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  :مقدمة

لى مدى فاعلیة مدخالت هذا النظام، التعلمیة في أّي نظام تربوي ع-یعتمد نجاح العملیة التعلیمیة   

الرئیسي لها، ویمثل المتعلم أحد أهم هذه المدخالت، باعتباره العنصر األساسي للعملیة التربویة والمتغیر 

  .بها ُیستاهانوباعتباره ثروة بشریة ال 

وسعت كثیر من البحوث والدراسات إلى دراسة وفهم سلوك المتعلم عامة، وسلوكه الدراسي خاصة    

وحاول الباحثون إنجاز مساعیهم من خالل اهتمامهم بدراسة بعض . ومحاولة ضبطه والتنبؤ بنتائجه

فقد اهتمت بعض الدراسات بخصائص الفرد العقلیة . وعة ومتعددةسمات شخصیة التلمیذ من نواحي متن

  .المعرفیة أو غیر المعرفیة، في حین اهتمت دراسات أخرى بأسالیب الرعایة الوالدیة

بالتعرف على العوامل التي هي  ،وقد اهتم البحث السیكولوجي والتربوي طیلة السنوات القلیلة الماضیة   

بغیة استخدامها كمؤشرات للتنبؤ بالنجاح والتفّوق أو  ،ذات صلة وثیقة بالتحصیل الدراسي واإلنجاز

  . اإلخفاق والفشل في الدراسة

ومن  ،واضًحال أو الفش ویعتبر التحصیل الدراسي أهم األنشطة المعرفیة التي یبدو فیها معیار النجاح   

  .المتغیرات النفسیةهذه األنشطة ارتباطًا ببعض ثم فهو أكثر 

ویعد كل من فاعلیة الذات والذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز من العوامل النفسیة التي حاول الباحثون    

أن لهذه المتغیرات  واعتقدالى أهمیتها في المجال المدرسي، و والتأكید ع ،في علم نفس الشخصیة دراستها

في رفع أو خفض نتائجه  وذات تأثیر بالغ ،التحصیل الدراسي ك المتعلم في مجالأهمیة في تفسیر سلو 

  .الدراسیة

تعد فاعلیة الذات من المتغیرات النفسیة الهامة التي ُتوجه سلوك الفرد، وُتسهم في تحقیق أهدافه    

في التحكم في  الشخصیة، فاألحكام والمعتقدات التي یمتلكها الفرد حول قدراته وٕامكاناته لها دور هام

  . مما ُیسهم في زیادة القدرة على اإلنجاز ونجاح األداء ،البیئة

 الذي وضعه باندورا علم النفس الحدیثة في مفاهیمال منفاعلیة الذات كما یعد مفهوم    

)Bandura,1982(، في مجاالت الحیاة  هنجاز بإ عالقة وثیقةفاعلیة الفرد الذاتیة ذات  حیث أن

  .، كما أنها جزء مكّون لصحته النفسیةاألكادیمیة والعملیة
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باندورا أن معتقدات الفرد عن فاعلیته الذاتیة تظهر من خالل اإلدراك المعرفي للقدرات الشخصیة یرى    

ؤدي أن الجانب الدافعي للفاعلیة الذاتیة المرتفعة ی) Schunk,1987( ویرى شنك .والخبرات المتعددة

أن الفاعلیة ) Norwich,1987( كما یرى نورویش. بیل إنجاز السلوكسبالفرد إلى بذل جهد أكثر في 

  .الذاتیة ذات تأثیر بالغ في األداء المدرسي بمجاالته المختلفة

 أن فاعلیة الذات تعد من أهم میكانیزمات القوى الشخصیة لألفراد، إذ أنها تمثل ) 1993( وترى صالح   

مًا في دافعیة األفراد للقیام بأّي نشاط، وتساعدهم على مواجهة الضغوط التي تعترضهم في مراحل مهمثیرًا 

أن مستوى فاعلیة الذات لدى الفرد یمكن أن یرفع درجة ) Schwarzer,1999( ویرى سكوارزر. حیاتهم

فاألفراد الذین ترتفع درجة فاعلیة الذات لدیهم یختارون المهام األكثر تحدیًا لهم، ، الدافعیة لدیه أو یعیقها

 ویقاومون الفشل، ویضعون ألنفسهم أهدافًا بعیدة المدة ویلتزمون بها أعمالهم،في ویبذلون جهدًا كبیرًا 

 .*)70، ص 2007المزروع، (

 & Krueger(ودیكسون وكروجر ) Bandura & al.,1987(وزمالؤه  اباندور  كل من ویشیر

Dickson,1993 ( الوارد في) ،فاعلیته الذاتیة یؤثر بدوره لن إدراك الفرد أإلى ) 71، ص 2007المزروع

على التحكم باألحداث، كما أنه یحدد مقدار ، وقدرته في تقویم قدرته وتحقیق مستوى معین من اإلنجاز

اجهة المشكالت والصعوبات التي قد تعترضه الجهد الذي سیبذله، ودرجة المثابرة التي تصدر عنه، لمو 

في سلوك المبادرة والمثابرة لدیه في مواقف التحصیل هدافه، وبذلك تؤثر فاعلیة الذات عند سعیه لتحقیق أ

  .واإلنجاز

فاألحكام الصادرة من الفرد عن قدرته على تحقیق أو القیام بسلوكیات معینة، والتقویم من جانب المرء    

لذاته عما یستطیع القیام به، ومدى مثابرته، والجهد الذي سیبذله، ومرونته في التعامل مع المواقف 

 ت الفرد عن فاعلیته الذاتیةویذكر باندورا أن معتقدا .الصعبة والمعقدة، وتحدیه للصعاب ومقاومته للفشل

ویرى  ).620ص ، 2012غالي،  عن أبو(تؤثر في كیف یشعرون، ویفكرون، ویسلكون وفي دافعیتهم 

أن معرفة الشخص بأنه یمكن أن ینجز ) 71، ص 2009النفیعي، (الوارد في ) Gecas,1989(جیكس 

بادأته الخاصة یؤدي ذلك إلى أن سلوكًا هادفًا ویتعرف على نتائج هذا السلوك بشرط أن یكون نتیجة لم

 .یكون كائنًا فّعاالً 

 

 ).لقب المؤلف، سنة النشر، رقم الصفحة أو الصفحات: (ترد المراجع في متن هذه األطروحة بین قوسین على النحو التالي*
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بأن فاعلیة الذات تؤثر في عملیة انتقاء السلوك، وأن عملیة اختیار الفرد لألنشطة  ویذكر باندورا   

واألعمال التي یقبل علیها تتوقف على ما یتوفر لدیه من اعتقادات ذاتیة في قدرته على تحقیق النجاح في 

  ).70، ص 2009عن النفیعي، (عمل محدد دون غیره وأدائه بصورة مناسبة 

، ن فاعلیة الذات تؤثر في أنماط التفكیر والتصرفات المختلفة وفي اإلثارة العاطفیةویضیف باندورا أ   

 االنفعالیة، كما أن األفراد ذوي وكلما ارتفع مستوى فاعلیة الذات ارتفع اإلنجاز وانخفضت االستثارة

البیئة  الفاعلیة الذاتیة العالیة یعتقدون أنهم قادرون على عمل أشیاء إیجابیة یمكن من خاللها تغییر واقع 

فإنهم یرون أنفسهم عاجزین عن إحداث سلوك له  ،التي یعیشون فیها، أما ذوي الفاعلیة الذاتیة المنخفضة

  ).399، ص 1998عن عبد الرحمان، (آثاره ونتائجه 

 ) 487، ص 2010المخالفي، (الوارد في ) Harris,1990(وهاریس ) Beethe,1984(ویؤكد بیث    

 أن فاعلیة الذات تؤثر في اختیار المتعلم ألنشطة ومهام التعلم، كما تؤثر في استمرار الجهد والمثابرة 

 راد الذینعلم، وبالتالي فإن األفالتي یقوم بهما المتعلم لتحقیق األهداف التي یسعى إلیها أثناء عملیة الت

 .یمتلكون فاعلیة منخفضة للذات ال یفضلون المواقف الصعبة، ویسعون إلى تجنب الفشل

تیًا عالیًا إلى أن مرتفعي الفاعلیة الذاتیة یظهرون تقویمًا ذا) Zimmerman,1990(زیمرمان ویشیر     

  ).487، ص 2010المخالفي، ( المشكالت الصعبة وخاصة عند حل ،لألداء

موضوع الذكاء الوجداني في عالقته ببعض المتغیرات النفسیة في العقدین األخیرین من القرن حظي و    

 هذا ویعود. دراسةً و  بحثاً  حیث أصبح من أكثر الموضوعات ،الماضي باهتمام العدید من الباحثین

المتزاید لكونه بنیة نفسیة مهمة في تفسیر بعض جوانب سلوك الفرد من جهة، ولكونه من  االهتمام

المفاهیم النفسیة الحدیثة التي هي بحاجة إلى الدراسة المتعمقة إلزالة الغموض المرتبط بها من جهة 

  . أخرى

، قدراته والتحكم في قراراتهتوجیه الیومیة إذ یساعده على  ًا لحیاة الفردالذكاء الوجداني ضرورییعد و    

  . وفهم مشاعر اآلخرین ،وٕادارتها فیهاانفعاالته ومشاعره والتحكم بوجدانه و  هوهو یلعب دورًا بارزًا في وعی

فإن الذكاء  ،أنه إذا كان الذكاء المعرفي مفتاح النجاح في المجال الدراسي) 2005( أون-ویرى بار   

فاكتساب المتعلم قدرًا من الذكاء الوجداني ال یقل أهمیة عن . الوجداني یعتبر بوابة النجاح في الحیاة

إلى إمكانیة تحسین التحصیل الدراسي ) 1995( وأشار مایر وسالوفي. تأهیله العلمي واألكادیمي
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 ،ك من خالل رفع مستوى وعیهم بذواتهمللمتعلمین بتنمیة المهارات الوجدانیة واالجتماعیة لدیهم، ویتم ذل

وٕادارة انفعاالتهم في محیط البیئة  ،وحل مشكالتهم ،وعواطف ومشاعر اآلخرین ،وتفهمهم لعواطفهم

  .التعلیمیة

فبیئة الثانویة غنیة بما . فالذكاء الوجداني یعد مهمًا في حیاة المؤسسة التعلیمیة عامة والثانویة خاصة   

ه من مستقبله الدراسي، لذلك المتعلم السلبیة وأبرزها إخفاقه في االمتحانات وخوفیثیر انفعاالت ومشاعر 

  . من المهم جدًا وجود هذا النوع من الذكاء لدیه فإنه

من خالل بناء وتحسین مهارات  ،ویرى جولمان أن المدرسة هي المسؤولة عن تحقیق الكفاءة االنفعالیة   

، 2010عن المللي، (ض األطفال حتى المرحلة المدرسیة العلیا الذكاء االنفعالي بدءًا من مرحلة ریا

تجعله یشعر بالقلق والضغط  ،فالبیئة المدرسیة التي ال توفر األمن الوجداني واالنفعالي للتلمیذ ).142ص

مما ینعكس سلبًا على تركیزه في عملیة التعلم فیقل بذلك تحصیله  ،والتوتر واإلحباط في عالقاته باآلخرین

  . سيالدرا

لإلنجاز من الموضوعات األساسیة التي اهتم بفحصها وقیاسها الباحثون في علم نفس  ویعد الدافع   

بالتحصیل  والمهتمون رسي، وعلم النفس التربوي،وعلم النفس المد ،وعلم النفس االجتماعي ،الشخصیة

 إذ ،للنظر إلى اإلنجاز على أنه مكّون أساسي في سعي الفرد اتجاه تحقیق ذاته ة،الدراسي واألداء عام

  .وفیما یحققه من أهداف هبتحقیق ذاته من خالل ما ینجز  المرء یشعر

 والدراسات أنتشیر نتائج البحوث  ،وعن عالقة فاعلیة الذات بكل من الذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز   

  .المهمة لتنمیة الذكاء الوجداني والدافع لإلنجازفعالیة الذات هي المداخل 

أن الذكاء الوجداني یتنبأ بشكل  (Rathi & Rastogi, 2009)وقد أظهرت دراسة راثهي وراستوجي    

فذوي الذكاء الوجداني المرتفع أكثر قدرة في تقویم مشاعرهم والسیطرة علیها . كبیر بالفاعلیة الذاتیة المهنیة

. ثقتهم وسیطرتهم على المهام التي یؤدونها، والتي بدورها تعزز معتقدات فاعلیة الذات وكنتیجة لذلك تزداد

فاألفراد مرتفعو الذكاء الوجداني أكثر وعیًا بأنفسهم وبقدراتهم التي تسهم في تحدید مستوى فاعلیة الذات 

  .لدیهم
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 فاعلیة الذات وكل من الذكاء الوجداني والدافع ویأتي اهتمام الدراسة الحالیة في البحث عن العالقة بین   

والمتأخرین من تالمیذ السنة الثانیة ثانوي من جهة، والكشف عن الفروق  دراسیاً  لإلنجاز لدى المتفّوقین

  . الجنسمتغیر التحصیل الدراسي و  نفس المتغیرات بین أفراد العینة وفق محك في

، جانب نظري وجانب تطبیقي: أساسیینالیة إلى جانبین ولبلوغ هذا الهدف تم تقسیم الدراسة الح    

 ،یحتوي كل واحد منهما على مجموعة من الفصول، وتسبقهما مقدمة وفصل أّول لإلطار العام للدراسة

  :وجاءت فصول الدراسة على النحو التالي

، وأهمیتها ،وأهدافها ،وفرضیاتها ،ویحتوي على إشكالیة الدراسة لدراسةلاإلطار العام  هو: الفصل األول-

  . وحدود الدراسة ة،عریفاتها اإلجرائیوتحدید مفاهیم الدراسة وت

v فصول هي ویتضمن أربعة: الجانب النظري:  

مفهومها، عالقتها بمفاهیم أخرى، التناوالت من حیث  تناول موضوع فاعلیة الذاتو : الفصل الثاني-

 عواملال ،أنواعهاالتحلیل التطوري لها،  ،مظاهرها ،مصادرها ،أبعادها ،خصائصهاتوقعاتها،  ،النظریة

، فاعلیة الذات والفروق ن دراسیًا والمتأخرین من الجنسینبین المتفّوقی والفروق فاعلیة الذات  ،فیها المؤثرة

  .بین الجنسین

عالقته ببعض  ،التاریخي تطوره ،الذكاء الوجداني من حیث مفهومهوتناول موضوع : الفصل الثالث-

خصائص األفراد ذوي  ،أبعاده ،النظریة هنماذج ،أهمیته في مجاالت الحیاة والمجال الدراسي ،المتغیرات

ن دراسیًا والمتأخرین بین المتفّوقی والفروق ، الذكاء الوجدانيعالقته بفاعلیة الذات ،الذكاء الوجداني المرتفع

  .سین، الذكاء الوجداني والفروق بین الجنمن الجنسین

الخلفیة التاریخیة عن تطور  ،الدافعیة والدافع لإلنجاز من حیث المفهوموتناول موضوع : الفصل الرابع-

بعض األطر النظریة المفسرة له، أهمیته في المجال التربوي، مكّوناته، وظائفه، مفهوم الدافع لإلنجاز، 

 ، الدافع لإلنجازالمرتفع، عالقته بفاعلیة الذاتاإلنجاز  ، ممّیزات األفراد ذوي دافعفیه مؤثرةال عواملال

  .، الدافع لإلنجاز والفروق بین الجنسینبین المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین من الجنسین والفروق

  : وتناول موضوع التفّوق والتأخر الدراسیین حیث تضمن جزئیین: الفصل الخامس-

االصطالحي، المصطلحات أّول تناول التفّوق والتفّوق الدراسي من حیث المعنى اللغوي و  جزء*

وخصائص المتفّوقین  ،للتعبیر عنه، مراحل تطور المفهوم، النظریات المفسرة، العوامل المؤثرة المستخدمة

  .دراسیاً 
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بین مفهوم التأخر  التمییز ن حیث المعنى اللغوي واالصطالحي،جزء ثاٍن تناول التأخر الدراسي م*

  .  الدراسي وبعض المفاهیم القریبة منه، خصائص المتأخرین دراسیًا، أنواعه وأسبابه

v هما: ویتضمن فصلین: الجانب التطبیقي : 

، المنهج المستخدم ،حیث الدراسة االستطالعیةمن اإلجراءات المیدانیة للدراسة  تناولو : سسادلالفصل ا-

 مجموعة من الخطوات اإلجرائیة عند ،جمع البیاناتفي األدوات المستعلمة  ،عینة الدراسةمجتمع و 

واألسالیب اإلحصائیة المستخدمة الختبار فرضیات  ،وتفریغ البیانات وٕاعدادها للتحلیل اإلحصائي التطبیق

  .الدراسة

  . عرض ومناقشة نتائج الدراسة المیدانیة تناولو : بعالفصل السا-

 .بخاتمة ومجموعة من المراجع والمالحق الدراسةوأنهینا 
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  :إشكالیة الدراسة -1

 النفس وعلم التربیة في مجال الباحثین اهتمام استرعت التي المتغیرات أهم من الدراسي التحصیل یعد   

 التي والظروف العوامل أهم على للوقوف ،وعلوم التربیة وعلم النفس التربوي بشكل خاص ،بشكل عام

أهم األنشطة المعرفیة التي یبدو فیها معیار النجاح والتفّوق أو الفشل  كما یعد. منه أو تنقص تزید

   .واإلخفاق واضحًا، ومن ثم فهو أكثر هذه األنشطة ارتباطًا ببعض سمات شخصیة المتعلم

 اهتمام محور وسیظل، مازال الدراسي التحصیل أن إلى التربویة والنفسیة الدراسات من شیر العدیدتو    

 النتائج على للحكم ياألساس والمؤشر التربویة، العملیة نتائج أبرز كونه والنفسیین التربویینالمختصین من 

 وزیادة تحسین إلى یهدفون بذلك وهم ،الدراسیة التالمیذ مستویات وتحدید العملیة، لهذه والكیفیة الكمیة

 ذلك ومن، فیه المؤثرة المعرفیة وغیر المعرفیة المتغیرات في الدراسة خالل وتنمیتهم التحصیل مستوى

  .والذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز ،الذات اعلیةف

 .وسعت كثیر من البحوث النفسیة والتربویة إلى دراسة وفهم سلوك التلمیذ الدراسي وضبطه والتنبؤ به   

  .بدراسة شخصیة المتعلم من جوانب شتىوحاول الباحثون انجاز مساعیهم من خالل اهتمامهم 

 لإلنجاز لدى الذكاء الوجداني والدافع بكل من افي عالقته الذات بفاعلیة والدراسة الحالیة تهتم   

  .المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي

الماضي باهتمام العدید من في العقدین األخیرین من القرن فاعلیة الذات حظي البحث في موضوع و    

  .في میادین عدیدة مثل المدرسة والصحة والصناعة الباحثین

وتحقیق  لفردسلوك ا توجیهبنیة نفسیة مهمة في  الكونه بفاعلیة الذاتویعود هذا االهتمام المتزاید    

 )Bandura,1982(باندورا  ألبرت الذي وضعه علم النفس الحدیث مفاهیم أهم من ا، ولكونهأهدافه

حیث یرى أن معتقدات الفرد عن فاعلیته الذاتیة تظهر من خالل اإلدراك المعرفي للقدرات األمریكي، 

  .والخبرات المتعددة سواء المباشرة أو غیر المباشرة ،الشخصیة

افترض مبدأ  حیث ،باندورا أسسها االجتماعیة التيوتندرج نظریة فاعلیة الذات ضمن النظریة المعرفیة    

 التي تتداخل بدرجة كبیرة یعتمد على عدد من العوامل على أساس أن سلوك الفرد وفّسره ،المتبادلةالحتمیة 

العوامل : مؤثراتتفاعل ثالث تبادلیًا بفالسلوك اإلنساني في نظریته یتحدد . )السلوك-الفرد-البیئة( :هي

  ).620، ص2012غالي،  عن أبو(الذاتیة، العوامل السلوكیة والعوامل البیئیة 



 

 

  ولالفصل األ  اإلطار العام للدراسة

9 

ة ال یعني أن لها قّو  ،وتؤكد النظریة المعرفیة االجتماعیة أن هذا التفاعل المتبادل بین العوامل الثالثة   

كل عامل من هذه العوامل یحتوي ف. بعضها ببعض بواسطة متغیرات وسیطة متساویة، كما أنها یرتبط

  .یحدث أثناءه أو بعدها ما یحدث قبل السلوك، ومنها ما على متغیرات معرفیة، منه

التي ومن المتغیرات المعرفیة التي تحدث قبل قیام الفرد بالسلوك ما یعرف بالتوقعات أو األحكام، و    

عن (علیه بفاعلیة الذات  باندورا عني قدرة الفرد على القیام أو الوصول إلى نواتج معینة، وهو ما أطلقت

  ).71، ص 2007المزروع، 

أن إدراك ) Krueger &Dickson,1993(وكروجر ودیكسون ) Bandura &al.,1987(ویرى باندورا وزمالؤه    

التحكم  الفرد فاعلیته الذاتیة یؤثر بدوره في تقویمه لقدرته وتحقیقه مستوى معین من اإلنجاز، وقدرته على

ابرة التي تصدر عنه لمواجهة المشكالت ، ودرجة المثالجهد الذي سیبذلهباألحداث، وتحدید مقدار 

سلوك المبادرة  والصعوبات التي قد تعترضه عن سعیه لتحقیق أهدافه، وبذلك تؤثر الفاعلیة الذاتیة على

  ).71، ص 2007عن المزروع، (التحصیل واإلنجاز  والمثابرة لدى الفرد في مواقف

القیام الصادرة عن قدرته وٕامكاناته على  وأحكامهوتقوم نظریة فاعلیة الذات على أساس معتقدات الفرد    

والجهد الذي  ،وتقویمه لذاته عما یستطیع فعله والقیام به ،أو إنجاز وتحقیق مهمات ما ،بسلوكیات معینة

، ومرونته في التعامل مع المواقف الصعبة والمعقدة، وتحدیه للصعاب ومقاومته سیبذله ومدى مثابرته

  ).620ص ، 2012أبو غالي، (للفشل 

والعمومیة  قدرة الفاعلیة وهي ،ولعالقتها باألداءوحدد باندورا ثالثة أبعاد لفاعلیة الذات تتغیر تبعًا لها    

ة تعني مستوى دوافع الفرد لألداء في المجاالت والمواقف المختلفة، ویختلف ذلك فقدرة الفاعلیة . والقوّ

أیضًا صعوبة المهمة، ویحدث هذا حین تنخفض  أو صعوبة الموقف ویطلق علیه المستوى تبعًا لطبیعة

 .عند المتعلمین عما هو مطلوب داخل القسم الدراسي، فیعجزون عن مواجهة التحدي درجة الخبرة والمهارة

على تعمیم قدراته في المواقف المتشابهة، أّي انتقال فاعلیة الذات من قدرة الفرد وتشیر العمومیة إلى 

، 2013، عن حجازي(آلخر درجة العمومیة تختلف وتتباین من فرد موقف آلخر مشابه، إّال أن 

  ).420ص

 أما بعد .فاألفراد غالبًا ما یعممون إحساسهم بالفاعلیة في المواقف المشابهة للموقف الذي یتعرضون له   

ة من اختیار  عبر عن قّوة الشعور بالفاعلیة الشخصیة عن المثابرة العالیة والقدرة المرتفعة التي ُتمّكن فی القوّ
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وما یتبع  ،الفاشلة فالقّوة تعني الفروق الفردیة بین األفراد في مواجهة المواقف .األنشطة التي ُتؤدى بنجاح

من  األفراد في فاعلیة الذات، فمنهم ینذلك من شعور باإلحباط، وأن هذا االختالف یعود إلى التفاوت ب

یشیر و  .تكون فاعلیة الذات لدیه مرتفعة، فیثابر في مواجهة األداء الضعیف، في حین یعجز اآلخر

 إلى أن الفرد قد تكون ذاته فّعالة في مجال ما وقد ال تكون في مجال آخر )Schwarzer,1999(سكوارزر 

ي نفسه، إّال أن درجة الثقة قد ترتفع في موقف وتنخفض في ثقة عامة فبمعنى أن الفرد قد تكون لدیه 

     ).72، ص 2007عن المزروع، (آخر موقف 

األدائیة والخبرات البدیلة واإلقناع اإلنجازات  تتمثل فيادر لفاعلیة الذات حدد باندورا أربعة مصو    

اإلنجازات األدائیة أو خبرات التمكین وتشیر . والحالة النفسیة والفیزیولوجیة اإلقناع االجتماعي/ اللفظي

ذو  ، حیث تشكل الخبرات الناجحة عامًال قویاً إلى تجارب الفرد وخبراته السابقة ومدى نجاحه أو فشله

في حین أن  الذات لدى الفرد، ومع تكرار النجاح تزداد فاعلیته الذاتیةفاعلیة  تأثیر إیجابي في رفع مستوى

عن طریق  إلى خبرات غیر المباشرة التي یحصل علیها الفردوالخبرات البدیلة تشیر . الفشل یخفضها

توقعات مرتفعة، ویطلق  لدیه داء اآلخرین لألنشطة الصعبة یمكن أن تنتجأل الفرد رؤیة التعلم بالنمذجة، إذ

مات التي تأتي الفرد عن طریق علو ویعني اإلقناع اللفظي الم. على ذلك التعلم بالنموذج من خالل اآلخرین

ویمثل هذا المصدر التشجیع والتدعیم . اآلخرین لفظیًا قد یكسبه نوعًا من الترغیب في األداء أو العمل

  .الذي یتلقاه الفرد من اآلخرین ومن ذاته

أن الفرد حین ) Pajares,1996(وبجاریس ) McCown &al,. 1996(وفي هذا الصدد یرى ماكوون وزمالؤه    

من التغذیة الراجعة التي تقوم بدور إیجابي في  الوالدین والمعلمین، فإن هذا یعدد التشجیع والتدعیم من یج

  ).72، ص 2007عن المزروع، (تنمیة معتقدات فاعلیة الذات 

دور العاطفة أو الحالة النفسیة في التقویم، حیث یكون تقویم الفرد  تمثل الحالة النفسیة والفیزیولوجیةو    

إیجابیًا إذا كان في حالة انفعالیة أو مزاجیة جّیدة، بینما یكون تقویمه سلبیًا إذا كان في حالة مزاجیة سّیئة، 

فعالیة السّیئة وهذا یعني أن الحاالت االنفعالیة اإلیجابیة تعزز الفاعلیة المدركة، في حین أن الحالة االن

  ).621ص  2012أبو غالي، (تعمل على إضعافها 

 ثر في درجة فاعلیة الذات المدركةأن الحالة االنفعالیة تؤ ) Michel & Wright(ویرى میشل ورایت    

  .فاعلیة الذات ، وأن قّوة االنفعال غالبًا ما تخفض درجةخبرات النجاح أو الفشل المستمرة والمستمدة من
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 وفي اإلثارة نماط التفكیر والتصرفات المختلفةأن فاعلیة الذات تؤثر في أ) 1977( باندوراویرى    

العاطفیة، وكلما ارتفع مستوى فاعلیة الذات ارتفع اإلنجاز وانخفضت االستثارة االنفعالیة، كما أن األفراد 

یمكن من خاللها تغییر واقع ذوي الفاعلیة الذاتیة العالیة یعتقدون أنهم قادرون على عمل أشیاء إیجابیة 

عن إحداث  البیئة التي یعیشون فیها، أما ذوي الفاعلیة الذاتیة المنخفضة فإنهم یرون أنفسهم عاجزین

  ).399، ص 1998عن عبد الرحمن، (سلوك له آثاره ونتائجه 

الذاتیة، وتتأثر فاعلیة الذات بمستوى اإلثارة االنفعالیة، فقد تعمل هذه االستثارة على إعاقة هذه الفاعلیة    

ومتوازنة مع  وخاصة عندما تكون مصحوبة بالخوف والقلق، وقد تعمل على استثارتها بصورة إیجابیة

  ).12، ص 1997راتب، (قدرات الفرد وتحقیق أهدافه 

تحقیق أهدافه من المتغیرات النفسیة الهامة التي توجه سلوك الفرد وتسهم في  فاعلیة الذات تعدو    

في دور هام في التحكم  الشخصیة، فاألحكام والمعتقدات التي یمتلكها الفرد حول قدراته وٕامكاناته لها

  ).620ص ، 2012أبو غالي، (البیئة، مما یسهم في زیادة القدرة على اإلنجاز ونجاح األداء 

معین ثیر من األفراد یتخطون المشكالت ویتجاوزون العقبات التي تعترض طریقهم إلنجاز أداء الكف   

یتجنبون المواقف الغامضة وبخاصة تلك التي  همالكثیر منو . بهدف تحقیق النجاح وٕاتمامه بأكمل وجه

قدرات ألداء ذلك العمل ویتجهون إلى أداء المهمة  تستدعي التحدي نتیجة العتقادهم بعدم توفر لدیهم

اعتبر باندورا أن توقعات فاعلیة الذات من أهم  لكولذ وعدم إنجاز المهمة الصعبة المعقدة،السهلة 

الفرد بسلوك وأداء مهمة ما، وبذله الجهد والوقت، وٕاصراره على تخطي الظروف  ة لیقومحفّز الم المحددات

  ).235، ص2007عن عطاري وجبران، (سبیل ذلك  الصعبة التي قد تواجهه في

ویرى باندورا أن الخطط التي یضعها األفراد تتأثر بمدى إدراكهم لفاعلیتهم الذاتیة، فذوي اإلحساس    

أما ذوو الفاعلیة المنخفضة فهم أكثر میًال لوضع خطط فاشلة . اعلیة یضعون خططًا ناجحةالمرتفع بالف

یؤكد نفس الباحث على أن إدراك الفرد لفاعلیة ذاته ُیعد من  لذلك، )7، ص2005، أبو هاشمعن (

  ).3، ص2009عن العقاد وعبد اهللا، (اإلنجاز المحددات األساسیة للسلوك والمثابرة من أجل 

وعند القیام بسلوك ما أو مهمة معینة یتوجب على الفرد إدراك فاعلیته الذاتیة، فكلما كان إدراكه    

ذوي وتعقیدًا وتحدیًا، والعكس یحدث مع  رتفعًا كلما اتجه إلى المواقف األكثر صعوبةً بفاعلیته الذاتیة م

المتوفرة لدیه  فإنجازات الفرد تتوقف على معتقداته بقدراته الشخصیة وٕامكاناته. الفاعلیة الذاتیة المنخفضة
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سلوكیة، إما في صورة  كإجراءاتالذاتیة یمكن أن تحدد المسار الذي یتبعه فاعلیة الألداء المهمة، لذا فإن 

بفاعلیته الشخصیة وثقته الفرد ابتكاریة أو نمطیة، كما أن هذا المسار یمكن أن یشیر إلى مدى اقتناع 

  .الموقفبإمكاناته التي یقتضیها 

ویرى باندورا أن فاعلیة الذات تؤثر في أنماط التفكیر بحیث قد تصبح معینات ذاتیة أو معیقات ذاتیة،    

مرتفع بفاعلیة إدراك األفراد لفاعلیة الذات في أنواع الخطط التي یضعونها، فالذین لدیهم إحساس  ویؤثر

میًال للخطط الفاشلة  الذات یضعون خططًا ناجحة، والذین یحكمون على أنفسهم بعدم فاعلیة الذات أكثر

  .)420، ص 2013عن حجازي، (المتكرر واألداء الضعیف واإلخفاق 

إلى أن مرتفعي الفاعلیة الذاتیة یظهرون تقویمًا ذاتیًا عالیًا لألداء ) Zimmerman,1990(زیمرمان وأشار    

  ).487، ص 2010عن المخالفي، (وخاصة عند حل المشكالت الصعبة 

جهد أن الجانب الدافعي للفاعلیة الذاتیة المرتفعة یؤدي بالفرد إلى بذل ) Schunk,1987(ویرى شنك    

  . سلوك ما أو مهمة معینة، وهو یشیر إلى تأثیر المدرسة في تنمیة فاعلیة الذاتإنجاز أكبر في سبیل 

أن الفاعلیة الذاتیة ذات تأثیر بالغ في األداء المدرسي بمجاالته ) Norwich,1987( كما یرى نورویش   

عن المزروع، ( واالستثارات ظروف األداء، صعوبة المهمة: المختلفة، إّال أن هذا یرتبط بعوامل أخرى هي

  ).70، ص 2007

أن المتعلمین ذوي اإلحساس ) 487، ص 2010المخالفي، (الوارد في  )Thomas,1986(یرى طوماس و    

الشخصیة یتجنبون األعمال األكادیمیة التي تتطلب التحدي الذهني  المنخفض بالفاعلیة الذاتیة والكفاءة

أطول في فهم واستذكار دروسهم، وال یستطیعون ممارسة االستراتیجیات التي ترتكز على ویستغرقون وقتًا 

باعتبارها  ،عملیات عقلیة علیا، إذ أن فاعلیة الذات تلعب دورًا هامًا في اكتساب المعرفة واالحتفاظ بها

  .المحرك والموجه التي بدونها ال یمكن أن تتم عملیة التعلم

البوتقة التي تطّور كفاءة المتعلمین المعرفیة، واكتسابهم المعرفة  هي شنك المدرسة في نظرإن    

عمل المدرسة السیاق الرئیس لتنمیة فیعد . حل المشكالت الالزمة للمشاركة الفّعالة في المجتمع ومهارات

ومقارنتها وتفكیرهم وتقویمها  قدرات التالمیذ المعرفیة وتهذیبها، وفیها یحدث باستمرار اختبار معارفهم

حیث یتنامى لدیهم حٌس بالفاعلیة المعرفیة إلى جانب  ،اجتماعیًا عند إتقان المتعلمین مهارات المعرفة

  ). 70، ص 2007عن المزروع، (العدید من المهارات االجتماعیة 
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ي معتقداته حول فاعلیته الذاتیة یستطیع تحقیق األهداف التالفرد من خالل  أن) 2000( یذكر المعایطة   

یسعى إلى إنجازها، فإذا كان اعتقاده أنه ال یستطیع بلوغ أهدافه المرجوة، فإنه یتخلى عن المحاوالت 

  ).180، ص2014عن حمادنة وشرادفة، (المتكررة من أجل تحقیق ما یسعى إلیه 

ذاته ویرى باندورا أن معتقدات الفرد حول فاعلیته الذاتیة لیست مشاعر عامة فقط وٕانما تقویم الفرد ل   

عن أبو هاشم، ( عما یستطیع القیام به، والجهد الذي سیبذله والمرونة في التعامل مع المواقف المعقدة

  ).7، ص2005

نشطة أن فاعلیة الذات تؤثر في اختیار المتعلم أل) Harris,1990(وهاریس ) Beethe,1984(یؤكد بیث و    

التي یسعى في استمرار الجهد والمثابرة التي یقوم بهما المتعلم لتحقیق األهداف  ومهام التعلم، كما تؤثر

ال یفضلون المواقف  ،التعلم، وبالتالي فإن األفراد الذین یمتلكون فاعلیة منخفضة للذات إلیها أثناء عملیة

  ).487، ص 2010عن المخالفي، ( ویسعون إلى تجنب الفشلالصعوبة 

للمتعلمین جزءًا ال یتجزأ من فاعلیتهم كأفراد، فالفاعلیة الذاتیة منظومة معقدة من  تعد الفاعلیة الذاتیة   

 عواطف التالمیذ واتجاهاتهم، وقیمهم واعتقاداتهم، وتؤدي إلى تكوین اتجاهات إیجابیة نحو المدرسة

دات وأحكام التلمیذ وتشیر الفاعلیة الذاتیة للمتعلمین إلى معتق. والدراسة وعملیة التعلم وٕانتاجاتهم الدراسیة

  .حول قدرته على تنظیم تعلمه للحصول على نتائج مدرسیة جّیدة

ویستقي المتعلمون فاعلیتهم الذاتیة من أربعة مصادر، یساهم كل منها في بناء فاعلیة المتعلم الذاتیة    

تجاربه وخبراته السابقة ومدى نجاحه أو  إلى للمتعلم األدائیةنجازات اإلبطریقة ممّیزة وفریدة، حیث تشیر 

نجاح التلمیذ المتكرر في إنجاز ف .فنجاح المتعلم الدراسي یزید من فاعلیته الذاتیة والفشل یخفضها. فشله

األعمال واألنشطة المدرسیة المطلوب إنجازها، مّما یّولد لدیه شعورًا إیجابیًا حول قدرته على إتمام 

وتشیر الخبرات البدیلة عند المتعلم إلى قدرته على تعلم . المتشابهة بنجاح األعمال واألنشطة المدرسیة

ویشیر اإلقناع اللفظي . سلوك جدید من خالل مالحظته لسلوك النماذج االجتماعیة التي یتعایش معها

ل حو ) األساتذة والوالدان والزمالء(عند التلمیذ المعلومات والرسائل اللفظیة التي یتلقاها من اآلخرین 

الوالدین  فحین یجد المتعلم التشجیع والتدعیم من. قدراته، والتي قد تكسبه نوعًا من الترغیب في األداء

واألساتذة، فإن هذا یعد بمثابة التغذیة الراجعة التي تقوم بدور إیجابي في تنمیة معتقداته حول فاعلیته 

حیث یكون تقویم النفسیة في التقویم  ویمثل المصدر األخیر لدى المتعلم دور عاطفته وحالته .الذاتیة
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التلمیذ إیجابیًا إذا كان في حالة انفعالیة أو مزاجیة جّیدة، ومعناه أن حالته االنفعالیة هذه ستعزز فاعلیته 

  .الذاتیة المدركة، في حین أن حالته االنفعالیة السلبیة ستعمل على إضعافها

بدوره في تقویم یث أن إدراك المتعلم فاعلیته الذاتیة یؤثر یرتبط الذكاء الوجداني بالفاعلیة الذاتیة من ح   

  .  قدراته، وتحقیق مستوى معین من الذكاء الوجداني

 العقدینلدى المتفوقین وغیر المتفوقین دراسیًا في  البحث في موضوع الذكاء الوجداني حظيوقد    

وماتیوز وروبرتس  یشزینوف-زیدنر وشاني :لاألخیرین من القرن الماضي باهتمام العدید من الباحثین أمثا

)Zeidner, Chani-Zinovich,Matthews et Roberts,2005 ( ولي وأولزیسكي وكوبیلیوس)Lee,Olszewski et 

Kubilius,2006 (أون-وبار )Bar-On,2007 (وتیري ونوكیلینین )Terri et Nokelainen,2007 (وتشان 

)Chan,2008 ( ًحیث أصبح من أكثر الموضوعات دراسًة وبحثا .  

 ،لكونه بنیة نفسیة مهمة في تفسیر بعض جوانب سلوك الفرد هتمام المتزاید بالذكاء الوجدانيویعود اال   

  .قة إلزالة الغموض المرتبط بهاولكونه من المفاهیم النفسیة الحدیثة التي هي بحاجة إلى الدراسة المتعم

قه، وٕانما یحتاج إلى راسات إلى أن الذكاء العام وحده ال یضمن نجاح الفرد وتفّو أشارت بعض الدو    

  .في المجاالت العلمیة والعملیة الوجداني الذي یعد مفتاح نجاحالذكاء 

 نبئ للنجاح في الحیاة االجتماعیةیعد أفضل م أن الذكاء الوجداني) Pellitecri,2002( یرى بلیتكريو    

متوافقون ودافئون، مثابرون  وجدانیاً أن األذكیاء ) Bernet,1996( برنت كما یرى. مقارنة بالذكاء المعرفي

  .ومتفائلون ویتمتعون بصحة عقلیة ووجدانیة

 والتحكمضبطه على أنه مفهوم غیر منظم، یصعب  النفس األوائل إلى مفهوم الوجدانعلماء  أشارو    

، هوجدانه والتحكم فی وأن حیاته ستكون أفضل لو أستطاع ضبط ،ءالمر شَوش على تفكیر ی فهوفیه، 

  . وظلت هذه النظرة سائدة في النظریات النفسیة إلى عهد قریب

عن الذكاءات ) Gardner,1983(إلى دراسات جاردنر  الحدیثة لمفهوم الذكاء الوجداني وترجع الجذور   

عندما اقترح مصطلح ) Bar-On,1985(أون - بار األمریكي للعالم وبرزت نظریة الذكاء الوجداني .المتعددة

 أنه مجموعة من القدرات الوجدانیةمن حیث  ، وطرح نموذجًا للذكاء الوجداني1996معامل االنفعالیة سنة 

  .التوافق مع مطالب البیئة الفرد علىواالجتماعیة التي تؤثر في قدرة 
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حیث  ،ة استخدام مفهوم الذكاء الوجدانيلقرن العشرین بدایوتعد نهایة الثمانینات وبدایة التسعینات من ا   

هو أول من استخدم هذا المفهوم في التراث  )Greenspan,1989(البعض أن جریننزبان  یعتبر

 فااكتش فيكان له الفضل ) Ledoux,1990( لودو إلى أن البعض اآلخرفي حین یشیر السیكولوجي،

  . على مستوى غدة صغیرة بالدماغ الوجدانيمنطقة الذكاء 

إذ یعتبر البعض أن هذین  نموذجًا للذكاء الوجداني) Mayer & Salovey,1990(وقدم مایر وسالوفي    

  .بعدما كان یسمى بالكفاءة االنفعالیة من أطلقا مصطلح الذكاء الوجداني الباحثین هما

 جولمان في كتابترجع إلى ما ورد  ن أن جذور مفهوم الذكاء الوجدانيویرى بعض الباحثی   

)Goleman,1995(  ،الذي یتضمن مجموعة من البحوث التي تناولت تأثیر مراكز المخ في انفعاالت الفرد

 مبني على مفهوم جاردنر في ویرى أن فهمه للذكاء الوجداني. ثم في أدائه وعالقاته مع اآلخرینومن 

  . خاصةً  ء الشخصي والذكاء االجتماعيالذكاو ، عامةً  نظریته حول الذكاءات المتعددة

أكثر قوًة وتأثیرًا في حیاة المتعلم من الذكاء  أحیاناً یمكن أن یكون  جولمان أن الذكاء الوجداني یرىو    

الذكاء العام ُیتنبأ ف. العام من حیث أنه یسهم في تحسین تحصیله الدراسي وقدرته على األداء بشكل أفضل

امل أخرى من النجاح إلى عو  %80من عوامل نجاح الفرد في الحیاة، في حین یعود  %20فقط بما یقارب 

كما یؤكد جولمان أن النجاح المدرسي یتوقف بدرجة كبیرة على القیاسات  .ترتبط بالذكاء الوجداني

  ).2، ص2009عن العقاد وعبد اهللا، (الوجدانیة 

فإن  ،المعرفي مفتاح النجاح في المجال الدراسيأنه إذا كان الذكاء ) Bar-On,2005( أون-ویرى بار   

ال یقل أهمیة  لتلمیذ قدرًا من الذكاء الوجدانيیعتبر بوابة النجاح في الحیاة، فاكتساب ا الذكاء الوجداني

  .عن تأهیله العلمي واألكادیمي

تظهر أن الذكاء الوجداني یستخدم لوصف الخصائص العاطفیة التي ) Lorenz,2005(لورانس ویذكر    

، 2009عن العقاد وعبد اهللا، ( أهمیتها في تحقیق النجاح والتي تشمل المثابرة أو اإلصرار أو التعاطف

  ).2ص

بتنمیة  یة تحسین التحصیل الدراسي للتلمیذإلى إمكان) Mayer & Salovey,1995(وأشار مایر وسالوفي    

 ومشاعره عواطفه وعیه بذاته، وتفهمعن طریق رفع مستوى واالجتماعیة، ویتم ذلك  مهاراته الوجدانیة
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 فالذكاء الوجداني .المدرسیةفي محیط البیئة  ن، وحل مشكالته، وٕادارة وجدانهوعواطف ومشاعر اآلخری

  .یعد عامًال مهمًا في حیاة المؤسسة التعلیمیة عامة، والثانویة خاصة

السلبیة وأبرزها إخفاقه في  میذالتل وجدان وانفعاالت ومشاعر وعواطف فبیئة الثانویة غنیة بما یثیر   

  . وخوفه من مستقبله الدراسي، لذلك فإنه من المهم جدًا وجود هذا النوع من الذكاء لدیه الدراسة

من خالل بناء  ؤولة عن تحقیق الكفاءة الوجدانیةأن المدرسة هي المس) Goleman( ویرى جولمان   

 فالبیئة المدرسیة التي ال توفر األمن االنفعالي. الطفولةبدءًا من مرحلة  الوجدانيوتحسین مهارات الذكاء

للمتعلم تجعله یشعر بالقلق والضغط واإلحباط في عالقاته باآلخرین، مما ینعكس  والوجداني والعاطفي

  .تحصیله الدراسي یقل وینخفض بذلكو سلبًا على تركیزه في المواقف التعلمیة ویقل 

صفة أساسیة إلى التكوین أن المدرسة التي ال توجه اهتمامها بویرى االتجاه الحدیث في التربیة    

النفسي واالجتماعي بین  للتلمیذ، تفقد مقّوماتها كمؤسسة تربویة تهدف إلى تحقیق التوازن الوجداني

  .ومجتمعاتهم المتعلمین

ورایس،  )Leever,Christopher & Porter,1999(وأشار بعض الباحثین مثل لیفر، كریستوفر وبورتر    

إلى أهمیة فهم الذكاء ) Hebert & Kent,2006(وهیبرت وكانت ) Rice,Garland & Zigler,2000(جارلن وزقلر 

والتي تنبع بسبب الفجوة الكبیرة بین النمو المعرفي والنمو  ،لدى المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین الوجداني

 والتوتر الضغط النفسي: وأهمها لوجدانیةلى العدید من المشكالت ااالنفعالي لدیهم، مما قد یؤدي إ

قد تؤثر في نجاحهم الدراسي والمهني وفي الحیاة محالة  واالكتئاب وسوء التواصل مع اآلخرین والتي ال

  .عامة االجتماعیة

على أهمیة بناء وتحسین مستوى الذكاء الوجداني لدى ) Mayer,2000( وفي هذا الصدد یركز مایر   

 ویصف جولمان .من حیث تأثیره في تحصیلهم الدراسي ودافعیتهم لإلنجاز وتقدیر ذواتهم ،التالمیذ

بأنهم أكثر األفراد سیطرًة على اندفاعاتهم وثقًة بأنفسهم وأكثر تحكمًا في مشاعرهم، وقدرًة  األذكیاء وجدانیاً 

  . لمعلى تنظیم وضبط انفعاالتهم، وأكثر تواصًال وتعاونًا وفاعلیًة في عملیة التع

تحقیق  المتعلم فاعلیته الذاتیة یؤثر فيویرتبط الدافع لإلنجاز بالفاعلیة الذاتیة من حیث أن إدراك    

مستوى معین من اإلنجاز، كما یحدد مقدار الجهد الذي سیبذله ودرجة المثابرة لمواجهة المواقف التعلمیة 



 

 

  ولالفصل األ  اإلطار العام للدراسة

17 

ذاتیة قد تؤثر في سلوك اإلنجاز والجهد فالفاعلیة ال. الصعبة التي قد تعترضه عند سعیه لتحقیق أهدافه

  .والمثابرة لدى المتعلم في مواقف التحصیل الدراسي

أن فاعلیة الذات تعد من أهم میكانزمات القوى الشخصیة لألفراد، حیث تمثل ) 1993( وترى صالح   

  ).621ص  2012عن أبو غالي، ( نشاطمثیرًا مهمًا في دافعیة األفراد للقیام بأّي 

 .أن فاعلیة الذات تعمل على تعزیز الدافعیة لإلنجاز أو إعاقتها) Schwarzer,1999(ویرى سكوارزر    

فاعلیة  فاألفراد ذوو فاعلیة الذات العالیة یختارون تنفیذ المهام التي تشكل تحدیًا لهم بالمقارنة مع ذوي

  ). 565، صعن الدباج(الذات المتدنیة 

النفس وعلوم التربیة  الباحثون في علم بهانجاز من الموضوعات األساسیة التي اهتم لإل الدافععد ی   

اإلنجاز مكّون  یعتبرون أن ینالتحصیل الدراسیباألداء و  المهتمونف .خاصةنفس الشخصیة  عامة، وعلم

 اتجاه تحقیق ذاته، حیث یشعر بتحقیق ذاته من خالل ما ینجز وفیما یحققه من ي سعي المتعلمساسي فأ

  .نتائج دراسیة وأهداف تعلمیة

نجاز في علم النفس بمفهوم الحاجة والدوافع والدافعیة، حیث یرجع لإل الدافعوقد ارتبط مصطلح    

 قبل استخدام موراي) Lewin( فینوٕالى لی) Adler( استخدامه في علم النفس من الناحیة التاریخیة إلى أدلر

)Murray (ل من قدم مفهوم الحاجة لإلنجاز الفضل إلى موراي في أنه أّو  ویرجع. مصطلح الحاجة لإلنجاز

  .نات الشخصیةنًا مهمًا من مكّو بشكل دقیق، وبوصفه مكّو 

في سیكولوجیة من أبرز الباحثین الذین أدخلوا المتغیرات الدافعیة ) Tolman,1932(ویعتبر طولمان    

 مثل ،جنبًا إلى جنب مع المتغیرات المعرفیة الحوافز على أنها أكثر المتغیرات الوسیطة أهمیةً  مثل ،التعلم

ویشیر طولمان إلى أن الدافعیة تلعب دورًا هامًا كمحدد لألداء الذي . االستعداد والغایة والوسیلة والتوقعات

  .   یرشد ویوجه إیجابیًا المحددات المعرفیة

ولیة بجانب أقوى دافعیة كحین تحدث عن المیول المسیطرة  ،وُعرف لیفین بأعماله التجریبیة األولى   

  . المیكانزمات االرتباطیة والتي سماها فیما بعد بالحاجات

لإلنجاز، فكان لها فضل بالغ األثر في سیكولوجیة  موراي بدایات التنظیر في الدافعتعتبر أعمال    

مثل تقنیة تفهم الموضوع اإلسقاطي لقیاس  ،ته من تصورات نظریة وابتكارات منهجیةالشخصیة لما قدم

  . لإلنجاز ودوافع أخرى لتي طورت فیما بعد لقیاس الدافعالشخصیة ا
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    ،إلى تصورات جدیدة للدافعیة زمالئه معتوصل  حیث خطى موراي) Mcclelland(واتبع ماكلیالند    

  .لإلنجاز غیر دافعي واحد المعروف بالدافعأساسًا على متوركزت بحوثهم وتصورهم النظري 

یتضمن والذي " نموذج االستثارة االنفعالیة"یًا في الدافعیة أطلق علیه اسم وقدم ماكلیالند نموذجًا نظر    

بما فیها حوافز الجوع أمورًا متعلمة، ولما كانت الدوافع  ویعتبر كل الدافعیات. الخاصیة الوجدانیة للسلوك

في تحلیله ي تمثل التكوینات األساسیة فه ،في نظام ماكلیالند هي بمثابة ینابیع مصادر الفعل أو العمل

قد تكون في بعض األحیان أساس ) اللذة أو األلم(للسلوك، حیث یشیر إلى أن االستثارة الوجدانیة 

  .ارتباطات الدافعیة

أحد جماعة ماكلیالند الذین سایروا أعماله وساعدوه على تطویر ) Atkinson,1966(یعتبر أتكنسون و   

لإلنجاز خاصة، حیث قدم نموذجًا نظریًا للسلوك المدفوع  في مجال الدافعیة عامة، والدافعالبحث 

زها لإلنجاز بعدد من المالمح تمیّ  افعیة، واتسمت نظریته في الدافعمستخدمًا في ذلك عددًا من مبادئ الد

  .من حیث أنها أكثر توجهًا وتركیزًا على المعالجة التجریبیة للمتغیرات ،عن نظریة ماكلیالند

إلى أن أتكنسون أسس نظریته في ضوء كل من نظریة الشخصیة       ) Korman,1974( وأشار كورمان   

 وطولمان )Lewin( ولیفین )Hall( حثین أمثال هالوعلم النفس التجریبي، وقد استرشد بأعمال بعض البا

)Tolman (ومیلر )Miller .(وأشار بیك )Beck,1978 ( ل من وضع نظریة الدافعیة إلى أن أتكنسون هو أّو

  . القیمة-لإلنجاز في ضوء إطار نظریة التوقع

أتكنسون -ماكلیالندظهرت في الستینات والسبعینات من القرن الحالي تصورات نظریة جدیدة لنموذج و   

وقد انقسم الباحثون في هذا الشأن إلى فریق اقترح ممثلوه تقدیم بعض التعدیالت في . لإلنجاز في الدافع

) Wiener,1965( النموذج، بینما اقترح فریق آخر تقدیم صیاغات نظریة بدیلة متمثلة في تصورات وینر

أتكنسون وبیرش و) Birney & al,1969(زمالؤه بیرني و و) Raynor,1969( راینورو) Horner,1968( هورنرو

)Atkinson & Birch,1970 (وفورنر )Forner,1987 (وفستنجر )Festinger (میهرو )Maher(.  

فاعلیة الذات بكل من الذكاء عالقة  الكشف عن والفكرة األساسیة في الدراسة الحالیة تتمثل في   

وأن  ،لإلنجاز لدى عینة من المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي والدافع الوجداني

عملیة هذه المتغیرات تعتبر من العوامل األساسیة المكّونة للشخصیة السویة، ومن الشروط األساسیة ل

  . فتعد فعالیة الذات إحدى موجهات سلوك الفرد عامًة، وسلوك المتعلم خاصةً . التعلم
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. ودافعیة لإلنجاز ویمثل ذلك مرآة معرفیة له أكثر نشاطاً فالتلمیذ الذي یعتقد في قدرته یكون    

بینما  از عالیاً الوجداني ودافعهم لإلنج ذكاؤهم فاعلیة الذات المدركة مرتفعة كانالذین لدیهم  فالمتعلمون

  . ودافعهم لإلنجاز متدنیاً ذكاؤهم الوجداني  یة المدركة منخفضة كانفاعلیة الذاتال من لدیهم

ذكائه الوجداني ودافعه لإلنجاز إیجابًا أو  اإلیجابیة أو السلبیة لدى المتعلم تؤثر في فالفاعلیة الذاتیة   

والمثابرة في  المبادرة وبذل الجهد إلى ة التي تدفع بالتلمیذهي من المحددات السیكولوجیة الهامف. سالباً 

  . أو إخفاقه وفشله مؤشرات دالة على نجاحه وتفوقهفهي . مواقف التحصیل واإلنجاز

فسلوك التلمیذ الدراسي . في تحقیق المتعلم أهدافه الدراسیةفالفاعلیة الذاتیة المدركة الموجبة تساهم    

یعتمد بشكل أساسي على ما یعتقده عن فعالیته وتوقعاته عن مهاراته السلوكیة الدراسیة المطلوبة للتعامل 

  .واقف التعلمیةالناجح مع الم

أشار التراث السیكولوجي والتربوي إلى وجود عدد من الدراسات أسفرت نتائجها عن وجود عالقة موجبة    

 لیندلي :دراساتمثل  ودالة إحصائیًا بین فاعلیة الذات والذكاء الوجداني لدى المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین

)Lindley,2001(،  بینوماك )McBain,2004(، وسیمادار )Semadar,2004(، والمزروع )والعبدلي ،)2007 

وساركوش  ،)Gurol,Ozercan&Yalcin,2010(أوزركان ویلشین و  وقورول ،)2009( وعبد اهللا والعقاد ،)2008(

   ).Sarkhosh & Rezaee,2014(وریتزي 

والدافع  الذاتفاعلیة  وتوصلت مجموعة من الدراسات إلى وجود عالقة موجبة ودالة إحصائیًا بین   

 والعلي وسحلول ،)1993( عبد العالو  ،)Bandura & al.,1987(باندورا وآخرون  :دراسات مثل لإلنجاز

  .)2012( ویعقوب ،)2011( والدوسري ،)2007( والمزروع ،)2006(

وأشارت أدبیات البحث إلى عدد من الدراسات أسفرت نتائجها عن وجود فروق دالة إحصائیًا بین    

 Lent,Brown( لینت وبراون والركین: فاعلیة الذات مثل دراسات المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین في

&Larkin,1984(. والندین وستیوارت )Landine &Stewart,1998( ) ،وجون وآخرون ).150-149عن سالم 

)John & al.,1999(، وحسیب )( وكروز ،)2001Cruz,2002( ) ،وباترشا .)21، ص2009عن رزق 

وأبو  .)118، ص2008عن یوسف، ( )Seath,2004( وسیث .)101، ص2012عن النفیعي، ( )2004(

 والنفیعي .)2009( ورزق .)Lodewyk&al.,2009( ولودویك وآخرون .)2006( والمزروع .)2005( هاشم

 ویعقوب .)Javanmard,Hoshmandja&Ahmadzade,2012( وجفانمار وهوشمونجا وأحمدجاد .)2010(
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 .)Goulao,2014( وجوالو .(Akram and Ghazanfer, 2014)ر وأكرم وغزاف .)2012( هیامو  .)2012(

 .)22-21، ص2009عن رزق، ( )2006( والعلي وسحلول ،)Rapoo,2001( دراسات رابونتائج  بینما

  . كشفت عن عدم وجود فروق بین المتفّوقین دراسیا والمتأخرین .)2012( وغماري

فنجد  والمتأخرین في الذكاء الوجدانيالمتفّوقین دراسیًا  بالنسبة للدراسات التي تناولت الفروق بین أما   

 وباركر . )2004( أبو المكارم :دراسات مثل عددًا منها كشفت نتائجها عن وجود فروق بین أفراد العینة

)Parker,2004( ) ،ماجسكيوباركر وسمرفیلد وهوجان  ).165، ص2010عن المللي 

)Parker,Summerfeldt,Hogan & Majeski,2004(.  ووویتاسزیوسكي وألسما)Woitaszewski &Aalsma,2004( 

وتیري  ).553، ص2013عن العویدي والروسان، ( )2006( والجندي ).577، 2011عن الغرایبه، (

 والغضوري ،)Zeidned & Zinovich,2007(وزینوفیش وزایدند  ،)Terri & Nokelainen,2007(ونوكالینین 

بینما . )2012( الفرا والنواجحةو  .)2010( والمللي ).554، ص2013عن العویدي والروسان، ( )2008(

  .إلى عدم وجود فروق بین الجنسین ،)2007( المصري :مثلدراسات من ال توصل البعض اآلخر

والمتأخرین في الدافع  وأسفرت نتائج مجموعة من الدراسات عن وجود فروق بین المتفّوقین دراسیاً    

في حین أسفرت نتائج دراسة  ،)2009(وصرداوي  ،)2001( حداد: لإلنجاز لصالح المتفّوقین منها دراسات

  .عدم وجود فروق بین أفراد العینة عن )2002( ناشي أبو

 & Betz(وهاكت بیتز  :مثللذات أما الدراسات التي تناولت الفروق بین الذكور واإلناث في فاعلیة ا   

Hackett,1983(.  وراوند)Raowend,1990( )(وكیلي  ).147عن سالم، صKelly,1993( ) ،عن الیوسف

 John et(وزمالءه جون و  ).481، ص2006عن النشاوي، ( )Bong,1998(وبونج  ).336، ص2013

al.,1999( ) ،عن الیوسف، ( )2001( وحسیب .)2000( وحمدي وداوود ).21، ص2009عن رزق

، 2009عن عبد اهللا والعقاد، ( )Wang & He-Zhiwen,2002(ووانج وهیزوان  ).336، ص2013

عن عبد ( )Okech,2004(وأوكش  ).64-63، ص2009عن العتیبي، ( )2003( وعبد القادر ).15ص

وجود  توصلت إلىف .)Shkullaku,2013(وشكوالكو  .)2010( والمخالفي ).16، ص2009اهللا والعقاد، 

 .)298- 297، ص2010عن أبو غزال وعالونة، ( )1993( شیخة :بینما دراسات، فروق بین الجنسین

وعبد اهللا  .)103، ص2011المصري،  عن( )2001( واآللوسي .)145عن سالم، ص( )1996( والزیات

، 2014عن الزغبي، ( )2012( وتركي والقیسي .)2011(وزكي .)2009( ورزق .)2009( والعقاد

  . عدم وجود فروق بین الجنسین توصلت إلى .)2015( وزواوید .)2014( والزعبي .)477ص
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إلى  توصلالبعض منها ف الدراسات التي تناولت الفروق بین الذكور واإلناث في الذكاء الوجداني،أما    

 )Mayer,Caruso &Salovey,1999(مایر وكاروزو وسالوفي  :لصالح اإلناث مثل دالة وجود فروق

 .)Harrod & Schee,2005(وهارود وسكي  .)2001( وراضي .)46، ص2004عن الدردیر، (

، 2010عن األسطل، ( )2009( وضاهر .)576، ص2011عن الغرایبه، ( )2007( والمصري

أبو  :مثل في الذكاء الوجدانياإلناث إلى تفّوق الذكور عن  توصلفي حین البعض اآلخر  .)93ص

  ). 2007( والمصدر .)2004( المكارم

 )2002( وعجوة ،)Lindlely,2001( ولیندلي ،)Tapia & Marsh,2001(تابیاومارش : دراسات ما توصلتك   

إلى عدم ، )96، ص2010عن األسطل، ( )2005(وٕالهام وأمنیة . )10- 9، ص2010عن الكیكي، (

  .وجود فروق بین الجنسین في الذكاء الوجداني

مجموعة منها أشارت  فنجد ،لإلنجاز الدافع ق بین الذكور واإلناث فيالدراسات التي تناولت الفرو  أما   

(1981(عمارة  :لصالح الذكور مثل دالة إلى وجود فروق كاستنال ). 102، ص2008عن یوسف، ) 

). 101- 100، ص2007عن بن زاهي، ) (1984(المري ). 101، ص2007عن بن زاهي، ) (1983(

). 6، ص2003الحمید،  عن عبد) (1989(حسن ). 100، ص2007عن بن زاهي، ) (1989(الشناوي 

(1991(عبد الفتاح  ، 2003عن عبد الحمید، (  (Lee, 1992)لي). 6، ص2003عن عبد الحمید، ) 

(1995(العمران ). 8ص (1997(المشعان  ).71-70، ص2007عن أبو حجلة،)  عن بوجطو، ) 

شخار ودیفي ). 47، ص2013عن الصبحیة، ) (2010(العلوان والعطیات ). 104-103، ص2008

(Shekhar & Devi, 2012 القلهاتي ،)2012(، وحمري )2014.(  

عن عبد ) (1991(دویدار  :في حین أشارت مجموعة أخرى من الدراسات إلى عدم وجود فروق مثل   

(1991(عبد الخالق والنیال ). 6، ص2003الحمید،  أتیرو ). 101-100، ص2008عن بوجطو، ) 

(1996(الفزاري ). 141، ص2007عن بني یونس، ( Otero & al, 1992)وزمالئه  عن الصبحیة، ) 

عن بركات ( (Willke, 2004)ویلك  118، ص2013عن الجبوري، ) (2002(وعطیة ). 43، ص2013

 ).2012(قدوري و  ).2011(شلبي و . )2009(صرداوي و ). 2007(أبو حجلة و ). 55، ص2011وكفاح، 

  ). 2012(سمارة وسمارة والسالمات و 

كل من  نستنتج من استقراء الدراسات السابقة التي تناولت الفروق بین المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین في   

وجود تناقض في نتائجها، حیث توصلت مجموعة من  ،لإلنجاز فاعلیة الذات والذكاء الوجداني والدافع
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المتغیرات في  دالة قعدم وجود فرو  توصلت إلى، بینما مجموعة أخرى دالة الدراسات إلى وجود فروق

  .  السابقة الذكر

كل من فاعلیة الذات  كما نستنتج أیضَا من الدراسات التي تناولت الفروق بین الذكور واإلناث في   

وجود  إلىنتائج البعض منها  أشارت حیثوجود تناقض في نتائجها  ،والذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز

الخالف بین الباحثین حول و . ر أشار إلى عدم وجود فروق، في حین بعضها اآلخبین الجنسین فروق

یحسم فاعلیة الذات والذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز لم  في من الذكور واإلناث مسألة الفروق بین األفراد

  .بعد

الوجداني  الذكاء وكل من فاعلیة الذات الدراسة الحالیة للوقوف على طبیعة العالقة بین فكرة وجاءت   

 تالمیذ السنة الثالثة، والوقوف على الفروق بین المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین من والدافع لإلنجاز من جهة

  .نفس المتغیرات السابقة من جهة أخرى ثانوي من الذكور واإلناث في

لم عحد - فعلى .فإنه لم ینل االهتمام الالزم من الباحثین ،وعلى الرغم من حداثة مفهوم فاعلیة الذات   

لدى عینة من  الذكاء الوجداني والدافع لإلنجازبیتم دراسة هذا المفهوم في عالقته  لم - وٕاطالعها الباحثة

في المجتمع العربي عامًة والمجتمع الجزائري المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین من تالمیذ التعلیم الثانوي 

  .خاصةً 

وهدفت الدراسة إلى اإلجابة عن . بحثیة لها مبرراتهاومن هذا المنطلق تصبح الدراسة الحالیة ضرورة    

  :التساؤالت التالیة

  :التساؤل العام األّول وتساؤالته الجزئیة-

والمتأخرین  بین درجات فاعلیة الذات ودرجات الذكاء الوجداني لدى المتفّوقین دراسیاً  عالقة وجدتهل -

  :التساؤالت الفرعیة التالیة من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي؟ وتندرج تحته

من تالمیذ  المتفّوقین دراسیاً  لدىبین درجات فاعلیة الذات ودرجات الذكاء الوجداني  وجد عالقةت هل-1

 السنة الثالثة ثانوي؟

من تالمیذ  بین درجات فاعلیة الذات ودرجات الذكاء الوجداني لدى المتأخرین دراسیاً  وجد عالقةت هل-2

  ثانوي؟السنة الثالثة 
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 :التساؤل العام الثاني وتساؤالته الجزئیة-

والمتأخرین من  المتفوقین دراسیاً  لدىبین درجات فاعلیة الذات ودرجات الدافع لإلنجاز  وجد عالقةت هل-

 :وتندرج تحته التساؤالت الفرعیة التالیة تالمیذ السنة الثالثة ثانوي؟

من تالمیذ  ودرجات الدافع لإلنجاز لدى المتفّوقین دراسیاً بین درجات فاعلیة الذات  وجد عالقةت هل-1

 السنة الثالثة ثانوي؟

من تالمیذ  المتأخرین دراسیاً  لدىبین درجات فاعلیة الذات ودرجات الدافع لإلنجاز  وجد عالقةت هل-2

  السنة الثالثة ثانوي؟

 :التساؤل العام الثالث وتساؤالته الجزئیة-

المتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة متوسط درجات المتفّوقین دراسیًا و  متوسط درجات هل توجد فروق بین-

 :وتندرج تحته التساؤالت الفرعیة التالیة فاعلیة الذات والذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز؟ فيثانوي 

السنة  المتأخرین من تالمیذ متوسط درجاتدراسیًا و  المتفّوقین متوسط درجات هل توجد فروق بین-1

 فاعلیة الذات؟ فيالثالثة ثانوي 

المتأخرین من تالمیذ السنة  متوسط درجاتدراسیًا و  المتفّوقین متوسط درجات هل توجد فروق بین-2

  الذكاء الوجداني؟ فيالثالثة ثانوي 

المتأخرین من تالمیذ السنة  متوسط درجاتدراسیًا و  المتفّوقین متوسط درجات هل توجد فروق بین-3

  الثالثة ثانوي في الدافع لإلنجاز؟

  :التساؤل العام الرابع وتساؤالته الجزئیة-

من تالمیذ  اإلناث من المتفّوقین دراسیاً  متوسط درجاتالذكور و  متوسط درجات هل توجد فروق بین-

التساؤالت الفرعیة  وتندرج تحته ؟والذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز السنة الثالثة ثانوي في فاعلیة الذات

  :التالیة

من تالمیذ  دراسیاً  اإلناث من المتفّوقین متوسط درجاتالذكور و  متوسط درجات هل توجد فروق بین-1

 السنة الثالثة ثانوي في فاعلیة الذات؟

 من تالمیذ دراسیاً  المتفّوقین اإلناث من متوسط درجاتالذكور و  متوسط درجات هل توجد فروق بین-2

  ؟الذكاء الوجداني ثة ثانوي فيالسنة الثال

من تالمیذ  دراسیاً  متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث من المتفّوقین هل توجد فروق بین-3

  الدافع لإلنجاز؟ السنة الثالثة ثانوي في
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 :التساؤل العام الخامس وتساؤالته الجزئیة-

من تالمیذ  دراسیاً  من المتأخریناإلناث  متوسط درجاتالذكور و  متوسط درجات هل توجد فروق بین-

وتندرج تحته التساؤالت الفرعیة  ؟فاعلیة الذات والذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز الثالثة ثانوي في  السنة

  :التالیة

من تالمیذ  دراسیاً  اإلناث من المتأخرین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات بین هل توجد فروق-1

 فاعلیة الذات؟السنة الثالثة ثانوي في 

دراسیًا من تالمیذ  اإلناث من المتأخرین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات هل توجد فروق بین-2

  الذكاء الوجداني؟ السنة الثالثة ثانوي في

دراسیًا من تالمیذ  اإلناث من المتأخرین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات هل توجد فروق بین-3

  الدافع لإلنجاز؟ السنة الثالثة ثانوي في

  :الدراسةفرضیات  -2

  :الفرضیة العامة األولى-

 الذكاء الوجداني لدى المتفّوقین إحصائیًا بین درجات فاعلیة الذات ودرجات ةودال ةموجب وجد عالقةت

  :تتفرع هذه الفرضیة إلى الفرضیات الجزئیة التالیةو  .دراسیًا والمتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي

  :الجزئیة األولى الفرضیة-

 قینبین درجات فاعلیة الذات ودرجات الذكاء الوجداني لدى المتفّو  إحصائیاً  ةودال ةموجب وجد عالقةت

  .دراسیًا من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي

  :الفرضیة الجزئیة الثانیة-

 المتأخرین ت الذكاء الوجداني لدىبین درجات فاعلیة الذات ودرجا إحصائیاً  ةودال ةموجب وجد عالقةت

  .دراسیًا من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي

  :الفرضیة العامة الثانیة-

 المتفوقین دراسیاً بین درجات فاعلیة الذات ودرجات الدافع لإلنجاز لدى  إحصائیاً  ةودال ةموجب وجد عالقةت

  :التالیةتتفرع هذه الفرضیة إلى الفرضیات الجزئیة و  .والمتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي

  :الفرضیة الجزئیة األولى-

 المتفّوقین دراسیاً بین درجات فاعلیة الذات ودرجات الدافع لإلنجاز لدى  إحصائیاً  ةودال ةموجب وجد عالقةت

  .من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي
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  :الفرضیة الجزئیة الثانیة-

المتأخرین بین درجات فاعلیة الذات ودرجات الدافع لإلنجاز لدى  إحصائیاً  ةودال ةموجب وجد عالقةت

  .من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي دراسیاً 

  :الفرضیة العامة الثالثة-

المتأخرین من تالمیذ  متوسط درجاتالمتفّوقین دراسیًا و  متوسط درجات توجد فروق دالة إحصائیًا بین

تتفرع و . دراسیاً  والذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز لصالح المتفّوقینالسنة الثالثة ثانوي في فاعلیة الذات 

  :هذه الفرضیة إلى الفرضیات الجزئیة التالیة

  :الفرضیة الجزئیة األولى-

ذ المتأخرین من تالمی متوسط درجاتدراسیًا و  المتفّوقین متوسط درجات توجد فروق دالة إحصائیًا بین

  .دراسیاً  لصالح المتفّوقین الذات السنة الثالثة ثانوي في فاعلیة

  :الفرضیة الجزئیة الثانیة-

ذ المتأخرین من تالمیدرجات  متوسطدراسیًا و  المتفّوقین درجات متوسط بین توجد فروق دالة إحصائیاً 

  .دراسیاً  لصالح المتفّوقین الوجداني السنة الثالثة ثانوي في الذكاء

  :الفرضیة الجزئیة الثالثة-

ذ المتأخرین من تالمیدرجات  متوسطدراسیًا و  المتفّوقین درجات متوسط بین فروق دالة إحصائیاً  توجد

  .دراسیاً  لصالح المتفّوقین لإلنجاز السنة الثالثة ثانوي في الدافع

  :الفرضیة العامة الرابعة-

من  المتفّوقین دراسیاً اإلناث من  درجات متوسطالذكور و  درجات متوسطتوجد فروق دالة إحصائیًا بین 

تتفرع هذه  .اإلناثلصالح  والذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز ثانوي في فاعلیة الذات الثالثةتالمیذ السنة 

  :الفرضیة إلى الفرضیات الجزئیة التالیة

  :الفرضیة الجزئیة األولى-

من  المتفّوقین دراسیاً اإلناث من  درجات الذكور ومتوسط درجات توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسط

  .اإلناث ثانوي في فاعلیة الذات لصالح تالمیذ السنة الثالثة

  :الفرضیة الجزئیة الثانیة-

من  اإلناث من المتفّوقین دراسیاً  درجات الذكور ومتوسط درجات توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسط

  .اإلناث ثانوي في الذكاء الوجداني لصالح تالمیذ السنة الثالثة
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  :الفرضیة الجزئیة الثالثة-

 من اإلناث من المتفّوقین دراسیاً  درجات الذكور ومتوسط درجات توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسط

  .اإلناث لصالح ثانوي في الدافع لإلنجاز تالمیذ السنة الثالثة

  :الفرضیة العامة الخامسة-

من  دراسیاً  درجات اإلناث من المتأخرین الذكور ومتوسط درجات توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسط

تتفرع هذه  .لصالح الذكور ثانوي في فاعلیة الذات والذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز تالمیذ السنة الثالثة

  :الفرضیة إلى الفرضیات الجزئیة التالیة

  :الفرضیة الجزئیة األولى-

من  دراسیاً  رجات اإلناث من المتأخریند الذكور ومتوسط درجات توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسط

  .ثانوي في فاعلیة الذات لصالح الذكور تالمیذ السنة الثالثة

  :الفرضیة الجزئیة الثانیة-

من  دراسیاً  درجات اإلناث من المتأخرین الذكور ومتوسط درجات توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسط

  .لصالح الذكورثانوي في الذكاء الوجداني  تالمیذ السنة الثالثة

  :الفرضیة الجزئیة الثالثة-

من  دراسیاً  درجات اإلناث من المتأخرین الذكور ومتوسط درجات توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسط

  .لصالح الذكور ثانوي في الدافع لإلنجاز تالمیذ السنة الثالثة

  : أهداف الدراسة -3

عینة  الذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز لدىب في عالقتها فاعلیة الذاتالتعرف على تهدف الدراسة إلى    

تحقیق تحاول  ، لذلك فإنهابوالیة تیزي وزو والمتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي دراسیاً  قینالمتفّو  من

 :األهداف التالیة

 دراسیاً  عینة من المتفّوقین على طبیعة العالقة بین فاعلیة الذات والذكاء الوجداني لدى التعرف-

 . والمتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي

 دراسیًا والمتأخرین عینة من المتفّوقین التعرف على طبیعة العالقة بین فاعلیة الذات والدافع لإلنجاز لدى-

 .من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي

 فيثة ثانوي بوالیة تیزي وزو دراسیًا والمتأخرین من تالمیذ السنة الثال بین المتفّوقین الفروقالكشف عن -

  .  فاعلیة الذات والذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز متغیرات
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 والمتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي دراسیاً  قینبین الذكور واإلناث من المتفّو  الفروقالكشف عن -

  .  في نفس المتغیرات السابقة بوالیة تیزي وزو

  : أهمیة الدراسة -4

  :إجراء الدراسة الحالیة في العدید من االعتبارات النظریة والتطبیقیة على النحو التاليتتمثل أهمیة 

  : األهمیة النظریة -1.4

تتناول الدراسة الحالیة أحد الموضوعات البحثیة المهمة في مجال علم النفس عامًة، وعلم نفس    

  . الشخصیة خاصًة وهو فاعلیة الذات التي تعتبر مفهومًا حدیثًا نسبیًا في الدراسات النفسیة

القتها بكل وترجع أهمیة الدراسة النظریة إلى أهمیة الموضوع الذي تناولته، وهو فاعلیة الذات في ع   

دراسیًا والمتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي بوالیة  لدى المتفّوقین الذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز من

وال شك أن هذا الموضوع ینطوي على قدر كبیر من األهمیة حیث یشیر األدب السیكولوجي  .تیزي وزو

  .الذي تناول فاعلیة الذات إلى أهمیة هذا المتغیر في تشكیل أداء وٕانجاز الفرد

النشاط ومثابرته ومقدار الجهد الذي یبذله في ذلك السلوكي  هیتحدد نشاط الفرد ففي ضوء معتقدات   

فاعلیة  الفرد تكون لدىت أحد موجهات سلوك الفرد، فعندما وتعد فاعلیة الذا. لمهمة وتعقدهارغم صعوبة ا

ذاتیة عالیة، فإنه یمیل إلى أن یكون أكثر إنجازًا ودافعیًة وتقدیرًا لذاته وثقًة بنفسه وثقته بقدراته وٕامكاناته 

  .  التي یقتضیها الموقف

ة المتفّوقین والمتأخرین دراسیا في التعلیم الثانوي المقبلین على فئ تناولت في أنها تكمن أهمیة الدراسةو    

تعتبر  إذامتحان الباكالوریا، وضرورة القیام بتنمیة فاعلیتهم الذاتیة وذكائهم الوجداني ودافعیتهم لإلنجاز 

 ةالدراسیالحیاة عامة و  في تحقیق النجاح والتفّوق في مختلف مجاالت هذه المتغیرات ذات أهمیة بالغة

  .خاصة

فاعلیة الذات  التي تناولت موضوع العربیة والمحلیة في ندرة الدراسات كما تكمن أهمیة الدراسة   

  .دراسیًا والمتأخرین من تالمیذ التعلیم الثانوي لدى المتفّوقین بالذكاء الوجداني والدافع لإلنجازوعالقتها 

جمعت بین متغیرات  التي- الباحثة واطالع علم ودحد في- األولى من الدراساتتعد هذه الدراسة و    

  .خاصةً  والجزائریةكما تعد إضافًة جدیدة للمكتبة العربیة عامة، . الدراسة
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  : األهمیة التطبیقیة -2.4

یمكن من خاللها توجیه  والتي ،التي تسفر عنها الدراسة نتائجال في ضوءتتضح أهمیة الدراسة    

معرفة طبیعة العالقة بین متغیرات ف. المتعلمین نحو األسلوب األفضل في إنجاز األنشطة المدرسیة

المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین من الذكور واإلناث في  ، ومعرفة الفروق الفردیة بینوالتباین بینها الدراسة

 ،قد تساهم في زیادة الفهم والوعي بعالقة كل منها باآلخر ،زفاعلیة الذات والذكاء الوجداني والدافع لإلنجا

   .بین أفراد العینة الجوهریة الفروقوكشف 

لتنمیة فاعلیة  إرشادیةلتفكیر في برامج ل المختصین النفسانیین والتربویین والمربین كما تستثیر اهتمام   

الذات والذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز لدى عینة الدراسة خاصًة، والمتعلمین في كل المراحل التعلیمیة 

  .عامةً 

في أنها تمهد لدراسات مستقبلیة للتعرف على الكثیر من  ،كما تتحدد األهمیة التطبیقیة لهذه الدراسة   

  . المتغیرات النفسیة التي تساعد المتعلمین على تحقیق النجاح والتفّوق في الدراسة

  :وتعریفاتها اإلجرائیة مفاهیم الدراسة -5

  :فاعلیة الذات -1.5

المتعلم تحدد قدرته على أداء معتقدات یمتلكها " :مفاهیمیًا بأنها فاعلیة الذات البحث الحالي یعّرف   

والجهد المبذول مما تنعكس على األنشطة المدرسیة التي یقوم بها، والكیفیة التي یتعامل معها في  السلوك

  ."التي تواجهه في البیئة المدرسیةالتعلمیة - التعلیمیةالمواقف 

راسة على مقیاس فاعلیة الذات التي یحصل أفراد عینة الد الكلیة بالدرجة وتعّرف فاعلیة الذات إجرائیاً    

 یمكن قیاس هذا المفهوم على ضوء األبعاد التي یشملها المقیاسو  ،)2007(فاطمة أحمد المدني ل

الثقة بالذات والتوجه نحو المستقبل، قّوة اإلرادة والمثابرة، فاعلیة الذات  :وهي في الدراسة الحالیة المستخدم

  .األكادیمیة وفاعلیة الذات االجتماعیة

  :الذكاء الوجداني -2.5

" الذكاء الوجداني مفاهیمیًا بأنه یعّرف البحث الحالي    قدرة المتعلم على اإلدراك الجّید النفعاالته : 

وعواطفه ومشاعره الذاتیة وفهمها، والتعبیر عنها بوضوح، وتنظیمها وضبطها، والتحكم فیها وفهم انفعاالت 

  ".للدخول معهم في عالقات انفعالیة إیجابیة ومشاعر اآلخرین والوعي بها
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التي یحصل أفراد عینة الدراسة على مقیاس الذكاء  الكلیة بالدرجة ویعّرف الذكاء الوجداني إجرائیاً    

ویمكن قیاس هذا المفهوم على ضوء األبعاد التي یشملها  ،)2002( ألحمد عبد المنعم الدردیر الوجداني

الوعي بالذات، تنظیم الذات، الدافعیة، التعاطف والمهارات : وهي الدراسة الحالیةفي  المستخدم المقیاس

  .االجتماعیة

  :لإلنجاز الدافع -3.5

استعداد المتعلم للسعي نحو النجاح والتفّوق، " :مفاهیمیًا بأنه الدافع لإلنجاز یعّرف البحث الحالي   

 تعود هذهوالرغبة في األداء الجّید والمثابرة، وٕاتمام األعمال على وجه مرٍض في الوقت المحدد، بحیث 

وتحقیق  ، والتغلب على الصعوباتوتزیده ثقته في نفسه هاألعمال على المتعلم بشعور الرضا عن ذات

   ". ات من التفّوق واالمتیازهدف معین في مواقف تتضمن مستوی

الدافع التي یحصل أفراد عینة الدراسة على مقیاس الكلیة بالدرجةالدافع لإلنجاز إجرائیًا  ویعّرف   

، ویمكن قیاس هذا المفهوم على ضوء األبعاد التي یشملها )2009(لغرم اهللا بن صالح الغامدي لإلنجاز 

نضال، السعي نحو التفّوق، التخطیط للمستقبل، المثابرة وال: وهي في الدراسة الحالیة المقیاس المستخدم

أداء األعمال بسرعة وٕاتقان الشعور بالمسؤولیة، الثقة بالنفس وامتالك القدرة، المكافآت المادیة والمعنویة، 

  .المنافسة، االستقالل والتغلب على العوائق والصعوبات

 :قون دراسیاً المتفّو  -4.5

 وبإحدى ،هم التالمیذ المنتظمون دراسیًا في إحدى الثانویات التابعة لمدیریة التربیة لوالیة تیزي وزو   

محك على  والذین تم اختیارهم بناًء  ،غیر المعیدین الشعب العلمیة واألدبیة أقسام السنة الثالثة ثانوي من

في  المتمثل التقدیر المدرسيومحك  12/20یساوي أو یفوق  في معدلٍ  المتمثل التحصیل الدراسي

في امتحان  امتیاز أو تهنئة أو تشجیع أو لوحة شرف: إحدى التقدیرات المدرسیة التالیةالحصول على 

  . 2015/2016من السنة الدراسیة  ولالثالثي األ

  :المتأخرون دراسیاً  -5.5

وبإحدى  ،التابعة لمدیریة التربیة لوالیة تیزي وزو هم التالمیذ المنتظمون دراسیًا في إحدى الثانویات   

على  والذین تم اختیارهم بناًء  ،غیر المعیدین الشعب العلمیة واألدبیة صفوف أقسام السنة الثالثة ثانوي من

ومحك التقدیر المدرسي المتمثل في الحصول  10/20 في معدل أقل من محك التحصیل الدراسي المتمثل
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من السنة الدراسیة  ولفي امتحان الثالثي األتوبیخ  إنذار أو: المدرسیة التالیةإحدى التقدیرات على 

2015/2016 . 

  :حدود الدراسة -6

یتمثل موضوع الدراسة في البحث عن العالقة بین فاعلیة الذات وكل من الذكاء الوجداني والدافع    

من تالمیذ السنة  من الجنسین والمتأخرینلإلنجاز من جهة، الكشف عن الفروق بین المتفّوقین دراسیًا 

  . في نفس المتغیرات من جهة أخرى الثالثة ثانوي بوالیة تیزي وزو

 .فاعلیة الذات والذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز: والدراسة الحالیة تتحدد بالمتغیرات موضع البحث وهي   

أخرین من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي، وباألدوات كما تتحدد بالعینة التي تتكّون من المتفّوقین دراسیًا والمت

 ،)2007(أحمد المدني  بنت الرمزي فاطمةلالمستخدمة في الدراسة والمتمثلة في مقیاس فاعلیة الذات

لغرم اهللا بن صالح ومقیاس الدافع لإلنجاز  ،)2002( ألحمد عبد المنعم الدردیر ومقیاس الذكاء الوجداني

وبالمكان وهو مجموعة من  ،2015/2016وهو السنة الدراسیة  ،تحدد بالزمانت، كما )2009(الغامدي 

فإن إمكانیة تعمیم نتائج هذه الدراسة واالستفادة  ولذلك ،ة التربیة لوالیة تیزي وزوالثانویات التابعة لمدیری

  .منها مرتبطة بحدودها المذكورة سالفاً 
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 :تمهید

 حیثخاصة،  الشخصیةعلم نفس الموضوعات في علم النفس عامة، و فاعلیة الذات من أهم  تعتبر   

 كون أنفي  وتكمن أهمیة هذا الموضوع. ید من الباحثین في مختلف البیئاتمن قبل العد باالهتمامحظي 

 .تحقیق أهدافهو دفعه للتخطیط واإلنجاز تأن  امعتقدات الفرد حول قدراته إلنجاز مختلف المهام من شأنه

 :فاعلیة الذات مفهوم -1

 ، وهي من المفاهیم التي أصبحت شائعة مفاهیم علم النفس الحدیث أهم یعد مفهوم فاعلیة الذات من   

 .الحیوي الذي تؤدیه في دفع السلوك وتوجیهه واستمرارهفي الكتابات النفسیة، وترجع أهمیتها إلى الدور 

تتضمن اعتقاد الفرد بشأن المهارات التي یمتلكها  حیثفهي معیار النجاح في مختلف جوانب الحیاة، 

  :كما یلي وهيعدیدة ومتنوعة  ظهرت تعریفات وقد. وتؤثر في قراراته وسلوكیاته في مختلف المجاالت

 ثقة الشخص في قدراته على إنجاز السلوك بعیدًا " :فاعلیة الذات بأنها) Kirsch,1985(عّرف كیرش -

  ).53، ص2009عن النفیعي، " (عن شروط التعزیز

 تصورات األفراد حول قدراتهم لتنظیم أحكام و " :بأنها فاعلیة الذات )Bandura,1986(باندورا  وعّرف-

  ).53، ص2009عن النفیعي، ( "نشاطات الالزمة لتحقیق أداء معینوتنفیذ ال

یمكنهم من ممارسة قدر من السیطرة على أفكارهم  ذاتیاً  إلى أن لألفراد نظاماً  نفس الباحثأشار و -

التعلم من اآلخرین، تخطیط استراتیجیات بدیلة ، ومشاعرهم، ویشمل هذا النظام الذاتي قدرات للترمیز

  ). in Pajares,1995,p3(وك، االنخراط في التفكیر الذاتي تنظیم السل

قدرات األداء في مجال  على حكم شخصي للفرد" :بأنها فاعلیة الذات )Schunk,1999( شنك وعّرف-

لذلك تؤثر الفاعلیة الذاتیة على اختیار وكنتیجة  ،األنشطة فيمعین من النشاط الذي له تأثیرات متنوعة 

والتحفیز، ومستویات األداء، ومستوى  ، واالتجاه إلى تجنب تحمل المهاماألنشطة األكادیمیة والدورات

 .(In Rampp& Guffey, 1999,p13) "الجهد المبذول

األفراد حول معتقدات " :بأنهافاعلیة الذات  )Cervone & Peake,1986(وبیك سیرفون  ّعرفو -

في ذلك على المجهودات التي یبذلونها وینعكس ، مستوى الدافعیة قدراتهم في األداء واإلنجاز والتي تحدد

عن ( "وكذلك على المدة التي یستطیعون من خاللها الصمود في مواجهة العقبات والمشكالت ،أعمالهم

  ).53، ص2009النفیعي، 

ویزید  أنه كلما زادت ثقة الفرد في فاعلیته الذاتیة تزید مجهوداته ،إلى ذلك یرى سیفون وبیك وباإلضافة-

اجه الفرد موقفًا ما یكون لدیه شكوك في مقدرته إصراره على تخطي ما یقابله من عقبات، فعندما یو 
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عن ( ناجحةلحل المشكالت بطریقة وهذا ما قد یقلل من مجهوده وذلك سیؤثر في محاولته ، الذاتیة

  ).55، ص2009النفیعي، 

 ،الفرد عن أدائه للسلوك في مواقف تتسم بالغموض توقعات" :باندورا إلى فاعلیة الذات بأنهاوأشار -

وتنعكس هذه التوقعات على اختیار الفرد لألنشطة المتضمنة في األداء، وكمیة الجهود المبذولة ومواجهة 

  ).28، ص2015عن حدان، ( "الصعاب وٕانجاز السلوك

 مجموعة من التوقعات العامة" :نهابأ فاعلیة الذات )Sayers & al,.1987(سایرز وآخرون  رفّع و -

على الخبرة الماضیة، والتي تؤثر في توقعات النجاح في المواقف  التي یمتلكها الشخص والتي تقوم

  ).53، ص2009عن النفیعي، ( "الجدیدة

معتقدات الفرد إلثارة الدافع : "بأنها فاعلیة الذات )Wood & Bandura,1989(ندورا اوود وب وعّرف-

  .(In Gist & Mitchell, 1992,p148) "المعرفي لإلنجاز لتلبیة مطالب موقف معین

إلى أن أحكام فاعلیة الذات تتضمن أحكام األفراد ) Gist & Mitchell,1992(وأشار جیست ومیتشل -

 أثناء اكتسابهرات التي تطرأ على فاعلیة الذات الفرد كما تشمل الحكم على التغیّ ، على إنجاز مهمة محددة

عن (بطریقة مباشرة  هسلوكبالتجارب، باإلضافة إلى العوامل الدافعیة التي تحّرك  هالمعلومات وقیام

  ).53، ص2009النفیعي، 

األفراد في  اعتقادات" :بأنها فاعلیة الذات )Hallin & Danaher,1994(هالینان ودناهیر  وّعرف-

، 2009عن النفیعي، ( "إحراز األهداف وٕانجاز السلوكوعلى  ،لى األداء في مجاالت معینةتهم عاقدر 

  ).53ص

معتقدات األفراد حول قدراتهم إلنجاز مستویات معینة : "إلى أن فاعلیة الذات هي) 1994( وأشار باندورا-

من األداء التي تؤثر في حیاتهم، وهي التي تحدد كیف یشعرون، ویفكرون ویحفزون أنفسهم، وأن 

، معتقدات الفاعلیة الذاتیة تنتج تأثیرات من خالل أربعة عملیات أساسیة وتشمل العملیات المعرفیة

 ).416، ص2010عن بني خالد، ( "والوجدان، والحوافز، واالختیار

عبارة عن توقعات محددة : "بـأنهافاعلیة الذات  (Maddux & Meier, 1995)مادوكس وماییر  وّعرف-

  ).416، ص2010عن بني خالد، " (ترتبط بسلوك محدد في موقف محدد

 ما بنجاح والذي إدراك الفرد لقدراته على أداء سلوك: "بأنها فاعلیة الذات )Vasil,1996(فازیل  وّعرف-

  ).53، ص2009عن النفیعي، ( "خالل الخبرات االجتماعیةیستمد ویصاغ من 
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فاعل الفرد مع البیئة، میكانزم ینشأ من خالل ت: "أن فاعلیة الذات هي) Murphy,1997(ویرى مورفي -

وهي تعكس ثقة الفرد  ،المهمةوالسلوكیة الخاصة بإلمكانیته المعرفیة، ومهاراته االجتماعیة  واستخدامه

 ).54، ص2009عن النفیعي، ( "وقدرته على النجاح في األداء بنفسه

إلى فاعلیة الذات تعبر عن أسلوب الفرد في تفسیر نجاحه أو ) 1998(وأشار البیلي، قاسم والصمادي -

  ).416، ص2010عن بني خالد، ( "اقف معینةفشله في مو 

 ي قدراته التي یعبر عنها من خاللثقة الفرد الكامنة ف" :فاعلیة الذات بأنها) 2001( وّعرف العدل-

  ).131، ص2001العدل، ( "المواقف الجدیدة أو المواقف ذات المطالب الكثیرة وغیر المألوفة

 "معینةاعتقادات الفرد في قدرته إلنتاج مهمة : "فاعلیة الذات بأنها) Gillihan,2002(وعّرف جیلیهان -

  ).54، ص2009عن النفیعي، (

مجموعة من التوقعات التي تجعل شخصًا ما یعتقد بأن " :فاعلیة الذات بأنها) 2004( أبو عالموّعرف -

  ).27ص  2016سهیل یوسف،  عن( "المسار الذي سیتخذه نحو أداء عمل معین سیحظى بالنجاح

الذي من خالله یتكامل األشخاص ویطبقون  المیكانیزم" :فاعلیة الذات بأنها) 2004( دردیروّعرف ال-

مهاراتهم المعرفیة والسلوكیة واالجتماعیة الموجودة على أداء مهمة معینة، ویعبر عنها بأنها صفة 

  ).27ص  2016عن سهیل یوسف، ( "شخصیة في القدرة على أداء المهام بنجاح في مستوى معین

 ام الفرد وتوقعاته حول قدرته علىتشیر إلى أحك": فاعلیة الذات بأنها) 2006( العلى وسحلول وّعرف-

األداء في مواقف تتسم بالغموض، وتؤثر تلك األحكام في اختیار الفرد لألنشطة المتضمنة في ذلك 

 ).102، ص2006العلى وسحلول، ( "األداء، وفي المجهود، ومواجهة الصعاب، وٕانجاز السلوك

"بأنها الذات فاعلیة )2007( مدنيال ت فاطمة بنت رمزيوّعرف- شیر إلى الثقة تمعتقدات الفرد التي : 

، والمثابرة، والعمل على تحقیق األهداف في المجال األكادیمي واالجتماعي، من خالل اإلرادةبالذات، وقوة 

، 2007مدني، ( "التنظیم واالهتمام بالوقت والتوجه نحو المستقبل، وبذل الجهد للتغلب على الصعوبات

  .)55ص

"بأنها فاعلیة الذات )2012(أبو غالي  وعّرف- معتقدات یمتلكها الفرد تحدد قدرته على أداء السلوك : 

وتوجیهه، مما ینعكس على األنشطة التي یقوم بها، والكیفیة التي یتعامل معها في المواقف التي تواجهه 

  .)625، ص2012أبو غالي، ( "في الحیاة
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اعتقاد الفرد الشخصي أنه یملك القدرات والمهارات الالزمة : "بأنها فاعلیة الذات )2012(هیام  وعّرف-

ذلك، فضال عن التواصل الفعال  إتمامإلنجاز أهدافه، مما یؤهله للتخطیط وتحقیق األهداف ومثابرته في 

 .)152، ص2012هیام، ( "مع اآلخر

وثقة في قدراته على تنظیم مدى قدرة التلمیذ : "إلى فاعلیة الذات بأنها )2014( لودیمیدون وأبي موأشار -

، 2014میدون وأبي میلود، ( "تحقیق مستوى من األداء والتحصیلالنشاطات المرغوبة، وتنفیذها ل

  ).109ص

  :تعقیب على التعریفات السابقة-

تشیر إلى معتقدات الفرد حول  ،یمكن القول بأن فاعلیة الذاتسابقة الالتعریفات  ما تقدم من من خالل  

حیث تؤهله تنعكس على األداء الذي یقوم بها، قدراته لتنفیذ النشاطات الالزمة في مجال معین، والتي 

  .تحقیق أهدافه المنشودةو للتخطیط والمثابرة إلتمام المهام 

 :یة الذات هيالذي یرى أن فاعل) 2007( تعریف فاطمة بنت الرمزي المدني ةالحالی وتتبنى الدراسة   

، والمثابرة، والعمل على تحقیق األهداف في اإلدارةشیر إلى الثقة بالذات، وقوة تمعتقدات الفرد التي 

المجال األكادیمي واالجتماعي، من خالل التنظیم واالهتمام بالوقت والتوجه نحو المستقبل، وبذل الجهد 

  .للتغلب على الصعوبات

 :وعالقتها بالمفاهیم األخرى فاعلیة ذات -2

  :فاعلیة الذات ومفهوم الذات -1.2

م وجود بعض أوجه التشابه ُینظر إلى فاعلیة الذات ومفهوم الذات على أنهما بنائین منفصلین رغ   

 Pajares(وباجرس ومیلر ) Pajares & Kranzler,1995(یرى كل من باجرس وكرنزل .بینهما

&Miller,1995 (النظرة أو الرؤیة إلى الذات التي یتم تشكیلها عن طریق الخبرة  هو أن مفهوم الذات

فمفهوم الذات یسمح لفهم مواقف األفراد اتجاه ذواتهم، . مات التي أدلى بها األفرادویالتقو  المباشرة للفرد

تكوین یشیر إلى كینونة الفرد، وهي فهو . هم العامة نحو البیئة الخارجیةوالطریقة التي یغیرون بها تصورات

مات الخاصة بالذات، ویشتمل على معتقدات دركات الشعوریة والتصورات والتقویمعرفي منظم ومتعلم للم

م الذات نات تقوین من مكّو تعد فاعلیة الذات مكّو  بینما القیمة الذاتیة المرتبطة بالكفاءة المدركة لدى الفرد،

  ). 64، ص2007مدني،العن (
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فاعلیة الذات ال تحتوي على الشعور بالذات، ومفهوم الذات أشمل وأعم من فاعلیة باإلضافة إلى أن    

  ).63، ص2013الجبوري،(الفرد على الكفاءة والشعور بالذات التي یؤدیها الذات، إذ یحتوي 

أن مفهوم الذات یعتمد على معاییر البیئة الثقافیة ) Pajares & schunk, 2001(ویرى باجرس وشنك 

  ).127، ص2009،ةحسون عن(ة الذات لیس لها انعكاسات ثقافیة بینما فاعلی االجتماعیة،

أن مفهوم الفاعلیة الذاتیة المدركة قریب الشبه من مفهوم الذات، إّال أن ) 2004( ویذكر أبوعالم    

أما الفاعلیة . مفهوم الذات له طابع عام، ولذلك یوصف الناس بأن لدیهم مفهوم ذات مرتفع أو منخفض

ص  2016عن سهیل یوسف، (تیة فهي أكثر خصوصیة إذ ترتبط بمجاالت ومواقف وأعمال معینة الذا

27.(  

أما فاعلیة الذات . ویرى بعض الباحثین أن مفهوم الذات متعدد األبعاد ومكّوناته اجتماعیة ومعرفیة   

والفرق بین مفهوم الذات وفاعلیة الذات یكمن . فهي أحادیة البعد والذي یعبر عن سیادة الجانب المعرفي

كما یكمن الفرق . برات السابقةفي التقویم المعرفي للفرد لقدراته ألداء مهام محددة والتي تعتمد على الخ

بینهما في طبیعة التقویم المعرفي للموقف، ومعناه عندما یقّیم الفرد نفسه مقارنة باآلخرین فإن ذلك یشیر 

فإن ذلك یشیر إلى فاعلیة  ،إلى مفهوم الذات، لكن عندما یقارن الفرد نفسه بالخبرات السابقة التي یمر بها

یم في مفهوم الذات معیاري المرجع، بینما التقویم في فاعلیة الذات هو الذات المدركة، لذلك فإن التقو 

  ).23، ص2007جنان حنا، (عي المحك مرج

 :فاعلیة الذات وتقدیر الذات -2.2

س مصطلحي تقدیر الذات وفاعلیة الذات بطریقة تبادلیة، وكأنهما یمثالن نف یتم استخدام غالبا ما    

فالفاعلیة الذاتیة تتعلق بتقییم الفرد لمهاراته الشخصیة في حین أن تقدیر  ،ولكنها مختلفان تماما الظاهرة

الذات یتعلق بتقییمات األفراد لقیمتهم الذاتیة، فقد یعتبرون أنهم غیر فاعلین في نشاط معین دون فقدان 

ي یحصلون علیه، تقدیرهم بالذات، كما وأن الفاعلیة الذاتیة تتنبأ باألهداف التي یحددها األفراد، واألداء الذ

  .(Bandura, 1997pp10-11)في حین أن تقدیر الذات ال یؤثر على األهداف أو األداء 

إلى أن تقدیر الذات یدور حول حكم الفرد على قیمته، بینما مفهوم فاعلیة ) 2003(أشارت صابر و    

تقدیر الذات یعني بالجوانب الذات یدور حول اعتقاد الفرد في قدرته على إنجاز الفعل في المستقبل، وأن 
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وأن تقدیر الذات وفاعلیة الذات بعدان  ،ا فاعلیة الذات فهي غالبا معرفیةالوجدانیة والمعرفیة معا، بینم

  .)64، ص2013الجبوري،  عن(هامان لمفهوم الذات ألنهما یساهمان في صیاغة مفهوم الفرد عن نفسه 

الموجودة بینها والمتمثلة في كون فاعلیة الذات  االختالفاترغم  متداخالنأن المفهومین  ویرى البعض   

فاعلیة الذات ، بینما تقدیر الذات فهو ال یؤثر في األهداف، كما وأن داف المسطرة من قبل الفردتتنبأ باأله

وكال المفهومین مهمان كونهما . لها جانب معرفي غالبا، بینما تقدیر الذات فله جانب وجداني ومعرفي

  .بكینونة الفرد، ویساهمان في تشكیل مفهوم الذاتمتعلقان 

 :ومركز التحكمفاعلیة الذات  -3.2

 روتر هو مفهوم اشتقه (Locus of control) مركز التحكمأن ) 1994(ذكر أبو ناهیة     

)Rotter,1954(  طریقة إدراك الفرد ألحداث التعزیز التي من نظریته في التعلم االجتماعي، ویعني

أن هناك اختالف في تفسیر معنى األحداث بین األفراد وبالتالي في إدراكهم  روتربحیث رأى  ،تحدث له

 التحكم لمركزفئة سماهم أصحاب االتجاه الداخلي : لسلوكهم، وقد فرق بین فئتین من األفراد لمركز التحكم

جابیة أو السلبیة تحدث فهم یعتبرون أن النتائج اإلی ،(Internal control)الداخلي  التحكمأو ذوي إدراك 

أو ذوي إدراك  لمركز التحكمنتیجة لألفعال والسلوكیات الخاصة بهم، وفئة أصحاب االتجاه الخارجي 

لتي تحدث لهم نتیجة ، فهم یعتبرون النتائج االیجابیة أو السلبیة ا(External control)الخارجي التحكم 

أي یعتقد  ،یرتبط بتوقع النتائج مركز التحكم وفق روترأن ) 2002(اللحیاني  ویذكر .لظروف خارجیة

األفراد أن األمور التي تحدث لهم هي تحت سیطرتهم الخاصة أو خارج نطاق سیطرتهم، في حین مفهوم 

الداخلي  بمركز التحكمفاعلیة الذات یتعلق بالقدرة على القیام بالسلوك لتحقیق األهداف المنشودة، والتمتع 

 Manstead(مانستید وایكیال  في حین أشار .أن الشخص یتمتع بفاعلیة الذات العالیة ال یعني بالضرورة

&Eekelen,1998(  وفاعلیة الذات، فكال البنیتین تهتم بتحدید  مركز التحكمإلى أن هناك تداخل بین

القیام بأي سلوك  ، واالعتقاد بالقدرة على)مركز التحكم(بسهولة أو الصعوبة المدركة ألداء أحد السلوكیات 

 ).67-66، ص2007المدني،  عن(
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  :فاعلیة الذاتل ةنظریال التناوالت -3

  :لباندورا نظریة فاعلیة الذات -1.3

التي وضع  )Social cognitive theory( االجتماعیةنظریة إلى النظریة المعرفیة ال هذه تستند   

والتي أكد فیها بأن أداء الفرد یمكن أن  ،)Albert Bandura,1986(باندورا  أسسها العالم الكندي ألبرت

  . ر من خالل المقابلة بین السلوك ومختلف العوامل المعرفیة والشخصیة والبیئیةیفّس 

(أسس التفكیر واألداء"یشیر باندورا في كتابه و      "Social foundations of thought 

andaction,1986(  لهذه " المعرفیة االجتماعیة"أعطى اسم إلى النظریة المعرفیة االجتماعیة، وقد

التعلم : مثل للنظریة المتداولة في والمفاهیم األساسیة ،نظریات التعلم االجتماعي في النظریة لبعدها السائد

 والتنظیم الذاتي القدرة على الترمیز، التعلم من خالل التجربة غیر المباشرة، الفاعلیة الذاتیة، بالمالحظة

(In Bicking & al., 2008, pp50-51).  

 في یؤثر اعتقاد الفرد في قدراته أن) Self-efficacy theory( الذاتفاعلیة ة نظری یرى باندورا فيو    

  . (Perrault, Brassart& Dubus, 2010,p2)تنظیم وتنفیذ مهمة في موقف ما أو في سیاق محدد 

في هذه النظریة، وهو فكر مرجعي ذاتي یستخدم للتوسط بین  رئیسیاً  فاعلیة الذات عنصراً  وتعتبر   

  . (In Rampp& Guffey, 1999,p40)المعرفة والسلوك 

یشعر أنه غیر قادر  والمرء الذي .الفردهي عامل أساسي في نشاطات  فاعلیة الذات أن باندورا ویرى   

جمیع  فيتوثر  الذات ففاعلیة. على تحقیق نتائج مرضیة في مجال معین، فهو ال یحاول اإلنجاز

  . (In Lecomte, 2004,p60)نشاطاته 

فكل فرد . الداخلیة للفرد والمثیرات الخارجیة ینظم من خالل المثیرات وفق باندورا لنشاط اإلنسانياإن    

لدیه نوع من السیطرة على األحداث التي تحكم حیاته، والتي یمكنه ممارستها بشكل فّعال من أجل بناء 

األداء البشري بوصفه تفاعل دینامیكي بین المثیرات الشخصیة والسلوكیة  ویرى نفس الباحث أن .هحیات

  .الحتمیة المتبادلة مبدأ (1986) باندورار وعلى هذا األساس تصّو . والبیئیة

) 29، ص 2016سهیل یوسف، (و )36، ص2005أبو هاشم،( الوارد في )1986(باندورا  ویشیر   

في إعطاء الناتج  ةتبادلمنة لنموذج الحتمیة الأفضلیة ألي عامل من العوامل الثالثة المكّو إلى عدم وجود 

أو  بالتوقعات" یسمىما  النهائي للسلوك، وأن كل عامل من هذه العوامل تحتوي على متغیرات معرفیة
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وهو ما  ،سواء كانت هذه التوقعات أو األحكام الخاصة بإجراء سلوك ما أو الناتج النهائي له "األحكام

  ".بفاعلیة الذات" باندوراسماه 

المالحظة، حتى وٕان كانت بدون تعزیز أو عقاب وهذه  السلوكیاتأن الفرد یتعلم  باندورا یعتقدكما    

 & In Bicking) تباه واالحتفاظ واإلنتاج والتحفیزالمالحظة یمكن تعلمها فقط من خالل االن السلوكیات

al., 2008, p51).  

فاالنتباه هو قدرة الفرد على االلتزام بشكل انتقائي إلعادة إنتاج المالحظات التي تحتفظ في الذاكرة،    

ینخرط  فإنه، ما سلوكعندما یالحظ الفرد  ، حیثالترمیزب والتي تعرفلبیئة، ا من استخراجها یمكنوالتي 

فذلك وكلما شارك الفرد في السلوك، وأدى ذلك إلى نتائج  .اإلنتاجبفي سلوك المالحظ، والذي یشار إلیه 

   (in Bicking & al., 2008,p51).ده في المستقبلیقلّ السلوك و  لیتبنى ذلك له دافعهو 

 فهو.والبیولوجیة والبیئیةال ونشط یسیر وفق القوى الخارجیة ككائن فّع  الفرد أن) 2003( ویرى باجرس   

 ,In Joet) حیاته المؤثرة فياألحداث  فيیملك الثقة في قدراته لإلنجاز، مما یؤدي به إلى التأثیر 

2009, p68).  

المهام  أثناء مثابرتهو  وحوافزه هافعو د ستقلوما لم یعتقد الفرد أن أفعاله تؤدي إلى النتیجة المرجوة،    

فالفرد یمیل  .التي یتخذها هالخیارات التي یتخذها الفرد، ومسارات عمل فيؤثر الفاعلیة الذاتیة تف. الصعبة

  . إلى تحدید المهام واألنشطة التي تشعر بالثقة، ویحاول تجنب المهام التي تفتقر للثقة

ألن ارتفاع الشعور  ،تحدد فاعلیة الذات أیضا الجهد والمثابرة لمواجهة المهام والمواقف الصعبةكما    

   (in Bicking & al., 2008,p52).بالفاعلیة مرتبط بزیادتها

: ل الفرد معتقدات الخاصة به عن طریق الحصول على معلوماته من أربعة مصادر رئیسیة هيویشكّ    

 الذاتیةالفعالیة لذا تعتبر . والحاالت العاطفیة ات االجتماعیة، الخبرة غیر المباشرة، االتجاهاإلتقانخبرة 

الدافع وعملیة التفكیر والحالة االنفعالیة وأنماط  فيفي التنظیم الذاتي الذي یؤثر  اً مهم عامالً  للفرد

المراقبة الذاتیة و ، واالتساقالدرجة التي ینظم بها الفرد أعماله وسلوكیاته تنطوي على الّدقة و . السلوك

على وضع معنى لتجاربه السابقة، واستكشاف  اً الفرد قادر یكون من خالل التأمل الذاتي ف. واألحكام

 In) م الذاتي، وتغییر طریقة تفكیره وسلوكهخاصة بالذات، واالنخراط في التقویاإلدراك، ومعتقداته ال

Bicking & al., 2008, p52).  
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 .طریقة تفكیرهو  تقویم وضبط سلوكهبأن القدرة على التأمل تسمح للفرد ) 1996( باندورایعتبر و    

  .(In Joet, 2009,p68)علیة الذاتیة تساعده على التحكم في أفكاره ومشاعره فالفا

 لى تفسیر سبب االختالف في السلوكساعد عتكما أن االختالفات في الفاعلیة الذاتیة بین األفراد    

 in Rampp(المماثلة اإلنساني على نطاق واسع، حتى عندما یكون لدیهم المعرفة والمهارات 

&Guffey,1999,p41 .(  

 والصلیبي )31-30ص ص  2015( دانحو  )55-54، ص ص 2009(النفیعي  ونقًال عن   

النظریة والمحددات االفتراضات  فإن، )27، ص 2016( سهیل یوسفو  )36-35صص ، 2015(

  :هي على النحو التاليالمنهجیة التي تقوم علیها النظریة المعرفیة االجتماعیة 

یتعلم الفرد من خالل التمثیل الرمزي لألحداث الخارجیة، وهذا  معرفي حیثالكثیر من التعلم اإلنساني - 1

اإلدراك : التمثیل یتضمن النظم اللغویة والصور الذهنیة والرموز الموسیقیة والعددیة ومجاالت وظیفیة، مثل

عرفة وحل المشكالت والدافعیة، كلها تدخل في عملیة تحدید األحداث الخارجیة المالحظة، كما تتدخل الم

الدافعیة عن في السلوك القائم على حل المشكالت عند الفرد، وفي بناء حلول جدیدة كما تتدخل في 

ویمتلك األفراد القدرة على عمل الرموز والتي تسمح بإنشاء نماذج داخلیة للتحقق . طریق تقدیم البواعث

االختبار الفرضي لهذه المجموعة من فاعلیة التجارب قبل القیام بها، وتطویر مجموعة مبتكرة من األفعال و 

 .من األفعال من خالل التنبؤ بالنتائج واالتصال بین األفكار المعقدة وتجارب اآلخرین

فعندما تحدث استجابة فإنها تؤدي إلى  .أحد المصادر الرئیسیة للتعلم اإلنساني هو نتاج االستجابات- 2

وهذه التأثیرات ثالثیة  سلوك للفرد، فينتیجة إیجابیة أو سلبیة أو محایدة، وتمارس تأثیرها 

إن معظم أنواع السلوك ذات هدف معین، كما أنها مّوجهة عن  .المعلومات، الدافعیة، والتعزیز:األبعاد

القدرة على التفكیر المستقبلي، كالتنبؤ أو التوقع وهي تعتمد بشكل كبیر على القدرة على عمل  طریق

 .الرموز

 إلنساني كثیرا ما ُیكتسب عن طریقفالسلوك ا .عن طریق المالحظةرئیسي للتعلم یتم المصدر ال- 3

  . فالنظریة المعرفیة االجتماعیة ترى أن المالحظة هي المصدر الرئیسي للتعلم. نو اآلخر  همالحظة ما یفعل

 یتعلم األفراد عن طریق مالحظة سلوك اآلخرین ونتائجها، والتعلم عن طریق المالحظة یقّلل بشكل كبیرو 

 ، والتي لیس مناالعتماد على التعلم بالمحاولة والخطأ، ویسمح باالكتساب السریع للمهارات المعقدةمن 

  .الممكن اكتسابها عن طریق الممارسة فقط
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  :وهي أربع عملیات لتفسیر الحدث التعلیمي الكامل باندوراوفي دراسة التعلم بالمالحظة حدد *

الفشل في التعلم بالمالحظة یكمن في نقص جزء أن و . االنتباه، االحتفاظ، االستخراج الحركي، الدافعیة   

الفرد  في، فمجرد وجود النموذج ال یؤثر "االنتباه"وأولى هذه العملیات هي . أو أكثر من هذه األجزاء

فالمادة المراد تعلمها بالمالحظة البد من أن  ،"االحتفاظ"والعملیة الثانیة تتمثل في  .المالحظ ما لم ینتبه له

والعملیة الثالثة . توضع لها رموز وتخزن على األقل طوال الوقت الالزم لحدوث االستجابة المالحظة

بسلوك النموذج، ویحتفظ بصورة مناسبة  كافیاً  یهتم الفرد اهتماماً  حیث" االستخراج الحركي"تتمثل في 

رموز، ولكن قد ال یمكن إعادة إنتاج السلوك إذا كانت القدرة الحركیة غیر بالمثیرات التي ُوضعت لها ال

، إذ قد ال یكون كل من االنتباه واالحتفاظ واالستخراج الحركي "الدافعیة"أما العملیة الرابعة فهي . مناسبة

لذلك فلن تكون  اً لكن ما لم یكن هناك سبب ،، فاالستجابة یمكن اكتسابها واالحتفاظ بها وأدائهاتماماً  كافیاً 

  :ونستنتج من العملیات األربعة ما یلي. االستجابة ظاهرة

 .عملیة االنتباه تتأثر بالنموذج والشخص المالحظ وظروف الباعث- أ

 .الترمیز واإلعادة یساعدان لعملیة االحتفاظ-ب

 .عملیة االستخراج الحركي تتضمن صورا عقلیة وأفكار لترشد األداء الظاهر- ج

 .أو التعزیز الذاتي/فعیة تتأثر بالتعزیز الخارجي، التعزیز البدیل وعملیة الدا-د

 .معلومات االستجابة في التعلم بالمالحظة تنتقل خالل التوضیح المادي أو الكلمات أو الصور-ه

 .التعرض لنموذج ما قد یؤدي إلى آثار مختلفة-و

  .التعلم بالمالحظة مصدر رئیسي للقواعد أو المبادئ-ز

األفراد القدرة على التأمل الذاتي والقدرة على تحلیل وتقویم األفكار والخبرات الذاتیة، وهذه یمتلك - 4

  .القدرات تتیح التحكم الذاتي في كل من األفكار والسلوك

یمتلك األفراد القدرة على التنظیم الذاتي عن طریق التأثیر في التحكم المباشر في سلوكهم، وعن طریق - 5

شخصیة كما یضع األفراد معاییر . ظروف البیئیة، والتي بدورها تؤثر في السلوكاختیار أو تغییر ال

، ویقومون بتقویم سلوكهم بناء على هذه المعاییر وبالتالي یمكنهم بناء حافز ذاتي یدفع ویرشد لسلوكهم

  . السلوك

حیث ، المعقدةالعصبیة - األبنیة النفسیةإن كل من القدرات السابقة هي نتیجة تطور المیكانیزمات و - 6

  . تتفاعل كل من القوى النفسیة والتجریبیة لتحدید السلوك وتزویده بالمرونة الالزمة
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 والسلوك بطریقة) لیة وبیولوجیةنفعاا ،معرفیة(الداخلیة  الذاتیة تتفاعل كل من األحداث البیئیة والعوامل- 7

فاألفراد یستجیبون معرفیًا وانفعالیًا وسلوكیًا إلى األحداث البیئیة، ومن خالل القدرات المعرفیة  .متبادلة

في الحاالت  البیئة ولكن أیضاً  فيلیس فقط  والذي بدوره یؤثر ،یمارسون التحكم على سلوكهم الذاتي

افتراضات النظریة المعرفیة من أهم  ةتبادلمالمبدأ الحتمیة ، ویعد لمعرفیة واالنفعالیة والبیولوجیةا

  .االجتماعیة

  

  

  

  

 

عن سهیل یوسف، ( مبدأ الحتمیة المتبادلة وفق نظریة فاعلیة الذات لباندورانموذج  :)1( شكل رقم

  .)29، ص 2016

وبالرغم من أن هذه مبدأ الحتمیة المتبادلة وفق نظریة فاعلیة الذات لباندورا،  )1(ویوضح الشكل    

 .قوة متكافئة أنها ذات أو ،في وقت متزامن المؤثرات ذات تفاعل تبادلي إال أنها لیست بالضرورة تحدث

عرفیة والذاتیة في نموذج الحتمیة المتبادلة التابع نظریة فاعلیة الذات بشكل رئیسي بدور العوامل المتهتم و 

االنفعال والسلوك، وتأثیر كل من  فيذلك فیما یتعلق بتأثیر المعرفة للنظریة المعرفیة االجتماعیة، 

  ).29، ص 2016سهیل یوسف،  عن(. المعرفة فياالنفعال والسلوك واألحداث البیئیة 

وتؤكد نظریة فاعلیة الذات على معتقدات الفرد في قدرته على ممارسة التحكم في األحداث التي تؤثر    

 الفرد یعإلى جانب اهتمامها بالمهارات التي یمتلكها الفرد تهتم كذلك بما یستطحیاته، ففاعلیة الذات  في

باندورا أن األفراد یقومون بمعالجة وتقدیر ودمج مصادر المعلومات  ویرى .یمتلكهاعمله بالمهارات التي 

، وبالتالي لقدراتجهد المبذول الالزم لهذه اوتحدید ال ،المتنوعة المتعلقة بقدراتهم وتنظیم سلوكهم االختیاري

واالختیار المحدد لألهداف، واألحداث ذات  تمتلك التوقعات المتعلقة بالفاعلیة الذاتیة القدرات الخالقة

األهداف الموجهة، والجهد المبذول لتحقیق األهداف، واإلصرار على مواجهة الصعوبات والخبرات 

  ).29، ص 2016سهیل یوسف،  عن(االنفعالیة 

 الفرد

 البیئة السلوك
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إلى ) Zimmerman & Riggo, 1985( یشیر زیمرمان وریغووطبقًا لنموذج مبدأ الحتمیة المتبادلة    

وتطلق العوامل الشخصیة  ،)شخصیة، سلوكیة وبیئیة(أن المتعلم یحتاج إلى عدد من العوامل المتفاعلة 

 ).29، ص 2016سهیل یوسف،  عن( على معتقدات الفرد حول قدراته واتجاهاته

  :وبونینجشیل ومورفي نظریة  -2.3

 Shell, Murphy(شیل ومورفي وبونینج نظریة  تشیر )30، ص2016، سهیل یوسف(نقًال عن    

&Bruning,1989( ینشأ من خالل تفاعل الفرد واستخدامه " میكانیزم"أن فاعلیة الذات عبارة عن  إلى

إلمكاناته المعرفیة ومهاراته االجتماعیة والسلوكیة الخاصة بالمهمة، وهي تعكس ثقة الفرد بنفسه وقدرته 

أما توقعات المخرجات أو الناتج النهائي للسلوك فهي تتحدد في ضوء . على النجاح في أداء المهمة

، أو الوصول إلى أهداف یتصّوره الفرد عن طبیعة هذه المخرجات العالقة بین أداء المهمة بنجاح وما

وقد بّینت هذه النظریة أن التوقعات الخاصة بفاعلیة الذات عند الفرد تعبر عن إدراكه إلمكاناته . السلوك

المعرفیة ومهاراته االجتماعیة والسلوكیة الخاصة باألداء أو المهمة المتضمنة في السلوك، وتنعكس على 

في تلك وقدرته على استخدامها قة الفرد بنفسه وقدرته على التنبؤ باإلمكانات الالزمة للموقف مدى ث

  .ففاعلیة الذات لدى األفراد تنبع من سماتهم الشخصیة العقلیة واالنفعالیة واالجتماعیة. المواقف

  :شفرزرنظریة  -3.3

 إلى )31-30صص ، 2016سهیل یوسف، ( الوارد في * )Schwarzer,1994(وینظر شفرزر      

فاعلیة الذات على أنها عبارة عن بعد ثابت من أبعاد الشخصیة، تتمثل في قناعات ذاتیة، وفي القدرة على 

 وأن توقعات الفاعلیة ،التغلب على المتطلبات والمشكالت الصعبة التي تواجه الفرد خالل تصرفاته الذاتیة

تنسب لها وظیفة توجیه السلوك، وتقوم على التحضیر أو اإلعداد للتصرف وضبطه والتخطیط الواقعي له 

بصورة سلبیة مع  ترتبط المستوى االنفعالي علىفهي  .ألنها تؤثر في الكیفیة التي یشعر ویفكر بها الناس

ترتبط بالمیول التشاؤمیة المستوى المعرفي  وعلىمشاعر القلق واالكتئاب والقیمة الذاتیة المنخفضة، 

 . وبالقلیل من قیمة الذات

 

 

*Les travaux de Schwarzer et Fuchs(1995,1996) ont développé la théoriedu processus du comportement de santé 
ou l’approche des processus d’action de santé : HAPA (health action process approach). 
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ویبّین شفرزر أنه كلما زاد اعتقاد الفرد بامتالكه سلوكیات توافقیة من أجل التّمكن من حل مشكلة ما    

وعندما یواجه الفرد مشكلة  .كان أكثر اندفاعًا لتحویل هذه القناعات أیضًا إلى سلوك فاعل ،بصورة عملیة

ه القدرة على القیام بهذا السلوك أو موقف ما یتطلب الحل، فإن الفرد قبل أن یقوم بسلوك معین یسند لنفس

القدرة الشق الثاني من فاعلیة یشّكل إدراك هذه وهذا ما یشّكل الشق األول من فاعلیة الذات، في حین 

الفاعلیة الالزمة للقیم بسلوك ما  الذات، أّي عندما یكون مقتنعًا على أساس من المعرفة والقدرة بأنه یمتلك

 ).8، ص2001عن زیدان، (لوكه نحو جهة معینة بصورة ناجحة، فإنه بذلك یوجه س

 :توقعالنظریة  -4.3

التي  )V. Vroom,1964(فروم فیكتور  *)Expectancy theory( توقعال وضع أسس نظریة   

یستطیع إجراء عملیات عقلیة كالتفكیر قبل اإلقدام على سلوك محدد، وأنه سوف  اإلنسانتفترض أن 

یختار سلوكًا واحدًا بین عدد من بدائل السلوك الذي یحقق أكبر قیمة لتوقعاته، من حیث النتائج ذات 

  ).31، ص2016عن سهیل یوسف، (عمله النفع التي ستعود علیه وعلى 

العدیدة ویلعب عنصر التوقعات دورًا مهمًا في جعل الفرد یتخذ قرارًا في اختیار نشاط معین من البدائل     

أن دافعیة الفرد ألداء عمل معین هي محصلة لثالثة ، ف)149، ص 2003، ماهر(ونقًال عن . المتاحة

  :عناصر

    .)Expectancy( والذي یعرف بـ معینتوقع الفرد أن مجهوده سیؤدي إلى أداء - أ

  .)Instrumentality(والذي یعرف بـ  عائد ماديتوقع الفرد أن هذا األداء هو الوسیلة للحصول على -ب

  .)Value(والذي یعرف بـ  لهالعائد الذي یحصل علیه ذو منفعة وجاذبیة توقع الفرد أن - ج

العناصر الثالثة المشكلة من التوقع والوسیلة والمنفعة تمثل عملیة تقدیر شخصي للفرد، وأنه  إن   

 .فإن هذه العناصر الثالثة تمثل عناصر إدراكیة وعلیه. ف األفراد یختلف التقدیرباختال

 

 

 

*Expectancy theory ouLa théorie des attentes ou théorieEIV (Expextancy-Instrumentality-Value) ouVIE 
(valence-instrumentalité- Expectation) contrairement à Maslow et Herzberg ne se focalise pas sur les besoins 
mais relie La motivation d’un individu à ses attentes et ses chances qu’il possède de les atteindre. 
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  لدیه القدرة والوعي بإمكانیة البحث في ذاته عن العناصر الثالثة السابقةوترى نظریة التوقع أن الفرد    

  ).149، ص 2003عن ماهر، ( وٕاعطائها تقدیرات وقیم

  .)من تصمیم الباحثة(توقع لفروم النظریة  :)2(شكل رقم

  

  :تعقیب على النظریات السابقة-

یتبّین من النظریات السابقة أن فاعلیة الذات تمثل جزءًا من إدراك الفرد واعتقاداته، كما أنها نتاج     

تفاعل بین الفرد والبیئة تؤثر فیها الخبرات الماضیة، وتنعكس على خبرات الفرد المستقبلیة إیجابًا أو سلبًا 

الذاتیة مثلما یختلفون في اعتقاداتهم، وأن هذه  بناء على أثر الخبرة السابقة، ویختلف األفراد في فاعلیتهم

  . االعتقادات واألحكام هي التي تحّرك األفراد وتمثل فاعلیتهم الذاتیة، وهي محددات سلوكهم

 .نجد أن باندورا قدم نظریة متكاملة لفاعلیة الذات موضحًا كیفیة تكوینها وتأثیرها في السلوك اإلنساني   

وعلى عامًا في الفاعلیة الذاتیة للفرد، زیولوجیة والوجدانیة االنفعالیة تؤثر تأثیرًا كما بّینت أن البنیة الفی

  .مختلف مجاالت وأنماط الوظائف المعرفیة والحسیة والعصبیة لدیه ألنها جزء من شخصیته

 ومن خالل عرض النظریات السابقة لفاعلیة الذات، نجد أنها تؤكد على أن جمیع العملیات التي تحدث   

في  لتغیرات النفسیة والسلوكیة تعمل على تعدیل الشعور بفاعلیة الذات، كما أنها تشیر إلى معتقدات الفردا

التحكم في األحداث التي تؤثر في حیاته، فهي ال تهتم بالمهارات التي یمتلكها الفرد  قدرته على ممارسة

  .تلكهافحسب، وٕانما تهتم أیضًا بما یستطیع الفرد عمله بالمهارات التي یم

  

  

  

توقع الفرد أن العائد الذي 

یحصل علیه ذو منفعة 

 )Value( وجاذبیة له

توقع الفرد أن هذا األداء هو 

 الوسیلة للحصول على عائد مادي

)Instrumentality( 

  توقع الفرد أن مجهوده

 سیؤدي إلى أداء معین

(Expectancy)  

  

  

× × 
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  :توقعات فاعلیة الذات -4

على وجود نوعین من التوقعات یرتبطان بنظریة  )26، ص2007العتیبي، (الوارد في  یؤكد باندوراو     

 :السلوك وهما فيفاعلیة الذات، ولكل منهما تأثیراته القویة 

 :التوقعات المرتبطة بالفاعلیة -1.4

 هذه، و محددإلى إدراك الفرد بقدرته على القیام بأداء سلوك  التوقعات المرتبطة بالفاعلیة تشیر    

 كما سلوك معین في مهمة معینة أم ال،ب القیامتحدید قدرته على  تساعد الفرد على یمكنها أنالتوقعات 

، وأن یحدد إلى أّي حد یمكن لسلوكه التغلب على لجهد المطلوب منه للقیام بالسلوكتحدد مقدار ا أنها

  ).66، ص2013عن الجبوري، ( حیطة بالمهمةالمعیقات الم

 :التوقعات المرتبطة بالنتائج -2.4

داء معین، فتوقع النتیجة تشیر بأالفاعلیة تعكس اقتناع الفرد ب المرتبطة إذا كانت توقعات یرى باندورا أنه   

  .ضمان للنجاح فیه إلى تحمل عواقب األداء دون أّي 

بوضوح بین توقعات النتائج وتحدید السلوك المناسب تظهر العالقات أن ) 2003(القحطاني  ویرى   

توقعات الخاصة بفاعلیة الذات مرتبطة بالتنبؤ بأفعال الفرد المستقبلیة في حین أن الألداء مهمة معینة، 

  ).66، ص2013الجبوري،  عن(

حیث        ،ثة أشكالثال تأخذ توقعات النتائجإلى أن  )27، ص2007العتیبي، (الوارد في  یشیر باندوراو    

  .كعوائق التوقعات السلبیةفي حین تعمل جابیة كبواعث، یتعمل التوقعات اإل

 وأاأللم  وأالتي ترافق السلوك، وتتضمن الخبرات الحسیة السارة  السلبیة وأاآلثار البدنیة اإلیجابیة - 1

 .الجسدیة عدم الراحة

ن مل التفاعل االجتماعي مع اآلخریفاآلثار اإلیجابیة تش: السلبیة وأاآلثار االجتماعیة اإلیجابیة - 2

أما اآلثار السلبیة  .والتعویض المادي ومنح السلطة ،والتقدیر االجتماعي ،والموافقة ،كتعبیرات االنتباه

 .وٕایقاع العقوبات والنقد والحرمان من المزایا ،والرفض االجتماعي ،وعدم الموافقة ،تشمل عدم االهتمامف

 ،والتكریم ،فتوقع التقدیر االجتماعي: الذاتي لسلوك الفرد للتقویمالسلبیة  وأردود الفعل اإلیجابیة - 3

ونقد الذات  ،وفقدان الدعم ،ق، في حین أن توقع خیبة أمل اآلخرینوالرضا الشخصي یؤدي إلى أداء متفّو 

 .الفاعلیة وتوقعات النتائجوالشكل التالي یوضح العالقة بین توقعات  .یقدم مستوى ضعیف من األداء
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  .)27، ص2007عن العتیبي، ( الفاعلیة وتوقعات النتائج بین توقعاتالعالقة  :)3(شكل رقم 

  :فاعلیة الذاتخصائص  -5

إلى ) 71، ص2013الجبوري، (الوارد في  )Cynthia & Bobko,1994(تشیر سینثیا وبوبكو و    

  :  هيو وجود مجموعة من الخصائص تمّیز فاعلیة الذات لدى الفرد مما یجعله فریدًا بذاته 

  .مجموعة األحكام والمعتقدات والمعلومات عن مستویات الفرد وٕامكاناته-1.5

  .ثقة الفرد في النجاح في أداء مهام معینة-2.5

 یولوجیة أو عقلیة أو نفسیة، باإلضافة إلى توافر الدافعیة یز وجود مستوى من القدرة سواء أكانت ف-3.5

  .في الموقف

 الالفاعلیة الذاتیة لیست سمة ثابتة أو مستقرة في السلوك اإلنساني، فهي مجموعة من األحكام -4.5

  .إنجازه، كما وأنها نتاج للقدرة الشخصیةتتصل فقط بما ینجزه الفرد، وٕانما أیضا الحكم على ما یستطیع 

 ه التوقعات قدرة الفرد وٕامكاناتهفاعلیة الذات مرتبطة بالتوقع، ولكن لیس بالضرورة أن تعكس هذ-5.5

  .الحقیقیة، فمن من الممكن أن یكون الفرد لدیه توقع بفاعلیة الذات مرتفعة، وتكون إمكاناته قلیلة

ن العوامل، مثل صعوبة الموقف، كمیة الجهد المبذول ومدى مثابرة تتحدد فاعلیة الذات بالعدید م-6.5

  .الفرد

فاعلیة الذات لیست مجرد إدراك أو توقع فقط، ولكنها یجب أن تترجم إلى بذل جهد وتحقیق نتائج -7.5

  .مرغوب فیها

 :أبعاد فاعلیة الذات -6

  :وهيثالثة أبعاد لفاعلیة الذات المرتبطة باألداء  باندوراحدد    

 :قدرة الفاعلیة -1.6

مستوى قوة دوافع الفرد لألداء في المجاالت والمواقف المختلفة،  )Magnitude( یقصد بقدرة الفاعلیة   

الفاعلیة بصورة أوضح عندما تكون  ةبدو قدر تلطبیعة أو صعوبة الموقف، و  ویختلف هذا المستوى تبعاً 

  النتائج

 

 السلوك

 
 الفرد

 

 توقعات النتائج

  
  توقعات الفاعلیة
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بین األفراد في توقعات الفاعلیة، ویمكن تحدیده بالمهام  المهام مرتبة وفقا لمستوى الصعوبة واالختالفات

بن محمد علي، عن (البسیطة المتشابهة ومتوسطة الصعوبة ولكنها تتطلب مستوى أداء شاق في معظمها 

  ).85، ص2008

 المهمةمن خالل صعوبة الموقف، ویطلق علیه أیضا مستوى صعوبة  وفق باندوراالبعد  یتحدد هذاو    

(Level of task difficulty)،  ویحدث نتیجة خفض درجة الخبرة لدى التالمیذ عما هو مطلوب في

  ).72-71صص ، 2007المزروع،عن (القسم، فیعجزون على مواجهة التحدي 

كما یرى باندورا أن طبیعة التحدیات التي تواجه الفاعلیة الشخصیة یمكن الحكم علیها بمختلف الوسائل    

، 2015دان، حعن (ل الجهد، الدقة، اإلنتاجیة، والتنظیم الذاتي المطلوب مستوى اإلتقان، بذ: مثل

  ). 33ص

: الفاعلیة لدى األفراد تتباین بتباین عوامل عدیدة أهمها ةأن قدر ) 2001(الزیات  في هذا الصدد یذكرو    

مستوى اإلبداع أو المهارة أو البراعة، مدى تحمل اإلجهاد، مستوى الدقة، واإلنتاجیة، ومدى تحمل 

ومن المهم أن تعكس اعتقادات الفرد تقدیره لذاته، بأن . التهدیدات أو الضغوط، والضبط الذاتي المطلوب

، 2001الزیات، (ام بالمهام التي یكلف بها دائما فعالیة الذاتیة التي تسمح له بالقیلدیه مستوى من ال

  ).509ص

  :العمومیة -2.6

انتقال فاعلیة الذات من موقف إلى مواقف مشابهة، فالفرد یمكنه النجاح في أداء مهمة  تعني العمومیةو    

  ).38، ص2005عن أبو هاشم،(مقارنة بنجاحه في أداء مهام متشابهة 

كما یعني هذا البعد قدرة الفرد على أن یعمم قدراته في المواقف المتشابهة، إّال أن درجة العمومیة    

  ).72، ص2007المزروع،عن (تختلف وتتباین من فرد إلى آخر 

والتي تعبر عن أعلى  ما بین الالمحدودیة تتباین درجة العمومیةإلى أن ) 2001( ویشیر الزیات   

درجات العمومیة والمحدودیة األحادیة التي تقتصر على مجال أو مهام محددة، وتختلف درجة العمومیة 

اإلمكانات أو القدرات األنشطة، وسائل التعبیر عن  أو تشابه درجة تماثل: باختالف المحددات التالیة

المتعلقة خصائص الشخص و  ،للمواقفومن خالل التفسیرات الوصفیة ، ، والوجدانیةالمعرفیة، و السلوكیة

  ).86، ص2008بن محمد علي، (بالسلوك الموجه 
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 :القوة أو الشدة -3.6

فالمعتقدات  .السابقة، ومدى مالئمتها للموقف في ضوء خبرات الفرد وفق باندورا أو الشدة قوةالتتحدد     

الضعیفة للفاعلیة تجعل الفرد أكثر قابلیة للتأثر بما یالحظه، ولكن األفراد ذوي المعتقدات القویة عن 

توقعات مرتفعة فالفرد الذي یمتلك . فاعلیة ذواتهم لدیهم القدرة على المثابرة في مواجهة األداء الضعیف

، 2009عن العقاد وعبد اهللا،(والشاقة ت الصعبة یمكنه المثابرة في العمل وبذل جهد أكثر لمواجهة الخبرا

  ).12ص

أن القوة أو الشدة تشیر إلى عمق اإلحساس بالفاعلیة الذاتیة، بمعنى شدة أو ) 2001(ویذكر الزیات    

  .وتندرج القوة أو الشدة ما بین قّوي جدًا أو ضعیف جداً . عمق اعتقاد أو إدراك الفرد بإمكانه أداء األنشطة

ندورا أن قّوة الشعور بالفاعلیة الشخصیة تعبر عن المثابرة العالیة والقدرة المرتفعة التي تمكن ویؤكد با   

ویرى نفس الباحث أنه في حالة التنظیم الذاتي للفاعلیة، فإن . من اختیار األنشطة التي تؤدى بنجاح

عن ( ات زمنیة محددةاألفراد سوف یحكمون على ثقتهم في أنهم یمكنهم أداء النشاط بشكل منّظم في فتر 

  ).86، ص2008بن محمد علي، 

من  هابأن الفروق الفردیة بین األفراد في مواجهة المواقف الفاشلة، وما یتبع) 1977( ویضیف باندورا   

علیة الذات، فمنهم من إلى أن هذا االختالف یعود إلى التفاوت بین األفراد في فا یرجعشعور باإلحباط، 

الذي یتمّیز بفاعلیة  مرتفعة یثابر في مواجهة األداء الضعیف، في حین یعجز اآلخر یةالذات تكون فاعلیته

  ).72، ص2007عن المزروع،(ذاتیة منخفضة 

  

  

  

 

 ).37، ص2005أبو هاشم،عن ( باندوراأبعاد فاعلیة الذات عند  :)4(شكل رقم 

 

 

 أبعاد فعالیة الذات

 قدر الفعالیة

 العمومیة
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 األداء
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 :مصادر فاعلیة الذات -7

هذه و  ،أن فاعلیة الذات تؤثر في أنماط التفكیر إلى )39، ص2015الصلیبي،( الوارد في باندورا یشیر   

 ح بإتباع طرق التفكیرن الفرد من مواجهة ما یعترضه بنجاتمكّ  فإذا، سلبیةتكون إیجابیة أو  الفاعلیة قد

الفاعلیة تكون إیجابیة، أما إذا أخفق في طریقة تفكیره فالفاعلیة تكون سلبیة وسوف یؤدي السلیم، فإن هذه 

  : ما یليفیتتمثل مصادر فاعلیة الذات و  .إلى وضعه للخطط الفاشلة

 :اإلنجازات األدائیة -1.7

الكفاءة من أكثر المصادر تأثیرًا في  (Performance Accomplissement) اإلنجازات األدائیة تعد   

بینما یؤدي اإلخفاق إلى انخفاض مستوى الكفاءة  ،الذاتیة، فاألداء الناجح یزید من توقعات الفعالیة الذاتیة

  :الذاتیة ویرتبط بذلك عدد من االعتبارات

ما یتناسب مع صعوبة العمل، فإذا فاز العب في ریاضة ما النجاح في األداء یرفع الكفاءة الذاتیة ب- أ

ومتفّوق تزداد فاعلیته الذاتیة لدیه، ومثل هذا األمر ال یحدث إذا فاز على منافس على منافس قّوي 

  .ضعیف

  .األعمال التي ینجزها الفرد بنفسه هي أكثر فعالیة من تلك التي یتمها بمساعدة اآلخرین-ب

یؤدي اإلخفاق إلى انخفاض مستوى الكفاءة الذاتیة، وبخاصة عندما یأتي اإلخفاق بعد أن یبذل الفرد - ج

أما اإلخفاق الذي یأتي عندما ال یبذل الفرد كامل طاقاته في سبیل . أقصى طاقاته في سبیل أداء مهامه

  ). 35، ص2015، دانحعن (فإن ذلك ال یعمل على خفض مستوى الكفاءة الذاتیة لدیه . أداء مهامه

ترجع إلى النجاحات الماضیة یرى باندورا أن اإلنجازات األدائیة ) 30، ص2014جابر، (ونقًال عن    

فإذا كان األفراد یتعرضون لنجاحات سهلة التي . التوقعات ونتائج الحس العالي من الكفاءة تكّونالتي 

 ب على العقبات من خالل بذل الجهد والمثابرةتغلللفاعلیة الذات تتطلب الخبرة  فإن توقعها نتائج سریعة،ت

من  ًا في الفاعلیة الذاتیة والتي یتم تنمیتهایقّو  اً اعتقاد لدى األفراد النجاحات تبنيف. تحقیق النجاح بهدف

  .العادات ولیس من خالل الخبرات

 یكتسبحیث  ،للمعلومات الخاصة بالفاعلیة الذاتیة اإلنجازات األدائیة من أكثر المصادر أهمیةً تعتبر و    

عن (األفراد من خالل الخبرة معرفتهم عما یجیدون، وعما یمثل نقاط الضعف بالنسبة لهم وعن فاعلیتهم 

  ).142، ص2010،وبرافین لورانس
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نجاحات تبني ي بالفاعلیة الذاتیة، فالإحساس قّو  إلنشاءواإلنجازات األدائیة هي الطریقة األكثر فاعلیة    

ض اإلحساس بالفاعلیة الذاتیة لفرد، في حین أن الفشل المتالحق یخفّ ا لدى بفاعلیة الذات اإلیمان القّوي

  ). 155، ص2012هیام،عن (

یتوقف على  الذاتیة الستقرار حس أو وعي الفرد بفاعلیتهأن المدى المحدد ) 2001(الزیات  ویذكر   

لمدى صعوبة  إدراك الفرد - 2. المسبقة للفرد على إمكاناته وقدراته ومعلوماتهالفكرة  -1:المحددات التالیة

       .حجم المساعدات الخارجیة - 4. جه باألهدافالنشط المّو  الجهد الذاتي - 3. الموقفالمهمة أو 

      .الخبرات السابقة المباشرة للنجاح أو الفشل -6. خاللها یتم األداء أو اإلنجاز التيالظروف  - 5

األبنیة القائمة للمعرفة والمهارة الذاتیتین  - 8 .الخبرة وٕاعادة تشكیلها في الذاكرةبناء أسلوب  - 7

 ).512-511صص ، 2001الزیات، (الخصائص التي تمیزها و 

 :الخبرات البدیلة -2.7

التي یكتسبها الفرد الخبرات غیر المباشرة  (Vicarious Experiences) بالخبرات البدیلة ُیقصد   

  ).31، ص2014عن جابر،(كالمعلومات التي تصدر من اآلخرین 

قدمها النماذج االجتماعیة، یتم إنشاء وتعزیز المعتقدات الذاتیة تمن خالل التجارب غیر المباشرة التي ف   

فمالحظة الفرد لآلخرین وهم ینجحون في مهام معینة، یثیر لدیه قدرات رئیسیة لتحقیق  .للفاعلیة الذاتیة

 حیث أن هذاالذاتیة،  اعلیتهفشل جهود عالیة یؤدي إلى خفض معتقدات الفرد لف في حین أنالنجاح، 

فكلما زاد التشابه في النماذج كلما أّثر ذلك في النجاحات  .التأثیر یحدث عن طریق النمذجة

ك النمذجة بسلو ال تتأثر فاعلیته الذاتیة ف،كان الفرد یرى أن النماذج تختلف كثیرا عنهوٕان .خفاقاتواإل

(Bandura,1994,p2) .  

