء ألبععاد أو الدرجعة الكليعة ،ووجعود داللععة لت اععل مسعتوي تعلعيم األ

معإ مسعتوي تعلععيم األم

علي بعد إدارة االن ععاالال معن أبععاد العذكاء االن ععالي ،لعم توجعد داللعة لتعأاير مسعتوي تعلعيم األم

ومستوي تعليم األ

والت اعل بيناما علي بقية األبعاد.

 .2ديم معامالال االرتباط بين الذكاء االن عالي ودلق المستقبل سالبة ودالة في معظم األبعاد

 .3دععيم مع ععامالال االرتبععاط ب ععين االوععءراباال الس ععلوكية ودلععق المس ععتقبل موجبععة ودال ععة فععي معظ ععم
األبعاد
نراســة ســهان المللــي ( )2010بعنـوان " الــذكاء االنفعــالي وعحقتــه بالتحصــي النراســي لــني

عينة من المتفوقين والعانيين في نمشق "

ه ععدفال الد ارس ععة إل ععي الكش ععف ع ععن العالد ععة ب ععين التحص ععيل الد ارس ععي وال ععذكاء االن ع ععالي للءلب ععة
الموهوبين والءلبة العاديين لدي كل من الذكور واشناث.
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تتلرب مشكلة الدراسة في فحب العالدة االرتباءيعة بعين األداء علعي مقيعاس بعار-أون للعذكاء

االن عالي والتحصيل الدراسي لدي أفعراد عينعة الءلبعة الموهعوبين فعي معدارس المت عودين والءلبعة الععاديين
في مدارس العاديين حس

مت ير الجنس.

ودععد تكونععال العينععة الكليععة لاععذه الد ارسععة مععن  293ءالبععا وءالبععة مقسععمة إلععي  47ءالبععا لحسععا

الصد والاباال في الدراسة االستءالعية ،و  246ءالبا للعينعة األساسعية فعي الد ارسعة الميدانيعة ،زمعنام
 85ءالبا وءالبة من المت ودين ،و 161ءالبا وءالبة من الءلبة العاديين ،واستردم مقياس Bar-On
المءور للشبا  .وأظارال النتائو:

 .1ال توج ععد عالد ععة ذاال دالل ععة إحص ععائية ب ععين ال ععذكاء االن ع ععالي والتحص ععيل الد ارس ععي ل ععدي الءلب ععة
العاديين.

 .2توجد عالدة دالة احصائيا عند مستوي الداللة  0.05بين بعد التكيف والتحصعيل الد ارسعي عنعد
الءلبة المت ودين.

 .3ال توج ععد عالد ععة ذاال دالل ععة إحص ععائية ب ععين ال ععذكاء االن ع ععالي والتحص ععيل الد ارس ععي ل ععدي الءلب ععة
الذكور العاديين.

 .4ال توجععد عالدععة ذاال داللععة إحصععائية بععين الععذكاء االن عععالي والتحصععيل الد ارسععي لععدي الءالبععاال
اشناث العادياال.

 .5توجد عالدة دالة احصائيا عند مستوي الداللة  0.05بين بعد التكيف والتحصعيل الد ارسعي عنعد
الءلبة الذكور المت ودين.

 .6ال توجععد عالدععة ذاال داللععة إحصععائية بععين الععذكاء االن عععالي والتحصععيل الد ارسععي لععدي الءالبععاال
اشناث المت وداال.

نراسة القمش ( )2010بعنوان " بعان الذكاء االنفعالي السائن لني طلبة صعوبات التعلم في

محافظة الكرك باألرنن و ثرا علي نوع صعوبة التعلم ،الجنس ،والصف النراسي"

هدفال الدراسة التعر إلى أبعاد الذكاء االن عالي السائدة لدي الءلبة من ذوي صععوباال العتعلم

في محافظة الكرك باألردن ،كما هدفال إلي تحديعد ءبيععة العالدعة بعين هعذه األبععاد وكعل معن صععوباال

التعلم (دراءة ،كتابة ،حسا ) ،وجنس الءال  ،وص ه الدراسي (رامس ،سادس) ولتحقيق هذه األهدا

اسععتردم البععاحاون مقيععاس الععذكاء االن عععالي الععذي أعدتععه ش عرنك والععذي دععام (أبععو ديععة )2006 ،بترجمتععه

وتعييره علي البيئة األردنية والذي يتمتعإ بعدرجاال صعد وابعاال مقبعولين .تكعون مجتمعإ الد ارسعة الحاليعة

من جميإ الءلبة ذوي صعوباال التعلم المتواجدين في المدارس التي يتواجد باا مر مصادر تعلم فعي
محافظ ععة الك ععرك ر ععالل ال ص ععل الد ارس ععي األول م ععن الع ععام  ،2010 2009حي ععث بل ععع مجتم ععإ الد ارس ععة

( )195ءالبا وءالبة ،ونظ ار لص ر حجم مجتمإ الدراسة فقد تم اعتبار مجتمإ الد ارسعة هعو ن سعه عينعة
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الد ارسععة .ودععد توصععلال الد ارسععة إلععي أن أبعععاد الععذكاء االن عععالي الشععائعة لععدي أف عراد عينععة الد ارسععة مرتبععة
ترتيبععا تنازلي ععا ه ععي :ادامععة العالد ععاال االجتماعي ععة يلياععا معرف ععة االنس ععان الن عاالتععه ،ا ععم تق ععدير ان ع ععاالال
اآلرر ن ،ام إدارة االن عاالال والتحكم باا ،وأري ار تح يز االنسان لذاته .وأظارال النتائو:
 .1هنععاك فععرو ذاال داللععة إحصععائية فععي أبعععاد الععذكاء االن عععالي بععين أن عواع الصعععوباال التعلميععة
المرتل ة وهذه ل رو لصال األفراد من ذوي صعوباال التعلم الكتابية.

 .2هنععاك فععرو ذاال داللععة احصععائية تعععزي لمت يععر الجععنس علععي الععذكاء االن عععالي وذلععك لصععال
اشناث علي جميإ أبعاد مقياس الذكاء االن عالي.

ال يوجد فرو في أبعاد الذكاء االن عالي تعود لصف الءال

الدراسي.

نراســة الع وشــي ( )2009بعن ـوان ":الــذكاء االنفعــالي لــني الطالبــات فــي جامعــة م القــري

وعحقته بالتحصي النراسي "

هععدفال الد ارسععة الععي الكشععف عععن الععذكاء االن عععالي وعالدتععه بالتحصععيل الد ارسععي عنععد ءالبععاال

السنة الاانية ل دسعام العلميعة فعي الكليعة الجامعيعة بالليعث – جامععة أم القعرى .تكونعال عينعة الد ارسعة معن
جميإ ءالباال ال ردة الاانية ل دسام العلمية (فيز اء – كيميعاء – ر اوعياال) فعي الكليعة الجامعيعة بالليعث
– جامعععة أم القععرى ،للعععام الد ارسععي  2009 -2008م وعععددهم ( )150ءالبععة ،مععنام ) (60ءالبععة
التقدير العام للسنة الدراسية األولى) .ودعد صعممال

مت ودة تحصيليام و ( )90ءالبة عادية (وذلك حس

استبانة تكونال في صورتاا الناائية من ( )42فقرة موزعة على أبعاد الذكاء االن ععالي التعالي( :المعرفعة
االن عالية ،إدارة االن عاالال ،تنظعيم االن ععاالال ،التععاءف ،التواصعل االجتمعاعي) ،وبععد تحليعل النتعائو،

توصلال الدراسة إلى

 .1وجععود مسععتوى متوسععط مععن الععذكاء االن عععالي عنععد ءالبععاال العينععة وفق عام شجابععاال الءالبععاال علععى
.2

مقياس الذكاء االن عالي.

وجود فرو ذاال داللة إحصعائية عنعد مسعتوى ) (0.05 ≥αبعين متوسعءاال درجعاال الءالبعاال

المت وداال تحصيليام ومتوسءاال درجاال الءالباال العادياال على الدرجة الكلية للمقيعاس ،وأبععاد
المقيع ععاس التاليع ععة( :المعرفع ععة االن عاليع ععة ،إدارة االن عع ععاالال ،تنظع ععيم االن عع ععاالال) وذلع ععك لصع ععال
الءالباال المت وداال تحصيليام.

عععدم وجععود فععرو ذاال داللععة إحصععائية عنععد مسععتوى 0.05

))≥αبععين متوسععءاال درجععاال

الءالباال المت وداال تحصيليام ومتوسءاال درجعاال الءالبعاال العاديعاال علعى كعل معن بععد التععاءف وبععد

التواصل االجتماعي.
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نراســـة نويـــك ( )2008بعنـــوان " ســـاليب المعاملـــة الوالنيـــة وعحقتهـــا بالـــذكاء والتحصـــي

النراسي لني األطفا في مرحلة الطفولة المتأخرة "

هدفال هعذه الد ارسعة إلعي معرفعة درجعة تععره األء عال فعي البيئعة ال لسعءينية إلعي سعوء المعاملعة

الوالدية واشهمال وأار ذلك علي العذكاء الععام واالجتمعاعي واالن ععالي لعديام وكعذلك التحصعيل الد ارسعي،
وتكونال عينة الدراسة من  200ء ل من تالميذ المرحلة االبتدائية بمدارس وكالة ال وث في مدينة مزة

واشععتملال العينععة علععي ( )100تلميععذ و( )100تلميععذة مععن المرحلععة األساسععية .كمععا اسععتردمال الباحاععة
مقيععاس اشسععاءة واشهمععال ل ء ععال العععاديين وال يععر عععاديين وكععان مععن إعععداد أباظععة ( ،)2005وارتبععار

الذكاء المصور من اعداد صال ( ،)1978وارتبار الذكاء االن عالي وهعو معن اععداد الباحاعة ،.وارتبعار
الذكاء االجتماعي من إعداد الباحاة .وكانال النتائو:

 .1وجععود فععرو ذاال داللععة إحصععائية بععين متوسععط درجععاال األء ععال األكاععر تعروععا لسععوء المعاملععة
الوالدية واشهمال ومتوسعط درجعاال األء عال األدعل تعروعا لسعوء المعاملعة الوالديعة واالهمعال فعي

الذكاء العام.

 .2وجععود فععرو ذاال داللععة إحصععائية بععين متوسععط درجععاال األء ععال األكاععر تعروععا لسععوء المعاملععة
الوالدية واشهمال ومتوسعط درجعاال األء عال األدعل تعروعا لسعوء المعاملعة الوالديعة واشهمعال فعي

الذكاء االن عالي.

 .3وجععود فععرو ذاال داللععة إحصععائية بععين متوسععط درجععاال األء ععال األكاععر تعروععا لسععوء المعاملععة
الوالدية واشهمال ومتوسعط درجعاال األء عال األدعل تعروعا لسعوء المعاملعة الوالديعة واشهمعال فعي
الذكاء االجتماعي.

 .4وجععود فععرو ذاال داللععة إحصععائية بععين متوسععط درجععاال األء ععال األكاععر تعروععا لسععوء المعاملععة
الوالدية واشهمال ومتوسعط درجعاال األء عال األدعل تعروعا لسعوء المعاملعة الوالديعة واشهمعال فعي

التحصيل الدراسي.

نراسة مغربي ( )2007بعنوان ":الذكاء االنفعالي وعحقتـه بالكفـاءة المهنيـة لـني عينـة مـن

معلمي المرحلة الثانوية في منينة مكة المكرمة "

ه ععدفال الد ارس ععة ال ععي التع ععر عل ععي العالد ععة ب ععين ال ععذكاء االن ع ععالي ومكونات ععه والك ععاءة الماني ععة
وأبعادها لدي معلمعي المرحلعة الاانويعة فعي مدينعة مكعة المكرمعة ،حيعث اسعتردم الباحعث المعناو الوصع ي

االرتباءي ،وادواال الدراسة المستردمة مقياس الذكاء االن عالي للمعلمين من اعداد عامان وعبد السميإ
( ،)2001مقياس الك اءة المانية وهو عبارة عن بءادة تقويم لك اياال المعلم من إعداد الباحث ،وتأل ال

عينععة الد ارسععة مععن  146معلمععا مععن الععذين يدرسععون فععي المععدارس الاانويععة الحكوميععة واألهليععة فععي التعلععيم
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العععام بمدينععة مكععة المكرمععة رععالل ال صععل الد ارسععي الاععاني مععن الععام الد ارسععي 2007ه ،وأظاععرال نتععائو

الدراسة:

 .1أكاععر أبعععاد الك ععاءة المانيععة تععوف ار لععدي معلمععي المرحلععة الاانويععة فععي مدينععة مكععة المكرمععة هععي

الك ايععاال الشرصععية ،يلياععا الك ايععاال االجتماعيععة ،اععم الك ايععاال الماار ععة ،فالك ايععاال المعرفيععة،
وأدلاا الك اياال اشنتاجية.

 .2توجععد عالدععة ارتباءيععة بععين الععذكاء االن عععالي ومكوناتععه ،والك ععاءة المانيععة للمعلععم وأبعادهععا عل عى

النحو التالي :بين الدرجة الكلية للذكاء االن ععالي ،والدرجعة الكليعة للك عاءة المانيعة .عنعد مسعتوي
 ،.0.01بععين الدرجععة الكليععة للععذكاء االن عععالي ،وأبعععاد الك ععاءة المانيععة (المعرفيععة ،الشرصععية،

الماار ععة ،اشنتاجي ععة ،االجتماعي ععة) عن ععد مس ععتوي  .0.01ب ععين الدرج ععة الكلي ععة للك ععاءة الماني ععة،
ومكوناال الذكاء االن عالي (معرفة االن ععاالال ،ادارة االن ععاالال ،تنظعيم االن ععاالال ،التععاءف،

التواصل االجتماعي) عند مستوي .0.01

 .3لعم تكعون كعل مكونعاال الععذكاء االن ععالي ذاال داللعة إحصعائية فععي التنبعا بالك عاءة المانيعة للمعلععم
وأبعادها.

 .4ال توجد تأايراال دالة للت اعل المشترك بين الترصب وسنواال الربرة علي الذكاء االن عالي أو
أي من مكوناته ال رعية.

 .5توج ععد ت ععأايراال دال ععة احص ععائية للترص ععب األكع ععاديمي عل ععي التع ععاءف كأح ععد مكون ععاال العععذكاء
االن عالي.

 .6ال توج ععد ت ععأايراال دال ععة احص ععائيا لس ععنواال الربع عرة عل ععي أي م ععن ال ععذكاء االن ع ععالي أو مكونات ععه
ال رعية.

 .7ال توجععد تععأايراال دالععة للت اعععل المشععترك بععين الترصععب وسععنواال الرب عرة علععي الك ععاءة المانيععة
للمعلم أو أي من أبعادها.

 .8توجععد تععأايراال دالععة إحصععائيا للترصععب األكععاديمي علععي الك ععاءة اشنتاجيععة كأحععد أبعععاد الك ععاءة
المانية للمعلم.

 .9توجد تأايراال دالة إحصائيا لسنواال الربرة في الك اءة المانية للمعلم.

 .10تعم التوصععل الععي نمعوذج بنععائي يووع التععأايراال المتبادلععة بععين مكونععاال الععذكاء االن عععالي وأبعععاد
الك اءة المانية للمعلم.
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نراســـة الجنـــني ( )2005بعنـــوان " الفـــروح فـــي الـــذكاء االنفعـــالي ـــين الطلبـــة الموهـــوبين

والطلبة العانيين وعحقته بالتحصي األكانيمي "

هععدفال الد ارسععة إلععى التعععر علععى ال ععرو فععي الععذكاء االن عععالي بععين الءلبععة الموهععوبين والءلبععة

الع ععاديين ،وعالدت ععه بالتحص ععيل األك ععاديمي ،ولتحقي ععق ه ععذا الا ععد  ،ت ععم ارتي ععار عين ععة الد ارس ععة بالءر ق ععة
العشع عوائية مع ععن ءلبع ععة الص ع ع و

التاس ععإ والعاشع ععر واألول الاع ععانوي فع ععي مدرس ععة اليوبيع ععل والكليع ععة العلميع ععة

اشسالمية .وبلع عدد أفراد العينة ( )420ءالبا وءالبة موزعين بالتساوي بين المدرستين.

اسععتردمال الباحاععة مقيععاس بععار-أون للععذكاء االن عععالي الععذي يتكععون مععن ( )60فق عرة موزعععة علععى أبعععاد
الذكاء االن عالي التي توعم الك عاءة الشرصعية ،والك عاءة االجتماعيعة والتكيعف ،وادارة الوع وط ،والمعزاج
العام ،واالنءباع اشيجابي .وأظارال النتائو:

 .1وجععود فععرو ذاال داللععة إحصععائية عنععد مسععتوى ( )0.05≤بععين متوسععءاال اسععتجاباال الءلبععة

الموهوبين ومتوسءاال استجاباال الءلبة العاديين على بعدي الك اءة الشرصية وادارة الو وط
والعالمة الكلية لمجموع األبعاد األربعة األولى ،وبعدي المزاج العام واالنءباع اشيجابي ،وذلعك

لصال الءلبة الموهوبين .بينما لم تكعن ال عرو ذاال داللعة إحصعائية عنعد مسعتوى ()0.05≤
على كل من بعدي الك اءة االجتماعية والتكيف.

 .2أمععا بالنسععبة لمت يععر الجععنس فقععد أظاععرال النتععائو عععدم وجععود فععرو ذاال داللععة إحصععائية عنععد
مس ععتوى ( )0.05≤ب ععين متوس ععءاال اس ععتجاباال ال ععذكور ومتوس ععءاال اس ععتجاباال اشن ععاث م ععن

الءلبععة الموهععوبين علععى أبعععاد الععذكاء االن عععالي باسععتاناء بعععد الك ععاءة االجتماعيععة وذلععك لصععال
اشناث.

 .3عععدم وجععود عالدععة ارتباءيععة ذاال داللععة إحصععائية بععين درجععاال أبعععاد الععذكاء االن عععالي ومعععدل
عالماال ارتبار القبول لعينة الءلبة الموهوبين في مدرسة اليوبيل ،وعدم وجود عالدة ارتباءيعة

ذاال داللععة إحصععائية بععين درجععاال أبعععاد الععذكاء االن عععالي ومعععدل عالمععاال التحصععيل الد ارسععي
لجميإ أفراد عينة الءلبة الموهوبين باستاناء بعد إدارة الو وط .أما بالنسبة لمت ير الجنس.،

.4

عععدم وجععود عالدععة ارتباءيععة ذاال داللععة إحصععائية بععين درجععاال أبعععاد الععذكاء االن عععالي ومعععدل

عالمععاال التحصععيل الد ارسععي لعينععة الءلبععة الموهععوبين مععن الععذكور ،باسععتاناء بعععد إدارة الوع وط
وبعد المزاج العام .في حين لم تظار النتائو عالدة ارتباءيعة ذاال داللعة إحصعائية بعين درجعاال

أبعاد الذكاء االن عالي ومعدل عالماال التحصيل الدراسي لعينة الءلبة الموهوبين من اشناث.

 .5أما بالنسبة لمت ير العمر فقد أظارال النتائو عدم وجود فرو ذاال داللة إحصائية في درجاال
أبع ععاد ال ععذكاء االن ع ععالي ب ععين ال ئ ععاال العمر ععة باس ععتاناء بع ععد إدارة الوع ع وط ب ععين ال ئ ععة العمر ععة
15سنة وال ئة العمر ة  17سنة.
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نراسة جيمس ( )James.2004بعنوان ":التحصي النراسي في المنرسة الثانويـة :ال يهـم

الذكاء االنفعالي ؟ "
تا ععد

الاانويععة ،للءععال

الد ارس ععة ع ععن فح ععب العالد ععة ب ععين ال ععذكاء االن ع ععالي والتحص ععيل الد ارس ععي ف ععي المدرس ععة

الععذين يدرسععون فععي مدرسععة اانويععة فععي هانتسع يل ،فععي واليععة أالبامععا ،وفععي ناايععة العععام

الد ارسعي تعم مءابقععة البيانعاال مععإ الءعال

مععن رعالل السعجالال األكاديميععة ،عنعدما تمععال المقارنعة حققععال

مسععتوياال مرتل ععة مععن النجععاا األكععاديمي ،حيععث كععان مرتبءععا مععإ العديععد مععن أبعععاد الععذكاء االن عععالي،

تكونععال العين ععة مععن  667ءالب ععا ( 204ذكععور و  363إن ععاث) فععي مدرس ععة اانويععة ف ععي هانتس ع يل بوالي ععة
أالباما ،تراوحال الءال

معن  14العي  18سعنة معن العمعر ،وأظاعرال النتعائو وجعود عالدعة بعين المت يعر

الكامن من الذكاء االن عالي (ددراتام الشرصية ،وددراتام دارعل الشعرب ن سعه ،وادارة اشجاعاد ،والقعدرة
علي التكيف) مإ التحصيل الدراسي في المدارس الاانوية.
نراســـة ســـالوما ( )saloma,2014بعنـــوان ":العحقــــة ـــين الـــذكاء االنفعـــالي والتحصــــي

النراسي :نراسة حو

ما ار "

رنامج التحو الحكومي في المنارس الثانوية في المناطق الريفية في جامعـة

هدفال الدراسة علي تحديد تأاير الذكاء االن عالي علعي التحصعيل الد ارسعي لعدي ءعال

الاانويععة فععي بارامسععا ارواك ،حيععث ال عذكاء االن عععالي هععو الحاسععم فععي إنتععاج ءععال

العذكاء االن عععالي كمت يععر ماشع ار رئيسععيا فععي نجععاا اشنجعاز األكععاديمي لععدي الءعال
برنععامو التحععول الحكععومي ،والت ي عراال فععي البنيععة التحتيععة والتكنولوجيععا تلع ع

المرحلعة

الاانويععة ،وتععم تأسععيس
والحيععاة ،مععن رععالل

دو ار حيويععا فععي التحصععيل

الدراسي للءال  ،وكانال هذه الد ارسعة مسعاهمة لعوز ر التعلعيم فعي ماليز عا العذي حعول التحصعيل الد ارسعي
بععين الءععال

فععي المنععاءق الر ي ععة فععي بععارام بعععد تن يععذ برن ععامو التحععول الحكععومي.وتم تصععميم البح ععث

تالزميا ،واستردام أبعاد العذكاء االن ععالي ،وتعم أرعد العينعة معن دائمعة المعدارس معن و ازرة التربيعة والتعلعيم

فععي ماليز ععا ،هنععاك أربععإ مععدارس اانويععة فععي أولععو بععارام سععيتم ارتيععاره لاععذه الد ارسععة ،حجععم العينععة فععي هععذه

الد ارس ععة ( ،)322ود ععام الباح ععث بتوز ععإ اس ععتبيان لقي ععاس المت يع عراال أربع ععة عناص ععر ال ععذكاء االن ع ععالي،
التحصعيل الد ارسعي ،والتكنولوجيععا ،والبنيعة التحتيعة ل سععئلة تقعاس باسعتردام مقيععاس ليكعرال ،وسعيتم اجعراء
الدراسة معن رعالل توز عإ اسعتبياناال علعي أربععة معدارس اانويعة فعي أولعو بعارام ،وتعم أرعذ عينعاال ءبقيعة،

وظاععرال النتععائو أنععه يوجععد عالدععة بععين عناصععر الععذكاء االن عععالي تععاار علععي التحصععيل الد ارسععي لععدي
الءال

(الوعي الذاتي ،وادارة عاء ية ،والدافإ الذاتي ،ومااراال التعامل مإ اآلرر ن).
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نراسة عثمان (  (Osman.2011بعنوان ":العحقة ين الذكاء االنفعالي وانارة المنرسة"
 .1تاد

الدراسة استكشا

العالدة بين الذكاء االن عالي وادارة المدرسعة ،والتععر علعي الك عاءاال

االجتماعية واالن عالية التي يحتاجاا المدراء لبيئعة مدرسعتام ،فمعن الواوع أن العذكاء االن ععالي

ي عرتبط تمامععا مععإ دععدرة ال ععرد علععي التكيععف مععإ المتءلبععاال البيئيععة ،حيععث كانععال عينععة الد ارسععة

( )262ت ععم ارتي ععارهم عشع عوائيا م ععن م ععديري الم ععدارس م ععن ( )120مدرس ععة ابتدائي ععة م ععن أزمي ععر،
تركيا .وتم جمإ البياناال عن ءر ق مقياس بار -أون  1997للذكاء االن ععالي ،واسعتبيان ادارة

المدرسععة فععي السععنواال  2011-2012التعليميععة ،حيععث أظاععرال النتععائو أن هنععاك عالدععة ذاال
داللة إيجابية بين الذكاء االن عالي واالدارة المدرسية ،وكان الذكاء االن عالي يشكل ماشع ار هامعا

لقدراال إدارة المدرسة.
نراســة كــيفن مــورفي ( )kevin,2006بعنـوان" :العحقـة ــين الــذكاء االنفعــالي والرضــا عــن

الحياة بعن ضبط احترام الذات واالكتئاب وموضع السيطرة ين طحب كلية مجتمع"

شملال الدراسة ( )200ءالبعا وءالبعة معن جامععة فلور عدا جنعو أفر قيعا ،وءبعق الباحعث ارتبعا ار

للععذكاء االن عععالي لمععاير وسععول ي وكاروسععكو  ،2002ومقيععاس احت عرام الععذاال لروزنبععزغ ،1995مقيععاس
لالكتئ ععا

لبع عراون  ،1997واس ععتردم تحلي ععل التب ععاين األح ععادي لتحلي ععل بيان ععاال الد ارس ععة (احتع عرام ال ععذاال،

االكتئعا  ،مووعإ السعيءرة) ،وأظاعرال نتععائو الد ارسعة وجعود عالدعة دالععة إحصعائية بعين العذكاء االن عععالي
والروا عن الحياة.

ثالثا :النراسات التي تناولت عحقة النافعية للتعلم والذكاء االنفعالي بالتحصي النراسي.
نراسة سعان سعين ( )2006بعنوان" :اثر رنامج تعليمي في التربيـة اإلسـحمية مسـتنن إلـى

نظرية الذكاء االنفعالي في تنمية مفهوم الذات ونافعية التعلم لنى طلبة المرحلة األساسية العليا في

األرنن"

هدفال هذه الدراسة إلى التحقق من اار برنعامو تعليمعي مسعتند إلعى نظر عة العذكاء االن ععالي فعي

تنمية م اعوم العذاال ودافعيعة العتعلم لعدى ءلبعة المرحلعة األساسعية العليعا ،ولإلجابعة ععن اسعئلة الد ارسعة تعم

بناء برنامو تعليمي مستند إلى نظر ة الذكاء االن عالي ،ي ءي دروس مبحث التربية اشسالمية للصف
التاسععإ فععي ال صععل الد ارسععي الاععاني للعععام 2006 2005م جميع عام ،وعععددها ( )25درس عام ،موزعععة علععى
ما ععاراال ال ععذكاء االن ع ععالي الرم ععس ،بواد ععإ حص ععتين أس ععبوعيام ،وبواد ععإ ( )5حص ععب لك ععل ما ععارة ،كم ععا

استردمال الباحاة ايوعام مقيعاس م اعوم العذاال لبيعرس – هعارس ،العذي تعم تعر بعه وتقنينعه للبيئعة األردنيعة

من دبل الدااود ( )1982لل ئة العمر ة ( ،)8،16كما استردمال الباحاة مقياس دافعيعة العتعلم العذي دعام
60

سععليمان ( )1989بتعر بععه وتقنينععه للبيئععة األردنيععة ،ودععد تكونععال عينععة الد ارسععة مععن ( )120ءالبعام وءالبععة
مع ععن ءلبع ععة الصع ععف التاسع ععإ األساسع ععي فع ععي مع ععدارس مدينع ععة الم ع ععر الحكوميع ععة ،مع ععوزعين عشع ععوائيام إلع ععى
مجموعتين األولعى تجر بيعة ،وتكونعال معن ( )60ءالبعام وءالبعة ،حيعث تعروعال لبرنعامو تعليمعي مسعتند

إل ععى نظر ععة ال ععذكاء االن ع ععالي ،والمجموع ععة الااني ععة و ععابءة مكون ععة م ععن ( )60ءالبع عام وءالب ععة تعرو ععال

للءر قة االعتيادية في التدر س.

وتم تءبيق مقياس م اوم الذاال ومقياس دافعية التعلم على المجموعتين التجر بية والوعابءة

كارتب ععار دبل ععي ،ا ععم تءبي ععق البرن ععامو التعليم ععي عل ععى المجموع ععة التجر بي ععة ،وبع ععد االنتا ععاء م ععن تءبي ععق

البرنامو التعليمي تم تءبيق مقياسي دافعية التعلم وم اوم الذاال مرة أررى على المجموعتين التجر بية
والوابءة كارتبار بعدي .أظارال النتائو:


هنععاك فععرو ذاال داللععة إحصععائية عنععد مسععتوى الداللععة ( )0.05≥αبععين متوسععط األداء البعععدي
ألف عراد المجموعععة التجر بيععة ،ومتوسععط األداء البعععدي ألف عراد المجموعععة الوععابءة علععى العالمععة
الكلية لمقياس م اوم الذاال وأبعاده الستة لصال الءلبعة العذين تعروعوا للبرنعامو التعليمعي ،فعي

حععين لععم يكععن هنععاك أاععر للجععنس أو للت اعععل بععين الجععنس والبرنععامو علععى الدرجععة الكليععة لمقيععاس
م اوم الذاال وأبعاده السعتة باسعتاناء ااعر مت يعر الجعنس والت اععل بعين الجعنس والبرنعامو علعى

بعد السلوك فقط لصال اشناث.



هنععاك فععرو ذاال داللععة إحصععائية عنععد مسععتوى الداللععة ( )0.05≥αبععين متوسععط األداء البعععدي
ألف عراد المجموعععة التجر بيععة ،ومتوسععط األداء البعععدي ألف عراد المجموعععة الوععابءة علععى العالمععة

الكلية لمقيعاس دافعيعة العتعلم لصعال الءلبعة العذين تعروعوا للبرنعامو التعليمعي ،وهنعاك ااعر دال

إحصععائيام لمت يععر الجععنس فععي تءبيععق البرنععامو التعليمععي ،عنععد مس عتوى الداللععة ( )0.05≥αبععين
متوسععط األداء البعععدي للععذكور ،ومتوسععط األداء البعععدي لإلنععاث علععى الدرجععة الكليععة لمقيععاس

دافعيع ععة الع ععتعلم لصع ععال اشنع ععاث ،كمع ععا أن هنع ععاك أا ع ع امر ذا داللع ععة إحصع ععائية عنع ععد مسع ععتوى الداللع ععة

( )0.05≥αللت اعل بين مت ير الجنس والمجموععة فعي تءبيعق البرنعامو التعليمعي علعى الدرجعة
الكلية لمقياس دافعية التعلم لصال اشناث.
نراســة محمــون ( )2010بعن ـوان ":فاعليــة رنــامج قــائم علــي نظريــة جــارننر لتنميــة بعــض

الذكاءات المتعننة في عحقته بالنافعية للتعلم والتحصي النراسي لني طالبات الصف األو الثانوي"

هععدفال الد ارسععة الحاليععة الععي معرفععة فاعليععة برنععامو تععدر بي مقتععرا فععي تنميععة الععذكاءاال المتعععددة

(المكاني – الءبيعي –االجتماعي) لدي ءالباال الصف األول الاانوي ،ومعرفيعة فاعليعة برنعامو تعدر بي
مقترا في تنمية الدافعية للتعلم لدي ءالباال الصف األول الاانوي ،ومعرفة فاعلية برنامو تدر بي مقترا
في تنمية التحصيل الدراسي لعدي ءالبعاال الصعف األول الاعانوي ،والكشعف ععن امكانيعة التنبعا بالدافعيعة
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للتعلم لدي ءالباال الصف األول الاانوي باستردام الذكاءاال المتعددة ،وتكونال عينة الدراسة من ()80
ءالبععة بالصععف األول الاععانوي بمدرسععة الشععيماء الاانويععة للبنععاال (تكونععال المجموعععة التجر بيععة مععن 40

ءالبة ،وتكونال المجموعة الوابءة من  40ءالبة) ،للعام الد ارسعي  2011 2010م ،بمتوسعط عمعري

( ،)16.5وانح ار

معياري ددره ( .)0.63وتوصلال النتائو:

 .1توجععد فععرو ذاال داللععة إحصععائية بععين متوسععءي درجععاال المجمععوعتين التجر بيععة والوععابءة فععي
مقياس الذكاءاال المتعددة وذلك في التءبيق البعدي لصال المجموعة التجر بية

 .2توجععد فععرو ذاال داللععة احصععائية بععين متوسععءي درجععاال المجمععوعتين التجر بيععة والوععابءة فععي
مقياس الدافعية للتعلم في التءبيق البعدي لصال المجموعة التجر بية.

 .3توجععد فععرو ذاال داللععة احصععائية بععين متوسععءي درجععاال المجمععوعتين التجر بيععة والوععابءة فععي
ارتب ععار التحص ععيل الد ارس ععي ف ععي م ععادة األحي ععاء وذل ععك ف ععي التءبي ععق البع ععدي لص ععال المجمع ععة
التجر بية.

 .4أمكععن التنبععا بالدافعيععة للععتعلم لععدي ءالبععاال الصععف األول الاععانوي باسععتردام الععذكاءاال المتعععددة
(المكاني -الءبيعي-االجتماعي).

 .5توجععد أفوععلية للععذكاء الءبيعععي ،يلي ععه الععذكاء الكععاني فععي التنبع عا بالدافعيععة للععتعلم لععدي ءالب ععاال
الصف األول الاانوي.

 .6أمكععن التنبععا بالتحصععيل الد ارسععي بمععادة األحيععاء لععدي ءالبععاال الصععف األول الاععانوي باسععتردام
الذكاءاال المتعددة.

 .7توجد أفولية للذكاء الءبيعي في التنبا بالتحصيل الدراسي في مادة األحياء لدي ءالباال
الصف األول الاانوي.

التعليق على النراسات
بع ععد مراجع ععة الد ارس ععاال الس ععابقة الت ععي أجر ععال عل ععي المس ععتوي العرب ععي وال ععدولي ،تب ععين للباحا ععة
المالحظاال التالية:

أوال :أكع ععدال الد ارسع ععاال السع ععابقة التع ععي اهتمع ععال بالدافعيع ععة للع ععتعلم والع ععذكاء االن عع ععالي بالتحصع ععيل

الد ارسععي أن الدافعيععة للععتعلم أحععد المت ي عراال المامععة التععي أدال الععي وجععود تحصععيل د ارسععي مرت ععإ لععدي

ال ععرد ،ويكععون ذاال دافعيععة عاليععة وكععذلك وجععود ذكععاء ان عععالي يععاار علععي التحصععيل الد ارسععي لععدي ال ععرد.
وهنععاك د ارسععاال تناولععال المت يععر ن الدافعيععة للععتعلم والععذكاء االن عععالي وعالدتامععا بالتحصععيل ماععل :د ارسععة

سععاجدة ل تععه وحسععن عبععدهللا ( ،)2012ود ارسعة محمععد المععامني وفتحيععة ابعراهيم ( ،)2007ود ارسععة سععحر

محم ععود ( ،)2010ود ارس ععة ار ععا دودي ععن وفتح ععي ج ععروان ( ،)2007عب ععد الباس ععط دائ ععد ورو ععية الز ععدي
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( ،)2004ودراسة نجاا دويك ( ،)2008ود ارسعة سععاد سععيد ( ،)2006سعااد المعدللي ( .)2010ودعد
وجدال دراساال كايرة تناولال مت ير واحد من مت يعراال الد ارسعة ماعل :الدافعيعة للعتعلم فعي د ارسعة كعال معن

بلحاج فروجة ( ،)2011كوار الحراحشة ( ،)2011العاي

تيال (.)2007

كلاعوم ( ،)2010أشعر يوسعف (،)2006

أم ععا الد ارس ععاال الت ععي تناول ععال ال ععذكاء االن ع ععالي فا ععي عل ععي النح ععو الت ععالي :ميم ععاس ذاك ععر كم ععور

( ،)2012هاشم الرولي ،محمد أحمعد ( ،)2012فعادي سعماوي ( ،)2011مصعء ي القمعش (،)2010
عبعععد الع ععرحمن الاجنع ععي ( ،)2011دحءع ععان الظع ععاهر ( ،)2012عمع ععر م ربعععي ( ،)2007كعععي ن مع ععورفي

( ،)2006عامان (.)2011
ومن رالل الد ارسعاال السعابقة يتوع أناعا تناولعال ءلبعة الجامععاال إال أنعه يوجعد نعدرة فعي تنعاول

ءلبععة المرحلععة االعداديععة بععين مت ي عراال الد ارسععة الدافعيععة للععتعلم والععذكاء االن عععالي وعالدتامععا بالتحصععيل

الدراسي في مجال دراسة واحدة آارال الباحاعة علعي أن تكعون عينتاعا تتنعاول كعال المت يعراال فعي د ارسعتاا
لءلبة المرحلة االعدادية ب زة.

ومععن رععالل االءععالع علععي العينــات التععي اسععتردمتاا الد ارسععاال السععابقة فععان الباحاععة دععد وجععدال

تباينععا فععي أحجععام تلععك العينععاال بحيععث اشععتملال علععي أصع ر عينععة تتكععون مععن ( )62ءالع

وءالبععة فععي

د ارسععة كععوار الحراحشععة (.)2011ود ارسععة محمععد المععامني وفتحيععه ابعراهيم (.)2007بينمععا اشععتملال أكبععر
عينة علي ( )2822ءال

وءالبة في األردن في دراسة محمد الربيعي (.)2010وتراوحال أحجام بقيعة

عيناال الدراساال األررى بين مجموع عينتين هاتين الدراسة وتنوعال العيناال من حيعث مجموعاتاعا فقعد
وجدال الباحاة عيناال من الذكور فقط كدراسة محمعد المعامني وفتحيعه ابعراهيم ( ،)2007أشعر يوسعف

( ،)2006وأرري معن اشنعاث فقعط سعالوما (.)2014تعيال ( .)2007وعينعاال أرعري معن كعال الجنسعين،
كد ارسع ععة نجع ععاا دويع ععك ( ،)2008أحمع ععد العل ع عوان ( .)2011فع ععادي سع ععماوي ( .)2011محمع ععد الربيعع ععي

( .)2010عمععر م ربععي ( .)2007اب عراهيم أحمععد (.)2005سععااد المععدللي ( .)2010دحءععان الظععاهر
(.)2012م ععادة الجن ععدي ( .)2005وتناول ععال العين ععاال فئ ععاال عمر ععة مرتل ععة أصع ع رها أء ععال م ععن س ععن
الم ععيالد حت ععي س ععن ( )18سنة.كد ارس ععة نج ععاا دوي ععك ( .)2008ابععراهيم أحم ععد ( .)2005فيص ععل الربي ععإ

( .)2009حس ع ععنية ب ع ععن س ع ععتي (.)2011الربيع ع ععي (.)2010م ع ععادة الجن ع ععدي ( .)2005أش ع ععر يوس ع ععف
(.)2006وتناولال عدد من الدراساال فئة عمر ة واحدة وهم ءلبة الجامعاال مال د ارسعة سعوزان بسعيوني
(.)2012س ع ععالوما (.)2014ميم ع ععاس ذاك ع ععر كم ع ععور ( ،)2012شع ع ع يق بن ع ععاال (،)2009أحم ع ععد العلع ع عوان
(.)2011فع ع ععادي سع ع ععماوي (.)2011وهنع ع ععاك د ارسع ع ععاال تناولع ع ععال فئع ع ععاال عمر ع ع ععة مرتل ع ع ععة كد ارسع ع ععة عمع ع ععر

م ربي(.)2007
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وأري ار فأن أمل

العيناال التي وجدتاا الباحاة في الد ارسعاال السعابقة كانعال معأروذة معن المجعال

األكاديمي ،ودليل مناا تناول الجان

الصحي كدراسة عمر م ربي (.)2007

كذلك وجدال الباحاة تنوعا للمقاييس المستردمة في الدراساال السابقة ،فقد تعددال مقاييس هذه

الد ارسععاال فاسععتردم الععبعه مقيععاس الدافعيععة للععتعلم مععن إعععداد يوسععف دءععامي فععي د ارسععة بلحععاج فروجععة

( .)2011ومقيععاس الدافعيععة للععتعلم نحععو ال يز عاء مععن اعععداد البععاحاين فععي د ارسععة سععاجدة وحسععن عبععد هللا
( .)2012ومقيععاس الدافعيععة للععتعلم المصععمم مععن دبععل األسععتاذ .دودععة ولورسععي وعبععد القععادر فععي د ارسععة
العاي

كلاوم ( .)2010ومقياس الدافعية األكاديمية من اععداد دولعي ومعون العذي دعام بتعر بعه د .محمعد

علععي مصععء ي فععي د ارسععة عبععد الباسععط وروععية ( .)2004وارتبععار الدافعيععة األكاديميععة لععدي الءلبععة فععي
نيجير ا في دراسة تعيال ( .)2007ومقيعاس الدافعيعة للعتعلم لءلبعة الصعف العاشعر معن اععداد الباحعث فعي

د ارس ععة فيص ععل الربي ععإ(.)2009ومقي ععاس الدافعي ععة لل ععتعلم م ععن اع ععداد الباح ععث ف ععي د ارس ععة أش ععر يوس ععف
( .)2006ومقياس الدافعية للتعلم لرو ساكس الذي تم تعر به من دبعل الباحعث العي البيئعة المصعر ة فعي
دراسة ابراهيم أحمد ( .)2005ودد دامال الباحاة بأعداد مقياس الدافعية للتعلم وذلك بععد االءعالع علعي
الد ارس ععاال الس ععابقة والمق ععاييس المرتل ععة الت ععي تناول ععال موو ععوع الدافعي ععة لل ععتعلم وتحدي ععد أبع ععاد المقي ععاس

األربعة :المشاركة مإ اآلرر ن ،ال اعلية ،االهتمام بالنشاط المدرسي ،تحمل المساولية لما لاعذه األبععاد
من أهمية في دياس الدافعية للتعلم لدي ءلبة المرحلة االعدادية ب زة.