 لألنشطةأن الخبرات التي یحققها الفرد ُتدعم من خالل مدى واسع ومتنوع ) 2001(الزیات  ویذكر   

إن مالحظة اآلخرین وهم یحققون النجاح سیرفع ویزید الكفاءة الذاتیة لدى الفرد المالحظ، كما أن  .والمهام

 وقد أخفق في األداء قد یعمل على خفض الكفاءة الذاتیة لدیه أمالحظة الفرد لشخص آخر بنفس كفاءته

، 2015دان، حن ع(وقد یكون تأثیر النموذج منخفضًا عندما تتباین صفات المالحظ عن صفات النموذج 

  ).35ص
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 :االجتماعي االقناع /اإلقناع اللفظي -3.7

الوسیلة لتعزیز معتقدات األفراد أن لدیهم ما یلزم  (Verbal Persuasion) اإلقناع اللفظي یعتبر    

بهم إلى بذل الجهود  ذلك لتحقیق النجاح، فاألفراد المقتنعون أن لدیهم قدرات للقیام بأنشطة معینة، یدفع

  .(Bandura, 1994,p2)ق النجاح والحفاظ علیها من أجل تحقی

ویعد اإلقناع اللفظي مهمًا لحث اآلخرین على بذل الجهد لتحقیق النجاح، وتعزیز المهارات واإلحساس    

، ص 2016عن سهیل یوسف، (بالكفاءة الشخصیة، والتخطیط لمواقف النجاح، وتجنب مواقف الفشل 

34.(  

دوره أیضًا حیث (Social Persuasion)  لإلقناع االجتماعي أن) 1986( یذكر باندورا وسیرفون   

 المحددة المقترحة والتدریب وٕاعطاء تغذیة راجعة إلى األنشطة التي یؤدیها الناس بنجاح في المهام  یشیر 

  ).34، ص 2016یوسف، سهیل  عن(تقویمیة على األداء وهي من أنواع شائعة من اإلقناع االجتماعي 

 وبالرغم من أن اإلقناع االجتماعي وحده یملك حدودًا معینة إلنشاء حس ثابت بفاعلیة الذات، لكنه   

فاألفراد الذین یتلقون اإلقناع . یمكن أن یساهم في النجاحات التي تتم من خالل األداء التصحیحي

ویتلقون المساعدة للقیام بأداء نجاح  ،عبةاالجتماعي بأنهم یمتلكون القدرات للتغلب على المواقف الص

كبیرًا أكثر من أولئك الذین یتلقون المساعدة فقط، ومع ذلك فإن وجود اإلقناع یستطیعون أن یبذلوا جهدًا 

اللفظي وحده دون تهیئة الظروف المالئمة لألداء الفّعال یؤدي غالبًا إلى الفشل الذي یضعف الثقة 

الذاتیة المدركة للمتلقي لإلقناع، وبالتالي فإن هناك عالقة تفاعلیة وفي نفس ویقّوض الفاعلیة ، بالمقنع

  ).34، ص 2016سهیل یوسف، ( الوقت مستقلة آلثار اإلقناع اللفظي على فاعلیة الذات

أن اإلقناع االجتماعي یشیر إلى عملیات التشجیع والتدعیم من اآلخرین، فمثال ) 1997( باندورا یرىو    

الزمالء أو األقرباء یمكنهم إقناع المتعلم لفظیا بقدرته على النجاح في مهام  ین أوالمعلم أن لمفي بیئة التع

عن ( ، حیث یأخذ صورة الحدیث اإلیجابي مع الذاتخاصة، وقد یكون اإلقناع اللفظي داخلیاً 

  ).156، ص2012هیام،

فالثقة  .تتعلق بما یستطیع القیام به الفرد یتأثر باالتجاهات والمعتقدات التي تصله من اآلخرین، والتيف   

ن الشك عبالتعبیر  لفاعلیة الذاتیة، مقارنةً امعتقدات ًالكبیر  اً التي تصله من اآلخرین یمكن أن تصنع فرق

  ).142، ص2010برافین،لورانس و (ونقص الثقة 
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في رفع أو خفض الكفاءة الذاتیة، ولكي یتحقق ذلك یجب أن یؤمن الفرد الذي یسهم اإلقناع اللفظي و   

یتعرض إلى اإلقناع والنصائح والتحذیرات بأنها تصدر عن فرد موثوق به، ألن ذلك یجعل منها ذات أكبر 

في الكفاءة الذاتیة مقارنًة بتلك التي تصدر عن فرد غیر موثوق به، وأن یكون النشاط الذي ینصح 

بأدائه في حصیلته السلوكیة یمكن القیام به على نحو توافقي، وذلك ألن اإلقناع ال یمكن أن  الشخص

عن (ما یغّیر حكم المرء على فاعلیته وقدرته للقیام بعمل یستحیل علیه أداؤه في ظل معطیات موقف 

  ).35، ص2015دان، ح

 :واالنفعالیة الفیزیولوجیة الحالة -4.7

مثل  فاعلیة الذات المدركة تساعد على تفسیر ظواهر متعددة ومتنوعة، إلى أن) 1982( یشیر باندورا   

 الذاتي ولوجي والتنظیمزیالمستوى الفی فيالتعامل التي لها مستوى من التأثیر  سلوكیاتالتغیرات في 

(Bandura, 1982,pp122-123).  

قدراتهم على المعلومات التي  في تقویماألفراد قد یستندون أن ) Lecomte,2004(ویذكر لوكنت    

وخصوصا عندما یتعلق نشاطهم بالصحة أو النشاط البدني أو والوجدانیة  الفیزیولوجیةتقدمها حالتهم 

   (Lecomte, 2004,p62) .اإلجهاد

لفاعلیة الذاتیة، ل هلتعدیل معتقدات اً واالنفعالیة مصدر  الفرد الفیزیولوجیة حالة) 1994( ویعتبر باندورا   

االنفعالیة  عن تعدیل میوله فضالً  فعال الشدیدة التي یصدرها الفردتتمثل في التقلیل من ردود األ التيو 

بالفاعلیة هم أكثر قابلیة لتفسیر  مرتفعاً  وتجدر اإلشارة إلى أن األفراد الذین یمتلكون إحساساً  .السلبیة

یشّكون في قدراتهم یفسرون مثل هذه  نسر لألداء، في حین الذیم وُمیّ انفعاالتهم على أنها عامل ُمنظّ 

  ). 156، ص2012عن هیام، (االنفعاالت على أنها عوائق لألداء 

إلى  یةالذات الفرد فاعلیة في عاماً  واالنفعالیة تؤثر تأثیراً  الفیزیولوجیة أن البنیة) 2001(الزیات  ویرى   

زیادة أو تفعیل إدراكات فاعلیة ف.دیهجانب مختلف مجاالت الوظائف العقلیة المعرفیة، والحسیة العصبیة ل

أو  وتنشیطها البنیة البدنیة والصحیة وزیادتها تعزیز: تم من خالل ثالثة أسالیب رئیسیة وهيتالذات 

للحاالت التي  مستویات الضغوط أو المیول االنفعالیة السالبة، وتصحیح التفسیرات الخاطئة تخفیض

  ).517، ص2001الزیات، ( تعتري الجسم
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 ،أن معظم الناس تعلموا الحكم على ذواتهم) 446-445، ص ص 1986(جابر ویذكر عبد الحمید    

في ضوء الحالة الوجدانیة أو االستثارة االنفعالیة، فالذین یخبرون خوفًا شدیدًا من خالل تنفیذ عمل معین 

  :من المتغیرات بعددرتبط أو قلقًا حادًا یغلب أن تكون فاعلیتهم الذاتیة منخفضة، وأن معلومات االستثارة ت

  .فاالستثارة االنفعالیة ترتبط في بعض المواقف بتزاید األداء: مستوى االستثارة-1

  فإن هذا الخوف قد یرفع  ،إذا عرف الفرد أن الخوف أمر واقعي: الدافعیة المدركة لالستثارة االنفعالیة-2

الستثارة االنفعالیة عندئذ تمیل إلى خفض  فإن ا ،فاعلیته الذاتیة، ولكن عندما یكون خوفه خوفًا مرضیاً 

  .فاعلیته الذاتیة

  .نشطة المعقدةاأل وأن تّعطلإن االستثارة االنفعالیة قد تّیسر النجاح لألعمال البسیطة  :طبیعة العمل-3

  

  

  

  

  

  

 

  ).40، ص2005،أبو هاشمعن ( وفق باندورامصادر فاعلیة الذات  :)5(شكل رقم 

أن كل عنصر من هذه العناصر یلعب دورًا محددًا في تقویم فاعلیة الفرد ) 2013( ویذكر بوقفة   

قدراته الذاتیة، حیث یوجد فارق بین المعلومات الصادرة من هذه  ولكنها ال تؤثر مباشرة في، الذاتیة

وبین المعلومة التي سیتم اختیارها ومعالجتها من قبل األفراد في إدراكهم لفاعلیتهم الذاتیة  ،المصادر

 :والشكل التالي یوضح المعالجة المعرفیة لتقویم فاعلیة الذات ).34، ص2013بوقفة، (

 

  

مصادر 

 الذات فعالیة

 اإلنجازات األدائیة

 الخبرات البدیلة

 اإلقناع اللفظي

الحالة الفیزیولوجیة 

  واالنفعالیة

  

 األداء الذاتأحكام فعالیة 
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  ).35، ص2013عن بوقفة،(المعالجة المعرفیة لتقویم فاعلیة الذات  :)6(شكل رقم 

  :فاعلیة الذات مظاهر -8

یشیر باندورا إلى أن ) 45، ص2015بي، یالصل(و )40-38، ص ص 2007الجاسر، (ونقًال عن    

 أو الدافعیةالعملیة و  المعرفیة، العملیة: أساسیة وهيمن خالل أربع عملیات فاعلیة الذات یظهر تأثیرها 

  :هي موضحة في الشكل التالي كما، اختیار السلوك الوجدانیة، وعملیةالعملیة و  ،التحفیزیة

  

 

  

  

  

  

  ).تصمیم الباحثةمن ( فاعلیة الذاتالعملیات األساسیة لتأثیر : )7(شكل رقم 

 :العملیات المعرفیة -1.8

مراتب  في كلمختلفة، فهي تؤثر  المعرفیة تأخذ أشكاالً  في العملیةفاعلیة الذات  تأثیروجد باندورا أن    

أن معتقدات فاعلیة ویضیف نفس الباحث . التي یبنیها المتوقعةالهدف للفرد، وكذلك في السیناریوهات 

للسیطرة على  ألفراد بقدرتهمالعملیة المعرفیة من خالل مفهوم القدرة، ومن مدى اعتقاد ا فيالذات تؤثر 

كیفیة تأویل األفراد  فيفي التأثیر  یتمثل دور معتقدات فاعلیة الذات فإنفیما یتعلق بمفهوم القدرة  .ةالبیئ

، ومن الخطأ االرتقاء بالقدرات الذاتیة، وبالتالي فإن األداء الفاشل موروثة لقدراتهم، فالبعض یرى أن القدرة

وفي هذا الصدد یذكر  .ارب قد توسع من معارفهمجلهم ولذكائهم على حساب خوضهم ت یحمل تهدیداً 

كلما زاد مستوى تعقید األداء كلما أدى ذلك إلى ارتفاع أداء الذاكرة، وبالتالي أنه ) Berry,1987( بیري

  المعلومات الواردة المعلومة المختارة

  انجاز أدائي، تعلم بالعبرة، إقناع لفظي

 االنفعالیة الفیزیولوجیة و  الحالة 

 عوامل موقفیة واجتماعیة

 معالجة معرفیة

Pensée réflexive 

 تأثیر فاعلیة الذات

 العملیات المعرفیة

 العملیات الدافعیة أو التحفیزیة

 العلمیات الوجدانیة

 عملیات اختیار السلوك
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یمون قدراتهم واألفراد بشكل عام یقّ .عن طریق األداء لیة الذات في تحسین أداء الذاكرةتساهم معتقدات فاع

  ).29، ص2007عن العتیبي، ( عن طریق مقارنة أدائهم باآلخرین، وعن طریق التغذیة الراجعة

الفرد یتخذ قراراته عن طریق العملیات المعرفیة، فعندما تكون معتقدات  إن) 1995(ویرى باندورا    

، فإنه سیتم االنخراط )المعرفي اإلیجابيالبناء (فاعلیته الذاتیة عالیة، ویؤمن بقدراته على النجاح المحتمل 

وعالوة على ذلك، فاالعتقاد الضعیف في فاعلیته یسببها . لتحقیق األداء في المهام األكثر وضوحاً 

، فالفرد یرفض تحمل المخاطر وتتدنى )البناء المعرفي السلبي(اإلسقاط السلبي، والذي یعتبر فشل 

لي الذي یتمثل مهمته في التنبؤ بالنتائج المحتملة االستدالثم یتدخل عامل آخر وهو التفكیر  .دافعیته

فمهارات حل المشكالت  .لمختلف النشاطات، وٕایجاد وسائل للسیطرة على النتائج التي تؤثر على حیاته

الغموض وعدم و الة للمعلومات التي تحتوي على العدید من التعقیدات، تتطلب معالجة معرفیة فّع 

   (Bandura, 1995,p6).الیقین

البیئة، فهناك مظهران لهذه  علىبمدى اعتقاد األفراد بقدراتهم على ممارسة السیطرة أما فیما یتعلق    

تغییر عن طریق الجهد المستمر واالستخدام اإلبداعي الدرجة وقوة فاعلیة الذات إلحداث  :السیطرة، هما

فاألفراد الذین تسیطر علیهم الشكوك الذاتیة یتوقعون فشل جهودهم  .للقدرات والمصادر وتعدیل البیئة

ملیئة بالكثیر من الفرص لتعدیل المواقف التي یمرون بها، ویقومون بتغییر طفیف في بیئتهم، وٕان كانت 

المحتملة، في حین أن من یمتلكون اعتقادًا راسخًا في فاعلیتهم الذاتیة عن طریق اإلبداع والمثابرة 

إلى طریقة لممارسة السیطرة على بیئتهم، وٕان كانت البیئة ملیئة بالفرص المحدودة والعدید من  یتوصلون

، 2015دان، حعن (العوائق، ویضعون ألنفسهم أهدافًا ملیئة بالتحدي، ویستخدمون التفكیر التحلیلي 

  ).37ص

یجسد أهداف الشخصیة، م من خالل الفكر المسبق الذي أن سلوك اإلنسان ینظّ  )1989( باندورا یؤكدو    

فاألشخاص الذین یعانون من مستویات عالیة من  .الذاتي للقدرات یتأثر تحدید هذه األهداف بالتقویمو 

الفاعلیة الذاتیة، هم أكثر عرضة لوضع أهداف علیا وااللتزام بالتحدیات األكثر صعوبة، والسعي من أجل 

 in( الخوض في العواقب السلبیة تحقیق هذه األهداف، وذلك بتصور نتائج ناجحة بدال من

Zulkosky,2009,p96(.  وبذلك یكون دور المعلم واضحا والمتمثل في العمل على العملیات المعرفیة

الوقت  إدارةالموضوع،  اختیار(للمتعلمین من خالل جعلهم مسؤولین عن تعلمهم، ومسؤولین في 
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القرارات بهدف ك اإلمكانیة للمتعلمین من اتخاذ وتر  لجعل التعلم محفزاً ...) الخ والمعدات، ترتیبات العمل

   (Puozzo, pp 9-10). التحكم على البیئة

مادوكس  یذكر) 46، ص2015الصلیبي، (و) 38، ص 2015دان، ح(ونقًال عن    

(Maddux,1995)  فیما یليالعملیة المعرفیة من خالل التأثیر  فيأن معتقدات فاعلیة الذات تؤثر :  

طموحة، أهدافًا مرتفعة یضعون  یةالتي یضعها األفراد ألنفسهم، فالذین یمتلكون فاعلیة ذات األهداف- 1

 .ویسعون لتحقیق العدید من اإلنجازات، على عكس الذین لدیهم ضعف في معتقداتهم فیما یتعلق بقدراتهم

 .الخطط واالستراتیجیات التي یضعها األفراد من أجل تحقیق األهداف- 2

 .األحداث فيوك المناسب والتأثیر التنبؤ بالسل- 3

القدرة على حل المشكالت، فاألفراد ذوو الفاعلیة الذاتیة المرتفعة أكثر كفاءة في حل المشكالت واتخاذ - 4

  .القرارات

 :التحفیزیة الدافعیة أو العملیات-2.8

إلى ) 1989( یشیر باندورا) 47-46صص ، 2015الصلیبي، (و) 30، ص2007العتیبي، (ونقًال عن 

وهناك ثالثة أنواع  .الدافعیة أو التحفیزیة مستویاتهمد یتحد تساهم فيتیة لفاعلیة الذال األفراد معتقداتأن 

 ونظریة توقع النتائج، ونظریة األهدافالسببي، نظریة العزو : من النظریات المفسرة للدوافع العقلیة وهي

  :یلي حیث نوجزها فما العقلیة في كل منها الدوافع فيوتقوم فاعلیة الذات بدور مهم في التأثیر  .المدركة

فشلهم إلى الجهد غیر الكافي  ینسبونالسببي على مبدأ أن األفراد مرتفعي الفاعلیة  فنظریة العزوتقوم - أ

سبب فشلهم إلى انخفاض في  ینسبونأو الظروف الموقفیة غیر المالئمة، بینما األفراد منخفضي الفاعلیة 

الة عن طریق االعتقاد في كل من الدافعیة واألداء وردود األفعال الفّع  فيفالعزو السببي یؤثر . قدراتهم

  .الفاعلیة الذاتیة

سوف یعطي نتیجة معینة  محدداً  تنظم الدوافع عن طریق توقع أن سلوكاً ففي نظریة توقع النتائج أما -ب

الكثیر من الخیارات التي توصل إلى هذه النتیجة المرغوبة، لكن األشخاص هناك أن بخصائص معینة، و 

منخفضي الفاعلیة ال یستطیعون التوصل إلیها، وال یناضلون من أجل تحقیق هدف ما، ألنهم یحكمون 

  .على أنفسهم بعدم الكفاءة

 العملیة تحدیات تعزز هي نظریة األهداف المدركة إلى أن األهداف الواضحة والمتضمنةوتشیر - ج

  .الدوافع، وتتأثر األهداف بالتأثیر الشخصي أكثر من تأثیرها بتنظیم أو التحفیزیة الدافعیة
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الدوافع أن  )Bandura & Cervone(وباندورا وسیرفون  )Jason,2006( نزو ویذكر كل منجای   

 .الرضا وعدم الرضا الشخصي - 1: على األهداف تتأثر بثالثة أنواع من التأثیر الشخصي وهي القائمة

  .إعادة تعدیل األهداف بناء على التقدم الشخصي-3. فاعلیة الذات المدركة للهدف -2

ففاعلیة الذات تحدد األهداف التي یضعها األفراد ألنفسهم وكمیة الجهد المبذول في مواجهة المشكالت    

  ).32، ص2007عن العتیبي، (ابرتهم عند مواجهة تلك المشكالت أو حلها، ودرجة إصرار األفراد ومث

 حیث للتحفیز،في التنظیم الذاتي  رئیسیاً  تلعب دوراً  أن معتقدات فاعلیة الذات) 1995( ویرى باندورا   

لون معتقدات حول زون أنفسهم، ویوجهون أعمالهم، ویشكّ ، فاألفراد یحفّ تتم معظم الدوافع اإلنسانیة معرفیاً 

  .(Bandura, 1995,P6) همعمللمسارات  اً وتخطیط ما یمكن القیام به، ویضعون ألنفسهم أهدافاً 

من خالل تحدید األهداف، وهذا یوفر آلیة معرفیة  شخصیاً  ممارسة التنظیم الذاتي تعتبر تحدیاً كما أن    

  .(Adair, Belanger & Dion,1998,p51)كبرى من التحفیز والتوجه الذاتي 

وفي السیاق الدراسي فالمعلم یمكنه من . توجه األفراد نحو األهداف المسطرة وسیلةً  ویعتبر التحفیز   

مكن العمل على عملیة التحفیز من خالل إعطاء ردود فعل من أجل إجراء تقویمات تكوینیة، حیث ی

 . (Puozzo Capron ,p 10) عملللمتعلم من معرفة تقدم 

 :الوجدانیة العملیات -3.8

 أو السلبیةالعملیات الوجدانیة السلوك البشري في مواجهة مواقف معینة، فاالنفعاالت اإلیجابیة تنظم    

  . (Puozzo Capron, p 10)دون اآلخر  اً تجعل الفرد یختار اتجاه

التي یتعرض لها األفراد في مواقف التهدید،  اتط واإلحباطو فمعتقدات فاعلیة الذات تؤثر في الضغ    

 إذ ،كما تؤثر في مستوى الدافعیة، حیث أن ذوي اإلحساس المنخفض بفاعلیة الذات أكثر عرضة للقلق

سوف یؤدي بدوره إلى زیادة مستوى القلق العتقادهم بأنه لیس ذلك یعتقدون أن المهام تفوق قدراتهم، و 

المهمة، كما أنهم أكثر عرضة لالكتئاب بسبب طموحاتهم غیر المنجزة لدیهم القدرة على إنجاز تلك 

ز األمور التي تحقق الرضا الشخصي وعدم قدرتهم على إنجا ،وٕاحساسهم المنخفض بفاعلیتهم االجتماعیة

من المهام الصعبة  االنسحابيفي حین یتیح إدراك فاعلیة الذات المرتفعة تنظیم الشعور بالقلق والسلوك 

  ).39، ص2015دان، حعن (التنبؤ بالسلوك المناسب في موقف ما عن طریق 
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كلما كانت معتقدات الفاعلیة عالیة، كلما أدرك الفرد أن لدیه القدرة على  أنه كابرون-رى بویزوتو    

ومن هنا كانت الحاجة في األقسام الدراسیة ترك إمكانیة  .مواجهة تلك المواقف والسیطرة على البیئة

ض من فاعلیة الذات ویزید من تكرار الفشل یخفّ أن التعلم لتجنب القلق، و عملیة في للمتعلمین للتحكم 

السبب إلى  ینسب، السیما إذا كان المتعلم فيال یؤثر  الدراسي أحیاناً  الفشل ویرى البعض أن. القلق

مقدار التوتر  فيمعتقدات األفراد في قدرات التعامل تؤثر أن ) 1995( باندورا ویرى. العوامل الظرفیة

  . (Bandura, 1995,p8)على مستوى دافعیتهم في المواقف الصعبة، فضالً التي یواجهونها  واالكتئاب

بطریقة مباشرة أو غیر المباشرة  أدائهم فيیمكن لردود فعل األفراد أن تؤثر ویضیف نفس الباحث أنه    

 .بإمكانهم التعامل معها األفراد أنه ه هؤالءالتفكیر، ویعتمد على مدى ما یظنعن طریق تغییر عملیة 

أقل انزعاج من اآلخرین، ویمكنهم خفض اإلجهاد یكونون یمكنهم من إدارة التهدیدات  الذین یعتقدون بأنهف

  . (InZulkosky, 2009,p96)یدات المحتملةوالقلق من خالل السیطرة على هذه التهد

 :ختیار السلوكا عملیة -4.8

، ویبدو ذلك من ماختیار سلوكه فيیؤثر د افر لألإدراك فاعلیة الذات أن  إلى )2001(الزیات  یشیر   

تلك  ونمن إمكانیة المنافسة، والثقة واإلنجاز، ویتجنب فیها بقدر عالٍ  ونللمهام التي یشعر  مخالل میله

  ).504، ص2001الزیات، (فیها بذلك  ونالتي ال یشعر المهام 

 فيالبیئة المناسبة من أجل التأثیر  ونیختار  مهدفه والكي یحققد افر األأن  كابرون-رى بویزوتو    

البیئة التي  المختارة من قبل األفراد بالمقارنة معالبیئة  فيمعتقدات الفاعلیة تؤثر أكثر ف ،ممصیره

  . (Puozzo Capron, p 11) هاونینتج

بیئات مفیدة، وممارسة  إنشاءن األفراد من أن عملیات تنشیط الفاعلیة تمكّ ) 1995( ویرى باندورا   

 ,Bandura)نتاج لبیئتهم بعض السیطرة على تلك التي یواجهها یوم بعد یوم، فاألفراد جزئیاً 

1995,p10).  

، كلما سعت إلى لدى األفراد عالیة الذاتیة كلما كانت معتقدات الفاعلیة هأنإلى  كابرون-شیر بویزوتو    

فإن اختیار األفراد لألنشطة واألعمال التي یقبلون التحدیات، لذا  في مواجهة الستثمارها همتطویر قدرات

اآلخر علیها مرهون بما یتوفر لدیهم من اعتقادات ذاتیة في قدرتهم على تحقیق النجاح في عمل دون 

  . )48، ص2015عن الصلیبي، (
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الدراسات حول العالقة بین فاعلیة الذات  بعض نتائج نوجز) 33، ص2007العتیبي، (ونقًال عن    

  :واختیار السلوك على النحو التالي

األفراد ذوو اإلحساس المنخفض في فاعلیة الذات ینسحبون من المهام الصعبة التي یشعرون أنها - 1

عند مواجهة الصعاب، وفي المقابل  لهم، حیث یتراخون في بذل الجهد ویستسلمون سریعاً  تشكل تهدیداً 

 .ز اإلنجاز الشخصي لدیهم بطرق مختلفةفإن ذوي اإلحساس المرتفع في فاعلیة الذات یعّز 

األفراد ذوو الثقة العالیة في قدراتهم یرون الصعاب كتحدي یجب التغلب علیه، ولیس كتهدید یجب - 2

 .تجنبه

األفراد یرفعون ویعززون من جهدهم في مواجهة المصاعب، باإلضافة إلى أنهم یتخلصون سریعا من - 3

  .آثار الفشل

م السلوك من خالل العلمیات المذكورة، معتقدات فاعلیة الذات تنظّ من خالل ما سبق یمكن القول أن     

لفاعلیة، وأن المعتقدات تحدد مستوى فالبناء المعرفي لدى الفرد یساعد في تكوین معتقدات إیجابیة حول ا

م السلوك تنظّ  التيفي مختلف النشاطات، باإلضافة إلى العملیات الوجدانیة  لالنخراطالدافعیة للفرد 

وعلیه فالعملیات األربعة ذات . السلوك المناسبفي انتفاء تؤثر  ختیار السلوك التيا عملیةالبشري، وأخیرا 

  .عامة، وفي السلوك األدائي بصفة خاصة أهمیة بالغة في حیاة الفرد بصفة

، )2004( رده قطاميو ما أ من خاللالمتدنیة فاعلیة الذات ویمكن التمییز بین فاعلیة الذات العالیة و    

 :، والجداول التالیة توضح ذلكاالختیار فیة والدافعیة والوجدانیة وعملیةالعملیات المعر والتي تتمثل في 
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الفاعلیة الذاتیة ذوي و  الفاعلیة الذاتیة العالیة ذوي أوجه المقارنة في العملیات المعرفیة بین :)1(جدول رقم 

  ).51، ص2015عن عبد أبو زر، (المنخفضة 

  یة الذاتیة المنخفضةالفاعلاألفراد ذوو   الفاعلیة الذاتیة العالیةاألفراد ذوو 

 وقابلة للتحقق، ومفهومة وواضحة واقعیة همأهداف

  .بها لتزمونوی

  .فیها وكغیر واضحة ومشك همأهداف

حوارات ذاتیة فاشلة وخاطئة حول  ونر یطّو   .همحوارات ذاتیة ناجحة حول أهداف ونر یطّو 

  .أهدافهم

على تحدي أدائهم لتلبیة تحلیلي یساعدهم ال همتفكیر 

العوائق  هةواجوالذي یساعدهم على م طموح عال

  .والصعوبات

  .وطموحهم وأدائهم متدني، وشروداً  أكثر شكاً هم 

  یشككون في إمكانیة مواجهة الصعاب والمعیقات   .یتخیلون أنهم یحققون أهدافهم

  .هدافاألعند تحقیق 

ذوي الفاعلیة الذاتیة العالیة و ذوي بین ) التحفیزیة(أوجه المقارنة في العملیات الدافعیة  :)2(جدول رقم 

  ).52، ص2015 عن عبد أبو زر،(المنخفضة الفاعلیة الذاتیة 

  الفاعلیة الذاتیة المنخفضةاألفراد ذوو   الفاعلیة الذاتیة العالیةاألفراد ذوو 

  .لتحقیق األهداف عالیاً  ال یبذلون جهداً   .لتحقیق األهداف عالیاً  یبذلون جهداً 

لدیهم أفكار عالیة عن قدراتهم مما یجعلهم یبذلون 

  .جهودا كبیرة

لدیهم أفكار متدنیة عن قدراتهم مما یجعلهم 

  .یفشلون

  .متدنیة تهممثابر   .مثابرون بدرجة كبیرة

  .مصادر أهدافهم ودافعیتهم خارجیة  .مصادر أهدافهم ودافعیتهم داخلیة

قدراتهم ویفشلون في بذل الجهد في یشككون   .لدیهم قناعة ذاتیة بالقدرة على بذل الجهد المناسب

  .المناسب

الدوافع تعمل على تعزیز قدراتهم في مواجهة أهداف 

  .صعبة التحقق

في مواجهة المواقف  یواجهون إحباطاً 

  .الصعبة
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ذوي و  الفاعلیة الذاتیة العالیةذوي بین ) الوجدانیة(أوجه المقارنة في العملیات االنفعالیة  :)3(جدول رقم 

  ).52، ص2015عن عبد أبو زر، (الفاعلیة الذاتیة المنخفضة 

  الفاعلیة الذاتیة المنخفضةاألفراد ذوو   الفاعلیة الذاتیة العالیةاألفراد ذوو 

  .تدني إمكانات استفادتهم من التدریب  .یتدربون على السیطرة على التهدیدات

  .لدیهم مرتفعة درجات القلق  .لدیهم منخفضة درجات القلق

  .إمكانات استفادتهم من درجات ضبط ذواتهم دنيت  .یتدربون على ضبط أنفسهم بدرجة عالیة

  .مصدر خطر وتهدید بالنسبة لهم البیئة  .ظروف مناسبة ویمكن السیطرة على متغیراتها

قون على یواجهون اإلحباط بفاعلیة ویتفّو 

  .مصادرها

  .الوظیفي أدائهمعلى إفساد مستوى  یعمل اإلحباط

 مناسبة تساعدهم على سیطرة وضبط وفر بیئةت

  .بهم المخاوف المحیطة

  .بهم في مواجهة المخاوف المحیطة ونیفشل

صعوبات  ونمع اآلخرین ویتجاوز  ونیتفاعل

  .البیئة

في مواجهة أحداث  مبسبب فشله ةعزل ونر یطّو 

  .البیئة

الفاعلیة ذوي و  الفاعلیة الذاتیة العالیة ذوي أوجه المقارنة في العملیات االختیاریة بین )4(جدول رقم 

  ).53، ص2015عن عبد أبو زر، ( الذاتیة المنخفضة

  الفاعلیة الذاتیة المنخفضةاألفراد ذوو   الفاعلیة الذاتیة العالیةاألفراد ذوو 

الذهنیة الداخلیة  عملیاتالتفاعل  عن نتاج مسلوكه

  .وخصائص البیئیة

 استجابة للمتغیرات البیئیة ویصعب م هوسلوكه

  .مواجهتها معلیه

استثارة  وننشطات مناسبة ویستطیع ونیختار 

  .ونلتحقیق ما یرید مقدراته

  .مأن المواقف تتجاوز قدراتهب ونیشعر 

مهارة في  مفي مواجهة التحدیات ولدیه ونینجح

  .االختیار

إلى  ونفي مواجهة التحدیات ویفتقر  ونیفشل

  .المهارة

  .المهنیة متضطرب اختیاراته  .مهنة مناسبة ونیختار 

  .مدى محدود من مجال االختیار ملدیه  .مدى واسع الختیار المهنة المناسبة ملدیه
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  :الذاتالتحلیل التطوري لفاعلیة  -9

 ،أن الفترات المختلفة للحیاة تقدم أنماطًا للكفاءة المطلوبة من أجل األداء الناجح) 1997( یرى باندورا   

وتشكل المعتقدات حول فاعلیة  ،ویختلف األفراد بشكل جوهري في الطریقة الفّعالة التي یدیرون بها حیاتهم

  .رًا مؤثرًا خالل دورة حیاة الفردالذات مصد

-40، ص ص2015دان، ح(و )43، ص2007الجاسر، (و )32، ص2000،الدوسري(ونقًال عن  

  :لدى الفرد أهم التطورات التي تؤثر في فاعلیة الذات البحث الحالي یعرض) 41

  :نشأة الشعور بالسیادة الشخصیة -1.9

 مفهوم الذات، وبالتالي فإن الذاتأن الطفل الصغیر یولد بدون أّي شعور ب) 1997( یذكر باندورا   

من  بالسیادة الشخصیةتؤسس بطریقة اجتماعیة من خالل الخبرات المنقولة بواسطة البیئة، وینتقل الشعور 

على حداث، وأخیرًا إلى إدراك القدرة إدراك العالقات العرضیة بین األحداث إلى فهم األسباب وقوع األ

اكتساب بفاعلیة الذات، كما یساهم كل من إنتاج األحداث المساهمة فیها، وهذا بدوره یؤدي إلى الشعور 

  .مستقلة في نشأة الشعور بالسیادة الشخصیةللطفل كشخصیة الطفل للغة والكالم، ومعاملة األسرة 

  :المصادر العائلیة لفاعلیة الذات -2.9

 إن األطفال ال یستطیعون أن یؤدوا أشیاء كثیرة بأنفسهم، وأن الخبرات الناجحة في التدرب على التحكم   

المعرفة الشخصي تكون مهمة لتنمیة الكفاءة االجتماعیة المبكرة، ولكي یحصل األطفال الصغار على 

الذاتیة المتعلقة بقدراتهم على توسیع مجاالت األداء، فإنهم ُیطّورون ویختبرون قدراتهم الجسدیة وكفاءتهم 

ذین یستجیبان لسلوك االجتماعیة لفهم وٕادارة المواقف العدیدة التي یواجهونها یومیًا، وأن الوالدین الل

حان لهم بحریة الحركة من أجل االستكشاف ویسم ،ذین یجدان فرصًا لألفعال الفّعالةأطفالهما والل

ویعمالن على تسهیل تطویر فاعلیة الذات لدى أطفالهما  ،هم على أن یجّربوا األنشطة الجدیدةویشجعان

  .حیث یرتبط نمو فاعلیة الذات لدى األطفال بالقدرة على إنجاز المهام وٕادراك التأثیرات الهادفة

ویتعّرف على  ،الشخص بأنه یمكن أن ینجز سلوكًا هادفاً إن معرفة ) "Gecas,1989( ویرى جیكس   

عن ( "نتائج هذا السلوك بشرط أن یكون نتیجة لمبادأته الخاصة وذلك یؤدي إلى أن یكون كائنًا فّعاالً 

  ).40، ص2007الجاسر، 
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 ثم مع نمو عالم الطفل االجتماعي فإنه ،كون متمركزة في األسرةإن خبرات الفاعلیة الذاتیة األّولیة ت   

 للطفل الصغیرمن حیث أنه یقدم  ،فالتفاعل المبكر مع األفراد اآلخرین أمر مهم للغایة. یزیدها بسرعة

فرصة أن یكون نشطًا ومدركًا لالستجابات المناسبة التي تقوده إلى تنمیة شعوره بفاعلیته الذاتیة، وهكذا 

إذ یقّوم فاعلیته الذاتیة من خالل مقارناته االجتماعیة المتضمنة التعقیدات  ،ینتقل الطفل إلى مرحلة جدیدة

 مهم وٕایجابيالمتشابكة أكثر من تقویم فاعلیته الذاتیة بناء على خبراته الشخصیة، فیظهر أن لألقران دور 

  .  في تنمیة المعرفة الذاتیة للطفل بقدراته

  :اعة الرفاقاتساع فاعلیة الذات من خالل تأثیرات جم -3.9

 یة عن قدراتهم، حیث یقدم األقرانزیادة معارفهم الذات األطفال من خالل عالقتهم بأقرانهمیستطیع     

نماذج للسلوك الفّعال وأسالیب التفكیر، كما یمیل األطفال في عملیة انتقاء األقران إلى اختیار األفراد 

واألطفال الذین ینظرون إلى أنفسهم على أنهم غیر فاعلین . الذین یشاركونهم االهتمامات والقیم المشتركة

  . ویدركون فاعلیة منخفضة بین أقرانهم ویملكون شعورًا متدنیًا لتقدیر الذات ،ً اجتماعیًا ینسحبون اجتماعیا

  :المدرسة كقّوة لغرس فاعلیة الذات -4.9

 یة للفرد، حیث تعتبر المكان الذيلتهذیب وتقویة الكفاءة المعرفتمثل وظائف المدرسة الوضع األساسي    

واكتساب المهارات الالزمة لمساعدتهم على حل المشكالت التي  ،ینمي فیه األطفال كفاءاتهم المعرفیة

تواجههم مستقبًال، وهذا یجعلهم یتوافقون مع مجتمعهم بفاعلیة، وهذا یحدث نتیجة تطور الكفاءة المعرفیة 

یختبر ویقّوم ویقارن اجتماعیًا معارفه وأسالیب تفكیره باستمرار، ولكي یكتسب المهارة  فالطفل. للطفل

  . فإنه یجب علیه أن ینمو ویطّور شعوره بفاعلیته الذاتیة ،المعرفیة

  :نمو فاعلیة الذات من خالل الخبرات االنتقالیة للمراهقة -5.9

فق مع الفاعلیة، وحیث أن المراهقین یقتربون من إن كل فترات النمو تأتي وكأنها تحدیات جدیدة للتوا   

مما یتطلب منهم  ،علیهم أن یتعلموا تحمل المسؤولیة كاملة في كل مجاالت الحیاة ،مطالب مرحلة الرشد

، اكتساب العدید من المهارات الجدیدة، ویتعاملون بإتقان مع األسالیب والطرق الخاصة بعالم الراشدین

  . ع التغیرات الفیزیولوجیة والجسمیة واالنفعالیة والجنسیة التي تحدث في سن البلوغویتعلموا كیفیة التعامل م

 :فاعلیة الذات الخاصة بمرحلة الرشد -6.9

كالعالقات  ،إن مرحلة الرشد هي الفترة التي تّمكن األفراد من التعامل مع العدید من المطالب الجدیدة   

مهمًا یعد أمرًا  ،والمجاالت المهنیة، حیث أن مهام السیادة المبكرة والشعور القّوي بفاعلیة الذات الوالدیة
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، وبدایة المجال المهني اإلنتاجي یعد تحّدیًا تحّولیًا في مرحلة الرشد. الكفاءات والنجاحات المؤكدة إلنجاز

  ة الذات في التطور المنهجي والنجاح حیث یوجد العدید من الطرق التي من خاللها تساهم اعتقادات فاعلی

  .في األمور المهنیة

  :إعادة تقدیر فاعلیة الذات مع التقدم في العمر -7.9

 حیث أن إن فاعلیة الذات لدى المسنین تقوم على إعادة التقدیر، والتقدیرات الخاطئة أحیانًا لقدراتهم،   

 فاعلیة الذاتالكثیر من القدرات العضویة الجسمیة تتناقص مع التقدم في السن، لذلك یتطلب إعادة تقویم 

المتصلة باألنشطة التي تتأثر بالقدرات العضویة الجسدیة بشكل كبیر، كما أن كبار السن إذا قاموا 

ى صغار السن، وعن طریق وبذلوا الجهد الالزم فإنهم یستطیعون التفّوق عل ،باستغالل كافة مؤهالتهم

 كافة الوظائف االندماج الفّعال في األنشطة، فإن فاعلیة الذات المدركة تستطیع أن تساهم في تطویر

  .االجتماعیة والمعرفیة والجسدیة

 :أنواع فاعلیة الذات - 10

  : التالي لى النحوعفاعلیة الذات عرض أنواع ن) 70- 69صص ، 2013الجبوري،(نقًال عن 

 :القومیة الفاعلیة -1.10

 :أن الفاعلیة القومیة قد ترتبط بأحداث ال یستطیع األفراد السیطرة علیها مثل) 1990(ذكر جابر ی   

 ولها تأثیروالتغیر االجتماعي السریع، واألحداث التي تجري في أجزاء أخرى من العالم،  ،تأثیر التكنولوجیا

  .أفكار ومعتقدات عن أنفسهم باعتبارهم أصحاب قومیة واحدة اكتسباهم فياألفراد، و  في

 :الفاعلیة الجماعیة -2.10

 من األفراد هي مجموعة (Collective efficacy) الجماعیةأن الفاعلیة  إلى )1994(أبو هاشم  یشیر   

أن األفراد ال  ویرى باندورا. اعي لتحقیق المستوى المطلوب منهاتؤمن بقدراتها، وتعمل في نظام جم

 عوبات التي یواجهونها تتطلب جهودیعیشون منعزلین عن الجماعة، وأن العدید من المشكالت والص

  .ال، وأن جذور فاعلیة الجماعة تكمن في فاعلیة أفراد هذه الجماعةتغییر فّع  جماعیة إلحداث أّي 

 : فاعلیة الذات العامة -3.10

قدرة الفرد على أداء  :عند باندورا (Generalized self efficacy) العامةفاعلیة الذات ب یقصد   

وٕاصدار  ،التحكم في الضغوطو السلوك الذي یؤدي إلى تحقیق نتائج إیجابیة ومرغوبة في موقف معین، 

 .التوقعات الذاتیة عن كیفیة أدائه للمهام واألنشطة التي یقوم بها
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 :فاعلیة الذات الخاصة -4.10

األحكام الخاصة لألفراد المرتبطة بقدراتهم  (Specific self efficacy) الخاصةفاعلیة الذات ب یقصد   

  .على أداء مهمة محددة في نشاط محدد

 :فاعلیة الذات األكادیمیة -5.10

داء المهام ألإدراك الفرد لقدراته (Academic self efficacy)  األكادیمیة یقصد بفاعلیة الذات   

  . القدرة الفعلیة في الموضوعات الدراسیة ومعناهالتعلیمیة بمستویات مرغوب فیها، 

  

  

  

  

  

  

 

  ).تصمیم الباحثةمن (فاعلیة الذات أنواع : )8(قم شكل ر 

  :العوامل المؤثرة في فاعلیة الذات - 11

) 61، ص2013الجبوري، ( الوارد في المؤثرة في فاعلیة الذات یعرض البحث الحالي تصنیف العوامل   

  : على النحو التالي) 190-189صص ، 2014حمادنة وشرادقة، (و

  :التأثیرات الشخصیة: المجموعة األولى -1.11

المعرفة المكتسبة، : یعتمد إدراك فاعلیة الذات في هذه المجموعة على أربع مؤثرات شخصیة وهي    

  :وتفصیلها یكون على النحو التالي رفة، األهداف، والمؤثرات الذاتیةعملیات ما وراء المع

  :المعرفة المكتسبة - أ

وتنظیم حد فاصل بین المعرفة الموجودة في البیئة  إلى وجود  (Zimmerman, 1989)یشیر زیمرمان   

فعندما یكتسب الفرد معرفة ما، فإنه  .وفق المجال النفسي لكل منهم وذلك ،لتلك المعرفة ذاتیاً  األفراد

 .مها ویرتبها ویخزنها لتتالءم مع خبراته، وكیفیة استخدامها في المواقف المستقبلیةینظّ 

 

  

 أنواع فاعلیة الذات

 الفاعلیة القومیة

 فاعلیة الذات الخاصة الفاعلیة الجماعیة

 فاعلیة الذات العامة

 فاعلیة الذات األكادیمیة
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  :عملیات ما وراء المعرفة -ب

ما وراء المعرفة تؤثر في قرارات األفراد، وكیفیة تنظیم الذات، فالفرد یقسم أهدافه ویدرسها إن عملیات    

وأن عملیات ما وراء المعرفة تقود الفرد إلى كیفیة  .حسب نوعها ومستوى صعوبتها وتزامنها مع الحاجة

  .لیة ذاتهالتخطیط والتقویم ألفكاره التي تحقق أهدافه، وفي ضوء ذلك یقرر فاع

  :األهداف - ج

أكثر إلى یمیلون  ،بفاعلیة الذات قویاً  إلى أن التالمیذ الذین یمتلكون إحساساً ) 1997( باندورا ریشی   

ة، وتتالءم مع توقعاتهم الذاتی ،عیةإنجاز األهداف الذاتیة الصعبة، وتكون أهدافهم واضحة ومحددة وواق

 .ویمتلكون حب التحدي والمواجهة

  :الذاتیة المؤثرات -د

ألدائه لبعض  مباشراً  سلوكه تأثیراً  فيللفرد تؤثر  الذاتیة العوامل الداخلیة أن )1989( یذكر زیمرمان   

األهداف وصعوبة تحدید  القلق :مهمات، وهذه المؤثرات تؤدي إلى صعوبة في التنظیم الذاتي مثلال

 .خفض فاعلیة الذات لدى الفردالشخصیة، مما یُ 

  :التأثیرات السلوكیة: المجموعة الثانیة -2.11

مالحظة الذات، الحكم : هيو أن الفرد أثناء قیامه بالسلوك یمر بثالث مراحل ) 1977( باندورا أكد    

  :لكل مرحلةعلى الذات ورد فعل الذات، وفیما یلي توضیح 

  مالحظة الذات: المرحلة األولى- أ

  .عن مدى تقدمه نحو إنجاز أحد األهدافن مالحظة الفرد لذاته قد تمده بمعلومات إ   

  على الذات الحكم: المرحلة الثانیة-ب

ألدائهم مع األهداف المنشودة والمراد  -التي تحتوي على المقارنة المنظمة- استجابة األفراد وتعني   

 .، وهذا یتعمد على فاعلیة الذات وتركیب الهدفتحقیقها

  رد فعل الذات: المرحلة الثالثة- ج

 :تحتوي هذه المرحلة على ثالثة ردود األفعال هي   

ویسعى فیه الفرد للبحث عن االستجابة التعلیمیة النوعیة التي تحقق : رد الفعل الذاتي السلوكي-1

 .أهدافه

 .ویبحث فیه الفرد عن استراتیجیات ترفع من كفاءته الشخصیة أثناء عملیة التعلم :رد الفعل الشخصي-2

 .یبحث فیه الفرد عن أفضل الظروف البیئیة المالئمة والمناسبة لعملیة التعلم :البیئيرد الفعل الذاتي -3
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  :التأثیرات البیئیة: المجموعة الثالثة -3.11

فاعلیة الفرد الذاتیة من خالل النمذجة والصور  في أن هناك عوامل بیئیة مؤثرة) 1977(باندورا ذكری   

. اعتقادات الفاعلیة بسبب االسترجاع المعرفي فيكبیر  تأثیرالرمزیة لها  وأن تأثیر النمذجةالمختلفة، 

  :هيو فاعلیة الذات  ائص متعلقة بالنموذج ولها تأثیر فيوهناك خص

 .الجنس والعمر والمستویات التعلیمیة: وتقوم على خصائص معینة مثل: خاصیة التشابه- أ

  .أفضل من عرض نموذج واحد فقطویعني عرض نماذج متعددة من المهارة  :التنوع في النموذج-ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).تصمیم الباحثةمن (العوامل المؤثرة في فاعلیة الذات : )9(رقم شكل 

 :والفروق بین المتفّوقین دراسیاً والمتأخرین فاعلیة الذات - 12

 ،أّي عالقة فاعلیة بالتحصیل الدراسي بین المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین فاعلیة الذات تعد الفروق في    

إحدى المشكالت التي واجهها البحث الحالي في هذا المجال، حیث جاءت نتائج الدراسات التي تناولت 

المجال في حاجة إلى بحوث أخرى في الثقافات  هذا هذه الفروق متناقضة ولم تحسم بعد، إذ ال یزال

  . ت المختلفة حتى یمكن صیاغة إطار نظري متكامل لعینتي المتفّوقین دراسیا والمتأخرینوالبیئا

العوامل المؤثرة 

 في فاعلیة الذات

التأثیرات 

 الشخصیة

التأثیرات 

 السلوكیة

التأثیرات 

 البیئیة

 عملیات وراء المعرفة

 المعرفة المكتسبة

 األهداف

 المؤثرات الذاتیة

 مالحظة الذات

 على الذاتالحكم 

 رد فعل الذات

  خاصیة التشابه

 التنوع في النموذج
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في فاعلیة  المتفّوقین دراسیًا والمتأخرینالفروق بین  تتناول الدراسات السابقة التيوقد تبین من استقراء    

 :أنه یمكن تقسیمها إلى فئتین وهي ،الذات

فاعلیة  بین األفراد في دالة وجود فروق الدراسات التي توصلت إلى وتشمل مجموعة :الفئة األولى-أ

على النحو  هذه الدراسات وجاءت فاعلیة الذات والتحصیل الدراسي، وجود عالقة بین وبمعنى آخر، الذات

  : التالي

  التي توصلت إلى أن الطلبة الذین تمّیزوا بفاعلیة ذاتیة  (Lent, Brown & Larkin, 1984)دراسة -  

  . مرتفعة كانوا من الذین حصلوا على درجات أعلى في التحصیل الدراسي وثابروا لمدة أطول

 التي أظهرت أن المراهقین الموهوبین ذوي التحصیل المرتفع كانت(Raowend, 1990)دراسة وراند -

  . )116، ص2013عن الجبوري، ( فاعلیتهم الذاتیة أعلى من ذوي التحصیل األكادیمي المنخفض

التي أشارت نتائجها إلى وجود (John, Harold & Dennis, 1997)  ة جون وهارولد ودینیسدراس-

 معناه وجود فروق بین ذوي التحصیلارتباط موجب بین فاعلیة الذات ومستوى التحصیل الدراسي، و 

عن سالم، ( الدراسي المرتفع وذوي التحصیل المنخفض في فاعلیة الذات لصالح الفئة األول من المتعلمین

  . )149ص

التي كشفت عن وجود عالقة موجبة بین  (Landine & Stewart, 1998)دراسة الندین وستیوارت -

فاعلیة الذات ومعدل درجات الطلبة األكادیمة، أّي وجود فروق دالة بین التالمیذ ذوي التحصیل األكادیمي 

  .المرتفع وذوي التحصیل المنخفض في فاعلیة الذات

التي توصلت إلى وجود ارتباط موجب ودال إحصائیا بین  (John & al., 1999) وآخرون دراسة جون-

فالتالمیذ المتفّوقون في مادة الریاضیات كانت درجاتهم . فاعلیة الذات ومستوى التحصیل في الریاضیات

   .)21، ص2009عن رزق، ( في الفاعلیة الذاتیة أعلى من ذوي الدرجات المنخفضة في مادة الریاضیات

التي أشارت نتائجها إلى وجود فروق دالة إحصائیا بین المتفّوقین دراسیًا ) 2001(دراسة حسیب -

 .)21، ص2009عن رزق، ( والعادیین والمتأخرین في الفاعلیة العامة للذات لصالح المتفّوقین دراسیا

فاعلیة الذات والتحصیل  التي كشفت عن وجود ارتباط موجب بین (Cruz, 2002)دراسة كروز -

  .)21، ص2009عن رزق، (الدراسي 



 

 

  الفصل الثاني فاعلیة الذات

71 

التي توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائیًا في مستوى الكفاءة الذاتیة بین ذوي ) 2004(دراسة الشبول -

 انوي، لصالح ذوي التحصیل المرتفعالتحصیل المرتفع وذوي التحصیل المنخفض من تالمیذ التعلیم الث

  ).41، ص2013عن حمدي، (

التي أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائیًا في الفاعلیة الذاتیة تعزى لمستوى ) 2004(دراسة ملحم -

  ).298، ص2010عن أبو غزال وعالونة، ( لح التالمیذ ذوي التحصیل المرتفعالتحصیل، ولصا

ات التي توصلت إلى أن الطالب المتفّوقین الذین حصلوا على درجات ومستوی) 2004(دراسة باترشا -

مرتفعة في اختبار االبتكار لدیهم فاعلیة نحو الذات أكثر، واستجابوا بصورة مختلفة لمتغیرات االتجاه 

عن ( الخاصة بالصداقة والحساسیة أكثر من هؤالء الذین حصلوا على مستویات منخفضة في االبتكار

  .)101، ص2010النفیعي، 

ود فروق في فاعلیة الذات بین الطالب التي أسفرت نتائجها عن وج (Seath, 2004)دراسة سیث -

الناجحین والطالب غیر الناجحین دراسیًا، كما أكدت أن فاعلیة الذات تعد عامًال من بین العوامل التي 

  .)118، ص2008عن یوسف، ( تعمل أساسًا على زیادة الدافعیة للنجاح األكادیمي

بین فاعلیة الذات والتحصیل الدراسي التي كشفت عن وجود عالقة موجبة ) 2005(دراسة أبو هاشم -

  .مما دل على أن الزیادة في الفاعلیة الذاتیة للفرد تؤدي إلى الزیادة في مستوى تحصیله الدراسي

التي توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسط درجات فاعلیة الذات ) 2006(دراسة المزروع -

  .)246، ص2011عن الزحیلي، ( نوي لصالح الموهوباتالموهوبات والعادیات من طالبات التعلیم الثا

التي أظهرت وجود فروق دالة إحصائیًا في فاعلیة الذات بین الموهوبات ) 2007(دراسة سلیمان -

  .)18-17، ص2009عن عبد اهللا والعقاد، ( طالبات الجامعة لصالح الموهوبات والعادیات من

التي توصلت إلى أن التالمیذ مرتفعي التحصیل  (Lodewyk & al., 2009)دراسة لودویك وآخرون -

لدیهم شعور مرتفع بفاعلیتهم الذاتیة، كما أنه یمكن استخدام فاعلیة الذات في التنبؤ بالتحصیل الدراسي 

  .واألداء األكادیمي للتالمیذ

في ) عادي/ متفّوق(التي كشفت عن وجود تأثیر دال إحصائیًا للمستوى الدراسي ) 2009(دراسة رزق -

  .أبعاد فاعلیة الذات ودرجتها الكلیة لصالح المتفّوقین دراسیا

التي توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات درجات فاعلیة ) 2010(دراسة النفیعي -  

، لصالح المتفّوقین ذي )عادي/ متفّوق(الذات لدى تالمیذ مرحلة التعلیم الثانوي، ترجع لمتغیر التحصیل 

   .التخصص العلمي
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 (Javanmard, Hoshmandja & Ahmadzade, 2012)دراسة جافنمارد وهوشموجا وأحمجاد -

  .إلى وجود عالقة موجبة بین فاعلیة الذات والتحصیل الدراسي التي توصلت

التي بّینت أن التحصیل الدراسي كان من أكثر المتغیرات قدرة على التنبؤ في ) 2012(دراسة یعقوب -  

   .یة المدركة لدى تالمیذ التعلیم الثانويمستوى الفاعلیة الذات

التي كشفت عن وجود عالقة ارتباط دالة إحصائیًا بین فاعلیة الذات والتحصیل ) 2012(دراسة شاهین -  

  . الدراسي لدى طالب الجامعة

التي توصلت إلى وجود عالقة بین فاعلیة الذات واألداء  (Shkullaku, 2013)دراسة شكوالكو -

  . األكادیمي لدى الطالب

التي أسفرت عن وجود عالقة ذات داللة  (Akram & Ghazafer, 2014)دراسة أكرم وقزافر -

  . إحصائیة بین فاعلیة الذات واألداء األكادیمي لطالب مرحلة التعلیم الثانوي

لتي توصلت إلى وجود عالقة موجبة ودالة بین فاعلیة الذات ا (Goulao, 2014)دراسة قوالوو -

  . والتحصیل الدراسي لدى طالب جامعیین

بین األفراد في  دالة فروق وتشمل مجموعة الدراسات التي توصلت إلى عدم وجود :الفئة الثانیة-ب

  :دراسات هيوهذه العالقة بین فاعلیة الذات والتحصیل الدراسي، ، ومعناه عدم وجود فاعلیة الذات

التي توصلت إلى أن العالقة بین التحصیل الدراسي وفاعلیة الذات غیر  (Rapoo, 2001)دراسة رابو -

، 2009عن رزق، ( دالة إحصائیًا، ومعناه عدم وجود فروق دالة بین أفراد عینة الدراسة في فاعلیة الذات

  .)21ص

التي توصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في فاعلیة الذات بین ) 2006( دراسة العلي وسحلول-

  .ذوي التحصیل األكادیمي المرتفع وذوي التحصیل المنخفض

التي كشفت عن عدم وجود ارتباط بین درجات التالمیذ في مقیاس فاعلیة الذات ) 2012(دراسة غماري -

اض التحصیل الدراسي ال یتوقف على مستوى ونوعیة ومعدالتهم الدراسیة، بمعنى أن ارتفاع أو انخف

  .فاعلیة الذات التي یمتلكها التالمیذ

 :والفروق بین الجنسین فاعلیة الذات  - 13

من المشكالت التي واجهها البحث الحالي في هذا  فاعلیة الذات هي إن الفروق بین الذكور واإلناث في   

  .هذه الفروق متناقضة ومازال الموضوع لم یحسم بعدالمجال، حیث جاءت نتائج الدراسات التي تناولت 
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نالحظ  ،التي تناولت الفروق بین الذكور واإلناث في فاعلیة الذات الدراساتالبحوث و  من استقراءو    

خرى لم تصل إلى وجود فروق أمجموعة  في حین، دالة مجموعة منها توصلت نتائجها إلى وجود فروق

  :ت على النحو التاليالجنسین، وجاءت هذه الدراسا بین

وتشمل الدراسات التي كشفت نتائجها عن وجود فروق دالة بین الذكور واإلناث في : المجموعة األولى- أ

  :فاعلیة الذات وهي

توصلت إلى أن توقع فاعلیة الذات الریاضیة  التي (Betz & Hackett, 1983)دراسة بیتز وحاكت -

 .للذكور أكثر داللة منها من اإلناث

التي أسفرت نتائجها على أن الذكور حصلوا على درجات في  (Raowend, 1990)دراسة وراند -

  .)147عن سالم، ص( فاعلیة الذات أعلى مقارنة باإلناث

التي أشارت إلى وجود تأثیر محدود للجنس على فاعلیة الذات لصالح  (Kelly, 1993)دراسة كیلي -

  .)336، ص2013عن الیوسف، ( الذكور

التي توصلت إلى أن األوالد لدیهم فاعلیة الذات عالیة في المجال  (Bong, 1998)بونق  دراسة-

  .)481، ص2006عن النشاوي، ( األكادیمي مقارنة بالبنات

التي كشفت عن وجود فروق دالة إحصائیا بین الجنسین  (John & al., 1999)دراسة جون وآخرون -

  .)21، ص2009عن رزق، ( في فاعلیة الذات لصالح الذكور

التي توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطي الذكور واإلناث ) 2000(دراسة حمدي وداود -

  .على مقیاس فاعلیة الذات كدرجة كلیة

التي أشارت نتائجها إلى وجود فروق دالة إحصائیًا في مستوى فاعلیة الذات ) 2000(دراسة خالدي -

  .)147عن سالم، ص( اإلناث ترجع إلى الجنس لصالح

التي توصلت إلى أن الجنس یلعب دورا أساسیا في تطور فاعلیة  (Hanover, 2000)دراسة هانوفر -

 إرجاعهاالذات، وأن االختالف في األسالیب یتغیر بموجبها بین الذكور واإلناث عبر الزمن، ویمكن 

  .)150عن سالم، ص( لسلوك المنمط جنسیا، وكذلك إلى الفروق في الخصائص الذاتیة

التي كشفت عن وجود فروق دالة إحصائیًا في الفاعلیة الذاتیة ترجع إلى الجنس ) 2001(دراسة حسیب -

  .)336، ص2013عن الیوسف، ( وكانت لصالح الذكور
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 رت إلى وجود فروق بین الجنسین فيالتي أشا (Wang & He-Zhiwen, 2002)دراسة وانج وهزین -

عن عبد اهللا ( هرت الطالبات مستوى أقل من فعالیة الذات مقارنة بالطالب الذكورفاعلیة الذات، حیث أظ

  .)15، ص2009والعقاد، 

 التي كشفت على وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات الذكور واإلناث ) 2003( دراسة عبد القادر-

  .)64- 63، ص2009عن العتیبي، ( في فاعلیة الذات

  .التي أوضحت أن الذكور أكثر فعالیة للذات من اإلناث (Okech, 2004) دراسة أوكش-

التي توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائیًا بین درجات الطالبات والطالب في ) 2006( دراسة الحربي-

  .)65، ص2009عن العتیبي، ( فاعلیة الذات العامة واألكادیمیة لصالح الذكور

 ائیًا بین متوسطي الذكور واإلناثروق دالة إحصالتي توصلت إلى وجود ف) 2006( دراسة حمدي وداود-

  .على مقیاس فاعلیة الذات

التي توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائیًا بین الذكور واإلناث من الطالب في ) 2007( دراسة بدوي-

  .فعالیة الذات تزید عند الذكور عنها عند اإلناث

التي أشارت نتائجها إلى وجود فرق في مستوى الفاعلیة الذاتیة ) 2010( دراسة أبو غزال وعالونه-

  .المدركة بین الجنسین

التي توصلت إلى أن طلبة الجامعة یتمتعون بفاعلیة الذات، وأن ) 2012( دراسة ضاري والدلیمي-

  .الفروق دالة لصالح الذكور

ة إحصائیًا في مستوى الكفاءة الذاتیة التي أشارت نتائجها إلى وجود فروق دال) 2013( دراسة الیوسف-

  .المدركة لصالح الذكور

التي أشارت نتائجها إلى وجود فروق بین الذكور واإلناث في  (Shkullaku, 2013)دراسة شكوالكو -

  .فاعلیة الذات

التي توصلت إلى وجود فروق في مستوى  (Akram & Ghazafer, 2014)ودراسة أكرم وقزافر -

  .الجنسینفاعلیة الذات بین 

التي أظهرت وجود فروق بین الذكور واإلناث من المعلمین في  (Moghadam, 2015)دراسة مقدم -

  .فاعلیة الذات لصالح الذكور
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 ى عدم وجود فروق دالة بین الذكوروتشمل مجموعة من الدراسات التي توصلت إل: المجموعة الثانیة-ب

  :واإلناث في فاعلیة الذات وهي

 ا في مستوى الفاعلیة الذاتیة بینتوصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائی التي) 1993(دراسة شیخه -

  . )298-297، ص2010عن أبو غوال وعالونة، ( الجنسین

التي توصلت إلى عدم وجود تأثیر لمتغیر الجنس في تباین مستوى فاعلیة الذات ) 1996(دراسة الزیات -

  .)145عن سالم، ص( األكادیمیة

التي أشارت نتائجها إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في فاعلیة الذات على ) 2001(لوسي دراسة اآل-

  .)103، ص2011عن المصري، ( وفق مستوى الجنس والتخصص

التي أشارت إلى عدم وجود أّي تأثیر دال لمتغیر الجنس  (Brown & al, 2003)دراسة براون وآخرون -

  .)18، ص2009قاد، عن عبد اهللا والع( في فاعلیة الذات

التي توصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین الذكور واإلناث في ) 2003(دراسة عبد القادر -

  .)103، ص2011عن المصري، ( فاعلیة الذات

التي توصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین الطالب ) 2009( دراسة عبد اهللا والعقاد-

  .الفرعیة والدرجة الكلیة لفعالیة الذاتوالطالبات في األبعاد 

توصلت إلى أن عدم وجود فروق دالة إحصائیًا وفقًا لمتغیر الجنس في  التي) 2009(دراسة الزق -

  .فاعلیة الذات األكادیمیة

التي أشارت نتائجها إلى عدم وجود فروق بین الطالب والطالبات في أبعاد مقیاس ) 2009(دراسة رزق -

  .فاعلیة الذات

التي أشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطي درجات الذكور ) 2011(دراسة زكي علي -

  .واإلناث على مقیاس فاعلیة الذات االجتماعیة وأبعاده

التي توصلت إلى عدم وجود فروق جوهریة في  (Turki & Al Qaisi, 2012)دراسة تركي والقیسي -

  .)477، ص2014لزغبي، عن ا( فاعلیة الذات ترجع إلى للجنس

التي كشفت عن عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في فاعلیة الذات بین ) 2012(دراسة آل دهام -

  .الجنسین

التي توصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في فاعلیة الذات اإلبداعیة ) 2014(دراسة الزغبي -

  .بین الجنسین من طالب الجامعة
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  أشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في فاعلیة الذات ترجع إلى  التي) 2015(دراسة زواوید -

  .متغیر الجنس

دمشق التي أجریت حول طلبة مجموعة من كلیات جامعة ) 2016( والء سهیل یوسفدراسة -

عدم وجود  وأسفرت النتائج إلى) االقتصاد، التربیة، اإلعالم اآللي، الحقوق، الهندسة المعماریة والصیدلة(

   .الذكور واإلناث من طلبة الجامعة في فاعلیة الذات بین فروق

 نستنتج أن الدراساتبعد االطالع على الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة المتعلقة بموضوع البحث،    

تلك التي تناولت الفروق بین  الذات أوالتي تناولت الفروق بین المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین في فاعلیة 

أخرى، كما تناول عدد منها عالقة فاعلیة الذات بمتغیرات  ها، تناول عدد منالجنسین في نفس المتغیر

الفروق بین أفراد العینة بین الجنسین في نفس المتغیر، وهذا ما یلتقي به البحث الحالي مع هذه الدراسات 

أغنى المعلومات النظریة للدراسة الحالیة، إّال أن البحث في الجانب النظري من البحث، األمر الذي 

الحالي یختلف في تناوله لدراسة العالقة بین فاعلیة الذات والذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز لدى المتفّوقین 

ین دراسة تناولت تلك العالقة ب أّي  لم تعثر الطالبة علىدراسیًا والمتأخرین من تالمیذ التعلیم الثانوي، إذ 

  .لدى المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین من تالمیذ التعلیم الثانوي هذه المتغیرات

 جاءت نتائجها متناقضة  بین األفراد من الجنسین في فاعلیة الذات فالدراسات التي تناولت الفروق

ما  ، ولعل هذا التضارب قد یرجع إلى عدة عوامل من أهمها هذه الفروق مسألة ومتضاربة ولم تحسم بعد

  :یأتي

 .اختالف منظور الباحثین في التعامل مع مفهوم فاعلیة الذات من دراسة ألخرى-

تباین طبیعة البیئات والمجتمعات التي أجریت بها هذه الدراسات واإلطار الحضاري والثقافي الذي -

 .یمّیزها

 فالدراسات التي أجریت في فترة. اختالف الفترة الزمنیة أو الحقبة التاریخیة التي تمت فیها هذه الدراسات-

فلكل فترة زمنیة ظروفها . األلفیة الثالثةتختلف عن تلك التي تمت في فترة  الثمانینات والتسعینات

  .ومتغیراتها النفسیة واالجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة التي دون شك تمّیزها عن غیرها

  :التالیة راألمو الدراسات السابقة في  هذه وقد استفادت الطالبة من

 من مجموعة مقاییس هدفت قیاس فاعلیة الذات لدى أفراد عینة الدراسة اختیار أداة الدراسة المناسبة -

  .مما ساعد وسهل مهمة الطالبة في اختیار المقیاس

  .المنهج العلمي المناسب للدراسة وهو المنهج الوصفي من النوع التحلیلي المقارن وٕاتباعاختیار -



 

 

  الفصل الثاني فاعلیة الذات

77 

  .الدراسات السابقة الطالبة في تدوین الجانب النظري المتعلق بمتغیر فاعلیة الذات تساعد-

استفادت الطالبة من الدراسات السابقة في تفسیر ومناقشة النتائج التي تم التوصل إلیها في الجانب -

، الفروق بین ولىأ من جهة فاعلیة الذاتالفروق بین المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین في بالمیداني والمتعلقة 

  .بط نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج الدراسات السابقةر الذكور واإلناث في نفس المتغیر من جهة ثالثة، و 

  :خالصة

شاع  من خالل ما تقدم یتضح أن مفهوم فاعلیة الذات یعد من أهم مفاهیم علم النفس الحدیث التي   

كمفهوم معرفي یسهم  تكوین نظري وضعه باندورا فاعلیة الذاتوتعتبر . في الكتابات السیكولوجیة تناولها

وتكمن ماهیة فاعلیة . في تغییر السلوك، وأن نظریة فاعلیة الذات اشتقت من النظریة المعرفیة االجتماعیة

الذات في تأثیرها المباشر في القدرة على التخطیط المنظم لدى المتعلمین، وتحدید أهدافهم بأنفسهم، 

نجاز إت المناسبة، والسیما في إدارة الوقت وتنظیمه، كما أن فاعلیة الذات لها دور فّعال في ووضع اآللیا

أدائه، ومرونته في التعامل مع المواقف الصعبة والمعقدة، واستعداده الستخدام المهارات ونجاح الفرد 

 حیاته للتعامل معها من أجل مواجهة الضغوط واألحداث التي تؤثر في  ،واالجتماعیة والسلوكیة المعرفیة

وأن فاعلیة الذات وحدها ال تحدد السلوك على نحو كاف بل البد من وجود قدر من . والسیطرة علیها

 االستطاعة سواء كانت فیزیولوجیة أم عقلیة أم نفسیة، وأن فاعلیة الذات تؤثر في أنماط التفكیر والخطط 

فكل فرد . آلخر شخصالعوامل، وأنها تختلف من التي یضعها الفرد لنفسه، وهي كذلك تتأثر بالعدید من 

  . یتمّیز عن غیره بتكون نفسي خاص به كغیره من أفراد مجتمعه مما یجعله ینفرد بشخصیة متمّیزة
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 :تمهید

في ثین ظهر نتیجة سعي الباح حیث في التراث السیكولوجي، اجدیدً  اً مفهوم الذكاء الوجداني مفهوم یعد   

قات إنما والتفّو فالكثیر من األداءات واإلنجازات  .وتفسیر سلوكهالفرد  لدىلجوانب غیر المعرفیة ل دراستهم

مع مختلف الضغوطات االجتماعیة  إلى جانب التوافق ،تقف وراءها إدراك الفرد النفعاالته والتحكم فیها

 .لها في مختلف المواقف التي یتعرض والتغیرات المتسارعة

 : الوجدانيلذكاء ا مفهوم - 1

واألطر النظریة  ،الذكاء الوجداني تعریفات عدیدة ومتنوعة وذلك بتعدد وتنوع المدارس الفكریة عرف   

ال یوجد تعریف جامع مانع للذكاء الوجداني ف. للباحثین الذین تناولوا الذكاء الوجداني بالبحث والدراسة

 :   البعض منها على النحو التالي وسأتناولیتفق علیه جمیع علماء النفس، 

"الذكاء الوجداني بأنه) Bar-On,1985(أون - َرف بارع- قدرة الفرد على فهم مشاعره والتعبیر عنها، : 

إنها القدرة على فهم الطریقة . وامتالك تقییم إیجابي للذات، وتحقیق واسع لقدراته لیعیش حیاة هانئة سعیدة

سؤولة، دون أن تتحول إلى التي یشعر بها اآلخرون، والقدرة على إقامة عالقات بین شخصیة ناضجة وم

اعتمادیة على اآلخرین، ویتصف هؤالء األفراد عمومًا بالتفاؤل، والمرونة، والواقعیة والنجاح في حل 

  ).88-87، ص ص 2011عن الرفوع، ( "المشكالت والتعامل مع الضغوط دون فقدان التحكم بها

: صریح حیث أشار إلیه بأنه أول من عَرف الذكاء الوجداني بشكل) Golman,1995(یعد جولمان و -

اتحاد مجموعة من العوامل التي تسمح للفرد بأن یشعر، ویقوم باألشیاء بدافعیة وینظم مزاجه، ویسیطر "

، 2010عن أبو زیتون،( "على اندفاعه ویواجه اإلحباط بإصرار، مما یسمح له بالنجاح في الحیاة الیومیة

  ). 17ص 

قدرة الفرد على إدراك انفعاالته : "الذكاء الوجداني بأنه) Mayer & Salovey,1997(وعَرف مایر وسالوفي -

بحیث تؤدي إلى  ،للوصول إلى تعمیم ذلك االنفعال لیساعده على التفكیر وفهم ومعرفة انفعاالت اآلخرین

  ). 18- 17، ص ص 2010عن أبو زیتون،( "تنظیم وتطویر النمو العقلي المتعلق بتلك االنفعاالت

"بأنهالذكاء الوجداني  )Dulewicz & Higges,1999( وهیجز دیولویكس عّرفو - معرفة الفرد مشاعره : 

وكیفیة تنظیمها من أجل تحسین األداء وتحقیق األهداف التنظیمیة مصحوبة بالتعاطف والفهم لمشاعر 

  ).28، ص 2004عن الدردیر، ( "مما یؤدي إلى عالقة ناجحة معهم
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بأن الذكاء  )Salovey,Sroud,Woolery & Epel,2002(وایبل سالوفي وسارود وولیري  ذكر كل منو -

"الوجداني هو ز بینها القدرة على مراقبة مشاعر وعواطف الفرد الشخصیة وعواطف اآلخرین، لیمیّ : 

  ).87، ص 2011عن الرفوع، ( "ویستخدم هذه المعلومات لتكون موجهًا لتفكیره وأفعاله

"بأنهني الذكاء الوجدا) 2002( وعَرف عثمان ورزق- واإلدراك الجّید  ،إدراك الفرد لقدراته على االنتباه: 

وتنظیمها وفقًا لمراقبة وٕادراك دقیق النفعاالت  ،وصیاغتها بوضوح ،وفهمها ،لالنفعاالت والمشاعر الذاتیة

تساعد الفرد على الرقي العقلي  ،للدخول معهم في عالقات انفعالیة واجتماعیة إیجابیة ،اآلخرین ومشاعرهم

  ).206، ص 2001ورزق، عثمان " (هارات اإلیجابیة للحیاةوتعلم المزید من الم ،واالنفعالي والمهني

"بأنهالذكاء الوجداني ) 2003(وعَرف العیتي - قدرة اإلنسان على التعامل اإلیجابي مع نفسه ومع : 

  ). 18، ص 2010عن أبو زیتون،( "اآلخرین

القدرة على التعامل مع المعلومات العاطفیة من خالل : "بأن الذكاء الوجداني هو) 2003(مأمون  ذكرو -

لذلك فإن من صفات اإلنسان الذكي عاطفیًا أنه یمتلك  ،واستیعابها وفهمها وٕادارتها استقبال هذه العواطف

تعامل مع عواطفه وعواطف ویعرف االستعمال الدقیق لهذه المفردات في ال ،الكثیر من المفردات العاطفیة

  ).13، ص 2003مأمون، ( "اآلخرین

"بأنه إلى الذكاء الوجداني )2003(المغازي  وأشار- معهم  معرفة الفرد لنفسه ولآلخرین الذین یتعامل: 

  ).62، ص2003المغازي، ( "الفرد

"الذكاء الوجداني بأنه) 2007( السمادوني عّرفو - الوجدانیة  القدرة على فهم واستخدام المعلومات: 

  ).41، ص 2007السمادوني، ( "بكفاءة )االنفعالیة(

"بأنه الذكاء الوجداني )2009(وعَرف سعاده - ویتضمن ذلك  ،االستخدام الذكي للعواطف واالنفعاالت: 

 توجیه سلوكهتفاعال بین القدرات المعرفیة والمهارات الشخصیة واالجتماعیة، بحیث یساعد ذلك الفرد في 

  ).141، ص2009سعادة، ( "یزید من فرص التكیف والنجاح في میادین الحیاةوتفكیره، بما 

"بأنه إلى الذكاء الوجداني )2010(النعیمي  وأشار- قدرة الفرد على معرفة ذاته وتقدیرها، وضبط : 

انفعاالته وتغییرها وفق الظروف، والتكیف لمواجهة متطلبات الحیاة، وتحمل الضغوط واإلحباط والتفاؤل 

 "والرغبة في التفوق، وقدرته على تكوین عالقات ناجحة مع اآلخرین، وأداء األدوار القیادیة بنجاح

  . )87، ص2010النعیمي، (

"بأنه الذكاء الوجداني )2011(الزحیلي  وعَرف- قدرة الفرد على االنتباه واإلدراك الصادق النفعاالته : 

ومشاعره الذاتیة ومشاعر اآلخرین، والوعي بها وفهمها وتقدیرها بدقة ووضوح وضبطها وتنظیمها والتحكم 
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وتحسین مهارات التواصل فیها وتوجیهها، واستخدام المعرفة الوجدانیة وتنظیمها لزیادة الدافعیة، 

والتفاعل االجتماعي مع اآلخرین، وتطویر العالقات اإلیجابیة التي تكفل للفرد واآلخرین تحقیق الوجداني،

  .)242، ص2011الزحیلي،( "النجاح في شتى جوانب الحیاة

"هو أن الذكاء الوجداني )2011( یةالغرایب ذكرو - القدرة على االنتباه واإلدراك الجید لالنفعاالت : 

والمشاعر الذاتیة، وفهمها وصیاغتها بوضوح، وتنظیمها وفقا لمراقبة وٕادراك دقیق النفعاالت اآلخرین 

تعلم ومشاعرهم للدخول معهم في عالقات انفعالیة إیجابیة تساعد الفرد على الرقي العقلي والمهني، و 

  .)574ص ،2011الغرایبیة،( "المزید من المهارات اإلیجابیة للحیاة

وفهمه لها، وقدرته  إدراك الفرد لمشاعره ووعیه بها: "بـأنه إلى الذكاء الوجداني )2014(الزهراني  وأشار-

على تنظیم انفعاالته ومشاعره وضبطها والتحكم فیها، واستخدام المعرفة الوجدانیة لزیادة الدافعیة ولتحسین 

، 2014الزهراني،( "مشاعرهموالتفاعل االجتماعي والتعاطف مع  المهارات وتطویر السلوكیات اإلیجابیة

  .)765ص

مجموعة من السمات المزاجیة واالجتماعیة التي تثري " :هو أن الذكاء الوجداني) 2014( وذكر حنصالي-

المحتوى الوجداني لألفراد ما یتیح فهمًا دقیقًا ومعمقًا لالنفعاالت یسمح بمراقبتها وتنظیمها لتحقیق معالجة 

  ).48، ص، 2014حنصالي، ( "فّعالة للمشكالت

ن من األطر للذكاء الوجداني، حیث تبیّ إلى أنه ال یوجد تعریف مقبول ) Bernet,1996( بیرنت وأشار-

عن (النظریة أن الذكاء الوجداني ناتج من انصهار عدة مصطلحات كالمشاعر واالنفعاالت والذكاء 

 ).44، ص 2007السمادوني، 

إلى اللغة العربیة حیث تقابله مجموعة من ) Emotional intelligence(وقد ترجم مصطلح    

، 1995جولمان،(، والذكاء العاطفي )2004جولمان،( المشاعر ذكاء: المصطلحات العربیة وهي

، والذكاء الوجداني )2009، وعجین،2006، وأبو ریاش والصافي وعمور وشریف،2004والخوالدة،

ورزق،  عثمان(، والذكاء االنفعالي )2007، والسمادوني،2006، وحسونة، 2000روبنز وسكوت، (

  ). 2008، والعبوشي،2001، وراضي،2001

وجد في الجذور اللغة العربیة لتلك الكلمات ما  حیث ،مصطلح الذكاء الوجداني والبحث الحالي یتبنى   

فالعاطفة ترّكز على االستعداد للشعور باالنفعال والقیام بسلوك ما، والمشاعر ترّكز . یفسر سبب االختیار

له قد یكون سلبیًا أو إیجابیًا، أما كرّكز على اضطراب حاد یشمل الفرد على إدراك المرء لذاته، واالنفعال ی
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إذ نجد أنه یشمل كًال من العاطفة واالنفعال،  ،الوجدان فهو یمثل جملة الظواهر االنفعالیة لدى اإلنسان

جداني أن استخدام مصطلح الذكاء الو  ترى الباحثةولذلك د مظهرًا من مظاهر المشاعر، كما أنه ُیعَ 

 یم المناسبة، وهو ما سبق أن أكدههو أكثر المفاه) Emotional intelligence(لترجمة المصطلح اإلنجلیزي 

إَال  ،من أنه على الرغم من أن الترجمة الحرفیة للمصطلح اإلنجلیزي هو الذكاء االنفعالي) 2002(الخضر

أن هذه الترجمة قد یساء فهمها لدى الذین یمیلون إلى حصر مصطلح االنفعال في جوانبه غیر السارة أو 

: الخوف أو الغضب أو الحزن، ومصطلح العواطف في جوانب االنفعاالت السارة مثل: المرضیة مثل

لجوانب المفهوم السارة  أكثر شمولیة" الذكاء الوجداني" السرور أو الحب، لذا قد یكون استخدام مصطلح 

 ).766، ص2014الزهراني، (العامة وغیر السارة وأكثر تقبًال لدى أوساط 

  :تعقیب على التعریفات السابقة-

  : إلى ثالثة أقسام التي تناولت الذكاء الوجداني نستنج مما تقدم أنه یمكن تقسیم التعریفات

 ت الذاتیة والتحكم فیها وتنظیمهاعلى فهم االنفعاالل تناول تعریف الذكاء الوجداني بأنه القدرة قسم أّو - أ

وفق انفعاالت اآلخرین والتعامل اإلیجابي مع نفسه ومع اآلخرین، ویندرج في هذا القسم تعریفات مایر 

  .والنعیمي والزهراني أون والعیتي-وسالوفي وسالوفي وزمالؤه وبار

تناول الذكاء الوجداني بأنه مجموعة من الصفات الشخصیة والمهارات االنفعالیة واالجتماعیة  قسم ثانٍ -ب

  . وحنصالي وسعادة التي یتمتع بها الفرد، ویندرج في هذا القسم تعریفات جولمان والعیتي

اآلخرین  قسم ثالث تناول الذكاء الوجداني بأنه قدرة الفرد على اإلدراك والفهم الجید لمشاعره ومشاعر- ج

وتنظیمها وحسن استعمالها وتوجیهها، ما یشیر إلى أهمیة الخبرات التي یمر بها الفرد لتعدیل رؤیته 

 عثمان ورزق ومأمون ودیولویكس وهیجز والسمادوني وخبراته الخاصة ویندرج في هذا القسم تعریفات

  .الزحیلي والغرایبیةوالمغازي و 

 :يالتطور التاریخي لمفهوم الذكاء الوجدان -2

یجد أن هناك الكثیر من الجهود الجادة  ،إن المتتبع لمفهوم الذكاء الوجداني من حیث تطوره التاریخي     

أن أصول الذكاء الوجداني ترجع  البعض یرىُبذلت في مجال االنفعاالت والعواطف قبل جولمان، حیث 

في المحتوى االجتماعي والمیل  ااالنفعاالت وحصره عنأرسطو  إلى أكثر من ألفي عام حیث تحدث

  . )Solomon,2000(الجسمیة للقیام بالسلوك وتمییز االستثارة 
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ونظر علماء النفس األوائل إلى مفهوم الوجدان واالنفعال على أنه مفهوم غیر منظم یصعب ضبطه    

 ضبط والتحكم فیه، وأن االنفعاالت تشَوش على تفكیر الفرد، وأن حیاته ستكون أفضل لو أستطاع

البعض  یرجعو  .انفعاالته والتحكم فیها، وظلت هذه النظرة سائدة في النظریات النفسیة إلى عهد قریب

 الذي أشار إلیه) C.Darwin(داروین مصطلح الوجدان إلى صاحب نظریة النشوء واالرتقاء شارلز  ظهور

، 2007عن السمادوني، (الوجداني عندما تحدث عن التعبیر  1871والذي ذكره في كتابه عام  1837منذ 

  ).42ص

أصول  استعرضوا ،)2001( وعثمان ورزق) 1997( لوفيامایر وس الباحثین أن) 2012( ویذكر جروان   

 إلى أن العلماء كانوا یرون أن العقل ینقسم إلى ثالثة حیث أشاروا ،ي منذ القرن الثامن عشرالذكاء الوجدان

  : أقسام متباینة

  .وتشمل العدید من الوظائف مثل الذاكرة والتفكیر واتخاذ القرار ومختلف العملیات العقلیة :المعرفة- أ

  .وتشمل االنفعاالت والنواحي المزاجیة ومختلف المشاعر كالفرح والغضب والخوف :العاطفة-ب

  . وتشمل الدوافع البیولوجیة والمتعلمة أو األهداف التي یسعى الفرد لتحقیقها :الدافعیة- ج

ومع بدایة القرن الثامن عشر وضع علماء النفس تقسیمًا ثالثي األبعاد لعقل اإلنسان یتضمن المعرفة     

 )Thorndike,1920(ویرجع البعض ظهور مفهوم الذكاء الوجدان إلى تصور ثورندایك . والعاطفة والدافعیة

  :عن الذكاء والذي مَیز فیه بین ثالثة أنواع من الذكاء

  .المتمثل في المهارات اللغویة والریاضیة الذكاء المجرد-1

  .الذكاء العملي الذي یظهر في التعامل مع األشیاء-2

والذي یعتبره القدرة على فهم الفرد للحاالت  ،الذكاء االجتماعي وهو مهارات التعامل مع اآلخرین-3

على أساس تلك الداخلیة والدوافع والسلوكیات لدیه ولدى اآلخرین والتصرف تجاهها في أفضل صورة 

  ). Shepard & al., 1999( المعلومات

حین اقترح ما أسماه بالعالقة السیكولوجیة  ،بالذكاء الوجداني) Spearman,1927(واهتم سبیرمان     

القدرة على إدراك أفكار "بین أنواع العالقات العشر التي تؤلف قانون إدراك العالقات، وقد عَرفها بأنها 

(ومشاعر اآلخرین من حوله عن طریق التمثیل بینها وبین عالمه الداخلي ، 1996عن أبو حطب،" 

  ). 374ص
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وقصد  ،إلى العوامل غیر المعرفیة باإلضافة إلى العوامل المعرفیة) Wechsler,1940( وأشار وكسلر   

ذكر أن القدرات غیر المعرفیة لها أهمیة  1943بها العوامل االنفعالیة والشخصیة واالجتماعیة، وفي 

) Doll,1953(أن دراسة دول  إلى أیضاً  أشارو . ضروریة في التنبؤ بقدرة الفرد على النجاح في الحیاة

محاولة رائدة أخرى لقیاس الجوانب غیر المعرفیة للذكاء، حیث صمم دول اختبار فینالند للنضج تعتبر 

  ).19-17ص ص ، 2001عن عالم،(االجتماعي یقیس من خالله مستوى نضج الفرد االجتماعي 

حیث أشار إلى المحتوى السلوكي على أنه  ،بتعدیل نموذجه للذكاء )Guilford,1959(وقام جیلفورد      

وتتضمن التفاعل االجتماعي الذي یتطلب الوعي باآلخرین  ،معلومات تكون في جوهرها غیر لفظیة

وأدمج جیلفورد . والوعي بالذات، وركز هذا النموذج على ما یتصل بإدراك اآلخرین وهو الذكاء االجتماعي

عن أبو (الوجداني  فئة واحدة وهي ما یسمیه بالذكاء كًال من الذكاء االجتماعي والذكاء الشخصي في

  ).19، ص1996حطب، 

عن الذكاءات ) Gardner,1983(وترجع الجذور الحدیثة لمفهوم الذكاء الوجداني إلى دراسات جاردنر     

المتعددة ورفضه لفكرة العامل العام، حیث أشارت إلى وجود ثمانیة أنواع من الذكاء من بینها الذكاء البین 

تم توسیع هذه األنواع من قبل جاردنر وزمالئه لتصل إلى عشرین نوعًا وقد ). الذكاء الوجداني(الذاتي 

  ).20ص، 2007عن حسن، (

 اه التقلیدي الذي حصر الذكاء ضمنمن خالل نظریة السیاق االتج) Sternberg,1985( وانتقد ستنبرج   

ام االختبارات مجموعة من النشاطات التحلیلیة في السیاق األكادیمي، ورأى أنه من غیر المعقول استخد

العقلیة المشبعة بالمواقف األكادیمیة للتنبؤ بأداء األفراد في المجاالت المهنیة واالجتماعیة، لذا طالب 

وأن هذا النوع  ،وذلك فیما ُعرف بالذكاء االجتماعي والعملي ،بتوسیع المفهوم لیشمل الحیاة الیومیة للفرد

  ). 9، ص 2002عن الخضر،(نشاطاته الیومیة في لذكاء أقدر بالتنبؤ بأداء الفرد من ا

عن (وتناول ستنبرج في كتاباته الذكاء االجتماعي كمفتاح أساسي لألداء الناجح في الحیاة    

  ). 21، ص2007حسن،

مصطلح معامل االنفعالیة حیث قام بإعداد قائمة نسبة الذكاء ) Bar-On,1985(أون -واقترح بار   

  ). 6، ص2004أون، -بار( 1996ة الوجداني والتي تم نشرها سن
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حیث  ،وتعد نهایة الثمانینات وبدایة التسعینات من القرن العشرین بدایة استخدام مفهوم الذكاء الوجداني   

، ل من استخدم هذا المفهوم في التراث السیكولوجيهو أّو ) Greenspan,1989(یرى البعض أن جریننزبان 

 ،للنمو المعرفي) Piaget(إذ حاول تقدیم نموذج موحد لتعلم الذكاء الوجداني في ضوء نظریة بیاجیه 

ونظریة التعلم االجتماعي، ویذكر أن الذكاء االنفعالي یمر تعلمه بثالثة مستویات  ،ونظریة التحلیل النفسي

  ). 169، ص2001فاروق،  عن(والتعلم التركیبي التمثیلي  ،والتعلم بالنتائج ،التعلم الجسمي: هي

منطقة الذكاء  هو الذي اكتشف) J.Ledoux,1990( ویرى البعض أن الباحث األمریكي جوزیف لودو   

الوجداني، حیث یرى أن جزءًا صغیرًا من المنبهات التي تثیر انفعاالتنا موجود على مستوى غدة صغیرة 

في عنوان  1985لوجداني ظهر ألول مرة سنة ویشیر بعض الباحثین إلى أن التعبیر عن الذكاء ا. بالدماغ

بالمعهد االتحادي بمدینة ) Wayne Payne,1985(أطروحة دكتوراه غیر منشورة للطالب واین باین 

الضوء على طبیعة الذكاء  إللقاء ،سنسناتي بوالیة اوهایو األمریكیة، حیث قدم إطارًا نظریًا وفلسفیاً 

وقدم مایر . فسنا وفي اآلخرین عن طریق التربیة والتعلیمالوجداني وخصائصه وكیفیة تطویره في أن

إذ یعتبر البعض أن هذین الباحثین هما  ،نموذجًا للذكاء الوجداني) Mayer & Salovey,1990(وسالوفي 

  ). 22، ص2007عن حسن،(من أطلقا مصطلح الذكاء الوجداني بعدما كان یسمى بالكفاءة االنفعالیة 

الذي  ،في كتاب جولمان 1995إلى ما ورد سنة  ترجع جذور مفهوم الذكاء الوجداني ویرى البعض أن   

ومن ثم في أدائه  ،یتضمن مجموعة من البحوث التي تناولت تأثیر مراكز المخ في انفعاالت الفرد

وعالقاته مع اآلخرین، كما یتضمن أیضًا دراسات مایر وسالوفي والبرامج المدرسیة المصممة لمساعدة 

وذكر جولمان أن فهمه للذكاء الوجداني مبني على . مهارات االنفعالیة واالجتماعیةفال في تطویر الاألط

. مفهوم جاردنر في نظریته حول الذكاءات المتعددة وبشكل خاص الذكاء الشخصي والذكاء االجتماعي

اعة من كباحث نفسي متمیز ضمن جم ،وقد برز جولمان من خالل دراساته حول المخ وعلوم السلوك

بأن االختبارات التقلیدیة للذكاء المعرفي قلیًال ما تخبرنا عما تسهم به في نجاح الفرد  ،الباحثین المهتمین

أوضح فیه  ،1997في الحیاة، واستمرت جهوده في دراسة الذكاء االنفعالي مع إصدار كتاب ثاني سنة 

  ).23-22، ص ص 2007عن حسن،(االنفعالي للفرد في مجال العمل  أهمیة الذكاء

) 37- 30، ص ص 2007السمادوني، (الوارد في  )2013( والبهدل) 1997( یشیر ماییر وسالوفيو    

مَر بخمس مراحل جاءت على مفهوم الذكاء الوجداني في تطوره أن  إلى) 32، ص 2009بن جامع، (و

  :النحو التالي



 

 

  الفصل الثالث الذكاء الوجداني

86 

  : )1969-1900( المرحلة األولى-1.2

زت هذه النفسیة الذكاء واالنفعاالت كمواضیع ضیقة ومنفصلة، حیث تمیّ وفیها تناولت الدراسات    

. المرحلة بانفصال الدراسات السیكولوجیة المهتمة بالذكاء على تلك المهتمة بالوجدان واالنفعال والعواطف

وذلك ألن  ،عن العملیات العقلیةد على انفصال الجوانب الوجدانیة فاالتجاه السائد في علم النفس یؤك

  . تجاه هما مفهومان متعارضانلذكاء والوجدان وفقًا لهذا االا

  ): 1989-1970( المرحلة الثانیة-2.2

  :زت هذه المرحلة بظهور مؤشرات لظهور الذكاء الوجداني منهاوقد تمیّ    

دراسات العواطف (والدراسات االنفعالیة  ،)دراسات الذكاء(الدمج الحاصل بین الدراسات المعرفیة - أ

لدراسة تفاعل العواطف واألفكار وتأثیر كل منهما في اآلخر، وذلك نتیجة ظهور اتجاه جدید ) والمشاعر

  .في علم النفس ینظر إلى العالقة بین الذكاء الوجداني والذكاء المعرفي كعالقة تكامل وتفاعل متبادل

ومنها  ،اللفظیة والتأكد على أهمیة إدراك المعلومات غیر اللفظیةتطور حقل االتصاالت غیر -ب

  .المعلومات المتعلقة بالعواطف والمشاعر واالنفعاالت

والتي تركز في جانب منها على  ،تنامي الدراسات النظریة والتطبیقیة في مجال الذكاء االجتماعي- ج

  .الجانب الوجداني االنفعالي العاطفي

  ): 1993-1990( المرحلة الثالثة-3.2

 ،شهدت هذه الفترة بدایة ظهور مصطلح الذكاء الوجداني في العدید من الدراسات والمقاالت العلمیة    

دید مفهوم الذكاء الوجداني والذي یهدف إلى توضیح وتح ،1990حیث نشر مایر وسالوفي مقاًال أول سنة 

والذي یهدف إلى إثبات أن الذكاء الوجداني هو نوع شرعي من أنواع الذكاء  ،إلى نشر مقال ثان إضافة

  . العام

  ): 1997-1994(المرحلة الرابعة -4.2

أي في المیادین العلمیة  ،زت هذه الفترة بانتشار مفهوم الذكاء الوجداني خارج األوساط األكادیمیةتمیّ    

والمهنیة المختلفة، وتم توسیع مفهومه من خالل كتاب جولمان وظهور كتب أخرى تناولت الذكاء 

  .الوجداني

  : )إلى الوقت الحاضر 1998من (المرحلة الخامسة -5.2

فهوم بتمحیص م قامتحیث  ،زت هذه الفترة باالهتمام األكادیمي الجاد بموضوع الذكاء الوجدانيتمیّ    

  . ناته وكیفیة قیاسهالذكاء الوجداني من خالل الدراسات والكتابات المتعلقة بطبیعته ومكّو 
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أن زیادة ) Austin & al.,2005(یذكر أوستین وزمالؤه ) 02، ص2006(ورشوان ونقًال عن عیسى    

  :رجع إلى سببین هماتاالهتمام بمفهوم الذكاء الوجداني قد 

تعتبر منطقة جدیدة في مجال الفروق  حیثاألفراد في المهارات االنفعالیة القابلة للقیاس،  اختالف-1

  .الفردیة لم یتم تغطیتها بعد من خالل مقاییس الذكاء والشخصیة

أهمیة النتائج المتوقعة من الناحیة النظریة عن ارتباط الذكاء الوجداني بمدى كبیر من المتغیرات ذات -2

لصالحة فالمهارات االجتماعیة لدى مرتفعي الذكاء الوجداني یتوقع أن ترتبط بالمواطنة ا. األهمیة

  .والعالقات الشخصیة

 :الذكاء الوجداني وعالقته ببعض المتغیرات -3

 :الذكاء االجتماعيالذكاء الوجداني و -1.3

الوعي بالذات واستغالل االستجابات االنفعالیة  ویتمثل في ،للقدرة الداخلیة یعتبر الذكاء الوجداني بعداً     

ج، وبالتالي من بمهارة، وبالتالي یمكن تحدید نموذج الذكاء االجتماعي في ضوء القدرات الموجهة للخار 

  .ن االعتبار كال النوعین من الذكاء حتى یتحقق النجاح الشخصيالضروري األخذ بعی

 :ةالجسمیة والنفسی الصحةالذكاء الوجداني و -2.3

 ضاغطة ومشاعرالحاالت ال، ومع زیادة اإلنسانأدى التقدم التكنولوجي إلى تغیرات كبیرة في حیاة     

 كل من جالزیر وبیرل حظالفقد . صحة اإلنسان التي تؤثر بصورة سلبیة في االحباط والتهیج واالكتئاب

)Glaser & Pearl ( وجالزیر وكیكولت)Glaser & Kiccolt(  أن المشاعر السلبیة مثل اإلجهاد

سبب صعوبة في ضخ الدم من أن التوتر یُ  )Burry( وذكر. ضعف نظام المناعة البشريتُ واالكتئاب 

أشار باكورویسكي وأورون  في حین. نقص ترویة عضلة القلببالقلب، ویؤدي إلى ما یسمى 

)Bachorowski&Owren ( في الصحة النفسیة والجسمیة  المشاعر اإلیجابیة تسهم إلى حد كبیرإلى أن

ویرى  .لد المشاعر اإلیجابیة والتي بدورها تساعد في تحسین أداء الجهاز المناعيفالضحك مثال یّو  .للفرد

في المواقف العصبیة،  اً أساسی اً دفاع انالفكاهة والضحك یعتبر أن ) .Stone et al(ستون وزمالؤه 

الحفاظ على المزاج اإلیجابي یتمتعون بجهاز مناعي  وأشارت الدراسات إلى أن األشخاص القادرین على

توصلت إلى وجود  )Ciarrochi & al.,2003(شیاروشي وزمالئه  أن دراسة إلى )2008(سعید  ویشیر .قوي

عالقة دالة بین الذكاء الوجداني ودرجة إدراك الضغوط ودرجة االكتئاب وفقدان األمل وتكرار محاوالت 

الدراسة أن مستویات محددة من الذكاء الوجداني تعد بمثابة حمایة للفرد من  نفس نتاالنتحار، كما بیّ 

  ).38- 37صص ، 2010العنزي، عن(االكتئاب واالضطرابات النفسیة 
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 :الذكاء الوجداني ومعدل الذكاء-3.3

أكبر  الفردنجاح  فيهو أن تأثیر الذكاء الوجداني  ،ز الذكاء الوجداني عن الذكاء العقليأكثر ما یمیّ     

أن معدل الذكاء لدى األفراد قد ارتفع بمعدل أثبتت بعض الدراسات إّال أن  ،بكثیر من تأثیر الذكاء العقلي

بالرفع من معدل الذكاء العام لدى  االهتمامدرجة بالمقارنة مع بدایة القرن العشرین، وهذا یدل على  20

المشكالت  جداني جیال بعد جیال، إذ زادتاألفراد، بینما أكدت دراسات أخرى تراجع في معدل الذكاء الو 

 االجتماعیةلدیهم نتیجة للتغیرات المعقدة في النماذج  االكتئابوزادت نسبة العاطفیة لدى األفراد، 

  ).86، ص2008جالل،(

 :أهمیة الذكاء الوجداني في مجاالت الحیاة -4

بعض الدراسات إلى أن الذكاء العام وحده ال یضمن نجاح الفرد وتفوقه وٕانما یحتاج إلى الذكاء  تشیر    

ویرتبط هذا النوع من الذكاء إیجابیًا  ،الوجداني الذي یعد مفتاح النجاح في المجاالت العلمیة والعملیة

إیجابیًا بالرضا عن الحیاة  فالذكاء الوجداني یرتبط. بمجموعة من المتغیرات المرغوبة شخصیًا واجتماعیاً 

)Palmer & al.,2002(،  وبجودة العالقات االجتماعیة للفرد)Austin & al.,2005 ( وبالعالقات

وجدانیًا هم أكثر قدرة على  ذكاءواألفراد األكثر ). Brackett & al.,2004(اإلیجابیة مع األصدقاء 

، وهم أفضل في جانب )Sjoberg & Engelberg,2005(التوافق االجتماعي والمخالطة االجتماعیة 

، وهم أكثر تفوقًا )Brackett & al.,2004(وأكثر اهتمامًا بمظهرهم الخارجي  ،الصحة النفسیة والبدنیة

  ).  17، ص 2007عن الخضر والفضیلي، ) (Parker & al.,2004(من الناحیة األكادیمیة 

الوجداني عنصر هام جدًا للنجاح في كافة أن الذكاء ) Peter Sharp,2001(ویذكر بیتر شارب    

ألنه یجعل الفرد قادرًا على بذل أقصى جهد لدیه، كما یجعله من أكبر المشاركین في  ،مجاالت الحیاة

فاألفراد یحتاجون إلى فهم مشاعرهم لكي یصبحوا متعلمین فاعلین، ویحتاجون إلى إدارة . مجتمعه

فعالیًا وبالتالي یستطیعون مساعدة أنفسهم ومساعدة مشاعرهم حول اآلخرین لكي یصبحوا أصحاء ان

  ).10، ص2014عن الغنام، (اآلخرین 

في ، من عوامل نجاح اإلنسان في الحیاة% 20 ویرى جولمان أن الذكاء العام یتنبأ فقط بما یقارب    

  .)17،ص2010عن أبو زیتون، (من النجاح إلى عوامل أخرى ترتبط بالذكاء الوجداني % 80 حین یعود
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  :أهمیة الذكاء الوجداني في المجال المدرسي -5

إلى إمكانیة تحسین التحصیل الدراسي للمتعلمین بتنمیة المهارات ) 1995( یشیر مایر وسالوفي   

الوجدانیة واالجتماعیة لدیهم، ویتم ذلك من خالل رفع مستوى وعیه بذاته وتفهمه لعواطفه وعواطف 

أنه إذا ) 2005( أون- ویرى بار .انفعاالته في محیط البیئة التعلیمیة ومشاعر اآلخرین وحل مشكالته وٕادارة

فإن الذكاء الوجداني یعتبر بوابة النجاح في  ،كان الذكاء المعرفي مفتاح النجاح في المجال الدراسي

ي فالذكاء الوجدان .یقل أهمیة عن تأهیله األكادیمي علم قدرًا من الذكاء الوجداني التالحیاة، فاكتساب الم

فبیئة المدرسة االبتدائیة . یعد عامًال مهمًا في حیاة المؤسسات التعلیمیة عامة والمدارس االبتدائیة خاصة

وأبرزها شعوره من اإلخفاق في أدائه ومستقبله  ،علم السلبیةتغنیة بما یثیر انفعاالت ومشاعر ووجدان الم

ویرى جولمان أن المدرسة هي  .لدیه النوع من الذكاء، لذلك فإنه من المهم جدًا وجود هذا الدراسي

المسؤولة عن تحقیق الكفاءة االنفعالیة الوجدانیة من خالل بناء وتحسین مهارات الذكاء الوجداني بدءًا من 

 ). 142، ص2010عن المللي، (مرحلة ریاض األطفال حتى المرحلة المدرسیة العلیا 

علم تجعله یشعر بالقلق والضغط والتوتر تنفعالي للمفالبیئة المدرسیة التي ال توفر األمن الوجداني واال   

تحصیله فیقل بذلك  ،واإلحباط في عالقاته باآلخرین، مما ینعكس سلبًا على تركیزه في المواقف التعلمیة

  .الدراسي وتنخفض نتائجه الدراسیة

البعض أن في حالة فشل الفرد في الحیاة، فإن ذلك قد یعود إلى ضعف مهارات هذا الذكاء  ویفترض   

  .لدیه، ومن ثم یمكن القول أن الناجحین في حیاتهم لیسوا دائمًا من المتفّوقین

أن اهتمام العدید من الدراسات الحدیثة بمفهوم الذكاء الوجداني دلیل على إدراك ) 2006( وترى وهبة   

 ففي جمیع المجاالت سواء في شخصیة الفرد ودوره في نجاحه  وتأثیره ،ثین بأهمیة الذكاء الوجدانيالباح

أو  ،أو عالقتهم بمدیر المدرسة ،بمعلمهمأو عالقتهم  ،علمین بعضهم ببعضتمن حیث عالقة الم ،المدرسة

  ).24، ص 2006وهبة، (في األسرة ذاتها بین الوالدین واألبناء 

على أهمیة تغلغل مهارات الذكاء الوجدان في المناهج التدریسیة  التربیةون في مجال ویؤكد الباحث   

التي تساعد المعلمین والمتعلمین على تطویر مهاراتهم لغایات تحقیق النجاح في األداء المهني أو  ،الیومیة

ویمكن . المجتمع برمتهولذلك یعنى الذكاء الوجداني بطبیعة األفراد والجماعات و . األداء األكادیمي والحیاة

وبین  ،للفرد من خالل تنمیة مهارات الذكاء الوجداني أن یضع عالقة بین انفعاالته وتفكیره من ناحیة
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تفكیر اآلخرین وانفعاالتهم من ناحیة أخرى، بحیث یجعل تلك العالقة بمثابة الجسر الذي یؤدي به إلى 

  .الوصول إلى النجاح في المجاالت المختلفة من الحیاة

أصبح  -خاصةً  ومرحلة التعلیم الثانويفي قطاع التربیة والتعلیم عامًة -إن توظیف الذكاء الوجداني    

لما لمسه هؤالء من تأثیره في تحصیل التلمیذ  ،قناعًة ولیس خیارًا لدى القائمین على النظام التربوي

الدراسي، مما یعزز أهمیة توظیف مهارات الذكاء الوجداني وبرامجه في المناهج والسیاسات التعلیمیة، مما 

دة المعلمین والتالمیذ على تحقیق ومساع ،التعلمیة-یؤكد أهمیة الذكاء الوجداني في تفعیل العملیة التعلمیة

  ). 118، ص 2001راضي، (المدرسي نجاز األكادیمي واإلبداع ما ینشدونه من اإل

 )71، ص2009إلهي، ( الوارد في وفق الباحث المهدي أهمیة الذكاء الوجداني للفرد إیجازیمكن و       

 :كما یلي

وبیئته، كما أنه یؤدي إلى تحسین  یلعب الذكاء الوجداني دورا هما في توافق الطفل مع والدیه وأقرانه-1

 .كفاءة التحصیل الدراسي ورفع

 .یساعد الذكاء الوجداني على تجاوز األزمات المختلفة منها أزمة المراهقة-2

اعر یضمن یعتبر الذكاء الوجداني عامال مهما في استقرار الحیاة الزوجیة، فالتعبیر الجسد عن المش-3

  .توافقا بین الزوجین

  .العملیعتبر الذكاء الوجداني عامال للنجاح في الحیاة و -4

  :إلى ما یلي)71، ص2009إلهي، (الوارد في  أهمیة الذكاء الوجداني أن إلى الجاسر ویشیر

 .القدرة على إقامة عالقات اجتماعیة جیدة- أ

 .تحسین التواصل مع اآلخرین-ب

 .امتالك مهارات التعاطف، بحیث یعد جوهر الذكاء الوجداني- ج

الوجداني، ویعني التصرف بطریقة متناغمة مع  التصرف باستقامة والذي یعد جوهر آخر للذكاء-د

 .المعتقدات الشخصیة

 .الشعور بالثقة والقدرة على رؤیة الجانب اإلیجابي للحیاة-ه

 .منح مهارات التعامل مع مختلف الضغوطات-و

 .تنمیة االبتكار- ي
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 :النماذج النظریة المفسرة للذكاء الوجداني -6

العدید من الدراسات  ظهر إذ ،السنوات األخیرة اهتمامًا متزایداً  شهد موضوع الذكاء الوجداني في   

، وقد صاحب هذا االهتمام ظهور عدد من النماذج النظریة الموضوعاألجنبیة والعربیة التي تناولت هذا 

وقد اختلف المنظرون في تحدید . التي حاولت تحدید أبعاد هذا المفهوم وٕاعداد المقاییس المقننة لقیاسه

نماذج ) Mayer,Salovey & Caruso,2000(بعاد، حیث صَنف كل من مایر وسالوفي وكاروزو هذه األ

والنماذج المختلطة للذكاء الوجداني،  ،نماذج القدرة للذكاء الوجداني: الذكاء الوجداني إلى نوعین هما

  :وجاءت هذه النماذج النظریة على النحو التالي

  : نماذج القدرة للذكاء الوجداني-1.6

ینظر أصحاب هذا التناول النظري إلى الذكاء الوجداني على أنه یشبه إلى حد كبیر الذكاء اللفظي    

إَال أنه یعمل ویؤثر في المحتوى االنفعالي، وأن الذكاء الوجداني یتضمن مهارة الفرد في  ،والمیكانیكي

، 2004أون،-عن بار(ات التعرف على المهارات االنفعالیة واالستدالل المجرد مستعینًا بهذه المعلوم

حیث یركز على إدراك وتنظیم  ،ویؤكد هذا النموذج على المكّونات المعرفیة للذكاء الوجداني). 5ص

ویؤكد أنصار هذا النموذج على أن الذكاء الوجداني من أفضل أنواع الذكاءات . االنفعاالت والتفكیر فیها

 . للنمو، والرتباطه بالسمات االنفعالیة للمشكالتسرة ألنه یتضمن االنفعاالت الداخلیة والخارجیة المیّ 

نموذج لوجدیر بالذكر أن هناك مجموعة من المفاهیم التي ُتستخدم للتعبیر عن الذكاء الوجداني وفقًا     

اإلدراك غیر اللفظي، الدقة التعاطفیة، الكفاءة االنفعالیة، اإلبداع : الذكاء الوجداني كقدرة عقلیة مثل

االنفعالي، الدافعیة، االستنباط االنفعالي للمؤشرات االجتماعیة، الذكاء الشخصي والذكاء االجتماعي 

  :ا یليومن نماذج القدرة للذكاء الوجداني نذكر م). 38، ص 2007حسن، (

 ):1990(نموذج مایر وسالوفي للذكاء الوجداني كقدرة عقلیة-1.1.6

 Emotional(أن مصطلح ) Cherniss,2000(یذكر شرنیس ) 39، ص 2007حسن، (ونقًال عن    

intelligence( ،لوصف الخصائص االنفعالیة  من قبل مایر وسالوفي 1990عام  استخدامه ألول مرة تم