وتناولال دراساال أرري مقياس الذكاء االن عالي فاي علي النحعو التعالي :د ارسعة هاشعم الرعولي،

ومحمععد أحمععد ( )2012مععن اعععداد سععكيوال الععذي دععام الباحععث بترجمتععه وتعر بععه ،د ارسععة ميمععاس داكمععور

( )2012مقيععاس بععار-أون للععذكاء االن عععالي ،د ارسععة أحمععد عل عوان ( )2011مععن اعععداد الباحععث .د ارسععة
مصء ي القمش ( )2010تم استردام مقياس الذكاء االن عالي لشعرنك العذي دعام بتعر بعه أبعو ديعة لءلبعة

الص ععف الرع عامس والس ععادس ( .)2006د ارس ععة ك ععي ن م ععورفي ( )2006ءب ععق ارتب ععار لل ععذكاء االن ع ععالي
لمايرو كارسكو.
أما الباحاة فقد استردمال في هعذه الد ارسعة مقيعاس العذكاء االن ععالي لبعار-أون بععد ترجمتعه العي
الل ة العربية من دبل الباحاة مادة الجندي وهو مصمم للءلبة من أعمار ( )13-7سنة.
والنس

وتنوع عال األسععالي

المئويعة واألسعالي

االحصععائية فععي الد ارسععاال حيععث تععم اسععتردام ارتبععار

االحصعائية واالنحع ار

فروجععة ( )2011ود ارسععة العاي ع

T-testوالتك ع ارراال

المعيعاري ومعامعل ارتبعاط بيرسعون فعي د ارسعة بلحعاج

كلاععوم ( ،)2010المتوسععءاال الحسععابية واالنح ع ار

التبععاين الانععائي فععي د ارسععة سعععاد سعععيد ( ،)2006االنح ع ار

المعيععاري وتحليععل

المعيععاري والمتوسععءاال فععي د ارسععة سععحر

محمععود ( ،)2010تععم اسععتدام االحصععاء البععا ار متععري وحزمععة البعرامو االحصععائية ( )SPSSوارتبععار T-
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 testوالتحليععل العععاملي ومعامععل ارتبععاط بيرسععون فععي د ارسععة أشععر يوسععف ( .)2006تحليععل التبععاين

الانائي والاالاي وءر قة شي يه للمقارناال المتعددة بين المتوسءاال في دراسة ابراهيم أحمد ()2005

وفي ووء هذه المت يراال التعي تعروعال لاعا الد ارسعاال السعابقة دامعال الباحاعة بارتيعار مت يعراال

الدراسة ،فقد تم ارتيار بعه هذه المت يراال بما يت ق من الدراساال السابقة.
هذا وتتميز الن ارسة الحالية عن النراسات السابقة بما يلي:

أن الد ارسععة الحاليععة هععي الد ارسععة األولععي (فععي حععد علععم الباحاععة) التععي تتعععره لم اععوم الدافعيععة
للتعلم والذكاء االن عالي وعالدتاما بالتحصيل الدراسي لدي ءلبة المرحلة االعدادية ب زة.
ودامال الباحاة بأعداد مقياس لمت ير الدافعية للتعلم للدراسة.
ودععد اسععتردمال الباحاععة فععي هععذه الد ارسععة األسععالي

النتائو المرجوة ومن ام تحقيق أهدا

الدراسة.

االحصععائية المرتل ععة وذلععك للوصععول الععي

تساؤالت النراسة :
.1

ما درجة الدافعية للتعلم لدي ءلبة المرحلة االعدادية ب زة ؟

.3

هععل توجععد عالدععة ارتباءيععة دالععة إحصععائيا بععين الدافعيععة للععتعلم والتحصععيل الد ارسععي لععدي ءلبععة

.4

هععل توجععد عالدععة ارتباءيععة دالععة إحصععائيا بععين الععذكاء االن عععالي والتحصععيل الد ارسععي لععدي ءلبععة

.5

هل توجد عالدة ارتباءية دالة احصائيا بين الدافعية للتعلم والذكاء االن عالي لدي ءلبة المرحلة

.2

.6
.7
.8
.9

ما درجة الذكاء االن عالي لدي ءلبة المرحلة االعدادية ب زة؟
المرحلة اشعدادية ب زة؟
المرحلة االعدادية ب زة؟
االعدادية ب زة؟

هل توجد فرو في الدافعية للتعلم تعزي لمت ير الجنس " ءال  ،ءالباال"؟

هل توجد فرو في الذكاء االن عالي تعزي لمت ير الجنس " ءال  ،ءالباال"؟

هععل يوج ععد أا ععر دالع عة إحص ععائيا للت اع ععل ب ععين الدافعي ععة لل ععتعلم (م ععنر ه -مرت ععإ) ون ععوع الج ععنس

(ءال

 -ءالباال) على التحصيل الدراسي لدى ءلبة المرحلة اشعدادية ب زة ؟

ه ع ععل يوج ع ععد أا ع ععر دالع ع عة إحص ع ععائيا للت اع ع ععل ب ع ععين ال ع ععذكاء االن ع ع ععالي (م ع ععنر ه -مرت ع ععإ) ون ع ععوع

الجنس(ءال

 -ءالباال) على التحصيل الدراسي لدى ءلبة المرحلة اشعدادية ب زة ؟

 .10هععل يوج ععد أا ععر دالع عة إحص ععائيا للت اع ععل ب ععين الدافعي ععة لل ععتعلم (م ععنر ه -مرت ععإ) ون ععوع الج ععنس

(ءال  -ءالباال) على الذكاء االن عالي لدى ءلبة المرحلة اشعدادية ب زة .
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فرضيات النراسة:

ناء علي نتائج النراسات السابقة – التـي تـم عرضـها فـي هـذا الفصـ – وفـي ضـوء إطـحع

الباحثة علي اإلطار النظري قامت الباحثة بصياغة فروض النراسة علي النحو التالي:

 .1ال توج ععد عالد ععة ارتباءي ععة دال ععة إحص ععائيام ب ععين الدافعي ععة لل ععتعلم والتحص ععيل الد ارس ععي ل ععدى ءلب ععة
المرحلة اشعدادية ب زة.

 .2ال توجععد عالدععة ارتباءيععة دالععة إحصععائيام بععين الععذكاء االن عععالي والتحصععيل الد ارسععي لععدى ءلب عة
المرحلة اشعدادية ب زة.

 .3ال توجد عالدة ارتباءية دالة إحصائيام بين الدافعية للتعلم والعذكاء االن ععالي لعدى ءلبعة المرحلعة
اشعدادية ب زة.

 .4ال توجععد فععرو ذاال داللععة إحصععائية فععي الدافعيععة للععتعلم لععدى ءلبععة المرحلععة اشعداديععة تعععزى
لمت ير الجنس (ذكر ،أناى).

 .5ال توجععد فععرو ذاال داللععة إحصععائية فععي الععذكاء االن عععالي لععدى ءلبععة المرحلععة اشعداديععة تعععزى
لمت ير الجنس (ذكر ،أناى).

 .6ال يوجد تأاير دال إحصائيا للت اعل بين الدافعية للتعلم(منر ه -مرت عإ) ونعوع الجعنس(ءال
ع ءالباال) على التحصيل الدراسي لدى ءلبة المرحلة اشعدادية.

 .7ال يوج ع ع ععد ت ع ع ععأاير دال إحص ع ع ععائيا للت اع ع ع ععل ب ع ع ععين ال ع ع ععذكاء االن ع ع ع ععالي(منر ه -مرت ع ع ععإ) ون ع ع ععوع
الجنس(ءال

ع ءالباال) على التحصيل الدراسي لدى ءلبة المرحلة اشعدادية.

 .8ال يوجد تأاير دال إحصائيا للت اعل بين الدافعية للتعلم(منر ه -مرت عإ) ونعوع الجعنس(ءال
ع ءالباال) على الذكاء االن عالي لدى ءلبة المرحلة اشعدادية.
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات


مقام .



م هج ال ل .



جمتمع ال ل .



ع

ال ل .



أاو

ال ل .



لا

إلحصائ



خطو

ال ل .

الفص الرابع

الطريقة واإلجراءات
مقنمة
يتناول هذا ال صل وص ام م صالم لإلجراءاال التي اتبعتاعا الباحاعة فعي تن يعذ الد ارسعة ،ومعن ذلعك

تعر ف مناو الدراسة ،ووصف مجتمإ الد ارسعة ،وتحديعد عينعة الد ارسعة ،واععداد أداة الد ارسعة ،والتأكعد معن
صععدداا واباتاععا ،وبيععان إج عراءاال الد ارسععة ،واألسععالي

وفيما يلي وصف لاذه اشجراءاال.

وال :منهج النراسة:

مععن أجععل تحقيععق أهععدا

اشحصععائية التععي اسععتردمال فععي معالجععة النتععائو،

الد ارسععة دامععال الباحاععة باسععتردام المععناو الوص ع ي الععذي تحععاول مععن

رالله وصف الظاهرة موووع الدراسة(النافعية للتعلم والذكاء االنفعالي وعحقتهما بالتحصي النراسي

لــني طلبــة المرحلــة اإلعنانيــة بغــزة) وتحليععل بياناتاععا وبيععان العالدععة بععين مكوناتاععا واآلراء التععي تءععرا
حولاا والعملياال التي تتومناا واآلاار التي تحدااا ،وهو أحعد أشعكال التحليعل والت سعير العلمعي المعنظم

لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصو رها كميام عن ءر ق جمإ بياناال ومعلوماال مقننعة ععن الظعاهرة

أو المشكلة وتصني اا وتحليلاا وارواعاا للدراساال الدديقة.
واعتمنت النراسة علي نوعين ساسيين من ال يانات:
 -1ال يانات األوليـة :وذلعك بالبحعث فعي الجانع

الميعداني بتوز عإ اسعتبياناال لد ارسعة بععه م عرداال

الد ارسععة وحصععر وتجميععإ المعلومععاال الالزمععة فععي مووععوع الد ارسععة ،ومععن اععم ت ر اععا وتحليلاععا

باسعتردام برنعامو SPSS(Statistical Package For Social Science) :اشحصعائي
واستردام االرتبعاراال اشحصعائية المناسعبة باعد

موووع الدراسة.

الوصعول لعدالالال ذاال ديمعة وماشعراال تعدعم

 -2ال يانات الثانوية :لقد دامال الباحاة بمراجعة الكت

والدور اال والمنشوراال الراصة أو المتعلقة

بالموووع ديد الدراسة ،والتي تتعلق بالنافعيـة للـتعلم والـذكاء االنفعـالي وعحقتهمـا بالتحصـي

النراسي لني طلبة المرحلـة اإلعنانيـة بغـزة باعد

إاعراء مووعوع الد ارسعة بشعكل علمعي ،وذلعك

من أجل التعر الي األسس والءر العلميعة السعليمة فعي كتابعة الد ارسعاال ،وكعذلك أرعذ تصعور
عن آرر المستجداال التي حداال في بعد الدراسة.
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ثانيا :مجتمع النراسة:

يتكععون مجتمععإ الد ارسععة مععن ءععال

وءالبععاال الصععف الاععامن والتاسععإ األساسععي بمععدارس وكالععة

ال وث بمحافظة مزة للعام الدراسي  ،2015-2014والبالع عددهم ( )10641ءال

وءالبة.

ثالثا :عينة النراسة:

هذا ودد تأل ال عينة الدراسة من عينتين هما:

 .1عينة استطحعية :تم ارتيار ( )40ءال

وءالبة من ءلبة الصف الاامن والتاسإ فعي معدارس

وكالة ال وث ب زة للعام الدراسي  2014- 2014بالءر قة العشوائية البسيءة ،وذلك للتأكد من
صععالحية أدواال الد ارسععة ومععن اععم اسععترداماا لحسععا
مقياس الدافعية للتعلم ومقياس الذكاء االن عالي.

 .2عينة النراسة الفعليـة :اعم ارتيعار ( )312ءالع

الصععد والابععاال لمقععاييس الد ارسععة وهععي

وءالبعة معن ءلبعة الصعف الاعامن والتاسعإ فعي

مدارس وكالة ال وث ب زة من مجتمعإ الد ارسعة البعالع ععددهم ( )10641ءالع

وءالبعة ،حيعث

مالال العينة نسبة ( )%2.93من مجتمإ الدراسة ،حيث تم ارتيار عينة الدراسة بءر قة العينة

الءبقيععة العشعوائية ،ألناععا هععي الءر قععة الوحيععدة التععي تجعلنععا نحصععل علععي أفوععل وأد النتععائو،
والجدول التالي يوو توز إ أفراد عينة الدراسة:
جنو رقم ()1

يوضح توزيع فران عينة النراسة حسب الجنس
العنن

النسبة المئوية

ذكر

150

48.08

نثى

162

51.92

المجموع

312

100.00

جنو رقم ()2
يوضح توزيع فران عينة النراسة حسب الصف
العنن

النسبة المئوية

الثامن

155

49.68

التاسع

157

50.32

المجموع

312

100.00
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رابعا :نوات النراسة:

تعره الباحاة في هذا المقام وص ام ل دواال المستردمة في الدراسة وذلعك وفقعام لترتيباعا حسع

عنوان الدراسة وهذه األدواال هي:

والً :مقياس بار -ون للذكاء االنفعالي
اسععتردمال الباحاععة فععي هععذه الد ارسععة مقيععاس بععار-أون للععذكاء االن عععالي بعععد ترجمتععه مععن الل ععة
اشنجليز ة إلى الل ة العربية من دبل الباحاة مادة مظاعر الجنعدي .وهعو مصعمم لقيعاس العذكاء االن ععالي

للءلبة من أعمار  18 – 7سنة.

و تومن مقياس بار-أون لقياس الذكاء االن عالي في صورته األصلية ( )60فقرة موزععة علعى
ستة مقاييس فرعية ل بعاد التالية( :ملحق ردم )5


مقيــاسالك ععاءة الشرصععية ) (Intrapersonal Scaleو تععألف مععن ( )6فقعراال أرععذال األردععام
اآلتية53 ،43 ،31 ،28 ،17 ،7 :



مقياس الك عاءة االجتماعيعة () Interpersonal Scaleو تعألف معن ( )12فقعرة أرعذال األردعام

اآلتية59 ،55 ،51 ،45 ،41 ،36 ،24 ،20 ،14 ،10 ،5 ،2 :


مقيــاس إدارة الوع وط ) (Stress Management Scaleو تععألف مععن ( )12فقعرة أرععذال

األردام اآلتية58 ،54 ،49 ،46 ،39 ،35 ،26 ،21 ،15 ،11 ،6 ،3 :


مقياس التكيف ) (Adaptability Scaleو تألف من ( )10فقراال أرذال األردام اآلتيعة،12 :

57 ،48 ،44 ،38 ،34 ،30 ،25 ،22 ،16


مقيــاس الم عزاج العععام ( (General Mood Scaleو تععألف مععن ( )14فق عرة أرععذال األردععام

اآلتية14,9,13,19,23,29,32,37,40,47,50,56,60, :


مقياس االنءباع اشيجابي ) (Positive Impression Scaleو تألف من ( )6فقراال أرعذال

األردام اآلتية52 ،42 ،33 ،27 ،18 ،8 :
باشوافة إلى مقياس لتحديد مصدادية الءال

في ارتيار اشجاباال المناسبة له.

إجراءات تصحيح المقياس

يحتوي مقياس بار-أون على أربعة ريعاراال لكعل فقعرة ،يرتعار مناعا الءالع

من الرياراال وهي كالتالي:

الءالبعة معا يناسعبه

 =1ناد ار جدا ما ينءبق علي =2 ،ناد ار ما ينءبق علي =3 ،أحيانا ينءبق علي =4 ،مالبا ما

ينءبععق علععي .بحيععث تكععون أعلععى درجععة لكععل م ععردة دالععة علععى ز ععادة الععذكاء االن عععالي عنععد الم حععوب،
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باسع ع ع ععتاناء أردع ع ع ععام ال ق ع ع ع عراال اآلتيع ع ع ععة،)49( ،)46( ،)37( ،)35( ،)28( ،)26( ،)21( ،)15( ،)6( :

( )58( ،)54( ،)53بحيث تصب كالتالي =4 :ناد ار جدا ما ينءبعق علعي =3 ،نعاد ار معا ينءبعق علعي،

 =2أحيانا ينءبق علي =1 ،مالبا ما ينءبق علي .وبذلك تكون أعلى درجة لكل م ردة دالة على ز عادة
الذكاء االن ععالي عنعد الم حعوب .ودعد تراوحعال العدرجاال علعى كعل بععد بمعا يتناسع
هو موو في الجدول ()3

وععدد ال قعراال ،كمعا

جنو ()3
عدد ال قراال ومدى الدرجاال لكل بعد من أبعاد مقياس الذكاء االن عالي
عدد ال قراال

مدى الدرجاال

البعد
الك اءة االجتماعية

6

24-6

الك اءة الشرصية

12

48-12

التكيف

12

48-12

إدارة الو وط

10

40-10

المزاج العام

14

56-14

التعبير اشيجابي

6

24-6

الخصائص السيكو مترية لمقياس الذكاء االنفعالي:

والً :صنح المحكمين:
تعم عععره المقيععاس فعي صععورته األوليععة علعى مجموعععة مععن أسعاتذة جععامعيين مععن المترصصععين

ممن يعملون في الجامعاال ال لسءينية في محافظاال مزة ،حيث دعاموا بأبعداء آرائاعم ومالحظعاتام حعول
مناسبة فقراال المقياس ،ومدى انتماء ال قراال إلى كل بعد من أبعاد المقياس ،وكذلك ووعوا صعياماتاا

الل وية.