التقمص االنفعالي، ضبط النزاعات أو : وتتضمن هذه الخصائص ،التي تظهر أهمیتها في تحقیق النجاح

المزاج، تحقیق محبة اآلخرین، المثابرة أو اإلصرار، التعاطف أو الشفقة، التعبیر عن االنفعاالت أو 

وقد اعتبر . المشكالت بین اآلخرین، المودة واالحترام األحاسیس وفهمها، االستقاللیة، القابلیة للتكیف، حل

  .هذان الباحثان الذكاء االنفعالي شكًال من أشكال الذكاء االجتماعي

  :مكّونات الذكاء الوجداني لدى مایر وسالوفي على النحو اآلتي وجاءت
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  . یعني معرفة الفرد وفهمه لمشاعره وأسبابها: الوعي االنفعالي بالذات- أ

  .وتعني تدبر الفرد أمر هذه المشاعر واالنفعاالت وٕادارته للضغوط :االنفعاالتمعالجة -ب

وتعني أن یكون الفرد مصدر دافعیة ذاته، وأن یتحكم في اندفاعاته ویقاوم اإلحباطات  :دافعیة الذات- ج

  . ویؤجل اإلشباع للوصول إلى الهدف ،ویتحمل الغموض

 . اآلخرین ویعني معرفة الفرد وفهمه لمشاعر :التعاطف-د

والحساسیة تجاه  ،وتفاعله معهم ،وتعني تدبر الفرد أمر عالقاته باآلخرین :المهارات االجتماعیة-ه

 .والتخفیف عن مشاعرهم ،احتیاجاتهم ورغباتهم، والقدرة على االستماع لهم

على مفهوم القدرة وفصله عن السمات األخرى حتى یمكن تحلیل تلك القدرة  قام نموذج مایر وسالوفيو    

  . بشكل مستقل، وٕاظهار مدى االستفادة منها في سلوك الفرد وكفاءته العامة في الحیاة

، حیث قدما تعریفًا یجمع بین دیًال على مفهوم الذكاء االنفعاليتع 1997سنة  مایر وسالوفيأدخل قد و    

أن هذا  ال یجعل تفكیرنا أكثر ذكاًء، وفكرة التفكیر بشكل ذكي نحو حاالتنا االنفعالیة، أّي فكرة أن االنفع

وحدد مایر  .االنفعاالت والتفكیر وهما یعمالن مع بعضهما البعض في توافق النموذج تناول كًال من

أ من المهارات یمكن ترتیبها في شكل هرمي یبد ،وسالوفي أربعة مجاالت واسعة لقدرات الذكاء االنفعالي

وتتدرج حتى تصل للمهارات العلیا واألكثر عمومیة  ،)العملیات النفسیة األساسیة(الدنیا واألكثر جزئیة 

 Mayer, Salovey,Caruso( مایر وسالوفي وكارزوز وسیتارنیو ویرى ).لیات التكاملیة األكثر تعقیداً العم(

& Sitarenios,2001(  یتضمن استخدام االنفعاالت لتعزیز  ،التفكیر العقليأن استخدام االنفعاالت لتسهیل

ت لها بالرغم من أن قدرة فهم االنفعاال ،أن باقي القدرات تتضمن التفكیر في االنفعال في حین ،التفكیر

النموذج أن فهم االنفعاالت یرتبط بصورة كبیرة بالتفكیر المجرد، أي أن ویفترض هذا . صیاغة معرفیة

م وزمالؤه ارتب كل من نیوسو  .عالجة المعرفیة والتفكیر المجرداالنفعال والم فهم هناك تكامًال بین

)Newsame &al.,2000 (نجد في  ،ومایر وسالوفي وكارزوز وسیتارنیوس تلك القدرات في تنظیم هرمي

ة وفي قمة الهرم إدار  ،ثم الفهم االنفعالي ،ویلیه التیسیر االنفعالي للتفكیر ،قاعدته اإلدراك االنفعالي

ساسیة والفرعیة للذكاء شكًال أكثر توضیحًا وتفسیرًا للقدرات األ) 1997( وقدم مایر وسالوفي. االنفعاالت

بودال  مثل للذكاء الوجداني مع العدید من الباحثین رت جهود مایر وسالوفي في دراسةواستم .الوجداني

قدرة الفرد على استخدام  هوالذكاء الوجداني  حیث أشاروا إلى أن ،)Bodell & Detweiler,1999(ودیتویلر 

المشاعر واالنفعاالت لخدمة التفكیر والفعل، ومن أهم المظاهر هذه القدرة مدى تمكن الفرد من رصد 
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وتعدیل أو تحویر هذه االنفعاالت، واستخدام المعلومات المبنیة على االنفعاالت  انفعاالته وانفعاالت الغیر

  ).23- 22، ص ص 2001عن سویف، " (الفعلفي تشغیل الفكر وٕاطالق 

نموذجهم الجدید للذكاء الوجداني، حیث أشاروا إلیه على أنه  2000وقدم مایر وسالوفي وكاروزو سنة    

. قدرة الفرد على معرفة معاني االنفعاالت والعالقات االنفعالیة، والتفكیر وحل المشكلة على أساسها

لقدرة على إدراك االنفعاالت، وتمثل المشاعر المرتبطة بها وفهم فالذكاء الوجداني یكون متضمنًا في ا

، ص 2007عن حسن، (المعلومات المتعلقة بهذه االنفعاالت، والتعامل معها أو استخدامها ومعالجتها 

من أربعة  للذكاء الوجداني لمایر وسلوفي وكاروزو یتّكون نموذج الجدیدال أن إلى وتشیر حسن ).43

  : مجاالت هي

 .االستفادة من االنفعال لتیسیر المعرفة واألداء-ب.إدراك وتحدید االنفعال لدى الذات ولدى اآلخرین- أ

  .نفعاالت لدى الذات ولدى اآلخرینتنظیم اال- د. فهم أسباب ونتائج االنفعاالت- ج

دراسات ك) 2000و 1997(مایر وسالوفي  يمن الدراسات األجنبیة والعربیة نموذجوقد تبنت مجموعة    

 ،)Thi,1998( وثي ،)Schutte & al.,1998(وشوت وآخرون  ،)Martinez-Pons,1997( بونس- مارتیناز

 وسولیفان ،)Pellitteri,1999( وبلیتیري ،)King,1999( وكینج ،)Graves,1999( وغرافس

)Sullivan,1999( ،وأبراهام )Abraham,2000(، ووانج )Wang,2000(، وبیرون )Byron,2001(، 

 & Roberts(وروبرتس وآخرون  ،)Mendes,2002( ومنداس ،)Woitaszewski,2001(وواتسزوسكي 

al.,2002 (وفنون محمود خرنوب )2003( ومنى حسن السید ،)2003.(  
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  الذكاء الوجداني                                        

  

 

  

  

  

  

 

 

  ).باحثةمن تصمیم ال(اء الوجداني ألبعاد الذك نموذج مایر وسالوفي :)10(شكل رقم 

 ،أن نموذج القدرة للذكاء الوجداني تنطلق من فكرة أن االنفعاالت) 2001(ویذكر مایر وزمالؤه    

التي  ،تتضمن معلومات عن العالقات، والمهم في هذا النموذج هو المعلومات المرتبطة بهذه العالقات

  ).10، ص2006عن عیسى ورشوان، (ت الطابع الوجداني تتكون من مجموعة من الدالالت ذا

األول یتمثل في التمییز بین : في وصف بنیة الذكاء الوجداني كقدرة بین أمرین ویفرق مایر وسالوفي   

العملیات المعرفیة والعملیات السلوكیة، أما الثاني فیتمثل في التمییز بین العملیات المرتبطة باالنفعاالت 

  ).178، ص2007عن أبو هاشم، (الذاتیة والعملیات المرتبطة بانفعاالت اآلخرین 

فالقدرات المعرفیة التي ركز علیها هذا النموذج متداخلة ومتفاعلة مع بعضها ) 2002(خضر وحسب ال   

البعض، كما أن هذا النموذج یرتب مستویات وقدرات الذكاء الوجداني من أدنى مرتبة إلى أعلى مرتبة 

عن (ني والجدول اآلتي یوضح مستویات وقدرات الذكاء الوجدا. والترتیب یعكس النمو الوجداني للفرد

  ).41، ص2012القاضي،

إلى أن مستویات وقدرات ) 2006( وعویس) 2003( یشیر رزق) 41، ص2012القاضي، (ونقًال عن    

 :المرتبة من األدنى إلى األعلى جاءت كالتالي 1997الذكاء الوجداني وفق نموذج مایر وسالوفي لسنة 

  

  م والتعبیر ویالتق االنفعال تنظیم استخدام االنفعال
 عن االنفعال

  في اآلخر في الذات
  اآلخر الذات

التخطیط 

 المرن
التفكیر 

 اإلبداعي
إعادة توجیه 

 االنتباه
 الدافعیة

 

  إدراك  التعاطف  لفظي

 غیر لفظي
 غیر لفظي
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، 2012القاضيعن ( مایر وسالوفيالذكاء الوجداني وفق نموذج  مستویات وقدرات: )5(جدول رقم 

  ).42ص

  )القدرات المتضمنة(محتوى القدرة   وصف القدرة  المستویات

اإلدراك والتقویم   التعرف على االنفعاالت-

والتعبیر عن االنفعال 

  بصورة دقیقة

  التعرف على انفعاالت الذات- 1

  التعرف على انفعاالت اآلخرین- 2

  بدقة عن االنفعاالت التعبیر- 3

  التمییز بین تعابیر االنفعاالت الصادقة والمزیفة- 4

تسهیل االنفعال   إدراك االنفعاالت وتوظیفها-

  للتفكیر

  استخدام االنفعاالت لتوجیه االنتباه للمعلومات المهمة في الموقف- 1

  تولید االنفعاالت الحّیة التي یمكن أن تسّیر عملیة اتخاذ القرار- 2

  ح بین عدة االنفعاالت لرؤیة األمور من زوایا عدةالتأرج- 3

  استخدام المزاج لتسهیل عملیة تولید الحلول المناسبة- 4

فهم وتحلیل   فهم االنفعاالت-

االنفعاالت وتوظیف 

  المعرفة الوجدانیة

  تسمیة االنفعاالت والتمییز بین التسمیات المتشابهة وانفعاالتها- 1

  نفعاالتتفسیر المعاني التي تحملها اال- 2

  فهم االنفعاالت المركبة- 3

  الجمع بین حب وكره الشخص- 4

  مالحظة التحّول أو التغییر في االنفعال- 5

تنظیم االنفعاالت   إدارة االنفعاالت وتنظیمها-

بصورة تأملیة لتفعیل 

النمو الوجداني 

  والمعرفي

  االنفتاح أو التقبل للمشاعر السارة وغیر السارة- 1

  االبتعاد من انفعال ما بشكل تأملياالقتراب أو - 2

تضخیم المعلومات  إدارة انفعاالت الذات واآلخرین دون كبت أو- 3

  التي تحملها

  :نموذج لیندة ألدر للذكاء الوجداني كقدرة عقلیة-2.1.6

حیث تعتبره  ،من رواد نموذج للذكاء الوجداني كقدرة عقلیة) Linda Elder,1997( تعد لیندا ألدر     

مقیاسًا لنجاح الفرد أو فشله في عملیة االستدالل أو االستجابة للمشاعر التي تقابله في مواقف معینة، 

وتستلزم هذه العملیة استحضار الذكاء المعرفي في جوانب المشاعر اإلیجابیة والسلبیة، وبذلك تعتبر 

  ). Elder,1997,p40(ة المعرفیة مقیاسًا منطقیًا لمدى صحة االستجابات االنفعالیة من الناحی

الفرد القادر على تحدید رغباته، وتصبح استجاباته االنفعالیة : "وجدانیًا بأنه ووصفت ألدر الفرد الذكّي    

" في إطار هذه الرغبات منطقیة وأن یكون سلوكه عقالني، بمعنى أن یلتزم بالتفكیر السلیم والحكم الصائب

)Elder,1997,p41 .(في نموذجها للذكاء الوجداني على االنفعاالت في تفاعلها مع التفكیر  وركزت ألدر

 :داخل العقل من خالل ثالثة جوانب هي

  .الجانب اإلدراكي من العقل ویتضمن العملیات المعرفیة المرتبطة بالتفكیر كالتحلیل والمقارنة والتقییم- أ
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أي اإلتیان باالنفعال بما یناسب  ،السلوكالجانب الذي یتعلق بنقل االنفعال وتوجیهه على نحو یناسب -ب

 .ظروف الموقف

والدافع األساسي للسلوك مع تحدید خبرات النجاح أو  ،الجانب الذي یكون بمثابة المحَرك للعقل البشري- ج

تعمل معًا في عالقة تفاعل  الثالثة الجوانبو . بناًء على أهدافه ورغباته ودوافعه ،الفشل التي یمر بها الفرد

 .مستمر

  : النماذج المختلطة للذكاء الوجداني-2.6

إذ ینظر أصحاب هذا التناول إلى الذكاء  ،تختلف هذه النماذج تمامًا عن نماذج القدرة للذكاء الوجداني   

الوجداني على أنه خلیط من السمات واالستعدادات والمهارات والكفاءات والقدرات، وأن عناصر الذكاء 

النماذج المختلطة للذكاء "وأطلق على هذا التناول النظري اسم . الوجداني عوامل شخصیة ولیست قدرات

إلى أن النماذج المختلطة للذكاء ) 2000( ویشیر نیوسم وزمالؤه. نأو -ومن رواده جولمان وبار "الوجداني

الوجداني تؤكد على أن الذكاء الوجداني نزعة أو وجدان أكثر منه قدرة معرفیة، أي أنها تجمع بین 

من خالل النشاط  ،االنفعاالت الشخصیة أو سمات الشخصیة مع االنفعاالت في سیاقها االجتماعي

االجتماعي والتفاعل مع اآلخرین، كما تتناول المكَون الوجداني وتعامله مع الدوافع وحاالت اإلدراك 

)Newsame & al.,2000,p107.(  

االنفتاح، التفاؤل، : وهناك مجموعة من المفاهیم المرتبطة بالنماذج المختلطة للذكاء الوجداني ومنها   

ذاتیة، الذكاء العملي، دافع اإلنجاز، عدم القدرة على التعبیر االنفعالي أو تقدیر الذات، السعادة ال

 ، االنفعال السار وغیر السار، التفكیر البنائي، قوة األنا، التقبل االجتماعيAlexithymie)*( االلیكسثیمیا

الدفء، : وترتبط مفاهیم هذه النماذج أیضًا مع أبعاد الشخصیة الرئیسیة وهي. التفكیر االجتماعي

ومن النماذج ). 31، ص 2003خرنوب، (التوكیدیة، الثقة بالنفس، تنظیم الذات، تنظیم اآلخرین 

 :المختلطة للذكاء االنفعالي نذكر ما یلي

 

 

 

*L’alexithymie est une difficulté à identifier, différencier et exprimer ses émotions ou parfois celles d’autrui. 
C’est une incapacité à pouvoir exprimer des émotions par la parole. Elle est souvent la conséquence de 
problèmes psychiques. Le terme a été introduit en 1970 par John Nemiah et Peter Sifneos. 
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  : أون-نموذج بار-1.2.6

من رواد النماذج المختلطة للذكاء الوجداني، حیث یرى أن مفهوم ) Bar-On,1985(أون - یعد بار     

الذكاء الوجداني یمثل الجانب غیر المعرفي من الذكاء العام الذي توصل إلیه وكسلر، والذي لم ینكر 

  .ه كان أكثر اهتمامًا بالجوانب المعرفیةالجوانب غیر المعرفیة بالرغم من أن

أون هدف إلى فهم لماذا یتمكن بعض - إلى أن نموذج بار) 289، ص 2004(المكارم ویشیر أبو    

األفراد من النجاح في الحیاة بینما یفشل آخرون، ولهذا قام بمراجعة األدبیات التي تتناول خصائص األفراد 

  .الناجحین في حیاتهم

أون یصف الذكاء الوجداني على أنه منظومة من القدرات غیر - وزمالؤه أن نموذج بار مایر ویذكر   

التي تؤثر في قدرة الفرد للتعامل بنجاح  ،المعرفیة والكفاءات والمهارات الشخصیة واالنفعالیة واالجتماعیة

ك الوجداني للذات مع المتطلبات والضغوط البیئیة، أي أن هذا النموذج یجمع بین القدرات العقلیة كاإلدرا

كاالستقالل الشخصي وتقدیر الذات والحالة المزاجیة  ،مع سمات شخصیة أخرى مستقلة عن القدرة العقلیة

)Mayer & al.,2000,p102 .(أون- ویتكَون نموذج بار )اد رئیسة وخمسة عشر بعدًا من خمسة أبع) 1997

  :، والشكل یوضح ذلكفرعیاً 

 

  

  

  

 

 

 ).باحثةمن تصمیم ال(لذكاء الوجداني أون لألبعاد الرئیسة والفرعیة ل- نموذج بار :)11(شكل رقم 

 : للذكاء الوجداني یمكن النظر إلیه من زاویتین تصورالأو إلى أن -ویشیر بار   

أو  ،أّي أنه یقوم على تنظیم وترتیب األنواع المتشابهة من العوامل التي تتالءم: من حیث االنتظام: أّوال

  .تتفق منطقیًا وٕاحصائیًا مع بعضها البعض

 الذكاء االنفعالي الشخصي

الوعي بالذات الوجدانیة 

االجتماعیة، التوكیدیة، اعتبار 

الذات، تحقیق الذات 

 

 إدارة الضغوط

 تحمل الضغوط

 وضبط االندفاع

 

 الذكاء االنفعالي االجتماعي

التعاطف، المسؤولیة 

االجتماعیة والعالقات 

 االجتماعیة

 

ـــام  المزاج العـــــــ

 السعادة والتفاؤل

 

 القدرة على التكیف

اختبار  حل المشكلة،

 الواقع والمرونة
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بجانب بعضها تبعًا  ،أّي أنه یجمع المكّونات العاملیة للذكاء الوجداني :من حیث الطوبوغرافیة: ثانیاً 

والتي یتم الربط بینهما من  ،)الرتبة األعلى(إلى عوامل المحصلة  ،)األولیة(هریة لترتیب من العوامل الجو 

  :والشكل التالي یوضح ذلك). الثانویة أو المساعدة(خالل العوامل التأییدیة 

 

  

 

 

  ).باحثةمن تصمیم ال(أون -لنموذج بارلمكّونات الذكاء الوجداني  الترتیب الطوبوغرافي :)12(شكل رقم 

وأطلق علیه  أون مقیاسًا بأسلوب التقریر الذاتي للذكاء االنفعالي-نات صمم باروبناء على هذه المكّو    

واستخدمت هذه القائمة في  ،)Emotional intelligence quotient: EQ-i(قائمة نسبة الذكاء االنفعالي 

ودونكلي  ،)Wagner & Morse,1995(دراسات فاقنر ومورس ك :العدید من الدراسات األجنبیة والعربیة

)Dunkley,1996(،  وفلیت)Flett,1996(،  وسوارت)Swart,1996(،  ولویزة)Luisa,1998(،  وتابیا

)Tapia,1999(، وأبو سمراء)(وبشمان وآخرون  ،)2000Bachman & al.,2000(،  وداودا وهارت

)Dawda & Hart,2000(،  والمنة)Lamnna,2000(،  ونیوسم وآخرون)Newsame & al.,2000(،  وویلس

وسوننشاین  ،)Reiff & Henry,2001(وریف وهانري  ،)Wells & al.,2000( وآخرون

)Sonnenschein,2002(،  وسحر فاروق عالم)وعادل محمد  ،)2002(وعبد العال حامد عجوة  ،)2001

  ).2003( المكارم أبوبشي حسین وجاد اهللا ومحمد ح ،)2003(ومحمد حبشي حسین  ،)2003(هریدي 

  : نموذج جولمان-2.2.6

) Golman,1995( جولمان بعض الباحثین أن الفضل في انتشار مفهوم الذكاء الوجداني یرجع إلى یرى   

تعریفه للذكاء الوجداني على الذي قدم فیه  ،1995عام  )Emotional intelligence(الشهیر إصدار كتابه ب

قدرة الفرد على تعرف انفعاالته وانفعاالت اآلخرین، وتحفیزه لذاته وٕادارته النفعاالته ومعالجته ": أنه

 ). 47، ص 2007عن حسن، " (لعالقاته مع اآلخرین

على النحو جولمان مكّونات الذكاء الوجداني وفق نموذج تظهر  )48، ص2007حسن، ( ونقًال عن   

 :التالي

 

  

ـــل الجوهریة ـــ ـــ ـــ  العوامـ

الوعي بالذات، التفهم، التوكیدیة 

 اختبار الواقع وضبط االندفاع

ــــل المحصلة ـــ ـــ ــ ـــ  عوامـ

حل المشكلة، العالقات الشخصیة مع 

 اآلخرینتحقیق الذات والسعادة

ــــل التأییدیة ـــ ـــ ـــ  العوامـ

المسؤولیة ، اعتبار الذات، االستقاللیة

 االجتماعیة، التفاؤل تحمل الضغوطوالمرونة
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  :الوعي بالذات-أ

 .والتي تشتمل على الدقة في قیاس الذات والثقة بالنفس ،معرفة الفرد النفعاالته وٕادراكه لمشاعرهویقصد به 

 :إدارة االنفعاالت-ب

وترشید االنفعاالت بصورة تساعد الفرد على التوافق مع  ،التخلص من االنفعاالت السلبیة ویقصد بها

 .التحكم الذاتي، یقظة الضمیر، التكیفیة والتجدید: وتتضمن. المواقف

  :الدافعیـــة-ج

 .الدافعیة األكادیمیة، التواصل، المبادرة والتفاؤل: تأجیل اإلشباع وتتضمن ویقصد بها

  :التعاطــــف-د

 ،ً والتوحد معهم انفعالیا ،والنظر إلى األمور من منظورهم ،الحساسیة والتأثر بمشاعر اآلخرین بهویقصد 

  .والتواصل معهم ،وقراءة المشاعر غیر المنطوقة ،ومشاركة الغیر آالمهم وأفراحهم

  :المهارات االجتماعیة-ه

من خالل بناء واسع یطلق علیه جولمان الكفاءة  ،التعامل مع اآلخرین بطریقة إیجابیة ویقصد بها   

وتشمل المهارات التي یحتاج إلیها الفرد لكي یصبح قائدًا یكتسب شعبیًة وفَعاًال في عالقاته  ،االجتماعیة

  .مع اآلخرین

 Working(ثانیًا أصدر كتابًا  حیث ،ولمان في دراسته للذكاء الوجدانيواستمرت جهود ج   

withemotional intelligence(  القدرة على إدراك انفعاالتنا " هو فیه أن الذكاء الوجداني أوضح 1998عام

قام جولمان كما  .ل أنفسنا وفي عالقتنا مع اآلخرینبصورة جیدة داخ ،وانفعاالت اآلخرین وحفز دافعیتنا

نفت ُص  ،كفاءة) 25(حیث اشتمل على خمس وعشرین  ،ل للذكاء الوجدانيبتعدیل نموذجه األّو  1998سنة 

 :الوعي بالذات، تنظیم الذات والدافعیة الذاتیة، وكفاءات اجتماعیة :إلى كفاءات شخصیة تتضمن

  ).48، ص 2007عن حسن، (وتتضمن الوعي االجتماعي والمهارات االجتماعیة 

ي الذكّ  ل على الكفاءات االنفعالیة التي تمكن األفراد من إظهار استخدامهمویقوم نموذج جولمان المعدّ    

، ص 2007عن حسن، ( والعمل مع اآلخرین لكي یكونوا فَعالین في العمل ،النفعاالتهم في إدارتهم لذواتهم

الذي یؤدي  ،جولمان أن الكفاءة االنفعالیة هي قدرة متعلمة تقوم على أساس الذكاء الوجداني ویرى ).49

اول أن یوضح في هذا النموذج كل ، وح)Boyatzis & al.,1999,p343(إلى األداء المتمیز في العمل 

  :القدرات المتعلقة بمفهوم الذكاء االنفعالي وتتمثل فیما یلي
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  :القدرات التي تحدد كیفیة تعاملنا مع أنفسنا وتتضمن هيو  :الكفاءة الشخصیة: أَوالً 

  :ویشمل الوعي بالذات-1

 .تمییز الفرد النفعاالته وتأثیرها: الوعي االنفعالي- أ

 .معرفة الفرد لقدراته الداخلیة ومواطن القوة والضعف لدیه: الدقیق للذاتالتقییم -ب

  ).شعوره بقیمته وقدراته(إقرار الفرد وتأكیده على قیمة ذاته وقدراته : الثقة بالنفس- ج

  : ویشمل تنظیم بالذات-2

 .سیطرة الفرد على مشاعره واندفاعاته المضطربة: ضبط الذات- أ

 .على معاییر األمانة واالستقامةحفاظ الفرد : الموثوقیة-ب

 .الفرد لمسؤولیة تصرفاته الشخصیةتحمل : یقظة الضمیر- ج

 .مرونة الفرد في تعامله مع التغییر :التكیفیة-د

  .انفتاح الفرد على األفكار غیر المألوفة والمعلومات الجدیدة وتقبله لها :اإلبداع-ه

  :وتشمل الدافعیة الذاتیة-3

 .من التمیزكفاح الفرد من أجل التطویر أو الوصول إلى مستوى : دافعیة اإلنجاز- أ

 .وهو تأیید الفرد ألهداف الجماعة أو المؤسسة: االلتزام بالوعود والتعهدات-ب

 .استعداد الفرد النتهاز الفرص: المبادرة- ج

  .إصرار الفرد على تحقیق أهدافه بالرغم من العقبات والعوائق التي یواجهها :التفاؤل-د

  :القدرات التي تحدد كیفیة تعاملنا مع اآلخرین وتتضمن: الكفاءة االجتماعیة: نیاً ثا

  : ویشمل الوعي االجتماعي-1

 .إحساس الفرد بمشاعر اآلخرین ووجهات نظرهم: التعاطف- أ

 . توقع الفرد الحتیاجات اآلخرین وٕادراكه وٕاشباعه لها: توجیه المساعدة-ب

 .یحتاجه اآلخرون من أجل التطویر وتدعیم قدراتهمشعور الفرد بما : تطویر اآلخرین- ج

 .المتنوعة من خالل أفراد مختلفینإیجاد الفرد للفرص  :فعالیة التنوع-د

  .قراءة الفرد للتدفقات االنفعالیة وعالقات القوى: الوعي السیاسي-ه

  :وتشمل المهارات االجتماعیة-2

 .ناعاستخدام الفرد لألسالیب الفَعالة في اإلق: التأثیر- أ

 .ة ومقنعة لآلخرینقدرة الفرد على إرسال رسائل واضح: التواصل-ب
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 .حفیز وتوجیه األفراد والجماعاتقدرة الفرد على ت: القیادیة- ج

 .ونة الفرد في تعامله مع التغییرمر  :التكیفیة-د

 .مبادرة بالتغییر أو التعامل معهقدرة الفرد على ال :إدارة الصراع-ه

 .قدرة الفرد على تكوین عالقات مفیدة مع اآلخرین :االجتماعیةبناء العالقات -و

 .عمل الفرد مع اآلخرین لتحقیق األهداف المشتركة :المشاركة والتعاون-ز

  .  تكوین الفرد لفریق عمل یعمل على تحقیق األهداف المشتركة :قدرات الفریق- ي

حیث یعكس نموذجه الحدیث التحلیل ، 1998تعدیًال على نموذجه لسنة  2001 أدخل جولمان سنةقد و     

بما تتضمنه من -لألبعاد الخمسة للذكاء االنفعالي) Boyatzis( اإلحصائي الذي قام به مع زمیله بویتزیس

الوعي بالذات وٕادارة الذات والوعي االجتماعي  :وتتمثل هذه األبعاد في، -كفاءة )25( خمس وعشرین

-ج. إدارة الذات-ب. الوعي بالذات-أ: وظهرت ثالثة أبعاد أساسیة هي. وٕادارة العالقات االجتماعیة

، وُأضیف إلى ذلك إدارة العالقات االجتماعیة، وبالرغم من أنه تم )یشمل التعاطف( الوعي االجتماعي

إَال أنه یقترح أن االختالف بین ُبعد الوعي  ،ى أنها الوعي االجتماعيتصنیفها في التحلیل اإلحصائي عل

، ص 2007عن حسن، (ربما یكون نظریًا أكثر منه تجریبیًا  ،االجتماعي وُبعد إدارة العالقات االجتماعیة

51.(  

  ).51، ص2007عن حسن، (نموذج جولمان المعّدل للذكاء الوجداني  :)6(جدول رقم 

أن كفاءة اإلبداع تحولت إلى المبادرة، ودمج التفاؤل مع ) 2001( لالمعدّ  جولمان ویظهر في نموذج   

دافعیة اإلنجاز، ودمج كل من فعالیة التنوع وفهم اآلخرین لیصبحا التعاطف، ودمج االلتزام التنظیمي مع 

التعاون ومهارات فریق العمل في كفاءة واحدة ُسمیت بفریق : جت الكفاءات المنفصلة مثلودم ،القیادیة

  اآلخــــرون  الذات  

  الكفــــاءة االجتماعیة  الكفـــاءة الشخصیة

  :لوعي بالذاتا-  الـوعـي

التقویم الدقیق -الوعي االنفعالي للذات -

  .الثقة بالذات-ذاتلل

  :الوعي االجتماعي-

  الوعي التنظیمي –توجیه المساعدة -التعاطف -

  :إدارة الذات-  اإلدارة

  یقظة الضمیر–الموثوقیة –ضبط الذات -

  .المبادرة–دافعیة اإلنجاز – التكیفیة

  :إدارة العالقات االجتماعي-

القیادیة - إدارة الصراع - التواصل–التأثیر –تطویر اآلخرین -

  .فریق العمل والتعاون–بناء العالقات –تحفیز التغییر 
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 االنفعالي بالوعي تسمیة الوعيالعمل والتعاون، وُأعید تسمیة الوعي السیاسي بالوعي التنظیمي، وُأعید 

  ). 52، ص2007عن حسن، ( االنفعالي للذات

  :بالترتیب الكرونولوجي نذكر ما یلي ذج جولمان للذكاء الوجدانيادت نمومن الدراسات التي أیّ    

 ).SanglaPotoa,2002(نجد دراسة سنجال بوتوا ) 1995( نموذج جولمان :أَوال

) Batastini,2001(وبتاستیني ) Murensky,2000(نجد دراسة مورسنكي ) 1998( نموذج جولمان: ثانیاً 

  ). 2004و 2002(وعبد المنعم الدردیر 

 وبویتزیس وأوستین ،)Lindley & Sala,2002(نجد دراسة لیندلي وساال ) 2001( نموذج جولمان: ثالثاً 

)Boyatzis & Oosten,2002( ،وساال )Sala,2002(، وسفینیك )Sevenic,2002(،  وبرادبیري وآخرین

)Bradberry &al.,2004.(  

في  الوارد الفرق القائم بین نماذج القدرة والنماذج المختلطة للذكاء الوجداني  ویشیر البحث الحالي إلى   

  :كما یلي) 41-40صص ، 2012القاضي، (

ص ، 2012عن القاضي، (التمییز بین نماذج القدرة والنماذج المختلطة للذكاء الوجداني  :)7(جدول رقم 

40(  

  :نماذج نظریة أخرى للذكاء الوجداني-3.6

  : نموذج شتاینر-1.3.6

 الذكاءوقام بتوضیحه مشیرًا إلى أن ) 1997و1995( نموذج جولمان )Steiner,1997( تناول شتاینر   

  :نات التالیة الموضحة في الجدول التاليعلى المكّو  الوجداني یشتمل

  

  

  النماذج المختلطة   نماذج القدرة  الرقم

مقاییسها مصممة بطریقة تجعل إجابة واحدة   1

  صحیحة وتناسب المسألة المعروضة

 مقاییسها مصممة بطریقة التقریر الذاتي تعكس تفضیالت

  شخصیة أو میوًال فردیة

  لقیاسها یتم استخدام اختبارات األداء الممّیز  لقیاسها یتم استخدام اختبارات األداء األقصى  2

  وجود عدد قلیل من األدوات لقیاس تركیباتها   3

  الرئیسة ضئیلة العدد

  هذه النماذج  لقیاس وجود عدد كبیر من األدوات

  مظاهر هذه النماذج وذلك بتعدد 

  ال تتعلق بذكاء الفرد المعرفي بل بشخصیته   تتعلق بذكاء الفرد المعرفي وال بشخصیتهال  4
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  ).16، ص2014عن الغنام،(مكّونات الذكاء الوجداني وفق نموذج شتاینر  :)8(دول رقم ج

  

 

 

  

  

 

  .)باحثةمن تصمیم ال(نموذج شتاینر مكّونات الذكاء الوجداني وفق  :)13(شكل رقم 

  : نموذج كوبر وصواف-2.3.6

 نموذجًا یفسر مكّونات الذكاء الوجداني الالزمة في) Cooper & Sawaf,1997( وضع كوبر وصواف   

  :والجدول والشكل التالیین یوضحان هذا النموذج. العمل

  

  

  

  

 

  معنــــــــــــــاها   نــــــــاتالمكّو   الرقم

  .قدرة الفرد على فهم مشاعره الذاتیة  الوعي بالذات  1

ولدیه  الفرد على التعبیر عن مشاعره وانفعاالته على نحو فَعال، وقدرته على إدارتها وضبطها قدرة  إدارة االنفعاالت  2

  .القدرة على التغلب على الخبرات االنفعالیة

قدرة الفرد على معرفة مشاعره وٕادراك انفعاالت اآلخرین السیئة، والتعامل معها على نحو   التعاطف  3

لعالي یكون قادرًا على التناغم مع التعمق في فهم انفعاالت فالشخص ذو الذكاء االنفعالي ا.فَعال

  .اآلخرین والتناغم مع اإلشارات االجتماعیة التي تشیر إلى ما یحتاجه اآلخرون

  العالقات   4

  االجتماعیة

على إخفائه  قدرة الفرد على مساعدة اآلخرین لتهدئة مشاعرهم، وذلك یكون انفعاله موجه داخلیًا، وقدرته

  .انفعاًال سلبیًا یؤثر في اآلخرین، أي یتصرف بطریقة الئقة إذا كان

قدرة الفرد على اإلصغاء لآلخرین، وقدرته على التحدث بعقالنیة، وقدرته على التعبیر عن مشاعره   االتصــــــــال  5

  .وانفعاالته على نحو فَعال

 الذكـــــــاء الوجـــــــــداني

 

     

إدارة 
 االنفعاالت

العالقات  لتعاطفا
 االجتماعیة

الوعي  
 بالذات

 االتصال
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  ).16، ص2014عن الغنام،(مكّونات الذكاء الوجداني وفق نموذج كوبر وصواف  :)9(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

 .)باحثةمن تصمیم ال) (1997( مكّونات الذكاء الوجداني وفق نموذج كوبر وصواف :)14(شكل رقم 

  : نموذج دیولویكس وهیجز-3.3.6

بدراسة تحلیل مفهوم الذكاء الوجداني لدى العدید ) Dulewicz & Higges,1999(قام دیولویكس وهیجز    

إلى أن الذكاء الوجداني یشتمل على خمسة  وتوصال، على ما یعنیه هذا المفهوممن الباحثین للوقوف 

  .ناتمكّو 

  

  

 

  معنــــــــــــــاها   المكونــــــــات الرقم

والتي تتطابق مع مفهوم الوعي بالذات  ،یمتلكهاقدرة الفرد على تحدید وتقدیر االنفعاالت أو القوى التي   الوعي بالذات  1

  .لدى جولمان

قدرة الفرد على العمل بفعالیة في مواقف العمل الضاغطة، كما أنه یقوم بالمبادرة والتركیز والنشاط   تحفیز الذات  2

  . الذاتي

أنه یشعر بانفعاالت اآلخرین كما . قدرة الفرد على التغلب على القلق ومقاومة اإلحباط لدیه أثناء العمل  التعاطف  3

  . ومساعدتهم في مقاومة اإلحباط

تناول العالقات   4

  االجتماعیة

وبذلك یتصف هذا . قدرة الفرد على تكوین عالقات اجتماعیة في محیط العمل تعتمد على الثقة المتبادلة

ن وتحویلها إلى الفرد بالصراحة االنفعالیة والصحة النفسیة، وقدرته على استغالل وجهات نظر اآلخری

  . طاقة خالقة تزید من مستوى أدائه

  .قدرة الفرد على العمل بفاعلیة تحت الضغط، كما یتمیز بقدرته على تحمل المسؤولیة  النمط الشخصي  5

 الذكـــــــاء الوجــــــــــــداني

 

 التعاطف
الوعي 
 بالذات

النمط 
 الشخصي

تناول  الذاتتحفیز 
العالقات 
االجتماعی
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  ).17، ص2014عن الغنام، (مكّونات الذكاء الوجداني وفق نموذج دیولویكس وهیجز  :)10(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  .)باحثةمن تصمیم ال() 1999(مكّونات الذكاء الوجداني وفق نموذج دیولویكس وهیجز :)15(شكل رقم 

  : نموذج وایزنجر-4.3.6

، مایر وسالوفي في الذكاء الوجدانيفي بناء نموذجه على نظریة ) Weisinger,2004( استند وایزنجر  

- حیث یتضمن هذا النموذج ثالث كفاءات متصلة بالبعد الشخصي وكفاءتین متصلتین بالبعد بین

  :والجدول التالي یوضح ذلك. الشخصي

  

  

  

  

  

  

  

  

  معنــــــــــــــاها  نــــــــاتالمكّو   الرقم

  .واستخدامها في اتخاذ قرارات واثقة ،معرفة الفرد لمشاعره  الوعي بالذات  1

  . إدارة الفرد النفعاالته بشكل یساعده وال یعوقه  تنظیم الذات  2

  . من أجل تحفیز ذاته وتوجیهها لتحقیق أهدافه ،یستخدم الفرد قیمه وتفضیالته العمیقة  تحفیز الذات  3

  . والقدرة على فهمها وٕادارة انفعاالت اآلخرین ،إحساس الفرد بمشاعر اآلخرین  التعاطف  4

  المهارة   5

  االجتماعیة

وٕاظهار الحب واالهتمام بهم، واستخدام  ،قدرة الفرد على قراءة وٕادارة انفعاالت اآلخرین من خالل عالقته معهم

  .فریق عملوالعمل ضمن  .مهارات اإلقناع والتفاوض وبناء الثقة، وتكوین شبكة عالقات اجتماعیة ناجحة

 الذكـــــــاء الوجـــــــــــــداني

 

     

تأجیل إشباع  لوعي بالذاتا
الحاجات وتحفیز 

 الذات

المھارة  تنظیم الذات التعاطف
 االجتماعیة
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 ).16، ص2008عن سعید، (مكّونات الذكاء الوجداني وفق نموذج وایزنجر  )11(جدول رقم 

  نـــــــــــــــــــــاتالمكّو  ــــــاداألبعـــــــــــــ

البعد 

  الشخصي

  . مراقبة الفرد لنفسه من خالل أفعاله ومحاولة التأثیر لنتائج أفعاله لتصبح أكثر فعالیةً : الوعي بالذات-1

فهم الفرد النفعاالته الذاتیة والسیطرة على هذه االنفعاالت واستخدام ذلك في التعامل مع : االنفعاالت إدارة-2

  .األمور بشكل منتج

، الستغالل الفرص بفاعلیة) لخارجیةالداخلیة وا(تمییز واستخدام المصادر المتاحة للدافعیة : الدافعیة الذاتیة-3

  .تدریب الذاتوهذه الكفاءة تتضمن الحدیث الذاتي و 

البعد بین 

  الشخصي

  .تطویر مهارات اتصال فاعلة، واالنخراط في ممارسات االتصال الفاعل في بناء العالقات: االتصال الجید-1

  .مساعدة اآلخرین في إدارة انفعاالتهم واستغالل قدراتهم بأقصى درجة ممكنة: مراقبة االنفعاالت-2

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  ).باحثةمن تصمیم ال) (2004( یزنجرأبعاد الذكاء الوجداني وفق نموذج وا :)16(شكل رقم 

  : نموذج مونتمایور وسبي-5.3.6

إلى أن الذكاء الوجداني الذي قدمه بعض ) Montemayor & Spee,2004(مونتمایور وسبي  أشار   

یمكن تصنیفه إلى قسمین رئیسیین یضمان مشاعر  ،أون-وبار مایر وسالوفي وجولمان :مثل ،الباحثین

  ).16، ص2008عن سعید، ( والوعي مقابل إدارة االنفعاالتالفرد مقابل مشاعر اآلخرین، 

  

 

ـــداني الذكـــــــــاء  الوجــــــــــــ

 

 البعد بین الشخصي البعد الشخصي  

 االتصال الجید مراقبة االنفعاالت الوعي بالذات

 

 إدارة االنفعاالت الدافعیة الذاتیة

     

تطویر مھارات 
االتصال واالنخراط في 

ممارسات االتصال 
 الفاعل

استخدام مھارات 
الدافعیة الستغالل 
 الفرص بفاعلیة

اآلخرین في مساعدة 
إدارة انفعاالتھم 

واستغالل قدراتھم 
 بأقصى درجة ممكنة

الذاتیة فھم االنفعاالت 
 والسیطرة علیھا

لنفسھ من خالل 
أفعالھ ومحاولة 

مراقبة الفرد لنفسھ من خالل 
  أفعالھ

 ومحاولة التأثیر بنتائج عملھ
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  :نتمایور وسبي یتضمن أربعة أبعادو وأشارت سعاد جبر سعید أن الذكاء الوجداني وفق نموذج م   

  ).17، ص2008سعید، عن (مكّونات الذكاء الوجداني وفق نموذج مونتمایور وسبي  :)12(جدول رقم 

 

 

  

  

 

  .)باحثةمن تصمیم ال) (2004( أبعاد الذكاء الوجداني وفق نموذج مونتمایور وسبي :)17(شكل رقم 

  :تعقیب على النماذج النظریة السابقة-

عدد من النماذج النظریة التي تناولت الذكاء الوجداني والتي حاولت تحدید األبعاد  وجودنالحظ مما سبق 

اعتبار الذكاء الوجداني كقدرة  علىصنفت هذه النماذج وفق هذه المكّونات  ، حیثاألساسیة المكّونة له

لمهارات لیندة ألدر أو اعتباره خلیط من السمات واالستعدادات واو مایر وسالوفي  يذجو مثل نم ،عقلیة

والجدول التالي یلخص تصنیف األبعاد األساسیة . جولمانو أون -بار يذجو مثل نم ،والكفاءات والقدرات

  :من النماذج النظریة السابقة الذكر للذكاء الوجداني وفق كل نموذج نظري

  

  

  

  

  

  

  

  معنــــــــــــــاها  نــــــــاتالمكّو   الرقم

  درة على تمییز انفعاالته الذاتیةالق  الوعي االنفعالي للذات  1

  قدرة على تمییز انفعاالت اآلخرینال  الوعي االنفعالي اآلخرین  2

  ن السیطرة على انفعاالته الذاتیةالكفاءة التي تكمن الفرد م  االنفعالیة للذاتاإلدارة   3

  من السیطرة على انفعاالت اآلخرینالكفاءة التي تكمن الفرد   اإلدارة االنفعالیة اآلخرین  4

 الذكاء الوجــــــــــداني

 

    

 اإلدارة االنفعالیة لآلخرین االنفعالي للذات الوعي االنفعالي لآلخرین  الوعي اإلدارة االنفعالیة للذات
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  ).الباحثةمن تصمیم (نظریة المختلفة مكونات الذكاء الوجداني وفق النماذج ال): 13(جدول رقم 

 

  مكونــــــــات الذكاء االنفعالي  النماذج النظریة

 نموذج مایر وسالوفي

)1997(  

وضوح التفكیر من خالل التحكم في -2.إدراك المشاعر والتعبیر عنها-1

  .إدارة االنفعاالت-4.فهم االنفعاالت-3.المشاعر

       .على نحو یناسب السلوكنقل االنفعال وتوجیهه -2. الجانب اإلدراكي-1  )1997( نموذج ألدر

  . الجانب المحَرك للعقل والدافع للسلوك-3

 أون-نموذج بار

)1997(  

القدرة على - 3.الذكاء االنفعالي االجتماعي- 2.الذكاء االنفعالي الشخصي-1

  .المزاج العام-5.إدارة الضغوط- 4.التكیف

. التعاطف العقلي-4. الدافعیة- 3. الجوانب االنفعالیة معالجة-2. الوعي بالذات-1  )1997( نموذج جولمان

  .المهارات االجتماعیة-5

               .العالقات االجتماعیة-4.التعاطف-3.إدارة االنفعاالت- 2.الوعي بالذات-1  )1997( نموذج شتاینر

  .االتصال-5

 نموذج كوبر وصواف

)1997(  

  .تناول العالقات االجتماعیة-4.التعاطف-3.تحفیز الذات-2.الوعي بالذات-1

  .النمط الشخصي-5

 نموذج دیولویكس وهیجز

)1999(  

المهارات - 5. التعاطف-4. تحفیز الذات-3. تنظیم الذات-2. الوعي بالذات-1

  .االجتماعیة

البعد بین -2.الدافعیة. إدارة االنفعاالت. الوعي بالذات: البعد الشخصي-1  )2004( نموذج وایزنجر

  .مراقبة االنفعاالت. تصال الجیداال: الشخصي

 نموذج مومنتمایر وسبي

)2004(  

اإلدارة االنفعالیة -3. الوعي االنفعالي اآلخرین-2. الوعي االنفعالي للذات-1

  .اإلدارة االنفعالیة لآلخرین-4.للذات
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  .)باحثةمن تصمیم ال( للذكاء الوجدانيالنماذج النظریة  :)18(شكل رقم 

یشیر مایر وسالوفي وكاروزو إلى مجموعة من الخصائص التي ) 38، ص2007حسن، (ونقًال عن    

  :تمّیز األفراد مرتفعي الذكاء الوجداني وتتمثل فیما یلي

  ).أي لدیهم والدان مرتفعا الحساسیة االنفعالیة(في بیئات متكیفة اجتماعیًا  نشئواأنهم -  

  ).متفائلون( لدیهم القدرة على إعادة تشكیل االنفعاالت بشكل فعَال-  

  .غیر دفاعیین بمعنى أنهم ال یستخدمون الحیل الدفاعیة-  

  .یختارون األدوار االجتماعیة واالنفعالیة المتمیزة-  

  .زون بالقدرة على التواصل ومخاطبة االنفعاالتیتمیّ -  

علم الجمال، االنفعاالت األخالقیة حل : انفعالي معین مثلیطورون معارفهم وخبراتهم في مجال -  

  .المشكالت االجتماعیة والقیادیة

ز األفراد الذین یحاولون إلى أن الذكاء الوجداني یمیّ ) Salovey & al.,1993(ویشیر سالوفي وزمالؤه    

ومراقبة مشاعر اآلخرین، وتنظیم انفعاالتهم وفهمها، ویمكنهم ذلك من استخدام  ،التحكم في مشاعرهم

 ). 173، ص 2001عن عثمان، (استراتیجیات سلوكیة للتحكم الذاتي في المشاعر واالنفعاالت 

  

 

 

 )1997( أون-بارنموذج 

 )1997( نموذج كوبر وصواف

 )1997( نموذج ألدر

 )1997( نموذج مایر وسالوفي

 )1997( نموذج شتاینر )2004( نموذج مومنتمایر وسبي

 )1999( نموذج دیولویكس وهیجز

 )1997( نموذج جولمان

 )2004( نموذج وایزنجر

 النماذج النظریة للذكاء الوجداني
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  (Stys et Brown, 2004)ق مایر وسالوفي الفروع األربعة لنموذج القدرة وف :)19(رقم شكل      

  :ومكّوناته أبعاد الذكاء الوجداني -7

من  ن یتكّو  أن الذكاء الوجداني) 240-239صص ، 2010العتوم، (الوارد في  یذكر مایر وسالوفيو      

فهم -3.لتسهیل التفكیر استخدام االنفعاالت-2.والتعبیر عنها وتقویم االنفعاالتإدراك -1:أربعة أبعاد هي

 .النفعاالتالتأملي لتنظیم ال-4.االنفعاالتوتحلیل 

  :هي أبعادإلى خمسة  )597، ص2008المصدر، ( الذكاء الوجداني الوارد في )1999( جولمان قسمو    

  .الوعي بالذات ویعني معرفة الفرد لحالته المزاجیة-1

  .قدرة الفرد على تحمل االنفعاالت العاصفةإدارة االنفعاالت ویعني -2

أم  إیجاباً  األخرىأن الذكاء االنفعالي یؤثر على كافة القدرات ویعني ) تحفیز الذات(دافعیة الذات -3

  .سلباً 

  .التعاطف ویعني معرفة وٕادراك الفرد لمشاعر الغیر-4

  .المهارات االجتماعیة وتعني التعامل الجید مع اآلخرین-5

 

  إدارة االنفعاالت

  

  فهم االنفعاالت                          إدراك االنفعاالت

  

 دمج االنفعاالت

الذكاء 

 الوجداني

تعزز أفكار النمو 

 الوجداني والعقلي

 والشخصي
اإلدارة تشجع 
على االنفتاح 
 على المشاعر

تدرك 
االنفعاالت 
 ویعبر عنھا

تؤخذ في 
االعتبار نتائج 

االنفعاالت سواء 
ألن تم الشعور 
 بھا أو لداللتھا

فھم المؤشرات 
االنفعالیة حول 

العالقات وداللتھا 
 التفاعلیة

یتم الشعور 
باالنفعاالت وتؤثر 
 على المعرفة تلقائیا

االھتمام باالنفعاالت 
وبالمعلومات 
تدخل االنفعاالت في النظام  المرتبطة بھا

المعرفي كإشارات وتؤثر 
 على المعرفة
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  :إلى )597، ص2008المصدر، (الوارد في  ومكّوناته الذكاء االنفعاليأبعاد )1999( أون- بارقسم و    

المزاج -5.التحكم في الضغوطات-4.التكیف-3.تكوین العالقات مع اآلخرین-2.البعد الشخصي-1

 .االنطباع اإلیجابي-6.العام

، 2014الزهراني، ( الوارد في الوجدانينات الذكاء لمكّو  تقسیماً  )1999( دیولویكس وهیجز قدمو    

  .المهارات االجتماعیة-5.التعاطف- 4.حفز الذات-3.تنظیم الذات-2.الوعي بالذات- 1)766ص

 الوجدانيالذكاء  إلى أبعاد )598، ص2008المصدر، (الوارد في  )Levinson,1999( لیفنسون یشیرو    

فهم -4.الثقة والضمیر الحي-3.التحكم في المشاعر- 2.اإلدراك االنفعالي- 1:على النحو التالي

  .الحساسیة الحتیاجات نمو األفراد مع تدعیم قدراتهم-5.اآلخرین

  :  وجدانیاً الخصائص الممّیزة لألذكیاء  -8

یتمّیزون عن أقرانهم العادیین بمجموعة من  ،یشیر بعض الباحثین إلى أن األفراد األذكیاء وجدانیاً    

أن الفرد الذي یتسم  یذكر عبد الرزاق )51- 50صص ، 2009إلهي، (ونقًال عن  ص والصفات،ئالخصا

  :یتصف بقدرات ومهارات تمّكنه من تحقیق ما یلي ،بدرجة عالیة من الذكاء الوجداني

 التحكم في االنفعاالت- 3.السهولة في تكوین األصدقاء والحفاظ علیهم-2.طف مع اآلخریناالتع-1

إظهار -6.احترام وتقدیر اآلخرین-5.والمشاعر بسهولةالتعبیر عن األحاسیس -4.والتقلبات الوجدانیة

المیل لالستقالل في -8.تفهم مشاعر ودوافع اآلخرین- 7.درجة عالیة من المودة في تعامالته مع الناس

  .مواجهة المواقف الصعبة بثقة-10.التكیف مع الواقف االجتماعیة الجدیدة بسهولة-9.الرأي وفهم األمور

أن األذكیاء  )27، ص2004الدردیر، (الوارد في  )Bourey & Miller,2001(ذكر بوري ومیلر و    

یتمیزون بالمرونة واالنفتاح والتقمص العاطفي تجاه اآلخرین، كما لدیهم إحساس بالمسؤولیة  ،وجدانیاً 

  .االجتماعیة، وأكثر مهارة في فهم انفعاالتهم الشخصیة

األذكیاء وجدانیًا یتسمون بمجموعة من أن  )50، ص2009إلهي، (الوارد في  یرى المطرفو    

التوازن -4.العاطفيالتوازن -3.القدرة على تحقیق األهداف-2. القناعة في إنجاز األعمال-1:الخصائص

  .العاطفي

القدرة -2.القدرة على توقع النتائج المترتبة على السلوك-1:بینما یشیر صالح إلى ثالث خصائص هي   

  .التعاون مع اآلخرین والتفاعل معهم القدرة على- 3.على تأكید الذات
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قائمة توضح الصفات الممّیزة التي  )39- 38، ص ص 2014بالل، ( الوارد في قدم سید خیر اهللاو    

  :الوجداني والتي تتضمن في الذكاء الفائقینیتسم بها األفراد 

  .بسهولة عدم التخلي عن الرأي- 4.المثابرة- 3.تحمل الغموض- 2.الثقة بالنفس-1

  .االلتزام بالعمل-8.االنضباطیة-7.االنفتاح على الخبرات الجدیدة-6.البحث والتحقیق-5

  .التأثیر في المحیط-13.التنظیم الذاتي-12.مقاومة القیود-11.التركیز- 10.الدافعیة الداخلیة-9

  .معهم الحساسیة نحو مشكالت اآلخرین والتعاطف- 17.الشجاعة-16.األمانة- 15.تنوع االهتمامات-14

 بعض )83- 81، ص ص 2008جالل، (الوارد في  )39-38ص ، ص2014(بالل  تذكر و    

 :ز بها ذوو الذكاء الوجداني المرتفع وهي كاآلتيالخصائص التي یتمیّ 

  :التقمص العاطفي-1

ومعناه أنه یتطلب من الفرد تقمص مشاعر اآلخرین بشكل مؤقت حسب  ،قصد به تلوین المشاعریُ و    

ویتفهم أحاسیسهم وآالمهم وأفراحهم  ،الموقف أو الحاجة، بحیث یستطیع تلوین مشاعره بمشاعر اآلخرین

  .ویشاركهم هذه المشاعر

  :ضبط المزاج-2

ال یدفع اآلخرون مزاجیة والتحكم في مشاعره، بحیث قصد به قدرة الفرد على السیطرة على حالته الویُ   

لهم عالقات مباشرة مع عدد كبیر ر هذه المیزة لدى األفراد الذین ویجب أن تتواف. ثمن هذه الحالة المزاجیة

  . أو بعض موظفین الخدمة االجتماعیة ،من الناس مثل المعلمین

  : تحقیق محبة اآلخرین-3

  .كسب محبة اآلخرین من خالل مهارات معینة یجب أن تتوافر لدى الفرد قصد بهویُ   

  :التعاطف-4

ویقدر ظروفهم ویواسیهم في أحزانهم وآالمهم ویشفق على  ،قصد به أن یتعاطف الفرد مع اآلخرینویُ   

  .المریض والمحتاج ویكثر من السؤال عنهم

  :       التعبیر عن المشاعر واألحاسیس وفهمها-5

صد به قدرة الفرد على العبیر عن مشاعره وأحاسیسه لآلخرین، وأن یكون إیجابیًا في توصیل هذه قویُ   

  :ویمكن تقسیم األفراد إلى ثالثة أنواع. المشاعر لهم، وأن یكون قادرًا على فهم مشاعرهم وتفسیرها
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عن مشاعره للغیر  توصیل المشاعر والقادر على المبادرة واإلفصاحالفرد اإلیجابي في وهو : اإلیجابي- أ

  .د للمشاعروالمرسل الجیّ 

وهو الفرد السلبي في توصیل المشاعر لآلخرین، والسلبي أیضًا في تلقي مشاعر اآلخرین : السلبي-ب

  . حیث یجیب عنها بمثل ما استلمها من اآلخرین

فهو ، الغیر استقبال مشاعر هو مشاعر رسالإوهو الفرد الفاقد للقدرة على : فاقد القدرة على اإلرسال- ج

  . شيء وال یرد على مبادرتهم بأّي  ،ال یفصح عن مشاعره لآلخرین

 :القابلیة للتكیف-6

  .قصد بها قدرة الفرد على التكیف مع المواقف االجتماعیة الجدیدة معها بشكل ناجحیُ و    

  :االستقاللیة-7

ن للفرد مشاعره الخاصة وتفضیالته قصد بها االستقاللیة العاطفیة عن اآلخرین، بحیث تكو ویُ    

 ،فهو یستقل عاطفیًا عن الوالدین. اآلخرین ویقلدهم في تفضیالتهم دون أن یحاكي مشاعر ،الشخصیة

  .ولیس بالضرورة أن یحب ما یحبون أو یكره ما یكرهون

  : المودة والود-8

  .ویقصد بها السؤال عن اآلخرین وودهم دون تحقیق مصلحة خاصة   

   :االحترام-9

 .ویقصد به التعامل مع اآلخرین باحترام وبخاصة مع كبار السن   

  

  

 

 

 

 

 

 

  .)39، ص2014عن بالل، (الخصائص الممّیزة لذوي الذكاء الوجداني المرتفع  :)20(شكل رقم 

 

 التقمص
 العاطفي

حل 
 المشكلة

 االحترام
 

ضبط 
 المزاج

تحقیق محبة 
 اآلخرین

 المرتفعالوجداني الذكاء  الخصائص الممّیزة لذوي

 االستقاللیة

 التعاطف

 التعبیر عن
 المشاعر

القابلیة 
 للتكیف

المودة 
 والود
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 :بمجموعة من السمات والخصائص )51، ص 2012عبد القاضي، (الوارد في یتسم األذكیاء وجدانیاً    

  .المرونة العالیة واالنفتاح تجاه اآلخرین-2.القدرة العالیة على التوافق وٕادارة الضغوط-1

  .القدرة على التحكم بالذات والتعبیر الجّید للمشاعر-4.اإلحساس الكبیر بالمسؤولیات االجتماعیة-3

  .القدرة على التفاؤل والوعي بالذات-6.القدرة على حل المشكالت بشكل هادئ-5

  القدرة على بناء روابط الثقة - 8.أداء األعمالالقدرة على التخطیط وتحدید األهداف والمثابرة في -7

  .في التفكیرالقدرة العالیة على التركیز -10.التمتع بتوازن عاطفي في الحیاة- 9.مع اآلخرین

  .القدرة على التفاعل مع اآلخرین-12.قع النتائج المترتبة على السلوكالقدرة على تأكید الذات وتو -11

  :أن للذكاء الوجداني ثالثة مستویات )39، ص 2014بالل، ( الوارد في یرى بعض الباحثینو    

  .)39، ص 2014عن بالل، (الوجداني مستویات الذكاء  :)14(جدول رقم 

  الصفات الممیزة لألفراد  مستویات الذكاء الوجداني

 إحساس راسخ بذاته-عدم فرض قیم على اآلخرین-اإلیمان بحقوق الناس كافة وكرامتهم-  ذكاء وجداني مرتفع

  التمتع بعالقات شخصیة ُمرضیة-التمتع بدافعیة ذاتیة -والتصرف بشكل مستقل في أوقات الشدة

  التوافق مع المواقف اإلنسانیة المختلفة-التمتع بالمسؤولیة االجتماعیة-  ذكاء وجداني متوسط

  التمتع بالتسامح والمرونة-  ذكاء وجداني منخفض

  : الذكاء الوجداني وعالقته بفاعلیة الذات -9

فاعلیة الذات لدى التالمیذ المتفّوقین دراسیًا ب الذكاء الوجداني في عالقته اهتم عدد من الباحثین بدراسة   

  :دراسات على النحو التاليال هذه والمتأخرین وجاءت

الثانوي، حیث توصلت نتائجها إلى التي أجریت على عینة من تالمیذ التعلیم ) 2008العبدلي، (دراسة -

 .وجود عالقة موجبة ودالة بین فاعلیة الذات والذكاء الوجداني لدى أفراد عینة الدراسة

التي بّینت أن الطالب ذوي المستویات المرتفعة من الذكاء الوجداني ) 2009( دراسة العقاد وعبد اهللا-

ت إلى وجود تأثیر ألبعاد الوعي بالذات والدافعیة یتمّیزون بمستویات مرتفعة في فعالیة الذات، كما توصل

الذاتیة وٕادارة المشاعر من أبعاد الذكاء الوجداني في فعالیة الذات، وبذلك یمكن التنبؤ بفعالیة الذات من 

  . بعض أبعاد الذكاء الوجداني دون غیرها

الوجداني یتنبأ بشكل كبیر التي أظهرت أن الذكاء (Rathi & Rastogi, 2009)  دراسة راثهي وراستوجي-

 ،بالفاعلیة الذاتیة المهنیة، فذوي الذكاء الوجداني المرتفع أكثر قدرة في تقییم والسیطرة على مشاعرهم

. والتي بدورها تعزز معتقدات فاعلیة الذات ،وكنتیجة لذلك تزداد الثقة والسیطرة على المهام التي یؤدونها
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اني أكثر وعیا بأنفسهم من حیث قدراتهم التي تسهم في تحدید مستوى كما وأن األفراد مرتفعي الذكاء الوجد

  . فاعلیة الذات لدیهم

 & Behjat) ، وبهجت وشودوري(Gurol , Ozercan & Yalçin, 2010)دراسات قورول وأوزركان ویالسین -

Chowdhury, 2012) موجبة ودالة إحصائیًا بین فاعلیة الذات والذكاء  التي أكدت وجود عالقة

  .الوجداني

  . إلى وجود عالقة الذكاء الوجداني وفاعلیة الذات (Alavinia & Kurosh, 2012)دراسة أالفینیا وكوروش -

التي  (Mouton, Hansanne Delcour & Cloes, 2013) اسة موتون، هانسین، دلكور وكلویزوتوصلت در -

  . جداني وفاعلیة الذاتكشفت نتائجها عن وجود عالقة موجبة ودالة إحصائیًا بین الذكاء الو 

التي هدفت إلى  (Ahmadizadeh, Taheri & Heydarinejad, 2013)دراسة أحمدیزاد وطاهیري وحیدارینجاد -

النشطین وغیر النشطین، وتوصلت إلى ) إناث/ذكور(مقارنة فاعلیة الذات والذكاء الوجداني بین الطالب 

وجود فرق كبیر في الذكاء الوجداني لدى الطالب النشطین والطالب غیر النشطین لصالح النشطین 

   .ووجود فرق كبیر في الفاعلیة الذاتیة للطالب النشطین وغیر النشطین لصالح النشطین

عالقة قویة بین الذكاء الوجداني أكدت وجود التی (Sarkhosh & Rezaee, 2014)دراسة ساركوش وریزي -

ومعتقدات الفاعلیة الذاتیة وعالوة على ذلك فقد وجد أن من بین العوامل الخمسة عشر من الذكاء 

إیجابیة للتنبؤ  الوجداني ثالث مستویات فرعیة من المرونة والتفاؤل والعالقات الشخصیة لها عالقة

  .بمعتقدات الفاعلیة الذاتیة

فاعلیة الذات تعتبر عامًال قّویًا في التنبؤ للعالقة بین الذكاء  التي بّینت أن (Mabekoje)دراسة مبیكوجي –

  .الوجداني والتنظیم الذاتي

التي توصلت إلى وجود عالقة موجبة قویة وطردیة بین فاعلیة الذات  (Moghadam, 2015)دراسة مقدم -

 .والذكاء الوجداني تالمیذ التعلیم الثانوي
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  :الذكاء الوجداني والفروق بین المتفّوقین دراسیاً والمتأخرین - 10

  الحظناني من أدبیات البحث التي تناولت الفروق بین المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین في الذكاء الوجدا   

 : وجود فئتین من الدراسات وهي

وتشمل الدراسات التي أظهرت نتائجها وجود فروق دالة بین المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین : الفئة األولى- أ

  :في الذكاء الوجداني وهي

 ب مرتفعي الذكاء الوجداني كانواالتي توصلت إلى أن الطال (Mayer & al., 1990)دراسة مایر وآخرون -

عن ( أكثر دقة في تقدیر حیاتهم، وكان تحصیلهم الدراسي مرتفعًا عن ذوي الذكاء الوجداني المنخفض

  . )162، ص2010المللي، 

التي كشفت أن المجموعة األكادیمیة الناجحة سجّلت درجات أعلى على ) Swart,1996(دراسة سوارت -

مقیاس الذكاء الوجداني مقارنة بالمجموعة غیر الناجحة، ونتیجة لذلك أشار سوارت إلى وجود عالقة 

  . )11-10، ص2010عن الكیكي،( الدراسي ارتباطیة بین الذكاء الوجداني والتحصیل

التي أشارت إلى وجود عالقة دالة إحصائیا بین الذكاء الوجداني  (Abi Samra, 2000)دراسة أبي سمراء -

 والتحصیل الدراسي ومعناه وجود فروق دالة بین المتفّوقین وغیر المتفّوقین أكادیمیا في الذكاء الوجداني

  . )48، ص2004عن الدردیر، (

وجود ارتباط ضعیف  التي توصلت إلى) Newsome,Day &Catano,2000( وداي وكتانودراسة نیوسوم -

  .بین مقیاس الذكاء الوجداني وبین التحصیل الدراسي

التي كشفت عن وجود فروق دالة إحصائیا بین الطالب مرتفعي ) 2001( دراسة فوقیة محمد راضي-

والطالب منخفضي الذكاء االنفعالي في التحصیل الدراسي، ولصالح مرتفعي الذكاء  ذكاء االنفعاليال

  .)163، ص2010المللي، عن ( االنفعالي

التي توصلت إلى وجود عالقة بین التحصیل الدراسي ومكّونات الذكاء ) 2001( دراسة عبد النبي-

الوعي بالذات، التعاطف، إدارة االنفعاالت، الكفاءة االجتماعیة، الدافعیة الذاتیة، والدرجة (االنفعالي 

  .)181، ص2015محدب، عن ( ومعناه وجود فروق دالة بین أفراد العینة) الكلیة

التي أشارت إلى وجود عالقة دالة إحصائیا بین مهارات الذكاء  (Stotlemyer, 2002) دراسة ستوتلمیر-

عن – االنفعالي واإلنجاز األكادیمي، وكذا الفروق بین المتفّوقین وغیر المتّفقین دراسیًا في الذكاء االنفعالي

  . )21، ص2015بن غربال، 
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طالبًا  372التي هدفت إلى فحص الفروق لدى عینة من  (Parker & al., 2004) وآخرون دراسة باركر-

من المتفّوقین وغیر المتفّوقین دراسیًا في الذكاء االنفعالي من جامعة أنطاریو الكندیة، حیث طبق اختبار 

تفع على ذوي أون بصورته المختصرة، وأسفرت النتائج عن تفّوق الطلبة ذوي التحصیل الدراسي المر -بار

  . التحصیل المتوسط والمتدني في كل بعد من أبعاد المقیاس

التي كشفت عن وجود عالقة ارتباطیة بین الذكاء  (Petrides & al., 2004)دراسة بیتریدس وآخرون -

عن بلقاسم، ( االنفعالي والتحصیل الدراسي وبالتالي وجود فروق في الذكاء االنفعالي بین أفراد العینة

  .)95ص، 2014

هدفت إلى معرفة مساهمة الذكاء  التي (Woitaszewski & Aalsma, 2004)دراسة ویتاسزیوسكي والسما -

االنفعالي في النجاح األكادیمي واالجتماعي، وذلك من خالل قیاس الذكاء االنفعالي وفق نظریة مایر 

طالبًا  39واالجتماعي لدى عینة مكّونة من وسالوفي للكشف عن درجة مساهمته في النجاح األكادیمي 

وطالبة من المراهقین الموهوبین من الصفین الحادي عشر والثاني عشر من المدرسة الثانویة بالوسط 

وقد تم استخدام مقیاس . سنة 18-15الغربي من الوالیات المتحدة األمریكیة والذین تراوحت أعمارهم بین 

(MEIS-A)  لقیاس الذكاء االنفعالي، وأسفرت النتائج عن وجود عالقة موجبة للباحثین مایر وسالوفي

دالة إحصائیا بین الذكاء االنفعالي وكل من النجاح األكادیمي والنجاح االجتماعي لدى المراهقین 

  .الموهوبین

التي كشفت ) Parker,Summerfeldt,Hogan & Majeski,2004(دراسة باركر وسمرفیلد وهوجان ماجسكي -  

  .ق الطلبة الناجحین أكادیمیًا على العادیین والفاشلین في الذكاء االنفعالي العامعن تفّو 

التي توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات الطلبة الموهوبین ) 2006(دراسة الجندي -

 أون للذكاء-ومتوسطات الطلبة العادیین، على بعدي الكفاءة الشخصیة وٕادارة الضغوط على مقیاس بار

  .)553، ص2013عن العویدي والروسان، ( الوجداني لصالح الموهوبین

التي أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسط درجات الذكاء الوجداني ) 2006(دراسة المزروع -

  .)246، ص2010عن الزحیلي، ( للطالبات الموهوبات والعادیات لصالح الموهوبات

  249أفراد عینة مكّونة من هدفت إلى مقارنة  التي (Terri & Nokelainen, 2007)دراسة تیري ونوكالینین -

من الطلبة الموهوبین وغیر الموهوبین في الصفوف من السابع إلى التاسع في الذكاء العاطفي والحساسیة 

وبعد تطبیق مقیاسي الذكاء االنفعالي والحساسیة األخالقیة، توصلت الدراسة إلى عدد من . األخالقیة

  .ئج كان أبرزها أن الطلبة الموهوبین هم أكثر ذكاء عاطفیًا من الطلبة غیر الموهوبینالنتا
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التي توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائیًا في الذكاء الوجداني بین الطالبات ) 2007(دراسة سلیمان -

  .)17، ص2009عن عبد اهللا والعقاد، ( الموهوبات والعادیات، لصالح الطالبات الموهوبات

والذكاء ئیا بین التحصیل الدراسي التي أظهرت وجود عالقة دالة إحصا) 2007(سة األحمدي درا-

  .)71، ص2012عن الفرا والنواجحة، ( بمكّوناته ودرجته الكلیة العاطفي

المتفّوقین هدفت إلى التعرف على مستوى الذكاء العاطفي لدى الطلبة  التي) 2008(دراسة الغضوري -

والعادیین بدولة الكویت، وتوصلت النتائج إلى أن متوسط الدرجات المحققة من قبل المتفّوقین  تحصیلیاً 

عن ( على جمیع أبعاد مقیاس الذكاء العاطفي والدرجة الكلیة كانت أعلى من درجات العادیین دراسیاً 

   .)554، ص 2013العویدي والروسان 

التي أظهرت أن  (Qualter, Whiteley, Morley &Dudiac, 2009)دراسة كوالتر ووایتلي ومورلي ودودیاك -

عن الفرا والنواجحة، ( الطلبة الذین یملكون مستوى أعلى من الذكاء الوجداني هم أكثر قابلیة للنجاح

  . )72، ص2012

التي أشارت إلى وجود ارتباط إیجابیة بین الذكاء االنفعالي وكل من الدافع ) 2009(دراسة المساعید -

  .لتحصیل الدراسيلإلنجاز وا

التي كشفت عن وجود فروق دالة إحصائیًا في مستوى الذكاء العاطفي بین ) 2011(ة دراسة الغرایب-

  .الموهوبین والعادیین لصالح الموهوبین

التي توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات درجات ) 2012(دراسة الفرا والنواجحة -

مرتفعي التحصیل األكادیمي، ومتوسطات درجات التحصیل األكادیمي المنخفض في الذكاء الوجداني 

  . لصالح ذوي التحصیل األكادیمي المرتفع

ین دراسیًا والمتأخرین وتشمل الدراسات التي توصلت إلى عدم وجود فروق بین المتفّوق: الفئة الثانیة-ب

  :في الذكاء الوجداني وهي

التي توصلت إلى تفّوق ذوي التحصیل الدراسي المرتفع على ) Parker & al,.2004(دراسة باركر وآخرون -

  .ذوي التحصیل المتوسط والمتدني من طالب الجامعة في كل بعد من أبعاد الذكاء االنفعالي

التي توصلت إلى عدم وجود عالقة بین الذكاء  (Newsome & Catana, 2000)دراسة نیوسام وكاتان  -

  .الوجداني والتحصیل الدراسي ومعناه عدم وجود فروق بین أفراد العینة
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التي هدفت إلى معرفة مدى إسهام الذكاء الوجداني في  (Woitaszewski, 2001)دراسة وایتازیوسكي -

إلى أن الذكاء الوجداني ال یسهم إسهامًا له داللة النجاحات األكادیمیة لدى الطلبة المتفوقین، وتوصلت 

  .)49، ص2004عن الدردیر، ( في النجاحات االجتماعیة واألكادیمیة

التي توصلت إلى عدم وجود عالقة بین الذكاء االنفعالي والتحصیل الدراسي، ) 2002(دراسة الوراث -

  .)244، ص2011عن الزحیلي، ( ومعناه عدم وجود فروق بین أفراد عینة الدراسة

التي أشارت إلى عدم وجود عالقة دالة إحصائیا بین الذكاء الوجداني والتحصیل ) 2002(دراسة عجوة -

  ).245-244، ص2011عن الزحیلي، ( الدراسي

الذكاء االنفعالي بین المتفّوقات الفروق في أبعاد  إلىالتعرف التي هدفت إلى ) 2002( الیاسین دراسة-

معرفیًا وغیر المتفّوقات من تلمیذات الصف الثاني ببعض الثانویات بدولة الكویت تراوحت أعمارهن بین 

معرفیًا المتفّوقات : سنة، ووفقًا لمستوى التحصیل الدراسي صنفت إلى ثالث مجموعات 15-17

جود فروق بین المجموعات الثالث في الذكاء ، وتوصلت النتائج إلى عدم و والمتأخراتوالمتوسطات 

  . )554-553، ص2013عن العویدي والروسان، ( االنفعالي وأبعاده

التي توصلت إلى أن الذكاء الوجداني لیس منبأ  (O,Connor & Raymond,2003)دراسة أوكونور وریموند -

  .)165، ص2010عن المللي، ( قوي بالتحصیل الدراسي

التي كشفت عن عدم وجود عالقة دالة إحصائیًا بین التحصیل ) 2004(المكارم دراسة حبشي وأبو -

  .)70، ص2012الفرا والنواجحة، ( الدراسي وكل من أبعاد الذكاء الوجداني

التي أشارت إلى عدم وجود عالقة ارتباطیة بین الذكاء الوجداني والتحصیل ) 2005(دراسة موسى -

  .)73-72، ص2008عن مغربي، ( الدراسي

التي توصلت إلى عدم وجود ارتباط دال إحصائیا بین الدرجة الكلیة للذكاء ) 2006(دراسة الصاوي -

  .)71-70، ص2012عن الفرا والنواجحة، ( الوجداني والتحصیل الدراسي

  98هدفت إلى التعرف على الفروق في الذكاء العاطفي لدى عینة من التي ) 2007(دراسة المصري -

تحصیلیًا والعادیین والمتأخرین من الجنسین من طلبة كلیة علوم التربیة بجامعة اإلسراء من المتفّوقین 

لعاطفي بالمملكة الهاشمیة األردنیة، حیث توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في الذكاء ا

عن الغرایبه، ( ده الفرعیةالمتفّوقین تحصیلیًا والعادیین والمتأخرین ال على المقیاس الكلي وال على أبعا بین

  . )576، ص2011
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 التي توصلت إلى عدم وجود عالقة بین الذكاء االنفعالي والتحصیل الدراسي ) 2010(دراسة المللي -

  . لدى الطلبة العادیین من الذكور واإلناث

 : الذكاء الوجداني والفروق بین الجنسین - 11

من المشكالت التي واجهها البحث الحالي في  تعد الوجدانيالذكاء  إن الفروق بین الذكور واإلناث في   

هذا المجال، حیث جاءت نتائج الدراسات التي تناولت هذه الفروق متناقضة ومازال الموضوع لم یحسم 

  .بعد

ومن استقراء البحوث والدراسات التي تناولت الفروق بین الذكور واإلناث في الذكاء الوجداني، نالحظ 

الفئة األولى من الدراسات توصلت إلى وجود فروق بین الجنسین، بینما : لدراساتوجود فئتین من ا

 :دراسات الفئة الثانیة توصلت نتائجها إلى عدم وجود فروق دالة، وجاءت هذه الدراسات على النحو التالي

ي الذكاء وتشمل الدراسات التي كشفت نتائجها عن وجود فروق دالة بین الذكور واإلناث ف :الفئة األولى- أ

  :الوجداني وهي

التي هدفت إلى معرفة قدرة الطالب  (Mayer, Caruso & Salovey, 1999) وكاروزو وسالوفيدراسة مایر -

والكشف عن العالقة بین الذكاء االنفعالي  ،على التعرف على المستوى االنفعالي للمثیرات البصریة

وبّینت النتائج أن . طالبًا وطالبة جامعیین 139والتحصیل الدراسي ومتغیر الجنس لدى عینة مكّونة من 

  .)46، ص2004عن الدردیر، ( الطالبات تفّوقن على الطلبة الذكور في الذكاء االنفعالي عموماً 

التي توصلت إلى وجود فروق دالة بین الذكور واإلناث في عوامل الذكاء ) 2001(دراسة محمد راضي -

  .والدرجة الكلیة) دافعیة الذاتیةالتعاطف، إدارة العالقات، ال(العاطفي 

 استهدفت فحص العالقة بین الذكاء االنفعالي والتحصیل الدراسيالتي ) 2001( راضي فوقیةدراسة -

طالبا وطالبة جامعیین، وتوصلت النتائج إلى  289لدى عینة مكّونة من  والقدرة على التفكیر االبتكاري

التعاطف، إدارة االنفعاالت، (وجود فروق دالة إحصائیًا بین الذكور واإلناث في عوامل الذكاء االنفعالي 

  .)163، ص2010عن المللي، ( لصالح اإلناث) الدافعیة الذاتیة والدرجة الكلیة

التي توصلت إلى وجود فروق بین الجنسین في الذكاء االنفعالي وأبعاده  )2001(دراسة السمادوني -

 .الفرعیة بصفة عامة لصالح الذكور

 ین الجنسین في الذكاء الوجداني،التي أشارت إلى وجود فروق ب) 2002(دراسة الخضر والفضیلي -

  .ومتوسط درجات اإلناث أعلى من الذكور
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توصلت إلى وجود فروق بین الذكور واإلناث على جمیع أبعاد  التي) 2004(دراسة حبشي وأبو المكارم -

الذكاء االنفعالي لصالح مجموعة الذكور، فیما عدا بعدي التعاطف والمسؤولیة االجتماعیة، التي كانت 

  .)27، ص2011عن الحطاح، ( لصالح اإلناث

وجود فروق دالة توصلت إلى  التي (Mayer, Barkett&Warner, 2004)دراسة مایر وباركیت ورنر -

  .)31-30، ص2011عن حسن، ( إحصائیًا بین الذكور واإلناث في الذكاء الوجداني لصالح اإلناث

التي توصلت إلى أن الذكور یتفّوقون على اإلناث في الدرجة الكلیة للذكاء ) 2005(دراسة سبعة -

عن حسن، ( والتعامل مع اآلخریناالنفعالي، وفي مجاالت الوعي بالذات، وٕادارة االنفعاالت، وحفز الذات، 

  .)25-24، ص2011

 صائیًا بین متوسطات درجات الذكورالتي أشارت إلى وجود فروق دالة إح) 2007(دراسة الجاسر -

  ).التعاطف والتواصل االجتماعي(واإلناث في أبعاد الذكاء االنفعالي 

طفي بین المتفّوقین دراسیًا هدفت إلى معرفة الفروق في الذكاء العاالتي ) 2007(دراسة المصري -  

العادیین من الجنسین، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها تفّوق اإلناث على و 

  .)576، ص2011عن الغرایبه، ( الذكور في بعد التعاطف وفي المقیاس ككل

التي أجریت على طلبة وطالبات جامعیین في أبعاد مقیاس الذكاء االنفعالي  )2006( دردراسة المص-

عن ( وتوصلت النتائج إلى وجود فروق دالة بین الجنسین لصالح الذكور في أبعاد المقیاس والدرجة الكلیة

  . )26- 25، ص2011حسن، 

 رجات الطالبمتوسطات دالتي توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائیًا بین ) 2009(دراسة ظاهر -

، 2010عن األسطل، ( درجة الكلیة، وكانت لصالح اإلناثوال) تقییم الذات والدافعیة(والطالبات في أبعاد 

  .)93ص

التي توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائیا على مقیاس الذكاء العاطفي تعزى ) 2011(دراسة الرفوع -

  )52-51ص، 2013عن الصبحیة، ( إلى متغیر الجنس ولصالح اإلناث

وتشمل الدراسات التي توصلت إلى عدم وجود فروق في الذكاء الوجداني بین الجنسین  :الفئة الثانیة-ب

  : وهي

التي توصلت إلى عدم وجود فروق دالة بین الطلبة والطالبات في الذكاء  (Lindley, 2001)دراسة لیندلي -

  .الوجداني
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بین طالب التعلیم الثانوي من الجنسین بدولة  هدفت إلى معرفة الفروقالتي ) 2002(دراسة عجوة -

، 2010عن الكیكي، ( األردن، وتوصلت النتائج إلى عدم وجود فروق البنین والبنات في الذكاء الوجداني

  . )10- 9ص

التي أشارت إلى عدم وجود أّي تأثیر دال لمتغیر الجنس في  (Brown & al, 2003)دراسة براون وآخرون -

  .)18، ص2009ن عبد اهللا والعقاد، ع( الذكاء الوجداني

التي كشفت عن عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین الطالب والطالبات في الذكاء ) 2005(دراسة موسى -

  .)73-72، ص2008عن مغربي، ( الوجداني

التي توصلت إلى عدم وجود فروق بین الذكور واإلناث على متوسطات ) 2005(دراسة إلهام وأمنیة -

  .)96، ص2010عن األسطل، ( الوجداني درجات الذكاء

 اإلناث في أبعاد الذكاء الوجدانيالتي كشفت عن عدم وجود فروق بین الذكور و ) 2007(دراسة معمریة -

  . لصالح اإلناث الذي كان والدرجة الكلیة، ما عدا بعدي التعاطف والتواصل االجتماعي

 إحصائیًا في متوسط درجات الذكاء دالةالتي أشارت إلى عدم وجود فروق ) 2010(دراسة الكیكي -  

  .الوجداني وفقا لمتغیر الجنس

 نسین على أبعاد اإلتقان والتفاؤلالتي كشفت عن عدم وجود فروق بین الج) 2011(دراسة الزحیلي -

  .والتعامل مع الذات، والتعامل الفعال مع اآلخر في مقیاس الذكاء الوجداني

لى عدم وجود فروق في الذكاء االنفعالي یرجع إلى متغیر التي توصلت إ) 2014(ودراسة حنصالي -

  .الجنس

  .عن عدم وجود فروق في الذكاء الوجداني بین الجنسین نتائجها التي أسفرت) 2014(دراسة طالب -

التي توصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین الذكور واإلناث في أبعاد ) 2014(دراسة بلقاسم -

والدرجة ) عد الكفاءة الشخصیة، بعد التكیف، بعد المزاج العام، وبعد االنطباع اإلیجابيب(الذكاء االنفعالي 

  .الكلیة

 إلى التي توصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في الذكاء الوجداني ترجع) 2015(دراسة زواوید -

 .متغیر الجنس

من  مجموعة أن نالحظبموضوع البحث،  بعد االطالع على الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة المتعلقة  

أثبتت وجود عالقة موجبة دالة إحصائیا بین  ،عالقة الذكاء الوجداني بفاعلیة الذات الدراسات التي تناولت

  عددًا من الدراسات التي تناولت الفروق في الذكاء الوجداني بین المتفّوقین دراسیاً -، كما نجد أنالمتغیرین
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بین  سألة الفروق في الذكاء الوجدانيجاءت نتائجها متضاربة ومتناقضة وأن م-من الجنسین والمتأخرین

معینة  قد یرجع إلى عواملوالتضارب في النتائج التناقض  ولعل هذااألفراد من الجنسین لم تحسم بعد، 

  :من أهمها

  .دراسة ألخرى من الذكاء الوجدانيلباحثین في التعامل مع مفهوم ل األطر النظریة اختالف-  

تباین طبیعة البیئات والمجتمعات التي أجریت بها هذه الدراسات واإلطار الحضاري والثقافي الذي -  

  .یمّیزها

فالدراسات التي أجریت في . اختالف الفترة الزمنیة أو الحقبة التاریخیة التي تمت فیها هذه الدراسات-  

 ومتغیراتها النفسیةفلكل فترة زمنیة ظروفها . لفیة الثالثةفي األ أجریتفترة التسعینات تختلف عن تلك التي 

  .واالجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة التي تمّیزها عن غیرها

  :وقد استفادت الطالبة من هذه الدراسات السابقة في األمور التالیة*

 الدراسةلدى أفراد عینة  الذكاء الوجدانياختیار أداة الدراسة المناسبة من مجموعة مقاییس هدفت قیاس  -

  .مهمة الطالبة في اختیار المقیاسمما سهل 

  .الذكاء الوجدانيبالنظري المتعلق  فصلال إثراءالدراسات السابقة الطالبة في  تساعد-

استفادت الطالبة من الدراسات السابقة في تفسیر ومناقشة النتائج التي تم التوصل إلیها في الجانب -

بالعالقة بین فاعلیة الذات والذكاء الوجداني من جهة أولى، الفروق بین المتفّوقین والمتعلقة  المیداني

دراسیًا والمتأخرین في الذكاء الوجداني من جهة ثانیة، الفروق بین الذكور واإلناث في نفس المتغیر من 

  .بط نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج الدراسات السابقةر و جهة ثالثة، 

  : خالصة

من بین الموضوعات التي تناولها علماء النفس قدیمًا وحدیثًا،  بارزةً  موضوع الذكاء الوجداني مكانةً أخذ    

أصبح محل جدل  إذوعلى الرغم من كونه مفهومًا افتراضیًا إًال أنه استقطب اهتمام العدید من الباحثین 

وفي علم  لشخصیة عامةً علم نفس ابقي من أكثر المیادین التي حظیت بالبحث والدراسة في ونقاش، و 

نجاح الفرد في حیاته الدراسیة والمهنیة واالجتماعیة ال تتوقف على قدراته المعرفیة ف. النفس الفارقي خاصةً 

 ، حیث یعتبر الذكاء الوجداني بنیة نفسیةوجدانیة ومهارات فحسب، بل على ما یتمتع به أیضًا من قدرات

 .سلوك اإلنسانيالتفسیر بعض جوانب فهم و  في أهمیة بالغة ذات
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  :تمهید

 األساسیة التي اهتم بفحصها وقیاسها  موضوعاتالمن  یة عامة، والدافع لإلنجاز خاصةالدافع عدت   

، والمهتمون الباحثون في مجاالت علم النفس االجتماعي وعلم النفس التربوي وبحوث الشخصیة

بالتحصیل الدراسي واألداء واإلنجاز بشكل عام، وذلك للنظر إلى اإلنجاز بأنه المكّون األساسي في سعي 

 . الفرد نحو تحقیق ذاته، حیث یشعر المرء بتحقیق ذاته من خالل ما ینجز وفیما یحققه من أهداف

 :یة والدافع لإلنجازالدافع -1

  : الدافعیة مفهوم-1.1

عریف والتحلیل، وهذه ما یظهر تمفهوم الدافعیة بالرغم من أهمیته الواضحة صعوبة في الیالحظ على    

) Hamilton(من التفاوت واالختالف في تعریفات الباحثین العدیدة والمتنوعة، حیث حاول هاملتون  جلیاً 

ظهرت " الدافعیة" أن كلمة  ،في عرضه ألحد عشر تعریفًا لمفهوم الدافعیة التي قدمت من قبل الباحثین

  ). 67، ص 2000عن خلیفة، (في عدد قلیل منها " الدافع" في حین وردت كلمة  ،في معظم التعریفات

تعریفًا للدافعیة، وأن هذه  )Kleinginna & Kleinginna ()98(ولقد أحصى كلیجینا وكلجیینا    

  ).5، ص 2001عن تشوافت، (ظاهرة التعریفات تعكس مختلف التوجهات النظریة التي تعاملت مع ال

 :وذلك على النحو التالي ،ونعرض فیما یلي بعض التعریفات التي قدمها الباحثون لمفهوم الدافعیة   

"سوعة العالمیة الدافعیة بأنهاالمو  تعّرف- مجموعة العوامل الشعوریة والالشعوریة التي تحدد فعل أو : 

  ).Dictionnaire encyclopédique universel,1996,p853( "سلوك

اصطالح عام یشمل البواعث والدوافع في : "لتحلیل النفسي الدافعیة بأنهاموسوعة علم النفس وا تعّرفو -

 "وقد تكون الدافعیة داخلیة أو خارجیة، أّولیة فطریة أو ثانویة مكتسبة الشعوریة وشعوریة. عمل المثیرات

  ).492، ص 1978عن الحفني، (

نحو هدف وتوجهه  ،مجموعة من القوى التي تحّرك السلوك: "الدافعیة بأنها) Lindsey(لیندزي ف ّر عو -

  .)95، ص 1999عن الداهري والكبیسي، " (من األهداف

القوة أو الطاقة التي تّحرك السلوك " :الدافعیة بأنها) Snigg & Combs(ف سنیج وكومبز ّر عو -

من خالل المحاوالت المستمرة من جانب الفرد للمحافظة على  ،وأن السلوك یتزود بالقوة والطاقة...وتوجهه

  ).9، ص 1979عن قشقوش ومنصور، ( "مفهومه عن ذاته وتعزیزه وترقیته
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عامل داخلي یستثیر سلوك اإلنسان ویوجهه لتحقیق التكامل، : "الدافعیة بأنها) Murray(ف موراي ّر عو -

 "ه من السلوك أو نفترض وجوده لتفسیر ذلك السلوكوٕانما نستنتج ،مع أن هذا العامل ال یالحظ مباشرة

  ).95، ص 1999عن الداهري والكبیسي، (

ما یدفع اإلنسان للقیام بتصرف ما، فهو حالة داخلیة تحرك " :ابأنه الدافعیة) 1999( شعبان وتیم فعّر و -

  ).218، ص1999شعبان وتیم، " (السلوك وتوجهه

عبارة عن الحاالت الداخلیة أو الخارجیة للعضویة، التي : "الدافعیة بأنها )2005( عّرف عدس وقطاميو -

تحرك السلوك وتوجهه نحو تحقیق هدف أو غرض معین، وتحافظ على استمراریته حتى یتحقق ذلك 

 ).119، ص2005عدس وقطامي، " (الهدف

خارجیة التي تحرك مجموعة الظروف الداخلیة أو ال :"بأنه الدوافع إلى) 2002( توق وآخرون أشارو -

فالدافع بهذا بشیر إلى نزعة للوصول إلى هدف معین، وهذا . الفرد من أجل إعادة التوازن الذي اختل

  ).214، ص2002، وآخرونتوق " (الهدف قد یكون ارضاء حاجات داخلیة أو خارجیة

قوة أو عامل أو استعداد أو حالة داخلیة، دائمة أو مؤقتة تثیر : "بأنه الدافع) 2003( الشوربجي وعّرف-

ة فالدافع قّو . وتواصله حتى ینتهي إلى غایة أو غایات معینة، الظاهر أو الباطن في ظروف معینةالسلوك 

  .)65ص 2003،الشریجي( "هة للسلوك في آن واحدكة وموّج محّر 

تؤثر في مصطلح یستخدم لوصف القوى التي  بأنه الدافعإلى  )2006( الریماوي وآخرون وأشار -

یستخدم لتفسیر الفروق في شدة السلوك، بحیث تكون المستویات و وتوجیهه، السلوك، فتعمل على بدئه 

تستخدم للداللة على استمراریة كما . الشدیدة من السلوك مؤشرات على مستویات علیا من الدافعیة

الریماوي (مر في الحدوث حتى عندما ال یكون شدیدا أو قویا جدا فالسلوك المدفوع بقوة سوف یست .السلوك

  .)66، ص 2006وآخرون، 

 :مفهوم الدافع لإلنجاز-2.1

 األساسیة في علم النفس االجتماعيارتبطت مفاهیم الدافعیة والدافع باإلنجاز الذي یعد من الموضوعات   

وذلك للنظر إلى اإلنجاز بأنه المكّون وعلم نفس الشخصیة والتحصیل الدراسي واألداء بشكل عام، 

األساسي في سعي الفرد لتحقیق ذاته، حیث یشعر المرء بتحقیق ذاته من خالل ما ینجزه وما یحققه من 

   ).390، ص 1996السهالوي والنویصر، (أهداف 

  ).47، ص 1979دسوقي، ( "األداء في سلسلة اختبارات مقننة تربویة عادة" :ف اإلنجاز على أنهوعّر    
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في علم النفس ارتبط بمفهوم  إلى أن مصطلح اإلنجاز) Bloch & al.,1993(بلوخ وآخرون  وأشار   

  :وفیما یلي بعض التعریفات التي تناولت مفهوم الدافع لإلنجاز وهي  .الحاجة والدوافع والدافعیة

صعب وأداء الرغبة في إنجاز شيء : "الدافع لإلنجاز بأنه )1994( عّرف قاموس علوم وٕادارة األعمالو -

عن تشوافت، " (وسرعة واستقاللیة، والتغلب على العقبات للوصول إلى مستوى أداء ممتاز ومتفّوقبإتقان 

  ).12ص 2001

"الحاجة لإلنجاز وعّرفها بأنهامصطلح ) Murray,1938(استخدم موراي و - رغبة الفرد في عمل : 

ل ومعالجة األشیاء واألفكار بسرعة ودقة واستقاللیة قدر اإلمكان، والتمكن من تناو ، األشیاء بسرعة وٕاتقان

عن (والتفّوق على الذات ومنافسة اآلخرین وتخطیهم، وتدعیم النظرة إلى الذات  ،والتغلب على الصعوبات

 ). 25، ص 1990عبد الرزاق، 

استعداد الفرد لتحمل المسؤولیة والسعي نحو التفوق لتحقیق : "بأنه الدافع لإلنجاز )2000(خلیفة عّرف و -

أهداف معینة، والمثابرة للتغلب على العقبات والمشكالت التي قد تواجهه، والشعور بأهمیة الزمن 

  . )96ص 2000خلیفة،( "والتخطیط للمستقبل

"بأنه الدافع لإلنجاز )2001( الزیات فعّر و - رد كي یكون ناجحا في دافع مركب یوجه سلوك الف: 

المحصلة النهائیة  فهو. األنشطة التي تعتبر معاییر االمتیاز أو النجاح أو الفشل فیها واضحة أو محددة

  .)339ص 2001الزیات،( "للعالقة بین دوافع النجاح ودافع تجنب أو الخوف من الفشل والتفاعل بینها

" كفاح الفرد ألداء المهام واألعمال الصعبة على أفضل وجه ممكن" :بأنه لإلنجاز الدافع منسي عّرفو -

  ).90، ص2006كامل، عن (

العملیة التي یدرك فیها : "الدافع لإلنجاز بأنه) Mc Clelland & al., 1953(عّرف ماكلیالند وزمالؤه و -

شل في تحقیق هذه وأن یشعر بالشعور الطیب في مواجهة النجاح أو الف ،قالفرد اإلنجاز بمعاییر التفّو 

  ).90، ص2006كامل،  عن" (المعاییر

تحدید الفرد ألهدافه وفقا " :بأنهلإلنجاز  الدافع (Hilgard & al,. 1979) عّرف هیلجارد وزمالؤهو -

  ). 90، ص2006كامل، عن " (ق في انتاجه وٕانجازهلبعض معاییر التفّو 

حاجة لدى الفرد للتغلب على العقبات، ": الدافع لإلنجاز بأنه) Goldenson,1984(عّرف جولدنسون و -

والنضال من أجل السیطرة على التحدیات الصعبة، كما هو المیل إلى وضع مستویات مرتفعة في األداء، 

 ).5، ص 1997عن األحمد، (والسعي نحو تحقیقها، والعمل بمواظبة شدیدة ومثابرة مستمرة 
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لتشیر ) Motivation à la réussite(النجاح مصطلح الدافع إلى ) Forner,1986(استعملت فورنر و -

بحیث  ،استعداد أو میل عام یحث األفراد على بناء وتحقیق مشاریع: "والذي یعني ،إلى الدافع لإلنجاز

  ).Forner,1986,p33( "في الوصول إلى تحقیقهایمنحون ألنفسهم أهدافا رغبة 

"بأنه الدافع لإلنجاز )2007(دبور والصافي عّرف و - شبكي من التفكیر والمشاعر والسلوك نظام : 

  ).404، ص2007دبور والصافي،( "المرتبط بالسعي نحو االمتیاز

رغبة  ،إقدام الفرد على أداء مهمة بنشاط وحماس كبیرین: "بأنه الدافع لإلنجاز )2008(ملحم عّرف و -

 .)157ص ،2008ملحم،( "منه في اكتساب خبرة النجاح الممكن

 فيدافع مركب من عدة دوافع داخلیة وخارجیة تؤثر : "أنهب الدافع لإلنجاز )2011(أبو المعاطي عّرف و -

، 2011أبو المعاطي،( "والتفوق االمتیازسلوك الطالب وتوجهه وتنشطه في مواقف مختلفة لیحقق الفرد 

  ).243ص

"بأنه الدافع لإلنجاز )2011(الهلول عّرف و -  االجتماعيالقدرة على األداء الجید، والطموح، والحراك : 

 .)174ص ،2011،الهلول( "والمثابرة وٕادراك الزمن، والتحمل، وتقدیر الذات، واختیار الرفیق

ویتمیز بالمثابرة  ،السلوك الذي یقوم به الطالب: "بأنه الدافع لإلنجاز )2014( مخیمر والعبسيعّرف و -

التي  ،للوصول إلى تحقیق المتطلبات الخاصة باألنشطة التعلیمیة أو االجتماعیة ،واالجتهاد والتمیز

  .)158ص ،2014،مخیمر والعبسي( "یواجهها في المواقف المختلفة أثناء تعامله في المدرسة وخارجها

قدرة التلمیذ على تحقیق التفوق على اآلخرین، : "على أنه ف الدافع لإلنجازفعّر ) 2014(أما مرنیز  -

منافستهم وتحمله مسؤولیة أفعاله، واهتمامه بواجباته ومبادرته، ومثابرته في أدائها والتخطیط للمستقبل و 

 .)156ص ،2014،مرنیز( "والتوجه نحوه

  :تعقیب على التعریفات السابقة-

  :نستنتج من التعریفات السابقة للدافعیة والدافع لإلنجاز جملة من النقاط األساسیة وهي 

  .فرق جوهري بین الدافعیة والدافع، فهما مصطلحان مترادفانال یوجد - 1

االستثارة والتنشیط والحاجة والحافز والباعث  :الدافعیة والدافع مفهومان مركبان یشتمالن على عناصر- 2

  .والهدف

 الدافعیة والدافع هي قوى داخلیة تستثیر حماس الفرد وتحّرك وتنّشط سلوكه نحو تحقیق هدف معین - 3

  .جة أو منفعة إلشباع حاجة معینة فیزیولوجیة أو نفسیةأو نتی

  .ال یوجد تعریف جامع مانع كما یقول علماء المنطق لمفهوم الدافع لإلنجاز- 4
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عند  وذلك مثل الحاجة إلى اإلنجاز ،تم استخدام بعض المصطلحات لإلشارة إلى معنى الدافع لإلنجاز- 5

  .عند فورنر موراي أو الدافع إلى النجاح

 :الدافع لإلنجاز الخلفیة التاریخیة عن تطور مفهوم -2

یؤدي بنا إلى تقدیم عرض عن مختلف  ،الحدیث عن نشأة مفهوم الدافع لإلنجاز وتطوره عبر التاریخ  

منذ عهد فالسفة اإلغریق إلى ما توصلت إلیه البحوث  ،االتجاهات الفلسفیة التي تناولت مفهوم الدافعیة

ویمكن إرجاع الكتابات األولى  .فهم الدافعیة والدافع لإلنجاز والسلوك اإلنسانيفي والدراسات المعاصرة 

ترازمكوس مثل الفیلسوف السفسطائي  ،التي تناولت الدافعیة والدوافع عموما إلى فالسفة الیونان القدامى

)Thrasymache(،  الذي یرى أن اإلنسان یرید القیام بكل ما یمكن أن یجلب له اللذة ویحافظ علیها أو

والتي تنبع أساسا من المذهب الفلسفي المعروف  ،یزید عنها، وتدعى هذه النظریة بنظریة البحث عن اللذة

قراط سوظهر اتجاه آخر بزعامة  .)Epicure(أبیقور للفیلسوف الیوناني ) Hédonisme(بمذهب اللذة 

)Socrate ( وأفالطون)Platon ( وأرسطو)Aristote ( الذي یرى بأن اإلنسان كائن منطقي یختار

، ص 2009عن صرداوي، (كلها ومعناه أن الفرد مسؤول عن أفعاله  ،سلوكه عن طریق التفكیر العقالني

42.(  

تشیر إلى  ،ء الفالسفةأن هذه النظرة العقالنیة لهؤال) Vallerand & al.,1993(ویرى فایران وآخرون    

وأنه لیس بحاجة إلى دافعیة  ،أن الكائن البشري یستعمل عقله للقیام بمختلف السلوكیات التي یرغب فیها

  ).Vallerand & al., 1993,p6(كعامل یدفع ویحرك سلوكه 

 )Saint Thomas d’Aquin(ومع بدایة القرن التاسع عشر نجد الفیلسوف القدیس طوماس األكویني    

الذي مّیز بین الرغبة الشهوانیة واإلرادة العقلیة، وأدخل الجانب الالعقالني في حیاة اإلنسان، حیث یرى 

ولیس للفرد السیطرة علیها  ،قد تظهر نتیجة عوامل داخلیة أو خارجیة ،أن هناك جوانب عدیدة من السلوك

  ).18، ص 2001عن حداد، (

وفي خضم التحوالت المعرفیة ظهرت النظرة المیكانیكیة  ،ةومع بروز االكتشافات واالختراعات العلمی   

تطبیق الفیزیاء في فهم السلوك  لالذي حاو  ،)Descartes(والفیزیائیة للفیلسوف الفرنسي دیكارت 

حیث بنى السلوك على الفعل المنعكس أو االرتكاس والذي اعتبره حركة سائل یمر من  ،الحیواني والبشري

  ).17، ص 1978عن عاقل، (العضالت عبر األعصاب ثم من الدماغ إلى أعضاء الحس إلى الدماغ 
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والذي یتمثل في بعد  ،مكّون أّول هو الجسم: وتتمثل وجهة نظر دیكارت في أن البشر لدیهم مكّونان   

وهو ما أشار إلیه بثنائیة الجسم  ،والذي یتمثل في بعد الروح ،الجسم المیكانیكي، ومكّون ثان وهو العقل

  ).41، ص 1992عن الشرقاوي، ( والعقل

 والذي یتمّیز بنوع من الحریة وهو ،ویرى دیكارت أن معظم السلوكیات اإلنسانیة هي تحت رقابة العقل   

مما یجعل  ،غیر خاضع للقوانین المادیة، وأن العقل یستطیع أن یتدخل بین المنبهات والسلوك الصادر

أن ) Hobbes(ویرى العالم اإلنجلیزي هوبز . حسب معارفه الفرد أن یكون حّرًا في تحدید واختیار سلوكه

وأن الحركة الخارجیة تصدم أعضاء الحس  ،كل العملیات العقلیة والجسدیة هي ممكنة التحویل إلى حركة

عن (فتنتقل إلى األعصاب والدماغ والقلب، والحركة الداخلیة تبقى بالكمون على شكل ذكریات وأفكار 

  ). 17، ص1978عاقل، 

ت نظریة هوبز على أساس تأویل فیزیولوجي للبحث عن اللذة، وبعبارة أخرى فإن وجود اللذة هو وبنیّ    

فالدافعیة عند  .نتیجة ارتفاع تدفق الدم في الجسم، في حین أن وجود األلم هو نتیجة بطء التدفق الدموي

 .حث عن اللذة وتجنب األلموأن وسیلتها هي الب ،من خالل األفعال ،هوبز تظهر عند اإلنسان والحیوان

قد  ،مؤسس المدرسة االرتباطیة) Locke(لوك فإن العالم اإلنجلیزي  ،وعلى عكس ما أشار إلیه دیكارت

ولیس من األفكار، حیث یعتقد أن عقل اإلنسان یكون عند المیالد أكد على أن المعرفة تشتق من الخبرة 

برات وأفكار تحكمها قوانین، وأن األصل في كالصفحة البیضاء، وأن العقل یتكّون عن طریق ربط خ

ا الفرد، بل أن كل معرفه المعرفة هي التجربة الحسیة، ولذا أنكر هوبز وجود أفكار فطریة موروثة یزّود به

والذین ساهموا  ،ولقد تأثر عدد من الباحثین البریطانیین باالتجاه األمبیریقي الذي نادى به لوك .مكتسبة

ومن أشهر هؤالء المفكرین جیمس میل . والمفاهیم التي دعمت بما جاء به لوك في توضیح بعض األفكار

 ،)D.Hume( ودافید هیوم) A.Bain( وألكسندر بین) J.Mill & J.S.Mill(میل  ستیوارتوابنه جون 

حیث أكد هؤالء أن المعرفة اإلنسانیة تتكّون من مجموعة ارتباطات تنشأ أصًال من خالل الخبرات التي 

 المیكانزیمفقد أشاروا إلى أن االقتران یعتبر  ،وتأكیدًا لتأثیر الخبرة في تكوین االرتباطات. الفرد یمر بها

وتبعًا لذلك، فإن األفكار التي تحدث معًا في الزمان تصبح مرتبطة،  .الرئیسي في تكوین االرتباطات

لتفسیر، فإن االرتباطات وفي ضوء هذا ا. وكلما تكرر ظهور هذه األفكار معًا، أصبحت أقوى ارتباطاً 

تؤدي دورًا رئیسیًا  ،القویة التي یكّونها الفرد حول إدراك المفاهیم واألحداث والموضوعات التي یتعرض لها
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، ص 1992عن الشرقاوي، (في تدفق األفكار الشعوریة المتصلة بهذه المفاهیم واألحداث والموضوعات 

  ).44-43ص 

والمدرسة األلمانیة بزعامة ) Reid(رید للعالم  األسكتلندیةالمدرسة وجاءت المدرسة العقالنیة بقیادة    

بحیث قدم رید وزمالؤه تصورًا عقلیًا من  ،كرد فعل واضح للمدرسة االرتباطیة) Kant(الفیلسوف كانط 

األّول عن طریق إرادته ألنه یرید ذلك، : التي تشیر إلى أن الفرد یتخذ سلوكًا لسبین ،خالل نظریة الملكات

في العقل وبخاصة في  الثاني عن طریق الدفع والتحریك بقوى غریزیة، وأن السلوك اإلنساني یتمركز أّوالً و 

حیث یعتقد بأن العقل هو  ،وقدم كانط تصورًا عقلیًا آخر من خالل نظریة تنظیم العقل .بعض ملكاته

فالمعرفة العلمیة یمكن النظر إلیها على أنها . ومن خالل عملها تتكّون آثار الخبرة والمعرفة ،بمثابة اآللة

  ).45، ص 1992عن الشرقاوي، ( نتاج العقل والخبرة

 ،من أبرز الباحثین الذین أدخلوا المتغیرات الدافعیة في سیكولوجیة التعلم) Tolman(ویعتبر طولمان    

المتغیرات الدافعیة كالحوافز  1932سنة " الغرضي لدى الحیوانات واإلنسانالسلوك " حیث قدم في كتابه 

على أنها المحددات السلوكیة أو المتغیرات الوسیطة أهمیة جنبًا إلى جنب مع المتغیرات  ،والمطالب

ًا ویشیر طولمان إلى أن الدافعیة تلعب دور . المعرفیة والمتمثلة في االستعداد، الغایة، الوسیلة والتوقعات

  ).170، ص 1992عن منصور، (ویوجه ایجابیًا المحددات المعرفیة  ،هامًا كمحدد لألداء الذي یرشد

، حیث تعتبر أبحاث ودراسات هول من الباحثین الذین تأثروا بأعمال طولمان) Hull(هول ویعتبر    

وقد . نظریة التدعیم الرئیسة نظریة متطّورة في السلوك، إذ طّور هول نظریة قانون األثر لثورندایك إلى

 استبدل في هذه النظریة مصطلح اإلرضاء عند ثورندایك باختزال الحاجة، وفیما بعد اختزال الحافز، وحدد

 نأ یرى ،والمتتبع لمفهوم الدافع لإلنجاز من حیث تطوره التاریخي.مصطلح الدافعیة بالحاجة والحافز

له الفضل في إدخاله إلى  حیث كان ،بهذا المفهوم یعد من الباحثین األوائل الذین اهتموا) 1938( موراي

 واعتبر الحاجة إلى اإلنجاز مكّونًا مهمًا من مكّونات الشخصیة في دراسته حول، التراث السیكولوجي

  ).48، ص 2009عن صرداوي، " (استكشاف في الشخصیة"

ت الشخصیة، ویقدم موراي ویؤكد موراي في تفسیره للسلوك على أهمیة أحداث الطفولة المبكرة ودینامیا   

  ).176، ص 1992عن منصور، (إذ تتضمن نظریته تقریبًا أربعین حاجة  ،)الحاجة( المتغیر الدافعي
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مستعینًا باختبار  ،وأخذ یسعى إلى استكمال الشوط إلى أقصى مداه ،وقد اتبع ماكلیالند خطى موراي   

حیث  ،ماكلیالند وزمالؤه إلى تصورات جدیدة للدافعیة تفهم الموضوع وٕانماء نظریة في الدافعیة، وتوصل

واهتم أتكنسون .ركزت بحوثهم وتصورهم النظري أساسًا على متغیر دافعي واحد المعروف بدافع اإلنجاز

واعتمد على دافعیة اإلنجاز وطّورها إلى طراز مثیر للغایة كنظریة  ،ماكلیالند بسلوك المخاطرة أحد رفاق

  ).49، ص 2009عن صرداوي، (اإلنسانیة للدافعیة 

 :لدافع اإلنجاز رةبعض األطر النظریة المفّس  -3

  :أعمال هنري موراي وبدایات التنظیر في الدافع لإلنجاز-1.3

من النظریات والتجارب التي سادت  )H.Murray,1938( استفاد عالم النفس األمریكي هنري موراي   

تعتمد على فكرة التنظیم الهرمي للحاجات أو الدوافع  ،في عصره في بناء نظریة جدیدة في الشخصیة

وتعتبر نظریة موراي صیغة . األساسیة نفسیة المنشأ أو فكرة التشكل النسقي لهذه الحاجات أو الدوافع

جدیدة لنظریة التحلیل النفسي في الدافعیة، ومن أبرز معالمها محاولة إقرار التكامل بین الجوانب القیمة 

  ).25، ص 1979عن قشقوش ومنصور، ( وأساسیات نظریة التحلیل النفسي من نظریة التعلم

 ساس السلوك وهو تكوین مالئم أووالذي یعتبره أ ،ویعتمد موراي مفهوم الحاجة في نموذجه النظري   

 وهي القوة التي تنظم ،منطقة المخ في) كیمائیة-ذات طبیعة جسمیة وهي(القوة مفهوم فرضي یكمن وراء 

 .وقف قائم غیر سار إلى وجهة معینةبطریقة یتم بها تحویل م ،والفهم والتعقل والنزوع واألداءاإلدراك 

ویشیر موراي في نموذجه النظري إلى أن كل حاجة یصاحبها شعور أو انفعال خاص تتمّیز به، وقد 

لبیئة تكون الحاجة ضعیفة أو قویة، وقتیة أو دائمة في تفاعل مستمر مع الوسط البیئي، ما دامت ا

ویقدم  .أو أن تكون ملیئة بالحوافز التي تعیق السلوك ،تستطیع أن تّوفر الدعم الالزم للتعبیر عن الحاجة

حاجة مقسمة إلى  40باعتبارها متغیرات للشخصیة بلغت نحو  ،موراي في إطار نظریته تصنیفًا للحاجات

ات نفسیة المنشأ وحاج ،حاجة 13وعددها  ،)Viscerogenic needs(حاجات حشویة المنشأ 

)Psychogenic needs(، ویعتبرها موراي حاجات  ،حاجة 20وعددها  ،والتي تعرف بالحاجات الظاهرة

، ص 1986عن نشواتي، (عالمیة تتوافر لدى جمیع األفراد بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو عمرهم 

217 .(  
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 اختصاراً ) n.ach(از التي یرمز لها ومن بین هذه الحاجات التي یقر موراي بوجودها الحاجة لإلنج   

والتي تعرف كذلك باسم االتجاه اإلنجازي  ،)need for achievement(للتسمیة التالیة 

)achievement attitude) ( ،27، ص 1979عن قشقوش ومنصور.(  

في ضوء  الحاجة لإلنجاز) 28-27، ص ص 1979قشقوش ومنصور، (الوارد في حدد موراي و    

  :على النحو التاليمفاهیمه المعروفة في نظامه 

 ،من حیث الرغبات والتأثیرات تتحدد الحاجة لإلنجاز على أنها رغبة الفرد في إتمام شيء صعب- 1

 ،والتغلب على الصعاب والمعّوقات ،وتنظیمها بسرعة واستقاللیة ،والتمكن من الموضوعات واألفكار

  .وتحقیق مستوى عال

من حیث األفعال تتحدد الحاجة لإلنجاز على أنها حرص الفرد على القیام بجهود مستمرة ومتكررة - 2

إلى شيء صعب، والعمل بغرض واحد نحو هدف عال وبعید، واإلصرار على الفوز والتفّوق في للوصول 

  .وممارسة قّوة اإلرادة، والتغلب على الملل والتعب ،حضرة اآلخرین، واالستمتاع بالتنافس

 االندماجات والتفرعات، ومعناه أنه یمكن للحاجة أن تندمج مع أّي حاجة أخرى، فمثالً  من حیث- 3

الذي نجده دائمًا یبحث عن اآلراء األكثر دقة  ،الحاجة للمعرفة تندمج مع الحاجة العالیة للتقدیر عند الفرد

  .من یعرف عنهم التفّوق أو المنزلة العالیة

یمكن أن تكون سمة من السمات  ،د للحصول على المعرفة بهذه الطریقةیرى موراي أن سعي الفر    

التي تقوده دائمًا إلى التعرف على اآلراء الصحیحة عند ذوي الرأي  ،الشخصیة لذوي الدافع المعرفي العالي

  ). 99، ص 2002عن الزحیلي، (السدید 

فضل بالغ األثر في سیكولوجیة  ، فكان لهتعتبر أعمال موراي بدایات التنظیر في الدافع لإلنجاز   

مثل تقنیة تفهم الموضوع اإلسقاطیة لقیاس  ،الشخصیة لما قدمت من تصورات نظریة وابتكارات منهجیة

ویعتبر موراي بمثابة القّوة الدافعة في نظریة . الشخصیة التي طّورت فیما بعد لقیاس الدافع لإلنجاز

لعالم النمساوي فروید الذي أثر في دراسة علم النفس حیث یمكن أن یعد الرجل الثاني بعد ا ،الشخصیة

  .)34، ص 1979عن قشقوش ومنصور، (الدافعي 
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  : ماكلیالند وأتكنسون وتأصیل التنظیر في الدافع لإلنجازأعمال -2.3

إلى حد كبیر على ) D.C.McClelland,1951(اعتمد عالم النفس األمریكي دافید كالرنس ماكلیالند    

حیث واصل البحث مع زمالئه في مجاالت  ،كثیر من مفاهیم موراي وطرائقه في البحث والدراسة

ولقد تمّیز ماكلیالند في أعماله المبكرة في مجال الشخصیة بین الدوافع والسمات  .الشخصیة والدافعیة

، فهي الناس على النحو الذي یقومون بهفالدوافع تحدد لماذا یسلك . والخطط التصوریة العامة واالنفعاالت

والسمات تصف أشكال االتساق في السلوك أو أسلوب التوافق الذي یتبناه الفرد  .األنماط الداخلیة للسلوك

والخطط التصوریة  ،عادة في مواجهة المواقف المتكررة، أي أن مفهوم السمة یفّسر كیف یسلك الناس

وتتضمن هذه الخطط األفكار والقیم . العامة تشیر إلى تصّورات الشخص واتجاهاته نحو العالم ونحو نفسه

 .أما االنفعاالت فإنها تمثل إطارًا وجدانیًا فّعاًال للدوافع. واالتجاهات والخصائص الممّیزة لسلوك الفرد

ثل محّركات للسلوك، وأن االنفعاالت تعتبر إطارًا وجدانیًا وبعبارة أخرى، فإنه یمكن القول بأن الدوافع تم

أما الخطط التصوریة العامة فهي تصّوراتنا . فّعاًال للدوافع، والسمات هي طریقة للتعبیر عن الدوافع

  ).12، ص 1998عن حسن، (ومعارفنا بأنفسنا وباآلخرین 

من خالل الدراسات -  ),.Mc Clelland, Atkinson & al( حاول ماكلیالند وأتكنسون وزمالؤهما   

تحدید طریقة علمیة  - )Westleyan university(بجامعة واستالین األمریكیة  1948المنجزة سنة 

والوصول إلى دراسة عوامل الدافعیة التي تشرط التعلم واألداء في ظل الشروط  ،لقیاس الحاجات

أن اإلنجاز أو تعابیر اإلنجاز  ،الند وأتكنسونومن أهم النتائج التي توصلت إلیها دراسات ماكلی .التجریبیة

كانت مرتفعة في الموقف التجریبي المتعلق بالتوجه نحو اإلنجاز مقارنة بالموقف االسترخائي، وهذا ما 

یبّین إمكانیة استثارة الدافع لإلنجاز، وبعد حصول األفراد على درجات اإلنجاز ظهر للباحثین أن الذین 

كانوا یوصفون من قبل حسب تقنیة تفهم الموضوع  ،في الحاجة لإلنجاز تحصلوا على درجات عالیة

مقارنة بأولئك الذین تحصلوا على درجات  ،زمالئهم بأنهم أفراد باحثون عن االستحسان بقدر أكبر

  ).75، ص 2009عن صرداوي، (منخفضة في نفس الدافع 

 األولى التي أجریت في مجال الدافع لإلنجازللنتائج اإلیجابیة التي حققتها الدراسات التجریبیة - وكان   

 .تأثیرها في فتح آفاق جدیدة لمزید من البحث والتجریب في هذا المیدان -باستخدام تقنیة تفهم الموضوع

وقد دفعت هذه الدراسات مجموعة من الباحثین إلى التحقق من نتائجها في مجاالت جدیدة أخرى ومع 

 .حتى على مستوى حاجات نفسیة أخرى مثل الحاجة إلى االنتماءو  ،عینات مختلفة وفي مجتمعات أخرى
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 وفرنش ،)Veroff,1953( فیروف :نجد دراسات ،ومن هذه الدراسات على سبیل المثال ال الحصر

(French, 1995) ،ومارتیر)Martyr,1956(،  وهابر وألبرت)Haber & Alpert,1958(،  وهیاشي

  ).75، ص 2009صرداوي، عن ( )Hayashi & Habo,1962(وهابو 

  :نظریة ماكلیالند في الدافع لإلنجاز-3.3

" نموذج االستثارة االنفعالیة"نموذجًا نظریًا في الدافعیة أطلق علیه اسم  قدم ماكلیالند   

)Affectivearousel model(، بما  ویعتبر كل الدافعیات. یتضمن الخاصیة الوجدانیة للسلوك والذي

هي بمثابة ینابیع مصادر الفعل أو  ،فیها حوافز الجوع أمورًا متعلمة، ولما كانت الدوافع في نظام ماكلیالند

ویشیر ماكلیالند إلى أن االستثارة الوجدانیة . فهي تمثل التكوینات األساسیة في تحلیله للسلوك ،العمل

فالثواب أو العقاب الذي یتعرض له . الدافعیةقد تكون في بعض األحیان أساس ارتباطات ) اللذة أو األلم(

االنجذاب نحو السار (وهذه الحالة الوجدانیة تؤدي إلى حدوث االرتباط  ،الفرد یؤدي إلى اللذة أو األلم

، ص 2001عن حداد، (ولذا یصبح سلوك الفرد المستقبلي مدفوعًا باللذة أو تجنب األلم  ،)وتجنب األلم

40.(  

افع اإلنجاز نظام شبكي من العالقات المعرفیة واالنفعالیة الموجهة أو المرتبطة واعتبر ماكلیالند د   

  .بالسعي من أجل بلوغ مستوى االمتیاز والتفّوق

أن الهدف هو اكتشاف دافع اإلنجاز لدى األفراد عند مشاهدتهم أثناء أدائهم ) 1991(وقد ذكر محمود    

األعمال، ألنه یفصح على ظاهرة جدیرة باالهتمام مؤداها أن األفراد یختلفون في درجة المثابرة لتحقیق 

  .ن علیها عند انجازهم هذه األهدافاألهداف، ومدى السعادة التي یتحصلو 

هناك ثالث حاجات لدى كل إلى أن ) 2006( یشیر العمیان) 25، ص 2006عیاصرة، (نقال عن و    

  :فرد وبدرجات متفاوتة تؤثر في تحریك سلوكه وهي

 ):Need for achievement( الحاجة إلى اإلنجاز-1

فاألفراد الذین . دافع للتفوق وتحقیق اإلنجاز إلى أن الحاجة إلى اإلنجاز هي )2002(العمیان  یشیر   

لدیهم حاجة شدیدة لإلنجاز لدیهم دافع التفوق من أجل النجاح؛ إذ یهتمون بإنجاز األعمال بصورة أفضل، 

ویرغبون في التحدي، ویقومون بالمهام الصعبة، ویتحملون المسؤولیة الشخصیة من أجل تحقیق األهداف 

  .هاد، ویمیلون إلى العمل الذي یشعرون بأن فیه تحدیا لمهاراتهم وقدراتهمالمطلوبة، ویعملون بجّد وٕاج
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 ):Need for power( القوةالحاجة إلى -2

الحاجة إلى القوة هي حاجة اجتماعیة تجعل األفراد یسلكون بطریقة توفر لهم الفرصة  أن العمیان یرى   

األفراد ذوي حاجة شدیدة إلى القوة یرغبون في الوصول إلى المراكز ف .لكسب القوة والتأثیر على األخرین

  .وامتالك السلطة، وممارسة الرقابة، والتأثیر على األخرین

 ):Need for affiliation( الحاجة إلى االنتماء-3

هي حاجة اجتماعیة یعبر عنها بالسعي للمحافظة على عالقات إیجابیة مع  االنتماءالحاجة إلى     

یرغبون المهام  لالنتماءحاجة عالیة  فاألفراد ذوو .األخرین، وبناء عالقات صداقة، وتفاعل مع الزمالء

  .في التكیفالتي تتطلب تفاعال جیدا مع األخرین، ویرغبون 

دافع في الر ماكلیالند أن تصّو ) 109، ص 2000خلیفة، (الوارد في  )Korman,1974( أوضحو    

  : هما ألمریننجاز له أهمیة كبیرة لإل

من خالله مناقشة وتفسیر  یمكن والذي ،األساس النظري الذي قدمه ماكلیالند یتمثل في: األول األمر-1

وانخفاضها لدى البعض اآلخر، حیث تمثل نتائج اإلنجاز أهمیة  ،لإلنجاز لدى بعض األفراد نمو الدافع

ارتفعت الدافعیة، وكلما  اً فكلما كان العائد إیجابی .األفراد فيكبیرة، من حیث تأثیرها اإلیجابي أو السلبي 

ومثل هذا التصور قد أمكن من خالله قیاس دافعیة األفراد لإلنجاز  .الدافعیة انخفضت اً كان العائد سلبی

  .والتنبؤ باألفراد الذین یؤدون بشكل جّید في موقف اإلنجاز بالمقارنة بغیرهم

أساسیة لفهم وتفسیر ازدهار وانخفاض یالند لفروض تجریبیة استخدام ماكل یتمثل في: الثاني األمر-2

والمنطق األساسي خلف هذا . عالقته بالحاجة إلى اإلنجاز في بعض المجتمعاتفي النمو االقتصادي 

 :الجانب أمكن تحدیده في اآلتي

 .هناك اختالف فیما یحققه اإلنجاز بین األفراد من خبرات مرضیة- 1

 :الحاجة المرتفعة لإلنجاز إلى العمل بدرجة كبیرة في المواقف التالیةیمیل األفراد ذوي - 2

یحدث حیث تقل مشاعر اإلنجاز في حاالت المخاطرة الضعیفة، وقد ال  :مواقف المخاطرة المتوسطة  - أ 

 .االت المخاطرة الكبیرةحفي 

قدرته في معرفة حیث یرغب الفرد : المواقف التي یتوفر فیها المعرفة بالنتائج أو العائد من األداء  -ب 

 .على اإلنجاز مع ارتفاع الدافع لإلنجاز

في أن الفرد الموجه نحو اإلنجاز یرغب  حیث :المواقف التي یكون فیها الفرد مسؤوال عن أدائه  - ج 

  .تأكید مسؤولیته عن العمل
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  :نظریة أتكنسون في الدافعیة لإلنجاز-4.3

أحد جماعة ماكلیالند األقربین والنشیطین  *)(J.W.Atkinson,1957 أتكنسون جون ولیام یعتبر   

وقدم . الذین سایروا أعماله وساعدوه على تطویر البحث في مجال الدافعیة عامة ودافعیة اإلنجاز خاصة

موذجًا ن 1966 سنة" نظریة دافعیة اإلنجاز"و 1964 سنة" مدخل للدافعیة" أتكنسون من خالل كتابیه

، ص 1979عن قشقوش ومنصور، (ذلك عددًا من مبادئ الدافعیة مستخدمًا في  ،نظریًا للسلوك المدفوع

25 .(  

أهمها أن  ،واتسمت نظریة أتكنسون في الدافعیة لإلنجاز بعدد من المالمح تمیزها عن نظریة ماكلیالند   

  ).112، ص 2000عن خلیفة، (أتكنسون أكثر توجهًا معلمیًا وتركیزًا على المعالجة التجریبیة للمتغیرات 

إلى أن أتكنسون أسس نظریته في ضوء كل من نظریة الشخصیة ) Korman,1974( ویشیر كورمان   

) Lewin,1959( ولیفین) Hull( شد بأعمال بعض الباحثین أمثال هولواستر . وعلم النفس التجریبي

من حیث هو دالة للحالة الراهنة للكائن  ،حول السلوك )Miller( ومیلر) Tolman,1955( وطولمان

 وعامل التعلم أو ،)الذاتیةالقیمة الحافزة أو القیمة (وخصائص موضوع الهدف  ،)الحافز أو التوتر( الحي

  ).40، ص 1979عن قشقوش ومنصور، ( الخبرة

وتؤكد نظریة أتكنسون على الدافعیة المستثارة، ومعناه السعي نحو نوع معین من اإلشباع أو    

أتكنسون هو أّول من وضع نظریة دافع اإلنجاز في ضوء إلى أن ) Beck,1978(ویشیر بیك .الهدف