ثانياً :صنح االتساح الناخلي:
جععرى التحقععق مععن صععد االتسععا الععدارلي للمقيععاس بتءبيععق المقيععاس علععى عينععة اسععتءالعية

مكونععة مععن ( )40ءالب عام وءالبععة ،وتععم حس عا

معامععل ارتبععاط بيرسععون بععين درجععاال كععل بعععد مععن أبعععاد

المقيععاس والدرجععة الكليععة للمقيععاس وكععذلك تععم حسععا

معامععل ارتبععاط بيرسععون بععين كععل فق عرة مععن فق عراال

المقياس والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه وذلك باستردام البرنامو اشحصائي (.)SPSS
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الجنو ()4

معام ارتباط ك فقرة من فقرات البعن مع النرجة الكلية للبعن الذي تنتمي إليه
م

االرتباط

الك اءة االجتماعية

الك اءة الشرصية

التكيف

إدارة الو وط

**0.838
**0.743
**0.793
**0.692
*0.341
**0.457
**0.558
**0.446
**0.520
**0.480
**0.662
**0.764

**0.730
**0.728
**0.561
**0.805
**0.789
**0.413
**0.564
**0.513
**0.500
**0.407
**0.536
*0.384

**0.397
**0.537
**0.489
**0.536
**0.576
**0.627
**0.657
**0.609
**0.547
**0.496

المزاج العام

**0.401
**0.570
**0.903
**0.900
**0.662
**0.793

االرتباط

االرتباط

االرتباط

االرتباط
**0.540
**0.628
**0.474
**0.454
**0.620
**0.652
**0.652
**0.541
*0.342
**0.661
**0.466
**0.679
**0.570
**0.546

االنءباع اشيجابي

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

البعن

معام

البعن

معام

البعن

معام

البعن

معام

البعن

معام

البعن

معام
االرتباط
**0.564
**0.768
*0.337
**0.658
**0.369
**0.473

**ر الجنولية عنن نرجة حرية ( )38وعنن مستوى ناللة (0.393 = )0.01

*ر الجنولية عنن نرجة حرية ( )38وعنن مستوى ناللة (0.304= )0.05

يبين الجدول السابق أن معامالال االرتباط بين كل فقرة معن فقعراال البععد والدرجعة الكليعة ل ق ارتعه

دالة عند مستوى داللة ( ،)0.05 ،0.01وبذلك تعتبر فقراال البعد صاددة لما ووعال لقياسه.
وللتحقق من الصد البنعائي ل بععاد دامعال الباحاعة بحسعا

مععامالال االرتبعاط بعين درجعة كعل

بعععد مععن أبعععاد المقيععاس واألبعععاد األرععرى وكععذلك ب عين كععل بعععد بالدرجععة الكليععة للمقيععاس والجععدول ()5
يوو ذلك.

الجنو ()5

يوضح معامحت االرتباط ين ك بعن من بعان المقياس والنرجة الكلية للمقياس
معام االرتباط

مستوى الناللة

الك اءة االجتماعية

0.440

دالة عند 0.01

الك اءة الشرصية

0.862

دالة عند 0.01

التكيف

0.607

دالة عند 0.01

إدارة الو وط

0.811

دالة عند 0.01

المزاج العام

0.868

دالة عند 0.01

االنءباع اشيجابي

0.798

دالة عند 0.01

البعن

**ر الجنولية عنن نرجة حرية ( )38وعنن مستوى ناللة (0.393 = )0.01

*ر الجنولية عنن نرجة حرية ( )38وعنن مستوى ناللة (0.304= )0.05
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يتو معن الجعدول السعابق أن جميعإ األبععاد تعرتبط بعوعاما العبعه وبالدرجعة الكليعة للمقيعاس

ارتباءعام ذو داللعة إحصعائية عنععد مسعتوى داللعة ( )0.01وهععذا ياكعد أن المقيعاس يتمتععإ بدرجعة عاليعة مععن
الاباال واالتسا الدارلي مما يدل علي صددة البنيوي.
ثبات مقياس الذكاء االنفعالي:
أجع ععرال الباحاع ععة رء ع عواال التأكع ععد مع ععن ابع ععاال المقيع ععاس وذلع ععك بعع ععد تءبيقاع ععا علع ععى أف ع عراد العينع ععة

االستءالعية بءر قتين وهما التجزئة النص ية ومعامل أل ا كرونباخ.

ابععاال المقيععاس

 -1طريقـــة التجزئـــة النصـــفية :تععم اسععتردام درجععاال العينععة االسععتءالعية لحسععا

بءر قة التجزئة النص ية حيث احتسبال درجة النصف األول لكل بعد من أبعاد المقياس وكذلك

درجة النصف الااني من الدرجاال وذلك بحسا

معامل االرتباط بين النص ين اعم جعرى تععديل

الءول باستردام معادلة سبيرمان بعراون ) (Spearman-Brown Coefficientوالجعدول ()6
يوو ذلك:

الجنو ()6

يوضح معامحت االرتباط ين نصفي ك بعن من بعان المقياس وكذلك المقياس كك
عنن

البعن

االرتباط ق

معام الثبات بعن

الفقرات

التعني

الك اءة االجتماعية

6

0.706

0.828

الك اءة الشرصية

12

0.711

0.831

التكيف

12

0.795

0.886

إدارة الو وط

10

0.509

0.674

المزاج العام

14

0.535

0.697

االنءباع اشيجابي

6

0.641

0.781

60

0.773

0.872

النرجة الكلية للمقياس

التعني

يتوع ع م ععن الج ععدول الس ععابق أن معام ععل الاب ععاال الكل ععي للمقي ععاس ( )0.872وه ععذا ي ععدل عل ععى أن
المقياس يتمتإ بدرجة عالية من الاباال تءمئن الباحاة إلى تءبيقاا على عينة الدراسة.
 -2طريقة لفا كرونباخ :استردمال الباحاة ءر قة أررى من ءر حسا

الاباال وهعي ءر قعة أل عا

كرونباخ ،وذلك شيجاد معامل اباال المقياس ،حيث تم تءبيعق المقيعاس علعي عينعة اسعتءالعية
دواماا ( )40ءال

وءالبة من مدارس وكالة ال وث ب زة ،حيث حصلال على ديمة معامل أل ا

لكل بعد من أبعاد المقياس وكذلك للمقياس ككل والجدول ( )7يوو ذلك:
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الجنو ()7

يوضح معامحت لفا كرونباخ لك بعن من بعان المقياس وكذلك للمقياس كك
عنن الفقرات

معام لفا كرونباخ

البعن

الك اءة االجتماعية

6

0.805

الك اءة الشرصية

12

0.836

التكيف

12

0.821

إدارة الو وط

10

0.736

المزاج العام

14

0.831

االنءباع اشيجابي

6

0.604

60

0.926

النرجة الكلية للمقياس

يتوع ع م ععن الج ععدول الس ععابق أن معام ععل الاب ععاال الكل ععي للمقي ععاس ( )0.926وه ععذا ي ععدل عل ععى أن

المقياس تتمتإ بدرجة عالية من الاباال تءمئن الباحاة إلى تءبيقاا على عينة الدراسة.

ثانياً :مقياس النافعية للتعلم" :من إعنان الباحثة"
بعععد االءععالع علععى األد

التربععوي والد ارسععاال السععابقة المتعلقععة بمشععكلة الد ارسععة واسععتءالع رأي

عينة من المترصصين عن ءر عق المقعابالال الشرصعية ذاال الءعابإ ميعر الرسعمي ،حيعث تعم االءعالع
علي معظم المقاييس التي تناولال الدافعية للتعلم والتي من أهماا:


مقياس الدافعية للعتعلم معن اععداد ابعراهيم أحمعد ( )2005و تكعون المقيعاس معن ععدة أبععاد وهعي:

فاعلية الذاال ،القيمة الدارلية ،دلق االرتبار ،التنظيم الذاتي.


مقياس الدافعية للتعلم من اعداد أشعر أمعين يوسعف ( )2006و تكعون المقيعاس معن ععدة أبععاد

وه ععي :التوج ععه ال ععدارلي للا ععد  ،التوج ععه الر ععارجي للا ععد  ،ديم ععة المام ععة ،فاعلي ععة ال ععذاال ،دل ععق
االرتبار.


مقياس الدافعية للتعلم من اعداد يوسف دءامي ( )2012و تكون المقياس من عدة أبعاد وهعي:

الحماس ،الجماعة ،ال عالية ،االهتمام بالنشاط المدرسي ،االمتاال.


مقياس الدافعية للتعلم من اعداد فيصل الربيعإ ( )2014و تكعون المقيعاس معن ععدة أبععاد وهعي:

الك اءة ،الءاعة ،المساولية ،الميل ،الدفيء ،االجتماعية.
قامت الباحثة ناء المقياس وفق الخطوات اآلتية:



تحديد األبعاد الرئيسية التي شملاا المقياس.
صيامة ال قراال التي تقإ تحال كل بعد.
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عره المقياس على المشر من أجل ارتيار مدي مالئمتاا لجمإ البياناال.

تعديل المقياس بشكل أولي حس

ما يراه المشر .

عره المقياس على ( )5من المحكمين المرتصين ،بعوام أعواء هيئة تدر س في جامععة

األزهر ،وجامعة القدس الم توحة ،والملحق ردم ( )2يبين أعواء لجنة التحكيم.


وبعععد إجعراء التعععديالال التععي أوصععى باععا المحكمععون تععم حععذ

وتعععديل وصععيامة بعععه ال قعراال

ودد بلع عدد فقراال المقيعاس بععد صعيامتاا الناائيعة ( )40فقعرة موزععة علعى اربععة أبععاد ،حيعث

أعءعى لكععل فقعرة وزن مععدرج وفعق سععلم متععدرج رماسععي (أوافعق بشععدة ،أوافععق ،متععردد ،ال اوافععق،ال
أواف ععق بش ععدة) أعءي ععال األوزان التالي ععة ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5وب ععذلك تنحص ععر درج ععاال أفع عراد عينع عة

الدراسة ما بين ( )200 ،40درجة والملحق ردم ( )4يبين المقياس في صورته الناائية.


ودد تراوحال الدرجاال على كل بعد بما يتناس

وعدد ال قراال ،كما هو موو في الجدول)(8

جنو ) (8منى النرجات لك بعن
عدد ال قراال

مدى الدرجاال

البعد
البعن األو  :المشاركة مع اآلخرين

10

البعن الثاني :الفاعلية

10

البعن الثالث :االهتمام بالنشاط المنرسي

10

البعن الرابع :تحم المسؤولية

10
40

50-10
50-10
50-10
50-10
200-40

النرجة الكلية للمقياس

اجراء تصحيح المقياس
يمكن تصحي االرتبار بناءا علي مقياس التصحي المتدرج من ( )1-5حيث أعءي لكل فقرة

وزن مت ععدرج ،وه ععي ك ععاآلتي )5( :أواف ععق بش ععدة )4( ،أواف ععق )3( ،محاي ععد )2( ،ال أواف ععق )1( ،ال أواف ععق
بشدة .ودامال الباحاة باستردام م تاا لتصحي فقراال المقياس بععد تءبيقاعا علعي العينعة االسعتءالعية،

حيعث تععم تصعحي مقيععاس الدافعيععة للعتعلم لععدي ءلبععة المرحلعة االعداديععة ب عزة ،حيعث أن المقيععاس يحتععوي

علي فقراال سلبية وكذلك ايجابية ،وسيتم عره ال قراال السلبية كما في الجدول ()9

75

جنو ()9
الفاعلية

االهتمام بالنشاط المنرسي
3

المشاركة مع اآلخرين

تحم المسؤولية

*1
5

6

7

9

* 10

11

13

* 14
18
22
26

* 15
19
23
* 27

30

* 31

32

34

35
39

36

2

17
21
* 25
29
33
37

* 38

4
*8
12
16
20
24
28

* 40

العباراال السلبية علياا اشارة *

الخصائص السيكو مترية للمقياس:
للتعععر علععي الرصععائب السععيكو متر ععة لمقيععاس الدافعيععة للععتعلم ،فقععد تحققععال الباحاععة مععن هععذه
الرصائب وتقنيناا علي البيئة ال لسءينية وذلك من رالل أدواال الصد والاباال للمقياس.
صنح المقياس:
دامال الباحاة بتقنين فقراال المقياس وذلك للتأكد من صدداا كالتالي:
والً :صنح المحكمين:
تععم عععره المقيععاس فععي صععورته األوليععة علععى ( )5محكمععين مععن ذوي االرتصععاب واألسععاتذة
األكاديميين في بعه الجامعاال ال لسءينية في محافظاال معزة ،حيعث دعاموا بأبعداء آرائاعم ومالحظعاتام

حععول مناسععبة فق عراال المقيععاس ،ومععدى انتمععاء ال ق عراال إلععى كععل بعععد مععن أبعععاد المقيععاس ،وكععذلك ووععوا
صياماتاا الل وية ،وفي ووء تلك اآلراء تم استبعاد بعه ال قراال وتعديل بعواا اآلرر.
ثانياً :صنح االتساح الناخلي:
جععرى التحقععق مععن صععد االتسععا الععدارلي للمقيععاس بتءبيععق المقيععاس علععى عينععة اسععتءالعية

مكونععة مععن ( )40ءالب عام وءالبععة ،وتععم حسععا

معامععل ارتبععاط بيرسععون بععين درجععاال كععل بعععد مععن أبعععاد

المقيععاس والدرجععة الكليععة للمقيععاس وكععذلك تععم حسععا

معامععل ارتبععاط بيرسععون بععين كععل فق عرة مععن فق عراال

المقياس والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه وذلك باستردام البرنامو اشحصائي (.)SPSS
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الجنو ()10

معام ارتباط ك فقرة من فقرات البعن مع النرجة الكلية للبعن الذي تنتمي إليه
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

م

معام االرتباط
البعن
**0.824
**0.472
**0.837
**0.443
المشاركة مع **0.594
**0.511
اآلخرين
**0.906
**0.698
**0.547
**0.885

البعن

الفاعلية

معام االرتباط
البعن
معام االرتباط
البعن
معام االرتباط
**0.873
*0.369
**0.510
**0.941
**0.759
*0.355
**0.909
**0.784
**0.792
**0.829
**0.860
االهتمام
**0.894
تحم
**0.838
**0.861
**0.867
بالنشاط
**0.813
**0.465
**0.761
المسؤولية
**0.939
**0.749
 **0.500المنرسي
**0.795
**0.717
**0.492
**0.910
**0.407
*0.347
**0.921
**0.514
**0.878

**ر الجنولية عنن نرجة حرية ( )38وعنن مستوى ناللة (0.393 = )0.01

*ر الجنولية عنن نرجة حرية ( )38وعنن مستوى ناللة (0.304= )0.05

يبين الجدول السابق أن معامالال االرتباط بين كل فقرة معن فقعراال البععد والدرجعة الكليعة ل ق ارتعه

دالة عند مستوى داللة ( ،)0.05 ،0.01وبذلك تعتبر فقراال البعد صاددة لما ووعال لقياسه.
وللتحقق من الصد البنعائي ل بععاد دامعال الباحاعة بحسعا

مععامالال االرتبعاط بعين درجعة كعل

بعد من أبعاد المقياس واألبععاد األرعرى وكعذلك كعل بععد بالدرجعة الكليعة للمقيعاس والجعدول ( )11يووع
ذلك.
الجنو ()11

يوضح معامحت االرتباط ين ك بعن من بعان المقياس والنرجة الكلية للمقياس

معام

البعن

االرتباط

مستوى الناللة

البعن األو  :المشاركة مع اآلخرين

0.451

دالة عند 0.01

البعن الثاني :الفاعلية

0.554

دالة عند 0.01

البعن الثالث :االهتمام بالنشاط المنرسي

0.551

دالة عند 0.01

البعن الرابع :تحم المسؤولية

0.500

دالة عند 0.01

**ر الجنولية عنن نرجة حرية ( )38وعنن مستوى ناللة (0.393 = )0.01

*ر الجنولية عنن نرجة حرية ( )38وعنن مستوى ناللة (0.304= )0.05

يتوع مععن الجععدول السععابق أن جميععإ األبعععاد تعرتبط يبعوععاا الععبعه وبالدرجععة الكليععة للمقيععاس

ارتباءعام ذو داللعة إحصعائية عنععد مسعتوى داللعة ( )0.01وهععذا ياكعد أن المقيعاس يتمتععإ بدرجعة عاليعة مععن
الاباال واالتسا الدارلي.
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ثالثا :ثبات المقياس:
أجع ععرال الباحاع ععة رء ع عواال التأكع ععد مع ععن ابع ععاال المقيع ععاس وذلع ععك بعع ععد تءبيقاع ععا علع ععى أف ع عراد العينع ععة

االستءالعية بءر قتين وهما التجزئة النص ية ومعامل أل ا كرونباخ.

ابععاال المقيععاس

 -1طريقـــة التجزئـــة النصـــفية :تععم اسععتردام درجععاال العينععة االسععتءالعية لحسععا

بءر قة التجزئة النص ية حيث احتسبال درجة النصف األول لكل بعد من أبعاد المقياس وكذلك

درجة النصف الااني من الدرجاال وذلك بحسا

معامل االرتباط بين النص ين اعم جعرى تععديل

الءععول باسععتردام معادلععة سععبيرمان ب عراون ) (Spearman-Brown Coefficientوالجععدول
( )12يوو ذلك:

الجنو ()12

يوضح معامحت االرتباط ين نصفي ك بعن من بعان المقياس وكذلك المقياس كك
عنن

البعن

االرتباط ق

معام الثبات بعن التعني

الفقرات

التعني

البعن األو  :المشاركة مع اآلخرين

10

0.749

0.857

البعن الثاني :الفاعلية

10

0.740

0.850

البعن الثالث :االهتمام بالنشاط المنرسي

10

0.819

0.900

البعن الرابع :تحم المسؤولية

10

0.836

0.911

40

0.810

0.895

النرجة الكلية للمقياس

يتوع ع م ععن الج ععدول الس ععابق أن معام ععل الاب ععاال الكل ععي للمقي ععاس ( )0.895وه ععذا ي ععدل عل ععى أن
المقياس تتمتإ بدرجة عالية من الاباال تءمئن الباحاة إلى تءبيقاا على عينة الدراسة.
 -2طريقة لفا كرونباخ :استردمال الباحاة ءر قة أررى من ءر حسا

الاباال وهعي ءر قعة أل عا

كرونبععاخ ،وذلععك شيجععاد معامععل ابععاال المقيععاس ،حيععث حصععلال علععى ديمععة معامععل أل ععا لكععل بعععد
من أبعاد المقياس وكذلك للمقياس ككل والجدول ( )13يوو ذلك:
الجنو ()13

يوضح معامحت لفا كرونباخ لك بعن من بعان المقياس وكذلك للمقياس كك
عنن الفقرات

معام لفا كرونباخ

البعن

البعن األو  :المشاركة مع اآلخرين

10

0.851

البعن الثاني :الفاعلية

10

0.839

البعن الثالث :االهتمام بالنشاط المنرسي

10

0.848

البعن الرابع :تحم المسؤولية

10

0.965

40

0.829

النرجة الكلية للمقياس
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يتوع ع م ععن الج ععدول الس ععابق أن معام ععل الاب ععاال الكل ععي للمقي ععاس ( )0.829وه ععذا ي ععدل عل ععى أن

المقياس تتمتإ بدرجة عالية من الاباال تءمئن الباحاة إلى تءبيقاا على عينة الدراسة.
رابعا :إجراءات تط يق نوات النراسة:

بعد انتااء الباحاة من االءار النظري والدراساال السابقة استءاعال تحديعد اجعراءاال الد ارسعة

وهي علي النحو التالي:

 -1إعداد االءار النظري الذي سيكون مقدمة الرتيار أدواال الدراسة.

 -2جم ععإ واع ععداد الد ارس ععاال الس ععابقة لالس ععت ادة منا ععا ف ععي ف ععروه الد ارس ععة وأدواال الد ارس ععة وعين ععة
الدراسة.

 -3ارتيععار أدواال الد ارسععة بنععاءا علععي االءععار النظععري والد ارسععاال السععابقة حيععث وجععدال الباحاععة أن
هناك مقياس للذكاء االن عالي وهو مناس

لتءبيقه علعي عينعة الد ارسعة حيعث تعم إععداده وتقنينعه

علي البيئة ال لسءينية و إعداد مقياس رعاب للدافعيعة للعتعلم لءلبعة الصعف الاعامن والتاسعإ فعي
مدارس وكالة ال وث ب زة.

 -4بعدأال الباحاععة بأعععداد المقيععاس وتحديعد أبعععاده بعععد االت ععا مععإ المشعر علععي هععذه األبعععاد وبعععد
ذلك تم صيامة عباراال لكل بعد من هذه األبعاد وبعد اءعالع المشعر علياعا تعم عمعل اسعتبانة

للمقيععاس وذل ععك لتحكيما ععا مععن دب ععل محكم ععين ترب ععو ين مترصصععين و(الملح ععق رد ععم  )3يووع ع

الرسالة الموجاة للمحكمين واستبانة الدافعية للتعلم الموجاعة للمحكمعين ،وبععد انتاعاء المحكمعين
مععن تحكععيم االسععتبانة رلععب المقيععاس بعععدة عبععاراال لكععل بعععد حيععث تععم عروععاا علععي المشععر

وابداء الموافقة علياا ،وبالتالي أصب المقياس جاهز التءبيق.