  .القیمة-إطار نظریة التوقع

أن نظریة  )113، ص 2000خلیفة، ( الوارد في )Litwin & Stranger,1975(ویرى لیتوین وسترنجر 

من حیث أن الحاجات والدوافع هي صمامات أو منافذ توجه وتنظم  ،أتكنسون تقوم على مبادئ أساسیة

في فإن المخاطرة . أتكنسون بسلوك المخاطرة ودافعیة اإلنجاز وأهتم. خروج الطاقة الكامنة في الجسم

  :عمل ما تحدد أربعة عوامل منها

  

  

وتطویر نظریة  هو اآلخر شارك زمیله أتكنسون في صیاغة )Feather,1966( تشیر بعض المراجع إلى أن العالم فیذر*

    .الدافع لإلنجاز
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حیث صنف أتكنسون األفراد إلى نمطین یعمل كل منهما ، عامالن یتعلقان بخصال وصفات الفرد-1

بطریقة مختلفة عن اآلخر في مجال التوجه نحو اإلنجاز، بحیث یتسم أفراد النمط األّول بارتفاع الحاجة 

وبدرجة أكبر من الخوف من الفشل، بینما یتمّیز أفراد النمط الثاني بارتفاع الخوف من الفشل لإلنجاز 

  :والجدول التالي یوضح ذلك. بالمقارنة إلى الحاجة لإلنجاز

خلیفة، عن ( أتكنسون النمطان األساسیان من األفراد في الدافع لإلنجاز وفقا لنظریة: )15(جدول رقم 

  .)114، ص 2000

مستوى الحاجة   النمط

  لإلنجاز

  مستوى القلق

  من الفشل

 الدافع لإلنجاز والنجاح أكبر 

  الفشل من الدافع لتجنب

  منخفض  مرتفع

 الدافع لتجنب الفشل أكبر 

  من الدافع لإلنجاز والنجاح

  مرتفع  منخفض

  

  :في االعتبار وهما التي یجب أخذهماي ه عامالن یرتبطان بخصائص المهمة أو العمل المراد إنجاز- 2

Ø  احتمالیة النجاح(Probability of success): 

فالمهمات السهلة ال تعطي الفرد . وهي أحد محددات المخاطرة ،وتشیر إلى الصعوبة المدركة للمهمة   

مهما كانت درجة الدافع لتحصیل النجاح موجودة عنده، على عكس  ،الفرصة للمرور في خبرة نجاح

المهمات الصعبة أین الفروق في درجة دافع التحصیل تؤثر في األداء على المهمة بشكل واضح ومتفاوت 

 .بتفاوت الدافع

Ø  الباعث للنجاح في المهمة(Task incentive for success): 

فالنجاح في حد ذاته حافزا، والنجاح في . الذاتي ألي مهمة للشخصوتشیر إلى االهتمام الداخلي أو    

  .المهمات األكثر صعوبة یشكل حافزا ذا تأثیر أقوى من النجاح في المهمات األقل صعوبة

، إلبراز العالقة بین العوامل المحددة للدافع لإلنجاز وتفاعلها أتكنسون على معادالت ریاضیة واعتمد   

ویعتبر المیل إلى النجاح دالة . یل إلى تحقیق النجاح أو المیل إلى تجنب الفشلوهي فیما یتعلق بالم

  :لبلوغ النجاح واحتمالیة النجاح وقیمة الباعث للنجاح والمعادلة هي ،مضاعفة لكل من الدافع
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  ).82، ص2009عن صرداوي، (أتكنسون مكّونات المیل إلى النجاح وفقًا لمعادلة  :)21( شكل رقم

یختلف باختالف األفراد واختالف لحصول على النجاح أمر متعلم، وهو ا إلى تكنسون أن المیلأرى یو    

دوافع النجاح، االحتماالت : ویتحدد األمل للنجاح من خالل المحددات التالیة ،المواقف في الفرد نفسه

كما یرى أن الدافع إلى بلوغ النجاح خاصیة أو سمة ثابتة وعامة . اتیة للنجاح، وقیمة بواعث النجاحالذ

 احتمالیة النجاح(أما قیم المتغیرین اآلخرین . ّي موقف سلوكيحیث تكون موجودة في أ ،نسبیًا في الفرد

بحیث تكون متشابهة  ،فهما یعتمدان على خبرات الفرد الماضیة في مواقف معینة) وقیمة الباعث للنجاح

للخبرات الجدیدة التي یواجهها الفرد في الوقت الراهن، وتتغیر هذه المتغیرات بتغیر حركات الفرد من 

عن موسى، (ف سلوكي آخر، لهذا فهما یتعامالن كخصائص مرتبطة بمواقف خاصة موقف إلى موق

  ). 404، ص 1994

بتحقیق یشعرون بالفخر الستمتاعهم  ،ولقد أوضح أتكنسون أن األشخاص مرتفعي الدافع لبلوغ النجاح   

النجاح في حالة اإلنجاز، ویعتبر المیل إلى تجنب الفشل هو أیضًا محصلة لثالثة عوامل حددها أتكنسون 

في معادلة موازیة للمعادلة السابقة، وتستخدم الصیاغة المضاعفة لتحدید قّوة المیإللى تجنب الفشل 

  :والمعادلة هي

  

 

  ).83ص،2009عن صرداوي، (لمعادلة أتكنسون  مكّونات المیل إلى تجنب الفشل وفقاً  :)22( شكل رقم

 Mandler(ویتم تقدیم الدافع إلى تجنب الفشل بواسطة مقیاس قلق االمتحان لماندلر وسراسون    

&Sarason(، أما قیمة الباعث . وغالبًا ما تكون احتمالیة الفشل محددة في معظم المواقف التجریبیة

ألن الفشل قیمته سلبیة، وبالتالي تكون قیمة المیل إلى تجنب الفشل  فإنها تأخذ دائمًا رقمًا سلبیاً  ،للفشل

عن  ،ولقد استطاع أتكنسون حل الصراع بین المیل إلى النجاح والمیل إلى تجنب الفشل. سلبیة ایضاً 

مضافًا له قّوة المیل لتجنب  ،طریق افتراض أنه یوجد المیل الناتج حتى یكون دالة للمیل لبلوغ المطلب

  :والمعادلة هيالمطلب 

  

  قیمة الباعث للنجاح× احتمالیة النجاح × الدافع إلى بلوغ النجاح = المیل إلى النجاح 
Tendency for success=motive to achieve success × probability of success ×the incentive valueof success 

 

  قیمة الباعث للفشل× احتمالیة الفشل × تجنب الفشل  إلى الدافع= تجنب الفشل  إلى المیل

Tendency toavoid failure=motive to avoid failure × probability of failure ×the incentive valueof failure 
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  ).84، ص2009عن صرداوي، (مكّونات ناتج الدافع لإلنجاز وفقًا لمعادلة أتكنسون  :)23( شكل رقم

) والخوف من الفشلالرغبة في النجاح (بشقیه وفي ضوء التفاعل الدینامي لمكّونات التوجه اإلنجازي    

  :وهما وفقًا للنموذج النظري الذي وضعه أتكنسون یمكننا طرح شكلین لتفاعل مكّونات التوجه اإلنجازي

أكبر من الدافع إلى ) Motive to achieve success(حینما یكون الدافع إلى النجاح : الشكل األّول- أ

 Tendency(فإن المیل إلى النجاح  ،*)ms>maf(أّي ) Motive to avoid failure(تجنب الفشل 

for success (لدافعي على أنهم تصبح له قیمة إیجابیة، ویصنف األفراد الذین یتسمون بهذا النمط ا

، ولذا هؤالء األفراد یقتربون من األنشطة ذات )resultant tendancy(مرتفعین في ناتج الدافع لإلنجاز 

  ). 29، ص 1998عن حسن، (الطبیعة اإلنجازیة حینما تتاح لهم الفرصة 

أخرى، فإن ذوي الدافع لإلنجاز العالي یتمّیزون باستعداد وكفاح من أجل النجاح، ویسعون إلى  وبعبارة   

اإلشباع الذي یأتي من تحقیق األهداف التي تكون فیها فرص النجاح معقولة، ویفضلون الحصول على 

تدریب بهدف كما أنهم یتسمون بأداء أفضل وٕاقبال أكبر على ال. نقد في وقته وتغذیة راجعة في أدائهم

  ).  206، ص 1992عن منصور، (اإلنجاز أكثر 

، فإن )maf>ms( النجاححینما یكون الدافع إلى تجنب الفشل أكبر من الدافع إلى : الشكل الثاني-ب

تصبح له قیمة سلبیة، ویصنف األفراد الذین یتسمون بهذا النمط الدافعي على أنهم ذوي المیل إلى النجاح 

 .لإلنجاز، ومن ثم ال یقتربون من المهام ذات الطبیعة اإلنجازیة ناتج منخفض في الدافع

  .ولقد أوضح أتكنسون أن هناك تباینًا منتظمًا لدافع اإلنجاز كدالة الحتمالیة االنجاح في أداء المهمة   

یكون الدافع للنجاح أعلى من الدافع لتجنب الفشل، فإن دافع اإلنجاز یبلغ أقصى حد له حینما  فحینما   

أو أكثر، وأن شدة الدافع لإلنجاز تتناقص بشكل منتظم حینما یتزاید  %50یكون احتمال النجاح یساوي 

أو التي یصل  فالمواقف المتوسطة الصعوبة. احتمال النجاح أو یتناقص عن المستوى المتوسط للصعوبة

  .تمثل مواقف استثارة الدافع %50احتمال النجاح فیها 

  

*ms : motive to achieve success.   *maf : motive to avoid failure 

 المیل إلى تجنب الفشل+المیل إلىبلوغ النجاح=  ناتج الدافع لإلنجاز

Resultant achievement motivation or resultant tendency = Motive to achieve success+ Motive to avoid failure  
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مفاده أن الحاجة لإلنجاز ال تؤثر في  ،وقد وضع أتكنسون افتراضًا أساسیًا في نظریة الدافع لإلنجاز   

السلوك تحت مجرد أّي ظرف وفي ظل أیة مهمة روتینیة، ولكن فقط حینما یقدم الموقف نوعًا من التحدي 

ث یبح ،كما قدم أتكنسون تفسیرًا وجدانیًا للعالقة بین احتمالیة النجاح وقیمة الباعث لإلنجاز. الشخصي

 یدركون أن النجاح في ،ة مرتفعة لإلنجاز والمتوجهین نحو النجاحیرى أن األفراد الذین یتسمون بحاج

 المهام السهلة ال یجعلهم یشعرون بالفخر واالستحسان، وأن المهام الصعبة تتیح لهم فرصة ضئیلة

 للنجاح، وألنهم واقعیون فإنهم یتجنبون تلك المهام على الرغم من رغبتهم في النجاح فیها، ومن ثم ال

أما  .ام المتوسطة الصعوبة والتي تمثل تحدیًا لهم، ویشعرون بعدم الفخر واالعتزازیجدون سوى المه

األفراد ذوو الحاجة المنخفضة لإلنجاز والمهددین بالفشل، فإنهم إما یفضلون أداء المهام السهلة جدًا حیث 

اء المهام الصعبة یبدو احتمال الفشل ضئیالً  جدًا، ویتوقع منهم االستمرار فترة طویلة، وٕاما یفضلون أد

وربما  ،جدًا حیث تبدو إمكانیة الفشل متوقعة لحد كبیر، وعندما یحدث الفشل یستثیر قدرًا أقل من الخجل

میًال لالستحسان من اآلخرین الضطالعهم بهذه المهام الصعبة، ومن ثم فإن االستثارة الوجدانیة لكال 

، 1998عن حسن، (قف متوسطة الصعوبة النمطین من الدافع لإلنجاز تتزاید ألقصى حد في الموا

  ). 32ص

، أتكنسون تعد نظریة نموذجیة في التصور وشمولیة الرؤیة-ویذكر بعض الباحثین أن نظریة ماكلیالند   

بارها في عدة مواقف مرتبطة بالحیاة تواخ ،وقد استطاع الباحثان صیاغة نظریتهما في معادالت ریاضیة

االقتصاد واإلدارة والتعلیم في دول غنیة  :والمجاالت مثل ،ضایا الهامةواستخدامها في بعض الق ،الواقعیة

  . أو فقیرة

أتكنسون في الدافع لإلنجاز على مستویات -وتجدر اإلشارة إلى أنه بالرغم ما حققه نموذج ماكلیالند   

  :التنظیر والبحث والتطبیق االمبریقي، إّال أنه أظهر بعض القصور نذكر منها ما یلي

  .غموض مفهوم القیمة والظروف التي تتزاید فیها قیم شيء معین-

تعامل النظریة مع متغیر اإلنجاز كدافع داخلي، واهتمامها بالدوافع الداخلیة وٕاهمالها للعوامل النوعیة -

  .الخارجیة، علمًا بأن معظم مواقف اإلنجاز یوجد بها النوعان معاً 

ة والتي تتطلب بذل الجهد والكفاءة، بینما توجد مهام ینجزها اقتصار النموذج على المهام ذات المخاطر -

  .الفرد وال یوجد بها مخاطرة الفشل
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تركیز النموذج النظري واعتماده دراسات خصت الذكور دون اإلناث فأصبحت توقعات النموذج ال -

  .تنطبق على اإلناث

 ألفراد ذوي الدافعیة اإلیجابیةعدم توفر دلیل أمبریقي الذي یدعم التنبؤ الذي ذكره أتكنسون حول ا-

)ms>maf (الذین یفضلون المهام المتوسطة الصعوبة، واألفراد ذوي الدافعیة السلبیة )maf>ms(  الذین

  .یفضلون المهام المتطرفة أّي المهام السهلة جدًا أو الصعبة جداً 

  :أتكنسون في الدافعیة لإلنجاز-تصورات نظریة جدیدة لنموذج ماكلیالند-5.3

أتكنسون -ظهرت في الستینات والسبعینات من القرن الحالي تصورات نظریة جدیدة لنموذج ماكلیالند   

اقترح ممثلوه تقدیم بعض التعدیالت  ،وقد انقسم الباحثون في هذا الشأن إلى فریق. في الدافعیة لإلنجاز

ظریة الجدیدة جاءت على والتصورات الن. في النموذج، بینما اقترح فریق آخر تقدیم صیاغات نظریة بدیلة

  :النحو التالي

  :تصور وینر-1.5.3

بمراجعة نظریة الدافع لإلنجاز التي صاغها ماكلیالند وأتكنسون، وافترض ) Wiener,1965( قام وینر   

أن أن النجاح یترتب عنه تدعیم المیل نحو اإلنجاز للحصول على الهدف، وأما الفشل فإنه یحدد للمیل 

یتأثر و وینر أن فشل الفرد في مهمة ما یجعله یبذل المزید من الجهد وأوضح . دیستمر في اتجاه واح

ینتج عنه انخفاض احتمالیة النجاح الذي و  ،خرىأا الفشل إثارة الدافع مرة حیث یترتب عن هذ ،إلنجازها

المهمة إلى یعتبر نوعًا أوًال من التوافق للمیل الناتج، كما تضاف المحاولة األولى غیر الناجحة في أداء 

لناجم عن عدم الحصول المیل الناتج في المحاولة الثانیة، وینشأ عنه نوع من المثابرة للتغلب على التوتر ا

الدافع المثار في المحاولة الثانیة            فع المتبقي من المحاولة األولى و سمى وینر الداو  ،على الهدف

  :ى الشكل التاليوجاءت صیاغته للمعادلة عل" میل القصور الذاتي" 

  

  

  

  ).88، ص2009عن صرداوي، ( التصّور النظري لوینر :)24(شكل رقم 

معادلته، یتوقع أن األفراد الذین یتزاید لدیهم الدافع وفي ضوء التصور الذي قدمه وینر من خالل    

سوف تتزاید الدافعیة لدیهم بعد الفشل، في حین أن األفراد ) ms>maf( للنجاح عن الدافع لتجنب الفشل

فسوف تتناقص الدافعیة لدیهم مع  ،)maf>ms(الذي تتزاید لدیهم الدافع لتجنب الفشل عن الدافع للنجاح 

میل ) + قیمة الباعث للنجاح× احتمالیة النجاح) (دافع تجنب الفشل- دافع بلوغ النجاح= (المیل الناتج

 القصور الذاتي
TR=(ms-maf) (ps×is)+tr  
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أن المیل السلبي بعد فشل، وألن المیل الناتج عندهم یكون سلبیًا دائمًا، وهذا یعني زیادة عدد مرات ال

 ).123-122، ص ص 2000عن خلیفة، (النجاح یتوقف بینما یستمر بعد الفشل 

  :تصور هورنر-2.5.3

في دراسة  -إحدى تالمذة أتكنسون- )Horner,1968( في النصف الثاني من الستینات شرعت هورنر   

ور التي ظهرت في نظریة معالجة بعض جوانب القص هورنر وحاولت. الدافعیة لإلنجاز لدى المرأة

أتكنسون، وطرحت مفهومًا جدیدًا لتفسیر الشواهد المتناقضة التي حصل علیها ماكلیالند - ماكلیالند

لتجنب  وهذا المفهوم هو الدافع، وآخرون بخصوص عدم استجابة المرأة لظروف االستثارة اإلنجازیة

والذي اعتبرته  ،)Fear to success( الفشلأو الخوف من ) Motive to avoid success(النجاح 

والتي تتكون مبكرًا أثناء اكتسابهن لهویة الدور  ،أحد صفات الشخصیة الكامنة والمستقرة لدى اإلناث

  ). 164، ص 2000عن خلیفة، ( الجنسي

في أن االنثى  ،یتمثل اإلطار الفكري الذي اكتنف تفكیر هورنر حول مفهوم الدافع لتجنب النجاح   

ویتلخص افتراض . تتعرض لصراعات وتهدیدات داخلیة وخوف كبیر من الرفض االجتماعي إثر نجاحها

دام أو إق(تجد نفسها في موقف صراع كالسیكي  ،هورنر في أن المرأة ذات الدافعیة المرتفعة لإلنجاز

للتوقعات االجتماعیة  وفقاً - ، فهي ترید أن تكون ناجحة إّال أنها تخاففنجاحها قد یعني فشلها ،)إحجام

من أن یؤدي نجاحها في الدراسة أو في المهنة إلى فشلها كامرأة ونبذ المجتمع لها وٕاقامها  -السائدة

هورنر أن المرأة في مواقف اإلنجاز ال  وتوضح .بالذكورة، فثمة ارتباط تقلیدي بین النجاح وفقدان أنوثها

فإذا فشلت فهي ال تعمل وفقًا لمعاییر األداء المطلوبة، وٕاذا نجحت فهي  ،تخشى الفشل بل تخشى النجاح

  ).41-40، ص ص 1998عن حسن، (ال تعمل وفقًا لتوقعات المجتمع حول دورها كأنثى 

 عادلة بل قام كل من أركیس وجراسكوتجدر اإلشارة إلى أن هورنر لم تضع تصورها هذا في م   

)Arkes & Graske,1977 (بالنسبة لألنثى، وجاءت على الشكل التالي بصیاغتها:  

  .)89، ص2009عن صرداوي، (التصّور النظري لهورنر  :)25(شكل رقم 

  )قیمة الباعث للنجاح× احتمالیة النجاح ) (دافع تجنب النجاح-دافع تجنب الفشل -دافع بلوغ النجاح= (ناتج دافع اإلنجاز

TR=(ms-maf –mas) (ps×is) 
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ألنها تفترض وتضع في  ،تعد هذه المعادلة في غایة األهمیة عند حساب الدافع لإلنجاز لدى اإلناث    

أن اإلناث تعانین من الصراع بین الدافع إلى النجاح وصفات الدور الجنسي المكتسب  ،الحسبان

  ).135، ص 2000عن خلیفة، (نحو السعي إلى اإلنجاز والذي یكف من توجههن ، اجتماعیا

والمعاییر   وتوصلت هورنر إلى أن الخوف من النجاح لدى اإلناث یكف من أدائهن التنافسي،   

  ).184، ص 1994عن موسى، (االجتماعیة في المجتمع األمریكي ال تحبذ التنافس األنثوي 

سماه بالدافع لتجنب الفشل، فإذا كان أداء المهمة  یبدو أن مفهوم هورنر مشابه لتصور أتكنسون لما   

ما یصاحب الفشل من نتائج سلبیة متمثلة في اإلحساس و ر توقعات النجاح وتوقعات الفشل، یستثی

بالخجل، فقد استثمرت هورنر التصور السائد الذي یفترض أن اإلناث أكثر قلقًا من الذكور في مواقف 

ولكن أیضًا للنجاح في  ،للنتائج السلبیة المتوقعة لیس فقط بالنسبة للفشل االختبار والتوجه اإلنجازي، نظراً 

وبالرغم من االهتمام المتزاید للباحثین لتصور هورنر للدافع لإلنجاز لدى المرأة في فترة . المواقف التنافسیة

، 2009وي، اصرد(عن ، ونقًال إّال أن الفحص الدقیق له كشف عن بعض جوانب القصور ،السبعینات

  :نذكر هذه الجوانب على النحو التالي )91-90صص 

من دراستهما على عینة من طالب المدارس ) Morgan & Muster,1973(استنتج مرجان وموستر -

أن النتائج المتحصل علیها ال تعكس سوى سلوك اإلناث في موقف المنافسة  ،العلیا من الذكور واإلناث

  .مع الذكور

 إجراء هورنر یعبر عن تنمیطات أو أن) Feather & Raphelson,1974(أوضح فیذر ورافلسون -

حول ما یعتقد أنه مالئم اجتماعیًا من أشكال اإلنجاز بالنسبة  ،نواتج متعلقة بنظریات التعلم االجتماعي

  .للذكور واإلناث

د أن مظاهر القلق التي تظهر في نسیج القصص التي یكتبها األفرا) Feather,1975(أضاف فیذر -

ح، ربما كانت والتي فسّرت على أنها قلق أو خوف من النجا ،استجابة للموجهات اللفظیة في تجربة هورنر

  .اجتماعیة أو ثقافیة یتبنونها أكثر من كونها دوافع أو مظاهر قلقتقنیات أو تنمیطات 

من التوقعات القائمة على أساس  ةأن ثمة مجموع) Condry & Dyer,1976(یرى كوندري ودایر -

الخبرة السابقة حول النتائج السلبیة التي قد تحدث حینما ینحرف األفراد عن المعاییر الجنسیة المالئمة 

وٕاذا حصل لهذه ، من الرجال والنساء لنجاح والفشل على السواء یخشاها كللدور فالنواتج الخاصة بال

  .ن النجاح سوف یتالشىفإن الخوف م، النتائج أن تتغیر أو تختفي
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أن هناك شواهد على أن الدرجات ) Wrightsman & Seaux,1977(وأوضح رایسمان وسوو -

المرتفعة لإلناث على متغیر الخوف من النجاح غیر ثابتة، كما أن الفروق الجنسیة في هذا الصدد تأتي 

  .الجامعيبشكل معاكس أحیانًا وفقًا للعمر والعرق والوضع الجغرافي ونمط التعلیم 

إلى أن الدراسات التي أجریت في السبعینات أوضحت أن قلة من ) Hoffman,1977(أشار هوفمان -

  .النساء كشفن عن خوفهن من النجاح مقارنة بالرجال

 ور واإلناث تصور هورنر في أن هناك فروقًا بین الذك) Tressemer,1976( عارضت البحثة تریسمار-

نر في وأرجعت ذلك إلى طبیعة منهج القیاس المستخدم، حیث استخدمت هور ، في الدافع إلى التجنب

وألیسون تجنب المشكالت المرتبطة بالقیاس االسقاطي صمم زوكرمان لو  ،دراستها مقیاسًا اسقاطیاً 

)Zuckerman &Allison,1976 ( جدیدة لقیاس الدافع لتجنب النجاحمقاییس موضوعیة.   

 & Saad,Lenauer,Shaver(دونیفانت ر وشافر و لیناو وقد توصل الباحثون صاد و -

Dunivant,1978 (إلى أنه لیس هناك فروقًا ، باستخدام مقیاس موضوعي لقیاس الدافع لتجنب الفشل

  .بین الذكور واإلناث في هذا الجانب

  .أن الذكور أكثر تقبًال للمخاطرة العالیة من اإلناث) Slovic,1966( وبّینت دراسة سلوفیتش-

  :تصور راینور-3.5.3

وتأكیده للنتائج المستقبلیة  ،إضافة لنموذج أتكنسون من خالل توضیحه) Raynor,1969(قدم راینور    

واحتمالیة إدراك الفرد إلمكانیة وجود صلة بین نتائج أدائه  ،المحتملة للنجاح أو الفشل في إنجاز مهمة ما

وض النتائج المتعلقة باستثارة الحاجة وحاول راینور كشف غم. لمهمة ما في الحاضر على المستقبل

والتي كشفت عن تزاید التخیل اإلنجازي أو اإلنجاز  ،لإلنجاز في بعض دراسات ماكلیالند وأتكنسون

الخیالي في مهمة كتابة القصة تحت التعلیمات المدمجة لألنا أو في حالة تضمین األنا، والتي تصف 

وأوضح  .قیادة، وهذا ما إذا قورنت باستخدام تعلیمات محایدةالمهمة على أّي نوع من اختبار الذكاء أو ال

راینور أن هذه النتائج قد ال ترجع تمامًا إلى فروق واختالف في استثارة حقیقیة لإلنجاز، ومن الممكن أن 

یدرك المفحوصون النتائج المستقبلیة لألداء الناتج للمهمة موضوع االختبار، وهو ما یؤدي إلى تزاید 

وأداء لتوجه المستقبلي ا بین وللتحقق من صحة افتراض العالقة القویة .افع المستثار لإلنجازمستوى الد

راینور على داللة التوجه المستقبلي لألداء األكادیمي، وذلك من خالل  الفرد الراهن لمهمة ما، فقد أكد

 ،للحصول على تقدیر جّید في مقرر یدرسونه ،قیاس الوسیلة المدركة لدى مجموعة من الطالب الجامعیین

كمدخل لعلم النفس وتأثیر ذلك في نجاحهم المهني مستقبًال وفقًا لتصورهم وتخطیطهم، وكان ذلك من 
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إلى أّي حد تعتقد أنه من المهم بالنسبة لك أن تحصل على تقدیر جّید مقرر علم  :خالل سؤال مؤداه

ولقد أوضحت نتائج الدراسة أنه عندما تكون الفائدة  .بًال؟لكي تحقق أهدافك في العمل مستق ،النفس

منخفضة، فإن الدرجات  -من قبل الطالب ألهمیة التقدیر الذي سوف یحصل علیه في المقرر- المدركة

النهائیة للطالب ذوي الدافع لإلنجاز المرتفع ال تختلف عما هي علیه لدى ذوي الدافع اإلنجاز المنخفض، 

یعد أمرًا هامًا لتحقیق أهدافهم المهنیة الء الطالب أن األداء في هذا المقرر لكن عندما یدرك هؤ 

) ms>maf( المستقبلیة، فإن الذین یتسمون بالدافع إلى النجاح أكبر من الدافع إلى الخوف من الفشل

بالمقارنة إلى الذین یتصفون  ،سوف یحصلون على تقدیرات أعلى، ویحققون مستویات عالیة من األداء

وتمتد أهمیة التصور الذي طرحه  ).maf>ms(افع الخوف من الفشل أكبر من الدافع إلى النجاح بد

وفقًا  ،راینور إلى حد أنه أدخل بعض التعدیل على نتائج التفاعل الدینامي بین مكّونات التوجه اإلنجازي

إلنجاز سوف یفضلون للنموذج األصلي ألتكنسون الذي من خالله یمكن التنبؤ بأن المرتفعین في الحاجة ل

متطرفة في السهولة أو المهام المهام متوسطة الصعوبة، بینما یختار المنخفضون في الحاجة لإلنجاز 

أنه إذا ما توفرت إمكانیة  وأوضحت دراسة راینور. )أّي المهام السهلة جدًا أو الصعبة جداً ( الصعوبة

مدركة لعالقة النجاح أو الفشل في أداء المهمة الحالیة بالنتائج المهنیة أو االجتماعیة المستقبلیة، فإن 

في الحاجة األفراد المرتفعین في الحاجة لإلنجاز سوف یفضلون المهام السهلة، بینما یختار المنخفضون 

اختیار المهام السهلة نسبیًا تزید من فرص الفرد المتوجه في  لإلنجاز المهام الصعبة، ومن المفترض أن

أما الشخص الذي یعاني من ارتفاع القلق خوفًا من الفشل، . األداء تدریجیًا سعیًا وراء الهدف المستقبلي

فإنه یتجنب العقبات المتوالیة مع القلق باختیاره مهام صعبة جدًا من البدایة لیتوقف عن األداء مع أقل 

 & Raynor( قام راینور وروبینلقد و  ).سبب خارجي(من اإلحساس بالخجل وصعوبة المهمة قدر 

Rubin,1971 ( بإجراء بعض الدراسات التي أثبتت صحة هذا االفتراض أو التصور حیث األهمیة

الوسیلیة المدركة ألداء مهمة ما بالنسبة إلى التوجه المهني المستقبلي كمتغیر معدل أو وسیط لقیمة 

  ).39-36،ص ص 1998عن حسن، (اعث للنجاح الب

أوضح راینور أنه في حالة ارتفاع دافع بلوغ النجاح عن دافع تجنب الفشل، فإن هناك احتمالیة زیادة و    

  :اإلنجاز یكون على الشكل التالي ومعناه أن ناتج دافعیة ،باعث النجاح
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  .)93، ص2009عن صرداوي، (التصّور النظري لراینور  :)26(شكل رقم 

ألنها تسمح بتحلیل  ،وحسب رأي راینور، فإن هذه المعادلة لنظریة الدافع لإلنجاز هي في غایة األهمیة   

عن خلیفة، ( أتكنسون- في النموذج األصلي لماكلیالند مواقف الحیاة الفعلیة التي تعالج بشكل كاٍف 

  ).142-141ص ص ، 2000

  :تصور بیرني وآخرون-4.5.3

 وافتراضاتهن االنتقادات إلى تحلیل أتكنسون جملة م) Birney & al.,1969(وجه بیرني وزمالؤه    

  :وذلك لألسباب التالیة ،التي توصل إلیها في نظریة الدافعیة لإلنجازواستنتاجاته 

ه نظریة أتكنسون، حیث أكدت دراسة مولتون أثبتت نتائج بعض الدراسات عكس ما توصلت إلی- أ

)Moulton (ال یفضلون أداء المهام التي یحتمل  ،أن األفراد مرتفعي دافع تجنب الفشل عن دافع النجاح

ولقد اعترض بیرني وزمالؤه على  .بینما هو العكس في نظریة أتكنسون. ة كبیرة جداً النجاح فیها بدرج

  ). IS=1-PS(احتمالیة النجاح – 1= قیمة الباعث للنجاح: افتراض أتكنسون القائل بأن

وأوضح هؤالء الباحثون أن أهمیة المهمة تؤثر في الباعث، كما تؤثر التدعیمات الخارجیة في األداء    

في حین  ،مرتفعي الدافع للنجاح عن الدافع لتجنب الفشل ال یتأثرون باحتمالیة النجاحولذلك فإن الناجح، 

ولهذه . الدافع للنجاح هم أكثر تأثرًا باحتمالیة النجاح أن الذین یتزاید لدیهم الدافع لتجنب الفشل عن

وزمالؤه أن العالقة بین قیمة الباعث للنجاح واحتمالیة النجاح غیر واضحة، وأن  استنتج بیرنياالعتبارات 

  .المعادلة التي قدمها أتكنسون غیر صحیحة وبها بعض جوانب القصور

أوضح بیرني وزمالؤه أن الفرد الذي لدیه خوف مرتفع من الفشل ال یؤدي به بالضرورة إلى كف أدائه -ب

، وحسب افتراض بیرني )وهذا ما افترضه أتكنسون(یه وأثناء األداء نفسه في مواقف اإلنجاز قبل البدء ف

وفي . وزمالئه، فإن الخوف من الفشل قد ینشأ عنه إما زیادة سلوك اإلنجاز أو كف األداء أو ترك الموقف

، إذ ضوء هذه االنتقادات التي وجهها هؤالء الباحثون إلى نظریة أتكنسون، فقد اقترحوا نموذجًا نظریًا بدیالً 

وتحصلوا على درجة الضغط أو الدفع  ،قاموا بقیاس الخوف من الفشل بواسطة اختبار تفهم الموضوع

ومن خالل هذه الصیاغة النظریة البدیلة، . من خالل تصمیم االختبار )Hostile Press( العدائي

سوف  ،االختبار افترض هؤالء الباحثون أن األفراد الذین تعرض علیهم الصور الخیالیة المستخدمة في

  )الباعث للنجاحقیمة × احتمالیة النجاح ) (الفشل دافع تجنب-دافع بلوغ النجاح=(ناتج دافع لإلنجاز
TR=(ms-maf –mas) (ps×is )  
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 ،مرتفعي الدفع العدائي لیسوا مدفوعین للفشل ، واألفرادیظهرون سلوك تجنب الفشل في موقف اإلنجاز

فهم یفضلون أداء المهام المتوسطة في  .ن خالل دخولهم في مواقف اإلنجازولكنهم یتجنبونه بسهولة م

كما أوضح هؤالء الباحثون أن األفراد و  .احتمالیة النجاح ألنها تمدهم بمعلومات عن أقصى مستوى قدراتهم

وبالرغم من وجود هذا . المرتفعین في درجة الدفع العدائي أفضل من المنخفضین في جمیع مواقف اإلنجاز

 إّال أنه لم یحظ بالشیوع واالنتشار مثل نموذج ،النموذج النظري البدیل لبریني وزمالئه لفترة زمنیة طویلة

م أن نموذج بیرني وزمالئه استطاع أن یجلب اهتمام بعض الباحثین للقیام أتكنسون، مع العل- ماكلیالند

  ).139-136، ص ص 2000عن خلیفة، ( بعدد من التعدیالت في هذا النموذج النظري

  :تصور أتكنسون وبیرش-5.5.3

واإلطار  اإلنجاز، تصورًا نظریا ریاضیًا لدافع) Atkinson & Birch,1970(قدم أتكنسون وبیرش    

والعالقات القائمة بین العدید  ،النظري هذا یضع في الحسبان مشكالت التغیر في میول الفعل عبر الوقت

النظریة الدینامیة " أو "نظریة الفعل"من خالل  النظري تصورهما أتكنسون وبیرشصاغ  .من هذه المیول

فالقوى الدافعیة . دافع النجاح ودافع تجنب الفشل التي تقوم على افتراض التفاعل بین "إلنجازالدافع 

الدینامیة الناتجة عن هذا التفاعل تؤثر في اختیارات المهام الصعبة وفي المیول الموجهة نحو الهدف، 

أتكنسون  وافترض. أنها تتغیر فقط عندما توجه لها بعض القوى أّي  ،وتتمیز هذه األخیرة بالقصور الذاتي

المیل إلى -Action tendency( .2(الفعل المیل إلى-1 :الذاتي هما عملیتین للقصور وبیرش

فیمیل الفعل من  إلى نشاط الفرد الختیار األداء، األولىتشیر العملیة  .)Negation tendency(الرفض

والتي تستثار بواسطة منبهات  ،)Instigation forces : IF(أجل النشاط الذي یتزاید كنتیجة لقوى اإلثارة 

التي قد تشجع على المثابرة، وبالتالي سوف تزید من میل الفعل ألداء المهمة إلى درجة سیطرته على 

وقد تكون المنبهات غیر مشجعة وتضعف میل الفعل، والتي تعرف بقوى االستهالك . الفرد ودفعه إلنهائها

)Consummatory forces : CF( ألداء المهمة أخرى أكثر سیطرة ویتحول عندئذ ، فیصبح میل الفعل

قوى اإلثارة وقوى االستهالك، إلى أداء هذه المهمة، وتعتمد التغیرات في میل الفعل على آثار كل من 

إذا كان تأثیر قوى اإلثارة على هذا النشاط أكبر من قوى  ،حیث یتزاید المیل لالندماج في نشاط معین

اإلثارة  ناقص قوى المیل إذا كانت قوى االستهالك أكبر من قوى، في حین تت)IF>CF(االستهالك 

)CF>IF .(أتكنسون وبیرشوافترض . إلى مقاومة وٕاضعاف أثر المیل إلى الفعل فتشیر العملیة الثانیة أما 

في حین أن عمل المیل إلى الفعل شبیه  ،أن عمل المیل إلى الرفض شبیه بأفعال الخوف من الفشل

الفعل فقط عندما ینشغل الفرد أو یرتبط بأداء سلوك  إلى میلال تناقصیلنجاح، حیث بأفعال األمل في ا
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 میلالبینما یتناقص المیل إلى الرفض عندما یقاوم المیل إلى الفعل، وهذا هو الفرق الجوهري بین . معین

هذان النوعان من المیول بالشخصیة من خالل قوى اإلثارة وقوى  وترتبط. میل إلى الرفضالالفعل و  إلى

فالدافع للنجاح یرتبط بقوى اإلثارة لدى األفراد المرتفعین في الدافع لإلنجاز والذین هم أكثر . االستهالك

استجابة وسرعة ومثابرة في مهام اإلنجاز من ذوي دافع اإلنجاز المنخفض، بینما یرتبط الدافع لتجنب 

بقوى الكف، مما یجعل األفراد مرتفعي هذا الدافع بطیئین عند البدء في مهام اإلنجاز، ویتحولون الفشل 

-142، ص ص 2000عن خلیفة، ( بسهولة من هذه المهام إلى المهام غیر المنجزة ألنهم أقل مثابرة

144.(  

الدافع للنجاح افترض أتكنسون وبیرش أن األفراد الذین یتزاید لدیهم الدافع لتجنب الفشل عن    

)maf>ms(، أما األفراد الذین یتزاید لدیهم . یظهرون مثابرة وأداء أفضل بعد النجاح أكثر منه بعد الفشل

فیتمّیزون بمثابرة وأداء أفضل بعد الفشل عنه بعد  ،)ms>maf(الدافع لتجنب الفشل  الدافع للنجاح عن

أشار برودي و  .ي عن طریق النجاحالرفض الذي یأتالنجاح، وذلك نتیجة االفتقاد المیل إلى 

)Brody,1983 ( إلى أن هذا التصور مازال في حاجة إلى البحث األمبریقي لیزیل بعض الغموض ویحل

  ).145، ص 2000عن خلیفة، (به بعض المشكالت الموجودة 

 تلك الدراسة التي قام بها كوهل وبالكنشیب ،ومن التطورات التي حدثت لتصور أتكنسون وبیرش   

)Kuhl &Blankenship,1979 ( حول عمل قوى الكف وقوى اإلثارة في عملیة تنبیه العملیات العقلیة

  :في اختیارات المهام الصعبة، وتفترض هذه الدراسة ما یلي

  .یختار األفراد ذوو الدافعیة اإلیجابیة المهام األكثر صعوبة عن ذوي الدافعیة السلبیة-

اإلیجابیة وذوي  ذوي الدافعیة م األكثر صعوبة لدى كل منیحدث تحول تدریجي في اختیار المها-

  .الدافعیة السلبیة

باألفراد ذوي  اختیار المهام األكثر صعوبة مقارنة األفراد ذوو الدافعیة اإلیجابیة تحّوًال سریعًا في یظهر-

  .الدافعیة السلبیة
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  :فروم نموذج-6.5.3

من هذه و ، ظهرت خالل الستینات نماذج نظریة للدافعیة والدافع لإلنجاز في المجااللصناعي واإلداري   

 .*)Theory ofexpectancy(أو نظریة التوقع ) Vroom’s model,1964(نموذج فروم  النماذج

فاإلنسان الذي لدیه . ویشیر فروم إلى أن الدافعیة هي عملیة اختیار من بین عدة أفضلیات متاحة للفرد

وفي هذه الحالة سیقوم بوزن . هدف معین ویسعى لتحقیقه علیه أن یختار سلوكًا معینًا لتحقیق هذا الهدف

 ا تبین أن سلوكًا معینًا یتوقعوتقدیر مدى توقع واحتمال تحقیق أنواع معینة من السلوك المرغوب، وٕاذا م

 نجاحه أكثر من غیره، فإنه یتوقع أن یتم اختیار هذا السلوك من قبل الشخص الساعي لتحقیق الهدف

یعتبر  ،فالنموذج النظري الذي قدمه فروم لتفسیر دافعیة الفرد للعمل ).133، ص 1997عن حریم، (

فسلوك الفرد مبني . القیام بالسلوك أو االمتناع عنه أداءه أمرًا تسبقه عملیة مفاضلة بین عدة بدائل تجعل

  ).43، ص2001، عن تشوافت(على اختیارات عقالنیة 

 Level( ومستوى التوقع )Instrumentality( والوسیلة) Valence( ویعتبر فروم القیمة   

ofexpectancy (معیار القیمة قّوة میل الفرد  ویعني .معاییر أساسیة ترتكز علیها الدافعیة للعمل

وأفضلیته اتجاه نتیجة معینة، فهو درجة الجاذبیة التي یعطیها الفرد للمكافأة حیث یفضل الفرد تلك النتیجة 

وتكون القیمة سالبة إذا لم یفّضل الفرد مكافأة ما وهو یفّضل عدم تحقیقها، وتكون القیمة  .على غیرها

النتیجة تصبح ال قیمة لها بالنسبة للفرد وهو ، وهذه بالنسبة لنتیجة ما مساویة لصفر إذا كان الفرد حیادیاً 

ویشیر معیار الوسیلة إلى مدى قناعة الفرد واعتقاده بأن تحقیق نتیجة من المستوى  .ال یهمه تحقیقها

ر أما معیار التوقع فیشی .من المستوى الثانيسیؤدي إلى تحقیق نتیجة ) المحقق األداء واإلنجاز(األّول 

ومدى قناعة الفرد ) نتیجة المستوى األّول(األداء إلى مدى توقع الفرد بأن یؤدي جهده إلى اإلنجاز و 

  ). 134، ص 1997عن حریم، ( نتیجة معینةعلى سلوك معین سیؤدي إلى تحقیق  واعتقاده بأن اإلقدام

، وأن الوسیلة تعني إدراك الفرد بأن تحقیق نستنتج مما سبق أن القیمة تعني تقدیر الفرد لمكافأة جهده   

مستوى أداء جّید سوف یؤدي إلى مكافأة وستكون دافعیته مبنیة على أساس الفعالیة المدركة بین فعل ما 

أما مستوى التوقع فیعني إدراك العالقة بین المجهود الذي یعتقد الفرد بأنه قادر على بذله . ومكافأة معینة

  ). 43، ص 2001عن تشوافت،(قًا من تقدیره لقدراته واحتماالت نجاحه انطال

  

  ).Expectancy-performance theory( القیمة- تعرف نظریة التوقع كذلك بنظریة التوقع*
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    .)111، ص2006عن عیاصرة، (النموذج األساسي للتوقع  :)27(شكل رقم 

  :واستنادًا لنموذج فروم فإنه یمكن صیاغة المعادلة التالیة

  

  

  

  ).98، ص 2009عن صرداوي، (مكّونات الدافعیة وفقًا لنموذج فروم  :)28(شكل رقم 

 سیؤدي إلى أداء متمّیز ویكون لدیه توقع قریب من الواحدفالفرد الذي یقرر بأنه لو بذل جهدًا كبیرًا    

فیكون توقعه ضعیفًا لكي یؤدي  ،أما الشخص الذي یقرر بأنه مهما بذل من جهد. وهو شبه مؤكد )1(

اإلنجاز / أما فیما یتعلق بالعالقة بین األداء. إلى أداء متمّیز، وعندئذ یكون توقعه قریبًا من الصفر ذلك

اإلنجاز بالمكافأة المرغوبة، أو یتوقع إلى أّي مدى یمكن / لفرد یحاول أن یربط هذا األداءوالنتیجة، فإن ا

 1-(من وهذا االحتمال یمكن أن یتراوح  ،في تحقیق نتیجة مرغوبة) وسیلة( أن یساعد األداء المتمّیز

مكافأة / مثل ترقیة ،مااألداء المتمّیز وتحقیق نتیجة  فالفرد الذي ال یعتقد وجود عالقة قّویة بین). 1+إلى

أما إذا كان لدى الفرد اعتقاد بأن األداء المتمّیز له . تشجیعیة ستكون الوسیلة أو االرتباط یساوي صفراً 

في وهكذا تكون الدافعیة للعمل عالیة . عالقة بالترقیة أوالمكافأة التشجیعیة، فستكون الوسیلة إیجابیة

  :الحاالت التالیة

لدى الفرد العامل، ومعناه أن یكون لدیه شعور واعتقاد قّوي في إمكانیة تحقیق  إذا كان التوقع عالیاً - أ

  .إنجاز عالٍ 

  )الجاذبیة( القیمة ×الوسیلة  ×التوقع  =الدافعیة

m= e × i × v 

المخرجات 

 )الناتج(

المخرجات 

 )الناتج(

المخرجات 

 )الناتج(

المخرجات 

 )الناتج(

المخرجات 

 )الناتج(

 البیئة

 األداء

 القدرة

 الدافعیة المجهود

المكافأة المرغوبة 

 )القیمة(

المكافأة المرغوبة 

 )القیمة(

المكافأة المرغوبة 

 )القیمة(

المكافأة المرغوبة 

 )القیمة(

المكافأة المرغوبة 

 )القیمة(
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ومعناه أن یعتقد بوجود عالقة بین األداء العالي المتمّیز  إذا كانت الوسیلة عالیة لدى الفرد العامل،- ب

  . والنتیجة المرغوبة مثل الترقیة

ومعناه أن تحتل النتیجة أو المكافأة التشجیعیة  الفرد العامل،إذا كانت القیمة والجاذبیة عالیة لدى -ج

وأن ، )الجاذبیة( القیمة× الوسیلة × ناتج التوقع  =الدافعیةالصدارة بین أولویات الفرد، حیث أن 

  :والشكل التالي یوضح العالقة بین هذه العناصر. عناصر المعادلة الثالثة یجب أن تكون عالیة

  

  

  

  

  

  ).136، ص1997عن حریم، (العالقة بین عناصر الدافعیة وفقًا لنموذج فروم  :)29(شكل رقم 

/ وبالرغم من أن فروم یعتبر من الباحثین الذین حاولوا تقدیم بعض التعدیالت لنموذج ماكلیالند   

  .أن نموذجه لم یضع في الحسبان مّكون الفروق الفردیة، وأنه رّكز على الدافعیة الخارجیةإّال ، أتكنسون

كما أنه لم یعط لعالقة التوقع بقیمة الباعث اهتمامًا، وافترض أنهما مستقالن، وقد أوضح أهمیة كل    

و نظریة التوقع ذو ولقد ذكر بعض الباحثین أن نموذج فروم أ. من الدافعیة الداخلیة والدافعیة الخارجیة

أن نظریة التوقع لفروم ذات أهمیة في ) Robbins(بحیث یعتقد روبینز  ،أهمیة بالغة في المجال اإلداري

أننظریة التوقع من الناحیة التطبیقیة ذات فائدة كبیرة ) Ivancevitch(التسییر اإلداري، ویعتقد ایفنسیفتش 

بأن نظریة التوقع هامة جدًا في فهم السلوك التنظیمي فیرى ) Luthans( أما لوثانس. لإلدارة والمدیرین

حدید بعض المتغیرات ذات والدافعیة في العمل، فهي تساعد اإلدارة على فهم وتحلیل دافعیة العمال وت

 & Lawler(ولولر ولقد عرفت نظریة فروم صیاغة جدیدة من خالل أعمال بورتر  .العالقة

Porter,1967(، هما الجدید متغیرًا جدیدًا یتمثل في رضا العامل عن عمله، ویتحدد بحیث أضاف نموذج

 یستحقهاهذا المتغیر بمدى تقارب النتائج المحققة بصفة فعلیة من قبل العامل مع النتائج التي یعتقد بأنه 

  ).138، ص1997عن حریم،(

  

 

 ترقیة أو مكافأة تشجیعیة إنجاز متمّیز/ أداء الجهد

 الوسیلة التوقع
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  :تصور فورنر-7.5.3

 المیل الدافعي أو الدافعیة للنجاح نموذجًا نظریًا لمحاولة فهم) Forner,1987( فورنر قدم   

)Motivationà la réussite (مصطلح المشروع بدًال من مصطلح  حیث استخدم، في المجال المدرسي

بین األفراد في  ویهدف نموذج فورنر إلى إبراز الفروق التي قد تالحظ. الحاجة واعتبره طاقة موجهة للفعل

موضوع وهذا هو الجانب الذي أهملته الدراسات التي عالجت  الطاقة التي یبذلونها للوصول إلى األهداف،

  ).Forner,1986,p24(االهتمامات 

، وهو یحثهم على بناء شاسعة بین األفرادز بفروق رى فورنر أن الدافعیة إلى النجاح میل عام یتمیّ یو    

أن الدافعیة إلى النجاح تتكّون من ثالثة  فورنررى یو . وتحقیق مشاریعهم في المواقف الحیاتیة المختلفة

  :أبعاد هي

  .)Le besoin de réussite( الحاجة إلى النجاح- 1

  .)Locus of control ou le lieu de contrôle( مركز التحكم- 2

  ).La perspective temporelle( التوجه نحو الزمن- 3

 ُبعد الحاجة إلى النجاح من أعمال أتكنسون، وُبعد مركز التحكم من أعمال روتر فورنر واستمد   

)Rotter,1954(الذي وجد أن األفراد الذین یتمیزون بدافع ، ، وُبعد التوجه الزمني من بحوث راینور

اعتبره ، والذي دة إذا استطاعوا ربط مهمتهم الحاضرة بهدف مستقبليلون نتائج جیّ حّص سوف یُ  إنجاز عالٍ 

فورنر  على أساس هذا النموذج النظري صممو . أحد األبعاد التحتیة للدافع لإلنجاز (Hermans) هرمانز

، حیث )Questionnaire pour la motivation à la formation :QMF(إلى النجاح  للدافعیة استبیاناً 

عن ( تالمیذ في االمتحاناتإلى أن الدافعیة إلى النجاح عامل تسهیلي لنجاح ال توصل من خالل دراسته

  ).55- 54، ص ص 2001حداد، 

  :المعرفي نظریة التنافر-8.5.3

 ،في نظریته عن الشخصیة) Lester & Yang,2009(الوارد في لیستر ویانغ ) Kelly(أشار كیلي     

بأن اإلنسان یسعى دائمًا لالتساق داخل نفسه، وأن وجود الشعور بالتناقض یعد دافعًا ومحركًا أساسیًا 

  .إلعادة تنسیق المعرفة، وجعلها متسقة فیما بینها، إذا كان هذا التناقض یحقق نوعًا من المتعة
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ي المعرفة، وصاغه من أوائل الباحثین من فّسر هذا التناقض ف) Festinger,1959(وكان فستنجر    

 :حیث عّرفها بأنها *Cognitive dissonance theory)(المعرفي  نظریة التنافر أسماها ضمن نظریة

أنهما  حالة تتضمن انشغال الفرد ذهنیًا بموضوعین أو معتقدین أو فكرین یحتالن األهمیة نفسها إال"

حالة نفسیة غیر " :أیضًا بأنهاوتعّرف ). Festinger & Carlsmith,1959(متناقضان في طبیعتهما 

  ). Stanchi,2013( "دم المعتقدات الراسخة في ذهن الفر مریحة، تنتج بسبب تصاد

. القیمة لفروم-امتداد لمنحنى التوقع في تفسیر الدافعیة هي المعرفي ویرى البعض أن نظریة التنافر   

واالتساق وعدم التناقض، بحیث ال تتعارض  السعي نحو المنطقیة واالضطرادبالتنافر المعرفي كما یقصد 

لفة بعضها مع البعض اآلخر، وهذا ما یسمیه فستنجر التآلف أو االتساق المعرفي العملیات المخت

)Cognitive consonance .( فحینما ترتبط األفكار والمعلومات المتعلقة بها فیما بینها ال ینشأ ما

األفكار  أما إذا تعارضت هذه .االتساق المعرفي بالتآلف أو نسمیه مشكلة، بل یحدث ما یسمى

تنشأ حالة التنافر المعرفي  ،فیما بینها بعضها مع البعض أو تناقضتوالمعلومات 

)Cognitivedissonance( وتدفع بالفرد إلى السعي الختزال هذا التنافر والوصول إلى التآلف ،

)Festinger,1962,p106.(  

الذي یحدث عندما یكون  ،بالقیمة الدافعیة للتوتر التي تصاحب التنافر وتتعلق فكرة فستنجر الرئیسة   

الفرد مدركًا لالختالفات بین العناصر المرتبطة في موقف معین، وهذه الحالة سوف تحثه لتقلیل هذا 

 التنافرلتجنب مواجهة معلومات من المحتمل أن توسع  ،التنافر من خالل قیام الفرد بكل ما لدیه

)Child,1981,p40 .(  

ویظهر التنافر المعرفي في كثیر من المواقف العملیة بالبحث النشط الفاعل عن المعلومات والخبرات    

المتناقضة معه، وهذه االنتقائیة في استقبال المعلومات والخبرات المتآلفة مع القرار، وتجاهل المعلومات 

وقد یساعد هذا . رد واختزال التنافر المعرفيوتلقیها قد تساعد في تدعیم القرار الذي اتخذه الف ،الجدیدة

  ). Gagne,1993,p36(المفهوم في عملیة تصنیف المعلومات والخبرات لدى اإلنسان ومعالجتها 

  

  

 Cognitive dissonance)(تعرف في بعض المراجع كذلك باسم نظریة التنافر واالتساق المعرفي *

andconsonancetheory  
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 معرفته وخبراته لتكون مرتبطة مع غیرها بطریقة منطقیة، ونتیجة لذلك فإن العقل فالمتعلم لدیه میل نحو  

وعند وجود مثل هذه الحالة یندفع الشخص لتقلیل ). Buck,1976,p333(البشري له حاجة قّویة للتناسق 

وٕان . من خالل تغییر عقیدة واحدة أو أكثر أو زیادة مدركات جدیدة أو تغییر السلوك ،التنافر المعرفي

وأن المدركات عندما تكون غیر . األساس الحقیقي للتغییر في المدركات هو الالتوازن أو الالانسجام

  ).Cofer,1972,p141(مرتبطة تحدث التغیرات إلعادة التوازن 

 ،الفردلدى  على خالف مع االتجاه الراسخلى السلوك الذي یكون ع المعرفيوتؤكد نظریة التنافر    

. للسلوك الفعليغییر االتجاه لیكون أكثر مطابقة ویتطلب هذا السلوك إحداث تغییر، وعادة ما یأخذ ت

وطبقًا لذلك فإن الشخص حینما یتصرف بشكل مختلف عن اتجاهاته، فإنه سیغّیر اتجاهه المتعلق بذلك 

المبادئ  هذهالتنافر المعرفي من مبادئ مدرسة الجشطالت، ونتیجة ل دثت بدایات نظریةوقد استح .السلوك

. والفرضیة المتعلقة بالتقلیل من التنافر) Dissonance concept(فقد توصل فستنجر إلى مفهوم التنافر 

) Cognitive consistincytheory(بالمقابل إلى نظریة تعرف بنظریة االتساق المعرفي أدى هذا وقد 

)Festinger,1962,p106  .(  

تتسق مع أجل إحداث تغییر والتصرف بطریقة التنافر المعرفي أن األفراد یندفعون من  وتفترض نظریة   

 ،عدم اتساق في حالة حدوث فكرتین متسقتین من حیث توقعات الفرداعتقاداتهم وٕادراكاتهم، وعند وجود 

ر، حینها یبدأ الفرد بالتشكیك في اعتقاده وٕادراكاته التي كان یحملها في وقت فإنه یّولد الصراع أو التناف

سابق، ویتم فحص وتمحیص الحجج المعارضة لكل فكرة أو معلومة، ویحدث حل هذا التنافر حینما یعد 

وعند حل التنافر فإن الشخص یكون أفضل قدرة على التصرف طبقًا . عامل واحد أكثر جاذبیة من اآلخر

                            السلوكلعامل األكثر جاذبیة ألن االعتقادات واإلدراكات تتفق مع إلى ا

)Haber, Leach & Sideleau,1981,p90 .(  

الفرد  أن الفرد لدیه معتقد یفضله أكثر عن اآلخر، وأن: ویستند التنافر المعرفي إلى ثالث مسلمات هي   

على مر  وأن المعتقد الذي تم تبنیه لمرة واحدة یبقى صالحًا ومستمراً لدیه سیطرة كافیة على معتقداته، 

  ).Lester & Yang,2009(الزمان 

ویستثیر التنافر الفرد ویدفعه إلى البحث عن طرائق للتقلیل منه، فكلما ازداد مقدار التنافر ازدادت    

  ).Brown,1999,p 3(التنافر وكلما زادت أهمیة المعارف ازداد مقدار ، الدافعیة
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 استراتیجیات لتخفیف حدة التنافر المعرفي) Lester & Yang,2009(واقترح فستنجر كما ورد في    

المدخن یعرف أن التدخین یزید من فرصة : إما تغییر سلوكنا بتبني أحد عناصر المعرفة مثل :وهي

المعرفة المستمدة من  اإلصابة بسرطان الرئة، ولمنع هذا علیه أن یتوقف عن التدخین، أو بتغییر عناصر

تجنب المدخن الجلوس مع األشخاص غیر المدخنین، والتقرب من المدخنین، أو : البیئة المحیطة مثل

المدخن یقنع نفسه بأن اإلحصائیات تشیر إلى أن أعداد الوفیات : بإضافة عنصر معرفة جدید مثل

قراءة : لمعلومات المتنافرة مثلبحوادث السیر أكثر بكثیر من الوفیات من سرطان الرئة، أو بتجنب ا

المالحظات الموجودة على علب السجائر، واالبتعاد عن قراءة المقاالت المتحدثة عن التدخین والسرطان 

  ).  32، ص 2016عن سالمة وغباري (

وهكذا . إن الدافعیة المرتبطة مع التنافر المعرفي یمكن أن تكون معرفیة خالصة وغیر مرتبطة بالدوافع    

هو المیل إلى  ،بأن أحد الدوافع التي تقع ضمن االتساق المعرفي) Pepitone,1968(رح ببتون اقت

، وربما یكون االتساق المعرفي في نتیجة میل معرفي خالص وتكوین تراكیب معرفیة صادقة ،البحث

  .الكتساب معرفة منظمة في الواقع

االنفعالي من التنافر المعرفي،  عن الجانب) Mao & Oppewal,2010(وأوبیوال لقد تحدث ماو    

متناقضة ال وهو رضا المستهلك بعد الشراء، فقد وجد أن توفیر المعلومات ال لكن في الجانب االقتصادي

حجم في المقابل فإن المعلومات المتسقة تعمل على تعزیز الرضا، وخفض ، یؤثر في رضا المستهلك

وتشاو لتربوي فقد جاءت دراسة ثومسون وبارنهات أما على المستوى ا. االنزعاج الناتج عن االختیار

)Thompson,Barnhart & Chow,2010 ( للتحقق من مستوى التنافر المعرفي لدى عینة من

 السجناء، وطلبة المدارس الثانویة والكلیات والجامعات، أظهرت نتائجها مستوًى عالیًا من التنافر لدى

عن سالمة (الجامعات لدى طلبة توسطًا من التنافر المعرفي ومستوًى م ،السجناء وطلبة المدارس الثانویة

  ).32-31، ص ص2016وغباري، 

أن التنافر المعرفي قد  )McFalls & Cobb-Roberts,2001(روبرتس ویرى ماكفولز وكوب    

یتسبب في إحداث التوتر النفسي عندما تتعارض المعرفة الجدیدة مع المعرفة الموجودة لدى الفرد، وألن 

التعارض غیر ساٍر، فإن الفرد هنا یسعى إلنهاء هذه الحالة عن طریق تقلیل التنافر بین المعرفة  هذا

 وفي دراسة ایسنهارت وبیسوني وستیل .الجدیدة والمعرفة القائمة في بنیة الفرد المعرفیة

)Eisenhardt,Besony & Steele,2001 ( تم تعریض مجموعة من المعلمین إلى حالة من التنافر
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ن أفكارهم المسبقة عن الطلبة والتدریس، واستخدموا كذلك مجموعة ضابطة لم تحظ بأّي تنافر معرفي، بی

أشارت نتائج الدراسة إلى أن المعلمین الذین قدمت لهم . بل بقیت أفكارهم عن الطلبة والتدریس كما هي

في حین أن المعلمین الذین  خبرة التنافر المعرفي أدت إلى تبریر معتقداتهم عن الطلبة وأسالیب التدریس،

، ص 2016عن سالمة وغباري، (ومعتقداتهم لم یحظ أّي منهم بخبرة التنافر المعرفي لم تتأثر أفكارهم 

32 .(  

فقد أجریت العدید من الدراسات والتجارب الختبار ) 32، ص 2016سالمة وغباري، (ونقًال عن    

  :ریبیة مختلفة منهانظریة التنافر المعرفي مستخدمة تصامیم ومواقف تج

عن االختیار الحر بأنه إذا ) Kretchmar,2014(فقد تحدثت كریتشمر : تجارب االختیار الحر- 1

 .اضطر الفرد لفعل أو قول شيء یناقض آراءه وأفكاره، فإن اإلكراه نفسه سیقضي على التنافر

أن التنافر ) Festinger & Carlsmith,1959(سمیث حیث یرى فستنجر وكارل : تجارب اإلذعان- 2

 . یحدث إذا تصرف الفرد بطریقة مخالفة التجاهاته

 د في مهمة سارة للحصول على نتائجمن األمور التي تستثیر التنافر أیضًا انخراط الفر : تبریر الجهد-3

 مرغوبة، فمن خالل معرفته أن نشاطًا ما غیر سار، فهذا یؤدي بالفرد إلى عدم االنخراط بذلك النشاط

 ي جودة النواتج التي سیحصل علیهاویمكن هنا خفض التنافر عن طریق المبالغة ف. فر سیكون أكبروالتنا

 .الفرد عند أداء هذا النشاط، حیث تعتبر هنا إضافة معرف متسقة

  :النظریة المعرفیة-9.5.3

أولى  :أحد أعالم المنحى المعرفي وجود مصدرین أساسیین للدافعیة )Bandura,1986( رأى باندورا   

ل الفرد النتائج ن من األفكار والتوقعات حول النتاجات الممكنة للسلوك، حیث یتخیّ هذه المصادر یتكّو 

عن مالحظته لآلخرین، وتتأثر هذه التوقعات بإحساس الفرد  المستقبلیة بناء على خبراته السابقة، فضالً 

فمن خالل  .صبح معاییر لتقویم األداءیرتبط بوضع األهداف، حیث تفالمصدر الثاني أما  .بالكفایة الذاتیة

الجهود المبذولة نحو تحقیق األهداف یتم تخیل النتاجات اإلیجابیة المتوقعة في حالة النجاح، والنتاجات 

عن أبو جادو، (لشعور بالرضا واإلشباع السلبیة المتوقعة في حالة الفشل، وعند تحقیق األهداف یتم ا

  ).15، ص 2009

ك الشخص المتعلم من أجل استغالل أقصى تحّر  استثارةتعتبر الدافعیة وفقا للنظریة المعرفیة حالة    

  ).34، ص 2004كوافحة، ( للمعرفةموقف تعلیمي من أجل إشباع دوافعه  طاقاته في أّي 
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في أن التفسیرات المعرفیة ترى الكائن البشري مخلوق عاقل، ذو إرادة حرة  )Hull,1995( وذكر هول   

لذا فهذه النظریة تؤكد على حریة الفرد وقدرته على . اتخاذ قرارات واقعیة على النحو الذي یرغب فیه

 الفسیولوجیةمثل التعزیز وقوة الحاجات ، كثیر من مفاهیم المدرسة السلوكیة؛ غیر أنها ال تنكر الاالختیار

  ).35، ص 2004عن كوافحة، (

للمعلومات، فتزید النجاحات الماضیة تقییم الفعالیة وتقلل االخفاقات وتعتبر الخبرة الفعلیة مصدرا هاما    

الماضیة، ومع ذلك ال توجد عالقة بین الخبرة الموضوعیة وأحكام فعالیة الذات، حیث تشتمل أحكام فعالیة 

وكمیة الجهد  ،وصعوبة المهمة ،والتوقعات ،الذات على استجابات خاضعة لتأثیرات المعتقدات السابقة

األطفال  مثالً  ، فقد یقتنعلألفراد مدركات الذات للفعالیة فيالخبرات البدیلة  تؤثرو . وعوامل أخرى ،المبذول

أنهم قادرین على أداء مهمة بعد مشاهدة أقرانهم من نفس العمر یقومون بها، ولهذه الخبرات البدیلة تأثیر 

  ).78، ص 2003زاید، (ى األفراد خبرة قلیلة بالمهمة كبیر عندما یكون لد

  :تعقیب على النظریات السابقة-

  :نستنتج من النظریات السابقة جملة من النقاط األساسیة وهي 

إن النظریات التي تناولت الدافع لإلنجاز تختلف باختالف منطلقات الباحثین الفكریة واإلطار النظري - 1

وباختالف مبادئ المدارس  ،وذلك من حیث اختالف نظرتهم لإلنسان والسلوك اإلنساني ،لذي یؤمنون بها

  .السیكولوجیة التي ینتمون إلیها

لكل نظریة من النظریات فترة قویت شوكتها وسیطرت فیها، وعند ظهور جوانب القصور فیها أصبحت - 2

  . دهامحل انتقادات من قبل نظریة أخرى معاصرة لها أو تلك التي جاءت بع

  جاءت أعمال موراي كبدایة للتنظیر في الدافع لإلنجاز حیث قدم صیغة جدیدة لنظریة التحلیل النفسي - 3

وعرفت أعماله بنظریة مفهوم الحاجة، ثم ظهرت بعده أعمال ماكلیالند وأتكنسون وتأصیل  في الدافعیة

  .أتكنسون- ماكلیالند دة لنموذجوبعد ذلك وبرزت تصورات ونماذج نظریة جدی التنظیر في للدافع لإلنجاز،

أن تقدم صورة  -رغم ادعاء أصحابها- لم تستطع أّي نظریة من النظریات التي اهتمت بالدافع لإلنجاز- 4

  .الدافع لإلنجازكاملة عن مفهوم 

یجب التنویه بالدور الهام الذي بدأت الدافعیة والدافع لإلنجاز تلعبه خالل السنوات القلیلة الماضیة في - 5

بحیث تؤكد نظریة التنافر المعرفي  ،نظریات التعلم ونظریات الشخصیة وفهم السلوك اإلنساني عموماً 
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والنظریة المعرفیة على دور الدافع لإلنجاز في عملیة التعلم، بینما تؤكد النظریات األخرى على دور 

  .الشخصیة الدافعیة والدافع لإلنجاز في

  

  

  

  

  

  

  ).باحثةمن تصمیم ال(لإلنجاز  فعلدال النظریة بعض األطر :)30(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من تصمیم ( لإلنجاز في الدافع أتكنسون-تصورات نظریة جدیدة لنموذج ماكلیالند :)31( شكل رقم

  ).باحثةال

  :الدافع لإلنجاز في المجال التربوي أهمیة -4

فمعرفة . من حیث كونه هدفًا تربویًا في حد ذاته ،أهمیة الدافع لإلنجاز في المجال المدرسي تتجلى   

إلى أّي مدى تم تحقیق الغایات  ستعرف ،العوامل التي تسهم في رفع أو خفض نتائج التالمیذ الدراسیة

                                                .                                        واألهداف التربویة التي تم التخطیط لها

 أتكنسون في الدافع لإلنجاز-جدیدة لنموذج ماكلیالند ونماذج نظریة تصورات

 تصور بیرش وآخرون

 تصور فورنر

 تصور ھورنر تصور أتكنسون وبیرش

 تصور وینر 

 تصور راینور

 لدافع لإلنجازبعض األطر النظریة ل

 نظریة أتكنسون نظریة موراي

 فستنجرنظریة  نظریة ماكلیالند

 باندورانظریة 

 نموذج فروم
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من حیث اهتمامه بالحیاة النفسیة  ،یعتبر دافع لإلنجاز من العوامل المؤثرة في العملیة التعلمیة   

إن استثارة  .والمدرسیة للمتعلم، وذلك من خالل تحقیق حاجاته ودوافعه النفسیة والمدرسیة واالجتماعیة

تجعلهم یقبلون على ممارسة نشاطات  ،نجاز واألداء وتوجیهها وتولید اهتماماتهمدافعیة المتعلمین لإل

ویشیر كایج  .معرفیة ووجدانیة عاطفیة وسلوكیة داخل وخارج نطاق العمل المدرسي في حیاتهم المستقبلیة

 ،تظهر أهمیته في المجال المدرسي أهمیة الدافع لإلنجاز إلى أن) Cage et Berliner,1979( وبرلینر

من حیث كونه وسیلة یمكن استخدامها في سبیل إنجاز وتحقیق أهداف تربویة معینة على نحو فّعال، 

ألنها على عالقة  ،وذلك من خالل اعتباره أحد العوامل المحددة لقدرة التلمیذ على التحصیل واإلنجاز

أخرى، كما هي على عالقة بحاجاته فتجعل من بعض  إذ توجه إنتاجه إلى بعض النشاطات دون ،هبمیول

، 1986عن نشواتي،( وتحثه على المثابرة والعمل بشكل نشط وفعَال ،المثیرات معززات تؤثر في سلوكه

  ).206ص 

 إذا كان الدافع ،إلى أن الفرد یتعلم بشكل أحسن )Lewis et Cotton(وتشیر دراسة لویس وكتون    

عن ( أقوى یؤدي إلى مقاومة أكبر لإلنطفاء فالتعلم تحت ظروف دافعیة. أقوى لإلنجاز لدیه

  ).118، ص 1986إسماعیل،

الدراسات وجود ارتباط وثیق بین الدافعیة وأداء السلوك، فزیادة اإلنجاز واألداء یؤدي إلى  بعض أكدتو    

على أنه كلما كانت  *)Yerkes-Dodson law( دودسون-وأكد قانون ییركس .ارتفاع قوة الدافعیة

وترتبط الدافعیة ومستوى األداء . المهمة صعبة تطلبت مستوى أدنى من الدافعیة وأقصى حد من األداء

فكلما كان التعزیز قویًا وایجابیًا أدى ذلك إلى ارتفاع في مستوى األداء وقوة  .باستخدام التعزیزات المختلفة

 ،)Logan & Wagner,1965(وفاقنر ولوقن  ،)Skinner,1957(سكینر وبّینت نتائج دراسات .الدافعیة

 .المعززةمستوى أداء االستجابات غیر داء االستجابات المعززة أسرع من أن مستوى أ ،)Amrel(وأمرال 

إلى أن  ،)Estes,1944(وٕایستیس  ،)Skinner,1938(وسكینر  ،)Thorndike,1913(ویشیرثورندایك 

عن ( تعدیلههو أكثر فّعالیة من العقاب في مجال تغییر السلوك أو ) Le renforcement(التعزیز 

  ).294، ص 1986نشواتي،

*La loi Yerkes-Dodson est développée en 1908 par les psychologues Robert Yerkes et John D. 
Dodson, puis complétée par James A Easterbrook en 1959 et Richard L. Sjoberg en 1968. 
Cette loi dit que le niveau de performance varie avec le niveau d’éveil. Le processus est souvent 
illustré par une courbe en cloche. 
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  :لإلنجازالدافع مكّونات  -5

سوف یالحظ أن مجموعة منها اعتبرته  ،من یراجع البحوث والدراسات التي تناولت الدافع لإلنجاز   

 ،)Fairchild,1967(فایرشایلد  :حیث نجد على سبیل المثال ال الحصر دراسات ،مكّونًا أحادي البعد

 ،)Johnson,1977(وجونسون  ،)Watson,1974(وواطسون  ،)Lawhorn,1973(ولوهورن 

  الدافع لإلنجاز یتضمن أكثر  أكدت ذلك، بینما افترضت مجموعة منها أن ،)Roberts,1984( وروبرتس

واالتجاه الحدیث الذي برز في تناول الدافع لإلنجاز على أساس تكوین مركب ومعقد یتضمن . من بعد

  ).107، ص 1994عن موسى، (عدة أبعاد هو اتجاه نقیض لنظریة الدافع اإلنجاز التقلیدیة 

  :هي بعاد متوازیةأ لثالثة لإلنجاز هو ناتجالدافع  أن )91، ص 2000خلیفة، (الوارد في  أتكنسون یرىو 

  ).استعداد أو دافع ثابت لبلوغ النجاح أو تجنب الفشل( قوة الدافع-1

  ).احتماالت توقع النجاح أو توقع الفشل( مدى احتمالیة الفرد-2

  ).الحافز الخارجي الموجب للنجاح أو السالب للفشل( قیمة وجاذبیة الحافز الخارجي-3

الطموح -1:توصل نفس الباحث إلى وجود ثالثة أبعاد تحدد الفروق الفردیة في الدافع لإلنجاز وهي كما  

   .التحمل-3. المثابرة-2. العام

  :عن وجود خمسة أبعاد وهي) Mitchell,1961(وأسفرت نتائج التحلیل العاملي لدراسة میتشل    

الرضا -4 .الدافع اإلنجاز غیر األكادیمي-3 .تحقیق رغبة اإلنجاز- 2. اإلنجاز األكادیمي واالقتدار-1

  .الضغط الخارجي لإلنجاز-5. عن الذات

استنتج میتشل أن الدافع لإلنجاز لیس مكّون أحادي البعد، وأن أّي محاولة العتباره كذلك سیؤدي إلى    

 المقاییس خطأ منهجي، لذا یرى أنه من الضروري كسر هیمنة نظریة الدافع لإلنجاز التقلیدیة على جمیع 

 أن الدافع) Blair & al.,1962(ویرى بلیر وآخرون . منهاالتي تقیس هذا التكوین لیتسنى تطویر كل 

الدافعیة -3 .مستوى الطموح المهني- 2. مستوى الطموح التربوي-1:لإلنجاز یتكّون من األنواع التالیة

  ).102، ص 2009عن صرداوي،( االجتماعي الحاجة إلى التقبل-4. الذاتیة

مظاهر الدافع  جمیع) 103، ص 2009صرداوي،(الوارد في  )Hermans,1970( وحصر هیرمانز   

  :ثم اختار منها عشرة بناء على ما أكدته الدراسات السابقة والجوانب هي،لإلنجاز 
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الحراك -5. توتر العمل أو المهمة-4. المثابرة-3.سلوك تقبل المخاطرة-2. مستوى الطموح-1

       .سلوك التعرف-9. اختیار الرفیق- 8. التوجه نحو المستقبل- 7. الزمن إدراك- 6. االجتماعي

  .سلوك اإلنجاز- 10

عن وجود ستة ) Jackson & al.,1976(وأسفرت نتائج التحلیل العاملي لدراسة جاكسون وزمالئه   

اإلنجاز -4 .التملك-3.المكانة بین الخبراء-2. المكانة بین األنداد-1:أبعاد للدافع لإلنجاز وهي

  .االهتمام باالمتیاز- 6. التنافسیة-5. باالستقالل

إلى وجود  -من خالل استقرائه لمجموعة من الدراسات السابقة- )1978( وتوصل محمود عبد القادر   

التحمل من -3 .النجاح بالمثابرة على بذل الجهد-2. الطموح العام-1:ثالثة دوافع فرعیة لإلنجاز وهي

  ).93، ص 2000عن خلیفة، ( أجل الوصول إلى الهدف

إلى وجود خمسة عشر بعدًا من ) Mehrabian & Bank,1978(وتوصلت دراسة مهربیان وبانك    

         .الطموح-5. المثابرة-4.التنافس- 3.الجدیة في العمل-2. المثالیة في العمل-1:أهمها ما یلي

  .التضحیة من أجل العمل-6

. الطموح-1 :وجود عشر سمة تعبر عن الدافع لإلنجاز وهي إلى) 1981( وتوصل زكریا الشربیني   

        . التفاؤل-8. الفطنة-7. الحیویة- 6. اإلتقان-5. تقدیر النفس-4. االستقاللیة- 3. المثابرة-2

  .الجرأة االجتماعیة- 10. المكانة-9

عن وجود ثمانیة عشر مظهرًا للدافع لإلنجاز من ) 1983( وكشفت نتائج دراسة صفاء األعسر وآخرن   

قلق التحصیل -5. االستجابة للنجاح أو الفشل-4. احترام الذات-3.االستقاللیة-2. المثابرة-1: أهمها

. التوجه نحو المستقبل- 9. التعاطف الوالدي-8. التوجه نحو العمل- 7. الخوف من الفشل-6. اإلیجابي

  .التقبل االجتماعي- 10

  :الدافع لإلنجاز تتمثل في مكّونات أن )36، ص 2013الصبیحة، ( الوارد في )1986( النابلسي ذكرو 

أو الذي یشعر أنه  ،والذي یمثل مستوى اإلنجاز الذي یرغب المتعلم الوصول إلیه :الطموح األكادیمي- 1

  .یستطیع تحقیقه

أو میله عن  ،قدام نحو الهدفوالذي یعبر عن مدى زیادة میل الفرد نحو اإل :التوجه نحو الهدف- 2

  .اإلحجام عنه
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وهو شعور الفرد بمیل قّوي نحو إحراز النجاح في كل إنجاز یقوم به من أعمال  :التوجه نحو التحصیل- 3

  .في الحیاة

وهو عبارة عن الحاجة إلى المعرفة  ،مكّونًا رابعًا یتمثل في الدافع المعرفي) 2000( وقد أضاف عریفج   

والفهم واإلتقان وحل المشكالت، وینشأ من عملیة التفاعل المتبادلة بین المتعلم والمهمة الموكلة إلیه مما 

  ).37، ص 2013عن الصبیحة، (یجعله مدركًا لمتطلبات هذه المهمة ویحاول السیطرة علیها 

ثالثة ) 45، ص 2006العلي وسحلول، (الوارد في  )Ausubel & al.,1978(حدد أوزبل وآخرون و    

  :أبعاد للدافع لإلنجاز وهي

وذلك من  ،یشیر إلى حالة انشغال الفرد بمهمة معینة إلشباع حاجاته المعرفیةوالذي  :البعد المعرفي- 1

  .خالل ما یكتشفه من معرفة جدیدة

عة والمكانة نتیجة األداء المتمّیز رغبة الفرد في المزید من السموالذي یعبر عن  :بعد تكریس الذات-2

  .مما یشعره بكفاءته

  .ویتمثل في رغبة الفرد في الحصول على تقبل اآلخرین وتقدیرهم مما یزید ثقته بنفسه :بعد االنتماء-3

  :أن للدافع لإلنجاز ثالثة مكّونات هي) 1980(یرى عمران) 35، ص 2006مجدي، (ونقًال عن   

الذي یرى أنه  ،یتمثل في محاولة الفرد تحقیق ذاته المثالیة من خالل اإلنجازوالذي  :البعد الشخصي- 1

  .متعة في حد ذاته، ودافعیته في ذلك، ویتمّیز الفرد في هذا البعد بارتفاع مستوى الطموح والتحمل والمثابرة

كین في یتمثل في اهتمام الفرد بالتفّوق في المنافسة على جمیع المشار  والذي :البعد االجتماعي-2

  .المجاالت المختلفة

ویتمثل في أن صاحب المستوى العالي في اإلنجاز یهدف إلى  :بعد المستوى العالي في اإلنجاز-3

  .المستوى الجّید والمتمّیز في كل ما یقوم به

ثم یتم  ،هي تحدید كل األبعاد المكّونة له ،یرى بعض الباحثین أن نظریة الدافع لإلنجاز الحدیثة   

دوات الموضوعیة المناسبة لقیاسها، ما دام الدافع لإلنجاز مفهوم یتكّون من عوامل تتعلق بالفرد تصمیم األ

  .وعوامل بالموقف ذاته وعوامل أخرى اجتماعیة

إّال  ،في عدد ونوع األبعاد التي تكّونه وفي الكیفیة التي یقاس بهاوقد تختلف نظریات الدافع لإلنجاز    

وتؤثر  یمثل رغبة الفرد في النجاح واالمتیاز ،أن جل هذه النظریات ترى أن الدافع لإلنجاز عامل شخصي
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، عن حداد(فیه عوامل شخصیة من جهة، وعوامل محیطة به موقفیة أو اجتماعیة من جهة أخرى 

  ).56، ص2001

  :الدافع لإلنجاز وظائف -6

أنه إذا كان الدافع وسیلة لتحقیق األهداف المنشودة، فهو یبدو في عالقته ) 2004( عالونة ذكر   

 : في الوظائف التالیة ، وباإلنجاز خاصةً عامةً  بالسلوك اإلنساني

  :إثارة السلوك-1.6

فهي تدفع الفرد للقیام بسلوك . یتزاید النشاط البدني أو النفسي إن الدوافع تنشط وتحرك السلوك، حیث   

وقد وبّین علماء النفس أن المستوى المتوسط . مع أنها قد ال تكون السبب في حدوث هذا األخیر ما،

للدافعیة هو األفضل لتحقیق النتائج اإلیجابیة، ذلك أن المستوى المنخفض من الدافعیة یؤدي إلى الملل 

العامالن سلبیان في السلوك وعدم االهتمام، كما أن المستوى المرتفع یؤدي إلى ارتفاع القلق والتوتر، فكال 

  ).33، ص 2007بن زاهي، (اإلنساني 

ویعمل الدافع على استثارة السلوك، وٕاذا كان الدافع على درجة كافیة من القوة، بالتالي فاحتمال قیام    

ونتیجة  .الفرد بالسلوك یكون قویا، وٕاذا صاحب ذلك السلوك حافز إیجابي فإن درجة االحتمال تتقوى أكثر

یتجه السلوك نحو تحقیق هدف ما، واإلشباع یؤدي إلى التوازن، وبعد فترة یختل التوازن نتیجة إما لذلك 

لظهور حاجات جدیدة، إما إذا كان الدافع ضعیفا أو كان الحافز المرتبط بالسلوك سلبیا، فإن احتمال 

عند العضویة نتیجة  ظهور السلوك یكون ضعیفا، ونتیجة لذلك ال یتحقق الهدف، وفي العادة یحدث التوتر

لعدم تحقیق الهدف، ویكون ذلك ناتجا إما عن احتمال ظهور سلوك ضعیف أو ناتج عن إعاقة تحقیق 

مما  ،دافع قوي، وبالتالي یشتد التوتر الذي یؤدي إما إلى تقویة الدافع أو إلى اكتساب حافز معاني إیجابیة

 ).72، ص 2002قطامي وعدس، ( یؤدي إلى ظهور السلوك المناسب إلشباع الحاجة المعینة

  :التأثیر في مستویات توقعات األفراد-2.6

العالقة الوثیقة بین توقعات األفراد وخبرات نجاحهم أو فشلهم تبعا ألفعالهم ونشاطاتهم،  وذلك من حیث   

 .وهي تؤثر أیضا في مستویات الطموح التي یتمّیز بها كل واحد منهم

  :التأثیر في توجیه السلوك نحو المهمات التي تستوجب االهتمام بها ومعالجتها-3.6

حیث أن النشاط اإلنساني هو نشاط موجه نحو هدف معین والدوافع بهذا المعنى اختیاریة، أي تساعد    

یة إن نظریة معالجة المعلومات ترى أن التالمیذ ذوي دافع. الفرد على اختیار الوسائل لتحقیق الحاجات
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عالیة للتعلم ینتبهون ألكثر من زمالئهم، ویكونون أكثر میال لطلب المساعدة من اآلخرین، وهم أكثر جدیة 

، ص 2007بن زاهي، (آلیا في محاولة فهم المادة الدراسیة، بدال من التعامل معها سطحیا وحفظها حفظا 

33.( 

  

  

  

  

  

  ).72، ص 2002قطامي وعدس، ( الفردالعالقة بین الدوافع واستثارة سلوك : )32(شكل رقم 

  : العوامل المؤثرة في الدافع لإلنجاز -7

  :الذاتیة الفرد عوامل-1.7

 :معرفیةال العوامل-1.1.7

أن من خالل نسبة الذكاء یمكن التنبؤ  أن ثمة حقیقة هامة، وهي) Jensen,1980(یرى جانسن    

مجال معین لألداء مسبقًا بإنجاز المتعلم الدراسي، ومعناه أنه یمكننا أن نتنبأ من خالل الفروق الفردیة في 

ویوضح التراث السیكولوجي . قبل أن یكون للفرد أّي إنجاز على اإلطالق ،واإلنجاز المعرفي المدرسي

خالل مراحل التعلیم المختلفة  ،والتربوي أن هناك عالقة وثیقة بین الذكاء المعرفي للفرد ودافعه لإلنجاز

  ).105، ص 2009عن صرداوي، (

رات اإلبداعیة وعالقتها بالدافع لإلنجاز، فقد أوضح العدید من ایتعلق بأهمیة القدرات والمه وفیما   

  .الدراسات أن القدرات اإلبداعیة ضروریة لإلنجاز اإلبداعي المرتفع

  :العوامل غیر المعرفیة-2.1.7

ونذكر ، دافع لإلنجازتعددت وتنوعت البحوث والدراسات التي تناولت العوامل السیكولوجیة المؤثرة في ال   

حیث جاءت ، على سبیل المثال ال الحصر تلك التي تناولت القلق واالكتئاب وتقدیر الذات ومركز التحكم

  :هذه الدراسات على النحو التالي

 توازن

 توتر

 تحقیق

 الهدف

عدم تحقیق 

 الهدف

 إعاقة

دافع داخلي 

بیولوجي 

 وسیكولوجي

احتمال ظهور 

 السلوك

 احتمال قوي

 ضعیف

 احتمال ضعیف

 حافز أو باعث

 إیجابي 

 سلبي

 قوي
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 سیمونس وبیب :من البحوث التي تناولت العالقة بین الدافع لإلنجاز والقلق نذكر دراسات- أ

)Simmons&Bibb,1974(، وواید )Wade,1981(،  وأو بنهیمر وآخرون)Oppenheimer & 

al.,1986(،  ولوتثنباشر وفورنر)Luthenbacher & Forner,1990(، وأشرف أحمد عبد القادر 

  ).1994( ورشاد عبد العزیز موسى ،)1990(

 ،)Lynn,1977( لین :نذكر بحوث ،التي تناولت العالقة بین الدافع لإلنجاز واالكتئاب ومن الدراسات-ب

 & Singh(وسینج وكور  ،)Iverson,1987( وٕایفرسون، )Anderson,1987( وأندرسون

Kour,1987  .(  

 كوبر سمیث :نجد دراسات ،التي تناولت العالقة بین الدافع لإلنجاز وتقدیر الذات ومن البحوث- ج

)Coopersmith,1959(، وباردویك )Bardwick,1971(، وموریسون وطوماس وویفر 

)Morrison,Thomas & Weaver,1973(،  ولویس وأدانك)Lewis & Adank,1975(،  وبیدیان

  ).Bedeian & Toulatios,1978(وتوالتیوس 

 روتر :نذكر دراسات ،التي تناولت العالقة بین الدافع لإلنجاز ومركز التحكم ومن الدراسات-د

)Rotter,1966(، وجولد )Gold,1968(،  ونویكي ووالكر)Nowicki & Walker,1973(، طال -وبار 

 & Uguroglu(وأوقوروقلو ووالبرج  ،)Bar-Tal &Bar-Zohar,1977(زوهار -وبار

Walberg,1979 .(  

التي تناولت هذه المتغیرات السیكولوجیة في عالقتها -  وتجدر اإلشارة أن نتائج هذه البحوث والدراسات    

بحیث وجد بعضا ارتباطًا موجبًا، في حین توصل البعض اآلخر إلى  ،كانت متضاربة - بالدافع لإلنجاز

والتضارب في النتائج یمكن اعتباره مؤشرًا داًال على المزید من البحث والدراسة في . وجود ارتباط سالب

  ).107، ص 2009عن صرداوي، (هذا المجال إلیجاد تفسیر موضوعي لها 

لقائمة بین مستوى الطموح ودافعیة اإلنجاز، وقد اعتبروا مستوى هتم موراي وزمالؤه بتوضیح العالقة اوا   

عندما  - في رأي موراي وزمالئه- حیث تشتد هذه الحاجة ،الطموح أحد مؤشرات شدة الحاجة لإلنجاز

  ).93، ص 1998عن حسن، (یختار الفرد أن یوجه جهوده ومساعیه نحو تحقیق هدف صعب 

 ،فراد الذین یرتفع لدیهم دافع النجاح عن دافع تجنب الفشلبأن األ) Mahone,1960( وتنبأ ماهون   

سوف یكشفون عن خیارات مهنیة أكثر واقعیة مقارنة بذوي الذین یتزاید لدیهم دافع تجنب الفشل عن دافع 
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عن (النجاح، واستنتج أن مرتفعي الدافع اإلنجاز هم أكثر میًال الختیار أهداف تكون في مستوى قدراتهم 

  ). 94 ، ص1998حسن، 

كما توصل  .وقد استخدمت المثابرة كمتغیر تابع في البحوث التي تناولت الدافع لإلنجاز بشكل واسع   

إلى وجود معامل ارتباط دال بین دافعیة ) French & Thomas,1958(كل من فرنش وطوماس 

إلى أن ) Eghrairi & Deci,1989( وأشارت الدراسة المعملیة للباحثین إقراري ودیسي .اإلنجاز والمثابرة

وأظهرت  .سیكشف عن مثابرة واستمراریة في العمل بصفة عالیة ،الفرد الذي یتمّیز بدافع مرتفع لإلنجاز

أن المتعلمین ذوي  )Vallerand,Pelletier &Senecal,1992(نتائج دراسة فایران وبلوتییه وسینیكال 

اضحة بالمقارنة إلى ذوي المتعلمین الذین تقل عندهم الدافعیة الذاتیة المرتفعة یتمیزون بمثابرة واستمراریة و 

  ).Vallerand, Thill &al.,1993,p543(تلك الدافعیة أو تغیب عنهم 

أن مستوى دافعیة اإلنجاز ) Vallerand & Bissonnette,1992(كما بّینت دراسة فایران وبیسونات    

 أو قد یكون عكس ذلك ،ه في دراستهقد یسمح لنا بالتنبؤ عن مدى مثابرته واستمراریت ،لدى الفرد

)Vallerand, Thill &al.,1993,p543.(  

 وهالیوال من جهة أولى، ودراسة فایران وقوفین) Deci,1981(دراسة دیسي وزمالئه -  وأوضحت   

)Vallerand,Gauvin &Halliwel,1986 ( من جهة ثانیة، ودراسة فایران وهامل وداوست

)Vallerand, Hamel & Daoust,1992 (أن التنافس قد یضعف وینقص من دافعیة  - من جهة ثالثة

  ).117، ص 2009عن صرداوي، (الفرد الذاتیة 

إلى أن التالمیذ الذین ) Johnson & Anderson,1978(وأشارت دراسة جونسون وأندرسون    

وبّینت  .یظهرون دافع إنجاز مرتفع مقارنة بأولئك الذین یتصفون بسلوك تنافسي ،یتمّیزون بسلوك تعاوني

 & Reevet,Olson( وكولوریفیت وألسون  ،)Weinberg & Ragan,1979( دراسات وینبرج وراجن

Cole,1985(،  وفایران وزمالئه)Vallerand & al.,1992(،  أن للتنافس تأثیر هدّام في دافع الفرد

  ).117، ص 2009عن صرداوي، ( سلوك التعاون یحدث تأثیرًا مشجعًا ومحافظًا له لإلنجاز، بینما
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  :العوامل األسریة-2.7

  :أسالیب التنشئة االجتماعیة-1.2.7

حیث تعتبر  ،نجازلإل الدافعاهتم عدد من الباحثین اهتمامًا خاصًا بتأثیر أسالیب المعاملة الوالدیة في    

من أولى المحاوالت التجریبیة الجادة التي تناولت دراسة العالقة ) Winterbotton,1958( دراسة ونتربتوم

وتوصلت ونتربتوم إلى أن أمهات األطفال ذوي  .الدیة وسلوك األبناء داخل األسرةبین أسلوب التنشئة الو 

ت یحددن عددًا أكبر من مطالب االستقالل واالعتماد على النفس ویقدمن مكافآ ،الحاجة المرتفعة لإلنجاز

 كثیرة ومتمیزة، ویقمن بهذا التدریب في سن مبكر مقارنة بأمهات األطفال ذوي دافع اإلنجاز المنخفض

  .)107، ص2009عن صدراوي، (

كون ناتجًا عن یاإلنجاز  أن دافع) Rosen& D’andrade,1959(ویفترض روزن وداندراد    

وتوصلت نتائج دراسة هیازي  .مثل التدریب على اإلنجاز واالستقالل ،ممارسات التنشئة االجتماعیة

 ُكّن  ،اإلنجاز ى أن أمهات األطفال مرتفعي دافعالیابانیة إل) Hayasi&Yamauchi,1964( ویاموشي

عن صرداوي، (اإلنجاز  ن من أمهات األطفال منخفضي دافعأكثر حثًا على سلوك االستقالل لدى أبنائه

  .)108-107، ص 2009

عن وجود ارتباط موجب دال بین مشاركة األب في ) Verdiani,1970( وكشفت نتائج دراسة فیردیاني   

بدراسة الفروق ) Olsen,1971(وقامت أولسون . ستقالل ودافعه لإلنجاز األكادیميتنشئة الطفل على اال

ئج أن آباء اإلنجاز في تایوان، وأظهرت النتا بدافعبین الذكور واإلناث في عملیة تنشئة األطفال وعالقتها 

ة إلى آباء األطفال بالمقارن ،عملیة التنشئة االجتماعیة اإلنجاز یشاركون في األطفال مرتفعي دافع

  ).108ص، 2009عن صرداوي، (اإلنجاز  منخفضي دافع

 الدافع لإلنجاز لدى بدراسة أسالیب التنشئة االجتماعیة في عالقتها ب) Behrens,1973( وقام بیهرینز   

مرتفع دال بین تشجیع الوالدین األبناء على اإلنجاز وأسفرت النتائج عن وجود ارتباط  واإلناث،الذكور 

ومطالبه والمستویات المرتفعة إلى اإلنجاز، وكذا وجود ارتباط دال بین التدریب على االستقالل والدافع 

  ).324، ص 1994عن موسى، ( لإلنجاز لدى الجنسین
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أن اتجاهات  ،الصینیة من خالل المالحظات اإلكلینیكیة) Fun Li,1974(وتوصلت دراسة فون لي    

ترتبط ارتباطًا ) التحكم والسیطرة واالعتماد ومستوى االتصال بین الوالدین واألبناء(الوالدین المتمثلة في 

  ).108، ص 2009عن صرداوي، (األبناء وثیقًا بنمو الدافع لإلنجاز لدى 

بدراسة العالقة بین السلوك الوالدي كما یدركه األبناء ودافع اإلنجاز ) Healy,1974( وقام هیلي   

حیث أسفرت النتائج عن وجود ارتباط موجب دال بین دافع اإلنجاز الدراسي للذكور واإلناث ، الدراسي

  ).325، ص 1994عن موسى، (الوالدي والدفء 

  :ابالممارسات الوالدیة للثواب والعق-2.2.7

یتم بواسطة االرتباط بین خبرات مؤثرة وأنواع معینة من  ،اإلنجاز یرى ماكلیالند أن اكتساب دافع   

السلوك التي تتصف بالتنافس واإلنجاز الجّید والسرعة في أدائه، وأن هذه الخبرات التي هي نتیجة 

 معّززات اإلیجابیة ترفع من دافعفال. لسلبیة تثار بالثواب أو العقابالمكّونات االنفعالیة اإلیجابیة أو ا

عن عبد الخالق ( اإلنجاز لدى الفرد، بینما السلبیة منها تخفضه وتعرقل نموه وتكوینه بصفة واضحة

  ).167، ص 1992والنیال، 

أن تعزیز السلوك عن طریق الثواب أفضل من تعزیزه عن طریق ) Dececco,1986( ویرى دیسیسكو   

من أشكال التحفیز، ویعتبر التشجیع من أهم أنواع الثواب والتحفیز في  وأن المكافأة هي شكل، العقاب

  ).48، ص 1997عن الصیاح، (التعلم المدرسي 

إلى أن الدافع إلى النجاح ینمو عندما تثیب األم ابنها عند نجاحه، ) 1977( وأشارت دراسة الشماع   

حوف من الفشل فیتكّون في الحاالت التي أما الدافع إلى ال. وقد تكون استجابتها محایدة في حالة فشله

  ).167، ص2001عن حداد، (بالحیاد عند نجاح ابنها، وبالعقاب في حالة الفشل تستجیب فیها األم 

هو تعزیز لتكوین دافع قّوي لإلنجاز  ،ویذكر الشماع أیضًا أن التدعیم الذي یقدمه الوالدان ألبنائهما   

، ص 1977الشماع، (تسم بالمنافسة والسرعة والجدیة في اإلنجاز إذا كانت السلوكیات المدعمة ت ،خاصة

160.(  

أن السلوك الوالدي التسلطي ) 1993( وأوضحت دراسة إبراهیم علي إبراهیم وعبد الرحمان سلیمان   

یرتبط ارتباطًا سلبیًا بدافع  ،)الذي یتمّیز بعدم االكتراث(أو التسامحي ) الذي یتمّیز بالعقاب البدني(
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عن حداد، ( فیرتبط ایجابًا بدافع اإلنجاز لدیهم) مقدار النظام الدقیق(أما الحزم . اإلنجاز لدى األبناء

  ).64، ص2001

  :عوامل األسرة الثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة-3.2.7

أوضحت نتائج بعض الدراسات في مجال دافعیة اإلنجاز وعالقته بالجو النفسي والتربوي واالجتماعي    

 ،أن حرمان الطفل من حنان وعاطفة أحد الوالدین أو اإلثنین معًا یؤدي إلى غیاب الدفء الوالدي ،ألسرةل

إلى أن ) Godefroid,1993(وأشار جودفروا  .لى ضعف دافعیة اإلنجاز لدى االبنالذي بدوره یؤدي إ

فارتفاع الدافع لإلنجاز أو  .قد ُیخفض من مستوى الدافع لإلنجاز لدى األبناء ،تواجد األبوین بالبیت

 ،فاآلباء الذین یتمّیزون بدافع إنجاز عالٍ  .لمیزة التي قد یتصف بها الوالدانانخفاضه یرتبط ارتباطًا وثیقًا با

سوف یمیلون إلى تشجیع أبنائهم على تجاوز الصعوبات المدرسیة دون معاقبتهم، بینما اآلباء منخفضو 

وهذا ما  ،دیهم، حیث یرجعون ضعف أبنائهم إلى ضعف في القدراتالدافع لإلنجاز سوف یغیب التحفیز ل

إما المهام السهلة لیؤكدوا  ،یؤدي إلى إمكانیة نمو دافع الخوف من الفشل لدیهم، مما یجعلهم یختارون

، ص 2009عن صرداوي، (أو المهام الصعبة حتى یبعدوا مسؤولیة اخفاقهم في الدراسة  ،نجاحهم فیها

110.(  

أن الطفل قد یتقمص شخصیة أبیه ) Argyle & Robinson,1962(سة أرجیل وروبنسون وترى درا   

  ).65، ص2001عن حداد، (الناجح في أعماله مما یكسبه دافعًا عالیًا لإلنجاز 

إلى وجود عالقة بین مهنة الوالد ودافع اإلنجاز ) Rosen &Turner(وتوصلت دراسة روزن وتورنر    

 ،تتضمنه المهنة من استقالل ومسؤولیة قیادیة وواجب واتخاذ القرارات والمنافسةلدى األبناء، وذلك أن ما 

  ).164، ص 1977عن الشماع، (فكل ذلك یؤثر في الدافع لإلنجاز لدى األبناء 

 فإنه یؤثر في النمو االقتصادي للبالد، حیث تشیر ،وٕاذا كان دافع اإلنجاز یتأثر بالمستوى االقتصادي   

 إلى وجود ارتباط  - 1950و 1800التي احتوت مضامین كتب القراءة بأمریكا ما بین - الدراسة المسحیة

نجاز ونسبة االختراعات في هذه الفترة، وهذا مؤشر دال على التأثیر المتبادل بین مرتفع دال بین دافع اإل

  ).67، ص2001عن حداد، (الدافع لإلنجاز والعامل االقتصادي 

یرها في بناء الشخصیة من الموضوعات ذات أهمیة بالغة في علم النفس ویعتبر موضوع الثقافة وتأث   

فهي  .من حیث البحث عن الصلة المتبادلة بین الفرد والمجتمع، وألن الثقافة ال یمكن فصلها عن المجتمع
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ظاهرة إنسانیة توجد حینما یوجد اإلنسان، فهي بمثابة التراث االجتماعي ألن الفرد یتعلمها ویكتسبها 

  ).311، ص 1994عن موسى، (ثلها من خالل التنشئة االجتماعیة ویتم

 :العوامل المدرسیة-3.7

، )1988(وعواطف شعیر ومحمود عبد الحلیم منسي  ،)Meravech,1985(إن دراسات مفاریش    

أشارت إلى تأثیر  ،)Klein & al.,1990(وكلین وآخرون  ،)Harper&Lopez,1990( وهاربر ولوبیز

، ص 2009عن صرداوي، (بعض أسالیب التدریس في الرفع أو الخفض من دافعیة التعلم واإلنجاز 

112.(  

اإلنجاز في المدرسة عامة، والقسم الدراسي خاصة  أن دافع) Forner,1987( وأوضحت دراسة فورنر   

  .الدراسیةذي یتم على مستوى الشعب ر على أساس التوجیه واالختیار الفّس ی

  

  

  

  

  

  

  

  ).باحثةتصمیم ال من(لإلنجاز  العوامل المؤثرة في الدافع :)33( شكل رقم

  : اإلنجاز المرتفع دافعاألفراد ذوو  ممّیزات -8

 ،أن األفراد ذوي دافع اإلنجاز المرتفع )33، ص 2013الصبیحة، (الوارد في  )1988( ویرى موراي   

ویقاومون  ،والحصول على درجات مدرسیة جّیدة ،والتفضیل للمسؤولیة الفردیة ،هم أكثر میًال للثقة بالنفس

إلى أن الفرد ذوي ) 1994( ویتمّیزون بالطموح العالي، بینما یشیر قطامي ،الضغط االجتماعي الخارجي

لإلنجاز األكادیمي یتمّیز بالقدرة على ممارسة بعض المهام الصعبة، وتنظیم المعلومات في  الدافع المرتفع

ركز وقت قصیر وبطریقة سهلة، إلى جانب الرغبة الكبیرة في التفّوق والتمّیز والسعي نحو الحصول على م

  .اجتماعي

 لعوامل المؤثرة في الدافع لإلنجازا

  عوامل الفرد الذاتیة األسریة  مللعواا  لعوامل المدرسیةا

 ل غیر معرفیةعوام معرفیةعوامل 
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التي یقوم بها األفراد أن من ناحیة طبیعة المهام  )1992( والكناني والكندري) 1985( ویذكر نشواتي    

والتي یكون  ،فإنه مما یمّیزهم هو المیل نحو ممارسة المهام المتوسطة الصعوبة دافع اإلنجاز العالي،ذوو 

والتي توفر له قدرًا كبیرًا من االستقاللیة والمسؤولیة الشخصیة، كما یتمّیز  ،%50احتمال النجاح فیها 

بالمثابرة محاولته لتحقیق نتائج أداء ناجحة بناء على األهداف التي وضعها، ولذلك فهو یشعر بالسعادة 

  ).34، ص 2013عن الصبیحة، ( والرضا بمجرد تحقیق نتائج إنجاز ناجحة

أمر ضروري جدًا، حیث یرى أتكنسون أنه ك الفرد لخصائص مهمة من أجل متالویرى أتكنسون أن ا   

فإن القلق المرتبط بالفشل  ،عندما تكون احتماالت النجاح لدى الفرد عالیة في المهمة التي یرید القیام بها

أو الخوف من تلك المهمة یكون قلیًال، وفي حالة ضعف أو انخفاض احتماالت النجاح لدیه في المهمة 

عن الصبیحة، (وبخاصة حین تكون المهمة صعبة جدًا، فإن الفشل یصبح مؤكدًا  ،ي یرید القیام بهاالت

  ).34، ص 2013

لإلنجاز األكادیمي یتمّیز بتنمیته  رد ذا الدافع المرتفعأن الف) 1992( ویرى عبد الخالق والنیال   

ثابرة، ومثل هذا الشخص ال یعتمد على واالستقاللیة والم ،لمستویات داخلیة عالیة من التفّوق واالمتیاز

عن (المساندة الخارجیة أو الثناء االجتماعي، فهو یجتهد ویناضل ألن لدیه مستوى داخلي من التفّوق 

  ).   34، ص 2013الصبیحة، 

أن من ممّیزات ذوي الدافع  )34، ص2013الصبیحة، (الوارد في ) 1988( األعسر صفاء ترى   

  :لإلنجاز األكادیمي ما یلي المرتفع

      .القدرة على تحدید الهدف–3. القدرة على تحمل المسؤولیة–2. في العمل والتمّیز فیه اإلتقان - 1

       .القدرة على تعدي المسار–6. القدرة على التنافس مع الذات–5. على استكشاف البیئة القدرة- 4

  . على التخطیط لتحقیق الهدف القدرة- 7

إلى الممّیزات ) 51، ص2004بودخیلي، (و )34، ص 2006مجدي، (ل ماكلیالند الوارد في وتوص   

  :التالیة

 .األفراد ذوي الدافع لإلنجاز العالي معتدلة إلى حد كبیر لدىدرجة المخاطرة -

 .تفضیل المهام التي تقدم العائد الفوري عن نتائج األعمال-

 .عائد مادي من إنجاز العمل أكثر من االهتمام بأّي  ،االهتمام بأداء العمل في حد ذاته-
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 .والتي تعني القدرة الخاصة على حل المشكالت، التمتع بقدر كبیر من ثقة بالنفس-

 .تفضیل المهام التي تحدث فیها تغیرات دائمة وتحدیات مستمرة-

 .ة الشخصیة، والقدرة على اإلبداعمیل إلى تفضیل المهام التي تتطلب المبادر -

  .في بعض المهام إلى إصرار كبیر على بلوغ األهداف یعتري الفردلقدرة على تحویل الفشل الذي ا-

 .من النجاح في الكثیر من المواقف ادة للوصول إلى قدرجالمیل إلى بذل محاوالت -

 .ل المعرفة المفصلة بنتائج المهامالمیل إلى تحمل المسؤولیة الفردیة، وتفضی-

 .االجتماعي الخارجيلمقاومة للضغط ا-

  : الدافع لإلنجاز وعالقته بفاعلیة الذات -9

هناك مجموعة من الدراسات تناولت العالقة بین فاعلیة الذات والدافع لإلنجاز لدى المتفّوقین دراسیًا    

  :وجاءت على النحو التالي ،والمتأخرین

تأثیر معتقدات فاعلیة الذات التي استهدفت دراسة ) Bandura & al,. 1987(دراسة باندورا وزمالئه -

في تحقیق األهداف الشخصیة ودافعیة اإلنجاز األكادیمي، أن معتقدات الفرد عن فاعلیة الذات لدیه 

والتعلم الذاتي یؤثران بدرجة مرتفعة على الدافع لإلنجاز األكادیمي، كما أن تشجیع اآلباء ألبنائهم على 

إیجابیا بفاعلیة الذات لدیهم وقدراتهم على تحقیق األهداف  االستقالل ومواجهة المشكالت واالنجاز ترتبط

  .الشخصیة

فاعلیة الذات والدافع لإلنجاز  التي توصلت إلى وجود عالقة موجبة دالة بین) 1993(دراسة عبد العال -

 .لدى تالمیذ التعلیم الثانوي

والدافع لإلنجاز لدى طالب التي أكدت وجود العالقة بین فاعلیة الذات ) 2006( دراسة العلي وسحلول-

 .الجامعة

أن األسلوب التي توصلت إلى  (Tuner, Chandler & Heffer, 2009)دراسة تونر، شاندلر وهیفر -

التسلطي للوالدین یؤثر في األداء األكادیمي لطالب الكلیة، والتنبؤ بكل من الدوافع الذاتیة وفاعلیة الذات 

  . واألداء األكادیمي

تمّیزوا بمستوى منخفض في فاعلیة التي بّینت نتائجها أن أفراد عینة الدراسة  (Fu,2011)دراسة فو -

الذات ومستوى مرتفع في الدافع لتجنب الفشل، وأشارت النتائج إلى أن الطالب ذوي مستویات علیا من 

أما . یةفاعلیة الذات تركز أكثر على قیم العمل المعتمدة في األسرة، واإلنجاز وتحسین األوضاع االجتماع

 .فكانوا أكثر تركیزًا على قیم العمل المقصودة ،الطالب ذوو المستویات العالیة من الدافع لتحقیق النجاح
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كما أظهرت . الطالب ذوو المستویات العالیة من الدافع لتجنب الفشل فركزوا على قیم العمل المفیدة أما

النتائج أن الطالب ذوي المستویات العالیة من فاعلیة الذات یتمّیزون بمستویات مرتفعة في الدافع 

  .لإلنجاز

ئیًا بین فاعلیة الذات والدافع التي توصلت إلى وجود عالقة موجبة ودالة إحصا) 2011 (دراسة الدوسري-

  .لإلنجاز

التي بّینت أن غالبیة أفراد العینة تمّیزوا بمستوى من الكفاءة الذاتیة المدركة ) 2012(دراسة یعقوب -  

المتوسطة، وأن متغیري دافعیة اإلنجاز والتحصیل األكادیمي من أكثر المتغیرات قدرة على التنبؤ بمستوى 

  .الكفاءة الذاتیة المدركة

الذات التي أظهرت أن معظم أفراد عینة الدراسة تمّیزوا بمستوى مرتفع من فاعلیة ) 2012(دراسة سالم -  

  .القة موجبة ودالة بین المتغیریناإلنجاز الدراسي، وكشفت النتائج وجود ع ودافعیة

 :والفروق الفردیة بین المتفّوقین دراسیاً والمتأخرین الدافع لإلنجاز - 10

من الدراسات التي تناولت الفروق بین المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین فیالدافع لإلنجاز یمكن تصنیفها إلى    

 : فئتین من الدراسات وهي

نتائجها وجود فروق دالة بین المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین  وتشمل الدراسات التي أثبتت: الفئة األولى- أ

  :في الدافع لإلنجاز وهي

التي بّینت أن األداء الدراسي للطالب المتفّوقین في المدارس الثانویة ) Burgess,1957( برجس ةدراس-

  ).311، ص2009عن صرداوي، ( داد بزیادة الدافع لإلنجاز لدیهمیز 

التي أشارت إلى وجود عالقة موجبة دالة بین التحصیل الدراسي ) 1983(دراسة األعسر وآخرون -

عن ( المثابرة والنجاح والفشل، ومعناه وجود فروق دالة بین أفراد عینة الدراسة ودافعیة اإلنجاز في أبعاد

  .)169، ص2009الغامدي، 

التي أشارت إلى وجود فروق في الدرجة الكلیة لإلنجاز بین المتفّوقین دراسیًا ) 1985(دراسة التركي -

  .)170- 169، ص2009عن الغامدي، ( لصالح المتفّوقین دراسیا ،واألقل تفّوقا

التي توصلت إلى وجود ارتباط إیجابي ذي داللة إحصائیة بین مستوى التحصیل ) 1986(دراسة الحامد -

  .)54، ص2000عن الخلیفة، ( والدافعیة لإلنجاز

لصالح ذوي  ،التي توصلت إلى وجود فروق جوهریة في الدافع لإلنجاز) 1987(دراسة محمد رمضان-

 .)53-52، ص2000عن الخلیفة، ( التحصیل الدراسي المرتفع
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التي كشفت عن وجود فروق جوهریة بین المتفّوقین والمتأخرین ) 1990(دراسة مرزوق عبد المجید -

وأشار الباحث إلى أن الدافع لإلنجاز من شأنه تحقیق قدر . دراسیا في الدافع لإلنجاز لصالح الفئة األولى

  .)53، ص2000عن الخلیفة، ( فةأكبر من النجاح في المواقف التعلیمیة المختل

  التي أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائیًا  (Pokay & Bloomfield, 1990)دراسة بوكي وبلومنفیلد -

  ).99، ص2006عن العلي وسحلول، ( ل الدراسي تعزى للدافعیة لإلنجازفي التحصی

ین درجات الطالب في التي توصلت إلى وجود ارتباط موجب ودال إحصائیًا ب) 1991(دراسة محمود -

  .)100، ص2007عن بن زاهي، ( أبعاد دافعیة اإلنجاز ودرجات التحصیل الدراسي

ذوي  حصائیًا في الدافعیة لإلنجاز بینالتي أشارت إلى وجود فروق دالة إ) 1993(دراسة مومني -

  . )100، ص2006عن العلي وسحلول، (التحصیل الدراسي المرتفع وذوي التحصیل المنخفض

التي كشفت وجود فروق دالة إحصائیا بین المتفّوقین والعادیین في التفسیرات ) 1996(دراسة السید -

  . )113، ص2008عن یوسف، ( لصالح المتفّوقین ،السببیة لبعض أبعاد الدافعیة لإلنجاز

التي أشارت إلى عدم وجود فروق في الدافعیة لإلنجاز بین ذوي التحصیل ) 1996(ي ر از دراسة الف-

  .)100، ص2006عن العلي وسحلول، ( الدراسي المرتفع وذوي التحصیل المتدني

التي هدفت التعرف على الطلبة الناجحین والفاشلین وعالقته بدافعیة اإلنجاز ) 2000(دراسة الصافي -

في جوانب ) المتفّوقین دراسیا(وتوصلت إلى وجود فروق بین الطالب مرتفعي ومنخفضي دافعیة اإلنجاز 

  .ة والجهد في المواد الدراسیة، لصالح مرتفعي الدافعیة لإلنجازالقدر 

التي أجرتها حول الدافعیة لإلنجاز لدى عینة من التالمیذ المقبلین على شهادة ) 2001( دراسة حداد-

البكالوریا ببعض المؤسسات التعلیمیة بالجزائر الوسطى، وأظهرت النتائج أن التالمیذ الذین تمیزوا 

  . مرتفع كانت دافعیتهم لإلنجاز عالیة مقارنة بزمالئهم العادیین والمتأخرین دراسیا بتحصیل دراسي

التي توصلت إلى أن الدافعیة تعد مؤشرًا ومؤثرًا مباشرًا في أداء  (Hermans, 2001)دراسة هیرمانز -

فعیة الطالب وتحصیلهم الدراسي، حیث أنه یمكن تفسیر كثیر من مظاهر السلوك اإلنساني في ضوء دا

  .)102، ص2011عن أبو هدروس والفرا، ( الفرد لإلنجاز

ي التي كشفت عن وجود فروق في الدافع لإلنجاز بین ذوي التحصیل الدراس) 2005(دراسة الشیادي -

  .                             )44، ص2013عن الصبحیة، ( لصالح الفئة األولى، المرتفع وذوي التحصیل المنخفض

التي توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائیًا في مستوى دافعیة اإلنجاز ) 2006( دراسة مجممي-

  . وكانت لصالح مرتفعي التحصیل الدراسي ،الدراسي بین مرتفعي ومنخفضي التحصیل الدراسي
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التي كشفت عن وجود فروق دالة إحصائیا في دافعیة اإلنجاز تعزى لمتغیر ) 2008(دراسة ملحم -

  . التحصیل الدراسي

بین المتفّوقین دراسیًا  التعرف عن الفروق في الدافع لإلنجازالتي هدفت إلى ) 2009( دراسة صرداوي-

والمتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي من التعلیم العام والتقني ببعض المؤسسات التعلیمیة لمقاطعة 

أكادیمیة الجزائر الوسطى الناحیة الشرقیة، وتوصلت النتائج إلى وجود  الدار البیضاء التابعة لمفتشیة

.                              لصالح المتفّوقین ،فروق دالة إحصائیًا في الدافع لإلنجاز بین المتفّوقین والمتأخرین دراسیاً 

 أبعادقین والعادیین في التي توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائیًا بین المتفّو ) 2009(دراسة الغامدي -

، الشعور وٕاتقانالسعي نحو التفوق، التخطیط للمستقبل، المثابرة والنضال، أداء األعمال بسرعة (

لصالح المتفوقین،  ،)بالمسؤولیة، الثقة بالنفس وامتالك القدرة، المنافسة، التغلب على العوائق والصعوبات

  .              ینوبعد المكافآت المادیة والمعنویة لصالح العادی

التي توصلت إلى وجود فروق بین مرتفعي ومتدني التحصیل من ) 2010(دراسة العلوان والعطیات -

    .)47، ص2013عن الصبحیة، ( لصالح ذوي التحصیل المرتفع ،طالب الجامعة

ز لدى التي كشفت عن وجود ارتباط دال بین التحصیل الدراسي والدافع لإلنجا) 2012(دراسة بودربالة -

  .طالب الجامعة، ومعناه وجود فروق دالة في الدافع لإلنجاز بین أفراد عینة الدراسة

إلى عدم وجود فروق دالة بین المتفّوقین دراسیًا  نتائجها وتشمل الدراسات التي توصلت: الفئة الثانیة-ب

  :والمتأخرین في الدافع لإلنجاز وهي

 التي توصلت إلى عدم وجود عالقة بین الدافعیة لإلنجاز والتحصیل الدراسي) 1996( دراسة الرندي-

  . )174- 173، ص2009عن الغامدي، (

التي كشفت عن عدم وجود عالقة بین الدافع لإلنجاز (Luiza & al,. 1998)  دراسة لویزا وآخرون-

عن عال محمد، ( في الدافع لإلنجازوالتحصیل الدراسي، ومعناه عدم وجود فروق بین أفراد عینة الدراسة 

 .  )44، ص2009

إلى عدم وجود عالقة بین الدافعیة  االتي توصلت) 2009(دراسة الغافزي ، و )2005(دراسة البیطار -

  .)47-46، ص2013عن الصبحیة، ( لإلنجاز ومستوى التحصیل الدراسي

ارتباطیة دالة إحصائیًا بین  التي كشفت عن عدم وجود عالقة) 2012(دراسة سالم وقمبیل والخلیفة -

الدافعیة لإلنجاز والتحصیل الدراسي، ومعناه أنه ال توجد فروق بین ذوي التحصیل الدراسي المرتفع وذوي 

 .التحصیل المنخفض
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 : والفروق بین الجنسین الدافع لإلنجاز - 11

  :یمكن تقسیمها إلى فئتین ،من الدراسات التي تناولت الفروق بین الذكور واإلناث في الدافع لإلنجاز

وتشمل الدراسات التي أسفرت نتائجها عن وجود فروق دالة بین الذكور واإلناث في الدافع  :الفئة األولى- أ

  :لإلنجاز وهي

قدرة في الدافع لإلنجاز  التي كشفت أن الذكور أكثر) Deaux & Taynor,1973(دراسة دیو وتاینور -  

  . من اإلناث

 ة إحصائیة في دافعیة اإلنجاز بینالتي توصلت إلى وجود فروق ذات دالل )1981(دراسة عمارة -

  .)102، ص2008عن یوسف، ( الجنسین لصالح الذكور

التي توصلت إلى وجود فروق دالة بین الجنسین ) Lipman & Blumen,1983(دراسة لیبمان وبلومن -

  في الدافع لإلنجاز لصالح الذكور، ألن التنشئة االجتماعیة في المجتمع األمریكي تشجع الذكور 

  .وبعض المهارات المعرفیة بالمقارنة إلى اإلناث ،على إنماء الدافع لإلنجاز

فروق بین الطالب والطالبات في الدافع التي توصلت إلى وجود ) Castanel,1983(دراسة كاستنال -

  . )101، ص2007عن بن زاهي، ( لإلنجاز تعود إلى الجنس

توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائیًا بین الجنسین في مستوى الدافع لإلنجاز، ) 1984(دراسة المري -

، 2007عن بن زاهي، ( حیث كان متوسط درجات الطالبات أعلى من متوسط درجات الطالب

  .)101-101ص

التي أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائیًا بین البنین والبنات في الدافع ) 1989(دراسة الشناوي -

  .)100، ص2007عن بن زاهي، ( لإلنجاز

فیما یتعلق بمتغیرات المیل لإلنجاز  ،التي توصلت إلى تفّوق الذكور على اإلناث) 1989(دراسة حسن -

  .)6، ص2003عن عبد الحمید، ( معرفةوالشخصیة اإلنجازیة والحاجة إلى ال

عن عبد ( ث أكثر دافعیة لإلنجاز من الذكورالتي أشارت إلى أن اإلنا) 1991(دراسة عبد الفتاح -

  .)6، ص2003الحمید، 

العتقادهن في تأثیر  ،التي كشفت أن اإلناث أقل دافعیة لإلنجاز من الذكور (Lee, 1992) دراسة لي-

العوامل الخارجیة على نجاحهن، وضعف معتقداتهن عن القدرة والمیل لتجنب مواقف المنافسة وعدم 

 .)8، ص2003عن عبد الحمید، ( ن تدعیما إیجابیا في حالة نجاحهنالطموح، أو ألنهن ال یتوقع
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متوسطات الذكور واإلناث التي كشفت على وجود فروق دالة إحصائیًا بین ) 1995(دراسة العمران -  

  .)71-70، ص2007عن أبو حجلة، ( على مقیاس دافعیة اإلنجاز لصالح اإلناث

عن ( التي أشارت إلى وجود فروق بین الذكور واإلناث في الدافعیة لإلنجاز) 1997(دراسة المشعان -

  .)104-103، ص2008بوجطو، 

عن ( ق بین الذكور واإلناث في الدافعیةالتي توصلت إلى وجود فرو ) 2010(دراسة العلوان وعطیات -

  .)47، ص2013الصبحیة، 

التي كشفت عن وجود فروق بین الذكور واإلناث  (Shekhar & Devi, 2012)دراسة شخار ودیبي -

  .في الدافعیة لإلنجاز لدى طالب الجامعة

 .في دافعیة اإلنجاز لصالح الذكور التي توصلت إلى وجود فروق بین الجنسین) 2012(دراسة حمري -

التي توصلت إلى وجود فروق في متوسطات طلبة الصف العاشر في مستوى ) 2014(دراسة القلهاتي -

  .ترجع إلى متغیر الجنس ولصالح اإلناث ،الدافعیة لإلنجاز األكادیمي

دافع لإلنجاز بین إلى عدم وجود فروق في ال نتائجها وتشمل الدراسات التي توصلت :الفئة الثانیة-ب

  : الجنسین وهي

التي توصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین الجنسین في الدافعیة ) 1991(دراسة دویدار -

  .)6، ص2003عن عبد الحمید، ( لإلنجاز

التي أشارت إلى عدم وجود فروق جوهریة في الدافع لإلنجاز بین ) 1991(دراسة عبد الخالق والنیال -

  .)101- 100، ص2008عن بوجطو، ( اثالذكور واإلن

التي توصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین  (Otero & al, 1992)دراسة أتیرو وزمالئه -

  . )141، ص2007عن بني یونس، ( الطالب والطالبات في الدافع لإلنجاز

التي توصلت إلى عدم وجود تأثیر ذي داللة إحصائیة لمتغیر الجنس في ) 1996( اريفز دراسة ال-

  .)43، ص2013عن الصبحیة، ( الدافعیة لإلنجاز

التي كشفت عن عدم وجود فروق دالة إحصائیا في دافعیة اإلنجاز الدراسي بین ) 2002(دراسة عطیة -

  .)118، ص2013عن الجبوري، ( الجنسین

 التي كشفت عن عدم وجود فروق بین الجنسین في الدافعیة لإلنجاز (Willke, 2004)دراسة ویلكي -

  .)55، ص2011عن بركات وكفاح، (
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التي توصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیا في درجة دافعیة ) 2007(دراسة العساف والسعود -  

  .اإلنجاز ترجع إلى متغیر الجنس

جود فروق دالة إحصائیا في الدافع لإلنجاز تعزى التي توصلت إلى عدم و ) 2007(دراسة أبو حجلة -

  .إلى متغیر الجنس

  .التي توصلت إلى عدم وجود دالة فروق بین الجنسین في الدافع لإلنجاز (2009) دراسات صرداوي-

التي كشفت عن عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات درجات األفراد ) 2011(دراسة شلبي -

  .جاز ترجع إلى متغیر الجنسعلى مقیاس دافعیة لإلن

التي توصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین الذكور واإلناث في ) 2012(دراسة قدوري -

  .الدافعیة لإلنجاز

التي كشفت على عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في دافعیة ) 2012(دراسة سمارة وسمارة والسالمات -

  . تعزى إلى متغیر الجنس ،اإلنجاز

أو ، االطالع على الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة المتعلقة بعالقة الدافع لإلنجاز بفاعلیة الذات بعد   

  :نقدم جملة من المالحظات ،تلك التي تناولت الفروق بین المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین من الجنسین

فاعلیة الذات والدافع لإلنجاز  أن جل الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة التي تناولت العالقة بین- 1

  . أثبتت نتائجها وجود ارتباط موجب دال بین المتغیرین

كانت  والمتأخرین في الدافع لإلنجاز الفروق بین المتفّوقین دراسیاً  الدراسات التي تناولتالبحوث و  أن- 2

لة لصالح حیث نجد أن عددًا منها أسفرت نتائجها عن وجود فروق دا ،نتائجها متناقضة ومتضاربة

  . المتفّوقین دراسیًا، بینما مجموعة أخرى كشفت نتائجها عن عدم وجود فروق بین الفئتین

كانت نتائجها متناقضة  الفروق بین الذكور واإلناث في الدافع لإلنجاز أن الدراسات التي تناولت- 3

وتارة ، الذكور صالحل تارة حیث نجد أن مجموعة منها أثبتت نتائجها وجود فروق دالة ،ً ومتضاربة أیضا

  . في حین مجموعة أخرى أسفرت نتائجها عن عدم وجود فروق بین الجنسین أخرى لصالح اإلناث،

أن مسألة الفروق بین المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین من الذكور واإلناث لم تحسم بعد، ولعل هذا - 4

قد یرجع إلى عوامل معینة مثل اختالف األطر النظریة للباحثین واإلطار  ،التضارب والتناقض في النتائج

وكذا ، الحضاري والثقافي الذي تتمّیز بها كل دراسة، وتباین طبیعة البیئات التي تمت فیها هذه الدراسات

 .اختالف الحقبة الزمنیة التي أجریت فیها
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اختیار أداة الدراسة المناسبة من مثل  ،نةجواب معیالطالبة من هذه الدراسات السابقة في استفادت - 5

مما سهل مهمة الطالبة في اختیار  ،الدراسةالدافع لإلنجاز لدى أفراد عینة مجموعة مقاییس هدفت قیاس 

  .بالدافع لإلنجازالمتعلق  إثراء الفصل النظريالدراسات الطالبة في  هذه ساعدت، المقیاس

السابقة في تفسیر ومناقشة النتائج التي تم التوصل إلیها في الجانب استفادت الطالبة من الدراسات كما    

ًا من جهة أولى، الفروق بین المتفّوقین دراسی ین فاعلیة الذات والدافع لإلنجازالمیداني والمتعلقة بالعالقة ب

من  السالف ذكره من جهة ثانیة، الفروق بین الذكور واإلناث في المتغیر والمتأخرین في نفس المتغیر

  .الیة مع نتائج الدراسات السابقةبط نتائج الدراسة الحر جهة ثالثة، و 

  :خالصة

أخذ موضوع الدافعیة عامة، والدافع لإلنجاز خاصة مكانًة بارزًة من بین الموضوعات التي تناولها   

تمام العدید السیكلوجیون قدیمًا وحدیثًا، وعلى الرغم من كونهما مفهومین افتراضیین إًال أنهما استقطبا اه

إذ أصبح محل نقاش وجدل، وبقي من أكثر المیادین التي حظیت بالبحث والدراسة في علم  ،من الباحثین

  . نفس الشخصیة وفي علم النفس االجتماعي وعلم النفس التربوي

یالحظ على مفهومي الدافعیة والدافع لإلنجاز صعوبة التعریف والتحلیل، كما یالحظ أیضًا تعدد وتنوع    

الفكریة واإلطار  الباحثین وهذا راجع إلى اختالف منطلقات ،األطر النظریة التي تناولت الدافع لإلنجاز

ذي ینتمون إلیه، وٕالى اختالف نظرتهم لإلنسان والسلوك اإلنساني، وٕالى اختالف مبادئ النظري ال

تؤثر في تكوین الدافع  كما یالحظ كثرة وتنوع العوامل التي. المدارس السیكولوجیة التي ینتمون إلیها

سواء الذاتیة التي تتعلق بالفرد أو المحیطة به أسریة كانت أو مدرسیة، وأن هذه العوامل منفردة  ،لإلنجاز

 .أو مجتمعة تسهم في رفع أو خفض مستویات الدافع لإلنجاز لدیه



خامسالفصل ال   

ناالتفّوق والتأخر الدراسی  

 تمهید

  .التفوق الدراسي: الجزء األول

  :التفّوق: أوال

  .المعنى اللغوي واالصطالحي للتفوق   - 1

  .المصطلحات المستخدمة للتعبیر عن التفوق   - 2

  .التفوق الدراسي: ثانیا

 .المعنى االصطالحي للتفوق الدراسي  - 1

  .مراحل تطور مفهوم التفوق الدراسي: ثالثا

  .النظریات المفسرة للتفوق والتفوق الدراسي :رابعا

  .العوامل المؤثرة في التفوق الدراسي: خامسا

  .خصائص المتفوقین دراسیا: سادسا

  .التأخر الدراسي: الجزء الثاني

  .المعنى اللغوي واالصطالحي للتأخر الدراسي: أوال

  .عالقة مفهوم التأخر الدراسي ببعض المفاهیم القریبة منه: ثانیا

  .خصائص المتأخرین دراسیا: ثالثا

  .أنواع التأخر الدراسي: رابعا

 .أسباب التأخر الدراسي: خامسا

 خالصة
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  :تمهید

ظاهرتین تربویتین حظیتا بتفكیر علماء التربیة وعلماء النفس منذ فترة یعد التفّوق والتأخر الدراسیین    

 ومازالت تعتبر من أهم المواضیع التي تثیر اهتمام التربویین ،طویلة

التي شغلت بال المربین  ،فالتفّوق أو التأخر الدراسي ظاهرة متعددة األبعاد .والوالدین والمتعلمین أنفسهم 

واآلباء ومسؤولي قطاع التربیة والتعلیم، فهي ظاهرة نفسیة وتربویة واجتماعیة، تواجه كل من له صلة 

  .التعلمیة-بالعملیة التعلیمیة

بعناصره المختلفة، والثاني یتناول التأخر األّول یتناول التفّوق الدراسي : ویتضمن هذا الفصل جزئین   

  .أیضاً  الدراسي بمختلف عناصره

 التفّوق الدراسي: الجزء األول

 :قالتفّو : أّوال

فقد استخدمت مفاهیم . ق البشري الكثیر من الباحثین إلى الدراسةدفع موضوع المفاهیم في مجال التفّو    

ز به المتعلم من استعدادات عالیة كالنبوغ واالمتیازوالعبقریة مختلفة للداللة على ما یتمیّ  كثیرة ذات معانٍ 

  ).12، ص 2003عبد الغفار، (ق والموهبة والتفّو 

 :قلتفّو ل معنى اللغوي واالصطالحيال - 1

والفوق نقیض ق من الفوق، لو وارتفاع الشأن في ناحیة ما، والتفّو ق من الناحیة اللغویة هو العُ التفّو    

فاق الرجل أصحابه أي فضلهم وعالهم بالشرف، ورجل : "في لسان العرب البن منظور هو قوالتفّو . تحت

الشيء الجید في كل ": ق في المعجم الوسیط هووالتفّو ". ق على قومه في العلمفاق في العلم أي متفّو 

(ه وترفع عنهمق هو الذي فاق قومشيء، والممتاز عن غیره من الناس، أي أن المتفّو  عن " 

 .)22، ص2007الصاعدي،

ترد إما كمرادفة في المعنى " قالتفّو " كلمة فمن الناحیة اللغویة تتفق المعاجم العربیة واالنجلیزیة على أن   

، 1999جروان، (، وٕاما بمعنى قدرة موروثة أو مكتسبة سواء أكانت قدرة عقلیة أم قدرة بدنیة "موهبة"لكلمة 

ء سوا ،التداخل في معنى المصطلحین یرجع إلى االستخدامات المتباینة من قبل الباحثینولعل ). 43ص 

  .األجنبیة وفي المؤلفات والبحوث العربیة أ

شف بوضوح عن تك التفّوق ن المراجعة الشاملة لما كتب حول موضوعإف، أما من ناحیة االصطالح   

. األمر یبدو أكثر تشعبًا وتعقیداً ، فوالمربین وغیرهممتفق علیه بین الباحثین عدم وجود تعریف عام 
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باإلضافة إلى حالة الخلط وعدم الوضوح في استخدام ألفاظ مختلفة للداللة على القدرة أو األداء غیر 

 ولقد أشار أبراهام .الرجل العاديالعادي في مجال من المجاالت، وال فرق في ذلك بین األكادیمي و 

)Abraham ( 113ق، حیث جمع أحد طالبه حوالي المسرف في تعریف مصطلح التفّو إلى التضارب 

  ).105، ص 1990عن عبد اللطیف، (ق ضمنها بحثًا دراسیًا قام بإجرائه مصطلحًا للتفّو 

ق في تحدید التفّو  ،وقد یعكس هذا مدى حیرة الباحثین والمتخصصین في المجاالت التربویة والتعلیمیة   

للداللة على ملكیة االختراع في القرن ) Genius( ع استخدام مصطلح العبقریةولقد شا. وتعریفه وتقدیره

 فقد شاع استخدامه مع أوائل النصف الثاني من القرن) Giftedness( أما مصطلح الموهبة. الثامن عشر

ثم . في نشاطات غیر أكادیمیة) Talent( قالعشرین، وكانت الفكرة الشائعة أن المقصود به هو التفّو 

تطور استخدامه بناء على نتائج كثیر من البحوث، حیث أصبح مفهوم الموهبة شامًال لكل من یرتفع 

، ص ص 1989القریطي، (دائه عن مستوى العادیین في المجاالت األكادیمیة وغیر األكادیمیة أمستوى 

34-35.(  

ي         ز وممتاز وذكّ ق ومبدع ومتمیّ موهوب ومتفّو  :وقد جرت العادة على استخدام ألفاظ من مثل   

وبالمثل تستخدم في اللغة اإلنجلیزیة كلمات          . بمعنى واحد أو بمعان غیر واضحة وغیر محددة

للداللة على قدرة استثنائیة في ) Creative,Able,Gifted,Talented,Superior ,Intelligent(مثل 

وال یخفى أن هذا الوضع یزید من تعقید مهمة الباحثین والمربین            . رها المجتمعمجال من المجاالت التي یقد

  ).43، ص 1999جروان، (ق من الناحیة التربویة في تحدید مفهوم الموهبة والتفّو 

وذلك باختالف اتجاهاتهم النظریة وخبراتهم  ،ق والموهبةولقد اختلف الباحثون في تعریف مفهومي التفّو    

تعني ) Giftedness( واتفقت المعاجم العربیة واالنجلیزیة من الناحیة اللغویة على أن الموهبة. ملیةالع

إما كمرادفة في ) Talent( بینما ترد كلمة التفَوق. قدرة استثنائیة أو استعدادًا فطریًا غیر عادي لدى الفرد

جروان، ( سواء أكانت قدرة عقلیة أو قدرة بدنیة ،وٕاما بمعنى قدرة موروثة أو مكتسبة ،المعنى لكلمة الموهبة

     .)43، ص1999

كما ظهر الخلط وعدم . فیقتصر معناها على القدرة الفطریة أو الموروثة) Giftedness( أما كلمة   

وردت بمعان ) Gifted( فكلمة. التمییز في المعنى االصطالحي بین المفهومین في المؤلفات العربیة

وقد . بمعنى واحد وهو موهوب )Talented( بینما وردت كلمة. ز وموهوبمتفَوق ومتمیّ : من بینها مختلفة
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هذه الحالة ناجمة عن مشكلة الترجمة كما تعكسها قوامیس اللغة العربیة والتربیة التي تعَرب تكون 

وتترجمها  )Talented(و) Gifted( فهذه القوامیس ال تفرق بین كلمتي. المفردات والتعبیرات االنجلیزیة

  ).264، ص2009عن صرداوي، ( بنفس المعنى إلى موهوب

 ولویس ،)Terman( ترمان :ولقد اتبع بعض الباحثین في تعریفاتهم للتفَوق محك الذكاء مثل   

)Lewis(، وهولنجورث )Hollingworth(، والیكوك )Laycock(، واتبع البعض اآلخر محك . وغیرهم

وعبد السالم عبد  ،)Carson( وكارسون ،)Durr( ودیور ،)Passow( التحصیل الدراسي مثل باسو

  . الغفار وغیرهم

بینما یرى باحثون آخرون ضرورة عدم االكتفاء بمحك واحد لتعریف التفَوق، بل یجب االعتماد على    

وآراء المدرسین وسجالت المدرسة واختبارات القدرات الخاصة وما  الذكاء والتحصیل :كثر من محك مثلأ

 ،)Dehaan( ودیهان ،)Kilpatrick( وكلباتریك ،)Witty( ویتي :إلى ذلك، ومن هؤالء الباحثین نجد

  . وغیرهم، )Havighurst( هافجرستو 

تصنیف تعریفات التفَوق إلى أنه یمكن ) 58-49، ص ص 2002(جروان ویشیر فتحي عبد الرحمان    

 :وهي كاآلتي ،البارزة لكل منهامة إلى أربع مجموعات على أساس الخلفیة النظریة أو الس

  :الكمیة/ التعریفات السیكو متریة- أ

نحنى التي تعتمد أساسًا كمیًا بداللة الذكاء أو التوزیع النسبي للقدرة العقلیة حسب مُ  التعریفات وهي    

مثًال كأن نقول  .والذي یمكن ترجمته إلى مئینیات أو نسب مئویة أو أعداد ،التوزیع االعتدالي الطبیعي

فأكثر، أو هو كل  130بینیه للذكاء - الطالب المتفّوق هو كل من كانت نسبة ذكائه على مقیاس ستانفورد

رسة أو المنطقة طالبًا من مجتمع المد 50أو أعلى  %5أو یقع ضمن أعلى  95من یقع فوق المئین 

  .التعلیمیة أو القطر على محك معّین للمقیاس أو االختبار

  :السلوكیةتعریفات السمات -ب

عَرف على المتفَوقین والموهوبین، وتستخدم تالتي تصلح كإطار مرجعي لتعریف التفَوق والموهبة والوهي    

وتوصلت  .فیها مقاییس وأدوات لتقدیر درجة وجود السمة لدى الطفل تقدیرًا موضوعیًا وصادقًا إلى حد ما

إلى نتیجة مفادها أن المتفّوقین یظهرون أنماطًا من السلوك أو السمات التي  ثدراسات ترمان وهولنجور 
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حب االستطالع الزائد، تنوع المیول وعمقها، سرعة التعلم واالستیعاب، : تمّیزهم عن غیرهم، ومن أبرزها

  .االستقاللیة، حب المخاطرة، القیادیة، المبادرة والمثابرة

  :المجتمعالتعریفات المرتبطة بحاجات وقیم - ج

من دون اعتبار یذكر  جابة واضحة لحاجات المجتمع وقیمهالتي تنطوي على است وهي التعریفات   

 .لحاجات الفرد نفسه

  :التعریفات التربویة المركبة-د

التي تتضمن إشارة واضحة للحاجة إلى مشروعات أو برامج تربویة متمایزة لتلبیة احتیاجات  وهي   

مكتب التربیة  وتندرج ضمن هذا اإلطار تعریفات. األطفال الموهوبین والمتفَوقین في مجاالت عدة

وجانییه  ،)Tannenbaum( تاننبومو  ،)Gallagher( وجلجار ،)Renzulli( رنزولياألمریكي و 

)Gagne(.  إن االتفاق على تعریف عام لمفهوم مجرد كالتفَوق والموهبة أمر صعب، وفي هذا الصدد

یشیر عبد السالم عبد الغفار إلى صعوبة تحدید التفَوق كمفهوم نفسي، ألن التفَوق مفهوم ثقافي مثله في 

سبي یختلف من هوم افتراضي نمثل غیره من المفاهیم المستخدمة في مجال علم النفس، وهو مف ،ذلك

  ).33، ص 2003عبد الغفار، (إلى جماعة باختالف مستویات الحیاة  جماعة

ومن ثم تعدد  ،دیور أن صعوبة وضع تعریف جامع مانع لمفهوم التفَوق یشیر إلى تعدد مجاالته رأىو    

  ).521، ص 2001عن الزیات، (محكاته 

ق كغیره من المفاهیم والمصطلحات النفسیة قین إلى أن مفهوم التفّو ویشیر البحث في مجال المتفّو    

ق ال یحظى أن التفّو ) 2009( حیث یرى سلیمان عبد الواحد ،والتربویة یصعب وجود إجماع على ماهیته

عن (بتعریف واحد، وٕانما یختلف الباحثون حول تعریفه باختالف اتجاهاتهم النظریة وخبراتهم العملیة 

  ). 41، ص2009إبراهیم،

  :ات عدیدة نذكر البعض منها وهيق تعریفوللتفّو 

، ص 2012عن إبراهیم،( "القدرة على االمتیاز في التحصیل" :بأنه قالتفّو ) 1961( محمد نسیم عّرفو -

64.(  
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نوع من اإلرادة العقلیة الماهرة " :ق بأنهالتفّو ) Wagner( وواجنر) Sternberg( وعَرف ستنیرنبرج-

البنائیة والفرضیة، وتقوم على التكیف للظروف البیئیة المختلفة    :للذات التي تنطوي على خاصیتین هما

  ).43، ص2002الزیات،عن ( "والمواقف الجدیدة

المصطلح األكثر عمومیة من ق أو الموهوب أنه على المتفّو  )1992( ویطلق الشخص والدماطي- -

، 1992الشخص والدماطي، (وأنه ینطبق على من یتمتعون بذكاء مرتفع  ،"ق تحصیلیاالمتفّو "مصطلح 

  ).202ص 

ق في مجال معین ینتج وهو أنه تفّو  ،قأن جانییه قد أكد على تعریف للتفّو ) 2002( نهى حامد أضافتو -

وٕاحاطته  ،وٕاتقان المهارات المتعلقة بهذا المجال ،استغالل استعداداته الفطریة ىعن قدرة الفرد عل

والتي تتمثل في سماته الشخصیة كاالستقالل والثقة بالنفس والتفاعل  ،جموعة من العوامل الشخصیةبم

والمدرسة ) األقران-المعلمون-األسرة(وعوامل بیئیة والتي ترتبط بالبیئة المحیطة بالفرد ، االجتماعي

  ).140، ص2002حامد، (والنوادي والبرامج التربویة 

ق مفهوم یعكس معنى ویتفق إبراهیم سلیمان عبد الواحد مع ما أورده عبد المطلب القریطي من أن التفّو    

تفعیل وتشغیل ما لدى الفرد من استعدادات وطاقات فطریة غیر عادیة، والذي قصد به بلوغ الفرد مستوى 

ه االجتماعیة، في مجال أو كفاءة أداء فوق المتوسط بالنسبة ألقرانه ممن هم في مثل عمره الزمني وبیئت

  ).156-155، ص ص 2005القریطي، عن (أكثر من مجاالت النشاط اإلنساني 

زا مقارنة مع المجموعة العمریة التي ینتمي ق هو الذي یظهر أداء متمیّ وعَرف فاروق الروسان أن المتفّو -

التحصیل اعیة العالیة، القدرة على القدرة العقلیة، القدرة اإلبد: إلیها في واحد أو أكثر من القدرات التالیة

زة، القدرة على المثابرة وااللتزام والدافعیة العالیة القدرة على القیام بمهارات متمیّ  األكادیمي المرتفع،

  ).125، ص 1996الروسان،(والمرونة واألصالة في التفكیر 

في (هو الذي یتوافر لدیه االستعداد أو اإلمكانیة لیصبح منتجا لألفكار  :ق بأنهوعَرف تاننببوم المتفّو -

 ومادیاً  واجتماعیاً  وعاطفیاً  وعقلیاً  التي من شأنها تدعیم الحیاة البشریة أخالقیاً  ،)مجاالت األنشطة كافة

  ).63، ص 1999عن جروان،( وجمالیاً 

ذي له مستوى مرتفعا من الذكاء العام بمفهوم ال" :ق بأنهالمتفّو ) 1997( ف عبد السالم عبد الغفاروعّر -

  ). 23، ص 1997عبد الغفار، ( "120بحیث ال یقل معامل الذكاء عن  ،سبیرمان

  بین الباحثین التعریف الذي  أن من أكثر التعریفات التي تقلت قبوالً ) 1999( سمیرة عبد الوهاب توذكر -
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قین هم أولئك الذین یمتازون بقدرات على أن الموهوبین والمتفّو  تبناه مكتب التربیة األمریكي الذي ینص

وقدرة  عالیة، وقادرون على القیام بأداء عال، ویظهرون قدرات تحصیلیة وعقلیة، وابتكار أو تفكیر منتج

  ).60، ص1999عبد الوهاب،(قیادیة، وفنون بصریة أو أدائیة مرتفعة 

  :التفّوق لتعبیر عنلالمصطلحات المستخدمة  -2

هناك الكثیر من المفاهیم والمصطلحات التي ارتبطت بالتفوق الدراسي بشكل أو بآخر، غیر أن البحث    

  :سیقتصر على البعض منها وهيالحالي 

  :ق العقليالتفّو -1.2

مثل ترمان  ،ق العقليیستخلص عبد المطلب القریطي من عدة تعریفات تصدت لتحدید مفهوم التفّو    

)Terman,1925(،  وسیشور)Seashore,1927(،  وجالتون)Galton,1969(،  وفرنون وآخرون

)Vernon &al.,1977(،  وعبد الغفار)أنها تتفق  ،)1981(ومرسي  ،)1981(والقریطي  ،)1977

ق مع ما ذهب إلیه كل سواء من حیث تأكید كل منها على االستعداد لألداء العالي أو تعدد مجاالت التفّو 

وغیرهم  ،)Kirk,1972(وكیرك  ،)Fliegler & Bish,1959(وفلیجر وبیش  ،)Witty,1958( من ویتي

  ).15، ص2001سلیمان وأحمد،عن (من الباحثین 

ق العقلي في ضوء معامل وتلخص سامیة إبراهیم بعد عرضها لعدید من التعریفات لمصطلح التفّو    

 ولویس ،)Hildreth,1938( وهیلدریث ،)Hollingworth,1926( وما ذكره كل من هولنجورث ،الذكاء

)Lewis,1943(، وترمان )Terman,1947(، وكارسون )Carson,1964(، وعبد الغفار والشیخ 

 ،)Kilpatric,1961( وما ذكره كل من ویتي وكلباتریك ،، وتعریفه في ضوء التحصیل الدراسي)1966(

متعددة وما ذكره كل من  وتعریفه في ضوء محكات) 1977( وعبد الغفار ،)Lucito,1963( ولوسیتو

وعبد ، )Scheifele,1965( وكلباتریك وشیفیل ،)Dehean & Havighurst,1957(دیهین وهافجرست 

  ).19-15، ص ص 2001عن سلیمان وأحمد، ) (1966(الغفار والشیخ 

، حیث عرفه شابلن )األكادیمي( ق الدراسيق العقلي مصطلح التفّو ولقد تداخل مع مفهوم التفّو    

)Shaplin (ق في مهارة أو مجموعة من المهاراتاإلنجاز التحصیلي للفرد في مادة دراسیة أو التفّو  :بأنه، 

ویقدر بالدرجات طبقا لالختبارات المدرسیة أو الموضوعیة ،على التحصیل الدراسي المرتفع  التي تساعده

  ).12-11، ص ص 2001سلیمان وأحمد، (المقننة أو غیرها من وسائل التقویم 
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أن المعاجم ) 1999(حیث یرى فتحي جروان  ،ق من الناحیة اللغویةولقد تم التمییز بین الموهبة والتفّو    

سواء كانت عقلیة أو حسیة أو  ،ق هو قدرة موروثة أو مكتسبةالعربیة واألجنبیة قد اتفقت على أن التفّو 

أو استعدادا تعني قدرة غیر عادیةجسمیة أو سلوك اجتماعي أو قدرة على االتصال، بینما الموهبة فإنها 

  .فطریا لدى األفراد

 الفردقدرة أو استعداد فطري لدى  :إلى أن الموهبة هي) Gross(وفي هذا اإلطار أیضا یشیر جروس    

مثل ، ق هو التمییز عن العادیین في جانب من الجوانبأن التفّو  یرى جلجارفي مجال أو أكثر، بینما 

  .أو الخصائص الجسدیة أو السلوك االجتماعي أو القدرة على االتصال القدرة العقلیة أو الحسیة

على        ،ق وموهوب دون الفصل بینهمااستخدام مصطلح متفّو ) Gagné,1985( وقد اقترح جانییه   

قین في مجاالت عدة اعتبار أن هذا الربط یؤدي إلى المساواة بین المتعلمین الموهوبین والمتفّو 

)Gagné,1985,p112.(  

ق حیث أشار خضر إلى أن مصطلحي التفّو  ،مع ما طرحه جانییه) 2000(ویتفق فخري خضر    

ویشیران إلى امتالك الفرد قدرة عقلیة بشكل عام وقدرة على االبداع        ،والموهبة مترادفان إلى حد ما

  ).332، ص2000خضر،(یرتفعان عن متوسط أداء األفراد العادیین 

ق       إلى أن المراجع السیكولوجیة ال یوجد بها تعریفا واحدا محددا للتفّو ) 1999( انيویشیر محمد الحور    

االبتكاریة أو االبداع : ولذلك استخدم الباحثون مرادفات كثیرة لهذین المصطلحین منها ،أو الموهبة

)Creativity(،  والموهبة)Gifted(،  قوالتفّو )Talent(،  وفوق المتوسط)Above average (

  ).170، ص1999، الحوراني(

یرى عبد السالم عبد الغفار أن الموهبة مجموعة من القدرات  ،وفي إطار التمییز بین الموهبة واالبداع   

  ).26ت، ص .عبد الغفار، د(الشخصیة والظروف االجتماعیة والثقافیة للتعلیم والتحصیل 

، والفرد یكون موهوبا ون نتیجة لموهبةإلى أن االبداع یمكن أن یك )2002( بینما تشیر زینب شقیر   

ولكن لیس كل من لدیه ذكاء عال مبدع  ،واالبداع قد یكون نتیجة لدرجة ذكاء عالیة ولیس مبدعاً 

  ).40ص ، 2002شقیر،(
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قا أو موهوبا حتى یمكن اعتباره متفّو  ،إلى وجوب توافر ثالث خصائص للطفل) Arieti(ویشیر آریتي    

  ).25، ص2001 عن سلیمان وأحمد،( :وهي

  .وخاصة في مجال الفنون ،ق الذي یعبر عنه باألداء المتمیز أو اإلنتاجالتفّو -أ 

 ووضع األجزاء معا لتكون الكل متضمنة تفكیراً ،اإلبداع كما یعبر عنه بالتفكیر التباعدي أو التركیب -ب

  .أصیالً 

  . والتي ترتبط بالسلوك الذكّي  ،القابلیة التي تتضمن إمكانیة االستفادة من التدریس- ج

 ق العقلي عند كل من ترمانبعد تتبع عدة تعریفات للتفّو ) 1991( عبد الرحمان سلیمان- وسجل   

 ودیور ،)1977( وعبد الغفار ،)Laucock,1975( والیكوك ،)1931( وهولنجهورث ،)1925(

)Durr,1964(، ومارالند )Marland,1972(، ورنزولي )Renzulli,1978(،  والجمعیة األمریكیة

عن صرداوي، (:  ما یلي ق العقلي أهمهاعدة مالحظات حول مفهوم التفّو -، )1958( للدراسات التربویة

2009 ،255.(  

  .ق العقلي یمكن تحدیده في ضوء مستوى أداء فعلي قابل للمالحظة والقیاس والتجریبأن التفّو - أ

 اصرا على مجرد التحصیل في المجالبحیث لم یعد ق ،ق العقليأن هناك اتساع في مفهوم التفّو -ب

  .ق في مجاالت أخرى كالعالقات االجتماعیةبل أصبح هناك تأكید على التفّو  ،األكادیمي فقط

غیر أن هناك عوامل تحول  ،ققین لدیهم الطاقة واالستعداد للتفّو أن هناك احتمال لوجود أطفال متفّو - ج

  .عدادثمار هذه الطاقة وهذا االستدون است

  :العبقریة-2.2

 قین كثیر من الجدل حول لفظة العبقریة كاصطالح یطلق على التفوق البارزلقد أثار موضوع المتفّو    

ویعتبر هذا المصطلح من أقدم  .العادیین أو بامتیاز في الذكاء قوالقدرة على التعلم بدرجة تفّو 

المصطلحات استخداما، حیث استخدم في القرن الثامن عشر لیشیر إلى الملكة التي یستطیع صاحبها 

اكتشافا بارزا في مجال العلم وٕانتاجا أصیال في مجال الفن، واستخدم في القرن التاسع عشر على أوسع 

زة في العلم والفن واستطاعوا أن یحققوا ألنفسهم مدى لیدل على األشخاص الذین ورثوا طاقات عقلیة ممتا

ویفضل استخدام لفظة العبقریة في وصف األداء الذي ال یفوقه شيء في الجودة والدقة . شهرة واسعة

والخبرة، وعلیه یمكن وصف العبقري بأنه الشخص الذي یظهر نبوغا عالیا جدا، ویأتي بأعمال عبقریة في 
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، ویمكن وصف العباقرة )97، ص 1997زحلوق،( ي یقدرها المجتمعمجال أو أكثر من المجاالت الت

  .هذه الصفات في قمة فئة النابغین ق وارتفاع الذكاء واإلبداع بحیث تضعهم بالموهبة والتفّو 

أن العبقریة ال تقتصر فقط على وصف من ) 2000(ویذكر عبد المجید منصور ومحمد التویجري    

اء، بل قد تكون العبقریة في مجاالت أخرى تتصل بالتفوق والقیام لدیهم مستویات علیا في سلم الذك

  ).36، ص2000منصور والتویجري،(بابتكارات واستحداثات لم یتوصل إلیها األفراد العادیون 

أن العبقریة هي المقدرة على األداء الخارق في مجال ما، وعلى ) 2005( ویرى عبد المطلب القریطي   

كما أن  ،على المستوى اإلنساني -في هذا المجال- المستوى أو فائقة الندرة واألصالةتقدیم إنجازات رفیعة 

  ).160، ص2005القریطي،(العبقریة هي أقصى امتداد للموهبة 

  :الموهبة-3.2

ق في النصف الثاني من القرن العشرین استخدم مصطلح الموهبة أو الموهوب للتعبیر عن التفّو    

إلى انتشار  )3- 1، ص ص 2000النافع،(الوارد في  )Torrance(رانس قین، وقد أشار تو والمتفّو 

  :ا بمعان مختلفة على النحو التالياستخدام الموهبة في أمریكا وأروب

  .فأدى ذلك إلى الربط بین الذكاء والتحصیل ،قاستخدم مصطلح موهبة بمعنى التفّو -أ 

 .فتم التركیز على قدرات األصالة والمرونة والطالقة ،استخدم مصطلح موهبة بمعنى اإلبداع-ب

 .استخدم مصطلح موهبة بمعنى المواهب الخاصة في مجال معین مثل الفنون واآلداب- ج

ووضح  ،للموهبة تفسیراً ) 17، ص 2003حنورة، (و) 67، ص 2002جروان،(قدم جانییه الوارد في و    

 بالقدرات التي تنمو بشكل طبیعي غیر مقصود، والتي یطلق علیهاق، فربط الموهبة الفرق بینها وبین التفّو 

ق بالقدرات التي تنمو بشكل مقصود ومنظم، وبالمهارات التي ، في حین ربط التفّو "استعدادات"ة كلم

فالموهوب هو الفرد الذي یتمتع بقدرة . معین من مجاالت النشاط اإلنساني نت نتیجة خبرة في مجالتكّو 

 ق فهو الفرد الذي یتمتع بأداءتفّو أما الم. مجال أو أكثر من مجاالت االستعداد اإلنسانيفوق المتوسط في 

إلى نموذج ) 2001(وتشیر شقیر. ثر من مجاالت االستعداد اإلنسانيفوق المتوسط في مجال أو أك

ي ق، حیث تتضمن الموهبة مجاالت االستعداد العقلي واألكادیمجانییه للتمییز بین الموهبة والتفّو 

في حین . واإلبداعي واالستعداد االنفعالي واالجتماعي والحس حركي وغیرها من مجاالت االستعداد

ق الفني واإلدارة والتفّو القیادة ق في ق العقلي والتفوق األكادیمي والتفّو ق مجاالت التفّو یتضمن التفّو 

  .  والریاضي وفي مجاالت الحیاة األخرى
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  ق البد أن یكون موهوباً ینطوي على وجود موهبة ولیس العكس، فالمتفّو  قوتجدر اإلشارة إلى أن التفّو    

أن الموهبة هي قدرة ) 2000(ویذكر عبد المجید منصور ومحمد التویجري  .قولیس كل موهوب متفّو 

  ).30، ص2000منصور والتویجري،(خاصة موروثة كالقدرة الریاضیة أو الفنون عامة 

  ق، وتبدو في قدرات بارزة في مجال ن الموهبة شكل من أشكال التفّو أب) 2005(ویذكر عادل عبد اهللا    

  عبد اهللا(من األداء فیه  تجعل األفراد یحققوا مستوى مرتفعاً ، أكثر من مجاالت السلوك اإلنساني واحد أو

  ). 29، ص2005

  :االبداع-4.2

ویقوم هذا المعیار  .شيء جدیدختراع أو ابتكار عنها ا عملیة التي یقوم بها الفرد وینتجاإلبداع هو ال   

الذي یعتمد على ، ق في أي مجال من مجاالت الحیاة یأتي كثمرة للتفكیر االبتكاريعلى أساس أن التفّو 

  . القدرات االبتكاریة

رت نظریة ثالثیة الجوانب لتحدید أنماط التفوق التي یتمتع طّو  )Sternberg,1993,p84( ونقًال عن   

  :هيق بها التلمیذ المتفّو 

  .وفي هذا النمط یستطیع التلمیذ المتفوق أن یحلل وینقد المواقف: ق التحلیليالتفّو - أ

  .ق معارفه ومهاراته في حل المشكالتوهنا یستخدم المتفّو : ق العمليالتفّو -ب

  . جدیدة ووظائف جدیدة لألشیاء ق ویبتكر أفكاراً وهنا یكتشف المتفّو : ق االبتكاريالتفّو - ج

من لدیه قدرة عالیة على التعامل مع األفكار والتفكیر  :بأنه ،ق في ضوء القدرة االبتكاریةویعرف المتفّو    

  ).28، ص 1994الغانم، عن (االبتكاري ومستوى عال من القدرة االجتماعیة 

 :الذكاء-5.2

المدرسي أولئك الطالب ذوو االستعدادات غیر العادیة للعمل  :قین بأنهمالطالب المتفّو  یعَرف بنتلي   

شحاته وأبو عمیرة، عن ( 110زون بقدرة عقلیة غیر عادیة، وقد وجد أن نسبة ذكائهم تزید عن الذین یتمیّ 

  ).113، ص 1994

   :ق على أساس معیار الذكاءوهناك من الباحثین من مَیز بین ثالث مستویات للتفّو    

  .من المجتمع 10-5ویمثلون حوالي  ،وأكثر 125-120قین وتتراوح معامالت ذكائهم بین فئة المتفّو - أ

  . فأكثر 140-135فئة الموهوبین وتتراوح معامالت ذكائهم بین -ب
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من  3- 1ویمثلون حوالي  ،فأكثر 180-170فئة الموهوبین بمعدل عال وتتراوح معامالت ذكائهم بین - ج

  ).148، ص2000التویجري ومنصور،(المجتمع 

كمحك لتحدید  ،الدراسات التي ترى أن االقتصار على الذكاءوبالرغم من هذا، فإن هناك العدید من    

ق أمر ال یتفق مع ما توصل إلیه العلم في مجال النشاط العقلي، مما یشیر إلى أن هناك عوامل التفّو 

ق بجانب الذكاء، أي أن التعریفات التي اعتمدت على الذكاء اعتمدت على محك أخرى تؤثر في التفّو 

  . ق اإلنسانيإغفال بعض القدرات المعبرة عن التفّو  ،عدة من أهمهاوهذا له سلبیات  ،واحد

  :التحصیل الدراسي-6.2

  :ظهرت تعریفات عدیدة للمتفوق اعتمدت على التحصیل الدراسي منها 

، 1993، سلیمان( إلى جانب مجموع درجات التحصیل% 5 ق هو الذي یقع ضمن أعلىالطالب المتفّو - أ

  ). 54ص

من  %20إلى  %15أفضل  ضمن من یصل في تحصیله األكادیمي إلى مستوى یضعه وق هالمتفّو -ب

المواهب التي تظهر في مجال كالریاضیات والمجاالت المیكانیكیة  و ذوإلیها، وه يالمجموعة التي ینتم

  ).49، ص 1997عبد الغفار، ( االبتكاریة والقیادة االجتماعیة والعلوم والفنون والكتابات

في أي مجال من المجاالت  أو فائقاً  مرموقاً  من استطاع أن یحصل باستمرار تحصیالً  ق هوالمتفّو - ج

  ).12، ص 1994أحمد،(التي تقدرها الجماعة 

هو الطالب الذي یرتفع في إنجازه أو تحصیله الدراسي بمقدار ملحوظ فوق األكثریة  ق تحصیلیاً المتفّو -د

 ).16ص، 2000،لسرورا( %90أي زادت نسبة تحصیله األكادیمي عن  ،أو المتوسطین من أقرانه

زون عن أقرانهم بمستوى أداء مرتفع في مجال من مجاالت التحصیل قین یتمیّ یتبین مما سبق أن المتفّو    

  .األكادیمي أو مجال من المجاالت التي تقدرها الجماعة
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  :الدراسي قالتفّو : ثانیا

  :ق الدراسيلتفّو ل المعنى االصطالحي -1

ق ففي بعض الدراسات األجنبیة استخدم التفّو . الدراسيق یعتبر التحصیل الدراسي من مؤشرات التفّو    

ق الدراسي، حیث اتبع بعض الباحثین في تعریفهم للتفوق محك التحصیل بحیث یتساوى مع التفّو  ،العقلي

 .أو اإلنجاز األكادیمي مثل باسوو ودیور وكارسون

سلیمان ( "ز في التحصیلالقدرة على االمتیا" :بأنه الدراسي قالتفّو  )2001( سلیمان وأحمد عَرفی-

  ).24، ص 2001وأحمد، 

عن ( "الفرد الذي یظهر استعدادات علیا في الدراسة" :ق بأنهالطالب المتفّو ) Bentley( یعَرف بنتليو -

  ).24، ص 2001سلیمان وأحمد، 

 في أّي  األفراد الذین أثبتوا تفوقًا في األداء" :قین دراسیًا بأنهمالمتفّو  )Havighurst( ویعَرف هافجرست-

  ).6، ص 2002عن جروان، ( "مجال من المجاالت المقبولة اجتماعیاً 

  الطفل الذي یتمیز عن زمالئه، فهو یسبقهم" :المتفَوق دراسیًا بأنه) 1959( ویعَرف عطیة محمود هنا-

 في الدراسة، ویحصل على درجات أعلى من الدرجات التي یحصلون علیها، ویكون عادة أكثر منهم ذكاًء 

  ).76، ص 1959هنا، ( "في التحصیل وسرعةً 

 & Telfard( وتلفارد وسووري ،)Garrisson & Farce,1965(ویرى كل من جریسون وفارس -

Sawerey,1967(،  وبرادلي وٕایرب)Bradley & Earp,1970(،  ًهم الذین " :أن المتفوقین دراسیا

العلوم والریاضیات وغیرها،  :مثل ،وفي توظیف قدراتهم في مجاالت ،یحًققون تفَوقًا في الطاقة العقلیة

  ).523، ص 2001عن الزیات، ( "والذین یحَققون تفَوقًا تحصیلیًا عن أقرانهم

أن ) 1973( وحسین محمد الكامل) Shaplin,1971( وشابلین) 1968( ویرى كل من حسین قورة-

من في مهارة أو مجموعة أو التفَوق  اإلنجاز التحصیلي للتلمیذ في مادة دراسیة،": التفَوق الدراسي هو

المهارات، ویقدر بالدرجات طبقًا لالختبارات المدرسیة أو االختبارات الموضوعیة المقننة أو غیرها من 

  ).12، ص 2001عن سلیمان وأحمد، " (وسائل التقویم

زًا في متمیّ  ذلك الفرد الذي یظهر أداًء " :المتفَوق دراسیًا بأنه )Marland,1972( ویعَرف مارالند-

  ).36، ص 2005عن الداهري، ( "التحصیل األكادیمي

من استطاع أن یحصل تحصیًال مرموقًا أو " :المتفَوق دراسیًا بأنه) 1977( ویعَرف عبد المجید نشواتي-

  ).17، ص 1977نشواتي، ( "فائقًا في أي میدان من میادین التي تقررها الجماعة
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ق العقلي طبقا للقدرات العقلیة، فأشاروا إلى التفّو تصنیف ) 1986( عالم وبدر العمر وحاول رجاء أبو-

بما یمكنه من مستقبل حیاته من الوصول إلى  ،ق هو الذي لدیه من االستعدادات العقلیةأن المتعلم المتفّو 

، 1986عالم والعمر، أبو(مستویات أداء مرتفعة في مجال معین من المجاالت التي یقدرها المجتمع 

  ). 12ص

هو الذي یحرز درجات عالیة في اختبارات " :أن المتعلم المتفوق) 1996( و عمیرةوتذكر محبات أب-

واالختبارات االبتكاریة واختبارات التحكم التي یقوم ببنائها المعلم، كما أن هذا الفرد یتمتع بذاكرة  الذكاء

  ).21، ص 1996أبو عمیرة، ( "جیدة

االرتفاع الملحوظ في التحصیل أو  :هو) األكادیمي( ق الدراسيأن التفّو ) 2001( وترى مها زحلوق-

  ).15، ص2001زحلوق،(اإلنجاز الدراسي فوق األكثریة أو المتوسطین من األقران 

الذي یظهر أداء مَمیزا " :أن المتفَوق دراسیًا هو) 2002( ویعَرف عبد الحفیظ سالمة وسمیر أبو مغلي -

سالمة وأبو ( "مقارنة مع المجموعة العمریة التي ینتمي إلیها ،وقدرة على التحصیل األكادیمي المرتفع

  ).10، ص 2002مغلي، 

الذي یبلغ مستوى كفاءة أداء فوق " :ق هوأن المتعلم المتفّو ) 2005( ویرى عبد المطلب القریطي-

الت المتوسط بالنسبة ألقرانه ممن هم في مثل عمره الزمني وبیئته االجتماعیة، في مجال أو أكثر من مجا

  ).156-155، ص ص 2005القریطي، ( "النشاط اإلنساني

الذي یتمتع بقدرات بارزة تجعل " :ق بأنهالمتعلم المتفّو ) 2012( ویعَرف إبراهیم سلیمان عبد الواحد-  

 :وهي ،وذلك في واحد أو أكثر من المجاالت التالیة للتفوق ،بمقدوره أن یحقق مستوى مرتفعا من األداء

لعامة، التفكیر االبتكاري، القدرة على القیادة، االستعداد األكادیمي الخاص، القدرة الحس القدرة العقلیة ا

  ). 67، ص2012إبراهیم،( "حركیة

، حیث المتفَوق دراسیًا )2002( مع تعریف عبد الحفیظ سالمة وسمیر أبو مغلي ةالحالی احثةتفق البتو    

واألنشطة الدراسیة  ،وقدرة على التحصیل الدراسي المرتفع في مختلف المواد ،زاً ممیّ  هو الذي یظهر أداًء 

والتي تظهر على شكل المثابرة  ،مقارنة بأقرانه، إضافة إلى تمیزه بخاصیة االلتزام بالمهام التي تسند إلیه

  .واإلصرار على تحقیق األهداف

  :على التعریفات السابقة تعقیب-

تقع في عدة فئات، وهي التعریفات السیكومتریة  تفّوق والتفّوق الدراسيالیظهر مما تقدم أن تعریفات    

مثل تلك المرتبطة بنسبة الذكاء، وتعریفات السمة والتي ترتكز على الخصائص السلوكیة لألفراد ذوي 
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المستوى المرتفع من األداء، وتعریفات االحتیاجات االجتماعیة وتشمل تعریف التفوق في ضوء قیم 

والتعریفات التربویة والتي تركز على وجود نسبة من المتعلمین الذین یحتاجون إلى ، احتیاجاتهالمجتمع و 

تتناسب مع قدراتهم، وأخیرا التعریفات متعددة األبعاد والتي تؤكد  تلك التي خدمات تعلیمیة وتربویة خاصة

  .كاریة والفنیة والقیادیةق القدرة على األداء العالي في المجاالت العقلیة واالبتعلى امتالك المتفّو 

  :والتفّوق الدراسي قلتفّو مراحل تطور مفهوم ا: ثالثاً 

إن المتتبع للتطور التاریخي لمفهوم التفّوق یجد أنه یمكن التمییز بین أربع مراحل متداخلة إلى حد      

  . ت السائدة في الدوائر األكادیمیةولكّنها ال تزال تلقي بظاللها على االتجاها ،ما

  :على النحو التالي هذه المراحلإلى ) 47، ص 1999(ویشیر فتحي عبد الرحمان جروان 

مرحلة ارتباط التفّوق بالعبقریة كقّوة خارقة توجهها أرواح أو آلهة تسكن روح الشخص الحكیم أو - 1

  .العبقري

ها الحضارات مرحلة ارتباط التفّوق باألداء المتمّیز في میدان أو آخر من المیادین التي اهتمت ب- 2

  .المختلفة

واختبار ، بینیه- كما تقیسها االختبارات الفردیة مثل اختبار ستانفورد ،مرحلة ارتباط التفّوق بنسبة الذكاء- 3

  . وقد بدأت هذه المرحلة عملّیًا مع ظهور اختبارات الذكاء في مطلع القرن العشرین. وكسلر

في  المتمّیز أو االستعداد والقدرة على األداء المتمّیزاتساع مفهوم التفّوق لیشمل األداء العقلي مرحلة - 4

وقد تبلور هذا االتجاه خالل . المجاالت العقلیة واألكادیمیة والفنیة واإلبداعیة والقیادیة والنفس حركیة

  .وأصبح أكثر قبوًال في أوساط الباحثین والمربین ،العقود الثالث

  :والتفّوق الدراسي قرة للتفّو المفّس  اتنظریال :رابعاً 

بما كتب العلماء وال تزال باهتمام بالغ  ،یعد التفّوق والتفّوق الدراسي من المواضیع التي حظیت   

ویجمع التفّوق الدراسي بین اهتمامات العدید من مجاالت . والباحثون في میادین علمیة عدیدة ومتنوعة

العلم والمعرفة كعلم النفس وعلوم التربیة وعلم الوراثة والفیزیولوجیا والطب وغیرها، والسبب في ذلك یعود 

موضوع وتفسیر العوامل واآلثار التي تتركها في إلى اختالف األطر النظریة التي ساهمت في تناول ال

لتفّوق والتفّوق الدراسي، وتمّیزت كل نظریة باإلطار وقد تعددت النظریات المفّسرة ل .الفرد والمجتمع

في  وسنقدم هذه النظریات إلظهار االختالف المالحظ على مستوى التنظیر. النظري الذي یحدد معالمها

رین، والمجموعة الثانیة برزت یمن النظریات التي ظهرت قبل العقدین األخالمجموعة األولى : مجموعتین

  :وجاءت هذه النظریات على النحو التالي، خالل هذین العقدین
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  :المجموعة األولى-1

  :المرضیةنظریة ال-1.1

تعد النظریة المرضیة من أقدم النظریات التي حاولت تفسیر ظاهرة التفّوق، وتقوم هذه النظریة على     

، وقد شاعت )الجنون( الربط بین التفّوق بأشكاله المختلفة، وبخاصة بین التفّوق االبتكاري والمرض العقلي

وأن من الجنون فنون كما  ،ثیقاهذه النظریة حتى أصبح من المشهور أن بین التفوق والجنون ارتباطا و 

  ).109، ص 1990، عبد اللطیف(ذا ما یبرره وال یوجد له یقال

إلى أن الكثیر من المشاهیر فالسفة " علم النفس الشواذ"في كتابه ) Coleman,1964(كولمان ویشیر    

ودیمقریطس مثل سقراط  ،أو قادة عسكریین عانوا من االضطراب العقلي بصورة أو بأخرى ،كانوا

وكان من یرى بأن التفّوق والموهبة یقترنان بالعبقریة وأن . األكبر وتیمور لینك وروسو وغیرهم واإلسكندر

عزز هذا وقد . ي صفتان متالزمتان، حیث أن العبقریة والمرض العقلالعبقریة ترتبط باالضطراب العقلي

ممن عانوا من  ،ت تاریخیة بارزةبعض الباحثین من جمع وتصنیف قوائم شخصیاالمفهوم ما قام به 

، ص 2002جروان، (اضطرابات عقلیة في محاولة إثبات االرتباط الموجب بین العبقریة والمرض العقلي 

  ).  28-27ص 

  :الفیزیولوجیةنظریة ال-2.1

لدیهم نشاط  ،ترى النظریة الفیزیولوجیة أن األفراد المتفّوقین وذوي القدرة العالیة على التحصیل الدراسي    

فیزیولوجي أكثر من العادیین والمتأخرین دراسیًا، بحیث یفترض أصحاب هذه النظریة أن للغدة الكظریة 

، ص 1981عوض، (، وتتكّون هذه الغدة من قشرة ونخاع *والتي تعد من الغدد الصماء ،دور في ذلك

20( .  

والهورمونات شبیهات الجنسیة مثل األندروجین  ،)Aldostérone(وهما یختلفان وظیفیًا واأللدوستیرون    

)Androgène(واألستروجین ،Estrogène) ( والبروجستیرون ،)Progestérone .( أما النخاع فیفرز

عوض، (لیة بصفة عامة الذي له دور فّعال في الحاالت االنفعا) Adrénaline(هرمون األدرینالین 

  .)20، ص 1981

  

  .ة منتشرة في جسم اإلنسان على محور رأسي یبدأ بأسفل الدماغ وینتهي عند منتصف الجسم تقریباً الغدد الصماء هي أعضاء صغیر *

  .وتفرز الغدد الصماء تكوینات هرمونیة وٕانزیمات مباشرة في الدم، وهي تلعب دورًا هامًا في حیاة الفرد الجسمیة والنفسیة
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النخاع أكثر من القشرة، كون أن نشاطه یمكن أن ینبئ عن النشاط العقلي ب الفیزیولوجیة النظریة وتهتم  

لذوي التحصیل الدراسي ویفترض أصحاب هذه النظریة أن . مداد الذهن بالطاقة للعملإالناتج عن عملیة 

، ص 2009،صرداوي عن(نشاط نخاعي أدرینالیني أكثر من العادیین  المرتفع أو المتفّوقین دراسیاً 

272.(  

إلى أن لذوي  ،)Magnusson,1979( وماننسون ،)Bergman,1976( توصلت دراسات برجمانو    

الدراسي العالي إفراز أدرینالیني أكثر من ذوي التحصیل الدراسي المتوسط والمنخفض، وأن  التحصیل

  ).110، ص 1990عن عبد اللطیف، ( أكثر من اإلناث من ذوي التحصیل الدراسي العالي للذكور إفراز

  :الوراثیةنظریة ال-3.1

سواء في ضوء القدرة - على الدالئل التي تشیر إلى أن التكوین العقلي للفرد الوراثیة تعتمد النظریة   

العوامل ب ما یتحددم یتحدد بالعوامل الوراثیة أكثر، -أو في ضوء عدد من القدرات العقلیة العقلیة العامة

  في اختبارات تقیس القدرات أن الجزء األكبر من التباین في مستویات أداء األفراد  و بعبارة أخرى،البیئیة، أ

  ).111، ص 1990، عبد اللطیف(العقلیة یرجع إلى العوامل الوراثیة 

 Le courant( وراثي- وقد تناولت بعض الدراسات التي تندرج ضمن تیار فكري البیو   

biogénétique( أصحاب هذا التیار  أهمیة العوامل الوراثیة في عملیة نمو وتطور القدرات العقلیة، ورأى

 الوراثیةیتوقف بالدرجة األولى على ملكة الذكاء الموجودة ضمن التركة  ،وتفّوقه الدراسي أن نجاح الفرد

)Le patrimoine génétique ( ساللتهیتلقاها من أبویه وأجداده و التي )ص 2009صرداوي، عن ،

273.(  

  :التحلیل النفسي الفرویدينظریة -4.1

الذي فّسر ظاهرة التفّوق في ضوء میكانیزم التسامي أو  (Freud)ترجع هذه النظریة إلى فروید     

لكن مع تحویل طاقاته  ،الذي یعني تقبل األنا للدافع الغریزي ،(La sublimation)اإلعالء أو التصعید 

  ).108، ص 2000عن عبد اهللا، (من موضوعه األصلي إلى موضوع بدیل ذي قیمة ثقافیة واجتماعیة 

من أشكال التعویض، وفي نظر الفرویدیین استبدال هدف جنسي بهدف غیر  التسامي شكالً  ویعتبر   

فهذه . زة للعقل المتحضركسمة ممیّ فالثقافة والحضارة نتاج التسامي الذي یعتبر . جنسي مقبول اجتماعیا

، 2009صرداوي، عن(عند فروید  والعبقریة وعملیات اإلبداع التفّوق لنا رالعملیة الالشعوریة هي التي تفّس 

  ).275ص 
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  :علم النفس الفردينظریة -5.1

التي  الذي فّسر ظاهرة التفّوق في ضوء عقدة النقص أو القصور (Adler)ترجع هذه النظریة إلى أدلر    

الشعور : ولقد أقام أدلر مذهبه على دعائم أساسیة أهمها. بعملیة إنشاء حافز للتفّوقتستوجب القیام 

وكذلك  ،والغائیة التي تحكم عملیة التعویض ،أو السیطرة ،والنزوع نحو التفّوق ،والتعویض ،بالنقص

 وعیوب به قصور عاجزاً  ،ضعیفاً اإلنسان یولد  أن أدلر ویعتقد .كوتأثیره في توجیه السلو  ،أسلوب الحیاة

. النفسیة لفردایؤثر في حیاة مما من حیث عدم استكمال نموه أو تفّوقه بعد الوالدة، وهذا  ،لوجیةزیو فی

ك القوى النفسیة لتعویض یحّر  ،ال في نموه النفسيیتشكل لدى الفرد عامل فّع وبتأثیر من الشعور بالنقص 

  ).275، ص 2009صرداوي، عن( مما یحفف شعوره بالضعف ،النقص

. بها من شعوره الذاتيویرى أدلر أن الشعور بالنقص یدفع باإلنسان منذ صغره إلى البحث عن وسیلة    

وهو شعور  ،)Le sentiment d’infériorité(فیلجأ العقل إلى السیطرة كوسیلة تخفف من شعور الدونیة 

سیطرة صورًا متعددة كاإلحساس باالرتفاع والشعور وتأخذ الرغبة في ال. بالنقص والضعف وانعدام الفّعالیة

-117، ص ص 1982عن عباس، (بالرجولة، وهذه األسالیب هي نماذج سلوكیة تهدف إلى التعویض 

119 .(  

أن الحافز للتفّوق هو من أقوى موجهات السلوك االجتماعي، وأن ممارسة هذا الحافز أمر  ویعتقد أدلر   

وقبولهم من خالل  ،أساسي للنمو الفردي، حیث أن الشخص یسعى إلى الحصول على تقدیر اآلخرین

  .)276، ص 2009صرداوي، عن( فیه مرغوباً و إنجازاته، وعندما یتحقق ذلك اجتماعیًا یكون الفرد مفیدًا 

  :المحیطنظریة -6.1

مقابلة للنظریة الوراثیة ومتناقضة لها، وهي تقوم على أساس أن التفّوق  المحیط نظریة تعد نظریة    

بمعنى أن عوامل المحیط أو البیئة  أكثر من الوراثة،) L’environnement(بالمحیط أو البیئة  یتأثر

الخلفیة األسریة االجتماعیة والثقافیة : یمكنها أن تساعد الفرد على تفّوقه، ومن أبرز هذه العوامل

تربوي -یوسولقد درس أصحاب التیار السو . والحي وغیرها من العواملواالقتصادیة، والبیئة المدرسیة، 

عبد (الجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة اسي أو فشله وظروف أسرته ااالرتباط القائم بین تفّوق المتعلم الدر 

 ).113، ص1990اللطیف، 
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  :النوعیةنظریة ال-7.1

فاالختالف  .تفّسر النظریة النوعیة أو الكیفیة العبقریة تفسیرًا یعزلها عزًال تمامًا عن قدرات الفرد العادي   

اختالف في النوع أكثر من اختالف في  مثًال بین أّي فیلسوف عادي وأرسطو أو ابن خلدون ،الموجود

على الدرجة، أي أن العباقرة یتمّیزون بقدرات ومواهب ال تظهر عند الفرد العادي، وهذا ما ینصب 

ن، ونذكر وقد اهتم عدد من الباحثین بدراسة سمات وخصائص المتعلمین المتفّوقین والموهوبی .المتفّوقین

وسترانج  ،)Hollingworth,1942(هولینجوورث  :على سبیل المثال ال الحصر دراسات

)Strang,1958(،  وبیكر وتوتل)Tuttle & Becker,1983(،  وباسكا)Baska,1989(،  وهالهان

حول خصائص وسمات  ،)Clark,1992(وكالرك ، )Hallahan & Kaufman,1991(وكوفمان 

عاطفیة ووجدانیة ومعرفیة وتربویة ومهنیة وأخالقیة التي یتمّیز بها المتفّوقون والموهوبون عن غیرهم من 

  ).122- 121، ص ص 2002عن جروان، (العادیین 

إلى أن للمتفّوقین دراسیًا خصائص وسمات ) 1966( كما یشیر عبد السالم عبد الغفار ویوسف الشیخ   

  ).99، ص 1966عبد الغفار والشیخ، (تمّیزهم عن غیرهم من العادیین  ،فعالیة واجتماعیةمعرفیة وان

  :الكمیةنظریة ال-8.1

وغیر  ،تقرر أن الفرق بین المتفّوقین النظریة النوعیة النوعیة، حیث أن تقابل النظریة الكمیة سابقتها   

وأساسه  ،تقرر أنه فارق في الكم أو القیاسیة اإلحصائیة النظریة الكمیة بینما .المتفّوقین هو فارق في النوع

  ).113، ص1990عبد اللطیف، ( األفرادفي درجة وجود السمات المختلفة لدى  تفاوت

  :نظریة الذكاءات المتعددة-9.1

  واحدة من أكثر نظریات الذكاء الحدیثة) Gardner,1983(تعد نظریة الذكاءات المتعددة لجاردنر    

 "أطر العقل"، حیث قدمها ألول مرة في كتابه انتشارا في میدان التعلم والتعلیم والتطبیقات التربویة

)Frames ofMind ( وفیها یرفض فكرة الذكاء الواحد كدالة على الطاقة العقلیة مؤكدا على 1983عام ،

خصائصه وسماته الدالة علیه وجود العدید من القدرات العقلیة المستقلة إلى حد ما لدى الفرد، لكل منها 

ولقد بنى نظریته على البحوث والدراسات التي أجراها على . وقد أطلق علیها مسمى الذكاءات البشریة

عن ( المخ البشري وعلم النفس الفیزیولوجي وعلم النفس المعرفي وبعض الدراسات المتصلة بالشخصیة 

  ). 172، ص2004ریاض، 
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/ اللفظي، والذكاء الریاضي/ الذكاء اللغوي : عة أنواع من الذكاء وهيوقد قدم جاردنر في كتابه سب   

شخصي، والذكاء -والذكاء الموسیقي، والذكاء البین، الحركي/ والذكاء المكاني، والذكاء الجسمي المنطقي،

بحیث  ،ویرى جاردنر أن كل نوع من هذه األنواع یعكس نمطا معینا ومصاحبا من التفوق. ذاتي-البین

عن مصطفى، (لتفوق في ضوء ذلك سبعة أنماط هي األخرى یرتبط كل منها بأحد هذه الذكاءات یصبح ا

  ). 213، ص2001

  :النموذج النفسي العصبي-10.1

ق األدائي عند المراهقین إلى أن التفّو  )104-102، ص ص 2005عبد اهللا، (الوارد في  یشیر تاننبوم   

  :والراشدین یضم أربعة أنواع وهي

ق النادر هو الذي یتوفر لدى أولئك األفراد الذین یحققون تقدما مذهال في والتفّو  :النادر قالتفّو - أ

  .أو في التقنیة بما یعود بالنفع على مجتمعاتهم من جراء ذلك ،المعارف عامة

أو  ،هو الذي یتوفر لدى أولئك األفراد الذین یحققون تقدما مذهال في المعارف عامةو  :فائضق الالتفّو -ب

 لدى األفرادأما التفوق الفائض فهو الذي یوجد . في التقنیة بما یعود بالنفع على مجتمعاتهم من جراء ذلك

  .الذین یضیفون بشكل كبیر إلى جمال البیئة

  .ت المختلفة كالطب والمحاماةوالبضائع والخدما هو الذي یرتبط بالتجارةو  :ق النسبيالتفّو - ج

  .المهارات الموجودة في المجال العلميهو و  :ق الشاذالتفّو -د

  :قالنموذج الثالثي للتفّو -11.1

: اشتقاقا من نظریته في الذكاء الثالثي والتفوق عنده ثالثة أنواع (Strenberg, 1985)الذي أعده    

ویرى سولسو على أنه على الرغم من ذلك، فإننا نادرا ما نجد هناك أي فرد . العلمي -اإلبداعي -التحلیلي

مكن أن یمثل نموذجا ألحد هذه األنماط من الموهبة، أو قد یجمع بین أكثر من جانب من تلك الجوانب ی

التي یتضمنها، مثل هذا النمط أو ذاك، ولذلك قد أضاف لهذه األنماط الثالثة نمط رابع، یجمع بینها 

  ).278، ص2014عن حسن وشرف، (ویعرف بالموهبة المتوازنة 

  :قالثالث للتفّو نموذج الحلقات -12.1

  :ق إلىوالذي صنف من خاللها التفّو ) Renzulli,1986(والذي یعرف بنظریة رنزولي    

ق الدراسي هو ذلك التفوق الذي یتسم بقدرة الفرد على اجتیاز االختبارات حیث أن التفّو  :ق دراسيتفّو - أ

  .المختلفة التي یتم عقدها من أجله، إلى جانب تعلم الدروس المختلفة
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  .یضم مجاالت عدیدة من النشاط اإلنساني وهو: ق اإلنتاج اإلبداعيتفّو -ب

یتمیز هذه النظریة بقدرتها على تمییز الموهوبین، وبالتالي یمكن إختیار البرامج الفاعلة التي یمكن    

وتفترض النظریة أن السلوك الذي یتسم بالموهبة هو نتیجة لتوافر ثالث خصائص لدى الفرد . تقدیمها لهم

  : هي

ü قدرات أعلى من المتوسط في مجال محدد. 

ü مستوى عال من اإلبداع. 

ü مستوى عال من اإلصرار واإللتزام ألداء عمل محدد. 

وهذا التصور بطبیعة التفوق ینقلها من كونها مجرد هبة یتمیز بها الفرد، إلى كونها سلوك بحاجة إلى    

  ).2011الشریف، (خاص، لیتم استثمارها بصورة صحیحة إلى أقصى درجة ممكنة  رعایة وٕاهتمام

  :قالنموذج الفارق للتفّو -13.1

، حیث میز فیه بین الموهبة كإستعداد فطري والموهبة كقدرة (Gagné, 1991)والذي أعده جانیه    

، حیث یرى أن الموهبة ترتبط باألداء المتمیز من جانب الفرد في واحد أو )Talentتفوق (أدائیة ثابتة 

أكثر من هذه االستعدادات الفطریة التي تغطي عددا من الجوانب، تتضمن الجانب العقلي المعرفي 

حسن ... (والجانب اإلبتكاري والجانب االجتماعي والجانب االنفعالي والجانب الحس حركي وغیرها

  ).279- 278، ص2014وشرف، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .)من تصمیم الباحثة(نظریات التفّوق والتفّوق الدراسي المجموعة األولى من  :)35(شكل رقم 
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  .)من تصمیم الباحثة(المجموعة الثانیة من نظریات التفّوق والتفّوق الدراسي  :)36(شكل رقم 

  :على النظریات السابقة تعقیب-

والتفّوق  قیظهر مما تقدم أنه یوجد في علم النفس منطلقات نظریة متنوعة لتفسیر ظاهرة التفّو    

وكان االختالف . زت كل نظریة عن األخرى باإلطار النظري الذي یحدد معالمهاتمیّ الدراسي، حیث 

  . واضحًا بین المنظرین في مقارباتهم وتصوراتهم

وتجدر اإلشارة إلى أن وجهة نظر أنصار كل نظریة من النظریات السابقة وجهة أحادیة ضیقة    

  . من زاویة معینة التفّوق والتفّوق الدراسي ر موضوعن تفّس أتحاول  ،المجال

متعددة ومتنوعة، وأنه ال یكمن االهتمام والتركیز على  التفّوق والتفّوق الدراسي والحقیقة أن عوامل   

التي  التولیفیة أو التكاملیة هي تلك ولهذا یمكن اعتبار النظریة. نموذج نظري معین دون النماذج األخرى

 .یجابیة لكل نظریة من النظریات السابقةالجوانب اإل تجمع بین

  :ق الدراسيالعوامل المؤثرة في التفّو : خامسا

إن اإلنسان لیس ولید عامل واحد أو عدة عوامل دون غیرها بل هو نتاج تفاعل مجموعة من العوامل    

من العوامل  أتناول مجموعةسومن هذا المنطلق  .ید والمتمایز عن غیرهالمتشابكة لتكَون هذا الفرد الفر 

  :وهي التي تؤثر في التفَوق الدراسي
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  :بالفرد متعلقة عوامل -1

  :معرفیةالعوامل ال-1.1

  :الذكاء-1.1.1

أن هناك ارتباطًا موجبًا  ،أوضحت بعض الدراسات التي تناولت العالقة بین الذكاء والتفَوق الدراسي    

 النظم التربویة والمدرسیة إلى االقتداء بدراسة تیرمان فقبل الخمسینات اتجهت معظم. بین المتغیرین

 .الرائدة في الكشف عن المتفّوقین اعتمادًا على نسبة الذكاء أو التحصیل الدراسي أو كالهما) 1925(

 130أنه یمكن اعتبار نسبة الذكاء ) Tuttle,1978( وتوتل ،)Khatens,1975(یرى كل من خاتنس 

وكایج وبرلینر  ،)Bloom,1968(أشارت دراسات بلوم و . أو أكثر معیارًا للتفّوق العقلي

)Cage&Berliner ,1979(،  وهماشك)Hamachek,1979(،  إلى وجود ارتباط إیجابي شبه ثابت

إلى االرتباط بین الذكاء ) Butcher(وأشار بوتشر  .بین الذكاء والتحصیل الدراسي 0.50تبلغ قیمته 

"الدراسي بقولهواإلنجاز   ."ال شك أن الذكاء یرتبط ارتباطًا وثیقًا باإلنجاز الدراسي العالي لدى المتعلم: 

أن االرتباط بین التحصیل الدراسي في مادتي اللغة اإلنجلیزیة والحساب ) Vernon,1954(وذكر فرنون 

كاء بأن االرتباط بین الذ) Tyler( كما أكد تایلر. حدبالنسبة لمستوى عمري وا 0.80قد تصل إلى 

، وعلى ذلك یلعب الذكاء دورًا مهمًا في عملیة التفّوق 0.80و 0.70والتحصیل الدراسي یتراوح بین 

عن صرداوي، ( ذكاء لدى األفراد المرجو تفّوقهمالتحصیلي، ومعناه ضرورة توفیر قدم مناسب من ال

 .)283-282، ص2009

 :القدرات-2.1.1

باعتبار أن الذكاء قدرة عقلیة عامة أو قدرة مهیمنة أو  ،ما قیل وكتب عن الذكاء ینسحب على القدرات   

أوضحت نتائج بحوث ودراسات عربیة وأجنبیة أن أكثر القدرات ارتباطًا بالتحصیل لقد و  .هو قدرة القدرات

والقدرة على فهم معاني الكلمات وٕادراك  ،درة اللغویةالق ،الدراسي والتفَوق فیه في مرحلة التعلیم الثانوي

بطریقة تؤدي إلى الفهم الصحیح والدقیق لمعاني التعبیرات اللغویة، والقدرة على  ،العالقات بینهما

واستقراء القاعدة العامة وتصنیفها بدقة الستنباط اإلجابة  ،وهي سهولة إدراك العالقات ،االستدالل العام

  ).113، ص 1990طیف، عبد الل(الصحیحة 
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كما یحتاج المتفّوق دراسیا في عملیة التحصیل إلى بعض القدرات التي تساعده على استیعاب المادة    

مثل القدرة على التحلیل والتركیب، والفحص والتألیف والمعالجة، والمحاورة، واالستدالل  ،العلمیة المتعلمة

  ).116، ص 1990عبد اللطیف، ( وما إلى ذلك... واالستنتاج، والمناقشة والتعلیق، والنقد والتقویم

المجال إلى أن مظاهر الفروق بین األفراد في ) 2002( وأشار صالح أحمد مراد وأمین علي سلیمان   

، التقاربي التفكیر(صوره عملیات التفكیر بجمیع  :والتي یتفاوت فیها البشر تتمثل في ،العقلي المعرفي

، عملیة االكتساب(وفي عملیة التعلم وعملیة التذكر  ،)التباعدي، التفكیر الناقد والتفكیر االستدالليالتفكیر 

 لیات اإلدراك الحسي واالنتباه وعملیة التجهیزوكذلك عم) وعملیة االحتفاظ والتخزین وعملیة االسترجاع

  ).245، ص 2002مراد وسلیمان، (وتناول المعلومات 

  :معرفیةالعوامل غیر ال-2.1

هناك العدید من البحوث والدراسات التي تناولت العالقة بین التحصیل الدراسي والتفوق فیه وبعض    

الدافع لإلنجاز وتقدیر الذات والثقة بالنفس والرضا عن الدراسة والمسؤولیة  :مثل ،العوامل غیر المعرفیة

 إلى) Perkal,1979( حیث توصلت نتائج دراسة بركال ،عن الدراسة واالتجاهات نحو الدراسة والمدرسة

 عبد اللطیف، عن(ق في الدراسة أهمیة الدافع لإلنجاز في ارتفاع مستوى التحصیل وٕاحراز النجاح والتفّو 

  ). 116، ص 1990

 ،)1987( نتائج دراسات محمد رمضان أشارت) 286-284، ص ص 2009صرداوي، (ونقًال عن    

 ،)1990( ومرزوق عبد الحمید ،)1989( عبد الحمید جابروجابر  ،)1998( وفتحي مصطفى الزیات

  .يق الدراسوجود ارتباط موجب دال بین الدافع لإلنجاز والتفّو  إلى

 قبین تقدیر الذات والتفّو  دال موجب ارتباطإلى وجود ) Frerichs,1971( فریرشوتوصلت دراسة    

  ). 251، ص 2001عن الزیات، (الدراسي 

تسهم في لزیادة في تقدیر الذات اإلیجابي إلى أن ا) Burns1979( كما توصلت نتائج دراسة برنز   

  ).285ص، 2009عن صرداوي، ( فعالیة الدراسیة والنجاح المدرسيزیادة ال

أن هناك عالقة موجبة ودالة بین اتجاهات ) Marjoribanks,1976(وبینت دراسة مارجوري بانكس     

حیث كلما ازدادت درجات على مقیاس االتجاهات  ،المتعلمین اإلیجابیة نحو الدراسة وتحصیلهم الدراسي

 )Clinger,1979(وكلینجر ) Dudley,1978(وتوصل دودلي . نحو الدراسة ازداد تحصیلهم الدراسي
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بین اتجاهات التالمیذ نحو الدراسة  موجب ارتباط إلى وجود )287، ص2009صرداوي، عن ( الوارد في

  .ق فیهوتحصیلهم الدراسي والتفّو 

  :  باألسرة متعلقة عوامل -2

 :االجتماعیة واالقتصادیةو  الثقافیةعوامل ال-1.2

االجتماعیة واالقتصادیة وتأثیرها في نجاح المتعلم الثقافیة و  إن الدراسات التي تناولت عوامل األسرة   

أي دراسة أشكال العالقات واالرتباطات  ،قه أو إخفاقه تمحورت حول مستوى میكرو سوسیولوجيوتفّو 

ومستوى أسرته  ،داخل المجموعة الواحدة، وذلك من خالل مستویات مختلفة كالمكانة االجتماعیة للطفل

لة ومستوى طموح األفراد وأسالیب المعام ،ونوع اللغة المستعملة بالبیت ،االجتماعي والثقافي واالقتصادي

  ).288-287، ص2009عن صرداوي، ( وما إلى ذلكونظام القیم السائد  ،الوالدیة

ق المتعلم الدراسي أو إخفاقه یتأثر إلى أن تفّو  البرازیلیة )Mello,1982(لقد توصلت دراسة مللو    

 ). in Gras,1974,p142(ینحدر منه باألصل االجتماعي الذي 

ببریطاني إلى ) Plowden,1967(وتقریر بلودان  ،بأمریكا) Coleman,1966(تقریر كولمان  أشارو    

 ).in Forquin,1990,p26( األسریةبین نتائج التالمیذ المدرسیة والفوارق االجتماعیة وجود عالقة 

إلى أهمیة المتغیرات االجتماعیة ) Douglas,1968-1984(الدراسة الطولیة لدوغالس  أشارتو    

 .)in Forquin,1990,p26( وتّفوقهموتأثیرها في نجاح األطفال المدرسي 

من المعلمین یرون أن  %90إلى أن ) Beney & Giddey,1983(وجدي وتوصلت دراسة بیني    

 ).in Bain,1985,p170(وتفّوقه أساسیًا في نجاح التلمیذ الدراسي  الوسط العائلي یلعب دوراً 

إلى أن للوسط الثقافي واالجتماعي تأثیر ) Schiff & al.,1978(وزمالئه وأشارت نتائج دراسة شیف    

 خفاقهإلتحصیل المتعلم الدراسي، وهو أكثر من عامل الوراثة، حیث یتبّین أن لتفّوق التلمیذ أو واضح في 

  ).in Hurtig & rondal,1981,p536( فیهیش في الدراسة عالقة وثیقة بالمحیط الذي یع

على أهمیة اإلرث الثقافي للوالدین وتأثیره في ) Girard & Clerc,1964(وأكدت دراسة جیرار وكلیر    

خفاقه في المدرسة، حیث البد من اعتبار المستوى الثقافي لآلباء كبعد أساسي لنظام إتفّوق المتعلم أو 

  .)in Boudon,1975,p59( األسرة االجتماعي
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أن الدخل المادي للوالدین ال یؤثر كثیرًا في نتائج الطفل المدرسیة مقارنة ) Clerc,1965(وذكر كلیر    

  ).Berthelot,1983,p234(بتأثیر المستوى الثقافي لألسرة 

قّوة تأثیر المستوى الثقافي لألسرة في ) Sauvy & Girard,1965(وجیرار وأكدت دراسة صوفي    

بالبیت التي یتلقاها  الوالدیة ویتجلى ذلك من نوعیة المساعدة، خفاق التلمیذ الدراسيإنجاح أو 

)Tourtet,1974,p87.(  

إلى أن الخلفیة األسریة وقیم الوالدین والمعاملة الوالدیة لها ) Garland,1980(وأشارت دراسة جارالند    

  ). 289، ص 2009عن صرداوي، (ر على تحصیل األبناء حثیث األث

  :المدرسةب متعلقة عوامل -3

  :التعلمیة- التعلیمیة العوامل-1.3

 ،أوالً  التعلمیة في العوامل المرتبطة بالمدرسة والممارسات التربویة والمؤسساتیة-تتمثل العوامل التعلیمیة   

  .والعوامل المرتبطة بالمتعلم ثالثاً  ،والعوامل المرتبطة بالمعلم ثانیا

إلى وجود ارتباط موجب ودال بین ) Armitage & al.,1985(وتوصلت دراسة أرمیطاج وآخرون    

 Bastin(نتائج التلمیذ المدرسیة وعدد السنوات التدریبیة والتكوینیة التي تابعها المدرس 

&Roosen,1990,p54.(  

ق المتعلم الدراسي إلى وجود عالقة بین تفّو ) Goodman,1969( كما توصلت نتائج دراسة قودمان   

  ).90، ص 1988عن مقابلة، (ومدى توفر جو صفي مریح  ،وخبرة المدرس المهنیة

إلى أن ) Becker, Englemen & Thomas,1975(دراسة بیكر وأنجلومن وطوماس  أشارتو    

ویسهل تعلمه وتحصیله  ،یساعد على تطویر قدرات التلمیذ ،المناخ الصفي الذي یتسم باالنضباط والهدوء

  ).87، ص 1988عن مقابلة، (ویمَكنه من اكتساب مهارات تعلمیة بشكل فَعال 

إلى وجود ارتباط موجب ودال بین إعداد ) Simon & Asher,1964(دراسة سیمون وأشیر  أشارتو    

  ). 234ص ، 1986عن نشواتي، (لمتعلمین المعلم أكادیمیًا ومهنیًا ومستوى التحصیل األكادیمي ل
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أن ) Rosenshine,1971(وروزنشاین ) Right & Nuthall,1970(وترى كل من رایت ونوثال    

ق في میدان تخصصه والمؤهل مهنیًا على نحو جید ومستوى تالمیذه هناك عالقة بین المعلم المتفّو 

  ).234، ص 1986عن نشواتي، (قهم وتفّو 

یرجع البعض منها إلى الفرد  ،أن العوامل المؤثرة في التفوق الدراسي عدیدة ومتنوعة میتضح مما تقد   

داخلیة تتعلق بالفرد - فهناك عوامل ذاتیة. والبعض اآلخر إلى عوامل المحیط األسري والمدرسي ،ذاته

وعوامل بیئیة خارجیة ترتبط بظروف األسرة االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة التي نشأ فیها الفرد من  ،ذاته

والمجموعة ككل من  ،وبالمدرسة التي یتعلم فیها وبالحي الذي یلتقي فیه باألصدقاء وجماعة األفراد ،جهة

  ).292- 291، ص2009عن صرداوي، ( جهة أخرى

المتغیر  -قوانینها وبرامجها وطرائق تدریسها ووسائلها التعلیمیة ومدرسیهابنظهما و -  وتبقى المدرسة   

والمختصون في علم النفس  .األساسي من بین المتغیرات األخرى التي تؤثر في عملیة التفوق الدراسي

یة ولنظام التعلیم بصفة عامة من مسؤول ،المدرسي وعلوم التربیة یعرفون جَیدًا ما للمدرسة بصفة خاصة

  ).293، ص2009عن صرداوي، ( رى في إنجاح وتفوق متعلمیهاكب

ال ینبغي أن تقف عملیة فهمه عند العوامل  ،الذي یرید دراسة العوامل المؤثرة في التفَوق الدراسيف   

أو بالعوامل المرتبطة بالمدرسة التي  ،أو بالعوامل المرتبطة باألسرة التي نشأ فیها ،الذاتیة المتعلقة بالفرد

ته من جمیع النواحي أن یفهم أن موضوع التفَوق الدراسي یحتاج إلى دراس فیها فحسب، بل علیهتعلم 

  .للعوامل المتعددة والمتنوعة التي تؤثر فیه بشكل أو بآخرو 
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  .)من تصمیم الباحثة(الدراسي العوامل المؤثرة في التفّوق  :)37(رقم شكل 

  :خصائص المتفَوقین دراسیاً : سادسا

والتربویة المتخصصة في مجال التفَوق على أن المتعلمین المتفَوقین أشادت كثیر من الدراسات النفسیة    

  :زون بخصائص تتجمع في ثالث هيیتمیّ 

  :معرفیةالخصائص ال-1

-16،  ص ص2001(عرضها نادیة السرور ز بها المتفَوقون تُ وأهم الخصائص المعرفیة التي یتمیّ    

  :كاآلتي) 17

المفردات استخدام - د. التعلم بسرعة-ج. معالجة المعلومات بطریقة معقدة-ب. استنباط األشیاء المجردة- أ

  .استثارة األفكار الجدیدة-ه. العمیقة

  :نفعالیةاال خصائص ال-2

 كبیر من الخصائص التي تمیز الفردإلى عدد ) 92-90، ص 2012(یشیر سلیمان یوسف إبراهیم    

  :نذكر البعض منها على النحو التالي ،المتفَوق بالمقارنة مع كل من هو في فئته العمریة

 عوامل التفّوق الدراسي 

 

 المحیط عوامل  العوامل الذاتیة 

  

  

    
  عوامل األسرة الثقافیة  العوامل غیر المعرفیة

 واالجتماعیة واالقتصادیة
  العوامل المدرسیة 

 التعلمیة- التعلیمیة
 العوامل المعرفیة
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-د .االهتمام بالغموض واألمور المعقدة- ج. التفوق في مرونة التفكیر-ب. التفوق في سرعة التعلم- أ

التفوق في -ز. اإلنجاز المدرسي المتفَوق-و. اإلبداعیة والخیال اإلبداعي-ه. التخطیط والتنظیم

  .االكتفاء بالذات والثقة بها- ط. االتزان االنفعالي- ح. المسؤولیة االجتماعیة

  :سلوكیةالخصائص ال-3

 ، ص ص1999(د العزیز الشخص وزیدان السرطاوي تتجمع الخصائص السلوكیة كما أوردها عب   

  :في مجموعة من السمات التي یتصف بها المتفَوقون )221-223

واع لما -د. یتمتع بمستوى رفیع من حسن الدعابة-ج. قیادي في مجاالت متنوعة- ب. محب للمعرفة- أ

  .مثابر في متابعة اهتماماته وتساؤالته-ه. یدور حوله

  التأخر الدراسي: الجزء الثاني

یعتبر التأخر المدرسي من أهم وأخطر المشكالت التي تواجه المربین ومسؤولي قطاع التربیة والتعلیم     

حیث تعمل على توجیه مواردها البشریة  ،للنهوض والنمو فكل دولة تسعى جاهدةً . في مختلف الدول

  .والمادیة أفضل توجیه ممكن بهدف التقلیل من الفاقد ویزداد العائد

 مشكلة التأخر الدراسي تعد من المشكالت التي حظیت أن) 2012( إسماعیل إبراهیم بدر ویذكر   

من أهم  مازالتوحتى وقتنا الحاضر ، ةربیة وعلماء النفس منذ فترة طویلتفكیر علماء التو  باهتمام

 النمو حركة إلعاقةباعتبارها مصدرًا  ،أنفسهم واآلباء والطالبالتربویون  منهاقلق یالتي  مشكالتال

  .)1، ص 2012بدر، (المتجددة والتقدم للحیاة  الصحیح

أن  یعتقدون نیالمرب أن إلى )1، ص2012حسین،( الوارد في) 2002(وتشیر سهام عبد الحمید    

تؤدي إلى إهدار كبیر في العملیة التربویة وارتفاع كلفة التعلیم وزیادة النفقات مشكلة التأخر الدراسي، 

ومما الشك فیه أن الثروة الحقیقیة ألّي أمة من األمم تتمثل في مواردها البشریة القادرة . المخصصة لها

 .یحقق آمال األمة بما ،على دفع عجلة التطور إلى األمام في جمیع مجاالت الحیاة

  :لتأخر الدراسيل المعنى اللغوي واالصطالحي :أّوال

في العربیة تأخر فالن التأخر من الناحیة اللغویة هو عكس التقدم والمتأخرین ضد المتقدمین، ویقال    

عن الطریق أّي تأخر عن الركب بضعة أمتار أو كیلومترات، ولكن یحتمل لحاقه بركب آجًال أو عاجًال 

، 1988الزراد، (ولكن وصوله جاء متأخرًا عن موعده  ،أّي وصل فعالً  ،وتأخر فالن عن الوصول

  ).31ص
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تكشف بوضوح  التأخر الدراسي ن مراجعة ما كتب حول موضوعفإ یة،ناحیة االصطالحالأما من    

 تعریفات عدیدةوأوردوا حولهما  ،ً اختالف العلماء والباحثین في تعریف التأخر الدراسي والمتأخر دراسیا

الذي وضعه في ) Cyril Burt,1937(ولعل من أقدم التعریفات تعریف سیریل بیرت اإلنجلیزي . ومتنوعة

یطلق مصطلح التأخر الدراسي على جمیع التالمیذ : "على النحو التالي) The backward child(كتابه 

أن یقوموا بالعمل المطلوب من الصف الذي یقع  ،وهم في منتصف السنة الدراسیة ،الذین ال یستطیعون

  ).36، ص 1997عن الزراد، " (دونهم مباشرة 

"المتأخر دراسیًا بأنه) Samuel kirk(وعّرف صامویل كیرك - ذلك الذي یظهر لدیه اختالف بین : 

قرانه الحقیقي والتحصیل المتوقع منه في موضوع من الموضوعات الدراسیة بالمقارنة مع أمستوى تحصیله 

  ).238، ص 1984ومحفوظ، عن دبابنة (

"المتأخر دراسیًا بأنه) Leman & Andry(وعّرف لیمان وأندري - الطفل الذي ال یتقدم أبدًا، أّي ال : 

(یكتسب المعلومات التي تعطى له بالشكل الذي یقدم لجمیع التالمیذ في سنه  "In 

Reuchlin,1970,p65 .(  

التالمیذ الذین ال تتناسب نتائجهم مع "  :یوصف المتأخرون دراسیًا بأنهموفي معجم علم النفس األلماني -

  ).176، ص 1994عن عبد الحمید حمود، ( "الحد األدنى لمتطلبات المدرسة

"المتأخر دراسیًا بأنه) 1969( عّرف نعیم الرفاعيو - الُمقصر تقصیرًا ملحوظًا في تحصیله الدراسي : 

  ).30، ص1988عن العیسوي، ( "في مثل عمرهیذ بالنسبة للمستوى المنتظر من تالم

حالة تأخر أو تخلف أو " :بأنه التأخر الدراسي) 1974(برادة هدى زهران و  عبد السالم حامد عّرفو -

فعالیة، بحیث تنخفض نسبة في التحصیل الدراسي ألسباب عقلیة أو جسمیة أو اجتماعیة أو اننقص 

(ن سالبیننحرافین معیاریإلمتوسط بأكثر من دون المستوى العادي االتحصیل  ، 2012البیبلي،  عن" 

  ).67ص

"التأخر الدراسي بأنه) 1977( وعّرف نظمي عودة أبو مصطفى- انخفاض معدل التحصیل الدراسي : 

 ممن ،هذا التحصیل بمستوى التحصیل الدراسي لتالمیذ فصلهإذا ما قورن  ،للتلمیذ دون المستوى المتوسط

والتي قد ترجع إلى عوامل  ،معه بنفس العوامل والظروف األخرى المؤثرة بهذا المجالهم یتشابهون 

  ).26، ص 1982عن الرفاعي، (ومتعددة كالعوامل الذاتیة والشخصیة والعوامل البیئیة  متشعبة
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"ًا بأنهالمتأخر دراسی) 1980( وعّرف حامد عبد السالم زهران- الطفل الذي تنخفض نسبة التحصیل : 

ن، أو هو الذي عمره التحصیلي منخفض بمقدار ود انحرافین معیارین المستوى العادي في حدعنده ع

  ).67، ص2012عن البیبلي، ( "عامین على األقل عن عمره الزمني

كأّي تكوین أو بناء افتراضي، : " بارة عنأن التأخر الدراسي ع) 1980(وذكر طلعت حسن عبد الرحیم -

 ،مباشرةً  كالتعلم واإلدراك والتذكر والتفكیر والتفّوق واالبتكار، حیث ال یالحظ ،مصطلح في المجال النفسي

أكثر من كونه وٕانما یستدل علیه من وقائع الظاهرة أو آثاره أو نتائجه، ولذلك فهو متغیر فرضي وكامن 

  ).144، ص2001عن سلیمان،( "متغیر یمكن مالحظته في الحال

فئة من حیث الذكاء تقع بین  :على أنهم لمتأخرین دراسیاً ا إلى )1990(عبد الرحیم  طلعت حسن وأشار-

، وأن التالمیذ المتأخرین دراسیا هم الذین )المتخلفین عقلیا(، وضعاف العقول )متوسطي الذكاء(العادیین 

ال یستطیعون تحقیق المستویات المطلوبة منهم في الصف الدراسي، فهم متأخرین في تحصیلهم األكادیمي 

  ).144ص ،2001سلیمان، عن" (إلى العمر التحصیلي ألقرانهم بالقیاس

أداء ال یرقى إلى مستوى استعدادات الفرد أو أداء : " التأخر الدراسي بأنه) 1990( وعّرف كمال دسوقي-

  ).195، ص 1990دسوقي، ( "مما یتوقع أو یتنبأ به من قیاس االستعداد ،أضعف

"میذ المتأخرین دراسیًا بأنهمالتال) 1990( وعّرف طلعت حسین عبد الرحیم- هم الذین ال یستطیعون : 

تحقیق المستویات المطلوبة منهم في الصف الدراسي، فهم متأخرون في تحصیلهم األكادیمي بالقیاس إلى 

عبد الرحیم، ( "العادیینوهم في تحصیلهم المدرسي متأخرون عن أقرانهم  ،العمر التحصیلي ألقرانهم

  ).226، ص 1990

حالة تأخر أو تخلف أو نقص أو عدم : "بأنه الدراسي التأخر )1993( العیسوي عبد الرحمان فعّر و -

، بحیث تنخفض نسبة التحصیل دون انفعالیةالنمو التحصیلي نتیجة لعوامل عقلیة أو جسمیة أو  اكتمال

  ).24، ص1993العیسوي، " (المستوى العادي أو المتوسط

الذین تقصر بهم جهودهم في إنجازاتهم : "المتأخرین دراسیًا بأنهم )1994( وعّرف عبد العلي الجسماني-

  ).143، ص 1994الجسماني، ( "ومهما بذلوا من طاقة فال یستطیعون مجاراة زمالئهم األسویاء ،التربویة

في تحصیله أو انحراف طالب أو طالب : "التأخر الدراسي بأنه) 2002( وعّرف زیاد بن علي الجرجاوي-

 متوسط أقرانه أو أقرانهم في مادة دراسیة واحدة أو عدة مواد دراسیة في مجموع الدرجاتتحصیلهم عن 

  ).11، ص 2002الجرجاوي، ( "التي یحصلون علیها في اختبار ما
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انخفاض نسبة التحصیل بوضوح في : "التأخر الدراسي بأنه) 2003( وعّرف إبراهیم عبد الحمید الترتیر-

، دون المستوى العادي للتلمیذ، إذا ما قورن بغیره من العادیین من مثل عمرهمادة معینة أو مواد بعینها 

 وذلك ألسباب متعددة بعضها یرجع إلى التلمیذ نفسه بظروفه الجسمیة والنفسیة والعقلیة، والبعض اآلخر 

  ).19، ص 2003الترتیر، ( "إلى البیئة األسریة واالجتماعیة والبیئة المدرسیة

انخفاض في المستوى التحصیلي إلى : "التأخر الدراسي بأنه) 2005( خضر متوليوعّرف عبد الباسط -

، ص 2005، خضر( "یؤدي إلى رسوبه وتكرار ذلكمما  ،الدرجة التي ال تسمح بمتابعة الدراسة مع أقرانه

81.(  

مشكلة دراسیة تظهر على شكل تأخر في مستوى : "بأنه التأخر الدراسي )2005( الزغبي أحمد عّرفو -

التحصیل عن المستوى المتوسط، بحیث یكون هذا المستوى عند التلمیذ أقل من مستوى قدرته التحصیلیة 

، یعود في أسبابه إلى عوامل أو مؤقتاً  الحقیقیة، والذي قد یكون في مادة دراسیة أو أكثر، وقد یكون دائماً 

  ).217، ص2005الزغبي ،( "انفعالیة أو اجتماعیة أو تربویة جسمیة أو عقلیة أو

 ترجع لعدةللتعلم، والتي قد  بضعف دافعیتهز فرد عادي یتمیّ " :بأنه ف معروف المتأخر دراسیاً وعّر -

نقص  غبي أو لدیه یترك انطباعا لدى المدرس بأنهأسباب سواء كانت بیئیة أو أسریة أو مدرسیة، مما قد 

، 2008معروف، ( "تقبل ذاته على أنه فاشلإلى درجة الیأس أو  یصل الحال به في القدرات، وقد

  ).50ص

"دراسیا بأنه المتأخر (ChristineIngram)انجرام  كریستین تفوعّر - التلمیذ الذي ال یستطیع تحقیق : 

قیاس إلى العمر األكادیمي بال المستویات المطلوبة منه في الصف الدراسي، وهم متأخر في تحصیله

  ).495، ص2009، العبیدي عن" (التحصیلي إلقرانه

ذلك التلمیذ الذي یكون مستوى " : وللمربي بیرت وجهة نظر خاصة حول المتأخر دراسیًا، ففي نظره هو-

  ).18ص ، 2015عن منصوري، ( "بالمقارنة مع أقرانه من نفس عمره الزمني % 80تحصیله أقل من 

عدم تمكنه من استیعاب  بسببحصول التلمیذ على معدل منخفض، " :بأنه التأخر الدراسي فّر ُع و -

، ص 2009القیسي والدلیمي،  عن(المناهج الدراسیة المقررة في جمیع المواد الدراسیة، أو في مواد معینة 

45.(  

"أیضا بأنه التأخر الدراسي فّر ُع و - حالة من التأخر التي یمكن أن یعانیها بعض الطلبة، حیث قد : 

یرسبون في مادة دراسیة أو أكثر، وینتقلون بها للفرقة الدراسیة التالیة، ولهذا فینخفض المستوى التحصیلي 
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قي لهم للدرجة التي ال تمكنهم من متابعة دراستهم مع زمالئهم، مما قد یؤدي لرسوبهم وتأخرهم عن با

  ).25، ص2011علي،  عن" (زمالئهم

"بأنهالتأخر الدراسي  حسین وعّرفت- حالة من تدني مستوى التحصیل الدراسي لدى الطلبة لظروف : 

  .)4، ص2012حسین ،( "وانفعالیة وعقلیة اقتصادیةو  اجتماعیة

 ،وهو األكثر شیوعًا واستخداماً  مصطلح التأخر الدراسي) 2012( وبدر) 2002( وقد اعتبر الجرجاوي   

  .للتعبیر عن التأخر الدراسي أو التالمیذ ذوي التحصیل الدراسي المنخفض

وذلك من خالل االختبارات  ،تحدید معنى التأخر الدراسي إجرائیًا یقتضي قیاس المستوى الدراسي إن   

ئز الدراسیة المقننة التي تقیس والسنویة التي یضعها المعلمون، أو باستعمال المقاییس والروا الفصلیة

  .المستوى التحصیلي، أو العمر الزمني أو كلیهما

هو  دراسيال أخرالت ، حیث أن)2003( إبراهیم عبد الحمید الترتیر مع تعریف ةالحالی احثةتفق البتو    

انخفاض نسبة التحصیل بوضوح في مادة معینة أو مواد بعینها دون المستوى العادي للتلمیذ، إذا ما قورن 

بغیره من العادیین من مثل عمره، وذلك ألسباب متعددة بعضها یرجع إلى التلمیذ نفسه بظروفه الجسمیة 

  .البیئة المدرسیةوالعقلیة، والبعض اآلخر إلى البیئة األسریة واالجتماعیة و  والنفسیة

مقارنًة مع أقرانه  ،ویعتبر التلمیذ متأخرًا دراسیًا إذا ظهر ضعفًا ملحوظًا ومستمرًا في تحصیله الدراسي    

  .الذین یّتبعون مستوى تعلیمي واحد في نفس الصف الدراسي

التحصیلي أقل  ویمكن القول بأن المتعلم یكون متأخرًا دراسیًا في مادة دراسیة أو أكثر إذا كان عمره   

 .بمقدار سنة أو سنة ونصف عن المستوى التحصیلي والعقلي للتالمیذ العادیین من نفس العمر الزمني

  .ولكن القیاس بالفرق في السنوات ال یعتبر قاعدة سلیمة، إذ أن أثر الفرق یختلف من عمر إلى آخر

  :تعقیب على التعریفات السابقة-

للتعریفات المتنوعة للتأخر الدراسي والمتأخر دراسیًا كما وردت في األدبیات یتبّین من النظرة المتفحصة    

  :النفسیة والتربویة المالحظات التالیة

Ü  كما یقول علماء المنطق حول مفهوم التأخر الدراسي ،عدم وجود تعریف جامع مانع. 

Ü  ،وذلك ألن هناك من  عدم وجود اتفاق بین العلماء حول مفهوم التأخر الدراسي أو المتأخر دراسیًا

 .معاً  باالثنینالعلماء من یربط المفهوم بالذكاء، ومنهم من یربطه بالتحصیل الدراسي، ومنهم من یربطه 
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Ü   استخدمت  التأخر الدراسي من المصطلحات التي یشوبها الغموض وعدم التحدید، حیث یعتبر مفهوم

تحول دون نجاحهم في  ،تربویة معینة مصطلحات كثیرة لإلشارة إلى التالمیذ الذین یواجهون مشكالت

 .المدرسة

Ü    یظهر التأخر الدراسي عندما ال یستطیع المتعلم الوصول إلى المستوى المتوسط للتالمیذ العادیین في

 .نفس المرحلة العمریة

Ü   یعتبر التأخر الدراسي مشكلة نفسیة وتربویة واجتماعیة تعاني منها كل المجتمعات سواء المتقدمة منها

  .المتخلفةأو 

  :منه القریبة مفاهیمال عضبب التأخر الدراسي مفهوم عالقة :اً ثانی

التخلف العقلي، بطء كلقد ارتبط التأخر الدراسي في مفهومه العام بمفاهیم قریبة منه أو مماثلة له    

  .والتسرب المدرسي الفشل الدراسي التخلف الدراسي، ،التعلم، صعوبات التعلم

  :والتخلف العقلي الدراسي التأخر -1

) L’arriération mentale(التخلف العقليكلقد ارتبط التأخر الدراسي في ذهن البعض بمفاهیم خاطئة    

على التلمیذ فقد نجد بعض المدرسین یحكمون ببساطة شدیدة  ).L’imbécilité ou l’idiotie( أو الغباء

فهمه أو بطء تفكیره أو قلة تحصیله للمادة وذلك لمجرد عدم ، باء والتخلف العقليالمتأخر دراسیًا بالغ

  ).19، ص 2015منصوري، ( العلمیة وذلك بمقارنته بزمالئه العادیین

في اختبارات  70إلى تلك الفئة التي تقل نسبة ذكاء أفرادها عن  ر مصطلح التخلف العقليیشیو    

في مرحلة الطفولة  الذكاء، وتعاني من حالة نقص حاد في القدرات العقلیة المعرفیة، وهذا التخلف یظهر

الدراسة بالمراحل  ولكن یكون من الصعب علیهم مواصلةالمبكرة، ویمكن تدریب هؤالء األفراد مهنیًا 

  ).340، ص 1986عودة ومرسي، (التعلیم العام  المتقدمة من

 ،أن المتخلف عقلّیًا یظهر لدیه ضعف في عملیة التكیف والتوافق) 1987(وأضاف عادل األشول    

  .)588، ص 1987األشول،( باإلضافة إلى القصور في المهارات االجتماعیة

وهذا یعتبر عجزًا مؤقتًا له أصوله وأسبابه النفسیة والمدرسیة  ،فالتأخر الدراسي هو تأخر في التحصیل   

أما التخلف العقلي فال یحمل نفس المعنى بل هو تلف أو عیب یصیب الجهاز العصبي . واالجتماعیة

وبذلك  ،المركزي في سنوات العمر المبكرة، فیصیر صاحبه عاجزًا عن متابعة تعلیمه في مدارس العادیین

  . خاصة والتي یكون تحت رعایة الدولة یتحّول إلى مدارس
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 :التعلم ءالتأخر الدراسي وبط -2

في بعض ) Slow learner(بطيء التعلم و ) Slow learning(ي بطء التعلم یطلق على مصطلح   

بینما في أحیان أخرى یطلق على المتأخرین القابلین للتعلم، ، على جمیع مستویات التأخر العقلي األحیان

  ).6، ص1971كروكشانك، (بالمعنى األّول ولكن الشائع هو استخدام المصطلح 

 ،)1987( ، عادل األشول)1986( ومن أنصار التعریف األّول نجد كال من محمد عودة وكما مرسي   

، حیث وضعوا مصطلح بطيء التعلم تحت )Ackerman1996( وأكرمان ،)1990( فوزیة حداد

أما من أنصار التعریف  .90-70ممن تتراوح نسبة ذكاء أفرادها ما بین مصطلح الضعف العقلي الخفیف 

حیث أكدوا على  ،)1997( وحامد عبد السالم زهران) Sheldon,1993( فنجد كال من شیلدون ،الثاني

 .85- 75والذي یرجع إلى انخفاض نسبة ذكاء أفرادها إلى ما بین  ،أن بطء التعلم هو تأخر دراسي عام

أن أكثر ما "بطء التعلم، فنعیم الرفاعي یرى ى فرقًا بین مصطلحي التأخر الدراسي و وهناك من ال یر 

 ،ومهما كانت نقاط االختالف في المصطلحین. یحدث لمن یكون بطیئًا في التعلم أن یكون متخلفاً 

  ).453، ص 1995الرفاعي، ( "فالغالب أننا ال نكون أمام فئتین متمّیزتین

 : صعوبات التعلمالتأخر الدراسي و  -3

یطلق على فئة من األفراد تتمتع بذكاء ) Learning difficulties(إن مصطلح صعوبات التعلم    

ولكنها ال تستطیع االستفادة من  ،ال تعاني من أّیة إعاقة جسمیة أو حسیة، و المتوسطمتوسط أو فوق 

  ). Ross,1976,pp 5-6(یة الدراساألنشطة المدرسیة النظامیة في مجال واحد أو أكثر من المواد 

والبطء في  ،المهارات أو المعلومات المحددةضعف مستوى التمكن من  :مصطلح بأنهویعرف هذا ال   

  ).30-29، ص ص 1979سّید عثمان، (وعدم الثقة بالنفس  ،بالعجز واإلحساس ،سابتاالك

من حاول  أّول یعد )1962( كیركأن ) Hallahan & Kauffman,1996(وذكر هاالهان وكوفمان    

أو االضطراب في واحدة أو  تأخرمفهوم یشیر إلى ال: "وینص على أنها، تعریف لصعوبات التعلموضع 

 وذلك ،أو أّي مواد دراسیة أخرى الحساب الكتابة،، اللغة، القراءة، الخاصة بالكالم عملیاتأكثر من ال

ذا التأخر وال یرجع ه ،ةأو سلوكییة وظیفي مخي أو اضطرابات انفعالخلل  إلى إمكانیة وجود نتیجة

، البطانیة وآخرینعن (التعلیمیة ثقافیة أو العقلي أو الحرمان الحسي أو العوامل الاألكادیمي إلى التخلف 

  ). 30، ص 2005
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مفهوم یشیر إلى مجموعة : "تعریفًا لصعوبات التعلم ینص على أنه) 2003( وقدم السید عبد الحمید   

لدیهم اضطرابات في  ،األفراد في الفصل العادي ذوي ذكاء متوسط أو فوق المتوسطغیر متجانسة من 

العملیات النفسیة، ویظهر آثارها في التباین الواضح بین التحصیل المتوقع منهم والتحصیل الفعلي في فهم 

  ).126، ص 2003السید عبد الحمید، (" وفي المجاالت األكادیمیة األخرى ،واستخدام اللغة

"مفهوم صعوبات التعلم بأنه) 2009( ّرف سلیمان عبد الواحدوع    مجموعة من  مصطلح یشیر إلى: 

ُیظهرون تباعدًا  ،العادي ذوي ذكاء متوسط أو فوق المتوسط الدراسي غیر متجانسة من األفراد في الفصل

وربما ترجع ، واضحًا بین أدائهم المتوقع وأدائهم الفعلي في مجال أو أكثر من المجاالت األكادیمیة

األفراد ال یعانون هؤالء الصعوبة لدیهم إلى سیطرة وظائف أحد نصفي المخ الكرویین على اآلخر، كما أن 

عقلیًا وال یعانون من متخلفین من مشكالت حسیة سواء كانت سمعیة أو بصریة أو حركیة، وأنهم لیسوا 

انفعالیة حادة أو اعتالل عانون من اضطرابات لیمیًا، وال یحرمان بیئي سواء كان ثقافیًا أم اقتصادیًا أم تع

  ).43، ص 2009سلیمان عبد الواحد، (صحي 

التعلم وصعوبات ) Specific learning difficulties(النوعیة یجب أن نفّرق بین صعوبات التعلم    

)Learning difficulties(، ذات طبیعة خاصة من  حیث یشیر المصطلح األّول إلى صعوبة نمائیة

كالكالم أو القراءة أو الهجاء أو الكتابة  ،في بعض المجاالت الخاصةشأنها أن تعّوق النمو العادي للطفل 

كل  بینما یشیر المصطلح الثاني إلى الصعوبات والمشكالت التي تواجه). 89، ص 1990عبد الرحیم، (

وتتضمن الصعوبات العقلیة  ،وهي أكثر عمومیة ،ومیةوالحیاة الی ،مرتبطة بالعملیة التعلیمیةوال ،األشخاص

  ).Burke & Cigno, 2000,pp 13-14(والجسمیة واالنفعالیة واالجتماعیة 

وعن عالقة صعوبات التعلم األكادیمیة بالتأخر الدراسي، ترى منى إبراهیم اللبودي أن التالمیذ الذین    

، هم التالمیذ الذین یعانون من اضطراب في المهارات األكادیمیة ،یعانون من صعوبات التعلم األكادیمیة

عن (وغالبًا ما یتأخرون عن زمالئهم في الفصل الدراسي في نمو مهارات القراءة والكتابة والحساب 

  ). 125، ص 2003الزیتون، 

الصعب علیه نجد من  ،لمى بندق بلطجي أن التلمیذ الذي یعاني من صعوبة القراءة والكتابةكما ترى    

  ).44، ص 2010بلطجي، (مجاراة أقرانه خالل تأدیة وظیفة ما أو نشاط ما 
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أو المشكالت  ،أنه ال وجود لصعوبات التعلم دون التأخر الدراسي) 1992( وحسب السرطاوي وسیسالم   

  ).46، ص 2007عن أبو فخر، (الدراسیة عند األطفال ذوي صعوبات التعلم 

، ص 2006عن بدیر، (أن صعوبات التعلم تؤدي إلى الفشل الدراسي ) 2002( ویؤكد أحمد عواد   

123.(  

أوجه التشابه بین المجالین فهي أن كًال من التلمیذ المتأخر دراسیًا والتلمیذ الذي یعاني من أما    

  .یكون تحصیله الدراسي أدنى مما هو متوقع منه ،صعوبات في التعلم

  :التخلف الدراسيالتأخر الدراسي و  -4

  :وهما) Backwardness(توجد وجهتا نظر في تحدید مصطلح التخلف الدراسي 

یعني تدني نسبة التحصیل أقل من ، یرى هذا االتجاه أن مصطلح التخلف الدراسي: االتجاه األّول- أ

، 1987زهران، ( المستوى المتوقع عند بعض التالمیذ، وكذلك بالمقارنة مع أقرانهم من نفس الفئة العمریة

  ).63ص 

یشیر إلى تدني في النمو  ،یرى هذا االتجاه أن هذا المصطلح اإلنجلیزي األصل: االتجاه الثاني-ب

  ).   120، ص 1987األشول، (، وهم األطفال القابلین للتدریب 70العقلي عن نسبة ذكاء مقدارها 

وفي . دراسیا كذلك أنه متخلف یعرف دراسیاً أن المتأخر و  ،دراسیاً  بأنه متأخر المتخلف دراسیاً  یعرفو    

فرق في الدرجة ال  دراسیًا هو والمتخلف دراسیاً  تأخرمأن الفرق بین ال) 1987(هذا الصدد یذكر فرج 

  ).22، ص 2001، العمري عن(النوع 

هو الفرد الذي ینخفض  دراسیاً  یكمن في أن المتأخر ،دراسیاً  والمتخلف دراسیاً  والفرق بین المتأخر   

فهو الفرد الذي ینخفض مستواه  دراسیاً  أما المتخلف .التحصیلي عن أقرانه من نفس عمرهمستواه 

  ).22، ص 2001عن العمري، (العقلي التحصیلي عما یتوقع له بناء على مستواه 

أن معنى التأخر الدراسي یختلف  ،)3، ص 1989الشرعبي، (الوارد في  )1974( وأشار الفقي   

باختالف العوامل واألسباب المؤدیة له، ولذلك استخدمت مصطلحات مختلفة تشیر إلى فئة المتأخرین 

أو مجموعة الحد الفاصل بین العادیین وضعاف  ،)Backward children(األطفال المتأخرون : منها

) Educationally deprived(بویًا ، وهناك مجموعات المحرومین تر )Bordeline group(العقول 

  ). Emotionally disturbed(والمضطربین انفعالیًا ) Culturally deprived(والمحرومین ثقافیًا 
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 ،إلى معنى التأخر الدراسي )3، ص 1989الشرعبي، (الوارد في  )1984( وسیسالم وأشار السرطاوي   

 Specific learning difficulties(التعلم ي من خالل مجموعة األطفال الذین لدیهم صعوبات خاصة ف

children(،  المتخلفین عقلیًا القابلین للتعلم ومجموعة)Educable mentally retarded( ویطلق ،

النخفاض نسبة تحصیلهم عن وذلك  ،)Underachievers(على هؤالء جمیعًا اسم المتأخرین تحصیلیًا 

   .المتوسط

 Williams,1970 ;Brennan,1974; )1984( وجابرمثل تركي  ویتفق عدد من الباحثین   

 ;Griffin,1978(،  على أن التأخر الدراسي یعبر عن الحالة الدراسیة التي یكون علیها بعض المتعلمین

اء بحیث ال یكون أداؤهم بنفس مستوى أد ،والذین یفشلون في تعلمهم، وفي كثیر من األعمال المدرسیة

  .العمریة أقرانهم من نفس الفئة

  :الفشل الدراسيالتأخر الدراسي و  -5

تعددت وتنوعت آراء ومدلوالت مفهوم الفشل الدراسي والذي یقابله مدلوله باللغة اإلنجلیزیة    

)Schoolfailure(،  الفرنسیةوباللغة )L’échec scolaire.(  یرى أوتیا)Hotyat ( الوارد في

)Delandsheere,1979,p83 ( في النظم الدراسیة -  امتحان نهایة السنة الدراسیةفي مفهوم الفشل "أن

بالمقارنة مع النتائج تكون أدنى من االنحراف المعیاري هو حكم على النتائج التي ، - غیر االنتقائیة

والفشل الدراسي في ". أما في النظم االنتقائیة فإن الفشل هو فصل التلمیذ بطریقة تعسفیة. المتوسطة

محدد، كوین عدم القدرة على تحقیق مستوى تحصیلي أو ت"هو ) Paul Foulquié(قاموس بول فولكیه 

عن تفاوت بین طموحات ذاتیة وعائلیة واستعدادات  - في أبسط صورة- ویمكن أن یتّولد

)Foulquié,1971,p145.(  

 العملیة التي عن طریقها یتوقف الطفل عن االستجابة لمتطلبات المدرسة: "ویعّرف الفشل الدراسي بأنه   

التعلیمیة منها واألخالقیة، بحیث یعاقبه النظام المدرسي فیما بعد، إما بأن یرسب في االمتحانات أو أن 

  ).Lopez & al., 1987,p117( "یعید السنة الدراسیة

والفرق بین المصطلحین هو أن الفشل الدراسي انقطاع عن الدراسة نهائیًا، وهو نتیجة حتمیة للتأخر    

الدراسي العام، والعالقة بینهما عالقة سببیة حیث أن التلمیذ، بعد تأخره عن أقرانه وعدم تداركه لما فاته، 
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منصوري، ( مسایرة المنهج الدراسيیعید السنة الدراسیة مرة أو أكثر، فیطرد من المدرسة بعدما یفشل في 

  ).21، ص 2015

  :سيمدر ال التسربالتأخر الدراسي و  -6

 ،) School dropout(والذي یقابله مدلوله باللغة اإلنجلیزیة  ،مدلول التسرب المدرسي تعدد وتنوع   

  )*. L’abandon scolaire(وباللغة الفرنسیة 

التخلي " :بأنه) 22، ص 2015منصوري، (الوارد في  في المعجم التربوي ف التسرب المدرسيیعّر و    

التعلیمیة أو المستوى الدراسي، أو دون الحصول على شهادة نظام المدرسي قبل انتهاء المرحلة عن ال

  . "المدرسيمؤشر إحصائي عن المردود مدرسیة فهو 

فیه التلمیذ له الحق االنقطاع المبكر عن الدراسة في وقت مازال : "كما یعرف التسرب المدرسي بأنه   

أما تعریف منظمة  ".في متابعة تعلیمه، أو عدم االلتحاق بالمؤسسة التعلیمیة ألسباب ذاتیة أو موضوعیة

لتحاق إعدم " :فهو) 22، ص 2015منصوري، (للتسرب المدرسي الوارد في ) L’Unicef(الیونیسیف 

یدرسون بها بنجاح،  أو تركها دون إكمال المرحلة التعلیمیة التي ،األطفال الذین هم بعمر التعلیم بالمدرسة

فهو . "سواء كان ذلك برغبتهم أو نتیجة لعوامل أخرى، وكذلك عدم المواظبة على الدوام لعام أو أكثر

وعن  ".مدرسة أخرى االنقطاع المبكر عن الدراسة قبل إتمامها ألّي سبب وعد االلتحاق بأّي "ببساطة 

ما فإن التأخر الدراسي هو سبب للرسوب المدرسي، حیث أن نتائج التلمیذ المتأخر دراسیًا إذا العالقة بینه

فذلك یؤدي به إلى الرسوب ، بقیت منخفضة إلى الدرجة التي لم تسمح له بمتابعة الدراسة مع أقرانه

  ).23، ص 2015منصوري، ( المدرسي

نالحظ أن التخلف العقلي یعبر  ،تقدم من عرض المفاهیم السابقة المرتبطة بمفهوم التأخر الدراسي مما   

وأنه  ،الذي یظهر في الطفولة المبكرة وعدم اكتمال النمو العقلي ،الذكاء نسبة عن انخفاض واضح في

یرجع إلى انخفاض نسبة  بینما مفهوم بطيء التعلم یعبر عن تأخر عقلي. یمكن تدریب األفراد مهنیاً 

نتیجة تدني نسبة الذكاء عن  ،في حین أن التخلف الدراسي یعني تدني نسبة التحصیل الدراسي .الذكاء

  . درجة 70

 
*Dans une revue de littérature, il existe une panoplie de concepts synonymes de l’abandon scolaire tels 
le décrochage scolaire, la déscolarisation, l’absentéisme scolaire, Le refus scolaire, la démobilisation 
scolaire et le désengagement scolaire. 
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دون النظر إلى العوامل  ،وكل هذه المفاهیم الثالثة تدور حول فكرة تدني نسبة الذكاء عن المتوسط   

أما بخصوص مفهوم صعوبات  .األخرى المسببة النخفاض التحصیل الدراسي لدى المتعلم وتأخره الدراسي

نتیجة  ،عن المستوى المتوقع التعلم، فإن الصعوبة في التعلم تؤدي إلى انخفاض في التحصیل الدراسي

وٕاجراء بعض العملیات  ،ابة والنطق والتهجيكالفهم والقراءة والكت ،صعوبة خاصة أو نوعیة في التعلم

عوامل نفسیة ولكن لیس الحسابیة، رغم وجود لدى الفرد ذكاء مرتفع وفوق المتوسط، وقد یرجع ذلك إلى 

بینما نجد أن التأخر الدراسي أو اجتماعیة قد یرجع إلى انخفاض نسبة . لدیه مشكالت حسیة أو حركیة

رفیة، نفسیة وجدانیة واجتماعیة التي تؤدي إلى انخفاض التحصیل الذكاء وٕالى عوامل جسمیة، عقلیة مع

  .الدراسي

 ،محمد أبو سالم( التمییز بین مفهوم التأخر الدراسي وبعض المفاهیم المرتبطة به :)16(جدول رقم 

  .)5ص

  األعراض  األسباب  الذكاء  المصطلح

  الدراسي التأخر

)Backwardness(  
   منخفض الذكاء

  عوامل ِخلقیة-

  )بیئیة( عوامل وظیفیة-

  انخفاض عام في التحصیل-

  العجز عن مسایرة الزمالء-

  التعلمبطيء 

)Slow learner(  

الذكاء یتراوح بین 

70-90  

  ضعف في البنیة-

  ضعف في السمع أو البصر-

  نقص في الدافعیة للتعلم-

  أسباب تربویة مثل عدد التالمیذ في الصف -

  نمو أقل طوًال وأثقل وزناً -

  القدرة على التذكرضعف -

نحو  سریع االنفعال ولدیه اتجاه سالب-

  نفسه ونحو المجتمع

  التعلمصعوبات 

)Learning 

difficulties(  

متوسط أو مرتفع 

  الذكاء

  عوامل خاصة بالمتعلم سواء كانت نفسیة، -

  عقلیة معرفیة أو جسمیة

-األسرة( عوامل أخرى مرتبطة بالبیئة-

  )المجتمع

  صعوبة في النطق -

ضعف مستوى التمكن من المهارات -

  األساسیة

  اإلحساس بالعجز وعدم الثقة بالنفس-

  التعلمعدم القدرة على 

)Learning 

disability(  

  متوسط الذكاء
  خلل وظیفي في جوانب المخ-

  مشكالت سلوكیة-

  خلل وظیفي في المخ-

والتفكیر  اضطراب في التذكر واإلدراك-

  واالنتباه

  التخلف العقلي

)Mental 

retardation(  

انخفاض واضح 

  في الذكاء

  عوامل عضویة بالمخ-

  عدم اكتمال النمو العقلي-

  العجز عن التعلم-

  البیئة عدم القدرة على التوافق مع-
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القمش ( جوانب االختالف بین صعوبات التعلم وبطء التعلم والتأخر الدراسي :)17(جدول رقم 

  .)56، ص2007،والمعایطة

  التأخر الدراسي  بطء التعلم  صعوبات التعلم  الجوانب

  التحصیل الدراسي
  المواد  انخفاض في

  التي تحتوي على المهارات

  انخفاض في جمیع المواد مع 

  القدرة على االستیعابعدم 

  واد مع إهمال انخفاض في جمیع الم

  واضح أو مشكلة صحیة

تدني التحصیل 

  الدراسي
  عدم وجود دافعیة للتعلم  معامل الذكاء انخفاض  اضطراب العملیات الذهنیة

  معامل الذكاء

  )القدرة العقلیة(

  معامل عادي أو مرتفع 

  درجة فما فوق 90الذكاء من 

  . الحدیةیعد ضمن الفئة 

  درجة 85-70معامل الذكاء 
  درجة فما فوق 90عادي غالبا من 

  المظاهر السلوكیة
  حبه أحیانا اعادي وقد یص

  نشاط زائد

في السلوك  مشكلة یصاحبه غالبا

  الحیاةالتعامل مع مواقف التكیفي، و 

  مرتبط بسلوكیات غیر مرغوبة، أو 

  إحباط دائم من تكرار تجارب الفشل

 حیث ،التأخر الدراسي من المصطلحات التي یشوبها الغموض وعدم التحدید مفهوم یظهر مما تقدم أن   

تحول دون  ،یواجهون مشكالت تربویة معینةاستخدمت مصطلحات كثیرة لإلشارة إلى التالمیذ الذین 

، الدراسي التعلم، التخلفالتعلم، صعوبات  التأخر أو التخلف العقلي، بطء: انجاحهم في المدرسة منه

  .والتسرب المدرسي ،الفشل الدراسي

  دراسیاً  خصائص المتأخرین :ثالثا

وٕان اختلف یجب التوضیح أن المتأخر دراسیًا  ،دراسیاً  ینالمتأخر عند الحدیث عن خصائص وسمات    

فإنه ال یختلف عن  ،من حیث بعض المظاهر الجسمیة أو العقلیة المعرفیة ،أقرانه غیر المتأخرین عن

ولها ، الطفل العادي باعتباره وحدة بشریة لها شخصیتها وكیانها، ودوافعها وانفعاالتها وكیانها االجتماعي

لسلوك والمیول واالتجاهات والمهارات، بل إن الفروق بین المتأخرین دراسیًا قدرتها على اكتساب أنماط ا

 .هي فروق في الدرجة ولیست في النوع أو السمة بل هي اختالفات موجودة بین األفراد ،وغیر المتأخرین

  :عن غیرهم المتأخرین دراسیاً  التي تمّیز خصائصوفیما یلي نقدم أهم ال

  :الخصائص الجسمیة -1

فهو ، أنه بالنسبة للمتوسط أقل من أقرانه العادیین ،أهم ما یمّیز المتأخر دراسیًا من الناحیة الجسمیة إن  

وٕان كان هذا ، ویتصف بضعف في السمع والنطق ونقص في بعض الحواس األخرى ،أقل طوًال وأثقل وزناً 

عن الفیرتي ) 30ص، 2002الجرجاوي، (الوارد في ) 1980( وینقل عبد الرحیم. األمر لیس مطلقاً 
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)Laferty (1925بین  جریتأعشر سببًا رئیسیًا للتأخر الدراسي في ست وعشرین دراسة  إثني أن هناك 

 :وتنحصر هذه العوامل الجسمیة في، 1945و

الحیویة نتیجة لمرض  قصور في الطاقة-3. عجز وقصور جسمي-2. ضعف الصحة العامة- 1

  .والهزل العامالكسل الناتج عن الضعف - 4. األنیمیا

أوضحت أن معدل نمو  ،الدراسات مجموعة من أن إلى )82، ص 1992( علي تعوینات ویشیر   

ویتسمون  ،وأنهم أقل حیویًة ونشاطًا من أقرانهم، األطفال المتأخرین دراسیًا أقل من معدل أقرانهم العادیین

وغیر المتأخرین في الطول والوزن ، وأن الفروق بین المتأخرین دراسیًا بضعف الصحة العامة والكسل

وأنهم أقل طوًال وأثقل وزنًا وأقل  ،ونسبة اإلصابة باألمراض شائعة، كما أنهم یعانون من ضعف البصر

  .تناسقًا من أقرانهم العادیین، كما یتسمون بالنضج الجنسي المبكر والقصور في القدرات الحسیة الحركیة

  :الخصائص العقلیة -2

على  ،والدراسات التي أجریت للتعرف على الخصائص العقلیة للمتأخرین دراسیاً تدل معظم البحوث    

عبد  طلعت حسن وجود سمات وخصائص معینة تمّیزهم عن غیرهم من العادیین، ومن أهمها ما ذكره

  :هي) 73-72، ص ص 1980(الرحیم 

مستوى - 5 .ضعف القدرة على التذكر-4. بطء زمن السمع-3. ضعف الذاكرة-2. ضعف االنتباه- 1

  .مستوى منخفض للتعرف على األسباب- 6.منخفض في التركیز

بضعف في  ،أن الطفل المتأخر دراسیًا یتمّیز بصفة عامة) 1986( ویذكر محمد عبد المؤمن حسین   

كما ، وهذا یتضح في إدراكه للمعاني والرموز ،قدرته على اإلدراك الحسي والعقلي عن رفاقه العادیین

، وعدم القدرة على وتشتت االنتباه ،القدرة على حل المشكالت العقلیة، وضعف الذاكرةیتمّیز بضعف 

 التركیز واضطراب الفهم، وعدم القدرة على التصور والتخیل، وٕادراك العالقات بین األشیاء والتمییز بینها

صفة عامة فالمتأخر دراسیًا نجده ب. بسهولة، وكل ذلك یؤدي إلى ضعف القدرة على التحصیل الدراسي

  ).190، ص 1986حسین، (دون المتوسط 

أن نسبة ذكاء المتأخرین دراسیًا تقع بین ) 74- 73، ص ص 1980(طلعت حسین عبد الرحیم  ویرى   

  :باإلضافة إلى بعض السمات العقلیة التالیة ،درجة 70-90

ضعف - 4 .االنتباهضعف -3. القدرة المحدودة على التركیز االبتكاري والتحصیل- 2. قصر الذاكرة- 1

.    ضعف اإلدراك للعالقات بین األشیاء- 6. انخفاض مستوى التمّیز-5. القدرة على التركیز والتذكر
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ضعف -9 .مستوى اإلدراك العقلي دون المعدل-8. عدم القدرة على التفكیر المجرد واستخدام الرموز- 7

  .الحصیلة اللغویة

أهم الخصائص العقلیة التي تمّیز المتأخرین دراسیًا أن من ) 82، ص 1992(علي تعوینات  یذكرو    

  :عن العادیین ما یلي

یعتمد تفكیر -2 .درجة 90- 70انخفاض مستوى ذكاء األطفال المتأخرین دراسیًا حیث تقع ما بین - 1

صعوبة إدراك التالمیذ العالقات بین -3 .أو السطحیةالمتأخرین دراسیًا على التوهم ویتصف بعدم العمق 

القدرة انخفاض مستوى -6. ضعف القدرة على التفكیر- 5 .ضعف القدرة على حل المشكالت-4 .ءاألشیا

مستوى -8. العجز عن اإلفادة من الخبرات والتجارب السابقة-7 .على التصرف والتمییز والتحلیل والفهم

فكرة إلى الفشل واالنتقال المنظم من -10. ضعف القدرة على التذكر- 9 .منخفض في القدرة اللفظیة

  .أخرى

من السمات المعرفیة  أن هناك عدداً  )8، ص2015بن الزین، (في الوارد  منهوريصالح  ویرى رشاد   

  :یتمّیز بها المتأخر دراسیًا وهي

ضعف القدرة على حل المشكالت التي تحتاج إلى المكّونات أو -3.ضعف االنتباه-2.قصر الذاكرة- 1

فشل -6.ضعف القدرة على التركیز وانخفاض مستواه- 5.الرجع بطء زمن- 4.المعاني العقلیة العامة

     .انخفاض مستوى التعرف على األسباب ومستوى التحلیل والتمییز-7. االنتقال من فكرة إلى أخرى

سوء تقدیر العواقب -10.سطحیة اإلدراك- 9.البعد عن المنطق وعدم القدرة على التفكیر المنطقي- 8

  .وٕادراك نتائج األعمال

  :االنفعالیةالخصائص  -3

إلى أن ) 31، ص2002الجرجاوي، ( فيالوارد ) Willard(وویالرد ) Abraham(یشیر أبرهام    

  :التالمیذ المتأخرین دراسیًا یتسمون ببعض الخصائص الوجدانیة االنفعالیة وهي

قدرات -4.والخجلعدم االستقرار - 3.السهولة في فقدان الثقة بالذات-2.فقدان أو ضعف الثقة بالنفس- 1

  .االنسحاب من المواقف االجتماعیة واالنطواء-5.محدودة في توجیه الذات

 أن المتأخرین دراسیًا یتمّیزون بعدد من السمات والخصائص )53ت، ص .د(ویرى یوسف دیاب عواد    

  :  االنفعالیة وهي

شرود الذهن -5.االنفعاليعدم الثبات - 4.البالدة واالكتئاب- 3.القلق والخمول- 2.العاطفة المضطربة- 1

  .الشعور بالذنب والنقص-8.عدم القدرة على التحمل-7.عدم قابلیة االستقرار-6.أثناء الدرس
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تتمثل في  ،أن السمات االنفعالیة لدى المتأخرین دراسیاً ) 8، ص 2015بن الزین، (الوارد في  ویذكر   

الخجل واألنانیة، نقص الدافعیة، عدم الثقة بالنفس، عدم احترام الذات، االعتماد على الغیر، االحترام 

  .الزائد للغیر، الكسل وعدم االنتباه

أن التالمیذ الذین یعانون من تحصیل دراسي منخفض یوجد  )2004( عبد الرحیم نصر اهللا ویرى   

باالكتئاب الدائم وهم یشعرون  ،وخصوصًا ممثلي السلطة واإلدارة ،ینلدیهم توجه عدواني اتجاه اآلخر 

اطة التمرد والحساسیة، االنبساط والبس، الخضوع، االندفاعیة، سهولة االنقیاد والتبعیة، الحذر والتواضع

  .)412، ص 2004نصر اهللا، (االغتراب، العدوانیة والقلق 

  :االجتماعیةالخصائص  -4

أن من أهم الخصائص االجتماعیة لدى المتأخرین دراسیًا ) 1986(حسین یرى محمد عبد المؤمن    

حسین، (ات والتقالید السائدة في المجتمع وعدم تحمل المسؤولیة وعدم الوالء للجماعة والعاد ،األنانیة

  ).192، ص 1986

إّال أن  ،ویضیف نفس الباحث أن المتأخر دراسیًا یبادر في تكوین عالقات اجتماعیة مع زمالئه   

أن للمتأخر دراسیًا سمات ) 296، ص 2009(ویذكر أحمد عبد اللطیف أبو أسعد  .صداقته وقتیة

  :وخصائص اجتماعیة منها

القدرة المحدودة على توجیه -3.للجماعة والعادات والتقالید عدم الوالء-2.عدم تحمل المسؤولیة- 1

  .القدرة على التكیفمحدودیة - 5.االنسحاب من المواقف االجتماعیة-4.الذات

إلى عدد من الخصائص االجتماعیة لدى المتأخرین ) 30، ص 2010(ویشیر یحي علي زهران    

  : دراسیاً 

أو باالنطواء  ،إما بالعدوان على اآلخرین وممتلكاتهم ،سوء التوافق االجتماعي الذي یعبر عنه- 1

  .وعدم الرغبة في تكوین الصداقات ،واالنسحاب من المواقف االجتماعیة

  .المیل إلى الخروج عن القانون نتیجة لمشاعر النبذ والحرمان في المنزل أو المدرسة- 2

  .الحاجات التي ال تشبع في البیت أو المدرسة إشباعسهولة االنقیاد لآلخرین الذي هو مصدر - 3

  .ویعتبر العدوان واالنطواء من أبرز مظاهرهیمیل السلوك االجتماعي للمتأخرین دراسیًا إلى السلبیة، - 4

  فإنها تتسم باألنانیةعالقات العدم القدرة على تكوین عالقات اجتماعیة مثمرة مع األقران، وعند تكوین - 5
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وعدم التعاون وعدم االهتمام بالنظم المدرسیة والعناد والنبذ والسخریة، والمعاناة بضعف مهارة األخذ 

  .مع اآلخرین والعطاء أثناء المعاملة

  .عدم االنسجام مع معظم المواقف االجتماعیة واالنسحاب منها- 6

حیث  ،إن معظم األطفال المتأخرین دراسیًا ینتمون إلى أسر ذات مستوى اجتماعي واقتصادي منخفض- 7