 -5دامععال الباحاععة مراءبععة عمععادة الد ارسععاال العليععا بجامعععة األزهععر ب عزة لمراءبععة مععدير التعلععيم فععي
مدارس وكالة ال وث لالجئين للسماا للباحاة بتءبيق أدواال البحث علي عينة الدراسة وتزو ده
باشحصاءاال الالزمة لتءبيق البحث ،وكان للباحث ذلك (محلق ردم .)1

 -6بعد ذلك دامال الباحاة بتحديعد عينعة الدارسعة ،حيعث تعم ارتيعار عينعة ءبقيعة عشعوائية معن ءلبعة
الصف الاامن والتاسإ بمدارس وكالة ال وث ب زة.

 -7ءبقال الباحاة األدواال علي أفراد العينة والتي بلع دواماا ( )312ءالع
اسععتجابوا بالكامععل ،ودععد حرصععال الباحاععة علععي أن الءالع
الذكاء االن عالي ومقياس الدافعية للتعلم.

الواحععد يجي ع

وءالبعة حيعث جمعيعام
علععي األداتععين مقيععاس

 -8دامععال الباحاععة بععالتعر إلععي أردععام المجموعععة المرت عععة فععي مقيععاس الععذكاء االن عععالي ومععا يقابععل
األردام في مقياس الدافعية للتعلم.

 -9وبععد االنتاعاء مععن التءبيعق صعححال الباحاععة المقعاييس ورصعدال الععدرجاال علياعا وفقعا ألسععالي
تصحي كل مقياس علي حدة.
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 -10دامال الباحاة بمعالجة الدرجاال باستردام األسالي
النتائو المتعلقة ب روه هذه الدراسة .

اشحصائية المناسعبة باعد

الحصعول علعي

ثالثا  :مقياس التحصي النراسي :

تم الحصول علي معدل الدرجاال التي يحصل ءلبة عينة الد ارسعة فعي جميعإ المعواد الد ارسعية المتحعان معن وادعإ سعجالال

تحصيل الءال

المدرسية لل صل الدراسي األول ،وكانال ترتب العينة لءلبة الص و

( الاعامن والتاسعإ ) فعي معدارس

وكالة ال وث مر وشر مزة  ،وتم ارتيار المدارس بءر قة عشوائية التي تم التءبيق فياا .

خامسا :األساليب اإلحصائية المستخنمة في النراسة:
األسالي

لقد دامال الباحاعة بت ر عع وتحليعل المقيعاس معن رعالل برنعامو ) (SPSSاشحصعائي وتعم اسعتردام
اشحصائية التالية:

 -1احصاءاال وص ية مناا :النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنح ار
 -2معامل ارتباط أل ا كرونباخ :لمعرفة اباال فقراال االستبانة.

المعياري.

 -3معام ععل ارتب ععاط س ععبيرمان ب ععروان :للتحق ععق م ععن ص ععد االتس ععا ال ععدارلي ب ععين فقع عراال االس ععتبانة
والدرجة الكلية لالستبانة.

 -4معام ععل ارتب ععاط بيرس ععون " :"Pearsonلقي ععاس درج ععة االرتب ععاط ويس ععتردم ه ععذا االرتب ععار لد ارس ععة
العالدة بين المت يراال.

 -5ارتبار  T.Testلل رو بين متوسءاال عينتين مستقلتين.

 -6تحليععل التبععاين الانععائي لد ارسععة ال ععرو بععين مت يععر ن مسععتقلين والت اعععل بيععنام بالنسععبة للتحصععيل
الدراسي لدي ءلبة المرحلة االعدادية ب زة.
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الفصل اخلامس
عرض نتائج الدراسة وتفسرياتها
ومناقشتها


نتائج تساؤال

ال ل



نتائج ف ض ا

ال ل



م اقش ف ض ا

ال ل

الفص الخامس

نتائج النراسة وتفسيرها ومناقشتها
ياد

هذا ال صل إلى منادشة النتائو التعي تعم التوصعل إلياعا فعي هعذه الد ارسعة وت سعيرها ،حيعث

تناولععال هععذه الد ارسععة مجموعععة مععن ال روععياال جععرى ارتبارهععا ،وسععتقوم الباحاععة بت سععير ومنادشععة النتععائو

التي تم التوصل إلياا في ووء اشءار النظري والدراساال السابقة.
عرض نتائج التساؤالت:

اإلجابة عن السؤا األو من سئلة النراسة:
نص السؤال األول "ما درجة الدافعية للتعلم لدى طلبة المرحلة اإلعدادية بغزة ؟
للتع ععر عل ععي مس ععتوي الدافعي ععة لل ععتعلم ل ععدي ءلب ععة المرحل ععة اشعدادي ععة ب ع عزة فق ععد دام ععال الباحا ععة

المتوس ععءاال واالنح ارف ععاال المعيار ععة وال ععوزن النس ععبي ل ععدرجاال الدافعي ععة لل ععتعلم وأبع ععاده األربع ععة،

بحس ععا

والنتائو الراصة بذلك مووحة من رالل الجدول التالي:
الجنو ()14

التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النس ي لك بعن من بعان
المقياس وكذلك ترتي ها في المقياس

م

مجموع

المجا

االستجابات

المتوسط

االنحراف

الوزن

المعياري النس ي

الترتيب

1

البعن األو  :المشاركة مع اآلخرين

11944

38.282

76.56 5.460

2

2

البعن الثاني :الفاعلية

12155

38.958

77.92 5.309

1

3

البعن الثالث :االهتمام بالنشاط المنرسي

10668

34.192

68.38 4.278

4

4

البعن الرابع :تحم المسؤولية

11463

36.740

73.48 4.662

3

النرجة الكلية للمقياس

46230

74.09 13.447 148.173

يتم حساب الوزن النس ي بقسمة المتوسط الحسا ي لك بعن علي النرجة الكلية لك بعن ثم ضرب النتائج 100

يتو ع مععن الجععدول ( )14أن

الفاعليــة

حصععلال علععى المرتبععة األولععى بععوزن نسععبي (،)%77.92

تلى ذلك المشاركة مإ اآلرر ن حصلال على المرتبعة الاانيعة بعوزن نسعبي ( ،)%76.56تلعى ذلعك تحمعل

المسعئولية حصععلال علعى المرتبععة الاالاعة بععوزن نسعبي ( ،)%73.48تلععى ذلعك االهتمععام بالنشعاط المدرسععي

حصلال على المرتبعة الرابععة بعوزن نسعبي ( ،)%68.38أمعا الدرجعة الكليعة لالسعتبانة حصعلال علعى وزن
نسبي (.)%74.09
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وهذه النتيجة تت ق مإ دراسة بلحاج فروجة ( )2011والتي أظارال نتائجاا أن مستوي الدافعيعة

للتعلم لدي المراهق المتمرس بل ال نسبته ()%96.04وهي نسبة عالية جدا.

وتعزو الباحاة هذه النتيجة إلي ءبيععة نوعو الءلبعة ،فالءلبعة فعي هعذه المرحلعة لعديام ان ععاالال

راصة وت كير راب في كي ية المشاركة مإ اآلرر ن وت اعلام مإ المجتمإ وتحملاعم المسعاولية وهعي

أبعععاد أساسععية للدافعيععة للععتعلم ،فيتحكمععون فععي مشععاعرهم وتصعرفاتام .ويعععد ءلبععة المرحلععة االعداديععة مععن
الشع عرائ االجتماعي ععة المام ععة الواجع ع

مراعاتا ععا ومس ععاعدتام عل ععي مواجا ععة الص عععوباال الت ععي يم ععروا با ععا

والصمود والسيءرة في تنظيم ان عاالتام وذلك لتحقيق أهدافام في الحياة.
وأيوععا إلععي ءبيعععة العالدععة بععين المععدرس والءال ع

دافعي ععة الء ععال

ومععا يحملععه المععدرس مععن معتقععداال تز ععد مععن

و م ارع ععاة الم ععدرس لل ععرو ال ردي ععة ب ععين الء ععال

وك ععذلك ء ععر الت ععدر س المتبع ععة ف ععي

المدارس ،وكذلك ما يدور دارل ال رفة الص ية من نشاءاال تستاير ت كير الءال
اإلجابة عن السؤا الثاني من سئلة النراسة:

ودافعيتام للتعلم.

نص السؤال الثاني " ما درجة الذكاء االنفعالي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية بغزة ؟
ولإلجابة عن هذا الساال دامال الباحاة بحسا

الذكاء االن عالي ،والجداول التالية توو ذلك:

التك ارراال والمتوسءاال والوزن النسعبي لعدرجاال

الجنو ()15

التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النس ي لنرجات مقياس الذكاء االنفعالي و بعانا
لني طلبة المرحلة االعنانية بغزة

المجا

م

مجموع

االستجابات

المتوسط

االنحراف

الوزن

المعياري النس ي

الترتيب

1

الك اءة االجتماعية

4271

13.689

57.04 3.365

6

2

الك اءة الشرصية

11428

36.628

76.31 6.330

1

3

التكيف

9751

31.253

65.11 5.606

5

4

إدارة الو وط

9319

29.869

74.67 5.681

3

5

المزاج العام

13320

42.692

76.24 7.668

2

6

االنءباع اشيجابي

5199

16.663

69.43 2.956

4

53288

71.16 21.101 170.795

النرجة الكلية للمقياس
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يتو ع ع مع ععن الجع ععدول ( )15أن

الكفــــاءة الشخصــــية

حصع ععلال علع ععى المرتبع ععة األولع ععى بع ععوزن نسع ععبي

( ،)%76.31تلى ذلك المزاج العام حصل على المرتبة الاانية بوزن نسبي ( ،)%76.24تلى ذلك إدارة
الو وط حصل على المرتبة الاالاة بعوزن نسعبي ( ،)%74.67تلعى ذلعك التعبيعر اشيجعابي حصعل علعى

المرتبععة الرابعععة بععوزن نسععبي ( ،)%69.43تلععى ذلععك التكيععف حصععل علععى المرتبععة الرامسععة بععوزن نسععبي

( ،)%65.11تلى ذلك الك اءة االجتماعية حصلال على المرتبعة السادسعة بعوزن نسعبي (،)%57.04أمعا
الدرجعة الكليععة لالسععتبانة حصععلال علععى وزن نسععبي (.)%71.16ومععن النتععائو نسععتنتو بععأن ءلبععة المرحلععة
االعدادية لديام ك اءة شرصية وادارة الو وط ومزاج عام وتعبير ايجابي والتكيف بدرجة مرت عة.

وهذه النتيجة تت عق معإ د ارسعة أحمعد العلعوان ( )2011والتعي أظاعرال نتائجاعا أن مسعتوي العذكاء

االن عالي مرت إ ،كما وتت ق أيوا مإ نتائو دراسة هشام الرولي ( )2002والتي أظاعرال مسعتوي ععالي
في الذكاء االن عالي لدي ءال

وءالباال الجامعة.

وتعزو الباحاة هذه النتيجة إلعي ءبيععة البيئعة المدرسعية إذ يسعودها التععاءف والحعوار والتواصعل

االجتماعي مما يمن الءلبة القدرة علي اكتشا

مشاعرهم وفام مشاعر األفراد المحيءين بام ومجاملة

األص ععدداء والتعام ععل معا ععم با ععدوء .ول ععديام الق ععدرة عل ععي بن ععاء الص ععداداال والتواص ععل م ععإ اآلر ععر ن وادارة
الو وط والتكيف وءبيعة مزاجام التي تعد أبعادا أساسية للذكاء االن عالي.

وأيوععا دععد يعععزي ذلععك الععي ءبيعععة األسعرة وهععي التععي تسععام بالقععدر األكبععر علععي تكععو ن شرصععية

الءال ع

وتوجيععه س ععلوكه راصععة ف ععي هععذه المرحل ععة وكععذلك المدرسععة لا ععا دور فعععال ف ععي ادتبععاس الءلب ععة

وتععوجيام بشععكل جيععد ،فالءلبععة فععي هععذه المرحلععة لععديام ان عععاالال راصععة وت كيععر رععاب باععم والصععمود
والسيءرة في تنظيم ان عاالتام وذلك لتحقيق أهدافام في الحياة.

عرض وتفسير نتائج الفرضيات:

اإلجابة عن الفرض األو من فروض النراسة:

يععنب ال ععره األول مععن فععروه الد ارسععة علععى" ال توجــن عحقــة ارتباطيــة نالــة إحصــائياً ــين

النافعية للتعلم والتحصي النراسي لنى طلبة المرحلة اإلعنانية بغزة ".

وللتحقق من صحة هذا لل ره دامال الباحاة باستردام معامل ارتباط بيرسعون شيجعاد العالدعة

بين الدافعية للتعلم والتحصيل الدراسي لدى ءلبة المرحلة اشعدادية ب زة.
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جنو ()16

معام االرتباط ين النافعية للتعلم التحصي النراسي لنى طلبة المرحلة اإلعنانية
بعان النافعية للتعلم

معامحت االرتباط

المشاركة مع اآلخرين

*0.113

الفاعلية

*0.114

االهتمام بالنشاط المنرسي

*0.125

تحم المسؤولية

*0.115

النرجة الكلية لمقياس النافعية للتعلم

**0.169

**ر الجنولية عنن نرجة حرية ( )303وعنن مستوى ناللة (0.148 = )0.01

*ر الجنولية عنن نرجة حرية ( )303وعنن مستوى ناللة (0.113 = )0.05

يتبععين مععن الجععدول السععابق وجععود عالدععة ارتبععاط موجبععة ذاال داللععة إحصععائية بععين النافعيــة للــتعلم

والتحصيل الدراسي لعدى ءلبعة المرحلعة اشعداديعة ب عزة .وهعذا يعدل علعي أنعه كلمعا زادال درجعاال الدافعيعة

للععتعلم عنععد ءلبععة المرحلععة اشعداديععة كلمععا أدي إلععي ز ععادة درجععاال التحصععيل الد ارسععي والعكععس صععحي .

وبالتععالي رفععه ال ععره الص ع ري ودبععول ال ععره البععديل بوجععود عالدععة ارتباءيععة .حيععث أظاععرال النتععائو
وج ععود عالد ععة ارتباءي ععة ذاال دالل ععة احص ععائية ب ععين درج ععاال بع ععدي االهتم ععام بالنش ععاط المدرس ععي وتحم ععل

المساولية ومعدل عالماال التحصيل الدراسي لدي الءلبة.

وتت ععق هععذه النتععائو مععإ د ارسععة (بنععاال )2009 ،فععي مسععتوي الدافعيععة نحععو تعلععم الل ععة األجنبيععة،

حيععث كععان مععن أهععم النتععائو وجععود عالدععة ارتباءيععة ءرديععة ذاال داللععة احصععائية بععين كععل مععن المعععدل

التراكمي للءالع

والدافعيعة للعتعلم .كمعا وتت عق جزئيعا معإ د ارسعة (كلاعوم )2010،حيعث أنعه يوجعد عالدعة

ءردية ذاال داللة احصائية بين درجاال بعد ال عالية والدافعية للتعلم.

وتعــزو الباحثــة تلععك النتيجععة بععين درجععاال أبععاد الدافعيععة للععتعلم ومعععدل الدرجععة الكليععة للتحصععيل

الد ارس ععي ،إل ععي أن الءلب ععة ال ععذين ل ععديام دافعي ععة لل ععتعلم يك ععون ل ععديام الق ععدرة علع عي المش ععاركة م ععإ اآلر ععر ن
وال اعلية وتحمل المساولية ودعدرة علعي الت اععل واالهتمعام بالنشعاط المدرسعي ،ودعدرة علعي السعيءرة علعي

مشاعرهم وان عاالتام أانعاء ت عاعلام فعي المدرسعة كمعا فعي د ارسعة (كلاعوم .)2010،وهعذا يعادي العي ز عادة

دافعيععتام للععتعلم وبالتععالي ز ععادة تحصععيلام الد ارسععي وهعذا مععا يععدفإ باعم إلععي الماععابرة والعءععاء فععي د ارسععتام
واالهتم ععام بواجب ععاتام المدرس ععية ،ل ععذلك نج ععد أن التحص ععيل الد ارس ععي يرج ععإ إل ععي عوام ععل منا ععا ارت ععاع أو
انر اه الدافعية للعتعلم حيعث يوجعد ارتبعاط وعالدعة دويعة بعين العدافإ للعتعلم والتحصعيل ،وهعذا يشعير إلعي

وجعود عالدعة وجياعة بعين المت يعر ن بحيعث ارت عاع مسعتوي الدافعيعة للعتعلم لعدي الءلبعة يعادي العي ارت عاع

مستوي التحصيل الدراسي لديام .وهعذا يت عق معإ بععه الد ارسعاال السعابقة التعي أشعارال العي أن الدافعيعة
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للتعلم تعد عامال ماما فعي مسعاعدة الءلبعة علعي تحقيعق النجعاا الد ارسعي ،وأن هنعاك عالدعة موجبعة بعين
ارت اع مستوي الدافعية للتعلم لدي الءلبة ومستوي التحصيل الدراسي كما في دراسة (بناال)2009 ،
اإلجابة عن الفرض الثاني من فروض النراسة:

ينب ال ره الااني معن فعروه الد ارسعة علعى نـه " :ال توجـن عحقـة ارتباطيـة نالـة إحصـائياً

ين الذكاء االنفعالي والتحصي النراسي لنى طلبة المرحلة اإلعنانية بغزة ".

وللتحقق من صحة هذا لل ره دامال الباحاة باستردام معامل ارتباط بيرسعون شيجعاد العالدعة

بين الذكاء االن عالي والتحصيل الدراسي لدى ءلبة المرحلة اشعدادية ب زة.
جنو ()17

معام االرتباط ين الذكاء االنفعالي التحصي النراسي لنى طلبة المرحلة اإلعنانية بغزة
بعان الذكاء االنفعالي

معامحت االرتباط

الك اءة االجتماعية

**0.167

الك اءة الشرصية

**0.331

التكيف

*0.130

إدارة الو وط

**0.352

المزاج العام

**0.381

التعبير اشيجابي

**0.330

النرجة الكلية للذكاء االنفعالي

**0.440

**ر الجنولية عنن نرجة حرية ( )303وعنن مستوى ناللة (0.148 = )0.01

*ر الجنولية عنن نرجة حرية ( )303وعنن مستوى ناللة (0.113 = )0.05

يتبين من الجدول السابق وجعود عالدعة ارتبعاط موجبعة ذاال داللعة إحصعائية بعين الـذكاء االنفعـالي

والتحصيل الدراسي لدى ءلبعة المرحلعة اشعداديعة ب عزة .وبالتعالي رفعه ال عره الصع ري ودبعول ال عره
البديل بوجود عالدة ارتباءية موجبة ذاال داللة احصائية بين الذكاء االن عالي والتحصيل الدراسي لعدي

ءلبة المرحلة االعدادية.

وتت عق هععذه النتععائو مععإ د ارسععة مععادة الجنعدي ( )2005بحيععث أظاععرال تلععك النتععائو وجععود عالدععة

ارتباءية ذاال داللة احصائية بين درجاال بعدي ادارة الو وط والمزاج العام ومعدل عالماال التحصيل
الدراسي لدي ءلبة.

وتعزو الباحثة تلك النتيجعة بعين درجعاال أبععاد العذكاء االن ععالي ومععدل الدرجعة الكليعة لعالمعاال

التحصيل الدراسي ،الي أن الءلبة الذين يمتلكون مااراال الذكاء االن عالي لديام القدرة علي فاعم ذواتاعم
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والتكيععف مععإ المت ي عراال المحيءععة باععم ،والعمععل جيععدا تحععال الو ع وط ووععبط أن سععام والسععيءرة علياععا،

و تميععزون بالمرونععة والوادعيععة والماععابرة فععي حععل األسععئلة والمشععكالال الصعععبة ،يحصععلون علععي درجععاال
عاليععة فععي االرتبععاراال المدرسععية ومععن اععم لععديام مسععتوي تحصععيل د ارسععي مرت ععإ .وهععذا يشععير إلععي وجععود

عالدععة وجياععة بععين المت يععر ن بحيععث ارت ععاع مسععتوي الععذكاء االن عععالي لععدي الءلبععة يععادي الععي ارت ععاع

مستوي التحصيل الدراسي لعديام .وهعذا يت عق معإ بععه الد ارسعاال السعابقة التعي أشعارال العي أن ماعاراال
الععذكاء االن عععالي تعععد عععامال مامععا فععي مسععاعدة الءلبععة علععي تحقيععق النجععاا الد ارسععي ،وأن هنععاك عالدععة
موجبععة بععين ارت ععاع مسععتوي الععذكاء االن عععالي لععدي الءلبععة ومسععتوي التحصععيل الد ارسععي كمععا فععي د ارسععة
سوزان بسيوني ( ،)2012نوال العبوشي (.)2009
اإلجابة عن الفرض الثالث من فروض النراسة:

يععنب ال ععره الاالععث مععن فععروه الد ارسععة علععى أنععه" :ال توجــن عحقــة ارتباطيــة نالــة إحصــائياً

ين النافعية للتعلم والذكاء االنفعالي لنى طلبة المرحلة اإلعنانية بغزة".