ض تسوده التوترات الزوجیة، والتفكك األسري، واضطراب العالقة بین أفراد األسرة، والشعور باإلهمال والبغ

  . من قبل الوالدین

  :الخصائص المدرسیة -5

  :لدى المتأخرین دراسیاً  إلى عدد من الخصائص المدرسیة) 40، ص 2015(یشیر مصطفى منصوري  

عدم القدرة على -4.كثرة الغیاب عن المدرسة-3.البطء في سرعة التعلم- 2.عدم المیل إلى التعلم- 1

عادات سیئة في المراجعة  استخدام- 5.العادیینمتابعة المناهج الدراسیة التي صممت للتالمیذ 

 ،مستوى التحصیل الدراسي یقل عن مستوى األقران في نفس الصف بحوالي عامین- 6.واالستذكار

 ،محاولة جذب انتباه المدرسین بأسالیب قد تعرقل سیر الدرس-7.وبخاصة في مادتي القراءة والحساب

المعاناة من نقص الخبرات الثقافیة واالجتماعیة -8.أو تعویضًا لما یعانیه عتبر تنفسیًا لما یشعر بهیوهو 

  اإلهمال العام وسوء الهندام والمظهر والخروج عن تعالیم المدرسة ونظمها في بعض األحیان- 9.والتربویة

  . واللجوء إلى السرقة أو ضرب الزمالء أو تخریب ممتلكات المدرسة

أن المتأخر دراسیًا یتمّیز بخصائص ) 88- 87، ص ص 2005(ویرى عبد الباسط متولي خضر    

  :مدرسیة معینة هي

تكوین اتجاهات سلبیة -3.الغیاب المتكرر والهروب من المدرسة-2.قلة االهتمام بالدراسة والمدرسة- 1

في  التأجیل أو اإلهمال-6.كراهیة المدرسة-5.عدم الشعور باالنتماء للبیئة المدرسیة- 4.نحو المدرسة

  .إنجاز األعمال والواجبات المدرسیة

  أنواع التأخر الدراسي :رابعا

 :من التأخر الدراسي وهما ینعادة ما یشیر الباحثون والعاملون في حقل التربیة والتعلیم إلى وجود نوع   

 .التأخر الدراسي العام والتأخر الدراسي الخاص، ولكن یوجد من یضیف إلى هذین النوعین أنواع أخرى

  :إلى األنواع التالیة) 499، ص 2009(ویشیر هادي ربیع مستعان وآخرون 
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  : حسب شمولیة التأخر -1

  :تأخر دراسي عام-1.1

حیث ، )الغباء مثالً (وهو تأخر یكون في جمیع المواد الدراسیة أو في معظمها، ویرتبط بالنقص العقلي    

  .درجة 80و 70تتراوح نسبة ذكاء المتعلم ما بین 

  :دراسي خاص تأخر-2.1

مثل القراءة أو الحساب، ویرتبط بنقص القدرة، وفي هذه  ،التلمیذ في مادة دراسیة أو مادتین وهو تأخر   

الوارد في العمري ) 1952( ویقسم الباحث حمزة. ذكاء المتعلم متوسطًا أو في حدود العاديالحالة یكون 

  :وهماالتأخر الدراسي الخاص إلى نوعین فرعیین ) 19، ص 2001(

  . تأخر في مادة دراسیة واحدة- أ

  .من المواد الدراسیة المرتبطة فیما بینها كالمواد العلمیة تأخر طائفي في عدد-ب

  :إلى ما یلي) 41، ص 1988(یشیر فیصل خیر الدین الزراد 

  :حسب أصل التأخر -2

  :تأخر دراسي وظیفي-1.2

وٕانما یكون في الناحیة  ،وهو ال یعاني من أّي اضطراب عضوي أو عصبي ،تكون قدرات التلمیذ جّیدة   

  .مما تؤدي إلى التأخر في التحصیل الدراسي ،حیث ال تعمل الوظائف بشكل منسجم ،الوظیفیة

  :)عضوي( غیر وظیفيتأخر دراسي -2.2

كما حال المرض أو  ،یرجع هذا النوع من التأخر إلى وجود اضطرابات عضویة عصبیة لدى التلمیذ   

  .اإلعاقة أو اإلصابة بحادث معین

  :إلى ما یلي) 42، ص 1988(ویضیف فیصل خیر الدین الزراد 

  :حسب مدة وطبیعة التأخر -3

  ):مزمن( تأخر دراسي مستمر-1.3

حیث یقل تحصیل التلمیذ في هذا النوع عن مستوى  ،هو التأخر المتراكم منذ سنوات دراسیة سابقة   

  .حتى تصل به إلى الرسوب المتكرر ثم انقطاعه عن الدراسة ،قدرته على مدى فترة زمنیة معینة

  ):عرضي( تأخر دراسي مؤقت-2.3

ولكن  ،فقد یتأخر المتعلم عن زمالئه في امتحان ما ألسباب معینة. هو التأخر الذي ال یدوم طویالً    

  .بزوالها یتحسن وضع التلمیذ
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  :إلى أنواع أخرى من التأخر الدراسي وهي) 188- 187، ص ص 1984(ویشیر منصور جمیل 

  :التأخر الدراسي النفسي -1

  .ونقص طموحه ،مثل قلة الدافعیة للتعلم لدى المتعلم ،وهو تأخر یرتبط ببعض المحددات السیكولوجیة   

  :التأخر الدراسي المزیف -2

، ، بل إلى أسباب اجتماعیة أو مدرسیةتأخر غیر عادي یرجع ألسباب غیر معرفیة أو نفسیة هو   

  .ویمكن عالجه ،كرسوب التالمیذ األذكیاء مثالً 

  :التأخر الدراسي الموقفي -3

حیث یقل مستوى تحصیل المتعلم الدراسي عن مستوى قدراته  ،هو التأخر الذي یرتبط بمواقف معینة   

 أو وفاة أحد أفراد األسرة أو المرور بخبرة ،مثل النقل من مدرسة إلى أخرى ،ت سیئةاالفعلیة بسبب خبر 

  .انفعالیة حادة) صدمة(

  

 

  

  

  

  

  

  

  

ر فیصل وتصّو  )2009( ر هادي ربیع مستعان وآخرونوفق تصّو  أنواع التأخر الدراسي: )38(شكل رقم 

  .)من تصمیم الباحثة) (1988( خیر الدین الزراد

  

  

  

  

  

 )عرضي(مؤقت )مزمن(مستمر غیر وظیفي وظیفي خاص عام

حسب شمولیة 
 التأخر

حسب مدة 
 وطبیعة التأخر

 أنواع التأخر الدراسي
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  .)من تصمیم الباحثة( )1984( ر منصور جمیلوفق تصّو  أنواع التأخر الدراسي :)39(شكل رقم 

  أسباب التأخر الدراسي :خامسا

أبو مصطفى : تشیر أدبیات البحث التي تناولت التأخر الدراسي من حیث األسباب كدراسات   

متعددة ومتداخلة في كثیر من  سبابأإلى وجود  ،)2004(والترتیر  ،)2004( والقحطاني، )1997(

األحیان، وذلك ألن سبب التأخر قد یكون مساعدًا لوجود وظهور سبب آخر، وقد یكون السبب مرتبطًا 

بأكثر من سبب من هذه األسباب، ومنها ما یظهر مبكرًا في حیاة المتعلم، ومنها ما یتأخر ظهوره، ومنها 

أن التأخر الدراسي من المشكالت متعددة األبعاد التي ) 1995( لكاشفویرى ا .ما یبرز بطریقة مباشرة

شغلت بال المربین فهي مشكلة نفسیة وتربویة واجتماعیة، تواجه كل من له صلة بالعملیة التعلیمیة كما 

 ،فقد یؤثر إحساس التلمیذ بالفشل في الدراسة في انخفاض ثقته بنفسه. یعاني منها التلمیذ المتأخر دراسیاً 

  ).150، ص 1995الكاشف، (وٕاحساسه بأنه غیر مؤهل لمواجهة متطلبات الحیاة بنجاح 

  :وفیما یلي نعرض أهم أسباب التأخر الدراسي

  :سباب مرتبطة بالمتعلمأ -1

  :جسمیةالو  صحیةال سباباأل-1.1

لإلصابة بالعدید من األمراض، مما یؤثر على مستوى  للتلمیذ یؤدي به ةالعام ةالصحی البنیة إن ضعف   

 La déficience(البصر مثل ضعف  ،معاناة المتعلم من اإلعاقة الحسیةكما أن  .تحصیله الدراسي

visuelle(،  أو طوله)La presbytie(،  أو قصره)La myopie(،  أو عمى األلوان)Le 

daltonisme( ،وضعف السمع )La déficience auditive(،  وغیرها یقلل من قدرته على بذل الجهد

إذ قــد  ،ــیاً سفـي تـأخر التلمیذ درا دوراً  )Le handicap physique( میةالجسـ ةللعاهـ كما أن .في الدراسة

وهذا ، ـا یدرك اختالفه عنهمقـــارن نفســه بــاآلخرین ممـة إذا خاصــ ،وتضــعف ثقتــه بنفســـه ،تشـعره بالنقص

الحبسة  مثل- والنطق المالتـي تــرتبط بعیــوب الكـ ةالعاهــف .بینه وبین التركیز على الدراسةما یحول 

 واللدغة ،)La nasalité( والخنف ،)Le bégaiement( والتلعثم أو التأتأة ،)La dysarthrie( الكالمیة

 أنواع التأخر الدراسي

 المزیف التأخر الدراسي الموقفي الدراسيالتأخر  النفسي التأخر الدراسي
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)La dyslalie( ،الرائیة منها والسینیة والحلقیة األمامیة، والحذف )L’omission(، واإلضافة 

)L’addition (واإلبدال )La substitution(،  والتحریف)La distorsion( ،التي، -والسرعة في الكالم 

أكدتـه ســناء وهذا ما  ،عملیـة الــتعلم فيـلبا تعیــق التلمیــذ على النطـق والتعبیـر السـلیم، وهـــــذا مـا یــؤثر س

مثـل صـعوبة النطـق وعیــوب الكــالم األخـــرى  ،معانـاة التلمیــذ مـن عاهـات" :أن في قولهــا محمـد سـلیمان

 ،ممـا قــد یجعلــه عرضـة لتعلیقــات اآلخـــرین وسـخریتهم ،تحـول دون قــدرة التلمیـذ علـى التعبیـر الصـحیح

سلیمان، (" األكادیمي أدائهمستوى  فيممـا قــد یــؤثر  ،فیــؤثر ذلـــك علیـه ویجعلـه یشعر بـالنقص

  ).45ص،2006

 وٕاذا ،فـي تحقیـق طموحاتـه الدراسـیة متعلمالفي فإنـه یـؤثر بشـكل ســلبي  ،وال شـك أن المـرض إذا اشـتد   

 لنفسـیة والعقلیـة وتضـعف حماسـهالجســمیة وا لتلمیذفإنـه یــؤدي إلـى ضعف كفـــاءة ا ،كـان المـرض مزمنـا

  ).66، ص 1997،دالزرا( على العمـل والمثابرةومن قدراته 

والذي ، وتجدر اإلشارة إلى التأثیر النفسي الذي قد تحدثه اإلعاقة الحسیة والعاهة الجسمیة لدى التلمیذ   

، ص 2009(أبو أسعد وأشار  .سیزید من حدة تأخره الدراسي، وهذا في ظل غیاب الرعایة بكل أشكالها

والعجز عن  ،یؤدیان إلى الفتور الذهني تغذیتهوسوء  ،الصحیة العامة للمتعلم الحالة إلى أن ضعف) 296

  .التركیز، وهذا یؤثر في التحصیل اللغوي

وال یتوفر ذلك إّال إذا كانت تغذیته  ،أن ینفق جهدًا مستمراً  هفي الدراسة یتطلب من التلمیذ إن نجاح   

وكاملة كمًا ونوعًا وبنیته سلیمة من األمراض، وهذا ما أكدته الدراسات التي اهتمت بوجود عالقة  متوازنة

 حیث نذكر منها دراسة عبد الفتاح غزال ،بین النمو العقلي المعرفي والنمو الفیزیولوجي والتحصیل الدراسي

ء التغذیة، والتي تعتبر من التالمیذ المتأخرین دراسیًا یعانون من سو  % 83التي بّینت أن ) 1994(

عن ( العامل الصحي األّول المسؤول عن تأخرهم وبخاصة في المناطق الریفیة واألحیاء السكنیة الفقیرة

  ).39، ص 2015منصوري، 

إلى أن نسبة من یكون وزنهم أقل من المتوسط بالنسبة لعمرهم عند ) 2008( ویشیر أنس شكشك   

علیه عند المتوسطین في تحصیلهم الدراسي، وكذلك بالنسبة للطول هي أكبر مما هي  ،المتأخرین دراسیاً 

  ).36، ص2008، شكشك(
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إصابة المخ، الكساح (وضعف النمو الحركي  األنیمیاكما أن بعض األمراض مثل مرض فقر الدم أو    

العصـبي، علـى العمـوم فــإن القصـور فـي نمــو الجهــاز و  .تؤثر في تحصیل الطفل الدراسي ،)ومرض القلب

العاهــات، ضـــعف الحــواس  ،)ـةخاصة المزمن(ــابة بــاألمراض ضـعف الصـحة العامـة، ســـوء التغذیــة، اإلص

ــذي ال یسـتخدم الوسـائل للة خاصـبو  متعلم لدراسته،ة الیـــؤدي إلــى صـعوبة متابعـ) الســـمع والبصــر(

  ).215ص 2002عبد الحمید، و  الويببال(ــة كالنظارة وسماعات األذن المعین

  :معرفیةال عقلیةالسباب األ-2.1

  ،عامًال مهمًا في تحدید مكانة الفرد بالنسبة للتفّوق أو التأخر) الذكاء( العامة ةالعقلیــ ـدرةالقــ تمثل   

التلمیـــذ  لدىذكاء ألن مقـــدار الــ ،بالتــأخر الدراســي امــــن أهـم القــدرات العقلیــــة ارتباطـ ذكاءیعتبــر الـحیث 

ى تأخره كــان سـیره بطیئــا، وأدى ذلــك إلـ یالً مقــدار قلــان الهـــو القاعــدة األولـى فـــي ســـیر دراســته، فـإذا كــ

  ).472، ص1969اعي، الرفـ(

هنــاك عالقــة ارتباطیــه هـــرت بعــض الدراسـات أن أظ )29، ص2006یوسف ذیاب عواد، ( ونقًال عن   

 قوامهاة التـي أجرهــا علـى عینــ )Burt,1950( رتومــــن بینهـا دراسـة بیــ ،ــأخر الدراسيـــین الــــــذكاء والتبـ

بین  دال ارتباط معامل ى وجــــــــودإلـنتائجها لت توصــحیث ، من الجنسین ــیاً تلمیـــذ متـــأخر دراسـ 700

من المتأخرین دراسیًا یرجع تأخرهم % 10وأن حوالي  0.74یساوي  العام ونسبة الذكاء اسيالدر  التحصیل

التحصـیل  این فـــــيمـن التبــ اً هامـ زءاً أن هنــاك جـ ىإلــ )Super(وبرســدراسة وأشارت . إلى غبائهم وحده

التحصیل الدراسي والنسبة العالیة كما أكد عدد من الدراسات عن وجود معامل ارتباط بین  .ذكاءیقـــــرره الــ

لتداخل العدید من العوامل، فقد یكون الطفل فاتر  ،للذكاء، إّال أن التنبؤ بالتحصیل الدراسي صعب جداً 

  ).218، ص 1989الحیاني، (الحماسة وشارد الذهن بسبب مشكالت تواجهه 

 ،الدراسات النفسیة إلى أن) 21، ص 2010األسطل،(الوارد في ) Parker,1988( وأشار باركر   

وبالتالي أصبح من الضروري قیاس الذكاء  ،أكدت وجود االرتباط اإلیجابي بین الذكاء والتحصیل الدراسي

وذلك لمعرفة المدى الذي یمكن أن یصل إلیه المتعلم في مستواه  ،في حاالت تدني التحصیل الدراسي

  .الدراسي ومدى إنجازه األكادیمي
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 .ـیاً سدرا هـأخر ي تفدور حیث لهذه القدرات  ،دراسته بسبب ضعف القدرات الطائفیة وقد یتأخر التلمیذ في   

ـیة ضأو القدرة الریا ،أو القدرة الحسـابیة ،انیةدرة المكأو الق ،ةیي القدرة اللفظفـاض أو ضعف مســتواه ففانخ

  . يى عرقلة سیره الدراسـد تؤدي به إلقـز، یى التركلأو القدرة ع ،والهندسـیة

فـي تـأخر التلمیذ دراســیا، باعتبار أن هــذا العامل  بباً ســ یعد ،واالنتباه والتذكر ـذاكرةضـعف ال كما أن   

یؤدي إلى انخفاض  واسترجاع المعلوماتذكر عوبة تصیـؤثر في عملیة التحصیل بشكل سـلبي، إذ أن 

  .مستوى التحصیل الدراسي

  :نفعالیةاال  نفسیةالسباب األ-3.1

والتي تؤدي إلى تأخره الدراسي متعددة ومتشابكة  ،األسباب النفسیة االنفعالیة المتصلة بالتلمیذ نفسهإن    

أو الذي یعاني من القلق أو عدم وجود األمن غیر قادر على  ،فالمتعلم المضطرب انفعالیاً . فیما بینها

  .مما یجعل تحصیله الدراسي ینخفض التركیز واالستیعاب، فهو مشتت الفكر

تؤدي دورًا هامًا في تحدید مستوى نشاطه  ،أن الحالة النفسیة للتلمیذ) 1982(الرفاعي ویرى نعیم    

كلها  ،طراب العصبيوقد بّینت الدراسات أن االتزان النفسي والمزاجي وحاالت القلق واالض .واجتهاده

التي تتطلب الدقة وتركیز االنتباه، لذا یكثر تأخر من یتصفون  ،عوامل قد تؤثر كثیرًا في أعمال التالمیذ

، 1982الرفاعي،(ویكون خطهم ردیئًا وأعمالهم ینقصها الترتیب والنظام  ،بهذه الصفات في الحساب

  ).115ص

ة بـــین القلــق والتحصــیل معرفـة العالق هـــدفت إلىالتي ) O’Neil,1981( ــلأكدت دراسـة أونیو    

حیــــث أن  وذلك من التالمیـذ،ـــین فئــات بوجــود فـــروق فردیـة جوهریـة  إذ أسفرت نتائجها عن، يالدراسـ

ــــل مـــــــن مستوى التحصیل أحســـن وأفض ،تالمیـــــذ ذوي القلـــق المـــنخفض لدى ـيمســـتوى التحصـــیل الدراس

  ).392، ص2004نصر ااهللا، عن( ذوي القلق العالي أو المرتفعلالدراسي 

إلى وجود عدة  )6، ص 2012إخالص علي حسین، (الوارد في  )1982( وأشار الطیب وآخرون   

یجد  ،فالطفل المنطوي والحساس والقلق. عوامل انفعالیة تعرقل المتعلمین المتفّوقین دراسیًا وغیر المتفّوقین

جع قلق األطفال أحیانًا إلى تعرضهم ألنواع من حیث یر  ،صعوبًة في مواجهة المواقف والمشكالت الجدیدة

أو صراعات نفسیة بداخلهم، والتوتر والعدوانیة الالشعوریة تجاه أحد  ،الصراعات والمشكالت األسریة
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أن األمن النفسي یحّفز  ،)2000( والحربي ،)1984( كما أكدت دراسات حمدان. الوالدین أو كلیهما

  ).22، ص 2010األسطل، (ّوره الطالب ویحّسن تحصیله الدراسي ویط

أن العوامل النفسیة واالنفعالیة تمثل أهم األسباب المرتبطة ) 211، ص 1991(ویرى سعادة إبراهیم    

  :بالمتعلم بناء على ما یلي

أو ، أو القلق ،ضعف الثقة بالنفس :مثل ،قد ینشأ تدني التحصیل الدراسي من عوامل نفسیة انفعالیة- أ

أو الخجل الذي  ،أو الخمول والتبلد ،أو الخوف ،أو االختالل في االتزان االنفعالي ،االضطراب النفسي

یمنع التلمیذ من المشاركة اإلیجابیة الفّعالة في الفصل، واالنطواء على النفس، ومال ینتج عن ذلك من 

ن وغیر ذلك م ،اضطراب انفعالي حاد، والغضب الشدید، والتمرد على السلطة واألوامر والنواهي

 .االستجابات التي كثیرًا ما تظهر في فترة المراهقة، وكذلك المشكالت االنفعالیة الناجمة عن التدلل الزائد

وهذه العوامل كثیرًا ما تؤثر في التحصیل الدراسي للمتعلم، وقد تصل به إلى الحد الذي یؤثر في انتظامه 

  .ى االستیعابفي المدرسة، كما تؤدي إلى ضعف قدرته على التركیز وقدرته عل

كراهیة التلمیذ لمادة دراسیة معینة الرتباطها بموقف مؤلم من جانب المدرس أو التالمیذ، وممكن أن -ب

تكون الكراهیة بدون سبب، وقد یترتب على المعاملة القاسیة للمعلم كراهیة التلمیذ له ولمادته، وقد یكره 

 .ة مما یجعل هذا المتعلم ینفر منهاونظمها المتبع المتعلم المدرسة نفسها لشدة وصرامة لوائحها وقوانینها

  .وربما ترتب على ذلك النفور من المواد الدراسیة مما قد یؤدي إلى تدني التحصیل الدراسي

عدم  :تتمثل في ،أن العوامل االنفعالیة المتصلة بالتلمیذ نفسه) 1994(ویرى عبد المؤمن فرج الفقي    

، باإلضافة إلى ضعف الثقة بالنفس واإلحباط والخمول واالنطواء وعدم االستقرار والخوف والقلق والخجل

  .)262، ص 1994الفقي،( القدرة على المبادرة وقلة الدافعیة لإلنجاز

حیث  ،ومن العوامل المؤدیة إلى تأخر المتعلم دراسیًا مفهومه السلبي عن ذاته أو ضعف تقدیر ذاته   

وجود ارتباط دال بین المفهوم السلبي للذات وتأخر التلمیذ في ) Bodwin,1975(بودوین دراسة  أثبتت

عن خلیل، (في السنة الثالثة  0.73في السنة الثانیة ابتدائي، و 0.72القراءة، فقد بلغ معامل االرتباط 

أن التالمیذ المتأخرین دراسیًا كان لدیهم ) De Lean,1970(وبّینت دراسة دي لون  ).212، ص 1997

  ). 59، ص 2015، يمنصور عن (ذواتهم  مفهوم سلبي عن
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بین التحصیل الدراسي وتقبل الذات، وأنه كلما  0.40وأظهرت دراسة مدیحة الغربي وجود ارتباط قدره    

  ). 59، ص2015منصوري، عن (كان تحصیل المتعلم منخفضًا انخفض تقبله لذاته، والعكس صحیح 

بین  0.30إلى وجود ارتباط دال قدره ) Simon & Simon,1975(وتوصلت دراسة سیمون وسیمون    

  ). 119، ص 2008عن بوقصارة، (تقدیر الذات والتحصیل الدراسي، وبین تقدیر الذات والذكاء 

عینة من تالمیذ المدارس االبتدائیة  ىالتي أجراها عل) 1989( وأظهرت دراسة محمد علي الدیب   

عن ( وجود ارتباط دال بین مفهوم الذات والتحصیل الدراسي ،بمحافظة الشرقیة بسلطنة عمانواإلعدادیة 

  ).70، ص 2011دوقة وآخرین، 

میذ التي أجریت على عینة من تال) Hair & Craziano,2003(وتوصلت دراسة هاییر وكرازیانو    

إلى أن تقدیر الذات یرتبط بالتحصیل الدراسي  ،السادسة والسابعة والثامنة وتلمیذات المستویات الدراسیة

  ).59، ص2015عن منصوري، (

  :سباب مرتبطة بالمدرسةأ -2

 نالمشرفی ،تدریسال ئقاطر  ،برامج تربویة من المدرسیة ملالعوا ثل األسباب المرتبطة بالمدرسیة فيتتم   

  :أساسیة هيأربعة أسباب نذكر  قذا السیاهوفي  ،لیمیةالتع ئلالتدریس والوسا لىع

  :أسباب متعلقة بالمعلم-1.2

یمثل المعلم الركیزة األساسیة التي یمكن االستناد إلیها لتحسین مخرجات النظم التعلیمیة، باعتباره    

ینكر المبدأ األساسي الحدیث بأن ال و . وتطویر تربوي إصالحتأثیرًا في أّي نظام تعلیمي وفي أّي  األكثر

وغایة التربیة الذي یسعى كل نظام تعلیمي في أّي مجتمع  ،التعلمیة-التعلیمیةالتلمیذ هو محور العملیة 

 ،تنشئته تنشئة متكاملة، ولكن ال یمكن الوصول إلى هذه الغایة دون التأكید على الدور القیادي للمعلم

  ). 23، ص 2010األسطل، (سواء في تشكیل الجانب المعرفي أو الجانب الوجداني أو الجانب األدائي 

فتأخر التلمیذ دراسیا یمكن أن یرجع إلى عدم قدرة المعلم على التدریس بشكل فعال، والتنویع في    

  .األسالیب بما یتالئم مع جمیع التالمیذ یغض النظر على الفروق الفدریة الموجودة بینهم

  :أسباب متعلقة المنهاج الدراسي-2.2

منذ أن بدأ التوسع في التعلیم كمًا ونوعًا في  ،لباحثینلقد حاز المنهاج الدراسي على اهتمام المربین وا   

معظم دول العالم خالل العقود القلیلة الماضیة، والتي رافقها حدوث االنفجار المعرفي الكبیر والتقدم 
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، والتحاق مئات المالیین من التالمیذ بالمراحل التعلیمیة المختلفة، مما استوجب التركیز التكنولوجي الهائل

ء منهاج مدرسي فّعال یحقق العدید من األهداف التربویة المنشودة من جانب المتعلمین والمعلمین على بنا

  ).24، ص 2010األسطل، (على حد سواء 

وما یرتبط  ،على أن المنهاج الدراسي) 24، ص 2010األسطل، (الوارد في ) 1984( ویؤكد الشرقاوي   

من أبعاد له التأثیر الواضح في صعوبات التعلم، وتنحصر األفكار الرئیسة لهذه األبعاد في عدم  به

ویرى الشرقاوي  .مالئمة المنهاج الدراسي لمیول واتجاهات وٕامكانات وقدرات المتعلمین، وعدم كفاءة المعلم

ي من خالل طول المنهاج أنه یمكن أن یكون للمنهاج الدراسي تأثیر سلبي في تحصیل المتعلمین الدراس

الدراسي واكتظاظه بالمعارف والمفاهیم واألنشطة، عدم تلبیته لحاجات واهتمامات التالمیذ ومستویاتهم، 

حیاة وبیئة المتعلم، عدم اهتمامه بالظروف االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة السائدة، عدم ارتباطه بواقع 

  .ردیة متعددةعدم مراعاته لما بین المتعلمین من فروق ف

  :أسباب متعلقة بنظام التقویم-3.2

التي  ،قد ترتبط ظاهرة التأخر الدراسي عند عدد من المتعلمین بشكل رئیسي بعملیة التقویم التربوي   

تعتبر من المهام األساسیة لعمل المعلم واإلدارة المدرسیة، وغالبًا ما یلجأ المعلمون إلى إجراء االمتحانات 

من حیث مستویاتهم التحصیلیة ومدى  ،لى معلومات ومالحظات عن حالة المتعلمینمن أجل الوصول إ

تعرف فیما بعد عن استعداداتهم العقلیة والنفسیة، والتنبؤ بقدراتهم وفرزهم إلى استیعابهم للمادة العلمیة، وال

  ).402، ص 1998جابر، (عادیون في تعلمهم وغیر عادیین : من المتعلمین رئیسیتین فئتین

  :أسباب متعلقة باإلدارة والبیئة المدرسیة-4.2

 الدراسي، فقد تكون المدرسة محسنةتنعكس البیئة المدرسیة على التلمیذ وعلى مستوى تحصیله    

 على االستقرار النفسي یساعد المتعلم فإنه ،ومعززة للبیئة األسریة، فإذا كان جو المدرسة جوًا إیجابیاً 

 جو التشاحن واالضطراب بین أما إذا ساد. ه الدراسيوالذي ینعكس على مستوى تحصیل

  ،أو جهل هؤالء المعلمین باعتماد الطرائق التعلیمیة السلیمة ،تجاه التالمیذ وانعكست عدوانیتهم ،المعلمین

المنهاج  وفي مستوى تحصیلهم الدراسي، إضافًة إلى أن، فسوف تؤثر سلبًا في استیعاب المتعلمین

، ص 2003الترتیر، ( الدراسيفله التأثیر الواضح في مشكلة التأخر  ،صعوبتهالدراسي وسهولته أو 

30.(  
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وأن  ،یمكن للمربین من معلمین وٕاداریین أن یجعلوا من المدرسة مكانًا مشّوقًا ومحبوبًا لدى المتعلمینو    

عالقات یسودها الود واإلخاء والعطف واالحترام، ولكن إن كانت العالقات المدرسیة یشوبها  ینشئوا

 ،وعنیفةاالضطراب والقلق والخوف والعدوان والعنف، وكان التالمیذ أو بعضهم ذوي سلوكیات منحرفة 

ألسطل، ا(ي إلى انخفاض في التحصیل الدراسي، وبالتالي إلى عدم االستیعاب والفاعلیة سیؤد حتماً 

  ).25، ص 2010

أن المدرسة مسؤولة عن عدد ) 25، ص 2010األسطل، (الوارد في ) 1983(عالم شریف  ویذكر أبو   

  :التي تؤدي إلى التدني في التحصیل الدراسي وهي كالتاليواألسباب  العواملمن 

  .عدم مالئمة المبنى المدرسي للدراسة ومزاولة األنشطة الالصفیة- أ

مثل انقطاع التلمیذ عن الدراسة انقطاعًا مستمرًا أو  ،المتعلم في السنوات السابقةضعف إعداد -ب

، فإنه یتراكم مما یترتب علیه انخفاض في مستواه التحصیلي، وٕان لم یعالج هذا الضعف في حینه، متقطعاً 

  .مع انتقال المتعلم إلى مستویات دراسیة أعلى، مما یزید تخلفه بشكل واضح عن أقرانه

وعدم اهتمامهم بتحصیل التالمیذ قد یؤدي  ،غیاب المستمر لبعض المعلمین أو تساهلهم مع التالمیذال- ج

  .إلى تدني تحصیلهم وتأخرهم دراسیاً 

فإنه  ،النظام المدرسي یؤثر سالبًا أو إیجابًا في التالمیذ، فإذا كان هذا النظام یتسم بالصرامة والشدة-د

ن نحو المدرسة ونحو التربیة والتعلیم عمومًا، مما قد یؤثر في المستوى یؤثرفي اتجاهات المتعلمین والمعلمی

وما یسودها من احترام  ،التحصیلي للتالمیذ، وال شك في أن العالقات الطیبة بین أفراد أسرة المدرسة

یؤدي إلى بث اتجاهات سلیمة نحو الدراسة والمدرسة  ،متبادل مع ممارسة الحزم مع المقّصر والُمخطئ

  .یؤدي إلى االهتمام بدروسهم ومن ثم زیادة في التحصیل الدراسي اليوبالت

 :ما یليأخر الدراسي فیالمــــــؤثرة فـي التـ المدرسیةل العوامـ) 40، ص2005(وحددت سناء محمد سلیمان   

في  تالمیذه مساعدةانعدام وسائل اإلیضاح أو قلتها أو سوء استعمالها، فبواسطتها یستطیع المدرس - أ

، وبذلك تزید درجة االستیعاب من خالل جعل المدرس أكثر تشویقا ولذة للتلمیذ وأكثر حیویة للصف الفهم

  .مما یعطي للمدرس ثقة أكبر بنفسه وبعطائه، ویعطي للتلمیذ قدرا أكبر من المشاركة

  .البناء المدرسي غیر الصحي وغیر المعد إعدادا كافیا بأجهزته وملحقاته-ب

  .توزیعا عشوائیا) المتخلقین والموهوبین(وف وتوزیع التالمیذ تنظیم الصف- ج

  .سوء المناهج وعدم ارتباطها بالواقع-د
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إلى أن من أهم العوامل المدرسیة التي تؤثر في انخفاض ) 2000( وأشار نبیل عبد الهادي وآخرون   

مما یؤدي  ،وعدم إلمامه بطرائق التدریس ،هو عدم كفاءة المعلم في التدریس ،مستوى التحصیل للتلمیذ

  ). 27، ص 2000عبد الهادي وآخرون، (إلى عدم إیصال المعلومات إلى المتعلمین بالشكل الصحیح 

، أن قلة دافعیة المتعلمین تجاه الدراسة تؤدي إلى تأخرهم دراسیاً ) 2002( ویرى محمد حسن العمایرة   

حیث یكون اهتمامه  ،المعلم یجهل أسالیب التفاعل الصفي الجّیدوقد تكون النتیجة نفسها عندما یكون 

وبذلك  ،بتالمیذه أثناء التدریس محدودًا، أو أنه یستجیب إلیه بمیول وألفاظ وردود سلبیة ینفر منها المتعلم

  ). 194، ص 2002العمایرة، (التعلم تقل معها رغبته في 

ا یعود إنم ،مل األساسي في تأخر التلمیذ دراسیاً فیرى أن العا) 1996( أما محمد عبد الرحیم عدس   

فإذا كانت هذه المعاملة غلیظة . ومدى تفاعله معهم ،بالدرجة األولى إلى نوع معاملة المعلم لتالمیذه

 فإن هذا التمییز ،ومستبدة أو كانت تعتمد على التمییز بین ذوي اإلنجاز المتفّوق وذوي اإلنجاز المتدني

حتى وٕان كان إنجازه متواضعًا، ویحط  ،لمعلم أحیانًا یرفع من تقدیر المتفّوق دراسیاً یجعل ا ،في المعاملة

  ).60، ص 1996عدس، (من قدر المتأخر دراسیًا حتى وٕان كان إنجازه یتسم بالتفّوق 

وما یسودها من حزم في اإلدارة والتنظیم  ،إلى أن الروح المدرسیة العامة) 1982( وأشار نعیم الرفاعي   

فالمدارس التي تتیح المناسبات . كثیرًا ما تؤثر في مستوى أداء المتعلمین ،في سیر التالمیذ الدراسي

لكي یشعروا بالتفّوق والنجاح الذي یزید ثقتهم بأنفسهم ال تكثر فیها حاالت التأخر  ،والفرص للتالمیذ

  ).110، ص 1982الرفاعي، (الدراسي 

 )476، ص 1995زهران، (الوارد في  )Solomon & Blake,1969(وبالنك ولخص سولومون    

سوء التوافق المدرسي، بعد المواد الدراسیة عن : في العوامل المدرسیة المؤثرة في تأخر المتعلم دراسیاً 

الواقع، عدم مالئمة المناهج الدراسیة، سوء الجو المدرسي العام، سوء نظام التقویم واالمتحانات وقصور 

  .اإلرشاد والتوجیه التربوي

، 2002،القاضي وآخرون(الوارد في  )Marcel Crahay,1996(بینما أشار مارسیل كراهي    

بل یجب االهتمام بالمعلمین  ،إلى أن سبب التأخر الدراسي ال یكمن في المتعلم في حد ذاته )314ص

  .والتي قد یكون لها التأثیر السلبي في المردود الدراسي للتالمیذ ،وظروفهم االجتماعیة التي یعیشونها
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ضطراب أن الجو المدرسي المضطرب الذي یتسم با) 2002( ویذكر یوسف مصطفى القاضي وآخرون   

التي تعیق تحصیله الدراسي أّي أن ) الزمالء، األساتذة وموظفي اإلدارة المدرسیة(عالقة التلمیذ باآلخرین 

في حین أن الجو . شعوره بالعجز عن التوافق مع عناصر المجال الدراسي یؤدي إلى تأخره دراسیاً 

وٕاشعارهم  ،ن إلشباع حاجاتهموٕاتاحة الفرص للمتعلمی ،المدرسي الذي یتصف بالود واالحترام والتقبل

  .)314ص، 2002،القاضي وآخرون(واألمل یزیدهم ثقة بأنفسهم ویوقظ فیهم الحماس  ،بالنجاح والتفّوق

 ،دراسیاً أن المدرسة قد تسهم بشكل مباشر أو غیر مباشر في تأخر المتمدرسین  )1998(سعادة  ویرى   

، ضحیة لنظام تعلیمي معینكوتتحمل بذلك المسؤولیة، ولكن هذا ال یعني على اإلطالق أن التلمیذ یعتبر 

سعادة، ( كفردولم نأخذ بعین االعتبار مسؤولیته  ،فبذلك نكون قد قمنا بتفسیرات خارجیة عن شخصیته

  ).8، ص1998

  :سباب مرتبطة باألسرةأ -3

األسریة الثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة والحالة  الظروف ثل األسباب المرتبطة باألسرة فيتتم   

وفي هذا السیاق نذكر العوامل الثالثة . والظروف المادیة ،االنفعالیة السائدة، وأسالیب التنشئة االجتماعیة

  :التالیة

  :لألسرة مستوى الثقافيال-1.3

لألسرة یساهم بشكل كبیر في تقدم أن المستوى الثقافي ) 2004( یرى عمر عبد الرحیم نصر اهللا   

دون آباءهم في جمیع األعمال، وهذا ما أكدته األبناء وتفّوقهم الدراسي، ویعود ذلك إلى أن األبناء یقلّ 

 ،)Halsey & Nisbett(ونیزبیت وهالزي  ،)Douglas & Wotton(ووتون دراسات كل من دوجالس 

 ،سرة والمستوى التعلیمي والثقافي للوالدینحجم األت على مدى أهمیة العالقة المتبادلة بین التي ركزّ 

والتقدم واإلنجاز لألبناء وتقدمهم في المراحل التعلیمیة المختلفة التي یمرون بها، والتي یجب أن یكون 

مهم له ولآلخرین ومن حوله، وأنه یحظى  أن ما یقوم به االبنلألسرة دور واضح وفّعال حتى یشعر 

  ). 712، ص 2004نصر اهللا، ( باهتمام األسرة ومساندتها

یمكن أن یترتب  ،المستوى الثقافي لألبوین واإلخوةأن انخفاض ) 2010(األسطل ویذكر كمال محمد    

یة التعلیمیة التربویة، لیم، وال تشعر بالتقدیر للعملعلیه نشأة الطالب في بیئة ثقافیة غیر مشجعة على التع

وذلك نتیجة النخفاض الوعي الثقافي واالجتماعي، مما یترك أثرًا كبیرًا في اتجاهات األبناء نحو المدرسة، 
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وهذا یؤدي إلى إهمالهم لألعمال المدرسیة والتقلیل من شأنها وقیمتها، وهذا بالطبع یؤدي إلى تدني مستوى 

  .)26، ص 2010األسطل، (التحصیل الدراسي 

نجد أن من األبناء من ال یعرف الصف أو المرحلة الدراسیة  ،ویضیف األسطل أن في مثل هذه البیئة   

ویعتبر أن لها المسؤولیة الكاملًة عن تعلیم  ،بل أنه یلقي العبء كله على المدرسة ،التي یوجد بها ابنه

وطبیعي أن یكون . ر من أمور ابنه، وال یستجیب للمسؤولین في المدرسة إذا دعوه لمناقشة أمابنه وتربیته

مستوى الطموح في مثل هذه لبیئة منخفضًا للغایة، ولذلك فإن الدافع لإلنجاز والتحصیل الدراسي 

والنتیجة المحتملة لمثل هذه . منخفضین لدى األبناء الذین یشعرون بسلبیة كبیرة نحو المدرسة والدراسة

  ).27، ص 2010األسطل، (الظروف هو تدني تحصیلهم الدراسي 

اجتماعي منخفض، ویعانون من فقر -واألطفال المحرومون ثقافیًا هم أفراد یعیشون في مستوى ثقافي   

تأثیر  فالحرمان الثقافي العام كما یرى بالیك وسلومون له. في الخبرات والتجارب التي تزید من معارفهم

  ).82، 2015عن منصور، (سيء في التفكیر والتحصیل 

  : لألسرة جتماعي والتربوياال ىمستو ال-2.3

یتمثل هذا النوع في ظروف األسرة االجتماعیة والتربویة السائدة بالبیت وأسالیب التنشئة االجتماعیة    

  .وغیرها من الظروف

إلى أن اتجاهات اآلباء نحو المسؤولیة الوالدیة وأسلوبهم في التنشئة  )27، ص2010(األسطل أشار    

أثرها في الحیاة االجتماعیة واالنفعالیة للطفل، ومن ثم لها أثرها في حیاة الطفل في لها ، االجتماعیة

ما فاآلباء الذین یتمسكون بالمفاهیم التقلیدیة في أسالیب التنشئة غالبًا . وفي عالقاته مع أقرانه ،المدرسة

ون إظهار حبهم وعطفهم السیطرة التامة على الطفل ضمانًا لحسن تنشئته، كما أنهم قد یتجنبیحاولون 

لشدیدة كأسلوب لضبط سلوك خشیة أن یشب مدلًال، وقد یحیطون أنفسهم بهالة من الهیبة اعلى الطفل 

  .وتؤدي هذه األسالیب إلى إنشاء جو منزلي غیر مناسب لقیام عالقة طیبة بین الوالدین واألبناءأبنائهم، 

ًا خجوًال یرهب السلطة في صورها المختلفة، قد یشب قلق ،والمتعلم الذي ینشأ في مثل هذه الجو   

وال یمكن أن نتوقع في . ویخضع لها، أو على النقیض قد یشب ثائرًا ضد السلطة وضد أّي شخص یمثلها

  ).27، ص 2010األسطل، (مرضیا مثل هذا الجو أن یقبل المتعلم على دراسته، أو یسیر فیها سیرًا 
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یر كبیر في االبن وتحصیله الدراسي، فإذا كان مستوى الطموح وأضاف األسطل أن لطموح الوالدین تأث   

في شعور  عالیًا وغیر واقعي بالنسبة لقدراته، فإنه سیفشل في تحقیق آمال والدیه، وقد یتسبب هذا الفشل

االبن بعدم الكفاءة، وفي شعور الوالدین بخیبة أملهما فیه، وتنعكس آثار هذه المشاعر على االبن في 

  ).28، ص 2010األسطل، ( المدرسة وقد تؤدي به إلى الفشل الدراسي

 ،ن األسلوب التربوي الذي یتخذه الوالدان في تربیة األبناءأ )1980( ویرى طلعت حسن عبد الرحیم   

في حاالت التأخر الدراسي، فاألسلوب التربوي الذي یعتمد على د العوامل التي تساهم بشكل كبیر یعد أح

كمضایقة التلمیذ وعقابه بشدة وعدم العنایة به من  ،الكراهیة واإلهمال والنبذ من جانب الوالدین أو أحدهما

عبد (دراسیًا یر مباشرة إلى تأخره یؤدي إلى بطریقة مباشرة أو غفإن ذلك  ،ناحیة الغذائیة والصحیةال

  ).59، ص 1980الرحیم، 

 ،وتجدر اإلشارة إلى أن التأثیر یكون نفسه عندما یعتمد الوالدان على الحمایة الزائدة في تربیة األبناء   

إنســان غیــر  إنشاءي فـ ـاً فـي قولهــا أن األســــرة تتســـبب نفسـها أحیان) 2004(ادر ـث أشـارت سـعدیة بهــیح

وعــدم إشـباعها  ،عــدم اهتمامهــا بطفلهـا ذاتـه نتیجـة ،مـع حیاتـه المدرســیةـف متكیــر وغیـ ،متقبـل لدراســته

 ،1980عبد الرحیم، (د یعوق تقدمه الدراسي یضـا التــدلیل الزائـد قــوأ ،ـاتلحاجاتـه وتعریضـه إلحباط

  ).59ص

 & Ruth( ا العدید من الدراسات التي قام بها روث وهیلیاردوهذه النتیجة نفسها أكدته   

Hilliard,1969( ،ألطفال مرتفعي التحصیل الدراسي حیث توصلت إلى وجود فروق كبیرة بین أمهات ا

أما  .أكثر تقبال لهم ویتعاملن معهم بأسلوب جید ومشجع ،أمهات األطفال منخفضي التحصیل الدراسيو 

وكان هؤالء األطفال یشعرون بذلك  ،أمهات األطفال منخفضي التحصیل الدراسي فكن أكثر رفضاً 

مثل الفشل  ،كالتوجیه لألعمال المخلة بالقانون ،زماتأ تكوینالرفض، وغالبا ما تكون استجابتهم له بمثابة 

تهم الجسدیة والنفسیة التي وتلبیة حاجیا ،والسرقة في المدرسة وخارجها بهدف جذب انتباه األمهات لهن

  .)59، ص2004نصر ااهللا،عن  (أهملت بسبب رفض األمهات

وعدم فهم األسرة للمشكالت التي  ،إلى أن الخالفات األسریة) 1984( وتوصلت دراسة الشرقاوي   

باالبن یواجهها األبناء، وأسلوب التربیة وتدني المستوى الثقافي واالقتصادي لألسرة، وعدم اهتمام الوالدین 

  ).214، ص1983عالم،  عن أبو(التعلم في المنزل، وعدم تتبعهم لمستوى تحصیله تؤدي إلى صعوبات 
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ینتج عنه العدید  ،أن عدم التوافق األسري واالضطراب في المنزل) 2012( وترى إخالص علي حسین   

 ،مما یتسبب في عجزه عن التحصیل الدراسي ،حیث تدخل االنطوائیة إلى شخصیة الطفل ،من المشكالت

ي والحصول على درجات مرتفعة، ینجم وأن تعرضه للضغط لتلبیة طموح الكبار من أجل التحصیل العال

 ،قد تكون غیر كافیة لتحقیق طموحهم ،عنه رد فعل معاكس، حیث أن قدرات الطفل التي یجهلها األهل

 ،أن تكلیف بعض األسر الفقیرة األبناء بالعمل وقت الفراغ كما. وتراجعه دراسیاً  إحباطهمما یعمل على 

  ). 6، ص2012حسین، (إنما یكون على حساب تحصیل المتعلم مما یسبب تأخره دراسیًا 

من األسباب األسریة المسببة للتأخر  )29ص  ،2003،الترتیر(في الوارد  )2002( الجرجاوي أضافو    

واالعتراض على  ،وفي أمور شتى ُیدخل الكآبة على الطفل ،التفرقة بین األبناء في التعامل ،الدراسي

إما للحالة المادیة المتدنیة لألسرة، أو قد  ،الطفل من ِقبل الوالدین ٕاهمالو أسلوب الحیاة داخل أسرته، 

هملة حتى ال تساویه فتعامله زوجة أبیه معاملة قاسیة وم ،یكون من زوجة أخرى لألب ولیس من أم واحدة

في التأخر الدراسي، بل في بعض الحاالت نجد الحالة المیسورة لألسرة  بأبنائها، ولیس الفقر دائمًا سبباً 

یمتلك الطفل كافة األجهزة التي تلهیه  كأن ،والترف البذخ حیث ،الدراسي مشكلة التأخر وجود سهم فيتُ 

  .دروسه وعن زیادة التحصیل الدراسي عن مذاكرة

 ،عــدم االتفـاق بـین الوالـدینیعني ئلي اأن عــدم االســتقرار العـ) 2005(ـلیمان تــرى سـناء محمــد سو    

ازن و مثــل اخـتالل فـي التـ والطـالق،واالنفصـال  واالضــطرابات في المنزل،وكثــرة المشـاحنات والمشـاجرات 

  ).38، ص2005سلیمان،(الدراسیة حالة الطفل  فيمما قد یؤثر  ،الياالنفعـ

ذ، ضـطراب النفسـي للتلمیـاالفـي  بباً وعلیه فــإن الصـراع بـــین الوالـدین وعــدم التفـاهم بینهما قــد یكون سـ   

  .الدراسي وتأخره دراسیاً ضعف مستواه ى ممـا قـد یـؤدي به إل

  :  المستوى االقتصادي لألسرة-3.3

فـي تحدیـد مســتوى األداء األكـادیمي لألبنـاء، ذلــك أن  مهمـاً  لألســرة عـامالً االقتصادي ـتوى یعـــد المس   

ال تســتطیع أن تـوفر ألبنائهــا الوسـائل الدراسـیة التـي تســاعدهم على تحسـین  ،األسـر ذات الـدخل الضـعیف

  .عالي بهذه الفرصةمـا قـد یحظى أبنـاء األســر ذات الــدخل المتوسط والبین ،يمستواهم الدراس
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قــد ثبـــت لعلمـاء الـــنفس والتربیـة واالجتماع أن أنـه  ،فـي قوله (2000) افظنبیـل عبــد الفتـاح ح ــدكأو    

ال یـــوفر للطفـــل المثیــرات التربویـة الكافیة  ،تماعي واالقتصادي والثقـــافي لألســرةى االجتــدني المســتو 

  ).10، ص2000حافظ، ( تسـاعد على نمـو شخصـیتهي واإلمكانـات الت

 :فیما یلي العوامل األسریة المؤثرة في التأخر الدراسي )40، ص2005(سلیمان سناء محمد  وحددت   

 .تنقل التلمیذ من مدرسته إلى أخرى نتیجة مهنة اآلباء التي تفرض ذلك -

 .الفات العائلیة المتكررةالخ -

 .اإلخوة الوالدین أوعالقة الطفل غیر السویة مع  -

 .خاطئ ويتربأسلوب استخدم في تعاملهم مع األبناء و  والدینال ییزتم -

 .عدم الثبات واالستقرار في التعامل -

مما  ،خصوصیةالدروس ال من خالل وذلك ،قدراتهم طفالهم ودفعهم للتعلم بقوة تفوقأ لوالدینإرهاق ا -

 .بالنقص مما ینتج عنه التأخر الدراسيلد لدیهم الشعور فیتّو  ،یزید من شعورهم بالخیبة

 .توجیه ألطفالهم بعكس ما یملكون من میول واتجاهات -

 .ضروریةعن المدرسة ألسباب غیر  األبناءتغیب  -

 .أحداث طارئة على العائلة كاألمراض والوفیات -

 .الغیاب المتواصل للوالدین أو أحدهما -

 .ي عملیة الدراسة واستذكار الدروسحجم العائلة الكبیر وضیق المنزل قد یعیقان التلمیذ ف -

إحداث التـأخر الدراسي ي األسریة والمدرسیة فـي الواقع الغالبیة ف ةومـا تشـكل العوامــل البیئیـوعم    

سیكولوجیة التأخر "في كتابه  1980 ـنةس ـرحیمطلعــت حسـن عبد اله وهــــذا ما ذهــــب إلیـ ،ـذللتالمی

ة تأثیرهـا ّو ـل المـؤثرة فـي التـأخر الدراسـي تتفــاوت في قــأن العوامجـدر اإلشـارة إلیــه، هو تا ومـ ."الدراسي

على الســیر الدراسي للتلمیـذ، فـال یشترط أن تكـون مجتمعـة للوصـول بـه إلــــــى ضـعف مسـتواه الدراسـي، 

د ال تحدث ولكن قـ ،منهـا لـدى التلمیذ البعضوفر فتـوفر عامل واحد قـد یـــؤدي إلى ذلـــك، في حین قـد تتـ

ینتمون إلى أسر فقیرة  ،وأظهرت دراسة بیرت أن نصف المتأخرین دراسیًا في مدینة لندن .اً دراسی له تأخراً 

  ). 459، ص 1995عن الرفاعي، ( % 10جدًا، وال ینتمي منهم إلى أسر میسورة الحال سوى 
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عن عالقة بعض العوامل االقتصادیة واالجتماعیة بالتحصیل ) 1975(وفي دراسة عدنان الناصري    

لتالمیذ الصف السادس االبتدائي ببغداد، تبّین أن تحصیل التالمیذ یزداد في الغالب بارتفاع الدراسي 

  ).76، ص 2015عن منصور، (مستوى دخل الوالد وقلة عدد أفراد األسرة 

دراسة على عینة من تالمیذ وتلمیذات الصف الثالث بالمدارس ) 1982(الكاشف وأجرى منسي و    

/ حیث توصلت إلى وجود ارتباط دال بین المستوى االجتماعي ،اإلعدادیة بمنطقة وسط اإلسكندریة

، ص 2015عن منصور، (وبین كل من االتجاهات الوالدیة لألبناء وتحصیلهم الدراسي االقتصادي 

77.(  

في دراسة مقارنة عن التأخر الدراسي في المغرب بین المدینة ) 1991( الكریم غریب وتوصل عبد   

إلى أن الدخل الشهري آلباء وأمهات التالمیذ المتأخرین دراسیًا كان منخفضًا مقارنة بدخل آباء  والبادیة

  ).120، ص 1991غریب، (وأمهات المتفّوقین دراسیًا 

عن وجود ارتباط بین العوامل االقتصادیة للوالدین ) Frantz,1997(كما أظهرت دراسة فرانتز    

  ).77، ص 2015عن منصور، ( واإلنجاز األكادیمي لألبناءالدراسي  والتحصیل

أن الوالدین من أوساط اقتصادیة قاسیة ) Pourtois & Desnet,1989(وتؤكد دراسة بورتوا ودیزني    

رسة، ویحسون بأنهم لیسوا في مستوى القیام بأّي شيء له یظهرون شعورًا بالضعف والضیق اتجاه المد

فإنه یسود الشعور باألمان والثقة حول  ،االقتصادیة المریحة/ أما في األوساط االجتماعیة. عالقة بالمدرسة

  ).374، ص 2004عن بودخیلي، (التفّوق والنجاح المدرسي للطفل 
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  .)تصمیم الباحثة من(التأخر الدراسي  أسباب: )40(شكل رقم 

  :خالصة

ضوء ما سبق یمكن القول بأن المتفّوق دراسیا یحتاج إلى تدعیم خاص وخدمات توجیهیة  على    

أما  .وٕارشادیة خاصة من أجل تنمیة قدراته وجهوده، وتوجیه طاقاته من أجل خدمة المجتمع بصفة عامة

إلى خدمات وقائیة وعالجیة خاصة من أجل الحد من هذه الظاهرة التي  أیضاً  المتأخر دراسیا فهو یحتاج

، كما أنها تؤدي إلى إهدار وفاقد تربوي تعتبر عالة على المتأخر دراسیا، وعلى أسرته وعلى المجتمع

 . محالة من ارتفاع كلفته والنفقات المالیة المخصصة له تعلیمي الذي سیزید ال

 

 

التأخر  أسباب

  أسباب  الدراسي

 مرتبطة باألسرة

مستوى األسرة 
 االقتصادي 

مستوى األسرة 
 الثقافي 

مستوى األسرة 
االجتماعي 
 والتربوي 
 

  أسباب

 عقلیة مرتبطة بالمتعلم
 معرفیة

صحیة 
  وجسمیة

  

نفسیة 
 انفعالیة

  أسباب

 لمدرسةمرتبطة با

  أسباب متعلقة 
 والبیئة المدرسیة باإلدارة

  أسباب متعلقة 
 بنظام التقویم

 

  أسباب متعلقة 
 بالمنھاج الدراسي

أسباب متعلقة 
 بالمعلم
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 :تمهید

یتضمن هذا الفصل اإلجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة التي تحتوي على الدراسة االستطالعیة منهج    

إجراءات  دراسة،دوات الأ ،عینة الدراسة ومكان إجرائهامجتمع و  التي تضم الدراسة األساسیة ،الدراسة

إجراءات تفریغ البیانات وٕاعدادها للتحلیل اإلحصائي وأسالیب المعالجة  ،تطبیق الدراسة المیدانیة

 .اإلحصائیة

 :الدراسة االستطالعیة: أوالَ 

 :أهداف الدراسة االستطالعیة -1

الدراسة في یة األدوات التي یمكن استخدامها صالحمدى تهدف دراستنا االستطالعیة إلى التحقق من    

ولتحقیق ذلك . متریةالسیكو سالمة تعلیماتها ودراسة خصائصها األساسیة من حیث وضوح عباراتها و 

اتصلنا بالجهات المسؤولة في مدیریة التربیة لوالیة تیزي وزو بغرض الحصول على الموافقة الكتابیة 

التعلیمیة المختارة  اتلمؤسسا يكما تم االتصال بمدیر االستطالعیة والدراسة األساسیة، إلجراء الدراسة 

كما هدفت دراستنا االستطالعیة إلى التعرف على أفراد . لتوضیح أهداف الدراسة وٕامكانیة التعاون معنا

 .عینة الدراسة واختیارها لتطبیق أدوات الدراسة

  :عینة الدراسة االستطالعیة -2

من ) 30(و المتفّوقین دراسیاً من ) 30(فردًا بواقع ) 60(تم تطبیق أدوات الدراسة على عینة قوامها   

  .یة من المنطقةوأن أفراد عینة الدراسة االستطالع تالمیذ السنة الثالثة ثانوي،من  لمتأخرین دراسیاً ا



 ا
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 .وفق محك التحصیل الدراسي االستطالعیة الدراسة أفراد عینة توزیع: )41(شكل رقم     

 30متفّوقا دراسیًا و 30أن عدد أفراد عینة الدراسة االستطالعیة یتوزع بین ) 41(شكل رقم یتبّین من    

  .دراسیًا من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي متأخراً 

  :إجراء الدراسة االستطالعیة وزمان مكان  -3

واقعتان بدائرة األربعاء ال بثانویتي عبد الرحمان اإلیلولي وخواص أحسن تم إجراء الدراسة االستطالعیة  

  .  2016خالل األسبوع الرابع من شهر جانفي وذلك  والیة تیزي وزو،ب ناث إیراثن

 :منهج الدراسة: ثانیاً 

یتحدد منهج الدراسة في إطار أبعاد طبیعة المشكلة وأهدافها، وموضوع دراستنا هو التعرف إلى بعض   

  .في فاعلیة الذات، الذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز جوانب شخصیة تلمیذ التعلیم الثانوي، والمتمثلة

وقد تم استخدام في الدراسة الحالیة المنهج الوصفي الذي یقوم أوًال بتحدید الوضع الحالي للظاهرة    

وأن طبیعة الموضوع تهدف إلى وصف الظاهرة واكتشاف الواقع  ،وٕاعطاء تقریر وصفي عنها ،المدروسة

والمقارنة التي تهدف إلى  ،رج الدراسة الحالیة ضمن الدراسات الوصفیة االرتباطیةوتند. التربوي التعلیمي

 وكل من) متغیر مستقل( فاعلیة الذات والكشف عن العالقة بین ،دراسة الظاهرة بوصف وتحلیل مكوناتها

د تظهر والكشف عن الفروق الفردیة التي ق، من جهة) متغیران تابعان( الذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز

 والدافع لإلنجاز وفقاً  فاعلیة الذات، الذكاء الوجداني في )المتفّوقون والمتأخرون دراسیاً ( العینةبین أفراد 

  .متغیر الجنسو  )متفّوق أو متأخر دراسیاً (لمحك التحصیل الدراسي 
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  :الدراسة األساسیة: ثالثاً 

المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي من  تم تطبیق أدوات الدراسة على عینة من   

  .تابعة لمدیریة التربیة لوالیة تیزي وزو ثانویة) 19(منالذكور واإلناث 

  : الدراسة عمجتم -1

المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین من تالمیذ السنة من ) 2352(بلغ العدد اإلجمالي ألفراد المجتمع األصل    

  :التالیة لمؤسسات التعلیمیةا الذین تم اختیارهم من ،من الجنسینالثالثة ثانوي 

  .وفق التحصیل الدراسيتوزیع أفراد المجتمع األصل : )18(جدول رقم 

  الدائرة  المؤسسة التعلیمیة  الرقم
  المجموع الكلي  دراسیا عدد المتأخرین  دراسیاً عدد المتفّوقین 

  %  العدد  %  العدد %  العدد

  9.15  215  7.49  176  1.66  39  تیزي وزو  ثانویة العقید عمیروش  1

  6.94  163  6.07  143  0.85  20  "  أوت  20ثانویة   2

  6.38  150  4.03  95  2.33  55  "  ثانویة عبان رمضان  3

  6.34  149  5.18  122  1.14  27  "  ثانویة اللة فاطمة نسومر  4

  4.68  110  3.74  88  0.93  22  عزازقة  ثانویة یازورن سعید  5

  7.57  178  5.56  131  1.99  47  "  ثانویة سحوي علجیة  6

  2.59  61  1.95  46  0.63  15  "  ثانویة اإلخوة حمدي  7

  7.99  188  6.33  149  1.65  39  مقلع  ثانویة اإلخوة عباش  8

  2.85  67  2.21  52  0.63  15  "  الثانویة الجدیدة مقلع  9

  4.21  99  3.48  82  0.72  17  عین الحمام  ثانویة البنات عین الحمام  10

ثانویة تاسفت أقبیل عین   11

  الحمام
"  23  0.97  67  2.84  90  3.83  

  4.34  102  3.61  85  0.72  17  تقزیرت  ثانویة بصالح أعمر  12

  4.25  100  3.69  87  0.55  13  "  ثانویة تومي عمر  13

ثانویة عبد الرحمان   14

  اإلیلولي

األربعاء ناث 

  إیراثن
28  1.19  123  5.22  151  6.42  

  1.95  46  1.27  30  0.68  16  تیزي راشد  ثانویة لعیمش علي  15

  5.18  122  4.76  112  0.42  10  إفرحونن  ثانویة أودیع علي  16



 ا
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  7.01  165  4.93  116  2.08  49  بني دوالة  ثانویة إماش أعمر  17

  6.16  145  4.50  106  1.65  39  دراع بن خدة  ثانویة فتحي سعید  18

ثانویة سي حسین أبو   19

  طالب
  2.16  51  1.48  35  0.68  16  بني یني

  100.00  2352  78.33  1845  21.67  507    المجموع 

المتفّوقین دراسیًا الموزعین على أن نسب أفراد المجتمع األصل من ) 18(یتبین من جدول رقم    

 %2.33و بدائرة إفرحونن لثانویة أودیع علي %0.42المؤسسات التعلیمیة التسعة عشرة تتراوح بین 

بین  أما نسب المتأخرین دراسیًا فتتراوح .نسب متفاوتةال وهذه.لثانویة عبان رمضان بدائرة تیزي وزو

  .بدائرة تیزي وزو لثانویة العقید عمیروش %7.49و لثانویة لعیمش علي بدائرة تیزي راشد 1.27%

  

 .وفق محك التحصیل الدراسيتوزیع أفراد المجتمع األصل : )42(شكل رقم 

أن أفراد المجتمع األصل على المؤسسات التعلیمیة ) 42(وشكل رقم ) 18(من جدول رقم  یتبین   

وزعون توزیعًا متفاوتًا، وأن عدد المتأخرین دراسیا أعلى من عدد المتفوقین دراسیا في كل مؤسسة یت
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، وبالنسبة تلمیذاً  55و 10تعلیمیة من المؤسسات المختارة، حیث یتراوح بالنسبة للمتفّوقین دراسیًا بین 

  . تلمیذاً  176و 30 بین للمتأخرین دراسیاً 

  .وفق الجنس المجتمع األصلتوزیع أفراد  :)19(جدول رقم 
  البیانات         

 الجنس             

  المتفّوقون 

  دراسیاً 

  المتأخرون 

  دراسیاً 

  %  العدد  %  العدد

  47.75  881  34.32  174  ذكـــــور

  52.25  964  65.68  333  إنـــــاث

  100.00  1845  100.00  507  المجمــــوع

 %65.68أن نسبة اإلناث أعلى من نسبة الذكور، حیث بلغت ) 19(یتبین من جدول رقم    

أن نسبة اإلناث أعلى من نسبة  یالحظ أیضاً  كما .بالنسبة للمتفّوقین دراسیاً  على التوالي% 34.32و

  .على التوالي%  47.75و %52.25حیث بلغت عند المتأخرین دراسیًا  الذكور

 

  

 .توزیع أفراد المجتمع األصل وفق الجنس :)43(شكل رقم 
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حیث بلغ  ،المتفّوقین أعلى من عدد الذكور المتفّوقات دراسیاً  اإلناثأن عدد ) 43(رقم شكل من  یتبین   

 هو أعلى من عدد الذكور المتأخرات دراسیاً  یالحظ أیضًا أن عدد اإلناثو . على التوالي 174و 333

  .على التوالي 881و 964حیث بلغ  المتأخرین

  : عینة الدراسة وكیفیة اختیارها -2

 لمتأخرین دراسیاً من ا) 392(و متفّوقین دراسیاً من ال) 108(فردًا بواقع ) 500(بلغ حجم عینة الدراسة    

  . 2015-2014المقیدین بالعام الدراسي  تالمیذ السنة الثالثة ثانوي غیر المعیدینمن 

  فردًا من المؤسسات التعلیمیة التابعة لمدیریة التربیة لوالیة تیزي وزو ) 500( تتكون منوالختیار عینة    

  . النسبیة تم اعتماد العینة العشوائیة الطبقیة

  .وفق محك التحصیل الدراسيتوزیع أفراد عینة الدراسة  :)20(جدول رقم 

  المؤسسة التعلیمیة  الرقم

عدد المتفّوقین 

  دراسیاً 

 عدد المتأخرین

  دراسیاً 

  %  العدد %  العدد

  6.00  30  1.60  08  ثانویة العقید عمیروش  1

  5.80  29  1.00  05  أوت  20ثانویة   2

  4.60  23  2.40  12  ثانویة عبان رمضان  3

  5.00  25  1.00  05  ثانویة اللة فاطمة نسومر  4

  3.20  16  0.80  04  ثانویة یازورن سعید  5

  5.00  25  2.20  11  ثانویة سحوي علجیة  6

  2.00  10  0.60  03  ثانویة اإلخوة حمدي  7

  5.00  25  1.60  08  ثانویة اإلخوة عباش  8

  2.60  13  0.80  04  الثانویة الجدیدة مقلع  9

  3.60  18  0.80  04  ثانویة البنات عین الحمام  10

  4.00  20  1.00  05  ثانویة تاسفت أقبیل عین الحمام  11

  4.00  20  0.80  04  ثانویة بصالح أعمر  12

  4.40  22  0.60  03  ثانویة تومي عمر  13

  4.80  24  1.20  06  ثانویة عبد الرحمان اإلیلولي  14

  1.60  08  0.80  04  ثانویة لعیمش علي  15

  5.00  25  0.40  02  ثانویة أودیع علي  16



 ا
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  5.40  27  2.00  10  ثانویة إماش أعمر  17

  4.00  20  1.40  07  ثانویة فتحي سعید  18

  2.40  12  0.60  03  ثانویة سي حسین أبو طالب  19

  78.40  392  21.60  108  المجموع 

أن نسب أفراد عینة الدراسة الموزعین على المؤسسات التعلیمیة التسعة ) 20(یتبین من جدول رقم    

لثانویة  %2.40و إفرحوننبدائرة  أودیع علي لثانویة % 0.40عشرة یتراوح بالنسبة للمتفّوقین دراسیًا بین 

لعیمش علي بدائرة  لثانویة %1.60بین  أما نسب المتأخرین دراسیًا فتتراوح.تیزي وزوعبان رمضان بدائرة 

  .العقید عمیروش بدائرة تیزي وزو لثانویة %6و تیزي راشد

  .وفق الجنس توزیع أفراد عینة الدراسة: )21(جدول رقم 

  المؤسسة التعلیمیة  الرقم

  عدد المتفّوقین

  دراسیاً 

 عدد المتأخرین

 دراسیاً 

  إناث  ذكور  إناث  ذكور

  19  18  07  02  ثانویة العقید عمیروش  1

  15  15  03  02  أوت  20ثانویة   2

  11  10  08  03  ثانویة عبان رمضان  3

  13  12  04  02  ثانویة اللة فاطمة نسومر  4

  07  11  02  02  ثانویة یازورن سعید  5

  14  13  06  03  ثانویة سحوي علجیة  6

  06  04  02  02  ثانویة اإلخوة حمدي  7

  18  13  05  03  ثانویة اإلخوة عباش  8

  08  05  01  02  الثانویة الجدیدة مقلع  9

  08  09  02  01  ثانویة البنات عین الحمام  10

  08  07  03  02  ثانویة تاسفت أقبیل عین الحمام  11

  10  08  03  01  ثانویة بصالح أعمر  12

  08  10  02  01  ثانویة تومي عمر  13

  15  11  04  02  اإلیلوليثانویة عبد الرحمان   14

  04  05  02  02  ثانویة لعیمش علي  15

  10  13  02  01  ثانویة أودیع علي  16



 ا
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  14  10  07  03  ثانویة إماش أعمر  17

  12  10  06  02  ثانویة فتحي سعید  18

  05  03  02  01  ثانویة سي حسین أبو طالب  19

  205  187  71  37  المجموع 

عینة الدراسة الموزعین على المؤسسات التعلیمیة یتراوح  أن عدد أفراد) 21(یتبین من جدول رقم    

بالنسبة لإلناث المتفّوقات ) 08(و) 01(، وبین )03(و ) 01(بالنسبة للذكور من المتفّوقین دراسیًا بین 

، ولإلناث المتأخرات )18(و) 03(أما بالنسبة للذكور من المتأخرین دراسیًا فیتراوح عددهم بین . دراسیاً 

  . تلمیذة) 19(و) 04( راوح عددهن بیندراسیًا یت

  :خصائص عینة الدراسة -1.2

  :التحصیل الدراسيمحك  -1.1.2

  

  .التحصیل الدراسي وفق محكتوزیع أفراد عینة الدراسة  :)44(شكل رقم 

 التي بلغتو  ،دراسیا المتفّوقیننسبة المتأخرین دراسیا أعلى من  نسبةأن ) 44(یتضح من شكل رقم    

  .% 21.60و% 78.40على التوالي 

  

  

  

  

المتفوقون دراسیا 
21,60%

المتأخرون دراسیا
78,40%

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب التفوق والتأخر الدراسي



 ا
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  :الجنس-2.1.2

  

 .الجنس وفقتوزیع أفراد عینة الدراسة  :)45(شكل رقم 

دراسیًا متقاربة حیث بلغت على  المتفّوقین الذكور والمتفّوقات نسبأن ) 45(یتضح من شكل رقم   

حین نالحظ أن نسبة اإلناث المتأخرات دراسیًا أعلى من  في. التوالي على %52.30و 47.70%التوالي 

  .%34.26و %65.74بلغت على التوالي  حیث الذكور المتأخریننسبة 

  :سنال-3.1.2

  

 .توزیع أفراد عینة الدراسة وفق السن :)46(شكل رقم 

المتفوقون دراسیا المتأخرون دراسیا
الذكور 34,26% 47,70%
اإلناث 65,74% 52,30%
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التعلیمیة وفقًا أن نسب أفرد عینة الدراسة الموزعین على مستوى المؤسسات ) 46(یتبین من شكل رقم    

لـ  % 11.11سنة و 20لسن  % 1.85 :النحو التالي على بالنسبة للمتفّوقین دراسیاً  توزعت ،لمتغیر السن

  .16لسن  8.33%و سنة 17لـ  % 43.52سنة و 18لـ  % 35.19سنة و 19

أما  .سنة 17لسن  % 41.33سنة و 21لسن  % 2.81أما بالنسبة للمتأخرین دراسیًا فتتراوح بین   

سنة  20لسن   %7.39سنة و 21 سنلـ %3.06 :نسب المتأخرین دراسیُا فإنها تتوزع على النحو التالي

 وهذه .سنة 16لسن  %2.81سنة و 17لسن  41.33%و سنة 18لـ  %36.48سنة و 19لـ  %8.93و

 18- 17 النتیجة تدل على أن أفراد عینة الدراسة من المتفّوقین والمتأخرین دراسیًا یتمركزون في فئتي

  .إن لم نقل أنه أقل من ذلك بقلیل وهو السن القانوني في مثل هذا المستوى التعلیميسنة، 

  :مؤسسة التعلیمیةال-4.1.2

  

  .التعلیمیة على المؤسساتتوزیع أفراد عینة الدراسة  :)47(شكل رقم 

أن عدد أفراد عینة الدراسة الموزعین على المؤسسات التعلیمیة یتراوح بالنسبة ) 47(یتبین من شكل رقم    

لثانویة عبان رمضان  فرداً ) 12(لثانویة أودیع علي بدائرة إفرحونن و) 02( للمتفّوقین دراسیًا بین فردین

 لعیمش علي بدائرة تیزي راشد لثانویةأفراد ) 08( بین فتتراوحأما نسب المتأخرین دراسیًا  .بدائرة تیزي وزو

8,00 8,00

4,00 4,00

11,00

3,00
6,00

4,00 5,00

12,00

5,00 4,00 3,00 4,00 5,00
2,00

10,00
7,00

3,00

30,00

25,00

13,00
16,00

25,00

10,00

24,00

8,00

29,00

23,00
25,00

20,00
22,00

18,00
20,00

25,00
27,00

20,00

12,00

المتفوقین دراسیا المتأخرین دراسیا
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كما یالحظ أن عدد أفراد المتفّوقین والمتأخرین  .العقید عمیروش بدائرة تیزي وزو لثانویة فرداً ) 30(و

 .دراسیًا جاء بشكل متفاوت

  : الفعلیة إجراء الدراسة وزمان مكان -3

  :وهيتابعة لمدیریة التربیة لوالیة تیزي وزو  ةثانوی 19في  المیدانیة تم إجراء الدراسة

، فاطمة نسومر ثانویة ،أوت نهج ستیتي، ثانویة عبان رمضان 20ثانویة العقید عمیروش، ثانویة    

ثانویة یازورن سعید، ثانویة سحوي علجیة، ثانویة اإلخوة  الثانویة الجدیدة مقلع، ،اإلخوة عباشثانویة 

ثانویة نویة تومي عمر، ثا ،ثانویة بصالح أعمر اإلیلولي، ثانویة لعیمش علي،حمدي، ثانویة عبد الرحمن 

، ثانویة أودیع علي عین الحمام، ثانویة إماش أعمر، البنات عین الحمام، ثانویة تاسفت أقبیل عین الحمام

راسة وقد تم تطبیق أدوات الدراسة على أفراد عینة الد .ثانویة فتحي سعید وثانویة سي حسین أبو طالب

  .2016فیفري إلى األسبوع األّول من ماي  األسبوع الثاني من من

  :أدوات الدراسة: رابعاً 

لدى المتفوقین  لإلنجاز والدافع فاعلیة الذات والذكاء الوجداني لقیاس متغیرات الدراسة المتمثلة في   

  :اآلتیةاألدوات تم استخدام  ،والمتأخرین دراسیا من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي

 :مقیاس فاعلیة الذات -1

  :ومكّوناته وصف المقیاس-1.1

موزعة على  ،عبارة 47والمكَون من  2007سنة  ته مدنيالذي أعد فاعلیة الذاتم مقیاس ااستخدتم     

فاعلیة الذات األكادیمیة،  ،الثقة بالذات والتوجه نحو المستقبل، قّوة اإلرادة والمثابرة: أربعة أبعاد هي

  :الذات االجتماعیة، والجدول التالي یوضح ذلكوفاعلیة 

  .على أبعاده الفرعیة في صورته األّولیة فاعلیة الذات مقیاس توزیع عبارات :)22(جدول رقم 

رقم 

  البعد
  أرقام العبارات التي تمثله  تسمیة البعد

عدد 

  العبارات

01  
الثقة بالنفس والتوجه 

  نحو المستقبل

1 ،3 ،5 ،6 ،9 ،11 ،13 ،14 ،15 ،16 ،19 ،21 ،22 ،23 ،28، 

29 ،31 ،43.  
18  

  13  .47، 45، 40، 39، 37، 35، 34، 32 ،26، 25، 24، 18، 7  قوة اإلرادة والمثابرة  02

  12  .46، 44، 41، 38، 36، 33، 30، 27، 20، 17، 12، 4  فعالیة الذات األكادیمیة  03

  04  .42، 10، 8، 2  فعالیة الذات االجتماعیة  04

  47    المجمـــــــــــوع
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 بالنفس الثقة( األولالبعد : أبعاد أربعةیتكّون من  فاعلیة الذات أن مقیاس :)22(یتبین من جدول رقم    

البعد الثالث  ،عبارة 13بـ  )قّوة اإلرادة والمثابرة( عبارة، البعد الثاني 18ویشمل  )والتوجه نحو المستقبل

ات، وبمجموع عبار  04بـ  )فاعلیة الذات االجتماعیة(عبارة، والبعد الرابع  12بـ  )فاعلیة الذات األكادیمیة(

  .عبارة 47كلي یتضمن 

 :للمقیاس الخصائص السیكومتریة-2.1

صدق ال حساب تم التحقق من صدقه من خالل ،على البیئة الجزائریة فاعلیة الذات لتكییف مقیاس   

 .واالتساق الداخلي ظاهريال

  :صدق المقیاس-1.2.1

  :                                                                               ظاهريصدق الال-      

مولود  ةأساتذة محكمین في علم النفس وعلوم التربیة من جامع مجموعة منتم عرض المقیاس على    

بهدف التحقق من ، ببومرداسمحمد بوقرة جامعة و  ،محمد بوضیاف بالمسیلةجامعة  ،تیزي وزوبمعمري، 

عبارات المقیاس  مالئمةمالءمة المقیاس لتحقیق أغراض الدراسة، حیث طلب إلیهم الحكم على مدى 

من حیث تمثیلها للبعد الذي أعدت من  ،لعینة الدراسة، وأن یحكموا على كل عبارة من عبارات المقیاس

 لةوقد تم حساب معامل االتفاق بین المحكمین على كل عبارة من عبارات المقیاس باستخدام معاد. أجله

  :وهي كالتالي )Cooper,1974( كوبر

  

  
  

  

  

  

  :وبناء على ذلك جاءت النتائج على النحو التالي

  :نسبة االتفاق على عبارات ذات أرقام -

1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،25 ،26 ،27 ،28 ،  

  .%100= 100 ×) 0+10(÷ 10:هي 47، 46، 45، 43، 42، 41، 40، 36، 35، 34، 33، 32، 31، 30

  :نسبة االتفاق على عبارات ذات أرقام -

  .%90= 100 ×) 1+9(÷ 9: هي 44، 39، 38، 37، 29، 24، 15، 4

  

  عدد مرات االتفاق                     

  100×  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =نسبة االتفاق 

  عدد مرات عدم االتفاق+ عدد مرات االتفاق              
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وتجدر اإلشارة إلى أن بعض العبارات . النتائج السابقة تم االحتفاظ بجمیع عبارات المقیاس بناء علىو    

  .المحكمین وتوجیهات السادة تم تعدیلها من حیث الصیاغة اللغویة بناء على مالحظات

  .قبل وبعد التعدیل اللغوي عبارات مقیاس فاعلیة الذات: )23(جدول رقم 

رقم 

  العبارة
  بعد تعدیلها لغویاً  العبارة  قبل تعدیلها لغویاً العبارة 

  أتحمس كثیرا عندما أعرف بأنني بصدد إعداد مهمة صعبة  أتحمس كثیرا عندما أعرف أنني بصدد مهمة صعبة 1

  أعتقد بأن مرات نجاحي أكثر من مرات فشلي في التعامل   5

  مع المهام المختلفة

  أعتقد أن نجاحي أكثر من فشلي في التعامل مع المهام المختلفة

  كثیرا ما أتكلم على المستقبل  یغلب على كالمي صیغة المستقبل  6

قضاء الكثیر من الوقت في التفكیر في مشكلة معینة  بعد  11

  أفضل تركها إلى واحدة أخرى أسهل منها

بعد قضاء الكثیر من الوقت في التفكیر في مشكلة معینة أفضل 

  معالجة مشكلة أخرى أسهل منها

أثق في مقدرتي على استیعاب األفكار التي تدرس في   12

  المقررات الدراسیة

  م األفكار التي تدرس في البرامج الدراسیةأثق في قدرتي على فه

  أهتم كثیرا بتسییر الوقت  أهتم كثیرا بالوقت  16

أعتقد بأنني طالب جید مقارنة بالطالب اآلخرین في هذا   17

  الفصل

  أعتقد بأنني تلمیذ جید مقارنة بالتالمیذ اآلخرین في هذا القسم

حتى یتسنى لي الفرصة  أفكر في المهام التي لم أكملها  18

  إلتمامها

  أفكر في المهام التي لم أكملها حتى یتسنى لي الوقت إلتمامها

أعتقد بأنني أعرف الكثیر من المقررات الدراسیة مقارنة   27

  بالطالب اآلخرین في هذا الفصل

أعتقد بأنني أعرف الكثیر عن البرامج الدراسیة مقارنة بالتالمیذ 

  اآلخرین في هذا القسم

أستمتع في رفع التحدي، وذلك بالقیام بأعمال مختلفة في وقت   أستمتع بتحدي الوقت  29

  قیاسي

  أقوم بما أقدر علیه لتجنب الفشل  أقوم بما في وسعي لكي أتجنب الفشل  31

  أكون في أحسن حالة عندما أكون فعال في موقف تحدي  أكون في أحسن حاالتي عندما أكون فعال في موقف تحدي  32

  لدّي مستوى مقبول من العزیمة وقوة اإلرادة  .لدّي مستوى طیب من العزیمة وقوة اإلرادة  39

  ، ال أفكر في األسئلة التي ال أستطیع اإلجابة عنهااالختبارفي   في االختبار، ال أفكر في األسئلة التي ال أستطیع إجابتها  41

المزید من  إذا واجهتني صعوبات في تحقیق ما أرید أبذل  43

  الجهد ألتغلب على الصعوبات

إذا واجهتني صعوبات في تحقیق ما أرید، أبذل المزید من 

  الجهد للتغلب علیها

أتحمل المتاعب الجسمیة في سبیل إتمام المهام المكلف بها   45

  ألنني ال أرید أن أنسحب أو أعترف بعجزي عن إتمامها

م التي ُكلفت بها أتحمل المتاعب الجسمیة في سبیل إتمام المها

  ألنني ال أرید أن أنسحب أو أعترف بعجزي عن إلتمامها

أستمتع بوجودي في الفصل الدراسي مع مزیج من الطالب   46

  ذوي القدرات المتنوعة المختلفة

أستمتع بوجودي في الفصل الدراسي مع مزیج من التالمیذ ذوي 

  القدرات المتنوعة
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لصیاغة اللغویة بناء على مالحظات عبارة تم تعدیلها من حیث ا 17 أن) 23(یتبّین من جدول رقم    

  .وتوجیهات السادة المحكمین

  :االتساق الداخلي صدق- 

استطالعیة عدد  الدراسة على عینة فاعلیة الذات تم تطبیق مقیاس ،ظاهريصدق الال حساببعد    

 ،للمقیاس بهدف التحقق من االتساق الداخلي وذلكمتفّوقًا ومتأخرًا دراسیًا من الجنسین، ) 60(أفرادها 

للبعد الذي تنتمي إلیه بارات المقیاس مع الدرجة الكلیة حیث تم حساب معامل ارتباط كل عبارة من ع

وبعد حساب ارتباط العبارات تم اعتماد . حساب معامل ارتباط العبارة مع الدرجة الكلیة للمقیاسو العبارة، 

  ة في المقیاس، وبناء على ذلك یجب أن تحقق العبارة المعیارین المعتمدین معًا،معیارین لإلبقاء على العبار 

  :وهذان المعیاران هما. دون اآلخروال یكفي توفر أحدهما 

وكذلك مع الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه،  أن تتمتع العبارة بداللة إحصائیة في ارتباطها مع الدرجة-1

  .تمتعها بداللة إحصائیة على أحدهما دون اآلخرالدرجة الكلیة للمقیاس، وال یكفي 

  . 0.25أال یقل ارتباط العبارة مع الدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه، ومع الدرجة الكلیة للمقیاس عن -2

حساب معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات المقیاس والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي - أ

 :ن في الجدول التالية كما هو مبیّ االستطالعیإلیه لعینة الدراسة 
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والدرجة  فاعلیة الذات عبارة من عبارات مقیاس درجة كل قیم معامالت االرتباط بین كل) 24(جدول رقم 

  .)60=ن( الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیةالكلیة للبعد 

  الرابع البعد البعد الثالث  البعد الثاني  البعد األول

الثقة بالذات والتوجه 

  نحو المستقبل

فاعلیة الذات   فاعلیة الذات األكادیمیة  قّوة اإلرادة والمثابرة

  االجتماعیة

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

1  0.365**  7  0.356**  4  0.596**  2  0.889**  

3  0.400**  18  0.577**  12  0.753**  8  0.720**  

5  0.586**  24  0.621**  17  0.614**  10  0.743**  

6  0.403**  25  0.659**  20  0.313*  42  0.913**  

9  0.601**  26  0.578**  27  0.686**      

11  0.436**  32  0.651**  30  0.689**  

13  0.682**  34  0.348**  33  0.282*  

14  0.426**  35  0.633**  36  0.615**  

15  0.472**  37  0.429**  38  0.650**  

16  0.598**  39  0.492**  41  0.333**  

19  0.623**  40  0.630**  44  0.742**  

21  0.417**  45  0.427**  46  0.397**  

22  0.655**  47 0.483**     

23  0.235  

  

28  0.416**  

29  0.397**  

31  0.688**  

43  0.432**  

   0.01دالة عند مستوى * *

  0.05دالة عند مستوى * 

كل عبارة من عبارات المقیاس والدرجة الكلیة  أن قیم معامالت االرتباط بین) 24(یتبین من جدول رقم    

مستوى  دالة عند وجاءت، )0.913و 0.235( تراوحت بین ،)60=ن (لعینة الدراسة االستطالعیة  للبعد

الة إحصائیًا، بحیث تم جاءت نتیجتها غیر د التي 23 ماعدا العبارة رقم، )0.05و 0.01( الداللة

وهذه النتیجة تشیر  .عبارة 46وبذلك أصبح مقیاس فاعلیة الذات في صورته النهائیة یتكّون من استبعادها 

 .إلى إمكانیة استخدام المقیاس في الدراسة الحالیة باطمئنان



 ا
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معامالت االرتباط بین مجموع درجات كل بعد من األبعاد الرئیسیة والدرجة الكلیة للمقیاس  حساب- ب

  :كما هو مبین في الجدول التالي) 60=ن(لعینة الدراسة االستطالعیة 

لعینة  فاعلیة الذات مقیاسلاالرتباط بین درجة كل بعد والدرجة الكلیة  تمعامالقیم  :)25(جدول رقم 

  .)60=ن(عیةالدراسة االستطال

  عدـــــــــــــــالب  رقم البعد
 تمعامالقیم 

  االرتباط

  **0.873  الثقة بالنفس والتوجه نحو المستقبل  1

  **0.835  قّوة اإلرادة والمثابرة  2

  **0.741  فاعلیة الذات األكادیمیة  3

  **0.414  فاعلیة الذات االجتماعیة  4

   0.01دالة عند مستوى  **                   

 ربعةاألل بعد من األبعاد أن قیم معامالت االرتباط بین مجموع درجات ك :)25(یتبین من جدول رقم    

تراوحت بین  ،)60=ن (لعینة الدراسة االستطالعیة  والدرجة الكلیة للمقیاس فاعلیة الذات لمقیاس

إمكانیة استخدام وهذه النتیجة تشیر إلى . 0.01دالة عند مستوى الداللة  جاءتو ، )0.873و 0.414(

 .المقیاس في الدراسة الحالیة باطمئنان
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  .لمقیاس لعینة الدراسة االستطالعیةل ةالكلی درجةت االرتباط بین كل عبارة والحساب معامال- ج

لعینة الدراسة  فاعلیة الذات مقیاسل ةیالكل درجةتباط بین كل عبارة والقیم معامالت االر  :)26(جدول رقم 

  .)60=ن( االستطالعیة

  0.01دالة عند مستوى * *

  0.05دالة عند مستوى * 

 مجموع الكلي لعبارات مقیاسأن قیم معامالت االرتباط بین كل عبارة وال) 26(یتبین من جدول رقم    

دالة عند  جاءتو  ،)0.604و 0.203(تراوحت بین  ،)60=ن(فاعلیة الذات لعینة الدراسة االستطالعیة 

وعلى  .غیر دالة إحصائیاً  التي جاءت نتیجتها 23 ماعدا العبارة رقم، )0.05و 0.01( مستوى الداللة

  .هذه النتیجة إلى إمكانیة استخدام المقیاس في الدراسة الحالیة باطمئنانالعموم، تشیر 

 23رقم  عبارةالتم استبعاد  فاعلیة الذات، وبعد تطبیق المعیارین السابقین على جمیع عبارات مقیاس   

، باقي العبارات األخرى التي كانت دالة إحصائیا تم الحفاظ علىقد و  ألنها جاءت غیر دالة إحصائیا،

والذي تم تطبیقه على عینة الدراسة  فاعلیة الذات المستخدم في الدراسة الحالیةمقیاس  وبذلك أصبح

 .عبارة 46من یتكّون  الفعلیة

 

  

رقم 

  العبارة

قیم 

 تمعامال

  االرتباط

رقم 

  العبارة

قیم 

 تمعامال

  االرتباط

رقم 

  العبارة

قیم 

 تمعامال

  االرتباط

رقم 

  العبارة

قیم 

 تمعامال

  االرتباط

رقم 

  العبارة

قیم 

 تمعامال

  االرتباط

1  0.415**  11  0.336**  21  0.341*  31  0.602**  41  0.318**  

2  0.298*  12  0.521**  22  0.533**  32  0.604**  42  0.350**  

3  0.355**  13  0.581**  23  0.203  33  0.338**  43  0.406**  

4  0.391**  14  0.429**  24  0.472**  34  0.415**  44  0.542**  

5  0.393**  15  0.442**  25  0.544**  35  0.544**  45  0.355*  

6  0.348**  16  0.493*  26  0.419**  36  0.477**  46  0.308*  

7  0.322*  17  0.372**  27  0.485**  37  0.409*  47  0.412**  

8  0.336**  18  0.431**  28  0.415**  38  0.393**    0.411**  

9  0.504** 19 0.536**  29  0.421**  39  0.280*  0.312**  

10 0.370** 20 0.386**  30  0.494**  40  0.474**  0.241*  



 ا
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  :المقارنة الطرفیةصدق  -

أفراد عینة الدراسة لقد حددت مجموعات المقارنة الطرفیة من خالل سحب أعلى وأدنى من    

من ذوي الدرجات المرتفعة في المجموعة العلیا % 27وهو ما یمثل  ،تلمیذاً  13حیث بلغت  ،االستطالعیة

 "ت"الدنیا، ثم تم استخدام اختبارمن ذوي الدرجات المنخفضة في المجموعة % 27تلمیذًا ما یمثل  13و

للمقارنة بین متوسطات المجموعتین الطرفیتین على ) المتفّوقون والمتأخرون دراسیاً (لعینتین مستقلتین 

  .س فاعلیة الذات وأبعاده الفرعیةمقیا

  13=100÷ عدد العبارات× 27)= %27(حساب الفئة الطرفیة وقد تم 

  بین متوسطات المجموعتین الطرفیتین العلیا والدنیا لفروقل" ت"نتائج اختبار : )27(جدول رقم 

  .الفرعیة وأبعاده فاعلیة الذاتمقیاس  على

  اد ـــــــــــــــــــــبعاأل

رباعي مجموعة اإل 

  األعلى

  )المجموعة العلیا(

  )13= ن(

رباعي مجموعة اإل 

  األدنى

  )المجموعة الدنیا(

  )13= ن(
 "ت"قیمة 

الداللة 

  المحسوبة

الداللة 

  المعتمدة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

المتوسط 

  الحسابي

 االنحراف

  المعیاري

لثقة بالذات والتوجه نحو ا

  المستقبل
80,15  3,31  53,76  6,12  13,66  0,00  0,05  

  0,05  0,00  14,66  4,39  41,23  2,01  60,92  قوة اإلرادة والمثابرة

  0,05  0,00  13,41  5,33  29,00  2,68  51,23  الذات األكادیمیة فاعلیة

  0,05  0,00  17,48  1,49  6,92  1,78  18,23  الذات االجتماعیة فاعلیة

  0,05  0,00  17,34  11,93  139,69  4,60  201,23  الدرجة الكلیة 

أن متوسطات فاعلیة الذات على مقیاس المدني وعلى كل بعد من أبعاده ) 27(تبین من جدول رقم ی   

وبانحراف ، 80.15و 18.23تراوحت ما بین  ،)المجموعة العلیا(الفرعیة عند مجموعة اإلرباعي األعلى 

المجموعة (مجموعة اإلرباعي األدنى  ، بینما لدى3.31و 1.78معیاري وقع في مدى تراوح ما بین 

، 6.12و 1.49 وبانحراف معیاري وقع في مدى تراوح ما بین53.76 و 6.92تراوحت ما بین ) الدنیا

" ت" أّي أن جمیع قیم، 0.01 بمستوى داللة ال تزید عن 17.48و 13.41 ما بین" ت"وتراوحت قیم 

بناء على هذه النتائج یمكن القول أنه توجد فروق دالة إحصائیًا  .0.05 جاءت دالة إحصائیًا عند مستوى



 ا
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األبعاد الفرعیة للمقیاس ودرجته  بین متوسطات المجموعتین الطرفیتین العلیا والدنیا على كل بعد من

  .الكلیة

تین مستقلتین أن الفروق في االستجابة على لعین" ت"وقد أظهرت المقارنة اإلحصائیة باستخدام اختبار    

أّي ، مقیاس فاعلیة الذات، وعلى كل بعد من أبعاده الفرعیة بین المجموعتین العلیا والدنیا دالة إحصائیاً 

اعلیة ذاتهم، وهو ما یعبر عن تمتع المقیاس وأبعاده الفرعیة أن المجموعتین غیر متكافئتین في مستوى ف

. ضوح بین ذوي المستوى المرتفع والمستوى المنخفض في متغیر فاعلیة الذاتبالقدرة على التمییز بو 

وعلى العموم فإن مقیاس فاعلیة الذات بأبعاده الفرعیة یتمتع بصدق تمییزي بحیث یمكن استخدامه في 

  .الدراسة الحالیة بكل اطمئنان

  :المقیاس ثبات-2.3.1

  :تم استخدام طریقتین فاعلیة الذات للتحقق من ثبات مقیاس

  .كرونباخ كمؤشر على ثبات التجانس الداخلي للمقیاس-ألفامعامل ثبات -أ

 متفّوقاً  )60( قوامها التجزئة النصفیة كمؤشر على ثبات االستقرار لدى عینة الدراسة استطالعیة- ب

  .ومتأخرًا دراسیًا من الذكور واإلناث من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي

 ة النصفیة لمقیاسوالتجزئ قیم معامالت الثبات بطریقتي معامل ثبات ألفا كرونباخ :)28(جدول رقم 

  .)60=ن( لعینة الدراسة االستطالعیة فاعلیة الذات

  الثبات بطریقة

  ألفا كرونباخ

  الثبات بطریقة التجزئة النصفیة

  

0.89  

ارتباط 

  الجزأین

سبیرمان

  براون-

  ألفا  جتمان

  للجزء األول

  ألفا

  الثاني للجزء

0.73  0.84  0.84  0.81  0.83  

 بطریقة ألفاألفراد عینة الدراسة االستطالعیة  أن قیمة معامل الثبات) 28(یتبین من جدول رقم    

قیمة و ، 0.81األول  الجزء نصفیة بلغت قیمة معامل ثباتوبطریقة التجزئة ال ،0.89كرونباخ بلغت 

 قیموهذه ال .0.84 وجتمان 0.84 براون-سبیرمان ثباتقیمة  بلغتو  .0.83 الثاني جزءالمعامل ثبات 

مه في الدراسة الحالیة مما یسمح استخدا ،دةیتمتع بدرجة ثبات جیّ  فاعلیة الذات أن مقیاس تدل على

 .باطمئنان

  



 ا
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 :)الصورة النهائیة( المقیاس مكّونات-3.1

 46 وثباته أصبح یتكّون منبعد تكییف مقیاس فاعلیة الذات على البیئة الجزائریة وحساب صدقه    

  :عبارة موزعة على أربعة أبعاد، والجدول التالي یوضح ذلك

  .أبعاده الفرعیة في صورته النهائیةعلى  فاعلیة الذات مقیاس توزیع عبارات) 29(جدول رقم 

رقم 

  البعد
  أرقام العبارات التي تمثله  األبعــــــــــــــــاد

عدد 

  العبارات

01  
والتوجه الثقة بالنفس 

  نحو المستقبل

1 ،3 ،5 ،6 ،9 ،11 ،13 ،14 ،15 ،16 ،19 ،21 ،22، 28 ،

29 ،31 ،43.  
17  

  13  .45، 40، 39، 37، 35، 34، 32، 26، 25، 24 ،23 ،18، 7  قوة اإلرادة والمثابرة  02

  12  .46، 44، 41، 38، 36، 33، 30، 27، 20، 17، 12، 4  فعالیة الذات األكادیمیة  03

  04  .42، 10، 8، 2  الذات االجتماعیةفعالیة   04

  46    المجمـــــــــــوع

 الثقة بالنفس( األولالبعد : أبعاد أربعةیتكّون من  فاعلیة الذات أن مقیاس) 29(یتبین من جدول رقم    

البعد الثالث  ،عبارة 13بـ  )قّوة اإلرادة والمثابرة( عبارة، البعد الثاني 17ویشمل  )والتوجه نحو المستقبل

ات، وبمجموع عبار  04بـ  )فاعلیة الذات االجتماعیة(عبارة، والبعد الرابع  12بـ  )فاعلیة الذات األكادیمیة(

  .عبارة 46كلي یتضمن 

  .توزیع العبارات الموجبة والسالبة لمقیاس فاعلیة الذات :)30(جدول رقم 

 سالبة اتعبار  09عبارة موجبة و 37یتكّون من فاعلیة الذات أن مقیاس) 30(یتبین من جدول رقم    

 .عبارة 46وبمجموع كلي یحتوي على 

 

 

  

عدد   أرقام العبارات  اتجاه العبارات

  العبارات

  الموجبة العبارات
1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،23 ،24 ،25 ،26  

27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،38 ،39 ،42 ،44 ،45 ،46.  
37  

  09  .43، 41، 40، 37، 22، 21، 11، 10، 2  العبارات السالبة

  46    المجموع



 ا
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  :المقیاس تقدیر درجات طریقة-4.1

  : لطریقة تدرج لیكرت الخماسي على النحو التالي تصحح إجابات المستجیبین وفقاً    

ویعكس میزان تقدیر الدرجات في حالة اإلجابات السالبة  .1=، أبداً 2=نادراً ، 3=أحیاناً ، 4=، غالباً 5=دائماً 

  .5=أبداً ، 4=نادراً  ،3=، أحیاناً 2=، غالباً 1=دائماً : حیث تصحح العبارات السالبة كالتالي

كحد  درجة 46، حیث تتراوح درجة المستجیب ما بین في نهایة ورقة اإلجابة اإلجمالیةوتجمع الدرجات    

، إذ تشیر الدرجة المرتفعة إلى تمتع الفرد بفاعلیة ذات مرتفعة، بینما كحد أقصى درجة 230و  أدنى

وتجدر اإلشارة إلى أن المقیاس یحتوي . تشیر الدرجة المنخفضة إلى تمتع الفرد بفاعلیة ذات منخفضة

  .واحدة للذكور واألخرى لإلناث: على نسختین

  .فاعلیة الذاتمقیاس  میزان تقدیر الدرجات على :)31(جدول 

  میزان تقدیر الدرجات  اتجاه العبارات

  العبارات الموجبة
  أبداً   نادراً   أحیاناً   غالباً   دائماً 

5 4 3  2  1  

  أبداً   نادراً   أحیاناً   غالباً   دائماً   العبارات السالبة

1 2 3  4  5  

  

  :زمن تطبیق المقیاس-5.1

الحظُت أن الوقت المستغرق  خالل الدراسة االستطالعیةمن لیس للمقیاس زمن محدد للتطبیق، لكن    

 وهذا بعد قراءة ،دقیقة 25و 20كان یتراوح بین  ،لإلجابة على عبارات المقیاس من قبل أفراد العینة

 .التعلیمات

 :وجدانيمقیاس الذكاء ال-2

 :وصف المقیاس-1.2

الدردیر سنة  أحمد الذي أعده عبد المنعم مقیاس الذكاء الوجدانيتم استخدام ة الحالیة في الدراس   

تنظیم ، عبارة 16الوعي بالذات ویشمل : موزعة على خمسة أبعاد هيعبارة  88من  والمكَون ،2002

  .عبارة 20عبارة والمهارات االجتماعیة بـِ  16عبارة، التعاطف بـِ  18عبارة، الدافعیة بـِ  18الذات بـِ 



 ا
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الموالي  في العنصر ه الموضحینوثبات هوبعد تكییف المقیاس على البیئة الجزائریة وحساب صدق   

والتي تم  ،عبارة 83من  في صورته النهائیة یتّكون المقیاس أصبح ،المتعلق بالخصائص السیكومتریة

  .  تطبیقها على عینة الدراسة الفعلیة

  :الخصائص السیكومتریة للمقیاس-2.2

  :صدق المقیاس-1.2.2

  :اصدق بطریقتین همالبالتحقق من  ُت لمقیاس على البیئة الجزائریة قملتكییف ا

  : الصدق الظاهري- أ

مولود  اتوعلوم التربیة من جامعأساتذة محكمین في علم النفس  مجموعة منتم عرض المقیاس على    

 مالئمةبهدف التحقق من ، ومحمد بوضیاف بالمسیلة، ومحمد بوقرة ببومرداس تیزي وزوبمعمري، 

عبارات المقیاس لعینة  مالئمةالحكم على مدى  نا منهمالمقیاس لتحقیق أغراض الدراسة، حیث طلب

الصیاغة  مالئمة ، ومدىكل عبارة من عبارات المقیاس للبعد الذي أعدت من أجله ومدى تمثیلالدراسة، 

من عبارات المقیاس االتفاق بین المحكمین على كل عبارة  نسبةوقد تم حساب . اللغویة لعبارات المقیاس

  :وبناء على ذلك جاءت النتائج على النحو التالي ،كوبر لةباستخدام معاد

  16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 6، 5، 4، 3، 2، 1:نسبة االتفاق على عبارات ذات أرقام -

17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،38 ،39   

40 ،41 ،43 ،44 ،45 ،47 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،57 ،58 ،60 ،61 ،62 ،64 ،65  

66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،71 ،72 ،73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،79 ،80 ،81 ،82 ،83 ،84 ،85 ،86  

  %.100=100×) 0+10(÷10:هي 88، 87

  %.90=100×) 1+9(÷9: هي، 63، 59، 56، 46، 36، 7:نسبة االتفاق على عبارات ذات أرقام -

  %.80=100×) 2+8(÷8: هي 42:رقمذات  ةنسبة االتفاق على عبار  -

  %.50=100×) 5+5(÷5: هي 37:رقمذات  ةنسبة االتفاق على عبار  -

تأخذ القضیة الفلسطینیة حّیزًا كبیرًا : " والتي تتمثل في 37العبارة رقم  استبعاد النتائج تم هذه وبناء على   

  .فأكثر %80بالعبارات التي حظیت بنسبة االتفاق التي تساوي االحتفاظ ، وقد تم "من تفكیري

، وذلك بناء على مالحظات اللغویة صیاغتهاالعبارات من حیث  بتعدیل بعض ني قمُت أن كما   

  .المحكمین



 ا
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  .قبل وبعد التعدیلمقیاس الذكاء الوجداني  عبارات :)32(جدول رقم 

رقم 

  العبارة
  لغویا هاتعدیلبعد  العبارة  قبل التعدیل العبارة

  طیع أن أربط عالقات صداقة بسهولةأست  أصدقاء بسهولة أستطیع أن أكون لي 4

حدید أي جانب من عندما أكون قلقا من مشكلة ما فإنني أستطیع ت  8

  جوانبها یضایقني

  تطیع تحدید الجوانب عندما أكون قلقا من مشكلة ما فإنني أس

  التي تضایقني

  عند مواجهة شخص في حالة غضبأشعر بالضیق   )زعالن(ضیق عند مواجهة شخص غاضب أشعر بال  10

  دائما أنهي أي عمل أشرع في أدائه  مل أو أنهي أي عمل أشرع في أدائهدائما أك  21

  الحدیثة لمواجهة متطلبات الحیاة لدي مهارة في تقدیم األفكار  الحدیثة لمواجهة متطلبات الحیاة األفكارلدي مهارة في تولید   23

  كفء في إدارة المناقشات الجماعیةأشعر بأنني   المناقشات االجتماعیةأشعر بأنني كفء في إدارة   25

  أركز في عملي تحت الظروف الضاغطةالتفكیر جیدا و أستطیع   وأركز في عملي في الظروف الضاغطةأستطیع التفكیر جیدا   27

عتبار المخاطر أفضل األهداف ذات التحدي مع األخذ في اال  31

  المحسوبة لتحقیقها

عتبار المخاطر أفضل األهداف ذات التحدي مع األخذ بعین اال

  المحسوبة لتحقیقها

  )حزن ،فرح(بیرا جیدا عن مشاعري تعأستطیع التعبیر   )حزن، فرح(تعبیر بالضبط عن مشاعري أستطیع ال  34

  لى مشاكل اآلخرین وأسعى إلى حلهاأستمع إ  لى مشكلة اآلخرین وأسعى إلى حلهاأستمع إ  47

  السارة أكثر من األحداث المؤلمة أمیل إلى تذكر األحداث  سارة أكثر من تذكر ما هو غیر ساریبدو لي تذكر األحداث ال  49

  البا ما أنجز أي عمل صعب أقوم بهغ  ما أنجزه ما أقوم بعمل صعب غالباعند  52

  آلخرینأستطیع اكتشاف المشاعر الخفیة ل  اكتشاف المشاعر الدفینة لآلخرین أستطیع 53

  ال أقول أشیاء ثم أندم علیها  ال أقول أشیاء وأندم علیها  54

  ل لفترة طویلة دون الشعور بالتعبأي عمل من األعماأستطیع أداء   أو اإلجهادأستطیع أداء أي عمل لفترة طویلة دون الشعور بالملل   56

  به یومیالدي الوعي بما أقوم   لوعي بما أقوم به من أعمال یومیةلدي ا  63

  ) صدیق، نادي(عندما یكون مزاجي متكدرا فإنني أذهب إلى   64

  كي أغیر حالتي المزاجیة

  ) صدیق، مكان(اكرا فإنني أذهب إلى عندما یكون مزاجي ع

  أغیر حالتي المزاجیة كي

  خرین یجعلني أشفق علیهمإحساسي القوي بانفعاالت اآل  خرین الحزینة یجعلني مشفقا علیهمإحساسي الشدید بانفعاالت اآل  69

  اول دائما االتصال بأفراد جماعتيأح  ول دائما االتصال بأفراد الجماعةأحا  72

  أمام عدد كبیر من األفرادالتحدث أستطیع   أستطیع التحدث أمام حشد من الناس  75

  تجاهيأشعر في كثیر من األحیان بثقة اآلخرین   في كثیر من األحیان بثقة اآلخرینأشعر   82

  الشدید بهم إحساسيالیتامى نتیجة أشفق على األطفال   طفال الیتامى یجعلني مشفقا علیهمإحساسي الشدید باأل 87
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لصیاغة اللغویة بناء على مالحظات تعدیلها من حیث اعبارة تم  22 أن) 32(یتبّین من جدول رقم    

  .وتوجیهات السادة المحكمین

  :االتساق الداخلي صدق-ب

) 60(استطالعیة عدد أفرادها  الدراسة تم تطبیق المقیاس على عینة ظاهريصدق الال حساببعد    

حیث تم  ،للمقیاس االتساق الداخلي صدق وذلك بهدف التحقق منمتفّوقًا ومتأخرًا دراسیًا من الجنسین، 

حساب معامل ارتباط كل عبارة من عبارات المقیاس مع الدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه العبارة، 

وبعد حساب ارتباط العبارات تم اعتماد معیارین . حساب معامل ارتباط العبارة مع الدرجة الكلیة للمقیاسو 

بناء على ذلك یجب أن تحقق العبارة المعیارین المعتمدین معًا، وال لإلبقاء على العبارة في المقیاس، و 

  :وهذان المعیاران هما. یكفي توفر أحدهما دون اآلخر

مع الدرجة و أن تتمتع العبارة بداللة إحصائیة في ارتباطها مع الدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه، - 1

  .على أحدهما دون اآلخرالكلیة للمقیاس، وال یكفي تمتعها بداللة إحصائیة 

  . 0.25أال یقل ارتباط العبارة مع الدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه، ومع الدرجة الكلیة للمقیاس عن - 2

حساب معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات المقیاس والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي - أ

 :ن في الجدول التاليإلیه لعینة الدراسة االستطالعیة كما هو مبیّ 
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والدرجة  وجدانيكل عبارة من عبارات مقیاس الذكاء ال درجة قیم معامالت االرتباط بین :)33(جدول رقم 

  .)60=ن( االستطالعیةالكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة 

  0.01دالة عند مستوى * *

 0.05دالة عند مستوى * 

من عبارات مقیاس الذكاء أن قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة ) 33(رقم یتضح من جدول    

  البعد الخامس  البعد الرابع  البعد الثالث  البعد الثاني  البعد األول

  المهارات االجتماعیة  التعاطف  الدافعیة  تنظیم الذات  الوعي بالذات

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

1  0.499**  3  0.781**  2  0.672**  5  0.812**  4  0.518**  

8  0.541**  6  0.500**  9  0.585**  10  0.441**  7  0.457**  

11  0.514**  12  0.776**  13  0.408**  14  0.121  15  0.649**  

20  0.708**  19  0.459**  16  0.607**  17  0.440**  18  0.639**  

24  0.476**  23  0.546**  21  0.850**  22  0.834**  25  0.360**  

29  0.465**  28  0.734**  27  0.670**  26  0.527**  30  0.431**  

34  0.823**  33  0.718**  31  0.699**  32  0.541**  35  0.805**  

38  0.631**  36  0.707**  37  0.853**  41  0.229  39  0.567**  

44  0.815**  40  0.486**  43  0.464**  46  0.670*  42  0.466**  

49  0.395**  48  0.693**  45  0.614**  52  0.593**  47  0.616**  

54  0.432**  53  0.389**  51  0.684**  56  0.801**  50  0.490**  

58  0.583**  57  0.644**  55  0.636**  61  0.726**  59  0.216  

62  0.371**  63  0.285*  60  0.516**  68  0.368**  64  0.534**  

66  0.534**  67  0.708**  65  0.591**  73  0.513**  69  0.370**  

70  0.530**  75  0.356**  72  0.872**  86  0.623**  71  0.477**  

83  0.447**  78  0.325*  76  0.463**      74  0.509**  

    81  0.448**  80  0.803**      77  0.208  

    85  0.704**  84  0.528**      79  0.444**  

                82  0.587**  

                87  0.781**  
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مع بعد  14 الرتباط العبارة رقم 0.121 تراوحت بین ،والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه وجدانيال

وجاءت بعض هذه القیم دالة عند مستوى  .الدافعیةمع بعد  72قم الرتباط العبارة ر  0.872و ،التعاطف

التي ، 77، 59، 41، 14: ما عدا العبارات ذات أرقام، 0.05 عند مستوى دالة وبعضها اآلخر 0.01

والتي تم استبعادها، وبذلك أصبح مقیاس الذكاء  ،جاءت قیم معامالت ارتباطها غیر دالة إحصائیاً 

  .عبارة 83الوجداني في صورته النهائیة یتكّون من 

والدرجة الكلیة للمقیاس  خمسةدرجات كل بعد من األبعاد الحساب معامالت االرتباط بین مجموع -ب

  .االستطالعیةلعینة الدراسة 

لعینة  الوجداني الذكاء قیم معامالت االرتباط بین درجة كل بعد والدرجة الكلیة لمقیاس :)34(جدول رقم 

  .)60=ن(الدراسة االستطالعیة 

  

  

  

  

 

 

  

  0.01دالة عند مستوى **                                        

درجات كل بعد من األبعاد الخمسة  أن قیم معامالت االرتباط بین مجموع) 34(یتبین من جدول رقم    

 0.769و )الدافعیة( ثالثللبعد ال 0.653تراوحت بین  :والدرجة الكلیة للمقیاس وجدانيلمقیاس الذكاء ال

 . 0.01دالة إحصائیًا عند مستوى  وجاءت قیم معامالت االرتباط. )المهارات االجتماعیة(الخامس للبعد 

  .استخدام المقیاس في الدراسة الحالیة باطمئنانوهذه النتیجة تشیر إلى إمكانیة 

  

 

 

 

 

  

رقم 

  البـعـد

 معامل  األبعـــــــــــــــــــــــاد

  االرتباط

  **0.671  الوعي بالذات  1

  **0.673  تنظیم الذات  2

  **0.653  الدافعیة  3

  **0.656  التعاطف  4

  **0.769  المهارات االجتماعیة  5



 ا
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  .لمقیاس لعینة الدراسة االستطالعیةل ةالكلی درجةت االرتباط بین كل عبارة والحساب معامال- ج

لعینة  الوجدانيمقیاس الذكاء ل ةالكلی درجةاالرتباط بین كل عبارة وال تقیم معامال :)35(جدول رقم 

  .)60=ن( الدراسة االستطالعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

* 

 

 

 

 

  0.01مستوى دالة عند * *

  0.05دالة عند مستوى * 

لمقیاس لعینة ل ةالكلی كل عبارة والدرجةأن قیم معامالت االرتباط بین ) 35(یتبین من جدول رقم   

 وجاءت بعض قیم .80 للعبارة رقم 0.637و 41 للعبارة رقم 0.005تراوحت بین  ،الدراسة االستطالعیة

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

1  0.276*  23  0.283*  45  0.411**  67  0.486**  

2  0.534**  24  0.165*  46  0.442**  68  0.297*  

3  0.436**  25  0.290*  47  0.406**  69  0.316*  

4  0.340**  26  0.405**  48  0.419**  70  0.430**  

5  0.499**  27  0.451**  49  0.317*  71  0.398**  

6  0.301*  28  0.408**  50  0.419**  72  0.588**  

7  0.472**  29  0.385**  51  0.362**  73  0.364**  

8  0.439**  30  0.428**  52  0.305*  74  0.274*  

9  0.363**  31  0.313*  53  0.321*  75  0.325*  

10  0.258*  32  0.364**  54  0.273*  76  0.289*  

11  0.365**  33  0.454**  55  0.358**  77  0.027  

12  0.506**  34  0.569**  56  0.557**  78  0.281*  

13  0.258*  35  0.551**  57  0.402**  79  0.345**  

14  0.008  36  0.536**  58  0.433**  80  0.637**  

15  0.572**  37  0.558**  59  0.222  81  0.355**  

16  0.314*  38  0.353**  60  0.338**  82  0.478**  

17  0.277*  39  0.461**  61  0.454**  83  0.231*  

18  0.299*  40  0.288*  62  0.258**  84  0.232*  

19  0.280*  41  0.005  63  0.295*  85  0.484**  

20  0.506**  42  0.436**  64  0.415**  86  0.547**  

21  0.596**  43  0.271*  65  0.360*  87  0.552**  

22  0.528**  44  0.536**  66  0.458**      



 ا
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ما عدا العبارات ذات ، 0.05عند مستوى  دالة وبعضها اآلخر 0.01دالة عند مستوى  معامالت االرتباط

هذه وعمومًا، تشیر  .التي جاءت قیم معامالت ارتباطها غیر دالة إحصائیاً  77، 59، 41، 14: أرقام

  .باطمئناناس في الدراسة الحالیة إمكانیة استخدام المقی النتیجة إلى

  :المقارنة الطرفیةصدق - ج

لقد حددُت مجموعات المقارنة الطرفیة من خالل سحب أعلى وأدنى من أفراد عینة الدراسة    

 23و من ذوي الدرجات المرتفعة في المجموعة العلیا 27% تلمیذًا ما یمثل 23حیث بلغت  ،االستطالعیة

" ت"تم استخدام اختبار ثم ، من ذوي الدرجات المنخفضة في المجموعة الدنیا 27% تلمیذًا ما یمثل

الطرفیتین على  للمقارنة بین متوسطات المجموعتین) المتفّوقون والمتأخرون دراسیاً (لعینتین مستقلتین 

  :مقیاس الذكاء الوجداني وأبعاده الفرعیة، والجدول التالي یوضح ذلك

على مقیاس الذكاء  لفروق بین متوسطي المجموعتین الطرفیتینل" ت" نتائج اختبار: )36(جدول رقم 

  .الفرعیة الوجداني وأبعاده

  بعاد األ

رباعي مجموعة اإل 

  األعلى

  )23= ن(

رباعي مجموعة اإل 

  األدنى

 "ت"قیمة   )23= ن(
الداللة 

  المحسوبة

الداللة 

  المعتمدة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  0.05  0.00  12.18  7.06  43.82  4.92  65.69  الوعي بالذات

  0.05  0.00  11.08  8.94  54.17  3.61  76.47  تنظیم الذات

  0.05  0.00  11.96  7.28  52.04  6.79  76.91  الدافعیة

  0.05  0.00  10.70  6.95  44.69  3.63  62.21  التعاطف

  0.05  0.00  12.53  7.79  59.78  4.23  82.95  المهارات االجتماعیة

  0.05  0.00  11.15  26.09  272.39  18.35  346.56  الدرجة الكلیة للمقیاس

وعلى  ،أن متوسط الذكاء الوجداني على مقیاس عبد المنعم أحمد الدردیر) 36(تبین من جدول رقم ی   

 62.21تراوح ما بین ) المجموعة العلیا(األعلى  مجموعة اإلرباعي كل بعد من أبعاده الفرعیة عند

، بینما تراوح المتوسط عند مجموعة 6.79و 3.61بانحراف معیاري وقع في مدى تراوح بین ، 82.95و

انحراف معیاري وقع في مدى تراوح بین ب59.78 و 43.82ما بین ) المجموعة الدنیا(اإلرباعي األدنى 

ي أن ، أ0.01بمستوى داللة ال تزید عن  12.53و 10.70 ما بین" ت"وتراوحت قیم ، 8.94و 6.95



 ا
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فروق  بناء على هذه النتائج یمكن القول أنه توجد. 0.05 جاءت دالة إحصائیا عند مستوى" ت"جمیع قیم 

لمقیاس ودرجته لعلى كل بعد من األبعاد الفرعیة المجموعتین العلیا والدنیا  بین متوسطي دالة إحصائیاً 

  .الكلیة

أن الفروق في االستجابة على  ،لعینتین مستقلتین" ت"المقارنة اإلحصائیة باستخدام اختبار  أظهرتو    

أي  ،مقیاس الذكاء الوجداني وعلى كل بعد من أبعاده الفرعیة بین المجموعتین العلیا والدنیا دالة إحصائیاً 

تع المقیاس وأبعاده أن المجموعتین غیر متكافئتین في مستوى ذكائهم الوجداني، وهو ما یعبر عن تم

.   الفرعیة بالقدرة على التمییز بوضوح بین ذوي المستوى المرتفع والمستوى المنخفض على هذا المتغیر

في السمة وق بین المجموعتین الطرفیتین إذا كانت الفر " في هذا اإلطار) 73، ص 2012(ویذكر بوسالم 

مقیاس ویقودنا هذا إلى القول بأن ". ختبارالمقاسة دالة إحصائیًا دل ذلك على ارتفاع درجة صدق اال

  .الذكاء الوجداني بأبعاده الفرعیة یتمتع بصدق تمییزي بمجتمع الدراسة الحالیة

  :المقیاس ثبات-2.2.2

  :طریقتین اماستخدتم  وجدانيق من ثبات مقیاس الذكاء الللتحق

  .كرونباخ كمؤشر على ثبات التجانس الداخلي للمقیاس-معامل ثبات ألفا-أ

متفوقًا ومتأخرًا  تلمیذاً ) 60(قوامهاالتجزئة النصفیة كمؤشر على ثبات االستقرار على عینة استطالعیة - ب

  .ذكور واإلناثدراسیًا من ال

لمقیاس الذكاء  كرونباخ والتجزئة النصفیة-بطریقتي ألفا المحسوبة قیم معامالت ثبات :)37(رقم جدول 

  .)60=ن(لعینة الدراسة االستطالعیة  وجدانيال

  الثبات بطریقة 

  ألفا كرونباخ

  الثبات بطریقة التجزئة النصفیة

  

0.93  

ارتباط 

  الجزأین

سبیرمان

  براون-

  ألفا  جتمان

  للجزء األول

  ألفا

  للجزء الثاني

0.91  0.95  0.92  0.86  0.87  

-الدراسة االستطالعیة بطریقة ألفا أن قیمة معامل الثبات ألفراد عینة) 37(رقم یتبین من جدول    

وبلغت قیمة ثبات ، 0.86ل وبطریقة التجزئة النصفیة بلغت قیمة ثبات الجزء األو  0.93كرونباخ بلغت 

. 0.92وبطریقة جتمان  0.95ن براو - وبلغت قیمة ثبات سبیرمان. 0.91، وللجزئیین 0.87الثاني  الجزء



 ا
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في الدراسة  هاستخدام یسمح مما ي یتمتع بدرجة ثبات جّیدةوجدانمقیاس الذكاء ال أن وهذه القیم تدل على

  .الحالیة باطمئنان

  ):الصورة النهائیة(مقیاسالمكّونات -3.2

في صورته  أصبح ،على البیئة الجزائریة وحساب صدقه وثباته الذكاء الوجداني بعد تكییف مقیاس   

  :التالي یوضح ذلك أبعاد، والجدولخمسة  عبارة موزعة على 83یتكّون من  النهائیة

  .الوجداني على األبعاد الخمسةمقیاس الذكاء  توزیع عبارات :)38( جدول

  أرقام العبارات  األبعاد  الرقم
عدد 

  العبارات

  16  79، 67، 63، 59، 56، 52، 47، 42، 37، 33، 28، 23، 19، 11، 8، 1  الوعي بالذات  01

  18  81، 77، 74، 72، 64، 60، 55، 51، 46 ،39، 35، 32، 27، 22، 18، 12، 6، 3  تنظیم الذات  02

  18  80، 76، 73، 69، 62، 57، 53، 49، 43، 41، 36، 30، 26، 20، 15، 13، 9، 2  الدافعیة  03

  13  82، 70، 65، 58، 54، 50، 44، 31، 25، 21، 16، 10، 5  التعاطف  04

05  
المهارات 

  االجتماعیة
4 ،7 ،14 ،17 ،24 ،29 ،34 ،38 ،40 ،45 ،48 ،61 ،66 ،68 ،71 ،75 ،78 ،83  18  

  83  المجمــــــــــــوع

أن مقیاس الذكاء الوجداني في صورته النهائیة تتوزع عبارته على خمسة ) 38(یتبّین من جدول رقم    

عبارة، التعاطف  18عبارة، الدافعیة بـِ  18عبارة، تنظیم الذات بـِ  16الوعي بالذات ویتضمن : أبعاد هي

  . عبارة 83عبارة، ویصبح بذلك المجموع الكلي للمقیاس هو  18عبارة والمهارات االجتماعیة بـِ  13 بِـ 

  :مقیاسطریقة تقدیر درجات ال-4.2

تنطبُق  ،4=تنطبُق علَي كثیرًا  ،5=تنطبُق علَي تمامًا : على النحو التاليتصحح إجابات المستجیبین    

وتتراوح درجة الفرد على المقیاس ما  .1=ال تنطبُق علَي إطالقًا  ،2=تنطبُق علَي قلیًال  ،3=علَي أحیانًا 

: تحسب درجات العبارات المكررة ذات أرقام الو  ،كحد أقصى درجة 390و  كحد أدنى درجة 78بین 

وتشیر الدرجة المرتفعة على المقیاس إلى تمتع الفرد بذكاء وجداني مرتفع، بینما  .83،81،76،70،42

  . نخفضة إلى تمتع الفرد بذكاء وجداني منخفضتشیر الدرجة الم

  :زمن تطبیق المقیاس-5.2

لیس للمقیاس زمن محدد للتطبیق، لكن الحظُت خالل الدراسة االستطالعیة أن الوقت المستغرق    

  .دقیقة بعد قراءة التعلیمات 40و 35بین یتراوح ما لإلجابة على عبارات المقیاس من قبل أفراد العینة كان 



 ا
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  :الدافع لإلنجاز مقیاس -3

 :وصف المقیاس-1.3

عبارة  80من  والمكَون 2009سنة  الغامدي صالح الذي أعده الدافع لإلنجاز مقیاستم استخدام    

  : ، كل بعد یقیس مجاًال من مجاالت الدافع لإلنجاز، والجدول التالي یوضح ذلكأبعاد عشرةموزعة على 

  .الفرعیة في صورته األّولیة على أبعاده نجازلإل دافعالمقیاس توزیع عبارات ): 39(جدول رقم 

 عدد  أرقام العبارات   البعد  م

  العبارات

  8  70.60،45،39،28،19،10،1  قالسعي نحو التفّو   1

  8  74،65،56،40،29،26،16،6  التخطیط للمستقبل  2

  8  71،61،51،41،30،20،11،2  المثابرة والنضال  3

  10  75،66،62،57،46،31،27،21،17،7  أداء األعمال بسرعة وٕاتقان  4

  6  72،52،44،32،12،3  الشعور بالمسؤولیة  5

  6  76،58،47،36،18،8  الثقة بالنفس وامتالك القدرة  6

  8  79،63،53،48،37،22،13،4  المكافآت المادیة والمعنویة  7

  8  77،68،59،49،42،34،24،9  المنافسة  8

  8  80،69،54،50،38،23،14،5  االستقالل  9

  10  78،73،67،64،55،43،35،33،25،15  التغلب على العوائق والصعوبات  10

  80    المجمـــــــــــــــــــــوع

عبارات مقیاس الدافع لإلنجاز في صورته األّولیة تتوزع على النحو  أن) 39(یتبّین من جدول رقم    

المثابرة (البعد الثالث  ،)للمستقبلالتخطیط ( الثاني، البعد )قالسعي نحو التفّو (األّول البعد  : التالي

 10یحتوي على )وٕاتقانبسرعة  أداء األعمال(الرابع  البعد ،عبارات 8یحتوي كل واحد على  )والنضال

یحتوي كل واحد ) الثقة بالنفس وامتالك القدرة(، البعد السادس )الشعور بالمسؤولیة(عبارات، البعد الخامس 

البعد التاسع  ،)المنافسة(، البعد الثامن)المادیة والمعنویة المكافآت(السابع البعد عبارات،  6منهما على 

 )التغلب على العوائق والصعوبات(العاشر ویحتوي البعد ، عبارات 8كل واحد على  یحتوي) االستقالل(

 .عبارات 10على 

  



 ا
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  :الخصائص السیكومتریة للمقیاس-2.3

  :صدق المقیاس-1.2.3

  : الصدق الظاهري- أ

كوبر  لةاالتفاق بین المحكمین على كل عبارة من عبارات المقیاس باستخدام معاد نسبةقد تم حساب ل

  :وبناء على ذلك جاءت النتائج على النحو التالي

، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 6، 5، 4، 3، 2، 1:نسبة االتفاق على عبارات ذات أرقام -

18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،40 ،41 ،42 ،

43، 44 ،45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،

) 0+10(÷10:هي 80، 79، 78، 77 ،76، 75، 74، 73، 72، 71، 70، 69، 68، 67، 66، 65

×100=100.%  

  %.90=100×) 1+9(÷9: هي 39، 38، 37: أرقامنسبة االتفاق على عبارات ذات  -

كما أنني قمُت  ).فأكثر %90نسبة اتفاق(المقیاس  عبارات بكل هذه النتائج تم االحتفاظ بناء علىو    

بتعدیل بعض العبارات من حیث صیاغتها اللغویة، وذلك بناء على مالحظات األساتذة المحكمین، 

  :والجدول التالي یوضح ذلك

  .عبارات مقیاس الدافع لإلنجاز قبل وبعد التعدیل :)40(جدول رقم 

رقم 

  العبارة
  ها لغویاتعدیلالعبارة بعد   العبارة قبل التعدیل

  أفعالي إلى ما یفعله أغلب الناس أمیل في  أمیل ألن أفعل ما یفعله أغلب الناس 8

  كثیرا ما أتخیل نفسي متمیزا  كثیرًا ما أتخیل نفسي مرموقاً   10

  إذا بدأت عمال علّي أن أنهیه  إذا بدأت عمًال فالبد من انهائه  11

  أفضل العمل الخالي من الصعوبات  من األفضل أن أعمل عمًال خالیًا من الصعوبات  15

  أهتم بالحاضر دون المستقبل  أهتم بالحاضر وأترك المستقبل للظروف  16

  ز العقبات التي تعترض إنجاز عمليمن الصعب علّي تجاو   من الصعب علَي تجاوز العقبات التي تعترض إنجازي لعملي  25

  ال یهم وضع األهداف  لیس من المهم وضع األهداف  26

  ل الفشلیصعب علّي تقب  یصعب علَي اإلحساس بالفشل  28

  تقبل مما یفقدني التركیز بالحاضرأفكر في المس  أفكر في المستقبل مما یفقدني االستمتاع بالحاضر  29

  حین أنهي كل أعمالي أشعر بالراحة  أنهي كل أعمالي عندها فقط أشعر بالراحة حین  30

  سن وجهأهتم كثیرا بإتمام عملي على أح  أهتم كثیرًا بإخراج عملي في أحسن صورة  31

  ماسي عند القیام بالمهمات الصعبةیقّل نشاطي وح  یقَل نشاطي وحماسي عند القیام بالمهام الصعبة  33

  العمل الذي أرغب فیه ولیس تلبیة رغبة اآلخرینأقوم ب  أعمل ما أرغب بعملي دون تلبیة لرغبة اآلخرین  38



 ا

 

 المیدانیة اإلجراءات المنهجیة للدراسة الفصل السادس

278 

  ل حین أقوم بعملي دون منافسة أحدأشعر بالخمو   أشعر بالفتور حین أقوم بعملي دون منافسة أحد  49

  یفرضها علّي والدّي األعمال التي أقوم ب  أشعر بأنني أقوم باألعمال التي یفرضها علَي والدَي   54

  ي نتیجة عملي، المهم أن أعمل فقطال تهمن  عمل فقطأنتیجة عملي ال تهمني المهم أن  62

  وائق التي تمنع وصولي إلى أهدافيأبذل كل جهدي إلزالة الع  أبذل كل جهدي لتذلیل العوائق التي تمنع وصولي إلى أهدافي 73

ث الصیاغة اللغویة وذلك بناء على عبارة تم تعدیلها من حی 17وجود ) 40(یتبّین من جدول رقم 

  .مالحظات وتوجیهات السادة المحكمین

  :االتساق الداخلي صدق-ب

بارات المقیاس مع تم حساب معامل ارتباط كل عبارة من عللتحقق من صدق االتساق الداخلي للمقیاس   

  . للبعد الذي تنتمي إلیه العبارة، حساب معامل ارتباط العبارة مع الدرجة الكلیة للمقیاسالدرجة الكلیة 

حساب معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات المقیاس والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي - أ

 :ن في الجدول التالية كما هو مبیّ إلیه لعینة الدراسة االستطالعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ا
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والدرجة  دافع لإلنجازكل عبارة من عبارات مقیاس ال درجة قیم معامالت االرتباط بین :)41(ول رقم جد

  .)60=ن( الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه لعینة الدراسة االستطالعیة

السعي 

نحو 

  التفوق

قیم 

معامالت 

  االرتباط

التخطیط 

  للمستقبل

قیم 

معامالت 

  االرتباط

المثابرة 

  والنضال

قیم 

معامالت 

  االرتباط

أداء 

األعمال 

بسرعة 

  وٕاتقان

قیم 

معامالت 

  االرتباط

الشعور 

  بالمسؤولیة

قیم 

معامالت 

  االرتباط

01 0.640**  6  0.576** 2  0.604** 7  0.492** 3 0.845** 

10 0.490**  16  0.541**  11  0.770**  17  0.557**  12 0.854**  

19  0.612**  26  0.707**  20  0.395**  21  0.729**  32 0.514**  

28  0.624**  29  0.386**  30  0.561**  27  0.497**  44 0.811**  

39  0.595**  40  0.404**  41  0.412**  31  0.651**  52 0.854**  

45  0.657** 56  0.611** 51  0.558** 46  0.604** 72 0.594** 

60  0.613**  65  0.471**  61  0478**  57  0.412**     

70  0.687**  74 0.754**  71 0.744**  62 0.492**     

           66  0.737**    

            75  0.411**     

الثقة 

بالنفس 

وامتالك 

 القدرة

قیم 

معامالت 

 االرتباط

المكافآت 

المادیة 

 والمعنویة

قیم 

معامالت 

 االرتباط

 افسةنالم

قیم 

معامالت 

 االرتباط

 االستقالل

قیم 

معامالت 

 االرتباط

التغلب 

على 

العوائق 

 والصعوبات

قیم 

معامالت 

 االرتباط

8  0,140 4  0.826** 9  0.750** 5  0.691** 15 0.615** 

18  0.938**  13  0.871**  24  0.845**  14  0.885**  25 0.527**  

36  0.733**  22  0.838**  34  0.744**  23  0.830**  33 0.595**  

47  0.938**  37  0.620**  42  0.530**  38  0.815**  35 0.592**  

58  0.867**  48  0.928**  49  0.683**  50  0.790**  43 0.476**  

76 0.851** 53 0.718**  59 0.842**  54 0.783** 55 0.548**  

  63 0.864** 68 0.785**  69 0.638** 64 0.321*  

  79 0.827** 77 0.802**  80 0.559** 67 0.577**  

        73 0.599**  

        78 0.511** 

  0.01دالة عند مستوى * *

  0.05عند مستوى  دالة* 



 ا
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الدافع  كل عبارة من عبارات مقیاس أن قیم معامالت االرتباط بین درجة) 41(رقم یتضح من جدول    

الثقة مع بعد  8 الرتباط العبارة رقم 0.140 والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه تراوحت بین لإلنجاز

الثقة بالنفس وامتالك  مع بعد 47والعبارة رقم  18 الرتباط العبارة رقم 0.938وبالنفس وامتالك القدرة 

ما عدا  0.05عند مستوى  دالة وبعضها اآلخر 0.01وجاءت بعض هذه القیم دالة عند مستوى  .القدرة

وبذلك تم استبعادها،  بحیث )0.140( إحصائیاً  ضعیفًا وغیر دال ارتباطها معامل التي جاء 8 العبارة رقم

  .عبارة 79في صورته النهائیة یتكّون من  أصبح مقیاس الدافع لإلنجاز

والدرجة الكلیة للمقیاس لعینة  عشرةحساب معامالت االرتباط بین مجموع درجات كل بعد من األبعاد ال-ب

  .االستطالعیةالدراسة 

لعینة  الدافع لإلنجاز قیم معامالت االرتباط بین درجة كل بعد والدرجة الكلیة لمقیاس :)42(جدول رقم 

  .)60=ن(الدراسة االستطالعیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  0.01دالة عند مستوى ** 

 عشرةالع درجات كل بعد من األبعاد أن قیم معامالت االرتباط بین مجمو ) 42(یتبین من جدول رقم    

الثقة بالنفس وامتالك ( السادسللبعد  0.430 لدرجة الكلیة للمقیاس تراوحت بینوا دافع لإلنجازلمقیاس ال

دالة إحصائیًا  وجاءت قیم معامالت االرتباط. )أداء األعمال بسرعة وٕاتقان( الرابعللبعد  0.729و )القدرة

  .المقیاس في الدراسة الحالیة باطمئنانوهذه النتیجة تشیر إلى إمكانیة استخدام . 0.01عند مستوى 

رقم 

  البـعـد

معامل   ــادعـــــاألب

  االرتباط

  **0.636  السعي نحو التفّوق  1

  **0.712  التخطیط للمستقبل  2

  **0.689  المثابرة والنضال  3

  **0.729  أداء األعمال بسرعة وٕاتقان  4

  **0.523  الشعور بالمسؤولیة  5

  **0.430  القدرةالثقة بالنفس وامتالك   6

  **0.538  المكافآت المادیة والمعنویة  7

  **0.549  المنافسة  8

  **0.507  االستقالل  9

  **0.652  التغلب على العوائق والصعوبات  10



 ا
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  :لمقیاس لعینة الدراسة االستطالعیةل ةالكلی درجةحساب معامالت االرتباط بین كل عبارة وال- ج

 لعینة الدراسة االستطالعیة دافع لإلنجازمقیاس الل ةالكلی درجةاالرتباط بین كل عبارة وال تقیم معامال: )43(جدول رقم 

  .)60=ن(

السعي 

نحو 

  التفوق

قیم 

معامالت 

  االرتباط

التخطیط 

  للمستقبل

قیم 

معامالت 

  االرتباط

المثابرة 

  والنضال

قیم 

معامالت 

  االرتباط

أداء 

األعمال 

بسرعة 

  وٕاتقان

قیم 

معامالت 

  االرتباط

الشعور 

  بالمسؤولیة

قیم 

معامالت 

  االرتباط

01 0.314*  6  0.416** 2  0.407** 7  0.366** 3 0.414** 

10 0.264*  16  0.359**  11  0.431**  17  0.452**  12 0.450**  

19  0.320*  26  0.433**  20  0.356**  21  0.510**  32 0.277*  

28  0.377**  29  0.283*  30  0.443**  27  0.397**  44 0.322**  

39  0.508**  40  0.419**  41  0.278*  31  0.426**  52 0.520**  

45  0.444** 56  0.338** 51  0.421** 46  0.419** 72 0.366** 

60  0.368**  65  0.404**  61  0351**  57  0.286*     

70  0.485**  74 0.531**  71 0.461**  62 0.335**     

           66  0.583"**    

            75  0.292**     

الثقة 

بالنفس 

وامتالك 

 القدرة

قیم 

معامالت 

 االرتباط

المكافآت 

المادیة 

 والمعنویة

قیم 

معامالت 

 االرتباط

 افسةنالم

قیم 

معامالت 

 االرتباط

 االستقالل

قیم 

معامالت 

 االرتباط

التغلب 

على 

العوائق 

 والصعوبات

قیم 

معامالت 

 االرتباط

8  0.168 4  0.400** 9  0.468** 5  0.400** 15 0.326* 

18  0.406**  13  0.501**  24  0.454**  14  0.435**  25 0.373**  

36  0.305*  22  0.413**  34  0.400**  23  0.350**  33 0.297*  

47  0.411**  37  0.344**  42  0.279*  38  0.394**  35 0.349**  

58  0.292*  48  0.546**  49  0.311*  50  0.446**  43 0.278*  

76 0.349** 53 0.356**  59 0.534**  54 0.300* 55 0.369**  

  63 0.524** 68 0.339**  69 0.336** 64 0.366**  

  79 0.415** 77 0.500**  80 0.379** 67 0.355**  

        73 0.338**  

        78 0.498** 

  0.01دالة عند مستوى * *

  0.05دالة عند مستوى * 



 ا
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كل عبارة والدرجة الكلیة للمقیاس لعینة أن قیم معامالت االرتباط بین ) 43(یتبین من جدول رقم    

 وجاءت بعض قیم .66 للعبارة رقم 0.583و 08 للعبارة رقم 0.168تراوحت بین  ،الدراسة االستطالعیة

 رقم ما عدا العبارة .0.05عند مستوى  دالة وبعضها اآلخر 0.01دالة عند مستوى  معامالت االرتباط

هذه النتیجة إلى إمكانیة  ، تشیروعلى العموم. ارتباطها غیر دالة إحصائیاً  ة معاملالتي جاءت قیم 08

 .استخدام المقیاس في الدراسة الحالیة باطمئنان

  :المقارنة الطرفیةصدق - ج

 على وأدنى من أفراد عینة الدراسةالمقارنة الطرفیة من خالل سحب أ لقد حددُت مجموعات   

 22و من ذوي الدرجات المرتفعة في المجموعة العلیا 27% تلمیذًا ما یمثل 22االستطالعیة حیث بلغت 

لعینتین " ت"ثم تم استخدام اختبار ، من ذوي الدرجات المنخفضة في المجموعة الدنیا 27%تلمیذًا ما یمثل

للمقارنة بین متوسطات المجموعتین الطرفیتین على مقیاس ) المتفّوقون والمتأخرون دراسیاً (مستقلتین 

  :الدافع لإلنجاز وأبعاده الفرعیة، والجدول التالي یوضح ذلك

  للفروق بین متوسطي المجموعتین الطرفیتین" ت"نتائج اختبار  :)44(جدول رقم 

  .على مقیاس الذكاء الدافع لإلنجاز وأبعاده الفرعیة

  بعاد األ

رباعي مجموعة اإل 

  األعلى

  )22= ن(

رباعي مجموعة اإل 

  األدنى

 "ت"قیمة   )22= ن(
الداللة 

  المحسوبة

الداللة 

  المعتمدة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  0,05  0,00  12.00  2.27  16.86  0.86  23.09  السعي نحو التفّوق

  0,05  0,00  10.77  2.32  17.22  0.99  23.04  التخطیط للمستقبل

  0,05  0,00  15.07  1.42  17.86  0.86  23.22  المثابرة والنضال

  0,05  0,00  12.60  2.52  22.00  0.92  29.22  أداء األعمال بسرعة وٕاتقان

  0,05  0,00  12.13  2.30  11.22  0.80  17.54  الشعور بالمسؤولیة

  0,05  0,00  15.34  2.00  10.00  0.72  16.95  الثقة بالنفس وامتالك القدرة

  0,05  0,00  14.31  2.81  15.13  0.39  23.81  المكافآت المادیة والمعنویة

  0,05  0,00  13.41  2.81  14.72  0.90  23.18  المنافسة

  0,05  0,00  12.80  2.99  14.86  0.77  23.31  االستقالل

  0,05  0,00  12.74  2.08  20.40  1.59  27.53  على العوائق والصعوباتالتغلب 

  0,05  0,00  13.32  12.05  169.09  7.64  209.63  الدرجة الكلیة للمقیاس



 ا
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من  وعلى كل بعد  صالح الغامديعلى مقیاس  أن متوسط الدافع لإلنجاز) 44(رقم  یتبین من جدول   

 27.53و 16.95، تراوح ما بین )المجموعة العلیا(مجموعة اإلرباعي األعلى  أبعاده الفرعیة عند

، بینما تراوح المتوسط عند مجموعة اإلرباعي 1.59و 0.39بانحراف معیاري وقع في مدى تراوح بین 

 1.42بانحراف معیاري وقع في مدى تراوح بین 20.40 و 10.00ما بین ) المجموعة الدنیا(األدنى 

قیم  أي أن جمیع  0.01بمستوى داللة ال تزید عن  15.34و 10.77 ما بین" ت"، وتراوحت قیم 2.99و

فروق دالة  بناء على هذه النتائج یمكن القول أنه توجد. 0.05ى جاءت دالة إحصائیا عند مستو " ت"

 .ودرجته الكلیة لمقیاسلإحصائیًا بین متوسطي المجموعتین العلیا والدنیا على كل بعد من األبعاد الفرعیة 

  لعینتین مستقلتین أن الفروق في االستجابة على مقیاس " ت"أظهرت المقارنة اإلحصائیة باستخدام اختبار و 

أي أن  ،وعلى كل بعد من أبعاده الفرعیة بین المجموعتین العلیا والدنیا دالة إحصائیاً  الدافع لإلنجاز،

عن تمتع المقیاس وأبعاده الفرعیة ، وهو ما یعبر كافئتین في مستوى دافعهم لإلنجازالمجموعتین غیر مت

 ،والعموم .مستوى المنخفض على هذا المتغیربالقدرة على التمییز بوضوح بین ذوي المستوى المرتفع وال

  .  بأبعاده الفرعیة یتمتع بصدق تمییزي بمجتمع الدراسة الحالیة فأن مقیاس الدافع لإلنجاز

  :المقیاس ثبات-2.2.3

  :طریقتین اماستخد دافع لإلنجاز تمللتحقق من ثبات مقیاس ال

  .كرونباخ كمؤشر على ثبات التجانس الداخلي للمقیاس-معامل ثبات ألفا-أ

متفوقًا  تلمیذاً ) 60( التجزئة النصفیة كمؤشر على ثبات االستقرار على عینة استطالعیة قوامها- ب

  .ذكور واإلناثومتأخرًا دراسیًا من ال

دافع لمقیاس ال كرونباخ والتجزئة النصفیة-بطریقتي ألفا المحسوبة قیم معامالت ثبات :)45(رقم جدول 

  .)60=ن(لعینة الدراسة االستطالعیة  لإلنجاز

  الثبات بطریقة 

  ألفا كرونباخ

  الثبات بطریقة التجزئة النصفیة

  

0.92  

ارتباط 

  الجزأین

سبیرمان

  براون-

  ألفا  جتمان

  للجزء األول

  ألفا

  للجزء الثاني

0.91  0.95  0.95  0.85  0.86  

-أن قیمة معامل الثبات ألفراد عینة الدراسة االستطالعیة بطریقة ألفا) 45(رقم یتبین من جدول    

 قیمة ثبات الجزءو  0.85 وبطریقة التجزئة النصفیة بلغت قیمة ثبات الجزء األول 0.92كرونباخ بلغت 



 ا
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وهذه القیم . 0.95وجتمان  0.95 براون-وبلغت قیمة ثبات سبیرمان. 0.91، وللجزئیین 0.86الثاني 

في الدراسة الحالیة  هاستخدام یسمح مما ،یتمتع بدرجة ثبات جّیدة دافع لإلنجازمقیاس ال أن تدل على

  .باطمئنان

  ):الصورة النهائیة( مقیاسالمكّونات -3.3

على البیئة الجزائریة وحساب صدقه وثباته، أصبح في صورته  لدافع لإلنجازبعد تكییف مقیاس ا   

  :أبعاد، والجدول التالي یوضح ذلك عشرة موزعة على عبارة 79النهائیة یتكّون من 

  .في صورته النهائیة الفرعیة هبعادألدافع لإلنجاز على مقیاس ا توزیع عبارات :)46(جدول 

  العباراتأرقام   ادـــــــــــــــــــــــاألبع  الرقم
عدد 

  العبارات

  08  69، 59، 44، 38، 27، 18، 9، 1  السعي نحو التفّوق  01

  08  73، 64، 55، 39، 28، 25، 15، 6  التخطیط للمستقبل  02

  08  70، 60، 50، 40، 29، 19، 10، 2  المثابرة والنضال  03

  10  74، 65، 61، 56، 45، 30، 26، 20، 16، 7  أداء األعمال بسرعة وٕاتقان  04

  06  71، 51، 43، 31، 11، 3  الشعور بالمسؤولیة  05

  05  75، 57، 46، 35، 17  الثقة بالنفس وامتالك القدرة  06

  08  78، 62، 52، 47، 36، 21، 12، 4  المكافآت المادیة والمعنویة  07

  08  76، 67، 58، 48، 41، 33، 23، 8  المنافسة  08

  08  79، 68، 53، 49، 37، 22، 13، 5  ستقاللاال  09

  10  77، 72، 66، 63، 54، 42، 34، 32، 24، 14  التغلب على العوائق والصعوبات  10

  79  المجمــــــــــــوع

عبارات مقیاس الدافع لإلنجاز في صورته النهائیة تتوزع على النحو أن ) 46(یتبّین من جدول رقم    

المثابرة (البعد الثالث  ،)للمستقبلالتخطیط ( ، البعد الثاني)قالسعي نحو التفّو (البعد األّول   :اآلتي

 10 یحتوي على) وٕاتقانبسرعة  أداء األعمال(البعد الرابع  عبارات، 8یحتوي كل واحد على  )والنضال

) الثقة بالنفس وامتالك القدرة(عبارات، البعد السادس  6على  )الشعور بالمسؤولیة(عبارات، البعد الخامس 

، البعد التاسع )المنافسة( ، البعد الثامن)المادیة والمعنویة المكافآت(بع عبارات، البعد السا 5على 

یحتوي ) التغلب على العوائق والصعوبات(عبارات، والبعد العاشر  8یحتوي كل واحد على ) االستقالل(

  . عبارة 79یصبح المجموع الكلي للمقیاس هو عبارات، وبذلك  10على 



 ا
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  .لدافع لإلنجازمقیاس ال العبارات الموجبة والسالبة توزیع :)47(جدول 

  الرقم
اتجاه 

  العبارات
  أرقام العبارات

عدد 

  العبارات

01  
العبارات 

  الموجبة

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،37  

38 ،39 ،40 ،41 ،46 ،47 ،48 ،49 ،50 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68  

73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،78  

46  

العبارات   02

  السالبة

6 ،7 ،8 ،9 ،15 ،16 ،17 ،18 ،24 ،25 ،26 ،27 ،33 ،34 ،35 ،36 ،42 ،43 ،44 ،45 ،51  

52 ،53 ،54 ،60 ،61 ،62 ،63 ،69 ،70 ،71 ،72 ،79  

33  

  79  ـــوعمالمج

 33و عبارة موجبة 46عبارات مقیاس الدافع لإلنجاز تتوزع ما بین أن ) 47(یتبّین من جدول رقم    

  .عبارة79وبمجموع كلي یتضمن  ،عبارة سالبة

  :مقیاسطریقة تقدیر درجات ال-4.3

. 1=، ال تنطبقُ 2= بدرجة متوسطةتنطبُق  ،3=تنطبُق : على النحو التاليتصحح إجابات المستجیبین    

 :التقدیر في العبارات السالبة حیث تصحح اإلجابات كما یلي میزان بالنسبة للعبارات الموجبة، ویعكس

 79تتراوح درجة الفرد على المقیاس ما بین و  .3=، ال تنطبُق 2= بدرجة متوسطةتنطبُق  ،1=تنطبُق 

 إلى تمتع الفرد بدافع إنجازتشیر الدرجة المرتفعة ، حیث كحد أقصى درجة 237و كحد أدنى درجة

  .منخفض إلى تمتع الفرد بدافع إنجازمرتفع، بینما تشیر الدرجة المنخفضة 

  .لدافع لإلنجازمقیاس ا میزان تقدیر الدرجات على :)48(جدول 

  میزان تقدیر الدرجات  اتجاه العبارات

  العبارات الموجبة
  ال تنطبقُ   تنطبُق بدرجة متوسطة  تنطبقُ 

3 2 1  

  ال تنطبقُ   بدرجة متوسطةتنطبُق   تنطبقُ   العبارات السالبة

1 2 3  

 

  :زمن تطبیق المقیاس-5.3

أن الوقت المستغرق  الحظُت ، خالل الدراسة االستطالعیةمن لیس للمقیاس زمن محدد للتطبیق، لكن    

 .دقیقة بعد قراءة التعلیمات 40و 35بین یتراوح ما لإلجابة على عبارات المقیاس من قبل أفراد العینة كان 



 ا
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  : إجراءات تطبیق الدراسة: خامساً 

بعد التأكد من سالمة وصالحیة أدوات جمع البیانات وتحدید المؤسسات التعلیمیة إلجراء الدراسة    

تم اتباع مجموعة من الخطوات اإلجرائیة عند تطبیق األدوات في كل مؤسسة تعلیمیة من  ،الفعلیة

اإلشراف على تنفیذ عملیة توزیع نسخ من األدوات من قبل  وكان. المؤسسات التي شملتها الدراسة

وأبدى المستجیبون الكثیر من االهتمام أوقات راحة التالمیذ،  وذلك خالل استغالل فرصة ،الطالبة

  :خطوات تطبیق الدراسة على النحو اآلتي انتوك. بالتجاوب واالنضباط

، بجامعة مولود معمري بتیزي وزو جتماعیةوم االعلالقسم  ةاستالم رخصة من رئیس :الخطوة األولى-1

  .  فعلیةالدراستین االستطالعیة وال جراءإ القطب العلمي بتامدة للموافقة على

لموافقة ل رئیس مصلحة التمدرس بمدیریة التربیة لوالیة تیزي وزو استالم رخصة من:الخطوة الثانیة-2

  . بالمؤسسات التعلیمیة المختارة) فعلیةاالستطالعیة وال(المیدانیة جراء الدراسة على إ

  .       المختارة لتحدید موعد مع أفراد عینة الدراسة ثانویاتلقاء مع مدیري ال: الخطوة الثالثة-3

تم توزیع على كل فرد ظرف كبیر یحتوي على  حیث ،لقاء مع أفراد عینة الدراسة: الخطوة الرابعة- 4

مرفقة  المتمثلة في مقاییس فاعلیة الذات، الذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز ثالث نسخ من أدوات الدراسة

داخل قاعة من قاعات  جماعیةبصفحة البیانات الشخصیة، وتم تطبیق المقاییس الثالثة بصورة 

المكتبة، (هیاكل وٕامكانات المؤسسة ل اً والتي تتنوع في كل مرة وفق ات التعلیمیة المعنیة بالتطبیق،المؤسس

الدراسة وطبیعة مثل هذه  الهدف من هذهوبعده تم تقدیم . ةتربوی ةبرفقة مساعد ذلكو  ،)قاعة المداومة

 تعلیمات كل أداة من األدوات المستخدمة  قراءةوالهدف من استخدامها وتطبیقها، ثم تمت  ،المقاییس

تقیس  أن كل أداة أساسعلى  ألفراد عینة الدراسةس ییتم تقدیم المقاوقد . وشرح طریقة اإلجابة علیها

اإلجابة الصادقة ، وأنه ال توجد إجابات صحیحة وأخرى خاطئة، وأن متعلمانبًا من جوانب شخصیة الج

  .هي أساس فهمه لنفسه الفرد والمعبرة عن رأي

  :إجراءات تفریغ البیانات وٕاعدادها للتحلیل اإلحصائي: سادساً 

نظرًا لتعدد متغیرات الدراسة  ،البیانات والوصول إلى النتائجلقد تم استخدام الحاسوب اآللي في تحلیل    

وٕانجاز بعض العملیات الریاضیة المطلوبة، وقد تطلب ذلك تجهیز البیانات وتفریغها وفق األسالیب 

لكي تتم عملیات الضبط والمراجعة في كل خطوة من خطوات التحلیل  ،المتعارف علیها في نظم الحاسوب

  : وقد اتخذت هذه اإلجراءات الخطوات التالیة. والمعالجة اإلحصائیة



 ا
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 )Feuille de calcul excel( خاصةتفریغ البیانات المتعلقة بكل فرد من أفراد عینة الدراسة في ورقة - 1

  .تتضمن البیانات األولیة والدرجات المتحصل عن المقاییس المستخدمة

، بحیث تم ترمیز فئات المتغیرات مثل رقم وضع دلیل للترمیز وفیه حَولت البیانات إلى رموز رقمیة - 2

ذكاء ال فاعلیة الذات، درجات ، السن،الجنس ،المؤسسة التعلیمیة ،)متأخر دراسیاً / متفّوق( العینةفرد 

 5إلى  1، وتضمنت ورقة الحساب أعمدة البعض بها رموز رقمیة تتدرج منالوجداني والدافع لإلنجاز

وأدخلت جمیع هذه البیانات في  الذكاء الوجداني والدافع لإلنجازات فاعلیة الذات، درجوالبعض اآلخر به 

لتتم معالجتها ) SPSS 20(ذاكرة الحاسوب باستخدام برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة من نوع 

 . إحصائیاً 

 :أسالیب المعالجة اإلحصائیة: سابعاً   

أسلوب اإلحصاء الوصفي لحساب المتوسطات الحسابیة  الختبار فرضیات الدراسة تم استخدام   

للكشف عن ) ر( رتباط بیرسونواالنحرافات المعیاریة، وأسلوب اإلحصاء االستداللي لحساب معامل ا

متغیر (لإلنجاز  والدافع )لمتغیر تابع أّو (الوجداني الذكاء و ) متغیر مستقل( فاعلیة الذات بین رتباطاال

لداللة الفروق بین متوسطات درجات أفراد العینة في المتغیرات السابقة ) ت(اختبارحساب ، )ثاني تابع

  .الذكر

  :خالصة-

في الدراسة الحالیة تم القیام بخطوات إجرائیة عدیدة بدءًا بالدراسة االستطالعیة واستخدام المنهج    

طبقیة واستعمال ثالثة مقاییس الوصفي من النوع االرتباطي والمقارن، واختیار أسلوب العینة العشوائیة ال

لعبد  مقیاس الذكاء الوجداني، )2007(في مقیاس فاعلیة الذات لمدني  لقیاس متغیرات الدراسة المتمثلة

كما تم القیام بخطوات ). 2009( الغامديصالح للإلنجاز  ، ومقیاس الدافع)2002( المنعم أحمد الدردیر

الحاسوب اآللي لتفریغ البیانات وتحلیلها إحصائیًا واستعمال إجرائیة أخرى عند تطبیق المقاییس، واستخدم 

 . بعض أسالیب اإلحصاء الوصفي واالستداللي للمعالجة اإلحصائیة
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  :تمهید

كما أفرزتها المعالجة اإلحصائیة  ،نتائج الدراسة المیدانیة ومناقشة یتضمن هذا الفصل عرض وتفسیر   

فرضیات وألغراض اختبار . فعلیةعینة الدراسة ال أفراد على المقاییسلبیانات المحصل علیها بعد تطبیق ل

 ،)ت(واختبار) ر( تم استخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة والمتمثلة في معامل ارتباط بیرسون ،الدراسة

 .من خالل كل فرضیة من فرضیات الدراسة ،لمعرفة مدى صدق التوقعات المعبر عنها

 :نتائج الدراسة المیدانیة عرض: أّوال

  :عرض نتائج متغیرات الدراسة -1

 :فاعلیة الذات المتفّوقین دراسیاً والمتأخرین في درجات-1.1

 وتحدید ،متساویة لتقسیم التوزیع التكراري إلى أقسام) شبیه الوسیط(لقد تم االعتماد على الربیع الثاني   

قین لمتفّو ا أفراد عینة بلغت قیمة الربیع الثاني لدرجات، حیث القیمة الوسیطة بین القیم العلیا والقیم الدنیا

صنف على أساسها المتفّوقون  ، حیث)130(على مقیاس فاعلیة الذات الدرجة  والمتأخرین دراسیا

  :والمتأخرون دراسیًا إلى

 .هي فئة منخفضي فاعلیة الذاتو ) 130 ≤(لذین تقل أو تساوي درجاتهم فئة ا *

 .هي فئة مرتفعي فاعلیة الذات) 130>(عن زید درجاتهم تفئة الذین  *

  .فاعلیة الذات فيوالمتأخرین  دراسیاً  قیندرجات المتفّو  :)49(جدول رقم                    

  العینة        الفئة

   الدرجة 

  المتأخرون دراسیاً   قون دراسیاً المتفّو 

  %  التكرار %  التكرار

1  ≥ 130  01  0.93  251  64.03  

2  ]131 - 145[  10  9.26  30  7.65  

3  ]146 - 160[  06  5.56    

4  ]161 - 175[  24  22.22  51  13.01  

5  ]176 - 190[  43  39.81  50  12.76  

6 ]191 - 205[  21  19.44  10  2.55  

7  ]206 - 220[  03  2.78      

ــوع ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ   100.00  392  100.00  108  المجمــ

 تتمركز في الفئة ،فاعلیة الذات في قین دراسیادرجات األفراد المتفّو أن ) 49(یتبین من جدول رقم    

 وتلیها الفئة السادسة ،%22.22 بِـ  ]175 -161[ وتلیها الفئة الرابعة ،%39.81 بِـ  ]190 -176[الخامسة 
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على  درجات المتأخرین دراسیاً  بینما تتمركز .المرتفعةوهي فئات الدرجات  ،%19.44 بِـ  ]205 -191[

  . الدرجات المنخفضةوهي فئة  ،%64.03 بِـ  )130≤ (في الفئة األولى مقیاس فاعلیة الذات 

 .قین دراسیاالمتفّو  إلى من منخفضي فاعلیة الذات بالمقارنة هم المتأخرین دراسیایظهر مما تقدم أن    

  .دراسة وفقًا لدرجات فاعلیة الذاتتصنیف أفراد عینة ال :)50(جدول رقم                      

  العینة      

  الدرجة  

  دراسیاً المتأخرون   قون دراسیاً المتفّو 

  %  التكرار %  التكرار

≥ 130  01  0.93  251  64.03  

<130   107  99.07  141  35.97  

ـــوع ــ ــ ــ ـــ   100.00  392  100.00  108  المجمــ

  ن، في حین أ130المتفّوقین دراسیًا تزید درجاتهم عن  من %99.07أن ) 50(یتبین من جدول رقم    

توضح هذه النتیجة أن للمتفّوقین دراسیًا فاعلیة . 130 درجاتهم عنمن المتأخرین دراسیًا تزید  35.97%

  .ذات مرتفعة وللمتأخرین فاعلیة ذات منخفضة

  

  .فاعلیة الذات على مقیاس درجاتل وفقاً تصنیف أفراد عینة الدراسة  :)48(شكل رقم 
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130أكثر من  99,07% 35,97%
130أقل أو یساوي  0,93% 64,03%
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من المتأخرین دراسیا تزید  %35.97و قین دراسیاً من المتفّو  %99.07أن) 48(یتبین من شكل رقم     

فاعلیة ذات مرتفعة مقارنة بالمتأخرین یتمتعون ب لمتفوقین دراسیاً اوهذا یدل على أن . 130درجاتهم عن 

  .دراسیاً 

 :الذكاء الوجداني الكتفّوقین دراسیاً والمتأخرین في درجات-2.1

وتحدید  ،لتقسیم التوزیع التكراري إلى أقسام متساویة) شبیه الوسیط(تم االعتماد على الربیع الثاني     

القیمة الوسیطة بین القیم العلیا والقیم الدنیا، حیث بلغت قیمة الربیع الثاني لدرجات أفراد عینة المتفّوقین 

، حیث صنف على أساسها المتفّوقون )248(الدرجة  على مقیاس الذكاء الوجداني والمتأخرین دراسیا

  :والمتأخرون دراسیًا إلى

 .وهي فئة منخفضي الذكاء الوجداني) 248 ≤(فئة الذین تقل أو تساوي درجاتهم  *

 .هي فئة مرتفعي الذكاء الوجداني) 248>(فئة الذین تزید درجاتهم عن  *

  .الذكاء الوجداني فيوالمتأخرین  دراسیاً  درجات المتفّوقین :)51(جدول رقم 

  العینة  الفئة

  الدرجة

  المتأخرون دراسیاً   ون دراسیاً المتفّو 

  %  التكرار %  التكرار

1   ≥248  11  10.18  241  61.48  

2  ]249 - 268[  17  15.74  07  1.79  

3  ]269 - 288[  27  25.00  57  14.54  

4  ]289 - 308[  24  22.22  48  12.24  

5  ]309 - 328[  20  18.52  27  6.89  

6  ]329 - 348[  06  5.56  10  2.55  

7 ]349 - 368[  03  2.78  02  0.51  

ـــوع ــ ـــ   100.00  392  100.00  108  المجمــ

تتمركز في  على مقیاس الذكاء الوجداني أن درجات األفراد المتفّوقین دراسیا) 51(یتبین من جدول رقم    

وتلیها الفئة الخامسة  ،%22.22بـِ ] 308 -289[وتلیها الفئة الرابعة  ،%25.00بـِ ] 288 -269[الفئة الثالثة 

على  بینما تتمركز درجات المتأخرین دراسیاً . وهي فئات الدرجات المرتفعة ،%18.52بـِ ] 328 -309[

  . وهي فئة الدرجات المنخفضة %61.48بـِ  )248≤ (في الفئة األولى  مقیاس الذكاء الوجداني

  .من منخفضي الذكاء الوجداني بالمقارنة إلى المتفّوقین دراسیایظهر مما تقدم أن المتأخرین دراسیا هم 
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  .سة وفقًا لدرجات الذكاء الوجدانيتصنیف أفراد عینة الدرا :)52(جدول رقم 

  العینة      

  الدرجة  

  المتأخرون دراسیاً   قون دراسیاً المتفّو 

  %  التكرار %  التكرار

≥ 248  11  10.18  241  61.48  

<248   97  89.82  151  38.52  

ـــوع ــ ــ ــ ـــ   100.00  392  100.00  108  المجمــ

 ، في حین أن248من المتفّوقین دراسیًا تزید درجاتهم عن  %89.82أن ) 52(یتبین من جدول رقم    

        توضح هذه النتیجة أن للمتفّوقین دراسیًا . 248المتأخرین دراسیًا تزید درجاتهم عن من  %38.52

 .تأخرین ذكاء وجداني منخفضمرتفع وللمذكاء وجداني 

  

  .الذكاء الوجداني هم على مقیاسدرجاتل وفقاً تصنیف أفراد عینة الدراسة  :)49(شكل رقم 

من المتأخرین دراسیا تزید  %38.52من المتفّوقین دراسیًا و % 89.82 أن) 49(یتبین من شكل رقم    

المتفوقین دراسیًا یتمتعون بذكاء وجداني مرتفع مقارنة دل على أن ت وهذه النتیجة. 248درجاتهم عن 

  .بزمالئهم المتأخرین دراسیاً 

  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%
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 :الدافع لإلنجاز المتفّوقین دراسیاً والمتأخرین في درجات-3.1

وتحدید  ،لتقسیم التوزیع التكراري إلى أقسام متساویة) شبیه الوسیط(تم االعتماد على الربیع الثاني    

القیمة الوسیطة بین القیم العلیا والقیم الدنیا، حیث بلغت قیمة الربیع الثاني لدرجات أفراد عینة المتفّوقین 

، حیث صنف على أساسها المتفّوقون )174(والمتأخرین دراسیا على مقیاس الدافع لإلنجاز الدرجة 

  :والمتأخرون دراسیًا إلى

 .وهي فئة منخفضي الدافع لإلنجاز) 174 ≤(فئة الذین تقل أو تساوي درجاتهم  *

 .هي فئة مرتفعي الدافع لإلنجاز) 174>(فئة الذین تزید درجاتهم عن  *

  .الدافع لإلنجاز فيوالمتأخرین  دراسیاً  درجات المتفّوقین :)53(جدول رقم 

  العینة  الفئة

  الدرجة

  المتأخرون دراسیاً   قون دراسیاً المتفّو 

  %  التكرار %  التكرار

1   ≥174  15  13.89  240  61.22  

2  ]175 - 183[  15  13.89  53  13.52  

3  ]184 - 192[  35  32.41  64  16.33  

4  ]193 - 201[  30  27.78  25  6.38  

5  ]202 - 210[  10  9.26  08  2.04  

6  ]211 - 219[  01  0.92  02  0.51  

7 ]220 - 228[  02  1.85      

ـــوع ــ   100.00  392  100.00  108  المجمـــــ

تتمركز في  على مقیاس الدافع لإلنجاز أن درجات األفراد المتفّوقین دراسیاً ) 53(من جدول رقم یتبین    

وهي فئات الدرجات  ،%27.78بـِ  ]201 -193[وتلیها الفئة الرابعة ، %32.41بـِ  ]192 -184[الفئة الثالثة 

   )174≤ ( في الفئة األولىعلى مقیاس الدافع لإلنجاز بینما تتمركز درجات المتأخرین دراسیًا . المرتفعة

سیا هم من منخفضي الدافع یظهر مما تقدم أن المتأخرین درا. وهي فئة الدرجات المنخفضة ،%61.22بـِ 

  .بالمقارنة إلى المتفّوقین دراسیاً  لإلنجاز

  .اسة وفقًا لدرجات الدافع لإلنجازتصنیف أفراد عینة الدر  :)54(جدول رقم 

  العینة      

  الدرجة  

  المتأخرون دراسیاً   قون دراسیاً المتفّو 

  %  التكرار %  التكرار

≥ 174  15  13.89  240  61.22  

<174   93  86.11  152  38.78  

ـــوع ــ ــ ــ ـــ   100.00  392  100.00  108  المجمــ
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 ، في حین أن174المتفّوقین دراسیًا تزید درجاتهم عن من  %86.11أن ) 54(یتبین من جدول رقم    

توضح هذه النتیجة أن للمتفّوقین دراسیًا          . 174 من المتأخرین دراسیًا تزید درجاتهم عن 38.78%

  .منخفض دافع إنجازمرتفع وللمتأخرین دافع إنجاز 

 

  .رجاتهم على مقیاس الدافع لإلنجازتصنیف أفراد عینة الدراسة وفقًا لد :)50(شكل رقم 

من المتأخرین دراسیا تزید  %38.78ومن المتفّوقین دراسیًا  % 86.11أن) 50( یتبین من شكل رقم   

قین دراسیًا یتمتعون بدافع إنجاز مرتفع مقارنة بزمالئهم یدل على أن المتفّو  ، وهذا248درجاتهم عن 

  .المتأخرین
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  :لمتغیرات الدراسة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الدراسة على أساس عرض نتائج -2

 لمتغیرات الدراسة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الدراسة على أساس عرض نتائج-1.2

 :المتفّوقین دراسیاً والمتأخرین لدى

  والمتأخرین لدى المتفّوقین دراسیاً  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة :)55(جدول رقم 

  .والذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز فاعلیة الذات في 

  

  

  

  

 

المتفّوقین دراسیًا  نتائج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدى) 55(یتبین من جدول رقم   

ما نالحظ المجموعتین، ، وحینما نقارن بین نتائج والدافع لإلنجاز فاعلیة والذكاء الوجداني فيوالمتأخرین 

  :یلي

 من مجموع متوسط درجات أعلىالمتفّوقین دراسیًا في فاعلیة الذات  أن مجموع متوسط درجات -

  .136.48 و 176.99 مجموع متوسطي الدرجات على التوالي بلغ إذ، المتأخرین

 من مجموع متوسط درجات الذكاء الوجداني أعلى المتفّوقین دراسیًا في أن مجموع متوسط درجات -

   .251.21 و 288.61مجموع متوسطي الدرجات على التوالي  بلغ إذ ،المتأخرین

 من مجموع متوسط درجات أعلى الدافع لإلنجاز المتفّوقین دراسیًا في أن مجموع متوسط درجات -

   .168.19 و 188.70مجموع متوسطي الدرجات على التوالي  بلغ إذ ،المتأخرین

 فاعلیة الذات بدرجات مرتفعة فيم المتأخرین زون عن زمالئهیتمیّ  المتفّوقین دراسیاً  یظهر مما تقدم أن   

  .لإلنجاز والدافع والذكاء الوجداني

 

 

 

  

  البیانات        

  

  

  المتغیرات

دراسیًا المتفّوقون 

  )108=ن(

المتأخرون دراسیًا  

  )392=ن(

  المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  27.92  136.48  18.75  176.99  فاعلیة الذات

  41.31  251.21  32.37  288.61  الذكاء الوجداني

  18.98  168.19  12.22  188.70  الدافع لإلنجاز
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 لمتغیرات الدراسة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الدراسة على أساس عرض نتائج-2,2

  :المتفّوقین دراسیاً  الذكور واإلناث من لدى

من المتفّوقین  لدى الذكور واإلناث المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة :)56(جدول رقم       

  .فاعلیة الذات والذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز في دراسیاً 

  

  

  

  

  

  

 الذكور واإلناث من نتائج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدى) 56(یتبین من جدول رقم    

المجموعتین والدافع لإلنجاز، وحینما نقارن بین نتائج  والذكاء الوجداني الذات فاعلیة في المتفّوقین دراسیاً 

  :نالحظ ما یلي

 مجموع متوسط درجات من أعلى في فاعلیة الذات هو المتفّوقین الذكور أن مجموع متوسط درجات -

  .175.60 و 179.64 متوسطي الدرجات على التواليمجموع  بلغ إذ، المتفّوقات دراسیاً 

 من مجموع متوسط درجات أعلىالمتفّوقین الذكور في الذكاء الوجداني  مجموع متوسط درجاتأن  -

   .288.02 و 289.72 مجموع متوسطي الدرجات على التوالي ، حیث بلغالمتفّوقات دراسیاً 

 من مجموع متوسط درجات الدافع لإلنجاز أعلىالمتفّوقات دراسیًا في  مجموع متوسط درجاتأن  -

    .187.72 و 189.21مجموع متوسطي الدرجات على التوالي حیث بلغ، المتفّوقین الذكور

 مقارنة فاعلیة الذات والذكاء الوجداني بدرجات مرتفعة في زونیتمیّ  الذكور المتفّوقین یظهر مما تقدم أن   

 مقارنة الدافع لإلنجازبدرجات مرتفعة في  المتفّوقات دراسیًا یتمّیزن أن نجد ، في حیندراسیاً  لمتفّوقاتبا

 .بالمتفّوقین الذكور

 

  البیانات        

  

  

  المتغیرات

  المتفّوقون دراسیاً 

  )108=ن(

  )71=ن( إناث  )37=ن( ذكور

  المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  17.52  175.60  20.91  179.64  فاعلیة الذات

  30.40  288.02  36.27  289.72  الذكاء الوجداني

  11.21  189.21  14.06  187.72  الدافع لإلنجاز
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 لمتغیرات الدراسة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الدراسة على أساس عرض نتائج-3.2

  :المتأخرین دراسیًا من الذكور واإلناث لدى

من المتأخرین دراسیًا  لدى الذكور واإلناث المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة :)57(جدول رقم 

  .فاعلیة الذات والذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز في

  

  

  

  

  

  

الذكور واإلناث من  نتائج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدى) 57(یتبین من جدول رقم    

نالحظ المجموعتین والدافع لإلنجاز، وحینما نقارن بین نتائج  فاعلیة والذكاء الوجداني فيدراسیًا  المتأخرین

  :ما یلي

من مجموع متوسط درجات  أعلى المتأخرین الذكور في فاعلیة الذات هو أن مجموع متوسط درجات -

  .135.77و  137.27 الدرجات على التواليمجموع متوسطي  بلغ إذ، المتأخرات دراسیاً 

 من مجموع متوسط درجات أعلىالذكور في الذكاء الوجداني  المتأخرین أن مجموع متوسط درجات -

   .249.94 و 252.60 مجموع متوسطي الدرجات على التوالي ، حیث بلغدراسیاً  المتأخرات

 من مجموع متوسط درجات لإلنجاز أعلىالدافع دراسیًا في  المتأخرات أن مجموع متوسط درجات -

    .167.44 و 168.88 مجموع متوسطي الدرجات على التوالي ، حیث بلغالذكور المتأخرین

 فاعلیة الذات والذكاء الوجداني بدرجات مرتفعة في تعونیتمالذكور  المتأخرین یظهر مما تقدم أن   

 الدافع لإلنجازبدرجات مرتفعة في  یتمتعندراسیًا  المتأخرات أن نجد دراسیًا، في حین لمتأخراتبا مقارنة

  .الذكور لمتأخرینبا مقارنة

  

  

  البیانات        

  

  

  المتغیرات

  المتأخرون دراسیاً 

  )392=ن(

  )205=ن( إناث  )187=ن( ذكور

  المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  27.88  135.77  28.02  137.27  فاعلیة الذات

  38.76  249.94  44.00  252.60  الذكاء الوجداني

  18.36  168.88  19.66  167.44  الدافع لإلنجاز
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  :عرض نتائج فرضیات الدراسة على أساس معامل ارتباط بیرسون -3

  :عرض نتائج الفرضیة العامة األولى وفرضیاتها الجزئیة-1.3

إحصائیًا بین  ةودال ةموجبوجد عالقة ت" :على أنهوفرضیاتها الجزئیة  نص الفرضیة العامة األولىت   

درجات فاعلیة الذات ودرجات الذكاء الوجداني لدى المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة 

  : وتهدف هذه الفرضیة إلى اإلجابة عن التساؤل العام األول في إشكالیة الدراسة وهو ."ثانوي

المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین  الذكاء الوجداني لدىدرجات درجات فاعلیة الذات و  بینوجد عالقة تهل -

  ؟من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي

إحصائیًا بین  ةودال ةموجبعالقة  إلى توقع وجود وفرضیاتها الجزئیة ُتشیر الفرضیة العامة األولى   

لدى المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة  درجات الذكاء الوجدانيو درجات فاعلیة الذات 

 ل ارتباط بیرسونمعام حسابب قامت الباحثة ،هذه الفرضیة وفرضیاتها الجزئیة صحةمن  حققوللت. ثانوي

   .لدى المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین درجات الذكاء الوجدانيو  درجات فاعلیة الذات بین) ر(

  :الفرضیة الجزئیة األولىعرض نتیجة -1.1.3

الذات فاعلیة إحصائیًا بین درجات  ةودال ةموجبوجد عالقة ت" :تنص الفرضیة الجزئیة األولى على أنه      

  ".ودرجات الذكاء الوجداني لدى المتفّوقین دراسیًا من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي

درجات فاعلیة الذات إحصائیًا بین  ةودال ةموجبعالقة  إلى توقع وجود األولى الجزئیةُتشیر الفرضیة و    

 حسابب قامت الباحثة، هذه الفرضیة صحةمن  تحققولل. لدى المتفّوقین دراسیاً  درجات الذكاء الوجدانيو 

  .لدى المتفّوقین دراسیاً  درجات الذكاء الوجدانيو  درجات فاعلیة الذات بین) ر(معامل ارتباط بیرسون

اإلحصائیة لدى  اوداللتهي الوجدان ودرجات الذكاءالذات فاعلیة  درجات بین )ر( قیمة :)58(جدول رقم 

  .المتفّوقین دراسیاً 

       

  

  

  

  البیانات         

  المتغیرات

  اإلحصائیة الداللة  )ر(قیمة 

 المحسوبة

)sig.bilatérale(  

  مستوى الداللة

  المعتمد

  0.01  0.00  0.508  فاعلیة الذات

 الذكاء الوجداني
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 لدىأن العالقة بین درجات فاعلیة الذات ودرجات الذكاء الوجداني ) 58(یتضح من جدول رقم   

 تصغر عن 0.00 وأن قیمة مستوى داللتها المحسوبة التي هي 0.508المتفّوقین دراسیًا بلغت قیمتها 

العالقة بین درجات فاعلیة  ومعناه أن 0.01أصغر من  0.00 أن أّي ، 0.01 الحد المطلوب الذي هو

وهي  0.01 مستوى داللة دالة إحصائیا عند لدى المتفّوقین دراسیاً الذات ودرجات الذكاء الوجداني 

   .موجبة

لدى  الذكاء الوجدانيارتفعت معها درجات  فاعلیة الذاتوهذه النتیجة تعني أنه كلما ارتفعت درجات     

  .نتیجة إلى تحقق صحة هذه الفرضیةوتشیر هذه ال. طردیة، فهي عالقة عینة المتفّوقین دراسیاً 

  :ثانیةنتیجة الفرضیة الجزئیة العرض -2.1.3

إحصائیًا بین درجات فاعلیة  ةودال ةموجب عالقة وجدت" :تنص الفرضیة الجزئیة الثانیة على أنه      

  ".الذات ودرجات الذكاء الوجداني لدى المتأخرین دراسیًا من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي

درجات فاعلیة الذات بین  إحصائیاً  ةدالعالقة موجبة و  إلى توقع وجودثانیة ال الجزئیةُتشیر الفرضیة و    

 بحساب قامت الباحثة ،هذه الفرضیة صحةمن  حققوللت. دراسیاً  أخرینلدى المت درجات الذكاء الوجدانيو 

  .دراسیاً  أخرینلدى المت درجات الذكاء الوجدانيو  درجات فاعلیة الذات بین) ر( معامل ارتباط بیرسون

اإلحصائیة لدى  اوداللته الوجداني ودرجات الذكاءالذات فاعلیة  بین درجات )ر( قیمة :)59(جدول رقم 

  .المتأخرین دراسیاً 

       

  

  

  

  

لدى  وجدانيالذكاء ال فاعلیة الذات ودرجات درجات بین أن العالقة) 59(یتضح من جدول رقم     

 عن صغرت 0.00 وأن قیمة مستوى داللتها المحسوبة التي هي 0.424دراسیًا بلغت قیمتها  أخرینالمت

فاعلیة  درجات العالقة بین ومعناه أن 0.01من  صغرأ 0.00 أن أّي ، 0.01 الحد المطلوب الذي هو

  .موجبةوهي  0.01 داللة مستوى دالة إحصائیا عند دراسیاً  أخرینالمت لدى وجدانيالذكاء ال الذات ودرجات

  اإلحصائیة الداللة  )ر(قیمة   المتغیرات

 المحسوبة

)sig.bilatérale(  

  مستوى الداللة

  المعتمد

  0.01  0.00  0.424  فاعلیة الذات

 الذكاء الوجداني
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لدى  الذكاء الوجدانيارتفعت معها درجات  فاعلیة الذاتوهذه النتیجة تعني أنه كلما ارتفعت درجات    

   .نتیجة إلى تحقق صحة هذه الفرضیةوتشیر هذه ال. ، فهي عالقة طردیةدراسیاً  أخرینعینة المت

  .ولى وفرضیاتها الجزئیةالفرضیة العامة األ تقبلوبناء على نتائج الفرضیتین الجزئیتین األولى والثانیة، 

     :وفرضیاتها الجزئیة ثانیةعرض نتائج الفرضیة العامة ال-2.3

إحصائیًا بین  ةودال ةموجب عالقة وجدت" :تنص الفرضیة العامة الثانیة وفرضیاتها الجزئیة على أنه   

درجات فاعلیة الذات ودرجات الدافع لإلنجاز لدى المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة 

  : وتهدف هذه الفرضیة إلى اإلجابة عن التساؤل العام األول في إشكالیة الدراسة وهو". ثانوي

المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین من  از لدىدرجات الدافع لإلنجدرجات فاعلیة الذات و  بین عالقة وجدتهل -

  ؟تالمیذ السنة الثالثة ثانوي

إحصائیًا بین  ةودال ةموجب عالقة إلى توقع وجود ثانیة وفرضیاتها الجزئیةُتشیر الفرضیة العامة ال   

الثالثة لدى المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین من تالمیذ السنة  الدافع لإلنجاز درجاتو درجات فاعلیة الذات 

 معامل ارتباط بیرسون بحساب قامت الباحثة ،هذه الفرضیة وفرضیاتها الجزئیة صدقمن  تحققولل. ثانوي

   .لدى المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین الدافع لإلنجاز درجاتو  درجات فاعلیة الذات بین) ر(

  :عرض نتیجة الفرضیة الجزئیة األولى-1.2.3

إحصائیًا بین درجات فاعلیة الذات  ةودال ةموجب عالقة وجدت" :الفرضیة الجزئیة األولى على أنه تنص      

  ".لدى المتفّوقین دراسیًا من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي الدافع لإلنجاز ودرجات

درجات فاعلیة الذات إحصائیًا بین  ةودال ةموجب عالقة إلى توقع وجود األولى الجزئیةُتشیر الفرضیة و    

 بحساب قامت الباحثة، هذه الفرضیة صحةمن  تحققولل. لدى المتفّوقین دراسیاً  الدافع لإلنجازدرجات و 

  .لدى المتفّوقین دراسیاً  الدافع لإلنجاز درجاتو  درجات فاعلیة الذات بین) ر( معامل ارتباط بیرسون
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                                                ودرجات الدافع لإلنجازالذات فاعلیة  بین درجات )ر( قیمة :)60(جدول رقم 

  .المتفّوقین دراسیاً اإلحصائیة لدى  اوداللته

  

  

  

      

  

لدى أن العالقة بین درجات فاعلیة الذات ودرجات الدافع لإلنجاز ) 60(یتضح من جدول رقم    

 تصغر عن 0.00 وأن قیمة مستوى داللتها المحسوبة التي هي 0.329المتفّوقین دراسیًا بلغت قیمتها 

فاعلیة العالقة بین درجات  ومعناه أن 0.01أصغر من  0.00 أن أّي ، 0.01 الحد المطلوب الذي هو

  .وهي موجبة 0.01 مستوى داللة دالة إحصائیا عند لدى المتفّوقین دراسیاً الذات ودرجات الدافع لإلنجاز 

لدى  لدافع لإلنجازا ارتفعت معها درجات فاعلیة الذاتوهذه النتیجة تعني أنه كلما ارتفعت درجات    

  .إلى تحقق صحة هذه الفرضیةوتشیر هذه النتیجة . ، فهي عالقة طردیةعینة المتفّوقین دراسیاً 

  :ثانیةنتیجة الفرضیة الجزئیة العرض -2.2.3

إحصائیًا بین درجات فاعلیة الذات  ةودال ةموجب عالقة وجدت" :تنص الفرضیة الجزئیة الثانیة على أنه   

  ".لدى المتأخرین دراسیًا من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي الدافع لإلنجاز ودرجات

درجات فاعلیة الذات بین  إحصائیاً  ةدالعالقة موجبة و  إلى توقع وجودثانیة ال الجزئیةُتشیر الفرضیة و    

 بحساب قامت الباحثة ،هذه الفرضیة صحةمن  تحققولل. دراسیاً  أخرینلدى المت الدافع لإلنجاز درجاتو 

  .دراسیاً  أخرینلدى المت الدافع لإلنجاز درجاتو  درجات فاعلیة الذات بین) ر( معامل ارتباط بیرسون

                                                ودرجات الدافع لإلنجازالذات فاعلیة  بین درجات )ر( قیمة :)61(جدول رقم 

  .المتأخرین دراسیاً اإلحصائیة لدى  اوداللته

       

  

  

  

  اإلحصائیة الداللة  )ر(قیمة   المتغیرات

  المحسوبة

)sig.bilatérale(  

   مستوى الداللة

  المعتمد

  0.01  0.00  0.329  فاعلیة الذات

  الدافع لإلنجاز

قیمة   المتغیرات

  )ر(

  اإلحصائیة الداللة

  المحسوبة

)sig.bilatérale(  

  الداللةمستوى 

  المعتمد

  0.01  0.00  0.422  فاعلیة الذات

 الدافع لإلنجاز
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لدى أن العالقة بین درجات فاعلیة الذات ودرجات الدافع لإلنجاز ) 61(یتضح من جدول رقم    

 تصغر عن 0.00 وأن قیمة مستوى داللتها المحسوبة التي هي 0.422المتأخرین دراسیًا بلغت قیمتها 

العالقة بین درجات فاعلیة  ومعناه أن 0.01أصغر من  0.00 أن أّي ، 0.01 المطلوب الذي هوالحد 

وهي  0.01 مستوى داللة دالة إحصائیا عند لدى المتأخرین دراسیاً الذات ودرجات الذكاء الوجداني 

  .موجبة

لدى  لدافع لإلنجازا ارتفعت معها درجات فاعلیة الذاتوهذه النتیجة تعني أنه كلما ارتفعت درجات    

  .وتشیر هذه النتیجة إلى تحقق صحة هذه الفرضیة. ، فهي عالقة طردیةدراسیاً  أخرینعینة المت

  .وفرضیاتها الجزئیة ثانیةالفرضیة العامة ال تقبلوبناء على نتائج الفرضیتین الجزئیتین األولى والثانیة،   

  ):ت(عرض نتائج فرضیات الدراسة على أساس اختبار -4

 :وفرضیاتها الجزئیة لثةنتائج الفرضیة العامة الثاعرض -1.4

توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسط " :وفرضیاتها الجزئیة على أنه العامة الثالثة تنص الفرضیة   

درجات المتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في فاعلیة الذات ومتوسط درجات المتفّوقین دراسیًا 

وتهدف هذه الفرضیة العامة وفرضیاتها ". والدافع لإلنجاز لصالح المتفّوقین دراسیاً والذكاء الوجداني 

  :في إشكالیة الدراسة وهو اإلجابة عن التساؤل العام الثالث الجزئیة إلى

متوسط درجات المتفّوقین دراسیًا ومتوسط درجات المتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة  هل توجد فروق بین-

  ؟   ة الذات والذكاء الوجداني والدافع لإلنجازثانوي في فاعلی

متوسط  وفرضیاتها الجزئیة إلى توقع وجود فروق دالة إحصائیًا بین لثةوُتشیر الفرضیة العامة الثا   

 ة الثالثة ثانوي في فاعلیة الذاتدرجات المتفّوقین دراسیًا ومتوسط درجات المتأخرین من تالمیذ السن

قامت  ،هذه الفرضیة صحةمن  تحققولل. لصالح المتفّوقین دراسیاً  والدافع لإلنجازوالذكاء الوجداني 

متوسط درجات المتفّوقین دراسیًا ومتوسط درجات المتأخرین  بینالفروق  داللةل) ت( بحساب قیمة الباحثة

   .في فاعلیة الذات والذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز
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  :  عرض نتیجة الفرضیة الجزئیة األولى-1.1.4

توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسط درجات المتفّوقین " :تنص الفرضیة الجزئیة األولى على أنه   

لصالح المتفّوقین  ،دراسیًا ومتوسط درجات المتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في فاعلیة الذات

   ."دراسیاً 

متوسط درجات المتفّوقین دراسیًا ومتوسط  د فروق دالة إحصائیًا بینإلى توقع وجو وُتشیر هذه الفرضیة    

 صحةمن  حققوللت. درجات المتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في فاعلیة الذات لصالح المتفّوقین

متوسط درجات المتفّوقین دراسیًا  الفروق بین داللةل )ت( بحساب قیمة قامت الباحثة ،هذه الفرضیة

 .ومتوسط درجات المتأخرین في فاعلیة الذات

 فاعلیة الذاتوداللتها اإلحصائیة في  )ت( قیمةو  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري :)62(جدول رقم 

  .لدى المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین

والمتأخرین في فاعلیة  المتفّوقین دراسیاً  وجود فروق دالة إحصائیًا بین) 62(من جدول رقم  یتضح    

درجات المتفّوقین  اتللفروق بین متوسط 17.68) ت( قیمةلصالح المتفّوقین دراسیًا، حیث بلغت  الذات

، وأن قیمة مستوى داللتها المحسوبة التي درجات المتأخرین دراسیًا في فاعلیة الذات اتومتوسط دراسیاً 

ومعناه أن  0.05أصغر من  0.00 أن أّي ، 0.05 الحد المطلوب الذي هو تصغر عن 0.00 هي

  .0.05 مستوى داللة دالة إحصائیا عند المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین في فاعلیة الذاتالفروق بین 

توسط أن الم نالحظ ،في فاعلیة الذات لمتأخرین دراسیاً وا للمتفّوقین ینالحسابی ینالمتوسط ةقارنم وعند   

وهذا  ،136.48 بلغالذي و لمتأخرین لمن المتوسط الحسابي  أكبر 176.99لمتفّوقین الذي بلغ لالحسابي 

لمتفّوقین اأن  كما تعني ،دراسیاً  لصالح المتفّوقین هي العینتین بین فاعلیة الذاتفي  الفروق نأ یعني

   .أعلى في فاعلیة الذات بالمقارنة إلى زمالئهم المتأخرین دراسیاً درجات  حصلوا على دراسیاً 

  البیانات      

  الجنس

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجات   )ت(قیمة 

  الحریة

 الداللة

  اإلحصائیة

sig.bilatérale  

  مستوى الداللة

  المعتمد

  0.05  0.00 498 17.68 18.75 176.99  108  المتفّوقون دراسیاً 

  27.92  136.48  392  المتأخرون دراسیاً 
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  .النتیجة إلى تحقق صحة هذه الفرضیةوتشیر هذه    

  :  ثانیةعرض نتیجة الفرضیة الجزئیة ال-2.1.4

توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسط درجات المتفّوقین " :على أنه الثانیةتنص الفرضیة الجزئیة    

المتفّوقین دراسیًا ومتوسط درجات المتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في الذكاء الوجداني لصالح 

   ."دراسیاً 

متوسط درجات المتفّوقین دراسیًا ومتوسط  وُتشیر هذه الفرضیة إلى توقع وجود فروق دالة إحصائیًا بین   

من  حققوللت. لصالح المتفّوقین الذكاء الوجدانيدرجات المتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في 

متوسط درجات المتفّوقین دراسیًا  الفروق بین داللةل )ت( بحساب قیمة قامت الباحثة ،هذه الفرضیة صحة

  .الذكاء الوجدانيومتوسط درجات المتأخرین في 

الذكاء  وداللتها اإلحصائیة في )ت( قیمةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري و  :)63(جدول رقم 

  .لدى المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین الوجداني

المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین في الذكاء  بین وجود فروق دالة إحصائیاً ) 63(یتضح من جدول رقم    

للفروق بین متوسطات درجات المتفّوقین  9.97) ت(الوجداني لصالح المتفّوقین دراسیًا، حیث بلغت قیمة 

ومتوسطات درجات المتأخرین دراسیًا في الذكاء الوجداني، وأن قیمة مستوى داللتها المحسوبة التي  دراسیاً 

ومعناه أن  0.05أصغر من  0.00 أّي أن، 0.05 د المطلوب الذي هوالح تصغر عن 0.00 هي

  .0.05 مستوى داللة دالة إحصائیا عند الذكاء الوجداني المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین فيالفروق بین 

أن  نالحظ، الذكاء الوجداني في لمتأخرین دراسیاً وا للمتفّوقین ینالحسابی ینوعند مقارنة المتوسط   

 بلغالذي و أكبر من المتوسط الحسابي للمتأخرین  288.61لمتفّوقین الذي بلغ لالمتوسط الحسابي 

 كما تعني ،دراسیاً  لصالح المتفّوقین هي العینتین بین الذكاء الوجداني في ن الفروقأ وهذا یعني ،251.21

  البیانات      

  الجنس

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

قیمة 

  )ت(

درجات 

  الحریة

 الداللة

  اإلحصائیة

sig.bilatérale  

  مستوى الداللة

  المعتمد

  0.05  0.00 498 9.97 32.37 288.61  108  المتفّوقون دراسیاً 

  41.31  251.21  392  المتأخرون دراسیاً 
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بالمقارنة إلى زمالئهم المتأخرین  الذكاء الوجداني درجات أعلى في حصلوا على لمتفّوقین دراسیاً اأن 

  . دراسیاً 

   .وتشیر هذه النتیجة إلى تحقق صحة هذه الفرضیة   

  :  ثالثةعرض نتیجة الفرضیة الجزئیة ال-3.1.4

توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسط درجات المتفّوقین دراسیًا " :تنص الفرضیة الجزئیة الثالثة على أنه   

    ."من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في الدافع لإلنجاز لصالح المتفّوقین دراسیاً  ومتوسط درجات المتأخرین

متوسط درجات المتفّوقین دراسیًا ومتوسط  وُتشیر هذه الفرضیة إلى توقع وجود فروق دالة إحصائیًا بین   

 صحةمن  حققوللت. لصالح المتفّوقین الدافع لإلنجاز درجات المتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في

متوسط درجات المتفّوقین دراسیًا  الفروق بین داللةل )ت( بحساب قیمة قامت الباحثة ،هذه الفرضیة

  .الدافع لإلنجاز ومتوسط درجات المتأخرین في

الدافع  وداللتها اإلحصائیة في) ت( قیمةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري و  :)64(جدول رقم 

  .المتفّوقین دراسیًا والمتأخرینلدى  لإلنجاز

الدافع المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین في  وجود فروق دالة إحصائیًا بین) 62(یتضح من جدول رقم    

للفروق بین متوسطات درجات  13.51) ت(لصالح المتفّوقین دراسیًا، حیث بلغت قیمة  لإلنجاز

، وأن قیمة مستوى داللتها الدافع لإلنجاز ومتوسطات درجات المتأخرین دراسیًا في المتفّوقین دراسیاً 

 0.05أصغر من  0.00 أّي أن، 0.05 الحد المطلوب الذي هو تصغر عن 0.00 المحسوبة التي هي

 مستوى داللة دالة إحصائیا عند الدافع لإلنجاز المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین فيومعناه أن الفروق بین 

0.05.  

  البیانات      

  الجنس

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

قیمة 

  )ت(

درجات 

  الحریة

 الداللة

  اإلحصائیة

sig.bilatérale  

  مستوى الداللة

  المعتمد

  0.05  0.00 498 13.51 12.22 188.70  108  المتفّوقون دراسیاً 

  18.98  168.19  392  المتأخرون دراسیاً 
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أن المتوسط  نالحظ، الدافع لإلنجاز في لمتأخرین دراسیاً وا للمتفّوقین ینالحسابی ینوعند مقارنة المتوسط   

وهذا  ،168.19 بلغالذي و أكبر من المتوسط الحسابي للمتأخرین  188.70لمتفّوقین الذي بلغ لالحسابي 

لمتفّوقین اأن  كما تعني ،دراسیاً  لصالح المتفّوقین هي العینتین فاعلیة الذات بینفي  ن الفروقأ یعني

  . درجات أعلى في فاعلیة الذات بالمقارنة إلى زمالئهم المتأخرین دراسیاً  حصلوا على دراسیاً 

 األولى والثانیة ةالجزئی یاتوبناء على نتائج الفرض .وتشیر هذه النتیجة إلى تحقق صحة هذه الفرضیة   

  .وفرضیاتها الجزئیة ثالثةالفرضیة العامة التقبل ، والثالثة

 :وفرضیاتها الجزئیة رابعةالعامة النتائج الفرضیة عرض -2.4

إحصائیًا بین متوسط توجد فروق دالة " :وفرضیاتها الجزئیة على أنه الرابعة العامة تنص الفرضیة   

درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث من المتفّوقین دراسیًا من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في فاعلیة 

وتهدف هذه الفرضیة العامة وفرضیاتها الجزئیة ". لإلنجاز لصالح اإلناثالذات والذكاء الوجداني والدافع 

  :في إشكالیة الدراسة وهو اإلجابة عن التساؤل العام الرابع إلى

متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث من المتفّوقین دراسیًا من تالمیذ  هل توجد فروق بین-

     ؟اء الوجداني والدافع لإلنجازالسنة الثالثة ثانوي في فاعلیة الذات والذك

متوسط  وفرضیاتها الجزئیة إلى توقع وجود فروق دالة إحصائیًا بین رابعةلوُتشیر الفرضیة العامة ا   

درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث من المتفّوقین دراسیًا في فاعلیة الذات والذكاء الوجداني والدافع 

الفروق  داللةل )ت( بحساب قیمة قامت الباحثة ،هذه الفرضیة صحةمن  حققوللت. لإلنجاز لصالح اإلناث

في فاعلیة الذات والذكاء المتفّوقین دراسیًا  اإلناث من ومتوسط درجات الذكورمتوسط درجات  بین

    .الوجداني والدافع لإلنجاز

  :  عرض نتیجة الفرضیة الجزئیة األولى-1.2.4

 متوسط درجات الذكور توجد فروق دالة إحصائیًا بین" :تنص الفرضیة الجزئیة األولى على أنه   

   ."اإلناثفي فاعلیة الذات لصالح  المتفّوقین دراسیاً  اإلناث من ومتوسط درجات

 ومتوسط درجات ذكورال متوسط درجات وُتشیر هذه الفرضیة إلى توقع وجود فروق دالة إحصائیًا بین   

قامت هذه الفرضیة  صحةمن  حققوللت .اإلناثفي فاعلیة الذات لصالح  المتفّوقین دراسیاً  اإلناث من
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المتفّوقین  اإلناث من ومتوسط درجات الذكورمتوسط درجات  الفروق بین داللةل )ت( بحساب قیمة الباحثة

  .في فاعلیة الذاتدراسیًا 

فاعلیة الذات في  اإلحصائیةوداللتها ) ت( قیمةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري و  :)65(جدول رقم 

  .المتفّوقین دراسیاً  الذكور واإلناث من لدى

 المتفّوقین دراسیًا في عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین الذكور واإلناث من) 65(یتضح من جدول رقم    

 كبرت 0.29 وأن قیمة مستوى داللتها المحسوبة التي هي ،1.06) ت( ، حیث بلغت قیمةفاعلیة الذات

دالة  غیر الفروق ومعناه أن 0.05من  كبرأ 0.29 أن أّي ، 0.05 الحد المطلوب الذي هو عن

  . 0.05 مستوى إحصائیا عند

 اتمتوسطالذكور و  درجات اتمتوسط بینوجود فروق دالة إحصائیًا  عدم فهذه النتیجة تدل على   

وتشیر هذه النتیجة إلى عدم تحقق صحة هذه . فاعلیة الذاتفي المتفّوقین دراسیًا  اإلناث مندرجات 

  .الفرضیة

  :  ثانیةالفرضیة الجزئیة العرض نتیجة -2.2.4

توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسط درجات الذكور ومتوسط " :تنص الفرضیة الجزئیة األولى على أنه   

   ."درجات اإلناث من المتفّوقین دراسیًا في الذكاء الوجداني لصالح اإلناث

 ومتوسط درجات ذكورمتوسط درجات ال وُتشیر هذه الفرضیة إلى توقع وجود فروق دالة إحصائیًا بین   

قامت  ،هذه الفرضیة صحةمن  حققوللت .اإلناثلصالح  الذكاء الوجداني في المتفّوقین دراسیاً  اإلناث من

المتفّوقین  اإلناث من ومتوسط درجات الذكورمتوسط درجات  الفروق بین داللةل )ت( بحساب قیمة الباحثة

  .في الذكاء الوجداني دراسیاً 

  البیانات

  الجنس

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجات   )ت(قیمة 

  الحریة

 الداللة

اإلحصائیة

sig.bilatérale  

  مستوى الداللة

  المعتمد

  0.05  0.29 106 1.06 20.91 179.64  37  ذكور

  17.52  175.60  71  إناث
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الذكاء في  وداللتها اإلحصائیة) ت( قیمةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري و  :)66(رقم جدول 

  .الوجداني لدى الذكور واإلناث من المتفّوقین دراسیاً 

المتفّوقین دراسیًا في  عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین الذكور واإلناث من) 66(یتضح من جدول رقم    

تكبر  0.79 التي هيوأن قیمة مستوى داللتها المحسوبة ، 0.25) ت(الذكاء الوجداني، حیث بلغت قیمة

الفروق غیر دالة  ومعناه أن 0.05أكبر من  0.79 أن أّي ، 0.05 الحد المطلوب الذي هو عن

  . 0.05 مستوى إحصائیا عند

بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات وجود فروق دالة إحصائیًا  عدم فهذه النتیجة تدل على   

   .وتشیر هذه النتیجة إلى عدم تحقق صحة هذه الفرضیة .انيالذكاء الوجدفي المتفّوقین دراسیًا  اإلناث من

  :  لثالثةعرض نتیجة الفرضیة الجزئیة ا-3.2.4

توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسط درجات الذكور " :تنص الفرضیة الجزئیة األولى على أنه     

   ."لصالح اإلناث في الدافع لإلنجاز ومتوسط درجات اإلناث من المتفّوقین دراسیاً 

 ومتوسط درجات ذكورمتوسط درجات ال وُتشیر هذه الفرضیة إلى توقع وجود فروق دالة إحصائیًا بین   

قامت  ،هذه الفرضیة صحةمن  حققوللت. اإلناثلصالح  الدافع لإلنجاز في المتفّوقین دراسیاً  اإلناث من

المتفّوقین  اإلناث من ومتوسط درجات الذكورمتوسط درجات  الفروق بین داللةل )ت( بحساب قیمة الباحثة

    .في الدافع لإلنجاز دراسیا

  

  

  البیانات      

  الجنس

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجات   )ت(قیمة 

  الحریة

 الداللة

اإلحصائیة

sig.bilatérale  

  الداللةمستوى 

  المعتمد

  0.05  0.79 106 0.25 36.27 289.72  37  ذكور

  30.40  288.02  71  إناث
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الدافع في  وداللتها اإلحصائیة) ت( قیمةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري و  :)67(جدول رقم 

  .لدى الذكور واإلناث من المتفّوقین دراسیاً  لإلنجاز

المتفّوقین دراسیًا  عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین الذكور واإلناث من) 67(یتضح من جدول رقم    

 0.55 وأن قیمة مستوى داللتها المحسوبة التي هي -0.59) ت(في الدافع لإلنجاز، حیث بلغت قیمة

الفروق غیر دالة  ومعناه أن 0.05أكبر من  0.55 أي أن، 0.05 الحد المطلوب الذي هو تكبر عن

  . 0.05 مستوى إحصائیا عند

بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات وجود فروق دالة إحصائیًا  عدم فهذه النتیجة تدل على    

 .وتشیر هذه النتیجة إلى عدم تحقق صحة هذه الفرضیة. الدافع لإلنجاز فيالمتفّوقین دراسیًا  اإلناث من

وفرضیاتها  رابعةالفرضیة العامة ال تقبللم ، والثالثة األولى والثانیة ةالجزئی یاتوبناء على نتائج الفرض

  .الجزئیة

 :وفرضیاتها الجزئیة خامسةعرض نتائج الفرضیة العامة ال-3.4

توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسط " :العامة الرابعة وفرضیاتها الجزئیة على أنه تنص الفرضیة   

فاعلیة درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث من المتأخرین دراسیًا من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في 

وتهدف هذه الفرضیة العامة وفرضیاتها الجزئیة ". الذات والذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز لصالح اإلناث

  :في إشكالیة الدراسة وهو خامسإلى اإلجابة عن التساؤل العام ال

متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث من المتأخرین دراسیًا من تالمیذ  هل توجد فروق بین-

  ؟   السنة الثالثة ثانوي في فاعلیة الذات والذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز

 متوسط وفرضیاتها الجزئیة إلى توقع وجود فروق دالة إحصائیًا بین خامسةوُتشیر الفرضیة العامة ال   

دراسیًا في فاعلیة الذات والذكاء الوجداني والدافع  أخرینط درجات اإلناث من المتدرجات الذكور ومتوس

  البیانات      

  الجنس

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجات   )ت(قیمة 

  الحریة

 الداللة

اإلحصائیة

sig.bilatérale  

  مستوى الداللة

  المعتمد

  0.05  0.55 106 -0.59 14.06 187.72  37  ذكور

  11.21  189.21  71  إناث
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الفروق  داللةل )ت( بحساب قیمة قامت الباحثةهذه الفرضیة  صحةمن  حققوللت. لإلنجاز لصالح اإلناث

في فاعلیة الذات والذكاء دراسیًا  أخرینالمت اإلناث من ومتوسط درجات الذكورمتوسط درجات  بین

  .الوجداني والدافع لإلنجاز

  :  عرض نتیجة الفرضیة الجزئیة األولى-1.3.4

توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسط درجات الذكور " :تنص الفرضیة الجزئیة األولى على أنه   

   ."ومتوسط درجات اإلناث من المتأخرین دراسیًا في فاعلیة الذات لصالح اإلناث

 ومتوسط درجات ذكورمتوسط درجات ال توقع وجود فروق دالة إحصائیًا بینوُتشیر هذه الفرضیة إلى    

قامت  ،هذه الفرضیة صحةمن  حققوللت .اإلناثفي فاعلیة الذات لصالح  المتأخرین دراسیاً  اإلناث من

 اإلناث من ومتوسط درجات الذكورمتوسط درجات  الفروق بین داللةل )ت( بحساب قیمة الباحثة

  .دراسیًا في فاعلیة الذات أخرینالمت

فاعلیة الذات في  وداللتها اإلحصائیة) ت( قیمةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري و  :)68(جدول رقم 

  .لدى الذكور واإلناث من المتأخرین دراسیاً 

المتأخرین دراسیًا  عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین الذكور واإلناث من) 68(یتضح من جدول رقم    

تكبر  0.59 داللتها المحسوبة التي هيوأن قیمة مستوى ، 0.53) ت(في فاعلیة الذات، حیث بلغت قیمة

الفروق غیر دالة  ومعناه أن 0.05أكبر من  0.59 أي أن، 0.05 الحد المطلوب الذي هو عن

  . 0.05 مستوى إحصائیا عند

بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات وجود فروق دالة إحصائیًا  عدم فهذه النتیجة تدل على   

  .وتشیر هذه النتیجة إلى عدم تحقق صحة هذه الفرضیة. فاعلیة الذاتفي دراسیًا  المتأخرین اإلناث من

  

  البیانات

  الجنس

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجات   )ت(قیمة 

  الحریة

 الداللة

  اإلحصائیة

sig.bilatérale  

  مستوى الداللة

  المعتمد

  0.05  0.59 390 0.53 28.02 137.27  187  ذكور

  27.88  135.77  205  إناث



 

 

  الفصل السابع ناقشة نتائج الدراسة المیدانیةعرض وم

311 

  :  ثانیةعرض نتیجة الفرضیة الجزئیة ال-2.3.4

توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسط درجات الذكور " :تنص الفرضیة الجزئیة األولى على أنه   

   ".اإلناثومتوسط درجات اإلناث من المتأخرین دراسیًا في الذكاء الوجداني لصالح 

 ومتوسط درجات ذكورمتوسط درجات ال وُتشیر هذه الفرضیة إلى توقع وجود فروق دالة إحصائیًا بین   

قامت ، هذه الفرضیة صحةمن  حققوللت .اإلناثلصالح  الذكاء الوجداني في المتأخرین دراسیاً  اإلناث من

 اإلناث من ومتوسط درجات الذكورمتوسط درجات  الفروق بین داللةل )ت( بحساب قیمة الباحثة

  .دراسیًا في الذكاء الوجداني أخرینالمت

الذكاء في  اإلحصائیةوداللتها ) ت( قیمةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري و  :)69(جدول رقم 

  .الوجداني لدى الذكور واإلناث من المتأخرین دراسیاً 

المتأخرین دراسیًا  عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین الذكور واإلناث من) 69(یتضح من جدول رقم     

 0.52 وأن قیمة مستوى داللتها المحسوبة التي هي، 0.63) ت(في الذكاء الوجداني، حیث بلغت قیمة

الفروق غیر دالة  ومعناه أن 0.05أكبر من  0.52 أي أن، 0.05 الحد المطلوب الذي هو تكبر عن

  . 0.05 مستوى إحصائیا عند

بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات وجود فروق دالة إحصائیًا  عدم فهذه النتیجة تدل على   

 .وتشیر هذه النتیجة إلى عدم تحقق صحة هذه الفرضیة. الذكاء الوجدانيفي المتأخرین دراسیًا  اإلناث من

 

 

  

  البیانات

  الجنس

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجات   )ت(قیمة 

  الحریة

 الداللة

اإلحصائیة

sig.bilatérale  

  مستوى الداللة

  المعتمد

  0.05  0.52 390 0.63 44.00 252.60  187  ذكور

  38.76  249.94  205  إناث
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  :  لثالثةالفرضیة الجزئیة اعرض نتیجة -3.3.4

توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسط درجات الذكور ومتوسط " :تنص الفرضیة الجزئیة األولى على أنه   

   ."درجات اإلناث من المتأخرین دراسیًا في الدافع لإلنجاز لصالح اإلناث

 ومتوسط درجات ذكورمتوسط درجات ال وُتشیر هذه الفرضیة إلى توقع وجود فروق دالة إحصائیًا بین   

قامت  ،هذه الفرضیة صحةمن  حققوللت .اإلناثلصالح  الدافع لإلنجاز في المتأخرین دراسیاً  اإلناث من

 اإلناث من ومتوسط درجات الذكورمتوسط درجات  الفروق بین داللةل )ت( بحساب قیمة الباحثة

   .دراسیًا في الدافع لإلنجاز أخرینالمت

الدافع في  وداللتها اإلحصائیة) ت( قیمةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري و  :)70(جدول رقم 

  .لإلنجاز لدى الذكور واإلناث من المتأخرین دراسیاً 

المتأخرین دراسیًا  عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین الذكور واإلناث من) 70(یتضح من جدول رقم    

 0.45 وأن قیمة مستوى داللتها المحسوبة التي هي -0.75) ت(في الدافع لإلنجاز، حیث بلغت قیمة

ومعناه أنه الفروق غیر دالة  0.05أكبر من  0.45 أي أن، 0.05 الحد المطلوب الذي هو تكبر عن

  . 0.05 مستوى إحصائیا عند

بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات وجود فروق دالة إحصائیًا  عدم فهذه النتیجة تدل على   

. وتشیر هذه النتیجة إلى عدم تحقق صحة هذه الفرضیة .الدافع لإلنجاز فيالمتأخرین دراسیًا  اإلناث من

 .خامسةالفرضیة العامة ال لم تقبل، والثالثة األولى والثانیة ةالجزئی یاتوبناء على نتائج الفرض

 

  

  البیانات

  الجنس

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجات   )ت(قیمة 

  الحریة

 الداللة

  اإلحصائیة

sig.bilatérale  

  مستوى الداللة

  المعتمد

  0.05  0.45 390 -0.75 19.66 167.44  187  ذكور

  18.36  168.88  205  إناث
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 :ملخص نتائج الدراسة المیدانیة-

  .ملخص نتائج فرضیات الدراسة المیدانیة :)71(جدول رقم 

  الداللة  فرضیات الدراسة

 : الفرضیة العامة األولى وفرضیاتها الجزئیة األولى والثانیة-1

  ..............لدى المتفّوقین دراسیاً  الذكاء الوجداني درجات فاعلیة الذات ودرجات العالقة بین- 1.1     

   ..............اسیاً لدى المتأخرین در  الذكاء الوجداني درجات فاعلیة الذات ودرجات العالقة بین- 2.1     

  

ـــدال ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  ةــ

ـــدال ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  ةــ

  :الفرضیة العامة الثانیة وفرضیاتها الجزئیة األولى والثانیة-2

  ..................قین دراسیاً الدافع لإلنجاز لدى المتفّو  درجات فاعلیة الذات ودرجات العالقة بین-1.2   

  ..................دراسیاً  لدى المتأخرین درجات فاعلیة الذات ودرجات الدافع لإلنجاز العالقة بین-2.2  

  

ــدال ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ   ةــ

ــدال ـــ ــ ــ ــ ـــ   ةــ

  : والثالثة الفرضیة العامة الثالثة وفرضیاتها الجزئیة األولى والثانیة-3

   .......فاعلیة الذاتمتوسط درجات المتفّوقین ومتوسط درجات المتأخرین دراسیًا في  الفروق بین-1.3    

  ....متوسط درجات المتفّوقین ومتوسط درجات المتأخرین دراسیًا في الذكاء الوجداني الفروق بین-2.3    

  ......الدافع لإلنجازمتوسط درجات المتفّوقین ومتوسط درجات المتأخرین دراسیًا في  الفروق بین-3.3    

  

ـــدال ـــ ــ ــ ــ ـــ   ةــ

ـــدال ـــ ــ ــ ــ ـــ   ةــ

ـــدال ـــ ــ ــ ــ ـــ   ةــ

  : والثالثة وفرضیاتها الجزئیة األولى والثانیة رابعةالفرضیة العامة ال-4

  ًا متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث من المتفّوقین دراسی الفروق بین-1.4    

  ......................................................................................الذاتفي فاعلیة 

  متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث من المتفّوقین دراسیًا  الفروق بین-2.4    

  ....................................................................................في الذكاء الوجداني

  متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث من المتفّوقین دراسیًا  الفروق بین-3.4    

   .....................................................................................في الدافع لإلنجاز

  

  

 غیر دالة

  

  غیر دالة

 

  غیر دالة

  : والثالثة وفرضیاتها الجزئیة األولى والثانیة خامسةالفرضیة العامة ال-5

  متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث من المتأخرین دراسیًا  الفروق بین-1.5    

  .......................................................................................في فاعلیة الذات

  متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث من المتأخرین دراسیًا  الفروق بین-2.5    

  ....................................................................................في الذكاء الوجداني

متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث من المتأخرین دراسیًا في الدافع  الفروق بین-3.5    

  ...............................................................................................لإلنجاز

  

  

  غیر دالة

  

  غیر دالة

  

  غیر دالة
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أن العالقة بین درجات فاعلیة الذات وكل من درجات الذكاء الوجداني  )71(یتبین من جدول رقم    

ن أن متغیرات خرین جاءت دالة إحصائیًا، مما یبیّ ودرجات الدافع اإلنجاز لدى المتفّوقین دراسیًا والمتأ

  .اسيالدر  المتعلم تحصیلبالدراسة المتمثلة في فاعلیة الذات والذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز ذات عالقة 

متوسط درجات المتفّوقین ومتوسط درجات المتأخرین دراسیًا في كل  أن الفروق بین أیضاً  كما نالحظ   

 أن للتحصیل الدراسي ، وهذا یعنيمن فاعلیة الذات والذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز جاءت دالة إحصائیاً 

متوسط درجات الذكور  بین أن الفروق نالحظ في حینفي متغیرات الدراسة السابقة الذكر،  واضح تأثیر

      جاءت غیر دالة إحصائیاً  على حد سواء دراسیاً  والمتأخرین لمتفّوقینا لدى ومتوسط درجات اإلناث

  .الدراسة اتالجنس ال یؤثر في متغیر  متغیر أن وهذا یعني

  :نتائج فرضیات الدراسة مناقشة: ثانیاً 

مدى تحقق الفرضیات من عدمها ومدى اتفاق نتائج الدراسة تعرض الباحثة نتائج الدراسة في ضوء    

مع توضیح جوانب االتفاق واالختالف مع االهتمام بتوضیح وجهة  ،الحالیة مع نتائج الدراسات السابقة

   .نظر الباحثة

  :مناقشة نتائج الفرضیة العامة األولى وفرضیاتها الجزئیة -1

  :الذكاء الوجداني لدى المتفّوقین والمتأخرین دراسیاً العالقة بین درجات فاعلیة الذات ودرجات -

 ینتُبَین النتائج اإلحصائیة للفرضیة العامة األولى وفرضیاتها الجزئیة األولى الموضحتین في الجدول   

لدى  وجود عالقة موجبة ودالة إحصائیًا بین درجات فاعلیة الذات ودرجات الذكاء الوجداني) 59(و) 58(

وهذه النتیجة سارت في اتجاه توقع هذه . 0.01ن والمتأخرین دراسیًا عند مستوى الداللة كل من المتفّوقی

  . الفرضیة، حیث تحققت على مستوى عینة الدراسة

  أنه كلما ارتفعت درجات فاعلیة الذات ارتفعت معها درجات الذكاء الوجداني  لعالقةهذه اتعني و    

.               درجات الذكاء الوجداني، فهي عالقة طردیةوكلما انخفضت درجات فاعلیة الذات انخفضت 

 ،)2009( العقاد وعبد اهللاو  ،)2008العبدلي، (مع ما توصلت إلیه دراسات  الحالیة وتتفق نتائج الدراسة

 & Behjat)  وشودوريوبهجت  (Gurol , Ozercan & Yalçin, 2010)قورول وأوزركان ویالسین و 

Chowdhury, 2012)  أالفینیا وكوروش و(Alavinia & Kurosh, 2012)،  هانسین، دلكور وكلویزو موتون و 

عن  هانتائج التي أسفرت Moghadam, 2015) مقدمو  (Mouton, Hansanne Delcour & Cloes, 2013)و
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أّي تغیر سلبي أو إیجابي لفاعلیة ف .وجود عالقة موجبة ودالة إحصائیًا بین فاعلیة الذات والذكاء الوجداني

  .ینعكس بدوره على ذكائه الوجداني سوفذات الفرد 

أن الذكاء الوجداني یتنبأ بشكل كبیر  (Rathi & Rastogi, 2009, p100)  راثهي وراستوجي ویرى   

 یهاعلوالسیطرة  مشاعرهم مویوجداني المرتفع أكثر قدرة في تقبالفاعلیة الذاتیة المهنیة، فذوي الذكاء ال

. لدیهم ز معتقدات فاعلیة الذاتوالتي بدورها تعّز  ،تزداد الثقة والسیطرة على المهام التي یؤدونها وبذلك

بأنفسهم من حیث قدراتهم التي تسهم في تحدید مستوى  أكثر وعیاً  المرتفع الذكاء الوجداني ذوي كما أن

  .فاعلیة الذات لدیهم

یة بین الذكاء الوجداني عالقة قّو وجود  (Sarkhosh & Rezaee, 2014)ساركوش وریزي یؤكد كل و    

لذكاء الوجداني ثالث لن من بین العوامل الخمسة عشر فإوعالوة على ذلك  ،ومعتقدات فاعلیة الذات

مستویات فرعیة من المرونة والتفاؤل والعالقات الشخصیة لها عالقة إیجابیة للتنبؤ بمعتقدات فاعلیة 

فاعلیة الذات تعتبر عامًال قّویًا في التنبؤ للعالقة بین إلى أن  (Mabekoje)مبیكوجي  وتوصل .الذات

  .الذكاء الوجداني والتنظیم الذاتي

كما ترى الباحثة أن المتفّوقین دراسیًا لدیهم مستوى عال من فاعلیة الذات، والتي تنعكس من خالل    

سیة منها، والنجاح فیها، كما لدیهم ثقة في قدراتهم في إدراكهم لقدراتهم على إنجاز مختلف المهام، والمدر 

التعامل بمرونة مع مختلف المواقف التي تواجههم، ولدیهم قدرة إلقامة عالقات ناجحة مع المحیطین بهم، 

كونهم یملكون ثقة بذواتهم وفاعلیة الذات االجتماعیة واألكادیمیة، وقوة اإلرادة والمثابرة والتي تعد من أبعاد 

یة الذات، والتي تسمح لهم الكتساب المهارات االجتماعیة، والتعاطف، والوعي بالذات وتنظیمها، فاعل

  .والدافعیة، والتي تعتبر من أبعاد الذكاء الوجداني

باإلضافة إلى أن المتفّوقین دراسیًا لدیهم مستوى عال من الذكاء الوجداني الذي یساعدهم على التكیف    

لمیة منها، وبذلك یضعون خططا ناجحة یسیرون وفقها لتحقیق النجاح، بل وأبعد مع مختلف المواقف والتع

من ذلك إصرار النجاح، والتفوق في مختلف المهام المكلفین بها، وهذا یزید من ثقتهم لذواتهم على رسم 

  .خطط مستقبلیة ناجحة، وبالتالي یزید من فاعلیة الذات لدیهم

فاإلدراك اإلیجابي للمتفّوقین دراسیًا حول قدراتهم وٕامكانیاتهم، وقدرتهم على التحكم في االنفعاالت    

السلبیة وٕادارتها وتنظیمها، یسهم بشكل فعال في مواجهة المشكالت وتخطي الصعاب والضغوطات التي 
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فهم وٕادارة انفعاالت  قد تعترضهم، وخاصة وأنهم مقبلین على امتحان شهادة البكالوریا، باإلضافة إلى

  .اآلخرین والتحكم في البیئة بطریقة إیجابیة وسلیمة، یعكس مستوى عال من فاعلیة الذات لدى هذه الفئة

إلى أن هناك قدرات حاسمة وقویة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالذكاء ) 2005حسین، (هذا وقد أشار    

عًا في أن تكون عامًال مؤثرًا، وهذه القدرة ترتبط الثقة، امتالك الرغبة والقدرة م: الوجداني ومن بینها

بالشعور بالفاعلیة في التعامل مع اآلخرین، وقدرة الفرد على تغییر انفعاالته والتحكم فیها، واإلحساس بأن 

خرین وتكوین عالقات هذا االنضباط نابع من داخله، والقدرة بالوعي بالذات، وامتالك قدرة التواصل مع اآل

  ).20، ص2008عن سعید، ( ناجحة معهم

إلى أن التفّوق في الحیاة عامة وفي المهن المختلفة خاصة، یتطلب توفیر  (Goleman)وأشار جولمان    

نوعیة من القدرات أو الكفاءات الوجدانیة لدى القائمین بالعمل بدرجة أكبر من الذكاء العقلي، إضافة إلى 

عرف هاتین المجموعتین من القدرات بالكفاءة الذاتیة والكفاءة المهارات العملیة الالزمة للقیام باألداء، وت

وللعواطف وظیفة مهمة، حیث تحث على القیام بالنشاط وفق ظروف معینة، وتعمل فاعلیة . االجتماعیة

  ).46، ص2007عن السمادوني، (بوضوح عند بلوغ الغایات المناسبة الذات 

د یرجع إلى أن الفرد الذي یتسم بالذكاء الوجداني المرتفع وعن عالقة فاعلیة الذات بالذكاء الوجداني ق   

لدیه مستویات مرتفعة من الوعي بالمشاعر وتنظیمها، وكلها من المكونات التي تساعد على الفاعلیة 

أن الذكاء الوجداني یتكّون من العدید من المهارات االنفعالیة ) 2004(المرتفعة للذات، وترى عبد التواب 

. )37-36، ص2009عن عبد اهللا والعقاد، ( ذات التأثیر اإلیجابي في تنمیة فاعلیة الذاتوالوجدانیة 

أن بعض مكّونات فاعلیة الذات مثل المثابرة والقدرة على إدارة الضغوطات ) 2009( وذكر عبد اهللا والعقاد

د اهللا والعقاد، عن عب(الذكاء الوجداني في نموذج جولمان والدافعیة، تتداخل إلى حد كبیر مع مكّونات 

  ).38، ص2009

وترى الباحثة أن المتأخرین دراسیًا یتمّیزون بنقص في الثقة بالذات، واإلرادة والمثابرة، والمهارات    

االجتماعیة والدافعیة والتعاطف، مما یفقدهم القدرة على مواجهة المشكالت والصعوبات التي تعترضهم، 

شعرهم بالعجز والتردد وتوقع الفشل، فهم ال یظهرون أیة رغبة والرفض لمواقف التحدي والمنافسة التي ت

في خوض مواقف التحدي ومواقف اإلبداع، فیمیلون إلى استخدام استراتجیات فاشلة للتعامل مع مختلف 

  .المواقف االجتماعیة والمواقف التعلیمیة
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السلبي من جانب الفرد      فالنقص في التعاطف یساعد على اتخاذ القرارات الفاشلة من خالل التقییم    

عما یستطیع القیام به، ویكون بذلك غیر قادر على السیطرة على المواقف الذي یتعرض لها، وتحویل 

االنفعاالت السلبیة إلى انفعاالت إیجابیة، والتواصل مع اآلخرین من خالل استخدامه لمهارات التواصل 

ه التغلب على مختلف الصعوبات والضغوطات إذ یمیل االجتماعي، وبذلك یتشكل لدیه اعتقاد بأنه ال یمكن

  .إلى تجبنها ویؤول الفشل فیها إلى صعوبة المهمة

واألفراد یعتمدون جزئیًا على الحالة الجسمیة والعاطفیة في الحكم على قدراتهم، فهي تفسر ردود فعل     

على القدرة على التحمل، اإلجهاد والتوتر على أنها عالمات ضعف األداء، وفي األنشطة التي تنطوي 

األفراد یحكمون على التعب والصداع واآلالم على أنها عالمات الضعف الجسمي، ویؤثر المزاج أیضا 

الذات والمزاج السلبي یقلل منها  أحكام األفراد حول فاعلیتهم الذاتیة، فالمزاج اإلیجابي یعزز من فاعلیة

(Bandura, 1994, p3).  

أن الفاعلیة الذاتیة لدى الفرد تتأثر بمستوى اإلثارة االنفعالیة، فقد تعمل على ) 2010( وذكر المخالفي   

  ).487، ص2010عن المخالفي، (ندما تكون مصحوبة بالخوف والقلق إعاقة الفاعلیة الذاتیة وخاصة ع

ي وترى الباحثة أن كل من فاعلیة الذات والذكاء الوجداني لهما تأثیر مباشر في سلوكیات األفراد ف   

مختلف المجاالت سیما في المجال التربوي، والتفاعل السلبي بینهما یسمح بظهور الخمول لدى التالمیذ، 

وعدم بذل الجهد وتوقع الفشل في كل المهام الموجهة إلیهم، وبالتالي یؤدي إلى انخفاض التحصیل 

  .الدراسي لدیهم، وهذا ما تم التوصل إلیه لدى المتأخرین دراسیا

إلى أن التالمیذ الذین یفتقرون إلى التعاطف وغیرها من  (Evan, 2007)دراسة إیفان  حیث أشارت   

إلى درجة منخفضة مهارات الذكاء الوجداني یمكن أن یؤدي إلى الضعف األكادیمي، األمر الذي یؤدي 

 .(Moghadam, 2015, p511)من فاعلیة الذات 
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  :الجزئیة مناقشة نتائج الفرضیة العامة الثانیة وفرضیاتها -2

  :العالقة بین درجات فاعلیة الذات ودرجات الدافع لإلنجاز لدى المتفّوقین والمتأخرین دراسیاً -

تُبَین النتائج اإلحصائیة للفرضیة العامة الثانیة وفرضیاتها الجزئیة األولى والثانیة الموضحتین في      

رجات فاعلیة الذات ودرجات الدافع وجود عالقة موجبة ودالة إحصائیًا بین د) 61(و) 60( ینجدولال

 وهذه النتیجة سارت في . 0.05لدى كل من المتفّوقین والمتأخرین دراسیًا عند مستوى الداللة  لإلنجاز

  . اتجاه توقع الفرضیة العامة الثانیة وفرضیاتها الجزئیة، حیث تحققت على مستوى عینة الدراسة

    وهذه العالقة تعني أنه كلما ارتفعت درجات فاعلیة الذات ارتفعت معها درجات الدافع لإلنجاز لدى    

     أفراد عینة الدراسة، كما أنه یمكن التنبؤ من هذه العالقة عند ارتفاع درجات المتفّوقین والمتأخرین 

  .في فاعلیة الذات بالدرجات المتوقعة للدافع لإلنجازدراسیًا 

) 2006(والعلي وسحلول) 1993(عبد العال : دراساتمع ما توصلت إلیه  الحالیة ج الدراسةتفق نتائوت   

التي كشفت عن وجود عالقة موجبة ودالة إحصائیًا بین فاعلیة الذات  )2012(وسالم ) 2011 (والدوسري

ینعكس ایجابًا أو سلبًا والدافع لإلنجاز حیث أن أّي تغیر إیجابي أو سلبي للفاعلیة الذاتیة لدى الفرد قد 

أن معتقدات الفرد عن ذاته لدیه تؤثر  ) Bandura & al,. 1987( باندورا وزمالئهویرى . على دافعه لإلنجاز

بدرجة مرتفعة في الدافع لإلنجاز، وأن تشجیع اآلباء ألبنائهم على االستقالل ومواجهة المشكالت واالنجاز 

  . ترتبط إیجابیا بفاعلیة الذات لدیهم وقدراتهم على تحقیق األهداف الشخصیة

لیة الذاتیة المرتفعة یؤدي بالفرد إلى بذل جهد أن الجانب الدافعي للفاع) Schunk,1987(كما یرى شنك    

أكثر في سبیل انجاز السلوك، وأن ما یجدده الفرد من تغذیة راجعة عند نجاحه أكادیمیًا سیزرع بذور الثقة 

) Norwish,1987(ویشیر نورویش . في ذات الفرد، مما یؤثر في درجة معتقداته عن فاعلیة الذات لدیه

  . ذات تأثیر بالغ في األداء المدرسي بمجاالته المختلفة إلى أن الفاعلیة الذاتیة

أّي  ،أن الفاعلیة الذاتیة األكادیمیة المدركة تتنبأ بالتحصیل الدراسي) Lent,1984(وكشفت دراسة لینت    

أن المتعلمین الذین لدیهم فاعلیة ذات أعلى بالنسبة للمتطلبات الدراسیة حصلوا على درجات مرتفعة في 

وقد أكد باندورا على هذه العالقة بما اصطلح على . ثابروا على ذلك لمدة أطولالتحصیل و 

حیث یرجع االختالف بین األفراد إلى التفاوت الموجود في فاعلیتهم الذاتیة، فمنهم من ) Strength(تسمیته

من أجل تحقیق النجاح والتفّوق في الدراسة وبذل جهد أكبر، ومع  تكون فاعلیة الذات لدیه مرتفعة فیثابر
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أن الطالب ذوي المستویات  (Fu,2011)وبّینت دراسة فو . تحقیق ذلك وتكراره تزداد فاعلیة الذات لدیه

  .العالیة من فاعلیة الذات یتمّیزون بمستویات مرتفعة في الدافع لإلنجاز

والدالة إحصائیًا بین درجات فاعلیة الذات ودرجات الدافع لإلنجاز وترى الباحثة أن العالقة الموجبة    

لدى المتفّوقین والمتأخرین دراسیًا تبّین أن المتأخرین دراسیًا مثل زمالئهم المتفّوقین یزداد لدیهم الدافع 

ل تحقیق لإلنجاز بزیادة الفاعلیة الذاتیة، وهذا یعني أن المتأخرین دراسیًا یبذلون جهدًا ویثابرون من أج

النجاح لكن نتائجهم الدراسیة الجّیدة ال تتبع، وهذا ما قد یفسر وجود عوامل أخرى قد تكون هي السبب في 

              . سي الجّید واإلخفاق في الدراسةاإلنجاز الدرا

وأداء األعمال  ،ق، والمثابرة والمنافسةیعكسون مستوى مرتفع من السعي نحو التفّو  قون دراسیاً المتفّو و    

بسرعة وٕاتقان، والشعور بالمسؤولیة، والتغلب على العوائق والصعوبات، وبالتالي فهم یدركون بأن لدیهم 

قدرات إلنجاز المهام، بل وأبعد من ذلك التحدي إلنجاز المهام الصعبة، ویستمتعون بمواقف المنافسة 

  .الذاتیة المرتفعةإلنجاز المهام بنجاح، وهذه األخیرة تعد مؤشرات الفاعلیة 

أن معتقدات األفراد حول فاعلیتهم الذاتیة هي التي  (Cervone & Peake, 1986)سیرفون وبیك  وذكر   

تحدد مستوى دافعیتهم، وینعكس ذلك على المجهود الذي یبذلونه في أعمالهم، وكذلك على المدة التي 

یدركون بأن لدیهم  قین دراسیاً المتفّو ف .في مواجهة العقبات والمشكالتیستطیعون من خاللها الصمود 

قدرات إلنجاز المهام والتفوق فیها وخاصة المتمدرسین في السنة الثالثة ثانوي، وهم مقبلین على اجتیاز 

، 2011عن المصري، (مزید من الجهد في سبیل تحقیق ذلك امتحان شهادة البكالوریا، مما یحفزهم لبذل ال

  ).45ص

       بأنهم یمیلون إلى بذل محاوالت حادة للوصول إلى قدر  اإلنجاز المرتفع و دافعویوصف األفراد ذو    

  ).300، ص2004عن محمد، ( النجاح في الكثیر من المواقفكبیر من 

       أن الجانب الدافعي للفاعلیة الذاتیة المرتفعة یؤدي بالفرد إلى بذل  إلى )Schunk,1986(شنك  ویشیر   

 جهد أكثر في سبیل انجاز السلوك، وأن ما یجدده الفرد من تغذیة راجعة عند نجاحه أكادیمیًا سیزرع 

، 2012عن یعقوب، ( بذور الثقة في ذات الفرد، مما یؤثر في درجة معتقداته عن فاعلیة الذات لدیه

   ).77ص
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یعقوب أن األفراد ذوو فاعلیة الذات المرتفعة یزداد لدیهم توقع النجاح، مما یزید من دافعیتهم،  وذكر   

رى أن االرتباط بین فاعلیة الذات والدافع لإلنجاز فی (1994)أما باندورا . ویحققون أداء مرتفعا في مهامهم

ى رفع مستوى الدافع لإلنجاز، أمر منطقي، حیث أن تأثیر الفاعلیة في السلوك واألداء الناجح یؤدي إل

الفرد المرتفع في دافعیة اإلنجاز یعتقد بأن نجاحه یعود لقدرات ف .ذلك یؤثر في التحصیل الدراسيوكل 

  ).94، ص2012عن یعقوب، ( ذاتیة مكنته من النجاح أو ألنه یجتهد كثیرا، وأنه یستحق النجاح

لدى المتأخرین دراسیا، فترى الباحثة أنها تترجم من  عن العالقة بین فاعلیة الذات والدافع لإلنجاز أما   

خالل نقص الجهد المبذول لإلنجاز المهام، باإلضافة إلى عدم المرونة في التعامل مع مختلف المواقف 

 . التي یواجهونها

فإذا فشل شخصان في أداء عمل ما، وعزا أحدهما فشله إلى قدرته المنخفضة والتي لم تمكنه من    

ل عادة أكثر نما عزا اآلخر فشله إلى عدم بذله الجهد المطلوب، فبذلك یكون احتمال فشل األّو أدائه، بی

 ).82، ص2000الصافي،  عن( ا طلب منهما أداء العمل مرة أخرىمن الثاني إذا م

المرتفعة یرجعون فشلهم في أداء المهمة إلى نقص الجهد المبذول فیها،  یةفاعلیة الذاتال إن األفراد ذوو   

 .أما ذوي فاعلیة الذات المنخفضة یرجعون فشلهم إلى طبیعة المهمة، وغیرها من العوامل الخارجیة

دفاعي لتبریر سبب الفشل، ُیوّلد  الذین یعزون فشلهم لعوامل خارجیة كمیكانیزم فالمتأخرین دراسیاً     

لدیهم ما یسمى بعجز المتعلم، نتیجة اعتقادهم بأن أسباب الفشل ال یمكن تغییرها، مما یؤدي إلى 

  ).97، ص2000الصافي،  عن( یتوقعون تحسن أدائهم في المستقبلاإلحباط، وعدم الكفاءة، وال 

وقعون الفشل في مهامهم، وهذا ما یؤدي أن منخفضي فاعلیة الذات یت إلى )2012(وأشارت یعقوب    

  .ض مستوى دافعیتهم وأدائهم للمهامإلى انخفا

ال یعتقد أن فشله أو إخفاقه هو نتیجة ضعف في  المتدنیة الدافعیة ذوالفرد  أن) 2008( ویرى الریموني   

فالجهود الذاتیة أیا كانت في نظره ال توصله إلى  .جهوده الذاتیة، وٕانما یعود إلى العوامل الخارجیة

         واألفراد الذین یتوقعون الفشل غالباً . النجاح، بل یعود النجاح عنده إلى الحظ والعالقات االجتماعیة

  ).45، ص2008الریموني، (بذل المحاولة للوصول إلى النجاح  ما یتوقفون عن
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دالة إحصائیًا بین درجات فاعلیة الذات ودرجات الدافع لإلنجاز وترى الباحثة أن العالقة الموجبة وال   

لدى المتفّوقین والمتأخرین دراسیًا تبّین أن المتأخرین دراسیًا مثل زمالئهم المتفّوقین یزداد لدیهم الدافع 

حقیق ، وهذا یعني أن المتأخرین دراسیًا یبذلون جهدًا ویثابرون من أجل تلإلنجاز بزیادة الفاعلیة الذاتیة

النجاح لكن نتائجهم الدراسیة الجّیدة ال تتبع، وهذا ما قد یفسر وجود عوامل أخرى قد تكون هي السبب في 

  .اإلنجاز الدراسي الجّید واإلخفاق في الدراسة

  :مناقشة نتائج الفرضیة العامة الثالثة وفرضیاتها الجزئیة -3

  :مناقشة نتیجة الفرضیة الجزئیة األولى-1.3

  :الذاتفي فاعلیة أخرین ومتوسط درجات المت المتفّوقین دراسیاً الفروق بین متوسط درجات -

وجود فروق دالة ) 62(جدول التُبَین النتیجة اإلحصائیة للفرضیة الجزئیة األولى الموضحة في    

دراسیًا في بین متوسط درجات المتفّوقین ومتوسط درجات المتأخرین  0.05إحصائیًا عند مستوى الداللة 

حیث تحققت على ، وهذه النتیجة سارت في اتجاه توقع هذه الفرضیة. لصالح المتفّوقین فاعلیة الذات

  .مستوى عینة الدراسة

وتتفق . وهذا یعني أن للمتفّوقین دراسیًا درجات أعلى في فاعلیة الذات بالمقارنة إلى زمالئهم المتأخرین   

 ,Lent, Brown & Larkin)  لینت وبراون والركین ةدراسدراسات منها من ال یة مع عددنتائج الدراسة الحال

لمدة  علیه الذین حصلوا على درجات أعلى في التحصیل الدراسي وثابروا لمتعلمینا التي ترى أن (1984

   .مرتفعة أطول تمّیزوا بفاعلیة ذاتیة

الموهوبین ذوي التحصیل المرتفع توصلت إلى أن المراهقین التي  (Raowend, 1990)ودراسة وراند    

  ).116، ص2013عن الجبوري، ( الذات أدنى أكادیمیا لألداء كان لدیهم فاعلیة

دالة وجود فروق  كشفت عن التي(John, Harold & Dennis, 1997)  جون وهارولد ودینیس ودراسة   

لصالح الفئة األول من بین ذوي التحصیل الدراسي المرتفع وذوي التحصیل المنخفض في فاعلیة الذات 

أسفرت  التي (Landine & Stewart, 1998)ودراسة الندین وستیوارت ). 149عن سالم، ص( المتعلمین

  .ات ومعدل درجات الطلبة األكادیمةوجود عالقة إیجابیة قویة بین فاعلیة الذ نتائجها عن

توصلت إلى وجود ارتباط موجب ودال إحصائیا بین  التي (John & al., 1999)وآخرون   ودراسة جون   

 )2001(ودراسة حسیب  ).21، ص2009عن رزق، (ذات ومستوى التحصیل في الریاضیات فاعلیة ال
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في الفاعلیة  قین والعادیین والمتأخرین دراسیاأشارت نتائجها إلى وجود فروق دالة إحصائیا بین المتفو  التي

التي  (Cruz, 2002)ودراسة كروز  ). 21، ص2009عن رزق، ( راسیاالعامة للذات لصالح المتفوقین د

  ).21، ص2009عن رزق، ( وجود ارتباط موجب بین فاعلیة الذات والتحصیل الدراسي كشفت عن

توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائیا في مستوى الكفاءة الذاتیة بین  التي )2004(ودراسة الشبول    

عن ( نخفض، لصالح ذوي التحصیل المرتفعالتالمیذ ذوي التحصیل المرتفع والتالمیذ ذوي التحصیل الم

أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائیا في مستوى  التي )2004(ودراسة ملحم ). 41، ص2013حمدي، 

عن أبو غزال وعالونه، ( تفعى لمستوى التحصیل، لصالح التالمیذ ذوي التحصیل المر الكفاءة الذاتیة تعز 

  ).298، ص2010

توصلت إلى أن الطالب المتفوقین الذین یحصلون على درجات  التي )2004(ودراسة باترشا    

ومستویات مرتفعة في اختبار االبتكار لدیهم فاعلیة نحو الذات أكثر، ویستجیبون بصورة مختلفة لمتغیرات 

 في االبتكار االتجاه الخاصة بالصداقة والحساسیة أكثر من هؤالء الذین یحصلون على مستویات منخفضة

توصلت إلى وجود فروق في التي  (Seath, 2004) ودراسة سیث). 101، ص2010، عن النفیعي(

فاعلیة الذات بین الطالب الناجحین والطالب غیر الناجحین، كما أكدت الدراسة أن فاعلیة الذات تعد 

، 2008عن یوسف، (لنجاح األكادیمي عامل من بین العوامل التي تعمل أساسا على زیادة الدافعیة ل

  ).118ص

وجود عالقة موجبة بین فاعلیة الذات والتحصیل الدراسي،  التي كشفت عن )2005(ودراسة أبو هاشم    

ودراسة المزروع . مما یدل على أن زیادة فاعلیة الذات لدى الفرد یؤدي إلى زیادة مستوى تحصیله الدراسي

لطالبات الموهوبات توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسط درجات فاعلیة الذات ل) 2006(

  ).246، ص2011عن الزحیلي، ( لح الموهوبات والعادیات لصا

توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائیا في فاعلیة الذات بین الطالبات  التي )2007(ودراسة سلیمان    

ودراسة ).18- 17، ص2009عن عبد اهللا والعقاد، ( باتالموهوبات والعادیات لصالح الطالبات الموهو 

توصلت إلى أن التالمیذ مرتفعي التحصیل لدیهم شعور التي  (Lodewyk & al., 2009)وآخرون  لودویك

مرتفع لفاعلیة الذات، كما أشارت إلى أنه یمكن استخدام فاعلیة الذات في التنبؤ باألداء األكادیمي للتالمیذ 

وجود تأثیر  كشفت علىالتي ) 2009(ودراسة رزق  ).22، ص2009عن رزق، (تحصیلهم الدراسي  أو
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لفعالیة العامة الدرجة الكلیة لأبعاد فاعلیة الذات و  في) عادي/ متفوق(دال إحصائیا للمستوى الدراسي 

   .لصالح المتفوقین دراسیاللذات 

بین متوسطات درجات فاعلیة  الة إحصائیاً توصلت إلى وجود فروق دالتي ) 2010(ودراسة النفیعي    

لصالح  في التخصص العلمي واألدبي الثانوي التعلیمتالمیذ  المتفّوقین دراسیًا والعادیین من الذات لدى

 & Javanmard, Hoshmandja)دراسة جافنمارد وهوشموجا وأحمجاد و  .التخصص العلمي ذويالمتفوقین 

Ahmadzade, 2012)  والتحصیل حد كبیر بین فاعلیة الذات  وصلت إلى وجود عالقة إیجابیة إلىتالتي

أن التحصیل الدراسي كان من أكثر المتغیرات قدرة  التي أشارت إلى )2012(ودراسة یعقوب  ،الدراسي

وجود عالقة  عنكشفت  التي )2012(ودراسة شاهین  ،على التنبؤ في مستوى الكفاءة الذاتیة المدركة

  . ارتباطیة دالة إحصائیا بین فاعلیة الذات التحصیل الدراسي

     توصلت إلى وجود عالقة بین فاعلیة الذات واألداء األكادیمي  (Shkullaku, 2013)كوالكو ودراسة ش   

 إحصائیاً  توصلت إلى وجود عالقة دالة (Akram & Ghazafer, 2014)ودراسة أكرم وقزافر  ،لدى الطالب

وجود فروق دالة بین المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین من جهة، و  بین فاعلیة الذات واألداء األكادیمي للطالب

   .من جهة أخرى لصالح الفئة األولىدراسیًا 

عن رزق، ( (Rapoo, 2001) رابو : نتائج بعض الدراسات مثل خالفتأن نتائج الدراسة الحالیة إّال    

 )2012(غماري و ). 22-21، ص2009عن رزق، () 2006(العلي وسحلول ودراسة ). 21، ص2009

أن ارتفاع  ومعناه توصلت إلى أن العالقة بین التحصیل الدراسي وفاعلیة الذات غیر دالة إحصائیاً التي 

  . لیة الذات التي یمتلكها التالمیذال یتوقف على مستوى ونوعیة فاع لتحصیل الدراسيأو انخفاض ا

فاعلیة الذات وذلك بالمقارنة  وترى الباحثة أن ارتفاع متوسط درجات المتفّوقین دراسیًا على مقیاس   

بالمتأخرین یبّین أن معتقدات المتفّوقین دراسیًا حول قدراتهم على التحصیل واإلنجاز إیجابیة، فهم یعتقدون 

بأن لدیهم قدرات على تحقیق النجاح والتفّوق مما تنشئ لدیهم ثقة بالذات ومثابرة وتوجها نحو المستقبل 

وهم یستمتعون في المواقف الصعبة ألنها فرص  ،لتي تشكل تحدیًا حقیقیاً كما یمیلون إلى المهام الصعبة ا

   .إلبراز ذواتهم

 & Krueger(وكروجر ودیكسون ) Bandura & al., 1987(باندورا وزمالؤه  ذكر ،وفي هذا الصدد   

Dickson,1993 (معین من ن إدراك الفرد فاعلیته الذاتیة یؤثر بدوره في تقویم قدرته، وفي تحقیق مستوى أ
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اإلنجاز، وقدرته على التحكم باألحداث، كما أنه یحدد مقدار الجهد الذي سیبذله الفرد ودرجة المثابرة التي 

تصدر عنه لمواجهة المشكالت والصعوبات التي قد تعترضه عند سعیه لتحقیق أهدافه، وبذلك تؤثر 

  .  حصیل واإلنجازفاعلیة الذات في سلوك المبادرة والمثابرة لدى الفرد في مواقف الت

أما المتأخرون دراسیًا الذین یتمّیزون بفاعلیة ذات منخفضة فمعتقداتهم حول قدراتهم على اإلنجاز    

الدراسي تبدو ضعیفة، حیث یشعرون بالعجز على تحقیق النجاح في الدراسة وذلك بغض النظر عن 

نشئ لدیهم نقص في الثقة بالذات، فهم یحكمون على عجزهم قبل الشروع في األداء مما ت ،طبیعة المهام

وأنهم یتجنبون المواقف الصعبة التي هي بمثابة تحدیات، ویمیلون إلى المهام السهلة لضمان النجاح، كما 

فالمعتقدات الضعیفة للفاعلیة تجعل  .یتمّیزون بضعف القدرة على مواجهة الصعوبات وبوضع خطط فاشلة

األفراد ذوي المعتقدات القویة عن فاعلیة ذواتهم لدیهم القدرة على أن و الفرد أكثر قابلیة للتأثر بما یالحظه، 

فالفرد الذي یمتلك توقعات مرتفعة یمكنه المثابرة في العمل وبذل . المثابرة في مواجهة األداء الضعیف

     .جهد أكثر لمواجهة الخبرات الصعبة والشاقة

أن قّوة الشعور بالفاعلیة الشخصیة تعبر عن المثابرة العالیة والقدرة المرتفعة التي تمكن  ویؤكد باندورا     

في حالة التنظیم الذاتي للفاعلیة فإن األفراد سوف یحكمون على ف. من اختیار األنشطة التي تؤدى بنجاح

   .ثقتهم في أنهم یمكنهم أداء النشاط بشكل منّظم في فترات زمنیة محددة

ر فاعلیة الذات محددًا لسلوكیات األفراد في مختلف المجاالت السیما المجال المدرسي، ومؤشرًا تعتب    

فالفرد الذي یدرك قدرته على القیام بالسلوك ویقّوم ذاته بما یستطیع القیام به . داًال لنتائج األداء واإلنجاز

رد الناجحة عامل قّوي ذو تأثیر أن خبرات الف) Pajares,1996( ویرى باجریس. لتحقیق النجاح والتفّوق

  .إیجابي في رفع مستوى فاعلیة الذات لدیه في حین أن الفشل ُیخفض من فاعلیة الذات

أن توقعات الفشل ومشاعر الیأس تكمن وراء اإلنجازات ) De Charms(وقد أوضح دو شارم    

مر بها الفرد تعتبر من أهم إلى أن خبرات اإلتقان التي ی ویشیر باندورا وباجاریس. المنخفضة المستوى

أن األفراد ذوي التحصیل الدراسي المرتفع  كالعوامل التي تحدد مدى إحساس الفرد بالفاعلیة الذاتیة، وال ش

 إلى )2007( السمادوني وأشار. عزز إحساسهم بالفاعلیة الذاتیةیمرون بخبرات اتقان متعددة، األمر الذي یُ 

  . أن األفراد الذین یتمتعون بفاعلیة ذات عالیة یعتقدون أنهم قادرین على عمل شيء لتغییر البیئة
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أنهم عاجزین عن إحداث  علىأما الذین یتصفون بفاعلیة ذاتیة منخفضة فإنهم ینظرون إلى أنفسهم    

  .سلوك له تأثیره ونتائجه

  :ثانیةمناقشة نتیجة الفرضیة الجزئیة ال-2.3

  :الذكاء الوجداني فيأخرین ومتوسط درجات المت المتفّوقین دراسیاً بین متوسط درجات الفروق -

دالة وجود فروق ) 63(جدول التُبَین النتیجة اإلحصائیة للفرضیة الجزئیة األولى الموضحة في    

في  بین متوسط درجات المتفّوقین ومتوسط درجات المتأخرین دراسیاً  0.05عند مستوى الداللة  إحصائیاً 

وهذه النتیجة سارت في اتجاه توقع هذه الفرضیة، حیث تحققت على . الذكاء الوجداني لصالح المتفّوقین

وهذا یعني أن للمتفّوقین دراسیًا درجات أعلى في الذكاء الوجداني بالمقارنة إلى ، مستوى عینة الدراسة

  . زمالئهم المتأخرین

 ,.Mayer & al)دراسات مایر وآخرونمن الدراسات مثل  عدد نتائج وتتفق نتائج الدراسة الحالیة مع    

توصلت إلى أن الطالب مرتفعي الذكاء الوجداني كانوا أكثر دقة في تقدیر حیاتهم، كما كان التي  (1990

 وأشارت). 162، ص2010عن المللي، ( ذوي الذكاء الوجداني المنخفضتحصیلهم الدراسي مرتفعا، عن 

إلى أن المجموعة األكادیمیة الناجحة سجلت درجات أعلى على مقیاس  )Swart,1996(دراسة سوارت 

وجود عالقة ارتباطیة بین  عنسوارت  أظهر حیثالذكاء الوجداني مقارنة بالمجموعة غیر الناجحة، 

تنبؤ بالنجاح الذكاء الوجداني والتحصیل الدراسي، وبالتالي یمكن استخدام الذكاء الوجداني كمؤشر لل

  ). 11-10، ص2010ن الكیكي، ع( األكادیمي

ء الوجداني وجود عالقة دالة إحصائیا بین الذكا (Abi Samra, 2000)دراسة أبي سمرا  وبّینت   

 عن )2001(راضي  فوقیة دراسةأسفرت نتائج و  ).48، ص2004عن الدردیر، ( والتحصیل الدراسي

وجود فروق دالة إحصائیا بین الطالب مرتفعي الذكاء االنفعالي والطالب منخفضي الذكاء االنفعالي في 

  ). 163، ص2010عن المللي، ( مرتفعي الذكاء االنفعاليالتحصیل الدراسي لصالح 

االنفعالي إلى وجود عالقة بین التحصیل الدراسي ومكونات الذكاء  )2001(دراسة عبد النبي توصلت و    

عن ( )یة الذاتیة، والدرجة الكلیةالوعي بالذات، التعاطف، إدارة االنفعاالت، الكفاءة االجتماعیة، الدافع(

إلى وجود عالقة دالة  (Stotlemyer, 2002) دراسة ستوتلمیرأشارت و  ).181، ص2015محدب، 

كما ). 21، ص2015عن بن غربال، ( النفعالي واإلنجاز األكادیميإحصائیا بین مهارات الذكاء ا
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إلى أن النجاح األكادیمي یرتبط بقوة بأبعاد الذكاء االنفعالي،  (Parker, 2004)دراسة باركر توصلت 

تبلغ  ممنأعطوا مؤشرات أعلى على فقرات المقیاس  (80%)فالطالب الذین تجاوزت معدالتهم الدراسیة 

  ).165ص، 2010عن المللي، ( فما دون (59%)معدالتهم 

 وجود عالقة ارتباطیة بین الذكاء عن (Petrides & al., 2004)وآخرون  دراسة بیترید وكشفت    

ودراسة ویتاسزیوسكي والسما وتوصلت ). 95، ص2014عن بلقاسم، (االنفعالي والتحصیل 

(Woitaszewski & Aalsma, 2004)  عالقة بین الذكاء الوجداني والتحصیل األكادیمي لدى  وجودإلى

أن الذكاء الوجداني یتنبأ بالتحصیل األكادیمي للطلبة، وعند مقارنة عینة  والطلبة الموهوبین والعادیین، 

أن  معامل االرتباط بین الذكاء الوجداني والتحصیل الدراسي  ت الدراسةالموهوبین بعینة العادیین، وجد