وللتحقق من صحة هذا لل ره دامعال الباحاعة باسعتردام معامعل ارتبعاط بيرسعون شيجعاد العالدعة

بين الدافعية للتعلم والذكاء االن عالي لدى ءلبة المرحلة اشعدادية ب زة.
جنو ()18

معام االرتباط ين النافعية للتعلم والذكاء االنفعالي لنى طلبة المرحلة اإلعنانية بغزة
الكفاية

الكفاية

االجتماعية

الشخصية

التكيف

إنارة الضغوط

المزاج العام

التع ير اإليجا ي

النرجة الكلية

للمقياس للذكاء
االنفعالي

المشاركة مع اآلخرين

-0.011

-0.107

0.087

-0.066

-0.042

-0.011

-0.107

الفاعلية

**0.254

**0.355

0.053

**0.280

**0.357

**0.254

**0.355

0.101

*0.116

**0.158

0.089

**0.168

0.101

*0.116

**0.208

**0.319

*0.142

**0.280

**0.353

**0.208

**0.319

**0.276

**0.309

**0.213

**0.229

**0.381

**0.276

**0.309

االهتمـــــــــــام بالنشـــــــــــاط
المنرسي

تحم المسؤولية
النرجـــة الكليـــة لمقيـــاس
النافعية للتعلم

**ر الجدولية عند درجة حر ة ( )310وعند مستوى داللة (0.148 = )0.01

*ر الجدولية عند درجة حر ة ( )310وعند مستوى داللة (0.113 = )0.05

يتبععين مععن الجععدول السععابق وجععود عالدععة ارتبععاط موجبععة ذاال داللععة إحصععائية بععين الدرجععة الكليععة

لمقيععاس النافعيــة للــتعلم والدرجععة الكليععة لمقيععاس الــذكاء االنفعــالي لععدى ءلبععة المرحلععة اشعداديععة ب عزة.

وبالت ععالي رف ععه ال ع ععره الصع ع ري ودبع ععول ال ععره الب ععديل بوجع ععود عالد ععة ارتباءيع ععة موجب ععة ذاال داللع ععة
احصائية بين الدافعيعة للعتعلم والعذكاء االن ععالي لعدي ءلبعة المرحلعة االعداديعة ،وهعذا يعدل علعي أنعه كلمعا

زادال درجععاال الدافعي ععة لل ععتعلم عن ععد ءلب ععة المرحل ععة اشعداديععة ب ععزة زاد ذك ععائام االن ع ععالي .وهن ععاك أيو ععا
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ارتباءععاال دالععة أرععري بععين بعععه أبعععاد مقيععاس الدافعيععة للععتعلم ماععل ال اعليععة وتحمععل المسععاولية والدرجععة
الكلية لمقياس الذكاء االن عالي.

ودععد ات ععق مععإ نتععائو هععذه الد ارسععة الحاليععة مععإ د ارسععة سعععيد ( .)2006أن هنععاك عالدععة ارتبععاط

موجبة بين الدافعية للتعلم والذكاء االن عالي لدي ءلبة المرحلة األساسية العليا في األردن.

وتعــزو الباحثــة تلععك النتيجععة الععي وجععود عالدععة ارتباءيععة بععين درجععاال بعععدي ال اعليععة وتحمععل

المسععاولية ومعععدل الدرجععة الكليععة للععذكاء االن عععالي لععدي ءلبععة المرحلععة اشعداديععة ،الععي أن الءلبععة الععذين
لععديام القععدرة علععي السععيءرة علععي مشععاعرهم وان عععاالتام أانععاء ت ععاعلام فععي المدرسععة وسعععيام المس ععتمر

لتحوير دروسام ،وتحملام المسعاولية ودعدرتام علعي انجعاز مامعاال صععبة وفعق إءعار المدرسعة ،يكعون

لعديام ذكععاء ان عععالي مرت ععإ ،وهععذا يشعير إلععي وجععود عالدععة وجياععة بعين المت يععر ن بحيععث ارت ععاع مسععتوي
الدافعية للتعلم لدي الءلبة يادي الي ارت اع الذكاء االن عالي لديام.

اإلجابة عن الفرض الرابع من فروض النراسة:

ي ععنب ال ععره ال ارب ععإ م ععن ف ععروه الد ارس ععة عل ععى "ال توجـــن فـــروح ذات ناللـــة إحصـــائية فـــي

النافعية للتعلم لنى طلبة المرحلة اإلعنانية تعزى لمتغير الجنس (ذكر ،نثى)".

وللتحق ععق م ععن ص ععحة ه ععذا ال ععره دام ععال الباحا ععة باس ععتردام ارتب ععار " "T.testوالج ععدول ()19
يوو ذلك:

جنو رقم ()19

نتائج اختبار" ت "لنراسة الفروح ين الذكور واإلناث في النافعية للتعلم لنى
طلبة المرحلة اإلعنانية بغزة

المشاركة مع اآلخرين
الفاعلية
االهتمــــــــــــام بالنشــــــــــــاط

المنرسي

تحم المسؤولية
النرجـــة الكليـــة لمقيـــاس

النافعية للتعلم

المتوسط

االنحراف

الجنس

العنن

ذكر

150

36.880

أناي

162

39.580

4.657

ذكر

150

37.520

5.821

أناي

162

40.290

4.400

ذكر

150

34.733

4.743

أناي

162

33.691

3.742

ذكر

150

36.660

4.638

أناي

162

36.815

4.696

ذكر

150

145.793

15.134

أناي

162

150.377

11.277

الحسا ي

المعياري
5.914

ديمة "ال" الجدولية عند درجة حر ة ( )310وعند مستوى داللة (1.96 = )0.05
ديمة "ال" الجدولية عند درجة حر ة ( )310وعند مستوى داللة (2.58 = )0.01
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قيمة (ت)

قيمة الناللة

4.497

0.000

4.763
2.162
0.293
3.048

0.000
0.031
0.770
0.003

مستوى الناللة
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.05
مير دالة إحصائيام
دالة عند 0.01

يتو ع مععن الجععدول السععابق أن ديمععة "ال" المحسععوبة أكبععر مععن ديمععة "ال" الجدوليععة فععي جميععإ

األبعاد والدرجة الكلية ،عدا تحمل المسئولية ،وهذا يدل علعى وجعود فعرو جوهر عة ذاال داللعة إحصعائية
بين متوسط درجاال الءلبة العذكور ومتوسعط درجعاال الءلبعة اشنعاث فعي درجعاال الدافعيعة للعتعلم ،ال عرو

كانععال لصععال اشنععاث حيععث بلععع متوسععط درجععاال الءلبععة الععذكور ( )145.793فععي حععين بلععع متوسععط

درج ععاال الءالب ععاال اشن ععاث ف ععي الدافعي ععة لل ععتعلم (.)150.377وبالت ععالي رف ععه ال ععره الصع ع ري ودب ععول
ال ره البعديل بوجعود فعرو جوهر عة ذاال داللعة احصعائية بعين متوسعط درجعاال الءلبعة العذكور ومتوسعط

درجاال الءلبة اشناث في درجاال الدافعية للتعلم ،وال رو كانال لصال اشناث.

أما عن ال رو بين الجنسين في مستوي الدافعية للتعلم فقد ات قال نتيجة هذا ال ره معإ نتعائو

الدراساال التالية :دراسة (سعيد )2006 ،و (دراسة الربيإ )2009 ،التعي أشعارال إلعي وجعود فعرو ذاال

داللة إحصائية تعزي لمت ير الجنس لصال اشناث.

وترتلف مإ دراسة (بن ستي )2012 ،إلي ععدم وجعود فعرو دال احصعائيا فعي الدافعيعة للعتعلم

لععدي تالميععذ بععارتال

الجععنس ،كمععا ات قععال مععإ د ارسععة (دوديععن )2007 ،ودعمععال تلععك النتيجععة د ارسععة

( ،)Tella.2007علي أن اشناث أكار دافعية من الذكور.

وتعزو الباحثة هذه النتيجة الي ان اشناث مدفوعاال نحو االهتمام بالدراسة والمواظبة ،ومتابعة

الواجب ععاال المدرس ععية ،ف ععي محاول ععة لياب ععتن ألن س ععان ول ي ععرهن أنا ععن مت ود ععاال ،وبالت ععالي ف ععأنان يس ععتحقن
االحتعرام والتقععدير ،كمعا أن هععذه النتيجعة تسععلط الوعوء علععي وعرورة تععدني مسعتوي دافعيععة العذكور مقارنععة
باشنععاث األمععر الععذي يععدعونا وبكععل ووععوا إلععي وععرورة االلت ععاال إلععي هععذه الظععاهرة ،والماععددة لمسععيرة

التعلم ،كما يمكن ت سير انر اه مستوي دافعية الذكور بالنظر إلي الءال

فعي هعذا المسعتوي العمعري،

الععذي يعععد ذروة المراهقععة ،دععد يكععون مععدفوعا بعوامععل تبعععده عععن الععتعلم ،وتسعيءر عليععه أمععور أرععري تشععبإ
لديه أمو ار معينة كانومامه إلي شلة ما.

اإلجابة عن الفرض الخامس من فروض النراسة:

يععنب ال ععره الرععامس مععن فععروه الد ارسععة علععى " ال توجــن فــروح ذات ناللــة إحصــائية فــي

الذكاء االنفعالي لنى طلبة المرحلة اإلعنانية تعزى لمتغير الجنس (ذكر ،نثى)".

وللتحقععق مععن صععحة هععذا ال ععره دامععال الباحاععة باسععتردام ارتبععار " "T. testوالجععدول ()20
يوو ذلك:
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جنو رقم ()20

نتائج اختبار" ت "لنراسة الفروح ين الذكور واإلناث في الذكاء االنفعالي لنى
طلبة المرحلة اإلعنانية بغزة

العنن

االنحراف

المتوسط

المعياري

الحسا ي

الك اءة

ذكر

150

14.080

3.359

االجتماعية

أنثي

162

13.327

3.340

ذكر

150

35.353

5.835

أنثي

162

37.809

6.556

ذكر

150

30.447

5.613

أنثي

162

32.000

5.512

ذكر

150

29.260

5.881

أنثي

162

30.432

5.446

ذكر

150

41.560

7.548

أنثي

162

43.741

7.653

ذكر

150

16.527

3.009

أنثي

162

16.790

2.909

ذكر

150

167.227

20.874

أنثي

162

174.099

20.834

الك اءة الشرصية
التكيف
إدارة الو وط
المزاج العام
االنءباع اشيجابي
النرجة الكلية للذكاء

االنفعالي

قيمة (ت)
1.984

3.484

2.465

1.828

قيمة

مستوى

الناللة

الناللة

0.048

دالة عند
0.05

0.001

دالة عند
0.01

0.014

دالة عند
0.05

0.069

مير دالة
إحصائيام

2.531

0.786

0.012

دالة عند
0.05

0.432

مير دالة
إحصائيام

2.908

0.004

دالة عند
0.01

ديمة "ال" الجدولية عند درجة حر ة ( )310وعند مستوى داللة (1.96 = )0.05
ديمة "ال" الجدولية عند درجة حر ة ( )310وعند مستوى داللة (2.58 = )0.01

يتو ع مععن الجععدول السععابق أن ديمععة "ال" المحسععوبة أكبععر مععن ديمععة "ال" الجدوليععة فععي جميععإ

األبعاد والدرجة الكلية ،عدا إدارة الوع وط ،والتعبيعر اشيجعابي ،وهعذا يعدل علعى وجعود فعرو ذاال داللعة
إحصائية بين الءال

والءالباال ،ولقد كانال ال رو لصال الءالباال .وبالتالي رفه ال ره الص ري

ودبععول ال ععره البععديل بوجععود فععرو جوهر ععة ذاال داللععة احصععائية بععين متوسععط درجععاال الءلبععة الععذكور
ومتوسط درجاال الءلبة اشناث في درجاال الذكاء االن عالي ،وال رو كانال لصال الءالباال.

أمععا عععن ال ععرو بععين الجنسععين فععي مسععتوي الععذكاء االن عععالي فقععد ات قععال نتيجععة هععذه الد ارسععة مععإ

الدراساال التالية :دراسة (أحمد)2012،هناك فرو ذاال داللة إحصائية بين الذكور واشناث فيما يتعلعق
بال ععذكاء االن ع ععالي لص ععال اشن ععاث .وك ععذلك د ارس ععة أحم ععد العلع عوان ( )2011و د ارس ععة مص ععء ي القم ععش

( )2010وجععود فععرو ذاال داللععة إحصععائية فععي الععذكاء االن عععالي بععين الععذكور واشنععاث لصععال اشنععاث.
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وارتل ال مإ دراسة (ميماس ذاكر كمور )2012،التعي أشعارال إلعي ععدم وجعود فعرو دال احصعائيا بعين
الذكور واشناث فيما يتعلق بالذكاء االن عالي.

وتفســر الباحثــة هععذه النتيجععة إلععي ت ععو عينععة اشنععاث فععي بعععد الك ايععة الشرصععية علععي عينععة

العذكور ،بعأن اشنعاث أكاعر وعيعا بعذواتام ،وكي يعة إدارة ان ععاالتان ودافعيعتان ودعدرتام علعي ت اعم ذواتاععن

والتواص ع ععل م ع ععإ مش ع ععاعرهن واحتياج ع ععاتان م ع ععن ال ع ععذكور ،مم ع ععا ي ع ععاار بش ع ععكل ايج ع ععابي ف ع ععي شرص ع ععيتان.

وتعـــزو الباحثـــة ذلععك الرتبععاط ال عذكور بالعائلععة وتحمععل مسععاوليتاا .أمععا بعععدي الم عزاج العععام واالنءبععاع
االيجابي مرتبءان بالظرو

والحالة الن سية للمستجي .

اإلجابة عن الفرض السانس من فروض النراسة:

يععنب ال ععره السععادس مععن فععروه الد ارسععة علععى" :ال يوجــن تــأثير نا إحصــائيا للتفاعـ

ــين

النافعية للتعلم(منخفض -مرتفع) ونوع الجـنس(طحب ـ طالبـات) علـى التحصـي النراسـي لـنى طلبـة

المرحلة اإلعنانية.

ولإلجابة عن هذا ال عره دامعال الباحاعة باسعتردام أسعلو تحليعل التبعاين الانعائي Two Way

 ANOVAوالجدول ( )21يبين ذلك :و تو فيه

جنو ()21

تحلي التباين الثنائي لتأثير النافعية للتعلم(منخفض -مرتفع) ونوع الجنس(طحب ـ طالبات) على
التحصي النراسي لنى طلبة المرحلة اإلعنانية بغزة

مصنر التباين
الدافعية للتعلم
التحصي

النراسي

الجنس
الدافعية * الجنس
الرءأ
المجموع

مجموع المربعات

نرجات

متوسط

الحرية

المربعات

قيمة "ف"

قيمة
الناللة

مستوى الناللة

9366.291

1

9366.291

7.865

0.006

دالة عند 0.01

9.560

1

9.560

0.008

0.929

779.520

1

779.520

0.655

0.420

مير دالة إحصائيام

190530.768

160

1190.817

19991085.500

164

مير دالة إحصائيام



وج ععود فع ععرو دالع ععة إحص ععائية بع ععين منر وع ععي الدافعي ععة للع ععتعلم ومرت عع ععي الدافعي ععة للعععتعلم علعععى



عدم وجود فرو ذاال داللة إحصائية تعزى للجنس علي التحصيل.

التحصيل الدراسي ولقد كانال ال رو لصال مرت عي الدافعية.


ال يوج ع ععد ت ع ععأاير دال إحص ع ععائيام ف ع ععي الت اع ع ععل ب ع ععين الدافعي ع ععة للتعلم(م ع ععنر ه -مرت ع ععإ) ون ع ععوع

الجنس(ءال

ع ءالباال) على التحصيل الدراسي لدى ءلبة المرحلة اشعدادية.
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تعــزو الباحثــة هععذه النتيجعة فععي أناععا ءبيعيعة ،حيععث أن الءلبععة الععذين لعديام دافعيععة للععتعلم يكععون
لععديام القععدرة علععي المشععاركة مععإ اآلرععر ن وال اعليععة وتحمععل المسععاولية ودععدرتام علععي الت اعععل واالهتمععام

بالنشاط المدرسعي ،ودعدرتام علعي السعيءرة علعي مشعاعرهم وان ععاالتام أانعاء ت عاعلام فعي المدرسعة ،وهعذا
يادي إلي ز ادة دافعيعتام ،وبالتعالي ز عادة تحصعيلام الد ارسعي ،وهعذا معا يعدفعام إلعي الماعابرة والعءعاء فعي

دراستام واالهتمام بواجباتام المدرسية ،ويمكن ت سير هذه النتيجة أيوا في ووء ما أشارال إليه د ارسعة

( ،)Tella,2007من أن ذوي الدافعية العالية كان تحصيلام مرت عا.

ودد ات قال نتائو الدراسة الحالية مإ دراسة ار ا دودين ،وفتحي جعروان ( ،)2007فعي ععدم وجعود فعرو

ذاال داللة إحصائية في مستوي الدافعية للتعلم تععزي الرعتال

الجعنس ،ود ارسعة تعيال ()Tella,2007

حيث أظارال نتائو الدراسة وجود عالدعة دالعة إحصعائية للدافعيعة فعي تحصعيل معادة الر اوعياال ،بمعنعي

أن الءلبة ذوي الدافعية العالية كان تحصيلام مرت عا في الر اوياال.

اإلجابة عن الفرض السابع من فروض النراسة:

يععنب ال ععره السععابإ مععن فععروه الد ارسععة علععى" :ال يوجــن تــأثير نا إحصــائيا للتفاع ـ

ــين

الذكاء االنفعالي(منخفض -مرتفع) ونوع الجنس(طحب ـ طالبات) على التحصي النراسـي لـنى طلبـة

المرحلة اإلعنانية.

ولإلجابة عن هذا ال ره دامال الباحاعة باسعتردام أسعلو تحليعل التبعاين الانعائي Two Way
 ANOVAوالجدول ( )22يبين ذلك و تو فيه

جنو ()22

تحلي التباين الثنائي لتأثير الذكاء االنفعالي (منخفض -مرتفع) ونوع الجنس(طحب ـ طالبات) على
التحصي النراسي لنى طلبة المرحلة اإلعنانية بغزة

مصنر التباين
الذكاء االن عالي
التحصيل

الدراسي

مجموع المربعات

نرجات

متوسط

الحرية

المربعات

قيمة "ف"

قيمة
الناللة

مستوى الناللة

59176.097

1

59176.097

51.467

0.000

دالة عند 0.01

الجنس

43.845

1

43.845

0.038

0.845

الذكاء االن عالي*الجنس

60.905

1

60.905

0.053

0.818

مير دالة إحصائيام

187413.662

163

1149.777

20275446.500

167

الرءأ
المجموع

مير دالة إحصائيام



وجععود فععرو دالععة إحصععائية بععين منر وععي الععذكاء االن عععالي ومرت ع عي الععذكاء االن عععالي علععى



عدم وجود فرو ذاال داللة إحصائية تعزى للجنس.

التحصيل الدراسي ولقد كانال ال رو لصال مرت عي الذكاء.


ال يوجععد تععأاير دال إحصععائيام فععي الععذكاء االن عععالي(منر ه -مرت ععإ) ونععوع الجععنس(ءال
ءالباال) على التحصيل الدراسي لدى ءلبة المرحلة اشعدادية.
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ع

تعــزو الباحثــة هععذه النتيجععة فععي أناععا ءبيعيععة ،فكلمععا ارت ععإ مسععتوي الععذكاء لععدي الءلبععة ،ارت ععإ

مس ععتوي تحص ععيلام ،وت ععزداد رمب ععتام بالحص ععول عل ععي مس ععتوي تحص ععيل مرت ععإ ،حي ععث أن الءلب ععة ال ععذين

يمتلكعون ماععاراال الععذكاء االن عععالي لععديام القععدرة علععي فاععم ذواتاععم والتكيععف مععإ المت يعراال المحيءععة باعم،

والعمععل جيععدا تحععال الوع وط ووععبط أن سععام والسععيءرة علياععا ،وذوي الععذكاء االن عععالي المرت ععإ يتميععزون

بالمرونة والوادعية والماابرة في حل المشكالال الصعبة.

وتت ععق نتععائو الد ارسععة الحاليععة مععإ د ارسععة الجنععدي ( )2006تعععزي لمت يععر الجععنس حيععث أظاععرال

النتائو عدم وجود فرو ذاال داللة إحصعائية بعين متوسعءاال اسعتجاباال العذكور ومتوسعءاال اسعتجاباال

اشناث من الءلبة الموهوبين على أبعاد الذكاء االن عالي دراسة الظاهر ( )2012حيث أظاعرال النتعائو

عععدم وجععود فععرو ذاال داللععة إحصععائية عنععد مسععتوي 0.05فععي الععذكاء االن عععالي بععين الصععم والمك ععوفين
تعزي لمت ير الجنس.

وتت ق جزئيا مإ دراسة سماوي ( )2011حيث أظارال النتائو ععدم وجعود ارعتال

بين السعادة والذكاء االن عالي والتدين بارتال

فعي العالدعة

الجنس.

اإلجابة عن الفرض الثامن من فروض النراسة:

يععنب ال ععره الاععامن مععن فععروه الد ارسععة علععى" :ال يوجــن تــأثير نا إحصــائيا للتفاع ـ

ــين

النافعيــة للتعلم(مــنخفض -مرتفــع) ونــوع الجــنس(طحب ـ طالبــات) علــى الــذكاء االنفعــالي لــنى طلبــة
المرحلة اإلعنانية.

ولإلجابة عن هذا ال عره دامعال الباحاعة باسعتردام أسعلو تحليعل التبعاين الانعائي Two Way

 ANOVAوالجدول ( )23يبين ذلك و تو فيه:

جنو ( )23

تحلي التباين الثنائي لتأثير النافعية للتعلم (منخفض -مرتفع) ونوع الجنس(طحب ـ طالبات) على
الذكاء االنفعالي لنى طلبة المرحلة اإلعنانية بغزة

الك اية

االجتماعية

الك اية

الشرصية

مصنر التباين

مجموع المربعات

نرجات

متوسط

الحرية

المربعات

قيمة "ف"

قيمة
الناللة

مستوى الناللة

الدافعية للتعلم

0.845

1

0.845

0.078

0.781

الجنس

15.966

1

15.966

1.471

0.227

مير دالة إحصائيام

الدافعية * الجنس

4.139

1

4.139

0.381

0.538

الرءأ

1736.091

160

10.851

مير دالة إحصائيام

المجموع

33371.000

164

مير دالة إحصائيام

الدافعية للتعلم

1098.763

1

1098.763

32.907

0.000

دالة عند 0.01

الجنس

188.845

1

188.845

5.656

0.019

دالة عند 0.05
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التكيف

إدارة

الو وط

المزاج
العام

التعبير

اشيجابي

النرجة
الكلية

للذكاء

االنفعالي

نرجات

متوسط

الحرية

المربعات
0.000
33.390

مصنر التباين

مجموع المربعات

الدافعية * الجنس

0.000

1

الرءأ

5342.409

160

المجموع

226451.000

164

قيمة "ف"
0.000

قيمة
الناللة
0.997

مستوى الناللة
مير دالة إحصائيام

الدافعية للتعلم

199.413

1

199.413

7.798

0.006

دالة عند 0.01

الجنس

86.683

1

86.683

3.390

0.067

الدافعية * الجنس

53.336

1

53.336

2.086

0.151

مير دالة إحصائيام

الرءأ

4091.338

160

25.571

المجموع

168240.000

164

مير دالة إحصائيام

الدافعية للتعلم

1071.296

1

1071.296

35.073

0.000

دالة عند 0.01

الجنس

12.138

1

12.138

0.397

0.529

الدافعية * الجنس

0.081

1

0.081

0.003

0.959

مير دالة إحصائيام

الرءأ

4887.191

160

30.545

المجموع

150556.000

164

مير دالة إحصائيام

الدافعية للتعلم

2472.380

1

2472.380

56.691

0.000

دالة عند 0.01

الجنس

96.353

1

96.353

2.209

0.139

الدافعية * الجنس

35.972

1

35.972

0.825

0.365

مير دالة إحصائيام

الرءأ

6977.794

160

43.611

المجموع

310465.000

164

مير دالة إحصائيام

الدافعية للتعلم

302.783

1

302.783

37.685

0.000

دالة عند 0.01

الجنس

0.611

1

0.611

0.076

0.783

الدافعية * الجنس

14.888

1

14.888

1.853

0.175

مير دالة إحصائيام

الرءأ

1285.549

160

8.035

المجموع

46889.000

164

مير دالة إحصائيام

الدافعية للتعلم

21916.569

1

21916.569

62.395

0.000

دالة عند 0.01

الجنس

996.964

1

996.964

2.838

0.094

الدافعية * الجنس

219.634

1

219.634

0.625

0.430

مير دالة إحصائيام

الرءأ

56201.036

160

351.256

المجموع

4887980.000

164

مير دالة إحصائيام

وجعود فعرو دالعة إحصعائية بعين منر وعي الدافعيعة للعتعلم ومرت ععي الدافعيعة للعتعلم علعى جميععإ

األبعاد عدا بعد الك اية االجتماعية ،لقد كانال ال رو لصال مرت عي الدافعية للتعلم.
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عدم وجود فرو ذاال داللة إحصعائية تععزى للجعنس فعي جميعإ أبععاد مقيعاس العذكاء االن ععالي،

عدا بعد الك اية الشرصية فلقد كانال ال رو لصال الءالباال.

ال يوج ععد ت ععأاير دال إحص ععائيام ف ععي الدافعي ععة للتعلم(م ععنر ه -مرت ععإ) ون ععوع الج ععنس(ءال

ءالباال) على الذكاء االن عالي لدى ءلبة المرحلة اشعدادية.

ع

ود ععد ج ععاءال د ارس ععة الملل ععي ( )2010حي ععث أظا ععرال النتع عائو أن ععه ال توج ععد عالد ععة ذاال دالل ععة

إحصائية بين الذكاء االن عالي والتحصيل الدراسي لدي الءالباال اشناث المت وداال..

وترتلععف النتععائو السععابقة مععإ نتععائو د ارسععة سعععيد ( )2006حيععث أظاععرال نتععائو أن هنععاك أاععر

ذاال داللة احصائية للت اعل بين مت ير الجنس علي الدرجة الكلية لمقياس الدافعية للتعلم

وتعــزو الباحثــة ت ععو عينععة االنععاث فععي بعععد الك ايععة الشرصععية علععي عينععة الععذكور وذلععك بععأن

االنععاث أكاععر وعي عا ودافعيععة ممععا يععاار بشععكل ايجععابي فععي شرصععيتان ولععديان القععدرة علععي فاععم ذواتا عن
والتكي ععف م ععإ المت يع عراال المحيء ععة والعم ععل تح ععال الوع ع وط والس ععيءرة عل ععي أن س ععان وح ععل المش ععكالال

الصعععبة ،أمععا بععادي األبعععاد كععان عععدم وجععود فععرو تعععزي للجععنس .وهنععاك فععرو دال احصععائية بععين
منر وععي ومرت عععي الدافعيععة كانععال لصععال مرت عععي الدافعيععة للععتعلم فععي بعععدي الم عزاج العععام ،والتعبيععر

اشيجععابي وتعععزو الباحاععة ذلععك اناععن مرتبءتععان بععالظرو

ل مور بأيجابية

والحالععة الن سععية للمسععتجي  ،والت ععاال والنظععر

تعقيب عام علي نتائج النراسة


وال :النتععائو المتعلقععة بــالفرض األو  :حيععث أظاععرال وجععود عالدععة ارتباءيععة موجبععة ذاال داللععة
احصائية بعين الدافعيعة للعتعلم والتحصعيل الد ارسعي لعدي ءلبعة المرحلعة االعداديعة ب عزة ،وأظاعرال
وج ععود عالد ععة ارتباءي ععة ذاال دالل ععة احص ععائية ب ععين درج ععاال بع ععدي االهتم ععام بالنش ععاط المدرس ععي

وتحمل المساولية ومعدل عالماال التحصيل الدراسي لدي الءلبة.



ثانيا :النتائو المتعلقعة بالفرض الثاني :حيعث أظاعرال وجعود عالدعة ارتباءيعة موجبعة ذاال داللعة
احصائية بين الذكاء االن عالي والتحصيل الدراسي لدي ءلبة المرحلة االعدادية ب زة.



ثالثا :النتائو المتعلقعة بالفرض الثالث :حيعث أظاعرال وجعود عالدعة ارتباءيعة موجبعة ذاال داللعة
إحصائية بين الدرجة الكلية لمقياس الدافعية للتعلم والدرجة الكلية لمقياس الذكاء االن عالي لدى

ءلبععة المرحلععة اشعداديععة ب عزة .وهنععاك أيوععا ارتباءععاال دالععة أرععري بععين بعععه أبعععاد مقيععاس
الدافعية للتعلم مال ال اعلية وتحمل المساولية والدرجة الكلية لمقياس الذكاء االن عالي.
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رابعا :النتائو المتعلقة بالفرض الرابع :حيث أظارال وجود فعرو جوهر عة ذاال داللعة إحصعائية
بين متوسط درجاال الءلبة الذكور ومتوسط درجاال الءلبعة اشنعاث فعي درجعاال الدافعيعة للعتعلم،

ال رو كانال لصال اشناث.



خامســـا :النتععائو المتلقععة بـــالفرض الخـــامس :حيععث أظاععرال بوجععود فععرو جوهر ععة ذاال داللععة
احصائية بين متوسط درجاال الءلبة الذكور ومتوسط درجاال الءلبة اشناث في درجعاال العذكاء

االن عالي ،وال رو كانال لصال اشناث.



سانســا :النتععائو المتعلقععة بــالفرض الســانس :حيععث أظاععرال وجععود فععرو دالععة إحصععائية بععين
منر وععي الدافعيععة للععتعلم ومرت عععي الدافعيععة للععتعلم علععى التحصععيل الد ارسععي ولقععد كانععال ال ععرو

لصال مرت عي الدافعية ،وكذلك أظارال عدم وجعود فعرو ذاال داللعة إحصعائية تععزى للجعنس،
ال يوجععد تععأاير دال إحصععائيام فععي الدافعيععة للععتعلم (مععنر ه -مرت ععإ) ونععوع الجععنس(ءال

ع

ءالباال) على التحصيل الدراسي لدى ءلبة المرحلة اشعدادية.



ســـابعا :النت ععائو المتعلق ععة بـــالفرض الســـابع :حي ععث أظا ععرال وج ععود ف ععرو دال ععة إحص ععائية ب ععين
منر و ععي ال ععذكاء االن ع ععالي ومرت ع ععي ال ععذكاء االن ع ععالي عل ععى التحص ععيل الد ارس ععي ولق ععد كان ععال

ال ععرو لصععال مرت عععي الععذكاء ،وكععذلك أظاععرال عععدم وجععود فععرو ذاال داللععة إحصععائية تعععزى
للجع ع ععنس ،ال يوجع ع ععد تع ع ععأاير دال إحصع ع ععائيام فع ع ععي الع ع ععذكاء االن عع ع ععالي(منر ه -مرت ع ع ععإ) ونع ع ععوع
الجنس(ءال



ع ءالباال) على التحصيل الدراسي لدى ءلبة المرحلة اشعدادية.

ثامنــــا :النت ععائو المتعلق ععة بــــالفرض الثــــامن :حي ععث أظا ععرال وج ععود ف ععرو دال ععة إحص ععائية ب ععين
منر وع ععي الدافعيع ععة للع ععتعلم ومرت عع ععي الدافعيع ععة للع ععتعلم علع ععى جميع ععإ األبعع ععاد عع ععدا بعع ععد الك ايع ععة

االجتماعيععة ،لقععد كانععال ال ععرو لصععال مرت عععي الدافعيععة للععتعلم ،وعععدم وجععود فععرو ذاال داللععة
إحصععائية تعععزى للجععنس فععي جميععإ أبعععاد مقيععاس الععذكاء االن عععالي ،عععدا بعععد الك ايععة الشرصععية

فلقد كانال ال رو لصال الءالبعاال ،وأيوعا أظاعرال ال يوجعد تعأاير دال إحصعائيام فعي الدافعيعة

للتعلم(م ععنر ه -مرت ععإ) ون ععوع الج ععنس(ءال
المرحلة اشعدادية.

ع ءالب ععاال) عل ععى ال ععذكاء االن ع ععالي ل ععدى ءلب ععة

وم ععن ر ععالل م ععا أظارت ععه النت ععائو تووع ع م ععدي أهمي ععة عالد ععة ك ععال م ععن الدافعي ععة لل ععتعلم وال ععذكاء

االن عععالي اللععذان يععااران فععي أداء األف عراد وسععلوكام ودععدرتام علععي التحمععل والماععابرة واشنجععاز والتكيععف،
وأناما يلعبان دو ار ماما في التحصيل الد ارسعي للءلبعة ،بحيعث كلمعا زادال دافعيعتام وذكعائام ان ععالي زاد

تحصيلام الدراسي .وكذلك تاكد النتائو أن هناك ان عاالال تمعد الءلبعة بعالقوة ،وهنعاك معا يسعتن ذ دعوتام،

والععذكاء االن عععالي يمكععن الءلبععة مععن اسععتردام أفوععل السععبل لتصععب ان عععاالتام أداة دويععة تسععاعدهم علععي
تحقيععق أدصععي مععا عنععدهم مععن امكانيععاال .ومععن هنععا يمكععن القععول بععأن التععدر
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علععي الععذكاء االن عععالي دععد

يعمععل علععي تحسععين مسععتوي دافعيععة ال عتعلم لععدي الءلبععة ورفعاععا وذلععك لبلععوغ أعلععي درجععاال التحصععيل،

وبالتالي فأن الدافعية للتعلم والذكاء االن عالي يعدان من العوامل المامة التي لاا أهمية في رفعإ مسعتوي
أداء الءلبة وهمعا وسعيلة للتنبعا بالسعلوك األكعاديمي للءلبعة .أمعا بالنسعبة لدافعيعة اشنعاث للعتعلم أعلعي معن

الععذكور وذلععك لعععدة أسععبا  :اهتمععام اشنععاث بق عوانين المدرسععة وتعليماتاععا ،وترصععيب الجععزء األكبععر مععن
ودععتان للد ارسععة ،ممععا يتععي لاععن الحصععول علععي درجععاال مرت عععة علععي مقيععاس دافعيععة الععتعلم مقارنععة مععإ
الذكور ،وشعور اشناث بالمساولية وتقديرهن لورورة التعلم.
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والً :توصيات النراسة:

في ووء ما توصلال إليه الدراسة الحالية من نتائو فأن الباحاة يوصي باآلتي:



عقد برامو ارشادية للمعلمين باد

شحن الءاداال االن عالية للءلبة .

عقد بعرامو ارشعادية لببعاء حعول أسعالي

المعاملعة الوالديعة التعي تنمعي العذكاء االن ععالي ودافعيعة

التعلم عند األبناء .



ورورة ت عيل دور المرشد التربوي في المدرسة ،عن ءر عق تكايعف المحاوعراال والنعدواال التعي
تبحث في تعز ز دافعية العتعلم لعدي الءلبعة ،وحعل مشعكالتام ،ومحاولعة تعوفير الظعرو

المالئمة لز ادة الدافعية.


الن سعية

إدراج موووعاال الذكاء االن عالي فعي برنعامو إععداد المعلمعين بشعكل ععام ،ووعماا فعي إءعار
الك ايععاال التعليميععة ،ألن ذلععك يسععام فععي تععوفير بيئععة ان عاليععة مسععتقرة فععي ال رفععة الد ارسععية ،مععن

رععالل ت عيععل المعلععم لماععاراال الععذكاء االن عععالي فععي التعامععل مععإ الءلبععة ،وبععاألرب فععي مرحلععة
المراهقة ،ألن ذلك يرسخ مشاعر آمنة مستقرة لدى الءلبة ،تتأكد فياعا صعور االحتعرام والتقعدير

تجاه أفكارهم وتسااالتام في المودف الص ي.


ورورة ل ال انتباه المعلم إلي أهمية وجود دافعية تعلم مرت عة لدي الءلبة ،وبالتالي العمل علي

توفير األجواء التي من الممكن أن تعمل علي ز ادة الدافعية دارل مرفة الصف.



ورورة البحث عن األسبا

التي تادي إلي انر عاه مسعتوي الدافعيعة والعذكاء االن ععالي لعدي

الذكور ،ومحاولة معالجتاا ما أمكن.


وعرورة االهتمعام بالعوامعل المعاارة فعي رفعإ مسعتوي العذكاء االن ععالي لعدي جميعإ ءلبعة المعدارس



والدوافإ الكامنة وراء العالدة بين مستوي الدافعيعة للعتعلم والعذكاء االن ععالي لعدي

في تدعيم ورفإ مستوي التحصيل الدراسي.
دراسة األسبا

اشنععاث ،والكشععف عمععا يرععدم تععدعيم هععذه النتيجععة لععدي اشنععاث واالسععت ادة مناععا لصععال الععذكور
كذلك.


عقد الندواال وورش العمل تربوية لءلبة المرحلة االعدادية من أجل توعيتام من كال الجنسين



وععرورة االهتمععام بتنميععة الععذكاء االن عععالي لععدي الم ارهععق ،واا ارئععه بععالبرامو التعليميععة المرتصععة



دعم السماال االيجابية في شرصية الءلبة وتح يزهم علي االنجاز الدراسي.



ت ععوفير المن ععاخ التعليم ععي االيج ععابي ف ععي المدرس ععة ودار ععل حجع عراال الد ارس ععة وذل ععك لز ععادة دافعي ععة

بالذكاء االن عالي ،ألناا تسام في رفإ مستوي دافعية التعلم لديه.

الءال

للتعلم.
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إعداد برامو لتنمية االستراتيجياال الدافعة للتعلم لعدي الءلبعة وذلعك لز عادة جاعدهم وماعابرتام فعي



ورورة إدرعال ارتبعاراال العذكاء االن ععالي والدافعيعة للعتعلم فعي إجعراءاال الكشعف ودبعول الءلبعة

الماام التعليمية المرتل ة مما يادي إلي ز ادة إنجازهم وأدائام الدراسي.

في المدارس التي تعنى بتعليمام.

ثانياً :البحوث المقترحة:


إج عراء د ارسععاال تتنععاول تععأاير مت ي عراال ذاال ءبيعععة سععيكولوجية علععي الدافعيععة للععتعلم ماععل تععأاير
ءبيعة شرصية ال رد.




إجراء دراسة لتحديد أار مت يراال البيئة المدرسية واألسر ة علي الدافعية للتعلم.

إجعراء أبحععاث مقارنععة بععين الشعععو فععي الدافعيععة للععتعلم والععذكاء االن عععالي وعالدتامععا بالتحصععيل
الدراسي.



بناء برنامو لتنمية الذكاء االن عالي لدي شرائ عمر ة مرتل ة.



بنععاء برنععامو لتنميععة الععذكاء االن عععالي لمواجاععة الوع وط الن سععية لععدي ءلبععة المرحلععة االعداديععة،



دراسة العالدة بين الذكاء االن عالي والدافعية للتعلم مإ مت يعراال ان عاليعة أرعري ماعل دعوة اشاعارة



إجعراء أبحععاث مقارنععة بععين الشعععو فععي الدافعيععة للععتعلم والععذكاء االن ععالي وعالدتامععا بالتحصععيل

وأيوا المعلمين.

والماابرة ومستوي الءموا.

الدراسي


دراسة متعمقة بين الدافعية للتعلم مإ مت يراال أرري مير الذكاء االن عالي والتحصيل الدراسي.
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قائمة املالحق

ملحق رقم ()1
كتاب تسهي المهمة
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ملحق رقم ()2
سماء المحكمين:


ا .د .ز اد الجرجاوي مدير منءقة مزة التعليمية بجامعة القدس الم توحة.



د .عبد العظيم المصدر أستاذ علم الن س المساعد بجامعة األزهر.





د .حمدي أبو جراد نائ

مدير منءقة مزة التعليمية بجامعة القدس الم توحة.

د .أسامة حمدونة أستاذ علم الن س المساعد بجامعة األزهر.

د .جااد الروري أستاذ مساعد بجامعة القدس الم توحة ب زة.
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ملحق رقم ()3
طلب تحكيم

السيد الدكتور  .....................................................ح ظه هللا،،،
تحية ءيبة وبعد،،،

الموضوع  /التكرم تحكيم ناة النراسة (استبانة النافعية للتعلم)

تقوم الباحثة  /سهير زكي سرحان ...بعمعل د ارسعة لنيعل درجعة الماجسعتير فعي جامععة األزهعر،
كلية التربية دسم علم الن س ،وهذه الدراسة بعنوان:

النافعية للتعلم والذكاء االنفعالي وعحقتهما بالتحصي النراسي لني طلبة المرحلة
اإلعنانية بغزة.

لععذا نرجععو مععن سععيادتكم االءععالع علععي هععذه االسععتبانة وتحكيماععا ،وتحديععد مععدي مالئمععة فق عراال

االسععتبانة وووععوحاا ومناسععبتاا لمععا ووعععال لقياسععه وابععداء ال عرأي فععي صععالحيتاا للتءبيععق علععي البيئععة

ال لسءينية ،كما نرجو من سيادتكم أن تقوموا بتعديل ما يلزم من رالل إوافة فقعراال مناسعبة ومالئمعة،
أو حذ

أي فقرة من ال قراال تروناعا ميعر مالئمعة وميعر مناسعبة ،أو إععادة صعيامة لعبعه ال قعراال فعي

االستبانة من وجاة نظركم المحترمة.

مع فائق احترامي وتقنيري لجهونكم الكريمة...

الباحثة

سهير زكي سرحان

112

وتعععر الباحاععة الدافعيععة للععتعلم إجرائيععا بأنععه الرمبععة التععي يمتلكاععا المععتعلم والتععي تععدفإ بععه إلععي

المشععاركة فععي عمليععاال الععتعلم بشععكل فعععال ،وهععي مععا تقيسععه أبعععاد المقيععاس المتمالععة فععي :المشععاركة مععإ
اآلرععر ن ،ال عاليععة ،االهتمععام بالنشععاط المدرسععي ،تحمععل المسععاولية كمععا تتماععل فععي الدرجععة التععي يحصععل
علياا المتعلم في المرحلة اشعدادية عند تءبيق مقياس الدافعية للتعلم.

ولقد ووعال الباحاة مجموعة من ال قراال التي تنتمي إلي الدافعية للتعلم معتمدة في ذلك علعي

مععدرج ليكععارال لإلجابععة علععي االسععتبيان (أوافععق بشععدة – أوافععق – محايععد – معععاره – معععاره بشععدة)

التعر اال االجرائية ألبعاد مقياس الدافعية للتعلم:
المشاركة مع اآلخرين:

هععي مسععتوي مععا يتمتععإ بععه ال ععرد مععن حيععث المشععاركة مععإ اآلرععر ن فععي الموادععف المرتل ععة وادامععة

عالداال متبادلة مإ اآلرر ن والت اعل معام بأيجابية واالهتمام من الوالدين ،والقيام باألدوار االجتماعية

بصبر ومرونة وحماسة ومسئولية وماابرة وان تاا ،والتي تتناول جميإ المااراال التي يسعتردماا الءالع

ومناا تكو ن عالداال مإ زمالئه ،والتعاون مإ اآلرر ن ،القدرة علي العمل معإ فر عق وتقعاس معن رعالل

ال قراال وعددها (..)13
الرقم
.1

مناسبة

العبارة
تع ععاوني مع عإ زمالئ ععي ف ععي ح ععل واجب ععاتي المدرس ععية يع ععود عل ععي
بالمن عة.

.2

أفول القيام بالواج

المدرسي ومن مجموعة من الزمالء

أن يروي عني زمالئي في المدرسة.

.3

أح

.4

سرعان ما أشعر بالملل عندما أدوم بواجباتي المدرسية.
المشكالال.

.5

أشعر بأن بعه الزمالء في المدرسة هم سب

.6

أشعر بالسعادة مإ زمالئي المدرسة.

.7

أنجز واجباتي بشكل أفول من زمالئي.

.8

المراجععة معإ العزمالء فعي المدرسعة يمكننعي معن الحصعول علعي

.9

أحرب علي تن يذ ما يءلبه مني المعلمون وااللدين برصوب

عالماال جيدة.
الدراسة.

.10

دليال ما ياتم والدي بعالماتي بالمدرسة.

.11

ياتم والدي بمعرفة حقيقة مشاعري اتجاه المدرسة.

.12

ال ياتم والدي بعالماتي بالمدرسة

.13

يصع

عليا تكو ن صدادة بسرعة مإ الزمالء في المدرسة
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غير مناسبة

المقترحات

والفعالية :هي سيءرة ال رد على مشاعره وان عاالته أاناء ت اعله في المدرسة وسعيه المسعتمر لتحوعير دروسعه والقيعام
بواجباته وتءو ر مااراته ومعلوماته ،فوال عن العمل بجدية وتقاس من رالل ال قراال وعددها (.)12
الرقم

مناسبة

العبارة

.14

يصع

.15

لدي رمبة دوية الست سار عن المواويإ المتعلقة بالمدرسة

.16

غير مناسبة

المقترحات

عليا االنتباه لشرا المدرس ومتابعته

أدوم بكل ما يءل

مني في نءا المدرسة

أن يسععاعدني المعلععم فععي الترءععيط لمععا يتوج ع

.17

أح ع

.18

أحور دروسي ألن معلمي معلمتي تر د ذلك.

.19

أءرا األسئلة رالل الحصعة الصع ية ألننعي أر عد أن أتعلعم

فعله ال حقا

علععي

كل ما هو جديد.
أءععرا األسععئلة رععالل الحصععة الصع ية ألننععي أر ععد أن أتعلععم

.20

كل ما هو جديد.
.21

أشعر بالويق أاناء ديامي بالواجباال المدرسية

.22

أش ع عععر باالمب ع ععاالال أحيان ع ععا فيم ع ععا يتعل ع ععق ب ع ععأداء الواجب ع ععاال

.23

يسعدني أن تعءي المكافأة للءلبة بقدر جادهم المبذول.

.24

أشعععر بالروععي عنععدما أدععوم بتءععو ر معلومععاتي وماععاراتي

المدرسية.

المدرسية.
أعمل بجد ألنني فعال أر د أن أتعلم كل ماهو جديد.

.25

أشعععر بالو ععيق أانععاء ءلع ع

.26

المعل ععم المعلم ععة حععل مس ععألة

معينة.
واالهتمــام بالنشــاط المنرســي :هععي مسععتوي وعععي ال ععرد بكي يععة المشععاركة بالنشععاط المدرسععي ومععدي اهتمامععه وتعلمععه
لمااراال جديدة ،ومشاركته في المنافساال الءالبية وتقاس من رالل ال قراال وعددها (..)12
الرقم

مناسبة

العبارة

.27

أشارك كاي ار في النشاءاال المدرسية.

.28

أد ع ععوم ب ع ععالكاير م ع ععن النش ع ععاءاال المدرس ع ععية ف ع ععي المج ع ععالس
الءالبية

.29

اهتمامي ببعه المواد الدراسية يادي إلي اهمال معا يعدور
حولي.

.30
.31

أتمتإ بأفكار الجديدة التي أتعلماا في المدرسة
أح

المدرسة بسب

دوانيناا الصارمة
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غير مناسبة

المقترحات

.32

أفول بأن أهتم بدروسي علي حسا

.33

أفول بأن يعءينا المعلم أسئلة صعبة تحتاج ت كير

.34

أمي ععل إل ععي العم ععل المدرس ععي الص ععع

أي شيء أرر
ألنن ععي أج ععده ممتع ععا

أكار
الدروس التي يقدماا المعلم مير مايرة.

.35

أشعر بأن مال

.36

كاي ع ار مععا أشعععر أن مسععاهمتي فععي كععل أشععياء جديععدة ف ععي

.37

أشارك في المنافساال لءالبية في المدرسة

.38

أفو ععل بع ععأن يعءين ععا المعلع ععم أسع ععئلة س ععالة ال تحتع ععاج إلع ععي

المدرسة ال تقنعني.

ت كير.
تحم المسؤولية :هي مستوي وعي ال رد بكي ية تحمل مساولياته من انجعاز مامعاال وتحمعل صععوباال التعي يتععره
لاا وفق اءار المدرسة وتقاس من رالل ال قراال وعددها (.)12
الرقم
.39

العبارة

أحع ع

أن أنج ععز مام ععاتي المدرس ععية بن س ععي دون مس ععاعدة،

كي أعتاد علي االستقاللية في العمل.
.40

أتجن

.41

أتحمل الصعوباال والمشكالال الدراسية التي أواجااا

.42

الموادف المدرسية التي تحملني المساولية.
الماام المدرسية الصععبة وذلعك ألناعا تتءلع

ال أح

منعي

عمال شادا.
.43

أح ع

العمععل السععال الععذي أكععون متأكععدا مععن دععدرتي علععي

إنجازه.
.44

أحرب أن أتقيد بالسلوك الذي ت روه المدرسة.

.45

أح

.46

أتحمل القيام باألعمال التي يتءل

.47

أنجز التكلي اال المدرسية التي تتءل

.48

أواجه الموادف المدرسية المرتل ة بمساولياال تامة

.49

ال أح

.50

أتجن

العمل الصع

العمل الصع

ألنه يشكل تحديا بالنسبة لي.
إنجازه ودتا ءويال.
مني بأتقان.

الذي يحتاج إلي جاد شتقانه.

الصعوباال والمشكالال الدراسية الصعبة.
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مناسبة

غير مناسبة

المقترحات

جامعع ع ع ع ع ع ع ع ععة األزهع ع ع ع ع ع ع ع ععر – م ع ع ع ع ع ع ع ع عزة

ملحق رقم ()4

عم ع ع ع ع ع ع ع ععادة الد ارس ع ع ع ع ع ع ع ععاال العلي ع ع ع ع ع ع ع ععا

كلي ععة التربي ععة – دس ععم عل ععم ال ععن س

تحية طيبة وبعن،،،،،

الطالب  /الطالبة المحترمين

تقعوم الباحاععة بد ارسععة عععن الدافعيععة للععتعلم والععذكاء االن عععالي وعالدتامععا بالتحصععيل الد ارسععي لععدي
ءلبة المرحلة اشعدادية ب زة ،وذلعك اسعتكماال لمتءلبعاال درجعة الماجسعتير فعي علعم العن س ،وتاعد

إلعي

معرفة العالدة بين الدافعية للتعلم ولذكاء االن عالي بالتحصعيل الد ارسعي ،وحيعث أن تععاونكم فعي اشجابعة

علي هذه االستبانة بددة وموووعية له أهمية ،فأن الباحاة تاكد بأن المعلومعاال التعي تقعدموناا سعتحاط
بالسر ة التامة ولن تستردم إال ألمراه البحث العلمي.
أرجو أن تجي

ي علي كل فقرة من فقراال االستبانة ،وذلك بووإ إشارة ( ) في الرانعة التعي

تمال االستجابة التي تنءبق عليك لكل فقرة ،و ج

أن تعبئ ي المعلوماال الشرصية الراصة بك:

المعلوماال الشرصية :وإ عالمة ( ) في المربإ الذي تراه يه مناسبا:
.1

االسم:

.3

النوع:

.2
.4

المدرسة:

ذكر ( )

أناي ( )

الصف :اامن ( )

تاسإ ( )
شاكرة لكم حسن تعاونكم واهتمامكم

الباحثة

سهير سرحان
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مقياس الذكاء االنفعالي

يتكون هذا المقياس من ( )60عبارة ،ودد جعل لكل عبعارة أربعإ ريعاراال يرجعي منعك أن تقع أر ي

كل عبارة ومن تم ترتار ي إجابة واحدة فقط من الرياراال األربعة وأن توإ ي إشارة (*) علي المربإ
المقابل لذلك االرتبار.
رقم

الفقرة

.1

أستمتإ في االنبساط والتسلية.

.2

أجيد فام مشاعر اآلرر ن.

.3

نان ار جنا

أستءيإ أن أبقى هادئا عندما أكون متوايقا.

.4

أنا إنسان سعيد.

.5

أهتم لما يحصل لبرر ن.
السيءرة على موبي.

.6

من الصع

.7

من السال أن أربر الناس عما أشعر به.

.8

أشعر بالود نحو جميإ من أدابل.

.9

أشعر بالاقة بن سي.

 .10أستءيإ عادة معرفة شعور اآلرر ن.
 .11أعر كيف أبقى هادئا.
 .12أحاول أن أستردم ءردا مرتل ة لإلجابة عن األسئلة الصعبة.
 .13أعتقد أن أمل

األشياء التي أدوم باا سو

تسير على ما يرام.

 .14أنا دادر على احترام اآلرر ن.
 .15هناك أشياء تزعجني كايرا.
 .16يسال علي فام األشياء الجديدة.
 .17أستءيإ أن أتحدث بساولة عن مشاعري.
 .18لدي أفكار ءيبة عن اآلرر ن.
 .19أت اءل ري ار مما سيحدث.

 .20من المام أن يكون لل رد أصدداء.
 .21أتشاجر مإ الناس.
 .22أستءيإ أن أفام األسئلة الصعبة.
 .23أح

أن أبتسم.

 .24أحاول أن ال أاذي مشاعر اآلرر ن.
 .25أحاول االستم ارر في معالجة المشكلة التي تواجاني إلى أن أجد حال لاا.

 .26مزاجي حاد.
 .27ال شيء يزعجني.
 .28يصع

علي التحدث عن مشاعري العميقة.
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نانرا

حيانا

غالبا

 29أعر أن األمور ستكون على ما يرام.
 30أستءيإ أن أتوصل إلى إجاباال جيدة ألسئلة صعبة.
 31أستءيإ أن أصف مشاعري بساولة.
 32أعر كيف أدوي ودتا ءيبا.
 33يج
34

علي أن أدول الحقيقة.

أستءيإ أن أجي

 35أمو
 36أرم

عن ساال صع

بعدة ءر عندما أرم

في ذلك.

بساولة.
بمساعدة اآلرر ن.

 37أنا لسال سعيدا جدا.
 38أستءيإ بساولة استردام ءر متعددة لحل المشكالال.
 39ليس من السال أن أتوايق أو أنزعو.
 40أشعر بالروا عن ن سي.

 41أستءيإ أن أكون الصداداال بساولة.
 42أعتقد أنني األفول في كل شيء أدوم به.
 43يسال علي أن أربر اآلرر ن بما أشعر.
44

عندما أجي

عن األسئلة الصعبة ،أحاول أن أفكر في عدة حلول لاا.

 45أشعر باالستياء عند إيذاء مشاعر اآلرر ن.
 46عندما أمو

من أحد ،أبقى ماوبا لمدة ءو لة.

 47تعجبني شرصيتي كما هي.
 48أجيد حل المشكالال.
 49يصع

علي أن أنتظر دوري.

 50أستمتإ باألشياء التي أفعلاا.
 51أح

أصددائي.

 52ال تمر علي أيام سيئة.
 53لدي مشكلة في الحديث عن مشاعري لبرر ن.
 54أتوايق بساولة.

 55أستءيإ أن أعر عندما يكون أحد أصددائي المقربين حز نا.
 56يعجبني جسمي.
 57حتى في الحاالال الصعبة ال أستسلم بساولة.
 58عندما أمو

أتصر دون ت كير.

 59أعر عندما يكون اآلررون متوايقين حتى لو لم يقولوا شيئا.
 60يعجبني مظاري.
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ملحق رقم (:)5

مقياس النافعية للتعلم

يتكععون هععذا المقيععاس مععن ( )40عبععارة ،ودععد جع ععل لكععل عبععارة رمععس ريععاراال يرجععي من ععك أن

تقع أر ي كععل عبععارة ومععن تععم ترتععار ي إجابععة واحععدة فقععط مععن الريععاراال الرمسععة وأن توععإ ي إشععارة (*)

علي المربإ المقابل لذلك االرتبار
الردم

أوافق بشدة

العبارة
علي االنتباه لشرا المدرس ومتابعته

.1

يصع

.2

تعععاوني مععإ زمالئععي فععي حععل واجبععاتي المدرسععية يعععود عل ععي
بالمن عة

.3

أشارك كاي ار في النشاءاال المدرسية.

.4

أح ع

أن أنجععز مامععاتي المدرسععية بن سععي دون مسععاعدة ،كععي

أعتاد علي االستقاللية في العمل.
.5

لع ع ععدي رمبع ع ععة دويع ع ععة الست سع ع ععار عع ع ععن المووع ع ععوعاال المتعلقع ع ععة
بالمدرسة
المدرسي ومن مجموعة من الزمالء

.6

أفول القيام بالواج

.7

أفول االهتمام بدروسي عن االهتمام بأي شيء آرر.
الموادف المدرسية التي تحملني المساولية.

.8

أتجن

.9

أدوم بكل ما يءل

.10

سععرعان مععا أشعععر بالملععل عنععدما أدععوم بواجبععاتي المدرسععية مععإ

مني في نءا المدرسة

الزمالء.
.11

أتمتإ باألفكار الجديدة التي أتعلماا في المدرسة

.12

أتحمل الصعوباال والمشكالال الدراسية التي أواجااا

.13

أح

علي فعلعه

أن يساعدني المعلم في الترءيط لما يتوج

ال حقا
.14

أشعر بأن بعه الزمالء في المدرسة هم سب

.15

أكره المدرسة بسب

.16

أح ع ع

المشكالال.

دوانيناا الصارمة

العمع ععل السع ععال الع ععذي أكع ععون متأكع ععدا مع ععن دع ععدرتي علع ععي

إنجازه.
.17

أحور دروسي ألن معلمي معلمتي تر د ذلك.

.18

أشعر بالسعادة مإ زمالئي المدرسة.

.19

أفول بأن أهتم بدروسي علي حسا

.20

أحرب أن التقيد بالسلوك الذي ت روه المدرسة

أي شيء أرر
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أوافق

متردد

ال أوافق

ال أوافق
بشدة

.21

أءرا األسئلة رالل الحصة الص ية رمبة مني في تعلم كعل
ما هو جديد.

.22
.23

أنجز واجباتي بشكل أفول من زمالئي
أميل إلي العمل المدرسي الصع
العمل الصع

ألنني أجده ممتعا أكار

ألنه يشكل تحديا بالنسبة لي.

.24

أح

.25

أشعر باالمباالة أحيانا فيما يتعلق بأداء الواجباال المدرسية.

.26

الم ارجعة مإ الزمالء في المدرسة يمكنني من الحصعول علعي
عالماال جيدة.
الدروس التي يقدماا المعلم مير مايرة.

.27

أشعر بأن مال

.28

أتحمل القيام باألعمال التي يتءل

.29

يسعدني أن تعءي المكافأة للءلبة بقدر جادهم المبذول.

.30

تمكنن ععي المراجعع عة م ععإ ال ععزمالء ف ععي المدرس ععة الحص ععول عل ععي

إنجازه ودتا ءويال.

عالماال جيدة.
.31

أنا مير مقتنإ بالمساهمة في أي نشاط جديد في المدرسة.
مني بأتقان

.32

أنجز التكلي اال المدرسية التي تءل

.33

أش عععر بالروع ععي عنع ععدما أدع ععوم بتء ععو ر معلومع ععاتي وماع ععاراتي

.34

ياتم والدي بدرجاتي بالمدرسة.

.35

أشارك في المنافساال لءالبية في المدرسة

.36

أواجه الموادف المدرسية المرتل ة بمساولياال تامة

.37

أدوم بالمءالعة من أجل تءو ر معرفتي العلمية

المدرسية

.38

يصع

.39

أفول بأن يعءينا المعلم أسئلة سالة ال تحتاج إلي ت كير

.40

أتجن

علي تكو ن صدادة بسرعة مإ الزمالء في المدرسة
الصعوباال والمشكالال الدراسية الصعبة
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