لدى الموهوبین كان أعلى منه لدى العادیین، كما وجد أن الذكاء الوجداني لدى عینة الموهوبین یتنبأ 

  ).577، ص2011عن الغرابیه، ( بالتحصیل األكادیمي أكثر منه لدى العادیین

بین متوسطات الطلبة  فروق دالة إحصائیاً  إلى وجود) 2006(دراسة الجندي توصلت و    

أون -ومتوسطات الطلبة العادیین، على بعدي الكفاءة الشخصیة وٕادارة الضغوط على مقیاس بارالموهوبین

عن العویدي ( لصالح الموهوبین، ولم تكن هناك فروق على كل من بعدي الكفاءة االجتماعیة والتكیف

إلى وجود فروق دالة إحصائیا بین  )2006(سة المزروع دراكما أشارت ). 553، ص2013والروسان، 

، 2011عن الزحیلي، ( متوسط درجات الذكاء الوجداني للطالبات الموهوبات والعادیات لصالح الموهوبات

  ).246ص

 أن الطلبة الموهوبین أكثر ذكاء عاطفیاً  (Tirri & Nokelainen, 2007)دراسة تیري ونوكالینین ترى و    

وجود فروق دالة  )2007(دراسة سلیمان بّینت و  ).577، ص2011عن الغرایبه، ( من الطلبة العادیین

عن (، وذلك لصالح الطالبات الموهوبات في الذكاء الوجداني بین الطالبات الموهوبات والعادیات إحصائیاً 

ة دالة إحصائیا بین إلى وجود عالق )2007(دراسة األحمدي توصلت و  ).17، ص2009عبد اهللا والعقاد، 

إدارة االنفعاالت الشخصیة، (التحصیل الدراسي والذكاء العاطفي بمكوناته ودرجته الكلیة، ما عدا مكوني 

  ).71، ص2012عن الفرا والنواجحة، ( )والتعاطف

ن و قالمتفّو (إلى أن متوسطات الدرجات المحققة للطالب الموهوبین  )2008(دراسة الغضوري أشارت و    

على جمیع أبعاد مقیاس الذكاء العاطفي والدرجة الكلیة، كانت أعلى من درجات أفراد الطلبة ) تحصیلیاً 
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ة دراسأظهرت و  ).554، ص2013عن العویدي والروسان، ( هذه الفروق لصالح الموهوبین العادیین، وأن

الذین یملكون  أن الطلبة (Qualter, Whiteley, Morley &Dudiac,2009) كوالتر ووایتلي ومورلي ودودیاك

مستوى أعلى من الذكاء الوجداني هم أكثر قابلیة للنجاح، كما توصلت إلى أن الطلبة الذي یتطور لدیهم 

  ).72، ص2012عن الفرا والنواجحة، ( بحوا أكثر مثابرة في دراستهممستوى الذكاء الوجداني أص

الذكاء االنفعالي وكل من الدافع إلى وجود ارتباط إیجابیة بین  )2009(دراسة المساعید توصلت و    

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في  عن )2011(دراسة الغرابیه كشفت و  ،لإلنجاز والتحصیل الدراسي

دراسة الفرا والنواجحة توصلت و  ،مستوى الذكاء العاطفي بین الموهوبین والعادیین لصالح الموهوبین

سطات درجات مرتفعي التحصیل األكادیمي، إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متو  )2012(

في الذكاء الوجداني، لصالح ذوي التحصیل األكادیمي  ومتوسطات درجات التحصیل األكادیمي المنخفض

  .المرتفع

 وآخروننوسام  :الدراسات مثل عدد مننتائج  خالفتوتجدر اإلشارة إلى أن نتائج الدراسة الحالیة    

(Newsame & al., 2000) ) وایتازیوسكي  ).103-102، ص2010المللي، عن(Woitaszewski, 

عجوة  ).244، ص2011عن الزحیلي، ( )2002(الوراث ). 49، ص2004عن الدردیر، ( (2001

، 2013عن العویدي والروسان، ( )2002(الیاسین  ).245-244، ص2011عن الزحیلي، ( )2002(

). 165، ص2010عن المللي، ( (O,Connor & Raynond, 2003)أوكونور وریموند  ).554-553ص

عن مغربي، (  )2005(موسى  ).70، ص2012عن الفرا والنواجحة، () 2004(حبشي وأبو المكارم 

) 2007(المصري  ).71- 70، ص2012عن الفرا والنواجحة، ( )2006(الصاوي ). 73-72، ص2008

إلى عدم وجود  نتائج هذه الدراسات توصلتالتي  )2010(والمللي ). 576، ص2011عن الغرایبه، (

له داللة في  أن الذكاء الوجداني ال یسهم إسهاماً حیث  لذكاء الوجداني والتحصیل الدراسي،عالقة بین ا

   .النجاحات االجتماعیة واألكادیمیة

انفعاالتهم زون بمستوى عال من الذكاء الوجداني، فهم یظهرون یتمیّ  قین دراسیاً ترى الباحثة أن المتفّو و    

بشكل واضح، وال یخافون من التعبیر عن مشاعرهم، ولدیهم القدرة على قراءة انفعاالت اآلخرین من خالل 

االتصال اللفظي وغیر اللفظي، ویتمیزون باالعتماد على أنفسهم، وفهم مشاعرهم ومشاعر اآلخرین 

  .بالمقارنة مع المتأخرین دراسیا
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التمیز بالواقعیة، ووضع خطط مستقبلیة، والتمتع  نجد ني المرتفعمن أهم سمات ذوي الذكاء الوجداو    

  ).48، ص2009عن عال محمد، ( ، المثابرة مع المهام الصعبةبقدرات لالستفادة من هذه الخطط

عدم تحمل  نجد همسمات ومن. زون بمستوى منخفض من الذكاء الوجدانيیتمیّ ف دراسیاً  أما المتأخرون   

قاء اللوم على اآلخرین، والتظاهر بمشاعر مختلفة عن مشاعرهم، باإلضافة إلى مسؤولیات مشاعرهم، وٕال

المبالغة أو التقلیل منها، نقص االستقامة واإلحساس بالضمیر، غیر مرحین لما حولهم، عدم التعاطف مع 

-48، ص2009عن عال محمد، (  ل لتجنب العالقات مع اآلخریناآلخرین، وعدم الثقة بالنفس، والمی

49.(  

یركز  مما یجعلهفي دفع الفرد نحو الوصول إلى تحقیق النجاح،  اً هام اً دور  یلعب لذكاء الوجدانيإن ا   

التفاعل بمشاعر اآلخرین و  ههتماماعلى انفعاالته وٕاعطائها القدر المناسب من االهتمام، عالوة على 

یث ال یستطیع الفرد التحكم یؤدي إلى الفشل، حفالنقص في الذكاء الوجداني أما . معهم بطریقة إیجابیة

  ).21، ص2006عن حسین وطه، (ا وفهمها وفهم مشاعر اآلخرین في انفعاالته والسیطرة علیه

كما ترى الباحثة أن المتأخرین دراسیا من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي تغلب علیهم االنفعاالت السلبیة،    

یعانون من نقص في التركیز والتحكم في هذه  كالخوف والقلق من امتحان شهادة البكالوریا، وبالتالي

االنفعاالت السلبیة، وعدم قدرتهم لتحویلها إلى انفعاالت إیجابیة، باإلضافة إلى ضعف الثقة بالذت، وهذا 

  .ما یعرقل األداء المدرسي، وظهور الخمول والتكاسل لدیهم

 في مساعدة المتعلمین أساسیاً  قد أوضحت بعض الدراسات أن مهارات الذكاء الوجداني تعد عامالً و    

المرتفع لدیهم القدرة على فهم  الدراسي التحصیل فذوو .على تحقیق النجاح األكادیمي، النجاح األكادیمي

، 2006عن حسین وطه، ( على ضبط البیئة المحیطة بهم القدرةو ضبط أنفسهم والسیطرة علیها، و ذواتهم، 

  ).124-123ص

أهمیة التركیز على االنفعاالت وقیم الطالب في عملیة التعلم  (Edigar, 1997)كما أكد إیدیجار    

بل  فحسبإلى الجانب المعرفي  أن النجاح ال یرجعكما أكد جولمان . لتحقیق التفوق والنجاح األكادیمي

فاألفراد  ).125، ص2006عن حسین وطه، (یة دورًا هامًا فیه أیضًا لوجدانتلعب المهارات االجتماعیة وا

على الفهم  ، والقادرونفي التقلبات االنفعالیة ونتحكمیبدرجة عالیة من الصحة النفسیة، و یتمتعون الذین 

 مع الةق وتكوین عالقات إنسانیة فّع ومواجهة الصعوبات تتسع الفرص أمامهم للنجاح والتفّو  ،دالجیّ 
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  الحیاة في النجاح والتفّوقتحقیق  یتوقع منهمالذكاء الوجداني المرتفع  أن ذوي اآلخرین، باإلضافة إلى

  ).16-15، ص 2009نخبة من المتخصصین، (

أفضل من غیره في التعرف على  (Mayer & Salovey)حسب مایر وساوفي  وجدانیاً  والفرد الذكّي     

االنفعاالت سواء كانت انفعاالته الذاتیة أو انفعاالت اآلخرین، ولدیه القدرة على التعبیر االنفعالي بصورة 

  ).107، ص2007السمادوني، (وواضحة تمنع سوء فهم اآلخرین له  ةدقیق

  :ثالثةمناقشة نتیجة الفرضیة الجزئیة ال-3.3

  :الدافع لإلنجاز فيأخرین ومتوسط درجات المت المتفّوقین دراسیاً الفروق بین متوسط درجات -

وجود فروق دالة ) 64(تُبَین النتیجة اإلحصائیة للفرضیة الجزئیة األولى الموضحة في جدول رقم    

بین متوسط درجات المتفّوقین ومتوسط درجات المتأخرین دراسیًا في  0.05إحصائیًا عند مستوى الداللة 

ة، حیث تحققت على وهذه النتیجة سارت في اتجاه توقع هذه الفرضی. لصالح المتفّوقین الدافع لإلنجاز

  .مستوى عینة الدراسة

  . بالمقارنة إلى زمالئهم المتأخرین الدافع لإلنجازوهذا یعني أن للمتفّوقین دراسیًا درجات أعلى في    

التي  (Ringness, 1965)دراسة ریجناس  :مثل دراساتوتتفق نتائج الدراسة الحالیة مع مجموعة من ال

عن (المنخفض رتفع من ذوي التحصیل تحصیال یتمیزون بدافع إنجاز متوصلت إلى أن التالمیذ األعلى 

أشارت إلى وجود عالقة موجبة  التي )1983(األعسر وآخرون  ودراسة). 311، ص2011صرداوي، 

، 2009عن الغامدي، ( لدالة بین التحصیل الدراسي ودافعیة اإلنجاز في أبعاد المثابرة والنجاح والفش

  ).169ص

قین لإلنجاز بین المتفّو  لدافع وجود فروق في الدرجة الكلیة عن )1985(دراسة التركي أسفرت نتائج و    

دراسة كشفت و  ).170-169، ص2009عن الغامدي، ( قین دراسیاً لصالح المتفّو  قاً فّو واألقل ت دراسیاً 

افعیة لإلنجاز دى التحصیل والوجود ارتباط إیجابي ذات داللة إحصائیة بین مستو  عن )1986(الحامد 

وجود فروق جوهریة في الدافعیة  إلى) 1987(دراسة رمضان أشارت و ). 54، ص2000عن الخلیفة، (

  ).53- 52، ص2000عن الخلیفة، ( ذوي مستوى التحصیل المرتفع  ح لإلنجاز لصال

یحبون العمل بدرجة أكبر،  قین دراسیاً إلى أن الطالب المتفّو  )1989(ودراسة عبد الحمید كما توصلت    

ولدیهم قدرة على اإلنجاز، ویحبون حل المشكالت الصعبة، ولدیهم حب االستطالع العقلي، ویستمتعون 
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وسطین بالمنافسات التي تثیر تفكیرهم، ویحبون التفكیر في األفكار الجدیدة بدرجة أكبر من الطالب المت

 عن )1990(دراسة عبد المجید أسفرت نتائج و  ).53، ص2000عن الخلیفة، ( والمتأخرین في التحصیل

عن ( نجاز لصالح المتفوقینفي الدافعیة لإل قین والمتأخرین دراسیاً وجود فروق جوهریة بین الطالب المتفّو 

  ).54، ص2000الخلیفة، 

 داللة إحصائیةإلى وجود فروق ذات  (Pokay & Blumenfld, 1990)دراسة بوكي وبلومنفیلد أشارت و    

دراسة توصلت و ). 99، ص2006عن العلي وسحلول، ( دافعیة لإلنجاز ترجع إلىدراسي في التحصیل ال

ا الطالب في بین الدرجات التي حصل علیه إلى وجود ارتباط موجب ودال إحصائیاً  )1991(محمود 

) التحكم في البیئةقلق االمتحان اإلیجابي، التوجه نحو المستقبل، المنافسة، (لدافعیة اإلنجاز  أربعة أبعاد

  ).100، ص2007عن بن زاهي، ( تحصیل الدراسي من ناحیة أخرىودرجات الطالب في ال من ناحیة

قین والعادیین في التفسیرات بین المتفّو  وجود فروق دالة إحصائیاً  عن )1996(دراسة السید كشفت و    

دراسة هدفت و  ).113، ص2008عن یوسف، ( عیة لإلنجاز لصالح المتفوقینالسببیة لبعض أبعاد الداف

توصلت إلى وجود و ، دافعیة اإلنجاز لدى الطلبة الناجحین والفاشلین التعرف على إلى) 2000(الصافي 

فروق بین الطالب مرتفعي ومنخفضي دافعیة اإلنجاز في جوانب القدرة والجهد في المواد الدراسیة، لصالح 

  .مرتفعي الدافعیة لإلنجاز

أداء الطالب  في مباشراً  ومؤثراً  إلى أن الدافعیة تعد مؤشراً  (Hermans, 2001)زندراسة هرماتوصلت و    

 إلنساني في ضوء دافعیة الفردأنه یمكن تفسیر كثیر من مظاهر السلوك ا كماوتحصیلهم الدراسي، 

وجود فروق ذات ) 1993(دراسة مومني بّینت و  ).102، ص2011عن أبو هدروس والفرا، ( لإلنجاز

، 2006عن العلي وسحلول، ( إلى الدافعیة لإلنجاز ترجعي إحصائیة في التحصیل الدراسداللة 

إلى  ترجعي وجود فروق في التحصیل الدراس عن )1996(دراسة الفرازي أسفرت نتائج و  ).100ص

 إلى )2005(دراسة الشیادي  كما توصلت ).100، ص2006عن العلي وسحلول، ( الدافعیة لإلنجاز

  ).44، ص2013عن الصبحیة، ( لدراسي تعزى لدافعیة اإلنجازوجود فروق في التحصیل ا

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى دافعیة اإلنجاز  )2006(دراسة مجممي أشارت و    

التحصیل  ذويلصالح  من تالمیذ التعلیم الثانوي منخفضي التحصیل الدراسي والدراسي بین مرتفعي 

 في دافعیة اإلنجاز تعزى وجود فروق دالة إحصائیاً  عن )2008(دراسة ملحم كشفت و  المرتفع، الدراسي
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ذات داللة  إلى وجود فروق  )2009(دراسة الغامدي كما توصلت  ،متغیر التحصیل الدراسي إلى

السعي نحو التفوق، التخطیط للمستقبل، المثابرة ( أبعادفي  دراسیاً  قین والعادیینإحصائیة بین المتفّو 

والنضال، أداء األعمال بسرعة واتقان، الشعور بالمسؤولیة، الثقة بالنفس وامتالك القدرة، المنافسة، التغلب 

   .قین، وبعد المكافآت المادیة والمعنویة لصالح العادیینلصالح المتفّو ) على العوائق والصعوبات

إلى وجود فروق بین الطلبة مرتفعي التحصیل والطلبة متدني  )2010(علوان والعطیات دراسة الأشارت و    

 توصلت دراسةو ). 47، ص2013عن الصبحیة، ( المرتفعة اإلنجاز التحصیل لصالح ذوي دافعیة

  .  في الدافع لإلنجاز بین المتفوقین والمتأخرین دراسیا إلى وجود فروق دالة إحصائیاً  )2009(صرداوي 

عن الغامدي، ( )1996(الرندي  الدراسات مثل عدد مننتائج  تنتائج الدراسة الحالیة خالفإّال أن    

 ).44، ص2009، عال محمدعن ( (Luiza & al, 1998)لویزا وآخرون  ).174-173، ص2009

 )2012(وسالم وقمبیل والخلیفة ). 47-46، ص2013عن الصبحیة، () 2009(الغافزي  ،)2005(البیطار

   .دافعیة لإلنجاز والتحصیل الدراسيبین ال دالة توصلت إلى عدم وجود عالقة التي

مما  ةنجاز مرتفعإ یةدافعب یتمتعونمن تالمیذ السنة الثالثة ثانوي  قین دراسیاً وترى الباحثة أن المتفّو    

وبذلك  في الدراسة، قعلى النحاج والتفّو  النشاطات المدرسیة، ویصّرون أداء علىیثابرون  تجعلهم

فقد ال یتمتعون بدافعیة إنجاز عالیة مما یؤدي  دراسیاً  أما المتأخرون. نتائج دراسیة جّیدةیحصلون على 

بهم ذلك إلى الكسل والخمول والتهاون وعدم بذل الجهود الضروریة والالزمة للنجاح، وبذلك نجدهم 

  . یحصلون على نتائج دراسیة سیئة

وأن األكثر  قوالتفّو  تنافسأن دافعیة اإلنجاز المرتفعة تؤدي إلى ال) Mcclelland,2000(ماكلیالند ویرى    

 تأثیر ذاتدافعیة اإلنجاز المرتفعة فبمعنى أن  .والعكس صحیح كثر تحصیالً األدافعیة اإلنجاز هو 

  ).94، ص2012عن یعقوب، (  د للفرد في مختلف المهماتلجیّ في رفع مستوى األداء واإلنتاج ا واضح

ذوي الدافعیة  أن، حیث في أداء اإلنجاز والعمل إلنجازادافعیة أهمیة  ماكلیالند وزمالئه دراسات وتوكد   

 العالیة لإلنجاز یمیلون إلى اختیار األعمال متوسطة الصعوبة، كما یتسمون باإلصرار والمثابرة أكثر من

  ).83، ص2000عن الصافي، (فضة لإلنجاز المنخ الدافعیةذوي 

ائج العدید من البحوث في مجال البحث عن الفروق بین ذوي دافعیة اإلنجاز المنخفضة نت نتوقد بیّ    

في المدرسة، ویحصلون على ترقیات أكثر من  والمرتفعة، أن ذوي الدافعیة المرتفعة یكونون أكثر نجاحاً 
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أنهم ، و یمیلون إلى اختیار المهام متوسطة الصعوبة وفیها تحدّ  وأنهمذوي دافعیة اإلنجاز المنخفضة، 

  ).175، ص2006القضاة والترتوي، (لعدم توفر عنصر التحدي فیها  یتجنبون المهام السهلة جداً 

تفضیل المهام التي تتطلب  إلى المیل ،مواصفات التي یتمتع بها ذوو دافع اإلنجاز العاليالومن    

دافعیة  أما نقص ).297ص، 2004بودخیلي، ( والتحدي أكثر، رة الشخصیة، والقدرة على االبداعالمباد

. تحصیل دراسي متدني ومن ثم إلى اإلخفاق والفشل في الدراسة إلى به فتؤدي لدى المتعلم إلنجازا

تتناسب مع قدراتهم  غیر قادرین على بذل جهود معتبرةدافعیة كافیة لإلنجاز  لدیهمفالتالمیذ الذین ال توجد 

نخفاض دافعیة اإلنجاز لدى المتعلم هو مؤشر دال إن ارتفاع أو ا ).149، ص2008ربیع، (وٕامكاناتهم 

  .ومتغیر منبیئ لنجاحه وتفّوقه أو لفشله وٕاخفاقه في الدراسة مستقبالً 

  :مناقشة نتائج الفرضیة العامة الرابعة وفرضیاتها الجزئیة -4

  :مناقشة نتیجة الفرضیة الجزئیة األولى-1.4

  :الذاتالفروق بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث من المتفّوقین دراسیًا في فاعلیة -

عدم وجود فروق دالة ) 65( الجدولتُبَین النتیجة اإلحصائیة للفرضیة الجزئیة األولى الموضحة في    

ث من المتفّوقین بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلنا 0.05إحصائیًا عند مستوى الداللة 

وهذه النتیجة خالفت اتجاه توقع هذه الفرضیة، حیث لم تتحقق على مستوى عینة . دراسیًا في فاعلیة الذات

  .الدراسة

 إلى  )1993(دراسة شیخه  حیث توصلتالدراسات  عدد من نتائج مع الدراسة الحالیة نتیجةتتفق و    

عن أبو غزال ( متغیر الجنسإلى  الذاتیة تعزى في مستوى الفاعلیة عدم وجود فروق دالة إحصائیاً 

لجنس تأثیر ا عدم وجود عن) 1996(دراسة الزیات أسفرت نتائج و  ).298-297، ص2010وعالونه، 

دراسة اآللوسي أشارت و ).145عن سالم، ص( لدى المتعلمین توى فاعلیة الذات األكادیمیةفي تباین مس

 الجنس والتخصص ًا لمتغیريیة في فاعلیة الذات وفقإلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ )2001(

 (Brown & al, 2003)دراسة براون وآخرون أظهرت نتائج و  ).103، ص2011عن المصري، (الدراسي 

  ).18، ص2009عن عبد اهللا والعقاد، ( في فاعلیة الذات) ناثإ-كورذ(عدم وجود تأثیر دال لعامل النوع 

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في  عن )2003(عبد القادر  دراسةأسفرت و    

إلى عدم  )2009(دراسة عبد اهللا والعقاد توصلت و  ).103، ص2011عن المصري، ( فاعلیة الذات
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الذات،  والدرجة الكلیة  لفاعلیة بین الطالب والطالبات في األبعاد الفرعیة دالة إحصائیاً وجود فروق 

وفقا  في فاعلیة الذات األكادیمیة دالة إحصائیاً  إلى أن عدم وجود فروق )2009(دراسة الزق أشارت و 

  ).338- 337، ص2013عن الیوسف، ( للجنس

فاعلیة  في أبعاد جامعیینطالب  الذكور واإلناث من عدم وجود فروق بین) 2009(دراسة رزق بّینت و    

إحصائیا بین متوسطي درجات الذكور عدم وجود فروق دالة  )2011(دراسة زكي علي أظهرت و  .الذات

   .واإلناث على مقیاس فاعلیة الذات االجتماعیة وأبعاده

في فاعلیة  إلى عدم وجود فروق جوهریة (Turki & Al Qaisi, 2012) دراسة تركي والقیسي توصلت و    

 عن )2012(دراسة آل دهام كشفت و ). 477، ص2014عن الزغبي، (الجنس متغیر  إلى الذات تعزى

دراسة الزغبي أسفرت نتائج و  ،متغیر الجنسل اً عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في فاعلیة الذات وفق

 إلى ذات داللة إحصائیة في فاعلیة الذات االبداعیة لدى الطلبة تعزى عدم وجود فروق  عن )2014(

 ،إلى عدم وجود فروق في فاعلیة الذات بین الذكور واإلناث )2014( دراسة الدباج كما توصلت. لجنسا

  .لمتغیر الجنس وفقاً لة إحصائیا في فاعلیة الذات اإلى عدم وجود فروق د )2015(دراسة زواوید أشارت و 

 & Betz) بیتز وهاكتكنتائج بعض الدراسات  خالفتوتجدر اإلشارة إلى أن نتائج الدراسة الحالیة    

Hackett, 1983) ) ،480، ص2006عن النشاوي .( ووراند(Raowend, 1990) )147عن سالم، ص .(

، 2006عن النشاوي، ( (Bong, 1998)وبونق ). 336، ص2013عن الیوسف، ( (Kelly, 1993)وكیلي

  ). 21، ص2009عن رزق، ( (John & al., 1999) وآخرونوجون ). 481ص

). 147عن سالم، ص( )2000(وخالدي ). 146- 145عن سالم، ص( )2000(وحمدي وداود    

). 336، ص2013عن الیوسف، () 2001(وحسیب ). 150عن سالم، ص( (Hanover, 2000)وهانوفر

وعبد القادر ). 15، ص2009عن عبد اهللا والعقاد، ( (Wang & He- Zhiwen, 2002)ووانج وهزین 

  ).64- 63، ص2009عن العتیبي، ( )2003(

عن العتیبي، () 2006(والحربي ). 16، ص2009عن عبد اهللا والعقاد، ( (Okech, 2004)وأوكش    

  .)2007(وبدوى ). 120، ص2013عن الجبوري، () 2006(وحمدي وداود ). 65، ص2009

) 2010(والمخالفي ) 2010(وأبو غزال وعالونه ). 121، ص2013عن الجبوري، ( )2007(وخالدي    

 & Akram)وأكرم وقزافر  (Shkullaku, 2013)وشكوالكو )2013(والیوسف ) 2012(وضاري والدلیمي 
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Ghazafer, 2014)  و(Moghadam, 2015)  حیث توصلت هذه الدراسات إلى وجود فروق بین الذكور

  . وتارة أخرى لصالح اإلناث في فاعلیة الذات تارة لصالح الذكور،واإلناث 

ویمكن تفسیر هذه النتیجة على أساس أن الذكور واإلناث على حد سواء، یتلقون نفس المعاملة    

وربما لدیهم طموح ومشروع دراسي واحد الوالدیة، ویخضعون لنفس القوانین الداخلیة للمؤسسات التربویة، 

 .كن بدرجات متفاوتةالتي تبقى هاجس كل التالمیذ المقبلین علیها ول، وهو الحصول على شهادة البكالوریا

  .قعلى اإلنجاز والتفّو  كوین معتقدات إیجابیة حول قدراتهبتأو ال  تسمح لدى كل متعلم قدفالفاعلیة الذاتیة 

حول قدرتهم على اإلنجاز إیجابیة على عكس المتأخرین  ین دراسیاً وترى الباحثة أن معتقدات المتفوقّ    

لدیهم الثقة بالذات، والمثابرة والتوجه نحو المستقبل، و ق النجاح، لدیهم قدرات لتحقی یعتقدون بأن إذ، دراسیاً 

یستمتعون في المواقف الصعبة، ألنها فرص أنهم ، و لهم ویمیلون إلى المهام الصعبة التي تشكل تحدیاً 

حول قدراتهم  وأن معتقداتهم منخفضة، یةزون بفاعلیة ذاتفهم یتمیّ  دراسیاً  أما المتأخرون .إلبراز ذواتهم

یشعرون بالعجز على تحقیق النجاح، بغض النظر على طبیعة المهام، فهم یحكمون على  وهمضعیفة، 

في  المثابرةو ونقص في الثقة بالذات،  دافعیتهم لإلنجازعجزهم قبل الشروع في األداء، وهذا یعكس تدني 

لون إلى المهام السهلة لضمان النجاح یمیو لهم،  المواقف الصعبة التي تشكل تحدیاً  یتجنبونو ، أداء العمل

  .وضع خطط فاشلة إلى ما یمیلون فهم كثیراً مواجهة الصعاب،  في قدرتهمفیها، باإلضافة إلى ضعف 

إلى أن األفراد الذین یشككون في قدراتهم یبتعدون عن المهام الصعبة وفي هذا الصدد أشار باندورا    

وحات منخفضة، وضعف االلتزام باألهداف المختارة، التي یعتبرونها تهدیدات شخصیة، ولدیهم طم

ویركزون على أوجه القصور، وعلى العقبات التي سوف یواجهونها، وجمیع أنواع النتائج السلبیة بدال من 

قون أما المتفّو  .(Bandura, 1994, p2)هم یذها بنجاح، ویتهاونون في جهودالتركیز على كیفیة تنف

  .المتأخرین دراسیابمرتفعة مقارنة  یةزوا بفاعلیة ذات، وتمیّ دراسیاً  قاً تفّو و  فقد أظهروا نجاحاً  دراسیاً 

االت سیما المجال في مختلف المج الفردمحدد لسلوك  هيأن فاعلیة الذات  أیضاً  ترى الباحثةكما    

ذاته عما یستطیع القیام به،  ، ویقّومالقیام بالسلوك فالذي یدرك قدراته عند. أدائهلنتائج  الدراسي، ومؤشر

ق هو قادر على بذل الجهد أكثر ویثابره علیه لمدة أطول محققًا طموهحه ومشروعه ویسعى نحو التفّو 

  . الدراسي
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ي له تأثیر إیجابي خبرات الفرد الناجحة عامل قّو  أن (Pajares, 1996)باجرس  وفي هذا الصدد ذكر   

، 2007عن المزروع، (یة الذات ض من فاعلیتهخفّ الفشل یُ  حین أنفي رفع مستوى فاعلیة الذات لدیه، في 

 تكمن وراءلدى الفرد  أن توقعات الفشل ومشاعر الیأس (De Charms)دي تشارمز كما أوضح  ).84ص

  ).203، ص2006عن مجدي، (ه المنخفضة المستوى نجازاتا

التي یمر بها الفرد تعتبر من أهم  أن خبرات االتقان (1996)وباجرس  (1994)باندورا  وأكد كل من   

العوامل التي تحدد مدى إحساس الفرد بالفاعلیة الذاتیة، وال شك أن األفراد ذوي التحصیل المرتفع یمرون 

). 2418، ص2011عن الزق، (بالفاعلیة الذاتیة  ز احساسهمبخبرات اتقان متعددة، األمر الذي یعز 

أما  .ة یعتقدون أنهم قادرین على عمل شيء لتغییر وقائع البیئةالذین یتمتعون بفاعلیة ذات عالیفاألفراد 

 تأثیرهعاجزین عن إحداث سلوك له  أنهممنخفضة فإنهم ینظرون إلى أنفسهم  یةالذین یتصفون بفاعلیة ذات

  ).80، ص2007السمادوني، ( ونتائجه

 إذ یرىباندورا  ما ذكره ، من خاللویمكن تفسیر عدم االختالف بین الذكور واإلناث في فاعلیة الذات   

هم أكثر فاعلیة لتحقیق أهدافهم المستقبلیة بغض النظر عن نوع  ،في مرحلة الشباب األفراد عموماً أن 

الجنس، فعندما یتكون لدى الجنسین معتقدات متشابهة لتحقیق أهدافهم بنجاح في المرحلة الدراسیة، فإن 

ونظرة المجتمع الجزائري الیوم وبخاصة الوالدین  ).593الدباج، ص(ز لدیهم الدافعیة الذاتیة ذلك یعّز 

تشجع البنت على االهتمام بالدراسة والتنافس وتحقیق ذاتها مثل أخیها الذكر، وأن نفس الفرص متاحة 

ذكر أو (نوعًا للذكر واإلنثى في المجال الدراسي، وأن معتقدات األفراد حول فاعلیتهم الذاتیة ال تخص 

ما في األمر هو الفرد بالذات وما یحمله من معتقدات بأن لدیه قدرات ألداء وٕانجاز بالذات، وٕانما ) أنثى

. بشكل یسمح له تحقیق ما یسعى إلیه من نجاح وتفّوق في الدراسة وفي الحیاة عامة المهام المطلوبة منه

  . فال تاثیر لمتغیر النوع أو الجنس في معتقدات الفرد وٕادراكاته في فاعلیته الذاتیة

  :الثانیةمناقشة نتیجة الفرضیة الجزئیة -2.4

 :الذكاء الوجدانيالفروق بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث من المتفّوقین دراسیًا في -

على عدم وجود فروق ) 66(یتبین من خالل المعالجة اإلحصائیة لهذه الفرضیة الموضحة في الجداول    

تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في الذكاء الوجداني، المتفوقین دراسیا من دالة إحصائیا بین الذكور واإلناث من 

   .وبالتالي الفرضیة لم تحققت على مستوى عینة الدراسة
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بین الذكور  إحصائیاً دالة نت عدم وجود فروق مع نتائج الدراسات التي بیّ  نتائج الدراسة الحالیة تتفقو    

إلى عدم وجود فروق دالة  (Lindley, 2001) دراسة لیندلي حیث توصلتذكاء الوجداني، واإلناث في ال

دراسة أسفرت نتائج و  ).57-56، ص2004عن الدردیر، ( كاء الوجدانيبین الطلبة والطالبات في الذ

-9، ص2010عن الكیكي، ( وجدانيذكاء العدم وجود فرق بین البنین والبنات في العن ) 2002(عجوة 

النوع في  إلى عدم وجود تأثیر دال لمتغیر (Brown & al, 2003)دراسة براون وآخرون أشارت و  ).10

  ).18، ص2009عن عبد اهللا والعقاد، ( انيالذكاء الوجد

لذكاء بین الطالب والطالبات في ا عدم وجود فروق دالة إحصائیاً  عن )2005(دراسة موسى كشفت و    

إلى عدم وجود ) 2005(دراسة إلهام وأمنیة توصلت و ). 73-72، ص2008عن مغربي، (الوجداني 

). 96، ص2010عن األسطل، (وجداني ذكاء الال فيالذكور واإلناث  متوسطي درجات فروق بین

عدم وجود فروق بین الذكور واإلناث في أبعاد الذكاء الوجداني  عن )2007(دراسة معمریة أظهرت نتائج و 

دراسة الكیكي أشارت و  ،لصالح اإلناث وهما الكلیة، ما عدا بعدي التعاطف والتواصل االجتماعي درجتهو 

لمتغیر  إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في متوسط درجات الذكاء الوجداني وفقاً  )2010(

  .الجنس

على أبعاد اإلتقان، والتفاؤل  وجود فروق تابعة للنوع عدم عن )2011(دراسة الزحیلي أسفرت نتائج و    

 الذي كانوالتعامل مع الذات والتعامل الفعال مع اآلخر في مقیاس الذكاء الوجداني، ما عدا بعد التروي 

 إلى النفعالي یعزىإلى عدم وجود فروق في الذكاء ا )2014(دراسة حنصالي توصلت و  ،لصالح اإلناث

بین الذكور واإلناث  عدم وجود فروق دالة إحصائیاً  عن )2014(دراسة بلقاسم أظهرت و ، متغیر الجنس

 درجتهو ) الكفاءة الشخصیة، التكیف، المزاج العام، واالنطباع اإلیجابي( الذكاء االنفعالي مقیاس على أبعاد

 إلىفي الذكاء الوجداني ترجع  دالة إحصائیاً إلى عدم وجود فروق  )2015(دراسة زواوید توصلت و . الكلیة

  .متغیر الجنس

توصلت نتائجها إلى وجود  التي السابقة الدراسات عدد مننتائج  خالفتنتائج الدراسة الحالیة إّال أن     

 ,Mayer(مایر وكاروزو وسالوفي :فروق دالة إحصائیًا في الذكاء الوجداني لصالح اإلناث مثل دراسات

Caruso & Salovey,1999( ) ،عن المللي، ( )2001(فوقیة راضي و  ).46، ص2004عن الدردیر

 ,Mayer, Barkett & Warner) مایر وباركیت ورنر .)2002(الخضر والفضیلي  ).163، ص2010

 ).105، ص2011عن المصري، ( )2007(الجاسر  ).31-30، ص2011عن حسن، ( (2004
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). 93، ص2010عن األسطل، () 2009(ظاهر  ).576، ص2011الغرایبه، عن ( )2007(المصري 

بینما نجد أن دراسات حبشي وأبو المكارم ). 52-51، ص2013عن الصبحیة، ( )2011(والرفوع 

دي فابیو ). 25-24، ص2011عن حسن، ) (2005(سبعة ). 27، ص2011عن الحطاح، ) (2004(

عن ( )2006(المصدر  ).17، ص2009 والعقاد، عن عبد اهللا( (Di-Fabio & al, 2005) وآخرون

   .كانت نتائجها لصالح الذكور) 2007( والسمادوني). 26- 25، ص2011حسن، 

یدل في الذكاء الوجداني  دراسیاً  بین الذكور واإلناث من المتفّوقین وترى الباحثة أن عدم وجود الفروق   

   .الوجداني ائهمذك مستوىعلى وجود تقارب بین المتفّوقین والمتفّوقات في 

سمات األفراد ذوي الذكاء الوجداني المرتفع أنهم یظهرون مشاعرهم بوضوح وبشكل مباشر، فمن    

ولدیهم تحفیز داخلي، والقدرة على التعرف على المشاعر المتعددة، وال تسیطر علیهم العواطف السلبیة، 

زنة مع المنطق والواقع، ویتمیزون بالواقعیة، ولدیهم القدرة على قراءة االتصال غیر اللفظي، مشاعرهم متوا

ن یهتمون بمشاعر اآلخرین، ویشعرو و لدیهم القدرة لالستفادة من هذه الخطط، و مستقبلیة  ویضعون خططاً 

یشترك فیها  هي سماتف). 47-46، ص2009عال عبد الرحمن محمد، (بالتفاؤل، ویعملون وفق رغباتهم 

  .دراسیا على حد سواءالمتفوقین  كل من الذكور واإلناث من

إلى إن إدراكات الذكور واإلناث لمشاعرهم وانفعاالتهم ) 2007( وفي هذا الصدد أشار بشیر معمریة   

مرحلة تعلیمیة واحدة ومن مجتمع واحد وثقافة واحدة، ویتعرضون ألسلوب تتساوى من حیث أنهم في 

، 2007معمریة، ( الطریقة لضغوط الحیاةتربوي واحد، ولهم نفس الفرص في الحیاة ویستجیبون بنفس 

 ).70ص

  :الثالثةمناقشة نتیجة الفرضیة الجزئیة -3.4

  :الدافع لإلنجازالفروق بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث من المتفّوقین دراسیًا في -

وجود فروق  على عدم) 67(یتبین من خالل المعالجة اإلحصائیة لهذه الفرضیة الموضحة في الجداول    

تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في الدافع لإلنجاز، المتفوقین دراسیا من بین الذكور واإلناث من  دالة إحصائیاً 

  .وبالتالي الفرضیة لم تحققت على مستوى عینة الدراسة

 إلى عدم )1991(دراسة دویدار  حیث توصلتالدراسات  عدد من مع نتائج نتائج الدراسة الحالیةتتفق و    

أشارت و  ).6، ص2003عن عبد الحمید، ( ة لإلنجازبین الجنسین في الدافعی وجود فروق دالة إحصائیاً 
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 الذكور واإلناثإلى عدم وجود فروق جوهریة في الدافع لإلنجاز بین ) 1991(دراسة عبد الخالق والنیال 

  ). 101- 100، ص2008عن بوجطو، (

بین  عن عدم وجود فروق دالة إحصائیاً  Otero & al, 1992)دراسة أتیرو وزمالئه أسفرت نتائج و    

 فزاريدراسة الكشفت و ). 141، ص2007عن بني یونس، ( إلنجازاعیة دافال فيالطالب والطالبات 

). 43، ص2013عن الصبحیة، ( فعیة لإلنجازدافي المتغیر الجنس ل تأثیر دالعدم وجود  عن )1996(

 إلنجاز الدراسي بین الجنسینافي دافعیة  دالة إحصائیاً  عدم وجود فروق )2002(دراسة عطیة بّینت و 

عدم وجود فروق بین  (Willke, 2004) دراسة ویلكأظهرت نتائج و ). 118، ص2013عن الجبوري، (

دراسة العساف والسعود توصلت و  ).55، ص2011عن بركات وكفاح، ( لإلنجاز الجنسین في الدافعیة

متغیر النوع  إلى دافعیة اإلنجاز تعزى في درجات یاً إلى عدم وجود فروق دالة إحصائ )2007(

   .االجتماعي

 ترجع إلىفي دافع اإلنجاز  إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیاً ) 2007(دراسة أبو حجلة أشارت و    

وق في الدافع لإلنجاز بین الذكور واإلناث من عدم وجود فر  )2009(صرداوي  أظهرت دراسة، و الجنس

وق ذات داللة إحصائیة بین عدم وجود فر  عن )2011(دراسة شلبي كما كشفت  .الثانويتالمیذ التعلیم 

دم إلى ع )2012(دراسة قدوري توصلت و ، على مقیاس الدافعیة لإلنجاز الذكور واإلناث درجات متوسطي

  .بین الذكور واإلناث في الدافعیة لإلنجاز وجود فروق دالة إحصائیاً 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في  عن )2012(وسمارة والسالمات دراسة سمارة أسفرت و    

إلى عدم وجود فروق دالة ) 2013( دراسة الفحل وتوصلت .الجنس إلى مستوى دافعیة اإلنجاز تعزى

في التحصیل الدراسي على مقیاس  من الذكور واإلناث العادیین درجات الطالب  يإحصائیا بین متوسط

   .اإلنجاز دافعیة

عن یوسف، ( )1981(عمارة  :الدراسات مثل عدد مننتائج  خالفتأن نتائج الدراسة الحالیة  إإلّ    

عن بن ( )1984(المري  ).101، ص2007عن بن زاهي، ( )1983(كاستنال ). 102، ص2008

 )1989(حسن ). 100، ص2007عن بن زاهي، ( )1989(الشناوي ). 101-100، ص2007زاهي، 

 ,Lee)لي ).6، ص2003عن عبد الحمید، ( )1991(عبد الفتاح ). 6، ص2003عن عبد الحمید، (

 ). 71-70، ص2007عن أبو حجلة،( )1995(العمران ). 8، ص2003عن عبد الحمید، (  (1992



 

 

  الفصل السابع ناقشة نتائج الدراسة المیدانیةعرض وم

339 

عن الصبحیة، ( )2010(العلوان والعطیات  ).104-103، ص2008عن بوجطو، ( )1997(المشعان 

حیث  )2012(حمري و  ،)2014(القلهاتي  ،Shekhar & Devi, 2012) ودیفيشخار ). 47، ص2013

تارة، ولصالح  دافعیة اإلنجاز لصالح الذكور  وجود فروق بین الجنسین في  أظهرت نتائج هذه الدراست

  .اإلناث تارة أخرى

یرجع إلى إتاحة فرص  قد االختالف بین الذكور واإلناث في الدافع لإلنجاز ن عدموترى الباحثة أ   

 من الوالدین االهتمام یتلقیان وأن كلیهما، للذكور واإلناث على حد سواء م وكسب المعرفة والعلمالتعل

  .واالستقاللیة في العمل واإلنجازاالجتهاد والمثابرة وٕاتقان األداء  مفاهیم فیهما غرسوالتشجیع، و والرعایة 

 :ضیاتها الجزئیةنتائج الفرضیة العامة الخامسة وفر مناقشة  -5

 :مناقشة نتیجة الفرضیة الجزئیة األولى-1.5

  :الذاتدراسیًا في فاعلیة  أخرینالفروق بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث من المت-

عدم وجود فروق دالة ) 68(الجدوللنتیجة اإلحصائیة للفرضیة الجزئیة األولى الموضحة في اتبین   

بین متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث من المتأخرین  0.05إحصائیًا عند مستوى الداللة 

وهذه النتیجة خالفت اتجاه توقع هذه الفرضیة، حیث لم تتحقق على مستوى عینة . دراسیًا في فاعلیة الذات

  .الدراسة

إلى  )1993(دراسة شیخه  توصلت السابقة الدراسات عدد من تتفق مع نتائج ونتائج الدراسة الحالیة   

عن أبو غزال وعالونه، ( الجنس إلى الذاتیة تعزى في مستوى الفاعلیة عدم وجود فروق دالة إحصائیاً 

للجنس في تباین  ثأثیر واضحإلى عدم وجود  )1996(دراسة الزیات أشارت و  ).298-297، ص2010

   ).145عن سالم، ص( توى فاعلیة الذات األكادیمیةمس

 اً في فاعلیة الذات على وفق عن عدم وجود فروق دالة إحصائیاً  )2001(دراسة اآللوسي  وأسفرت نتائج   

دراسة براون كما توصلت ). 103، ص2011عن المصري، ( لجنس والتخصصلمتغیري امستوى 

عن عبد اهللا (فاعلیة الذات في تأثیر دال لعامل النوع  ّي أإلى عدم وجود  (Brown & al, 2003)وآخرون 

   ).18، ص2009والعقاد، 
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بین الذكور واإلناث في فاعلیة  عدم وجود فروق دالة إحصائیاً  )2003(دراسة عبد القادر أظهرت و    

عدم وجود فروق  إلى) 2009(دراسة عبد اهللا والعقاد أشارت و  ).103، ص2011عن المصري، ( الذات

  .لفاعلیة الذات والدرجة الكلیةب والطالبات في األبعاد الفرعیة ذات داللة إحصائیة بین الطال

وفقًا  في فاعلیة الذات األكادیمیة دالة إحصائیاً إلى عدم وجود فروق  )2009(دراسة الزق توصلت و     

إلى عدم وجود  )2009(دراسة رزق نتائج وأشارت ). 338-337، ص2013عن الیوسف، ( للجنس

إلى عدم  )2011(دراسة زكي علي توصلت و  ،والطالبات في أبعاد مقیاس فاعلیة الذاتفروق بین الطالب 

بین متوسطي درجات الذكور واإلناث على مقیاس فاعلیة الذات االجتماعیة  وجود فروق دالة إحصائیاً 

   .وأبعاده

في  جوهریةعدم وجود فروق عن  (Turki & Al Qaisi, 2012)دراسة تركي والقیسي  أسفرت نتائجو    

 عن )2012(دراسة آل دهام كشفت و ). 477، ص2014عن الزغبي، ( لجنسا إلى فاعلیة الذات تعزى

 )2014(دراسة الزغبي كما أن  .لجنسل اً عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في فاعلیة الذات وفق

 .للجنس وفقاً ومعلمیهم في فاعلیة الذات االبداعیة لدى الطلبة  دالة إحصائیاً توصلت إلى عدم وجود فروق 

دراسة تؤكد نتائج و ، في فاعلیة الذات بین الذكور واإلناث دراسة الدباج إلى عدم وجود فروقأشارت و 

   .لجنسل وفقاً في فاعلیة الذات  إحصائیاً  دالةعدم وجود فروق  )2015(زواوید 

متغیر الجنس ال یؤثر أن  (Cubukcu, 2008)وكوبوكو ) 2000(الشعراوي أظهرت نتائج دراستي قد و    

  ).150، ص2012شاهین، (الفاعلیة الذاتیة لدى المتعلمین  في مستویات

الجنسین  یرجع إلى أن قد بین الذكور واإلناث في فاعلیة الذات دالة عدم وجود فروقوترى الباحثة أن    

بذواتهما من المختلفة ألن لدیهما وعیًا  یتمتعان على حد سواء بتوقع النجاح أو الفشل في المواقف التعلمیة

   .، وذلك مما یساعدهما في التغلب على المشكالت والعوائققدراتهما وٕامكانیاتهماحیث 

 & Betz)كبیتز وهاكت  :نتائج بعض الدراسات خالفتوتجدر اإلشارة إلى أن نتائج الدراسة الحالیة    

Hackett, 1983) ) ،480، ص2006عن النشاوي .(د ووران(Raowend, 1990) )147عن سالم، ص .(

، 2006عن النشاوي، ( (Bong, 1998)وبونق ). 336، ص2013عن الیوسف، ( (Kelly, 1993)وكیلي

  ). 21، ص2009عن رزق، ( (John & al., 1999)وجون وآخرون ). 481ص
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). 147عن سالم، ص( )2000(وخالدي ). 146- 145عن سالم، ص( )2000(وحمدي وداود    

). 336، ص2013عن الیوسف، ) (2001(وحسیب ). 150عن سالم، ص( (Hanover, 2000)وهانوفر

وعبد القادر ). 15، ص2009عن عبد اهللا والعقاد، ( (Wang & He- Zhiwen, 2002)ووانج وهزین 

  ).64- 63، ص2009عن العتیبي، ( )2003(

(2006(والحربي ). 16، ص2009عن عبد اهللا والعقاد، ( (Okech, 2004)وأوكش     عن العتیبي، ) 

  ).2007(وبدوى ). 120، ص2013عن الجبوري، ) (2006(وحمدي وداود ). 65، ص2009

) 2010(والمخالفي ) 2010(وأبو غزال وعالونه ). 121، ص2013عن الجبوري، ) (2007(وخالدي    

 & Akram)وأكرم وقزافر  (Shkullaku, 2013)وشكوالكو) 2013(والیوسف ) 2012(وضاري والدلیمي 

Ghazafer, 2014)  و(Moghadam, 2015)  حیث توصلت هذه الدراسات إلى وجود فروق بین الذكور

  . واإلناث في فاعلیة الذات تارة لصالح الذكور، وتارة أخرى لصالح اإلناث

وال اإللترام وعدم المتابعة للدراسة  أظهروا عدم اإلناث من المتأخرین دراسیاً وترى الباحثة إن الذكور و    

یحاولون السعي للنجاح، وبذلك فهم أقل فاعلیة ودافعیة، إذ ینظرون للدراسة على أنها دون مستقبل وال 

یجة لوجود نماذج سلبیة خاصة مع انتشار ظاهرة البطالة، وهذا نتبیمكن تحقیق اآلمال المستقبلیة بها، و 

   .الدراسي همفي مستویات فاعلیتهم الذاتیة، وبالتالي یؤدي إلى تدني تحصیل یؤثر ممایقتدون بها، 

        وهي مصدركلما انخفض مستوى فاعلیة الذات زادت االستثارة االنفعالیة،  هأن (1982)وأكد باندورا    

 ).158، ص2011عن المصري، (القلق یؤثر في فاعلیة الذات  مما یجعلمن مصادر فاعلیة الذات، 

 :مناقشة نتیجة الفرضیة الجزئیة الثانیة-2.5

 :الفروق بین الذكور واإلناث من المتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في الذكاء الوجداني-

عدم وجود فروق دالة ) 69( لهذه الفرضیة الموضحة في الجداولن من خالل المعالجة اإلحصائیة یتبیّ    

المتأخرین دراسیا من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في الذكاء الوجداني، إحصائیا بین الذكور واإلناث من 

  .وبالتالي الفرضیة لم تحققت على مستوى عینة الدراسة

الدراسات التي بینت عدم وجود فروق ذات داللة  مجموعة من مع نتائج نتائج الدراسة الحالیة تتفقو    

إلى  (Lindley, 2001)حیث توصلت دراسة لیندلي  إحصائیة بین الذكور واإلناث في الذكاء الوجداني،

). 57- 56، ص2004عن الدردیر، (عدم وجود فروق دالة بین الطلبة والطالبات في الذكاء الوجداني 
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عن (عن عدم وجود فرق بین البنین والبنات في الذكاء الوجداني ) 2002(وأسفرت نتائج دراسة عجوة 

إلى عدم وجود تأثیر  (Brown & al, 2003)راون وآخرون وأشارت دراسة ب). 10- 9، ص2010الكیكي، 

  ).18، ص2009عن عبد اهللا والعقاد، (دال لمتغیر النوع في الذكاء الوجداني 

عن عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین الطالب والطالبات في الذكاء ) 2005(وكشفت دراسة موسى    

إلى عدم وجود ) 2005(إلهام وأمنیة  وتوصلت دراسة). 73-72، ص2008عن مغربي، (الوجداني 

). 96، ص2010عن األسطل، (فروق بین متوسطي درجات الذكور واإلناث في الذكاء الوجداني 

عن عدم وجود فروق بین الذكور واإلناث في أبعاد الذكاء الوجداني ) 2007(وأظهرت نتائج دراسة معمریة 

تماعي وهما لصالح اإلناث، وأشارت دراسة الكیكي ودرجته الكلیة، ما عدا بعدي التعاطف والتواصل االج

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في متوسط درجات الذكاء الوجداني وفقًا لمتغیر ) 2010(

  .الجنس

عن عدم وجود فروق تابعة للنوع على أبعاد اإلتقان، والتفاؤل ) 2011(وأسفرت نتائج دراسة الزحیلي    

امل الفعال مع اآلخر في مقیاس الذكاء الوجداني، ما عدا بعد التروي الذي كان والتعامل مع الذات والتع

إلى عدم وجود فروق في الذكاء االنفعالي یعزى إلى ) 2014(لصالح اإلناث، وتوصلت دراسة حنصالي 

عن عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین الذكور واإلناث ) 2014(متغیر الجنس، وأظهرت دراسة بلقاسم 

ودرجته ) الكفاءة الشخصیة، التكیف، المزاج العام، واالنطباع اإلیجابي(بعاد مقیاس الذكاء االنفعالي على أ

إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في الذكاء الوجداني ترجع إلى ) 2015(وتوصلت دراسة زواوید . الكلیة

  .متغیر الجنس

توصلت نتائجها إلى وجود  السابقة التي الدراسات عدد مننتائج  خالفتنتائج الدراسة الحالیة إّال أن     

 ,Mayer(مایر وكاروزو وسالوفي: فروق دالة إحصائیًا في الذكاء الوجداني لصالح اإلناث مثل دراسات

Caruso & Salovey,1999) (2001(وفوقیة راضي ). 46، ص2004عن الدردیر، )  عن المللي، ) 

مایر وباركیت ورنر ). 244، ص2011الزحیلي، عن ) (2002(الخضر والفضیلي ). 163، ص2010

(Mayer, Barkett & Warner, 2004) ) ،2007(الجاسر ). 31- 30، ص2011عن حسن) عن ) 

عن ) (2009(ظاهر ). 576، ص2011عن الغرایبه، ) (2007(المصري ). 105، ص2011المصري، 

(2011(والرفوع ). 93، ص2010األسطل،  ینما نجد أن ب). 52-51، ص2013عن الصبحیة، ) 

(2004(دراسات حبشي وأبو المكارم  (2005(سبعة ). 27، ص2011عن الحطاح، )  عن حسن، ) 
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، 2009عن عبد اهللا والعقاد، ( (Di-Fabio & al, 2005)دي فابیو وآخرون ). 25-24، ص2011

(2006(المصدر  ).17ص كانت نتائجها ) 2007(والسمادوني ). 26-25، ص2011عن حسن، ) 

  . رلصالح الذكو 

ومن سمات األفراد ذوي الذكاء الوجداني المنخفض أنهم ال یتحملون مسؤولیات مشاعرهم، ویلومون    

اآلخرین باستمرار، ویلقون الذنب على غیرهم في المشكالت التي یقعون فیها، ویحجبون مشاعرهم 

ف ما ولو الحقیقیة ویتظاهرون بمشاعر مختلفة، ویبالغون أو یقللون من مشاعرهم، وینفجرون بقوة لموق

كان صغیرا نسبیا، وغیر متسامحین ویحملون أحقادا لآلخرین، غیر متعاطفین مع اآلخرین، غیر مریحین 

لكل من حولهم، ونقص الثقة في أنفسهم إذ یجدون صعوبة لالعتراف بأخطائهم أو التعبیر عن الندم أو 

بیة، ویتجنبون العالقات مع االعتذار، ویملكون العدید من االعتقادات المشوهة التي تسبب عواطف سل

عال محمد، (اآلخرین، باإلضافة إلى أنهم یمتلكون باستمرار الشعور بخیبة األمل والنقص واإلحباط 

 . وهي السمات یتصف بها المتأخرین دراسیا من الذكور واإلناث على حد سواء). 49-48، ص2009

 :ةلثمناقشة نتیجة الفرضیة الجزئیة الثا-3.5

 :ذكور واإلناث من المتأخرین دراسیا من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في الدافع لإلنجازالفروق بین ال-

على عدم وجود فروق ) 70(یتبین من خالل المعالجة اإلحصائیة لهذه الفرضیة الموضحة في الجداول    

من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في الدافع لإلنجاز،  بین الذكور واإلناث من المتأخرین دراسیاً  دالة إحصائیاً 

  .وبالتالي الفرضیة لم تحققت على مستوى عینة الدراسة

بین  دالة إحصائیاً نت عدم وجود فروق الدراسات التي بیّ  عدد من مع نتائج نتائج الدراسة الحالیة تتفقو    

إلى عدم وجود فروق دالة ) 1991(حیث توصلت دراسة دویدار الذكور واإلناث في الدافع لإلنجاز، 

وأشارت دراسة عبد الخالق ). 6، ص2003عن عبد الحمید، (إحصائیًا بین الجنسین في الدافعیة لإلنجاز 

عن بوجطو، (إلى عدم وجود فروق جوهریة في الدافع لإلنجاز بین الذكور واإلناث ) 1991(والنیال 

  ). 101-100، ص2008

عن عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین  Otero & al, 1992)وزمالئه وأسفرت نتائج دراسة أتیرو    

وكشفت دراسة الفزاري ). 141، ص2007عن بني یونس، (الطالب والطالبات في الدافعیة اإلنجاز 

). 43، ص2013عن الصبحیة، (عن عدم وجود تأثیر دال لمتغیر الجنس في الدافعیة لإلنجاز ) 1996(
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عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في دافعیة اإلنجاز الدراسي بین الجنسین ) 2002(وبّینت دراسة عطیة 

عدم وجود فروق بین  (Willke, 2004)وأظهرت نتائج دراسة ویلك ). 118، ص2013عن الجبوري، (

وتوصلت دراسة العساف والسعود ). 55، ص2011عن بركات وكفاح، (الجنسین في الدافعیة لإلنجاز 

فروق دالة إحصائیًا في درجات دافعیة اإلنجاز تعزى إلى متغیر النوع إلى عدم وجود ) 2007(

  . االجتماعي

إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في دافع اإلنجاز ترجع إلى ) 2007(وأشارت دراسة أبو حجلة    

عدم وجود فروق في الدافع لإلنجاز بین الذكور واإلناث من  )2009(الجنس، وأظهرت دراسة صرداوي 

عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین ) 2011(كما كشفت دراسة شلبي . میذ التعلیم الثانويتال

إلى عدم ) 2012(متوسطي درجات الذكور واإلناث على مقیاس الدافعیة لإلنجاز، وتوصلت دراسة قدوري 

  .وجود فروق دالة إحصائیًا بین الذكور واإلناث في الدافعیة لإلنجاز

عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في ) 2012(سمارة وسمارة والسالمات  وأسفرت دراسة   

إلى عدم وجود فروق دالة ) 2013(وتوصلت دراسة الفحل . مستوى دافعیة اإلنجاز تعزى إلى الجنس

إحصائیا بین متوسطي درجات الطالب  العادیین من الذكور واإلناث في التحصیل الدراسي على مقیاس 

  . ازدافعیة اإلنج

(1981(عمارة  :الدراسات مثل عدد مننتائج  خالفتأن نتائج الدراسة الحالیة  إإلّ     عن یوسف، ) 

(1983(كاستنال ). 102، ص2008 (1984(المري ). 101، ص2007عن بن زاهي، )  عن بن ) 

) 1989(حسن ). 100، ص2007عن بن زاهي، ) (1989(الشناوي ). 101-100، ص2007زاهي، 

(1991(عبد الفتاح ). 6، ص2003الحمید، عن عبد (  ,Lee)لي). 6، ص2003عن عبد الحمید، ) 

(1995(العمران ). 8، ص2003عن عبد الحمید، (  (1992 ).  71-70، ص2007عن أبو حجلة،) 

(1997(المشعان  (2010(العلوان والعطیات ). 104-103، ص2008عن بوجطو، )  عن الصبحیة، ) 

حیث ) 2012(، وحمري )2014(، القلهاتي Shekhar & Devi, 2012)شخار ودیفي ). 47، ص2013

أظهرت نتائج هذه الدراست وجود فروق بین الجنسین في   دافعیة اإلنجاز لصالح الذكور تارة، ولصالح 

  .اإلناث تارة أخرى
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د إلى وترى الباحثة أن عدم االختالف بین الذكور واإلناث من المتأخرین دراسیا في الدافع لإلنجاز یعو    

انخفاض ثقة كل من الذكور واإلناث في أدائهم، فهم یشعرون بأنهم غیر فاعلین وال یملكون القدرة أثناء 

أدائهم للمهام المختلفة المكلفین بها، وبذلك ال یسعون لتحقیق أهدافهم، كما وأنهم أقل سیطرة على المواقف 

واإلناث یتمیزون بالتفرد، حیث یجدون صعوبة المختلفة التي یتعرضون لها، فالمتأخرین دراسیا من الذكور 

في تكوین عالقات إیجابیة مع اآلخرین، وال یملكون ثقة في ذواتهم، ویمیلون إلى االعتماد على اآلخرین 

في مواجهة الصعوبات، وهذا ما یقلل من الدافع لإلنجاز لدیهم والذي ینعكس حتما على التحصیل 

     .الدراسي لدیهم

     :العاماالستنتاج -

یتضح مما تقدم أن نتائج الدراسة الحالیة سارت في اتجاه مما توقعناه في الفرضیات العامة األولى     

   بین فاعلیة الذات وكل من  داللًة إحصائیةً  والثانیة والثالثة وفرضیاتها الجزئیة حیث أظهرت العالقة

   .دراسیًا والمتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة ثانويالذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز لدى المتفّوقین 

الذكاء الوجداني فاعلیة الذات و  في داللًة إحصائیةً  المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین بین فروقال تظهر أكما    

وفرضیاتها  لصالح المتفّوقین دراسیًا، في حین أن نتائج الفرضیتین العامة الرابعة والخماسة لإلنجاز والدافع

، حیث لم ُتظهر الفروق  بین الذكور واإلناث من المتفّوقین توقعناهالجزئیة سارت في اتجاه مخالف مما 

   .داللًة إحصائیةً  لإلنجاز الذكاء الوجداني والدافعو  دراسیًا والمتأخرین في فاعلیة

  :على النحو التاليوجاءت نتائج الدراسة الحالیة 

المتفّوقین  لدى الذكاء الوجداني فاعلیة الذات ودرجات إحصائیًا بین درجات وجود عالقة موجبة ودالة- 1

الفرضیة العامة األولى وفرضیاتها الجزئیة  ت، حیث تحققدراسیًا والمتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي

  . على مستوى عینة الدراسة

المتفّوقین  دافع لإلنجاز لدىال جاتفاعلیة الذات ودر  وجود عالقة موجبة ودالة إحصائیًا بین درجات- 2

وفرضیاتها الجزئیة  ثانیةفرضیة العامة الال ت، حیث تحققدراسیًا والمتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي

  . على مستوى عینة الدراسة

المتأخرین من تالمیذ متوسط درجات المتفّوقین دراسیًا و  متوسط درجات بین وجود فروق دالة إحصائیاً - 3

الفرضیة  تحیث تحقق لصالح المتفّوقین، لإلنجاز الذكاء الوجداني والدافعو  فاعلیة في السنة الثالثة ثانوي

  . وفرضیاتها الجزئیة على مستوى عینة الدراسة لثةالعامة الثا
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المتفّوقین  اإلناث منمتوسط درجات الذكور و  متوسط درجات بین عدم وجود فروق دالة إحصائیاً - 4

وفرضیاتها  رابعةلم تتحقق الفرضیة العامة ال ، حیثلإلنجاز الذكاء الوجداني والدافعو  فاعلیة في دراسیاً 

  .الجزئیة على مستوى عینة الدراسة

المتأخرین  اإلناث منمتوسط درجات الذكور و  متوسط درجات بین عدم وجود فروق دالة إحصائیاً - 5

وفرضیاتها  خامسةلم تتحقق الفرضیة العامة ال لإلنجاز، حیث الذكاء الوجداني والدافعو  فاعلیة في دراسیاً 

 .الجزئیة على مستوى عینة الدراسة

  :خاتمة-

انطلقت الدراسة الحالیة من فكرتین أساسیتین وجهت العمل البحثي منذ البدایة حیث تتمثل الفكرة     

لإلنجاز  بفاعلیة الذات والذكاء الوجداني والدافع األولى في االهتمام المتزاید للباحثین في السنوات األخیرة

، وتمثلت الفكرة الثانیة في االختالف لسلوك الفرد عامة وسلوك المتعلم خاصة وموجهة دالة كمؤشرات

دراستهم لعالقة فاعلیة الذات بالذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز لدى عینة من  الذي ظهر بین الباحثین في

هذه تناوالتهم وطروحاتهم النظریة حول والمتأخرین من جهة، واالختالف الذي ظهر في المتفّوقین دراسیًا 

  .والنتائج التي توصلت إلیهاالمفاهیم 

ومن هذه المنطلقات اتجهت دراستنا الحالیة میدانیًا للبحث عن إجابة التساؤالت التي تضمنتها إشكالیة    

المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین  لدى الوجداني درجات الذكاءدرجات فاعلیة الذات و  الدراسة حول العالقة بین

 ثانیًا، الفروق بین المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین لدى دافع لإلنجازالودرجات  فاعلیة الذات بین درجات، أّوالً 

لفروق بین والدافع لإلنجاز ثالثًا، ا الوجداني الذكاءفاعلیة الذات و  المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین في كل من

الذكور واإلناث من  الذكور واإلناث من المتفّوقین دراسیًا في نفس المتغیرات السابقة رابعًا، الفروق بین

ومعالجة الموضوع من جوانبه النظریة وتحلیل المتأخرین دراسیًا في نفس المتغیرات السابقة خامسًا، 

، وأدوات فعلیةسة وعینتها االستطالعیة والالدرامكّوناته انطالقًا من منهجیة تم على أساسها تحدید منهج 

  . وأسالیب معالجة الموضوع میدانیًا وٕاحصائیاً 

وتبرز أهمیة هذه الدراسة في كونها أنها تناولت متغیرًا معرفیًا تمثل في فاعلیة الذات ومتغیرین غیر    

من سلوكیات األفراد  في تفسیر هما الذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز، حیث تساهم هذه المتغیرات معرفیین

  .السیما الدراسیة ت الحیاةفي مختلف مجاال اخفاقاتهم حیث نجاحاتهم أو
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المتعلم الدراسي وفي تحقیق طموحه ومشروعه  في تحصیل المعرفیة وغیر ذات تأثیر واضحفالعوامل    

یواجهونه من ضغوط نفسیة وما المقبلین على امتحان شهادة البكالوریا،  لدى التالمیذخاصة بو  الدراسیین

  .خوف من احتمالیة الرسوب في امتحان البكالوریاالو  ،واضطراب وقلق ،ومدرسیة وأسریة

یطلب منهم المهنیة، لذا  الجامعیة وبعدها للحیاة باإلضافة إلى أن هذه المرحلة هي التي تمهد للمرحلة   

كیف یشعرون ویفكرون ویحفزون أنفسهم، من الفاعلیة الذاتیة، فهي التي تحدد  أن یتمتعوا بمستوى عال

أما الفشل  ،ق یعكس فاعلیة الذات المرتفعةفالتفّو  .وهي التي تفسر النجاح أو الفشل في مواقف معینة

   .السابقة من الدراسات عدد منخفضة، وهذا ما أكده ذاتیةیعكس فاعلیة ف

لمسایرة مختلف المواقف التي التمتع بمهارات الذكاء الوجداني  طلب من هؤالء المتعلمینكما ی   

وتحویلها إلى  ،والقدرة على التحكم على االنفعاالت السلبیة رضون لها، ومواجهة مختلف الضغوط،یتع

ق في العدید من المجاالت، بالمقارنة فالمستوى العالي من الذكاء الوجداني یعكس التفّو  .إیجابیةانفعاالت 

  .أظهرته وبّینته مجموعة من الدراسات السابقةا وهذا م ذوي الذكاء الوجداني المنخفض، إلى

       واإلصرار  ،ومواجهة التحدیات ،من الدافع لإلنجاز من خالل المثابرة كما أن التمتع بمستوى عالٍ    

توى األداء لدى األفراد، ارتفاع مس إلىق، وبذل الجهد الالزم لتحقیق األهداف المسطرة، یؤدي على التفّو 

ذوي الدافع لإلنجاز بمقارنة  نجاحهم وتفّوقهم في مجاالت الحیاة سیما المجال الدراسي، وذلك وٕالى

  .  حیث أكدتها نتائج العدید من الدراسات السابقة المنخفض،

               الذكاء الوجدانيو ) 2007( فاعلیة الذات لمدني مقاییس ولتحقیق أهداف الدراسة تم االعتماد على   

والتي تم تطبیقها على عینة ) 2009( والدافع لإلنجاز لصالح الغامدي) 2002( لعبد المنعم أحمد الدردیر

تلمیًذ وتلمیذًة من المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة  500من عشوائیة طبقیة تكّونت 

ذكور  187(من المتأخرین منهم  392و) إناث 71ذكور و 37(من المتفّوقین منهم  108ثانوي بواقع 

  . وزو التابعة لمدیریة التربیة لوالیة تیزيالمتمدرسین بعدد من الثانویات ) إناث 205و

  :توصلت الدراسة الحالیة إلى النتائج التالیة ،بعد المعالجة اإلحصائیة البیاناتو    

قین الذكاء الوجداني لدى المتفّو درجات فاعلیة الذات و  درجات بین موجبة ودالة إحصائیاً د عالقة و وج-1

وهذه النتیجة تعني أنه كلما ارتفعت درجات فاعلیة الذات  .من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي والمتأخرین دراسیاً 
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یجة مع نتائج تهذه الن تتفقاارتفعت معها بالمقابل درجات الذكاء الوجداني لدى أفراد عینة الدراسة، و 

   .    من الدراسات السابقة مجموعة

وجود عالقة موجبة ودالة إحصائیًا بین درجات فاعلیة الذات ودرجات الدافع لإلنجاز لدى المتفّوقین -2

، وهذا یدل على أنه كلما ارتفعت درجات فاعلیة الذات والمتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي دراسیاً 

یجة مع نتائج عدد من           تهذه الن تتفقالدى أفراد العینة، و  لإلنجازارتفعت معها بالمقابل درجات الدافع 

   .     الدراسات السابقة

        بین متوسط درجات المتفّوقین دراسیًا ومتوسط درجات المتأخرین من  وجود فروق دالة إحصائیاً -3

ومعناه أن  .لصالح المتفّوقین لإلنجاز الذكاء الوجداني والدافعو  فاعلیة في تالمیذ السنة الثالثة ثانوي

عدد من الدراسات، إّال أنها خالفت  نتائج نتیجة هذه الدراسة مع واتفقتالفروق بین أفراد العینة جوهریة، 

  .عدد آخر من الدراسات السابقة

المتفّوقین  متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث من بین عدم وجود فروق دالة إحصائیاً -4

واتفقت نتیجة هذه الدراسة مع نتائج عدد من  .لإلنجاز الذكاء الوجداني والدافعو  فاعلیة في یاً دراس

  .الدراسات، إّال أنها خالفت عدد آخر من الدراسات السابقة

المتأخرین  متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث من بین عدم وجود فروق دالة إحصائیاً -5

واتفقت نتیجة هذه الدراسة مع نتائج عدد من  .الوجداني والدافع لإلنجازالذكاء و  فاعلیة في دراسیاً 

  .الدراسات، إّال أنها خالفت عدد آخر من الدراسات السابقة

البحوث والدراسات التي تناولت فاعلیة الذات في عالقتها بكل من الذكاء الوجداني -نستنتج مما تقدم أن   

بین الباحثین حول مسألة الفروق الفردیة بین الذكور واإلناث من  أظهرت نتائجها تضارباً - والدافع لإلنجاز

المتفّوقین دراسیًا والمتأخرین في فاعلیة الذات والذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز، وأن هذا الفروق لم تحسم 

  .بعد، وال یزال هذا المجال بحاجة إلى دراسات وبحوث أكثر في الثقافات المختلفة

لدیهم مستوى  قین والمتأخرین دراسیاً أن الذكور واإلناث من المتفّو  الحالیة الدراسة نتائج نتبیّ فقد    

           فاعلیتهم الذاتیة، ذلك أن كال الجنسین یتساوون في معتقدات السابقة الذكرمتغیرات المتقارب في 

ي التي تنعكس على األداء وفي كیفیة إدراكهم لمختلف األنشطة والمهام المدرسیة، وأن هذه المعتقدات ه

  . ال یوجد اختالف في فاعلیة الذات باختالف الجنسفلدیهم، 
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 منحت لألنثى نفس الفرص تقریبًا التي منحت للذكر الجزائري باإلضافة إلى الثقافة السائدة في المجتمع   

التي  مجاالتال بعضفي  وجودهاوالبروز في المجتمع من خالل  یة وتشجیع لمواصلة الدراسةستقاللامن 

والسیطرة على االنفعاالت  ذاتهالتعبیر عن ا ما یعكس قدرة الفتاة على ، وهذاكانت حكرًا للرجل سابقاً 

من أجل إنجاز  ومثابرتها، ثقتها في نفسهایساعد على تعزیز  مماوتحویلها إلى انفعاالت إیجابیة،  ،السلبیة

  .اة عامة، والمجال الدراسي خاصةفي مجاالت الحی مستویات عالیة من األداء بنجاح وتفوق

من نتائج الدراسات  مجموعة لحالیة وفي ضوء اتفاقها معوفي ضوء النتائج التي انتهت إلیها الدراسة ا   

  :السابقة أو في ضوء اختالفها مع مجموعة أخرى، یمكن اقتراح التطبیقات التربویة التالیة

          الذكاء الوجداني فاعلیة الذات و  المستقبلیة في مجالالتشجیع على إجراء المزید من الدراسات -

طلبة الجامعة وأساتذتهم، أو في قطاعات أخرى لإلنجاز لدى عینات أخرى من سلك التعلیم مثل  والدافع

    .من القطاع الصحي أو الصناعي أو اإلدارة العمومیة لفهم سلوك مستخدمیها

  لإلنجاز من خالل  والدافع فاعلیة الذات والذكاء الوجداني اتعلى مهار  وأساتذتهم علمینتالم تدریب-

  .مهاراتال هذه إعداد برامج ودورات تكوینیة أو ورشات عمل متخصصة تتضمن التدریب على

لإلنجاز  والدافع فاعلیة الذات والذكاء الوجداني في للمتفّوقین دراسیًا وأساتذتهم تصمیم برامج تدریبیة-

  .علیها هملتدریب

   فاعلیة الذات والذكاء الوجداني في للعادیین والمتأخرین دراسیًا وأساتذتهم یم برامج تدریبیةتصم-

  .علیها هملإلنجاز لتدریب والدافع

وتفتح الدراسة الحالیة المجال للعدید من التساؤالت التي تحتاج لمزید من البحوث والدراسات لإلجابة عنها 

  :المثال ال الحصر وهي كاآلتيوالتي یمكن ذكر البعض منها على سبیل 

للذكاء والمكّونات الفرعیة  لفاعلیة الذات بین المكّونات الفرعیة العاملیة دراسة تبحث عن العالقة-

  .الوجداني لدى المتفّوقین وغیر المتفّوقین من طالب الجامعة

 للدافع لإلنجاز ات الفرعیةوالمكّون لفاعلیة الذاتبین المكّونات الفرعیة  العاملیة دراسة تبحث عن العالقة-  

  .لدى المتفّوقین وغیر المتفّوقین من طالب الجامعة

وفقًا لإلنجاز  الوجداني والدافعفاعلیة الذات والذكاء  في طلبة جامعییندراسة تبحث عن الفروق بین  -

  .والتخصصالجنس  يلمتغیر 
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لإلنجاز  الوجداني والدافعفاعلیة الذات والذكاء  دراسة تبحث عن الفروق بین أساتذة التعلیم الجامعي في -

  .في التدریسة وفقًا لمتغیرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات األقدمی

عالقة فاعلیة الذات بمتغیرات أخرى مثل الكفاءة االجتماعیة ومستوى الطموح     دراسة تبحث عن  -

  .وقلق المستقبل وقلق البطالة لدى عینات مختلفة
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 .، دار الثقافة للنشر والتوزیعاألردن. المرشد التربوي). 2009(ربیع، مستعان هادي  -50

مجتمع العربي مكتبة ال عمان،. الطبعة األولى. علم النفس التربوي). 2008(ربیع، هادي مشعان  -51

 .للنشر والتوزیع

دمشق، . الطبعة الثانیة. -دراسة في سیكولوجیة التكیف–الصحة النفسیة ). 1969(الرفاعي، نعیم  -52

 .مطبعة طربین

. الطبعة السادسة. - دراسة في سیكولوجیة التكیف–صحة النفسیة ال). 1982(الرفاعي، نعیم  -53

 .دمشق، مطبعة ابن حیان

 .مكتبة الجامعة دمشق،. راسة في سیكولوجیة التوافقالصحة النفسیة، د). 1995(الرفاعي، نعیم  -54

 الورشة اإلقلیمیة حول. أدوات قیاس وتشخیص الموهوبین في األردن). 1996( فاروق ،الروسان -55

 .تعلیم الموهوبین والمتفوقین

الریماوي، محمد عودة والتل، شادیة أحمد والعتوم، عدنان یوسف وعالونه، شفیق فالح والبطش،  -56

یرة دار المس عمان،. الطبعة الثانیة. علم النفس العام). 2006(محمد ولید والزغول، رافع عقیل وآخرون 

 .للنشر والتوزیع والطباعة

أثر البرامج التدریبیة لذوي صعوبات التعلم في اإلنجاز ). 2008(شد الریموني، هیثم یوسف را -57

 .عمان، األدرن. الطبعة األولى. الدراسیة ومفهوم الذات

المصریة  مكتبة النهضة القاهرة،. الطبعة األولى .الدافعیة والتعلم). 2003(زاید، نبیل محمد  -58

 . للتوزیع
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 .عمان، األهلیة للنشر والتوزیع. ل بطيء التعلمتعلیم الطف). 1991(الزبادي، أحمد محمد وآخرون  -59

الطبعة . -التشخیص- التخلف الدراسي وصعوبات التعلم). 1988(الزراد، فیصل محمد خیر  -60

 .دمشق، المكتبة المركزیة. األولى

 .دار النفائس بیروت،. ف الدراسي وصعوبات التعلمالتخل). 1997(الزراد، محمد خیر الدین  -61

أسبابها وسبل (سیة مشكالت األطفال النفسیة والسلوكیة والدرا). 2005(الزغبي، أحمد محمد  -62

 .توزیع دار الفكر دمشق،). عالجها

  .القاهرة، عالم الكتب .الطبعة الثانیة. قاموس علم النفس). 1987(زهران، حامد عبد السالم  -63

القاهرة، عالم الكتب للنشر . نفسيالصحة النفسیة والعالج ال). 1995(زهران، حامد عبد السالم  -64

 .والتوزیع

 مصر،. الطبعة األولى. علم النفس المعرفي، دراسات وبحوث). 2001(الزیات، فتحي مصطفى  -65

 . الجزء األول. النشر للجامعاتدار 

. الطبعة األولى. علم النفس المعرفي، مداخل ونظریات). 2001(الزیات، فتحي مصطفى  -66

 . الجزء الثاني .لنشر للجامعاتدار ا مصر،

قون عقلیًا ذوو صعوبات التعلم، قضایا التعریف المتفّو ). 2002( الزیات، فتحي مصطفى -67

 .دار النشر للجامعات ،الطبعة األولى، القاهرة. والعالج والتشخیص

 عالم الكتب القاهرة،. لذوي االحتیاجات الخاصةالتدریس ). 2003(الزیتون، كامل عبد الحمید  -68

 . دار الفكر ،عمان. مدخل إلى تربیة المتمیزین والموهوبین). 2001( هایلالسرور، نادیة  -69

. الطبعة األولى. المنهج الدراسي الفّعال). 1991(سعادة، جودت أحمد وٕابراهیم، عبد اهللا محمد  -70

 .عمان، دار عمار

إبرد،  .الطبعة األولى. الذكاء االنفعالي وسیكولوجیة الطاقة الالمحدودة). 2008(سعید، سعاد جبر  -71

 .عالم الكتب الحدیث

دار  ،الطبعة األولى، عمان. قالموهبة والتفّو ). 2002( سالمة، عبد الحافظ وأبو مغلي، سمیر -72

 .الیازوردي العلمیة للنشر والتوزیع

. صعوبات التعلم االجتماعیة واالنفعالیة بین الفهم والمواجهة). 2009(سلیمان عبد الواحد، ابراهیم  -73

 .راك للنشر والتوزیعإیت. الطبعة األولى

 .قین بالمدرسة الثانویة بین الواقع والمأمولرعایة الطالب المتفّو ). 1993( سناء محمد ،سلیمان -74
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 .القاهرة، مكتبة زهراء الشرق. معجم التخلف العقلي). 2001(سلیمان، عبد الرحمن السید  -75
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. الطبعة األولى. تنمیته -تطبیقاته - الذكاء الوجداني، أسسه). 2007(السمدوني، السید ابراهیم  -77

 .ن، دار الفكر ناشرون وموزعونعما
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 .القاهرة، مكتبة األنجلو المصریة. وتأهیل غیر العادیین

مصر، مكتبة . الطبعة األولى. علم النفس المعرفي المعاصر). 1992(الشرقاوي، أنور محمد  -82

 .األنجلو المصریة

. الطبعة األولى. التربیة الخاصة وبرامجها العالجیة). 2011(الشریف، عبد الفتاح عبد المجید   -83

 .القاهرة، مكتبة األنجلو المصریة

. الطبعة األولى. مبادئ التوجیه واإلرشاد النفسي). 1999(شعبان، كاملة الفرخ وتیم، عبد الجابر  -84

 .عمان، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزیع

القاهرة، مكتبة النهضة . لموهوبین والمبدعینرعایة المتفوقین وا). 2002(محمود شقیر، زینب  -85

 .المصریة

سیكولوجیة الفئات الخاصة والمعوقین، الخصائص، صعوبات ). 2000(شقیر، زینب محمود  -86
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 .والنشر والتوزیع
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 .والتوزیع
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دار  ،بیروت. ق الدراسيالصحة النفسیة والتفّو ). 1990( مدحت عبد الحمید ،عبد اللطیف -103

 .النهضة

مصر، دار المعرفة . الصحة النفسیة والتفوق الدراسي). 1993(عبد اللطیف، مدحت عبد الحمید  -104
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الشخصیة، استراتیجیاتها، نظریاتها وتطبیقاتها اإلكلینیكیة ). 2000(عبد اهللا، محمد قاسم  -105
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 عمان،. الطبعة الثانیة. علم النفس المعرفي، النظریة والتطبیق). 2010(العتوم، عدنان یوسف  -108
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 .ن، دار الفكر ناشرون وموزعوناألرد. الطبعة الثانیة

دار الفكر للطباعة  عمان،. م الفاعل والتدریس الفّعالالمعل). 1996(عدس، محمد عبد الرحیم  -110

 .والنشر

دار المسیرة للنشر والتوزیع  األردن،. المشكالت الصفیة). 2002(العمایرة، محمد حسن  -111

 .والطباعة

دار المناهج  عمان،. الطبعة األولى. خر الدراسيسیكولوجیة التأ). 2006(عواد، یوسف ذیاب  -112

 . للنشر والتوزیع

 .عمان، دار المناهج. سیكولوجي التأخر الدراسي). ت.ب(عواد، یوسف ذیاب  -113

الطبعة . الصحة النفسیة في ضوء علم النفس واإلسالم). 1986(عودة، محمد ومرسي، كمال  -114

 .الكویت، دار القلم. الثانیة

 .بیروت، دار الجامعیة. علم النفس الفیزیزلوجي). 1981(عوض، عباس محمود  -115

. الطبعة األولى. ة التربویةالقیادة والدافعیة في اإلدار ). 2006(عیاصرة، علي أحمد عبد الرحمن  -116

 . دار الحامد للنشر والتوزیع عمان،
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الطبعة . مشكالت الطفولة والمراهقة أسسها الفسیولوجیة والنفسیة). 1993(العیسوي، عبد الرحمن  -117

 .علوم العربیة للطباعة والنشردار ال لبنان،. األولى

الدار . والبادیة میدانیة في المدینة- التخلف الدراسي، دراسة نظریة). 1991(غریب، عبد الكریم  -118

 .مطبعة إفریقیا للنشر لبیضاء المغرب،ا

اإلرشاد النفسي ). 2002(القاضي، یوسف مصطفى وفطیم، لطفي محمد وحسین، محمود عطا  -119

 .دار المریخ للنشر بیة السعویة،المملكة العر . والتوجیه المدرسي، الریاض

. -مخصائصهم واكتشافهم ورعایته–الموهوبون والمتفوقون ). 2005(القریطي، عبد المطلب  -120

 .القاهرة، دار الفكر العربي

مصر، . الطبعة األولى. دافعیة اإلنجاز وقیاسها). 1979(قشقوش، ابراهیم ومنصور، طلعت  -121

 .مكتبة األنجلو مصریة

التربوي، النظریة أساسیات علم النفس ). 2006(القضاة، محمد فرحان والترتوري، محمد عوض  -122

 .دار الحامد للنشر عمان،. والتطبیق

دار  األردن،. الطبعة األولى. فس العامعلم الن). 2002(یوسف وعدس، عبد الرحمن قطامي،  -123

 . الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

عمان، دار الشروق للنشر . سیكولوجیة التعلم الصفي). 2000(قطامي، یوسف ونایفة قطامي  -124

 .والتوزیع

یة األطفال ذوي سیكولوج). 2007(القمش، مصطفى نوري والمعایطة، خلیل عبد الرحمن  -125

یرة للنشر والتوزیع دار المس األردن،. الطبعة األولى. مقدمة في التربیة الخاصة. االحتیاجات الخاصة

 . والطباعة

 .مؤسسة شباب الجامعة للنشر اإلسكندریة،. ت علم النفس التربويأساسیا). 2006(كامل، طارق  -126

مكتبة  ة،وسف میخائیل أسعد، القاهر ترجمة ی. تربیة الموهوب والمتخلف). 1971(كروشانك، بول  -127

 .األنجلو المصریة

الطبعة . علم النفس التربوي وتطبیقاته في مجال التربیة الخاصة). 2004(كوافحة، تیسیر مفلح  -128

 . یرة للنشر والتوزیع والطباعةدار المس األردن،. األولى

 .اإلسالمي الریاض، المكتب. الذكاء العاطفي والصحة العاطفیة). 2007(مأمون، مبیض  -129
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اإلسكندریة، دار الجامعیة . السلوك التنظیمي، مدخل بناء المهارات). 2003(ماهر، أحمد  -130

 .للطباعة والنشر والتوزیع

. التدریس العالجي لصعوبات التعلم والتأخر الدراسي). 2005(متولي خضر، عبد الباسط  -131

 .القاهرة، دار الكتاب الحدیث

". محاولة تفسیریة"ه السلوك االجتماعي ودینامیت). 2006(مجدي، أحمد محمد عبد اهللا  -132

 .دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع اإلسكندریة،

الطبعة . الذكاء الوجداني والتفكیر االبتكاري عند األطفال). 2009(محمد، عال عبد الرحمن  -133

 .ن، دار الفكر ناشرون وموزعونعما. األولى

دار  مكتبة عمان،. الطبعة األولى. نفس التربوي وتطبیقاتهعلم ال). 2004(محمد، محمد جاسم   -134

 . الثقافة للنشر والتوزیع

غریب للطباعة والنشر  القاهرة، دار. الدافعیة لإلنجاز). 2000(مدحت، عبد الطیف محمد  -135

 .والتوزیع

. االختبارات والمقاییس في العلوم النفسیة والتربویة). 2002(مراد، صالح وسلیمان، أمین علي  -136

 .القاهرة، دار الكتاب الحدیث

 الجزائر،). 3(الجزء . ي علم النفسبحوث ودراسات متخصصة ف). 2007(معمریة، بشیر  -137

 .منشورات الحبر

 .والتأهیل آفاق الرعایة .الموهوبون). 2000(لتویجري، محمد او   منصور، عبد المجید سید -138

 .ونظریاته، جامعة دمشق، كلیة التربیة، منشورات جامعة دمشق التعلم). 1992(منصور، علي  -139

 .تهامة، جّدة. قراءات في مشكلة الطفولة). 1984(منصور، محمد جمیل  -140

 عمان، األردن،). آثاره وطرق عالجهأسبابه، (التأخر الدراسي ). 2015(منصوري، مصطفى  -141

  .دار أسامة للنشر والتوزیع

دار  القاهرة،. الدافعي، دراسات وبحوث علم النفس). 1994(موسى، رشاد علي عبد العزیز  -142

 .النهضة العربیة

مدینة الملك عبد العزیز للعلوم . برنامج الكشف عن الموهوبین ورعایتهم). 2000(النافع، عبد اهللا  -143

 .والتقنیة
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الشركة العربیة المتحدة للتسویق  القاهرة،. الذكاء الوجداني). 2009(نخبة من المتخصصین  -144

 .لتوریداتوا

الكتاب  .دار الفرقان ،الطبعة الثالثة، عمان. س التربويعلم النف). 1986( نشواتي، عبد المجید -145

 .الحدیث

. الطبعة األولى. مدرسيتدني مستوى التحصیل واإلنجاز ال). 2004(نصر اهللا، عمر عبد الرحیم  -146

 .دار وائل للنشر عمان،

 .القاهرة، مكتبة النهضة العربیة. التربوي والمهني التوجیه). 1959(هنا، عطیة محمود  -147

  :المجالت العلمیة-

مهارات التعلم ودافعیة اإلنجاز كمتغیرات وسیطة بین التفاعل ). 2011(أبو المعاطي، ولید محمد  -148

مجلة كلیة التربیة (دراسات تربویة ونفسیة . الصفي واالستدالل المنطقي لدى طلبة كلیة الحاسبات

 ).70(، )بالزقازیق

المكونات العاملیة للذكاء االنفعالي لدى عینة من ). 2004(أبو المكارم، محمد حسین جاد اهللا  -149

، ص ص    )3( 14دراسات نفسیة، . المتفوقین أكادیمیا وغیر المتفوقین من طالب التعلیم الثانوي

281-336. 

الذكاء االنفعالي لدى الطلبة الموهوبین والمتفوقین الملتحقین ). 2010(زیتون، جمال  أبو -150

مجلة العلوم التربویة النفسیة، جامعة البحرین، . بالمدارس الخاصة في ضوء بعض المتغیرات الدیموغرافیة

11)4.( 

 .دارة العامةمعهد اإل: المملكة العربیة السعودیة. رعایة المتأخرین دراسیا. أبو سالم، محمد -151

المجلة . إعداد برنامج لرعایة األطفال المتفوقین عقلیا). 1986(أبو عالم، رجاء والعمر، بدر  -152

 .27-26، ص ص )11( 3التربویة، كلیة التربیة، جامعة الكویت، 

فاعلیة الذات وعالقتها بضغوط الحیاة لدى الطالبات ). 2012(أبو غالي، عطاف محمود  -153

 ).1(20مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات التربویة والنفسیة، . قصىالمتزوجات في جامعة األ

العدالة المدرسیة وعالقتها بالفاعلیة الذاتیة ). 2010(أبو غزال، معاویة وعالونه، شفیق فالح  -154

مجلة جامعة دمشق، . دراسة تطوریة: المدركة لدى عینة من تالمیذ المدارس األساسیة في محافظة إربد

 .ن، األدر )4( 26
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مكونات الذكاء االجتماعي والوجداني والنموذج العالقي بینها ). 2007(أبو هاشم، السید محمد  -155

 ).76(18مجلة كلیة التربیة، ". دراسة مقارنة"لدى طالب الجامعة المصریین والسعودیین 

لبحوث  Meta- analysisمؤشرات التحلیل البعدي ). 2005(أبو هاشم، السید محمد حسن  -156

مركز بحوث كلیة التربیة بجامعة الملك السعود المملكة العربیة . فعالیة الذات في ضوء نظریة باندورا

 .السعودیة

أثر استخدام بعض ). 2011(أبو هدروس، یاسرة محمد أیوب والفرا، معمر رحیم سلیمان  -157

صیل الدراسي لدى التالمیذ استراتیجیات التعلم النشط على مستوى دافعیة اإلنجاز والثقة بالنفس والتح

 .130 -89، ص ص )1( 13مجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم االنسانیة، . بطيء التعلم

مجلة المعلم العربي . الخارجي للسلوك-دافعیة اإلنجاز والضبط الداخلي). 1997(األحمد، أمل  -158

 ).تصدر عن وزارة التربیة(

النمو النفسي واالجتماعي للطفل : ل مرآة المجتمعاألطفا). 1986(اسماعیل، محمد عماد الدین  -159

مجلة عالم المعرفة، تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، . في سنواته التكوینیة

 .العدد الثاني

األحداث الضاغطة وعالقتها بفاعلیة الذات لدى طلبة ). 2012(آل دهام، باسم رسول كریم  -160

 ).203(ستاذ، األ. المرحلة اإلعدادیة

الفرق بین الطالبات المتفوقات والمتأخرات دراسیا في ). 2012(الببیلي، جومانة محمد خیر  -161

. دراسة على طالبات كلیة العلوم جامعة الملك عبد العزیز المملكة العربیة السعودیة: األسالیب المعرفیة

 .98- 45 ص ص ،)1(11دراسات عربیة في علم النفس، 

استراتیجیات التعلم المنظم ذاتیا وعالقتها بكل من فعالیة الذات ). 2007(ید بدوي، منى حسن الس -162

وتصورات التعلم لدى مرتفعي ومنخفضي التحصیل األكادیمي من طالب المرحلة الجامعیة في بیئات 

 .، القاهرة)1(الجزء ) 31(جامعة عین الشمس،  -مجلة كلیة التربیة. تعلیمیة وثقافیة مختلفة

الكفایات التعلیمیة لدى المعلمین ومستوى ممارستهم لها ). 2011(كفاح، حسن بركات، زیاد و  -163

 ).1( 24مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، . وعالقتها بالدافعیة لإلنجاز

التكیف األكادیمي وعالقته بالكفاءة الذاتیة العامة لدى طلبة كلیة ). 2010(بني خالد، محمد  -164

 ص ص ،)2(24، )العلوم االنسانیة(مجلة جامعة النجاح واألبحاث . جامعة آل البیتالعلوم التربویة في 

413- 432. 
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مجلة الرواسي، باتنة، الجزائر، . أسبابه وعالجه: التخلف الدراسي). 1991(تعوینات، علي -165

 ).1(العدد

فاعلیة الذات وعالقتها بالتوافق المهني وجودة األداء لدى ). 2013(حجازي، جولتان حسن  -166

المجلة األردنیة في العلوم التربویة، . معلمات غرف المصادر في المدارس الحكومیة في الضفة الغربیة

 .433- 419، ص ص )4(9

فاعلیة برنامج قائم على ). 2014(حسن، نعمة عبد السالم وشرف، إیمان عبد اهللا محمد  -167

 ).1(، الجزء )3(التربویة،  العلوم. األنشطة المتكاملة لخفض العزلة االجتماعیة لدى الطفل الموهوب

الكفاءة الذاتیة في تدریس العلوم لدى معلمي المرحلة األساسیة ). 2009(حسونة، سامي عیسى  -168

 .149 - 122 ص ص ،)2(13). سلسلة العلوم االنسانیة(مجلة جامعة األقصى . الدنیا قبل الخدمة

رس االبتدائیة من وجهة أسباب التأخر الدراسي لدى تالمیذ المدا). 2012(حسین، إخالص علي  -169

 ).44(مجلة الفتح، . نظر المعلمین

الفروق في مستوى فاعلیة الذات لدى ). 2014(حمادنة، برهان محمود وشرادقة، ماهر تیسیر  -170

مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث . عینة أردنیة من الطلبة المعوقین سمعیا في جامعة الیرموك

 ).5(2والدراسات التربویة والنفسیة، 

عالقة الفاعلیة الذاتیة المدركة باالكتئاب والتوتر لدى طلبة ). 2000(حمدي، نزیه وداود، نسیمة  -171

 .131-118، ص ص )1(27دراسات العلوم التربویة، . كلیة العلوم التربویة في الجامعة األردنیة

 دار. التفوق دور المدرسة الحدیثة في تربیة اإلبداع ورعایة). 2003( مصري عبد الحمید ،حنورة -172

 ، ص ص)2( 28 دراسة استطالعیة، مجلة علم النفس، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،. الوفاء

51-54. 

. یجب أن تبدأ في مرحلة ما قبل المدرسة: رعایة المتفوقون عقلیا). 1999(الحوراني، محمد  -173

 .75-66، ص ص )30(مجلة التربیة، 

مجلة دراسات . وجداني هل هو مفهوم جدید في علم النفسالذكاء ال). 2001(الخضر، عثمان  -174

 ).1( 12نفسیة، 

مجلة األخصائیین . هل هو مفهوم جدید؟: الذكاء الوجداني). 2002(الخضر، عثمان محمود  -175

 ).1(12، )رانم(النفسانیین المصریة 
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مجلة العلوم . أكثر سعادة هل األذكیاء وجدانیا هم). 2007(الخضر، عثمان والفضلي  -176

 .)2(35. االجتماعیة بالكویت

مجلة كلیة . أسالیب المواجهة وعالقتها بفاعلیة الذات لدى طالبة الجامعة. الدباج، ندى عبد باقر -177

 ).79(19التربیة األساسیة، 

دراسة لبعض المتغیرات النفسیة لدى المتفوقات ). 1996(الدسوقي، روایة محمود حسین  -178

تصدر عن الهیئة المصریة العامة للكتاب، : مجلة علم النفس. تحصیلیا من طالبات الجامعةوالمتخلفات 

 .38-20، ص ص )38(

الذكاء االنفعالي وعالقته بالتحصیل الدراسي والقدرة على التفكیر ). 2001(راضي، فوقیة  -179

 .204-171 ، ص ص)45(مجلة كلیة التربیة بجامعة منصورة، العدد . االبتكاري لدى طالب الجامعة

دراسة الفروق في الذكاء الوجداني لدى طلبة التعلیم المفتوح في ). 2011(الرخیلي، غسان  -180

 .278-233، ص ص )3( 27مجلة جامعة دمشق، . جامعة دمشق وفقا لبعض المتغیرات

استراتیجیات التعلم المنظم ذاتیا وفاعلیة الذات لدى المتفوقین ). 2009(رزق، محمد عبد السمیع  -181

 ).1(، الجزء )71. (جامعة المنصورة - مجلة كلیة التربیة. ا والعادیین من طالب الجامعةدراسی

مجلة العلوم . الذكاء العاطفي وعالقته بالتكیف مع الحیاة الجامعیة). 2011(الرفوع، محمد  -182

 .115- 84، ص ص )2( 12التربویة والنفسیة، جامعة البحرین، 

دراسة –المتفوقون دراسیا في جامعة دمشق، واقعهم، حاجاتهم، مشكالتهم ). 2001(زحلوق، مها  -183

 .55-11، ص ص )1( 17مجلة جامعة دمشق، . -میدانیة

شؤون . نحو برنامج لتربیة المتفوقین عقلیا سوریة نموذجا). 1998(زحلوق، مها ابراهیم  -184

 .157-127، ص ص )57(اجتماعیة، 

فاعلیة الذات اإلبداعیة لدى الطلبة الموهوبین ومعلمیهم في ). 2014( الزغبي، أحمد محمد -185

 .488 -475، ص ص )4( 10المجلة األردنیة في العلوم التربویة، . األدرن

أثر التدریب في العزو السببي ومستوى التحصیل الدراسي في الكفاءة ). 2011(الزق، أحمد یحي  -186

 ).2( 38دراسات، العلوم التربویة، . ظبة على الدراسةالذاتیة األكادیمیة المدركة للطلبة والموا

الذكاء الوجداني وعالقته بالضغوط الحیاتیة لدى طلبة جامعة ). 2014(الزهراني، عبد اهللا أحمد  -187

 ).3(41دراسات العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة، . الملك السعود
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إلنجاز الدراسي لدى طالبات كلیة عالقة فاعلیة الذات والفرع األكادیمي بدافع ا. سالم، رفقة خلیف -188

 ).23(مجلة البحوث التربویة والنفسیة، . عجلون الجامعیة

عالقة ). 2012(سالم، هبة اهللا محمد الحسن وقمبیل، كبشور كوكو والخلیفة، عمر هارون  -189

دافعیة اإلنجاز بموضع الضبط ومستوى الطموح والتحصیل الدراسي لدى طالب مؤسسات التعلیم العالي 

 ).4( 3المجلة العربیة لتطویر التفوق، . بالسودان

الفشل المدرسي وعالقته بالمعنى الذي یلحقه كال من الذكر واألنثى في ). 1998(سعادة  -190

 .L’enfant et l’école, revue semestrielle éditée par l’imp, N°1, volume 2. المدرسة

مجلة الوحات للبحوث والدراسات، . - كفاءاتمقاربة بال–الذكاء االنفعالي ). 2009(سعاده، رشید  -191

 .154 -135ص ص 

التنافر المعرفي والمسؤولیة االجتماعیة ). 2016(سالمة، ثاریا عبد الحمید وغباري، ثائر أحمد  -192

المجلة األردنیة في العلوم . لدى طلبة الجامعة الهاشمیة في ضوء متغیري النوع االجتماعي والكلیة

 .43- 31، ص ص )1(12االجتماعة، 

مدى فاعلیة برنامج تدریبي في تنمیة المهارات اللغویة لدى عینة ). 1996(سلیمان، عزة محمد  -193

 .رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة عین الشمس. من المعاقین عقلیا من فئة القابلین للتعلم

درجة تقدیر معلمي المرحلة ). 2012(سمارة، هتوف وسمارة، علي والسالمات، محمد خیر  -194

. األساسیة الدنیا في المدارس التابعة لمدیریة تربیة لواء الرصیفة لذواتهم وعالقتها بالدافعیة لإلنجاز لدیهم

 ).3( 26، ص ص )العلوم االنسانیة(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

. اإلنتاجیة والعوامل المؤثرة فیها). 1996(السهالوي، عبد اهللا عبد العزیز والنویصر، خالد رشید  -195

 .ة جامعة الملك سعود، المجلد الثامنمجل

ظاهرة التأخر الدراسي في الریاضیات لدى الطلبة الذین ). 1989(الشرعبي، محمد عبد الغني  -196

 .جامعة الیرموك، كلیة التربیة والفنون، قسم التربیة. انهوا المرحلة االبتدائیة في األردن

- راسي وعالقته بدافعیة اإلنجاز عزو النجاح والفشل الد). 2000(الصافي، عبد اهللا بن طه  -197

مجلة جامعة أم القرى للعلوم . -دراسة على عینة طالب الجامعة المتفوقین والمتأخرین دراسیا بمدینة أبها

 ).2( 12التربویة واالجتماعیة واالنسانیة، 

دافع اإلنجاز وتقدیر الذات وعالقتهما بالتحصیل الدراسي لدى تالمیذ ). 2011(صرداوي، نزیم  -198

 ).6(دراسات نفسیة وتربویة، مخبر تطویر الممارسات النفسیة والتربویة، العدد . علیم الثانويالت
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التحمل النفسي وعالقته بفاعلیة الذات ). 2012(ضاري، میسون كریم والدلیمي، اسماعیل طه  -199

 ).34(مجلة البحوث التربویة والنفسیة، ). بحث مستقل من أطروحة الدكتوراه(لدى طلبة جامعة بغداد 

الدافعیة لإلنجاز وعالقتها بكل من توكید الذات وبعض ). 2003(عبد الحمید، ابراهیم شوقي  -200

، 23المجلة العربیة لإلدارة، مجموعة . المتغیرات الدیموغرافیة لدى عینة من شاغلي الوظائف المكتبیة

    .جامعة القاهرة). 1(العدد 

. لدافع لإلنجاز وعالقته بالقلق واالنبساطا). 1992(عبد الخالق، أحمد والنیال، مایسة أحمد  -201

 .مجلة دراسات نفسیة، الجزء الرابع

فاعلیة الذات وعالقتها بكل من مستوى الطموح ودافعیة ). 1993(عبد العال، عبد العال عجوة  -202

 .339- 317، ص ص )18(مجلة كلیة التربیة، جامعة طانطا، . اإلنجاز

مجلة . ق لذاته ولنظرة اآلخرین، دراسة مقارنةالمتفّو  إدراك التلمیذ). 1999( سمیرة ،عبد الوهاب -203

 .80-62 ص ص ،)4( 12، التربیة كلیة

الهیئة . مجلة علم النفس. الذكاء االنفعالي مفهومه وقیاسه). 2001(عثمان، فاروق ورزق، محمد  -204

 .76-24، ص ص )61( 15المصریة العامة للكتاب، 

ین مكونات القدرة على حل المشكالت االجتماعیة تحلیل المسار للعالقة ب). 2001(العدل، عادل  -205

مجلة كلیة التربیة، جامعة عین الشمس، الجزء األول، . وكل من فعالیة الذات واالتجاه نحو المخاطرة

 .178- 121، ص ص )25(العدد 

العالقة بین مصادر سلطة مدیري المدارس الثانویة ). 2007(العساف، لیلى والسعود، راتب  -206

دن كما یراها المعلمون ودافعیة اإلنجاز لدیهم واختالف هذه العالقة باختالف النوع العامة في األر 

 .87 - 69، ص ص  )1( 3المجلة األردنیة في العلوم التربویة، . االجتماعي والخبرة للمعلمین

اإلعتقاد بفعالیة الذات والتمكین من السلطة للمعلمین ). 2007(عطاري، عارف وجبران، علي  -207

 .249 - 235 ص ص ،)3(3المجلة األردنیة في العلوم التربویة، . ربد شمال األردنفي محافظة إ

الذكاء الوجداني ). 2009(العقاد، عصام عبد اللطیف عبد الهادي وعبد اهللا، هشام ابراهیم  -208

 .مجلة علم النفس والعلوم االنسانیة. وعالقته بفاعلیة الذات لدى عینة من طالب الجامعة

العالقة بین فاعلیة الذات ودافعیة اإلنجاز ). 2006(وسحلول، محمد عبد اهللا العلي، نصر محمد  -209

مجلة جامعة القرى للعلوم التربویة . وأثرهما في التحصیل األكادیمي لدى طلبة الثانویة في مدینة صنعاء

 ).1(18واالجتماعیة واالنسانیة، 



 
368 

اشتقاق معاییر أردنیة  ).2013(العویدي، علیا محمد صالح والروسان، فاروق فارع قفطان  -210

. نسخة الشباب للذكاء العاطفي في عینة أردنیة من الطلبة العادیین والموهوبین: أون -لمقیاس بار

 .، الجامعة األردنیة2، الملحق 40دراسات العلوم التربویة، 

الذكاء الوجداني وتأثیره على ). 2006(عیسى، جابر محمد عبد اهللا ورشوان، ربیع عبده أحمد  -211

 ،)4(12مجلة دراسات تربویة واجتماعیة، . التوافق والرضا عن الحیاة واإلنجاز األكادیمي لدى األطفال

 .130 -45 ص ص

مجلة كلیة . دراسة مسحیة لواقع رعایة المتفوقین بدولة الكویت). 1994(الغانم، عبد العزیز  -212

 .189-145، ص ص )25(التربیة، جامعة منصورة، 

الذكاء العاطفي لدى الموهوبین والعادیین من طلبة المرحلة ). 2011(م الغرایبة، سالم علي سال -213

، )سلسلة الدراسات االنسانیة(مجلة الجامعة االسالمیة . المتوسطة في منطقة القصیم، دراسة مقارنة

 .596 -576 ص ص ،)1(19

التحصیل العالقة بین المهارات االجتماعیة وفعالیة الذات وأثرهما على ). 2012(غماري، فوزیة  -214

 ).13(معارف مجلة علمیة محكمة، السنة السابعة . الدراسي لدى تالمیذ مرحلة التعلیم المتوسط

دراسة مقارنة بین المتفوقین والعادیین من الجنسین : دافعیة اإلنجاز). 1999(الفحل، نبیل محمد  -215

، )49(العامة للكتاب، مجلة علم النفس، الهیئة المصریة . في التحصیل الدراسي في الصف األول والثاني

 .84-70ص ص 

الذكاء الوجداني وعالقته بجودة ). 2012(الفرا، اسماعیل صالح والنواجحة، زهیر عبد الحمید  -216

مجلة . الحیاة والتحصیل الدراسي لدى الدارسین بجامعة القدس المفتوحة بمنطقة خان یونس التعلیمیة

 .90 -57 ص ص ،)2(14جامعة األزهر بغزة سلسلة  العلوم اإلنسانیة، 

 .منشورات جامعة قاریونس لیبیا. اإلدارة المدرسیة المعاصرة). 1994(الفقي، عبد المؤمن فرج  -217

الذكاء الوجداني وعالقته باالندماج الجامعي لدى طلبة ). 2012(القاضي، عدنان محمد عبده  -218

 ).4(المجلة العربیة لتطویر التفوق، . كلیة التربیة جامعة تعز

. قون عقلیًا، مشكالتهم في البیئة األسریة والمدرسیةالمتفّو ). 1989( عبد المطلب أمین ،القریطي -219

 .113-84 ص ص ،)2( 3مجلة العلوم التربویة والنفسیة، 

اإلدراك الحسي الحركي ). 2009(القیسي، عبد الغفار عبد الجبار والدلیمي، سوسن حسن غالي  -220

 ).23(مجلة البحوث التربویة والنفسیة، . المدارس اإلعدادیة لدى الطلبة المتفوقین والمتأخرین دراسیا في
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. دراسة مسحیة للمظاهر السلوكیة المرتبطة بالتأخر الدراسي). 1995(الكاشف، ایمان محمد  -221

 ).36(مجلة علم النفس، القاهرة، الهیئة العامة المصریة للكتاب، العدد

مجلة أبحاث . ى الطلبة المتمیزینالذكاء االنفعالي لد). 2010(الكیكي، محسن محمود أحمد  -222

 ).1(1كلیة التربیة األساسیة، 

فعالیة الذات األكادیمیة وعالقتها ببعض سمات الشخصیة لدى ). 2010(المخالفي، عبد الكریم  -223

 .26مجلة جامعة دمشق، ". دراسة میدانیة على عینة من طلبة جامعة صنعاء"الطلبة 

أثر التعزیز في تنمیة دافعیة اإلنجاز لدى ). 2014( مخیمر، سمیر كامل والعبسي، سمیر ابراهیم -224

، )سلسلة العلوم اإلنسانیة(مجلة جامعة األقصى . عینة من طالب الصف العاشر في قواعد اللغة العربیة

 .174-145 ص ص ،)2(18

نمط الشخصیة الهادف المهیمن وعالقته بالدافعیة لإلنجاز، دراسة ). 2014(مرنیز، عفیف  -225

دراسات نفسیة وتربویة، مختبر . لدى تالمیذ المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي مستغانم میدانیة مقارنة

 .تطویر الممارسات النفسیة والتربویة

فاعلیة الذات وعالقتها بكل من الدافعیة لإلنجاز والذكاء ). 2007(المزروع، لیلى بنت عبد اهللا  -226

 ).4(8العلوم التربویة والنفسیة،  مجلة. الوجداني لدى عینة من طالبات جامعة أم القرى

الذكاء االنفعالي وعالقته بكل من التحصیل األكادیمي ). 2009(المساعید، أصالن صبح    -227

مجلة جامعة الشارقة للعلوم االنسانیة . ودافع اإلنجاز لدى طلبة الجامعة في ضوء بعض المتغیرات

 .واالجتماعیة، األردن

الذكاء االنفعالي وعالقته ببعض المتغیرات االنفعالیة  ).2008(المصدر، عبد العظیم سلیمان  -228

 -587 ص ص ،)1(16، )سلسلة الدراسات االنسانیة(مجلة الجامعة االسالمیة . لدى طلبة الجامعة

632. 

بحوث . الذكاء االجتماعي والوجداني والقرن الواحد والعشرین). 2003(المغازي، ابراهیم محمد  -229

 .ورةومقاالت، مكتبة اإلیمان المنص

العالقة بین سلوك المعلم ودرجة تأثیره في التحصیل األكادیمي للطالب ). 1988( مقابلة، نصر -230

-56 ، ص ص)4( 25 الكویت، مركز البحوث التربویة والمناهج، مجلة التربیة،. الملقب وغیر الملقب

72. 
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والتحصیل تأثیر خبرات السكن الداخلي على اضطرابات السلوك ). 2008(ملحم، سامي محمد  -231

مجلة علمیة  -البصائر. الدراسي ودافعیة اإلنجاز لدى طالبات كلیة التربیة بعبري في سلطنة عمان

 ).2( 12محكمة، 

الذكاء االنفعالي وعالقته بالتحصیل الدراسي لدى عینة من المتفوقین ). 2010(المللي، سهاد  -232

). تفوقین والعادیین في مدینة دمشقدراسة میدانیة على طلبة الصف العاشر من مدارس الم(والعادیین 

 ).3(26مجلة جامعة دمشق، 

الكفاءة الذاتیة وعالقتها بالتوافق الدراسي لدى ). 2014(میدون، مباركة وأبي مولود، عبد الفتاح  -233

. عینة من تالمیذ مرحلة التعلیم المتوسط، دراسة میدانیة على عینة من التالمیذ بمتوسطات مدینة ورقلة

 ).17(النسانیة واالجتماعیة، مجلة العلوم ا

فعالیة الذات وعالقتها ببعض السمات الشخصیة لدى ). 2006(النشاوي، كامل أحمد اإلمام  -234

مؤتمر التعلیم النوعي ودوره في التنمیة البشریة في عصر العوملة بجامعة . طالب كلیة التربیة النوعیة

 .المنصورة

إرشادي في تنمیة الذكاء الوجداني لدى  أثر برنامج). 2010(النعیمي، هادي صالح رمضان  -235

 ).2(10مجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیة، . طلبة كلیة التربیة

أثر استخدام البرمجة اللغویة العصبیة في تنمیة دافعیة إنجاز المعلم ). 2011(الهلول، اسماعیل  -236

 ).22(مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، . الفلسطیني

فاعلیة الذات مدخل لخفض أغراض القلق وتحسین ). 2012( شاهین بر صادقصا هیام، -237

 ).4(28مجلة جامعة دمشق، . التحصیل الدراسي لدى عینة من التالمیذ ذوي صعوبات التعلم

جامعة –دراسة تحلیلیة لظاهرة التأخر الدراسي لطالب كلیة الزراعة ). 2010(یحي، علي زهران  -238

 .جامعة المنیا). المواجهةالمن التشخیص إلى (المنصورة 

الكفاءة الذاتیة المدركة وعالقتها بالدافعیة لإلنجاز والتحصیل ). 2012(یعقوب، نافذ نایف  -239

مجلة العلوم ). المملكة العربیة السعودیة(األكادیمي لدى طالب كلیات جامعة الملك خالد في بیشة 

 ).3(13التربویة والنفسیة، 

المهارات االجتماعیة وعالقتها بالكفاءة الذاتیة المدركة ). 2013(الیوسف، رامي محمود  -240

والتحصیل الدراسي العام لدى عینة من طلبة المرحلة المتوسطة في منطقة حائل بالمملكة العربیة 
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، )1( 21مجلة الجامعة االسالمیة للدراسات التربویة والنفسیة، . السعودیة في ضوء عدد من المتغیرات

 .365 -327ص ص 

  :ل الجامعیةالرسائ-

أثر نموذج تسریع تعلیم العلوم على التحصیل ودافع ). 2007(أبو حجلة، أمل أحمد شریف  -241

رسالة ماجستیر غیر . اإلنجاز ومفهوم الذات وقلق االختبار لدى طلبة الصف السابع في محافظة قلقیلیة

 .منشورة، جامعة النحاج الوطنیة، فلسطین

لذكاء العاطفي وعالقته بمهارات مواجهة الضغوط ا). 2010(األسطل، مصطفى رشاد مصطفى  -242

 .رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة االسالمیة، غزة. لدى طلبة كلیات التربیة بجامعات غزة

عالقة الذكاء الوجداني باالتجاهات الوالدیة للتنشئة كما تدركها ). 2009(، سوسن رشاد نور إلهي -243

رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة أم . طالبات مرحلتي التعلیم الثانوي والجامعي بمدینة مكة المكرمة

 .القرى، المملكة العربیة السعودیة

الثقة بالنفس لدى طالب الجامعة، دراسة میدانیة الذكاء الوجداني وعالقته ب). 2014(بالل، نجمة  -244

 .بجامعة تیزي وزو، الجزائر -تامدة–على عینة من طالب القطب الجامعي 

–الذكاء االنفعالي وعالقته باإلنجاز الدراسي لدى تالمیذ التعلیم الثانوي ). 2014(بلقاسم، محمد  -245

رسالة ماجستیر، جامعة وهران، . -یم الثانويدراسة میدانیة على عینة من تالمیذ السنة الثانیة من التعل

 .الجزائر

دراسة میدانیة على إطارات –الذكاء االنفعالي وعالقته بفعالیة القیادة ). 2009(بن جامع، ابراهیم  -246

رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة منتوري، قسنطینة، . سكیكدة - اإلدارة الوسطى بمركب تكریر البترول

 .الجزائر

الشعور باإلغتراب الوظیفي وعالقته بالدافعیة لإلنجاز لدى ). 2007(ور بن زاهي، منص -247

رسالة دكتوراه غیر . اإلطارات الوسطى لقطاع المحروقات، دراسة میدانیة بشركة سونطراك بجنوب الجزائر

 .منشورة، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر

دراسة میدانیة على عینة "الذكاء العاطفي وعالقته بالتوافق المهني ). 2015(، سعیدة بن غربال  -248

بسكرة، –رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة محمد خیضر ". - بسكرة–من أساتذة جامعة محمد خیضر 

 .الجزائر
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قلق المستقبل وعالقته بكل من فاعلیة الذات ومستوى الطموح ). 2008(بن محمد علي، غالب  -249

 .رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. لدى عینة من طالب جامعة الطائف

أثر بعض السمات الشخصیة والنفسیة على الدافعیة لإلنجاز ). 2008(بوجطو، فاطمة الزهراء  -250

 .رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الجزائر. راهق المتمدرسلدى الم

. الدافعیة لإلنجاز، القلق والتحصیل الدراسي لدى تالمذة الثانویة). 2012(بودربالة، شهرزاد  -251

 .رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االجتماعیة، جامعة وهران، الجزائر

كز الضبط، تقدیر الذات واإلنجاز األكادیمي لدى الدافع لإلنجاز، مر ). 2008(بوقصارة، منصور  -252

 .رسالة دكتوراه، قسم علم النفس وعلوم التربیة، جامعة وهران. تالمذة الثانویة

الكفاءة الذاتیة األكادیمیة واستراتیجیات التعلم المنظم ذاتیا لدى المراهقین ). 2013(بوقفة، إیمان  -253

، 2ماجستیر، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة سطیف رسالة . ذوي صعوبات التعلم واألسویاء

 .الجزائر

فعالیة برنامج التعلم الذاتي باستخدام الكمبیوتر لتدریس ). 2005(البیطار، حمدى محمد محمد  -254

مقرر حساب اإلنشاءات في تنمیة التحصیل الدراسي والدافعیة إلنجاز والقدرة المكانیة لدى تالمیذ المرحلة 

 .رسالة الدكتوراه، جامعة أسیوط، جمهوریة مصر العربیة. ویة الصناعیةالثان

أسباب التأخر الدراسي لدى طلبة الصفوف األساسیة الدنیا ). 2003(الترتیر، إبراهیم عبد الحمید  -255

رسالة ماجستیر منشورة من مكتبة جامعة . في  محافظات شمال الضفة الغربیة من وجهة نظر المعلمین

 .ة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العلوم اإلنسانیة، نابلس، فلسطینالخلیج األهلی

الدافعیة لإلنجاز بین التحكم الداخلي والخارجي، دراسة میدانیة في قسم ). 2001(تشوافت، كریمة  -256

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة . اإلنتاج بمؤسسة سوناطراك

 .الجزائر

فاعلیة برنامج تدریبي في خفض االغتراب النفسي والقلق ). 2014(عبد الحمید جابر  جابر -257

. االجتماعي وأثره على فاعلیة الذات والكفاءة االجتماعیة واالتزان االنفعالي لدى طالب المرحلة الثانویة

 .رسالة الدكتوراه، جامعة الدول العربیة، القاهرة

الذكاء االنفعالي وعالقته بكل من فاعلیة الذات ). 2007(الجاسر، البندري عبد الرحمن محمد  -258

رسالة ماجستیر غیر . الرفض الوالدي على عینة من طالب وطالبات جامعة أم القرى-وٕادراك القبول

 .منشورة، جامعة أم القرى
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قلق المستقبل وعالقته بكل من فاعلیة الذات والطموح ). 2013(الجبوري، محمد عبد الهادي  -259

التجاه لإلندماج االجتماعي لطلبة التعلیم المفتوح األكادیمیة العربیة المفتوحة بالدنمارك األكادیمي وا

 .رسالة دكتوراه غیر منشورة، األكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك. نموذجا

أثر برنامج مستند إلى تعدیل السلوك المعرفي في تنمیة الكفاءة ). 2007(جنان حنا، شكري  -260

رسالة ماجستیر غیر منشورة، . دمني المخدرات في محافظة عكا وعالقتها ببعض المتغیراتالذاتیة لدى م

 .الجامعة األردنیة، عمان

رسالة . عالقة الدافع إلى اإلنجاز والقلق بالنجاح في امتحان البكالوریا). 2001(حداد، نسیمة  -261

 .، الجزئرماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االجتماعیة، جامعة أبو قاسم سعد اهللا

فاعلیة الذات المدركة وعالقتها باأللم المزمن، دراسة مقارنة لدى عینة ). 2015(حدان، ابتسام  -262

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االنسانیة . من المرضى وغیر المرضى بمدینة ورقلة

 .واالجتماعیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر

فاعلیة الذات األكادیمیة المدركة وعالقتها بالثقة ). 2013(حمدي، محمد عبده شوعي ابراهیم  -263

رسالة ماجستیر غیر منشورة، . بالنفس في ضوء بعض المتغیرات لدى طالب كلیة التربیة بجامعة جازان

 .جامعة الملك خالد، المملكة العربیة السعودیة

رسالة . وبالدافعیة لإلنجاز لدى تالمذة الثانویةعالقة تقدیر الذات ). 2012(حمري، صارة  -264

 .ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االجتماعیة، جامعة وهران، الجزائر

الصالبة (إدارة الضغوط النفسیة وعالقتها بسمتي الشخصیة المناعیة ). 2014(حنصالي، مریامة  -265

على أساتذة الجامعیین الممارسین لمهام في ضوء الذكاء االنفعالي، دراسة میدانیة ) النفسیة والتوكیدیة

 .رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة محمد خیضر بسكرة. إداریة

وزارة التعلیم العالي والبحث . اإلرشاد التربوي والنفسي). 1989(الحیاني، عاصم محمد ندا  -266
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 س فاعلیة الذات في صورته األولیةمقیا): 1(ملحق رقم 

 

  عزیزي الطالب

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

العبارات التالیة تتعلق باالتجاهات والمشاعر التي قد توجد لدیك نحو نفسك أو نحو مواقف متباینة في    

) √(والمطلوب منك أن تقرأ كل عبارة بدقة وتوضح رأیك على هذه العبارات بأن تضع العالمة  الحیاة،

أمام العبارة، وأسفل االختیار الذي ترى أنه یتفق مع رأیك الشخصي، وبصرف النظر عن آراء الطالب 

  .اآلخرین، فكل ما یهمنا هو معرفة رأیك أنت شخصیا فیما تحمله العبارات من أفكار

ال توجد إجابة صحیحة أو خاطئة ألیة عبارة، وٕانما تكون اإلجابة صحیحة إذا كانت متفقة : ظ أنهالح   

  .مع طریقتك المعتادة في التصرف أو الشعور

ستستخدم فقط ألغراض البحث العلمي، ولن یطلع علیها أي مع العلم بأن ما تدلي به من معلومات    

  .من محدد، فال تترك أي عبارة دون إجابةشخص آخر سوى الباحثة، كما أنه لیس هناك ز 

  

  :وأرجو تفضال تثبیت بعض المعلومات الهامة   

  :االسم

  :رقم التسجیل

  :التخصص الدراسي

  :المعدل التراكمي

  :المستوى الدراسي

  

  وشكرا على تعاونك

 الباحثة                                                                                              

 

  



  أبدا  نادرا  أحیانا  غالبا  دائما  العبارة  الرقم

            .أتحمس كثیرا عندما أعرف أنني بصدد مهمة صعبة  1

            .أفضل أن أعمل وحدي  2

أنني أكثر نجاحا في إنجاز أي مهمة بالمقارنة مع معظم  أشعر  3

  .الناس

          

أعرف بأنني أستطیع التمكن من تعلم المقررات الدراسیة في هذا   4

  .الفصل

          

أعتقد بأن مرات نجاحي أكثر من مرات فشلي في التعامل مع   5

  .المهام المختلفة

          

            .یغلب على كالمي صیغة المستقبل  6

            .النجاح في إتمام المهمة هو هدفي األول في أي عمل  7

إن العمل الجماعي إلنجاز المهام یأتي بنتائج أفضل من العمل   8

  .الفردي

          

            .أظل أعمل دائما حتى ولو لم یبُد هناك أمل  9

            .أشعر بعدم قدرتي على التعامل مع اآلخرین  10

قضاء الكثیر من الوقت في التفكیر في مشكلة معینة،  بعد  11

  .أفضل تركها إلى واحدة أخرى أسهل منها

          

أثق في مقدرتي على استیعاب األفكار التي تدرس في المقررات   12

  .الدراسیة

          

            .یكُمن التحدي الحقیقي فیما یستحیل تحقیقه فعال  13

            .وآماليأنا واقعي فیما یخص أهدافي   14

في الغالب أقضي أیاما في التفكیر والتنظیم قبل بدء أي   15

  .مشروع

          

            .أهتم كثیرا بالوقت  16

أعتقد بأنني طالب جید مقارنة بالطالب اآلخرین في هذا   17

  .الفصل

          

أفكر في المهام التي لم أكملها حتى یتسنى لي الفرصة   18

  .إلتمامها

          

            .نشاطي إلى تحقیق األهداف المستقبلیةأوجه   19



والواجبات الخاصة  االمتحاناتأنا متأكد من أن أدائي في   20

  .بالمواد التي أدرسها سیكون ممتاز

          

أستمتع بإنجاز الكثیر من المهام السهلة أكثر من إتمام القلیل   21

  .من المهام الصعبة

          

            .یصیبني الملل واإلحباط بسرعة  22

أفضل األلعاب التي تعتمد على المهارة أكثر من تلك التي   23

  .تعتمد على الحظ

          

أعتقد بأن مهاراتي الدراسیة ممتازة، إذا ما قورنت بمهارات   24

  .زمالئي بالفصل

          

            ".ال تستسلم أبدا"أحب أن أعیش وشعاري   25

أمانع في قضاء المزید من الوقت في العمل ما دام ذلك  ال  26

  .سوف یساعدني في إنهاء المهمة

          

أعتقد بأنني أعرف الكثیر من المقررات الدراسیة مقارنة   27

  .في هذا الفصل اآلخرینبالطالب 

          

أفضل الفشل في مهمة صعبة على النجاح في مهمة ال تستحق   28

  .العناء

          

            .بتحدي الوقتأستمتع   29

            .أتوقع أن یكون أدائي أفضل من أداء زمالئي في هذا الفصل  30

            .أقوم بما في وسعي لكي أتجنب الفشل  31

            .أكون في أحسن حاالتي عندما أكون فعال في موقف تحدي  32

            .أتوقع أن یكون أدائي حسنا جدا في هذا الفصل 33

            .الثقة بالنفس أشعر بقدر كبیر من  34

أشعر أنه من األفضل أن أعتمد على نفسي إلیجاد الحل عندما   35

  .تسوء األمور

          

أعتقد بأنني سأحصل على درجة ممتازة في هذا الفصل   36

  .الدراسي

          

            .إذا فكرت في أي شيء ال یمكن أن یوقفني أحد عن إنجازه  37

            .االختبارلدي إحساس بعدم الراحة والتشاؤم في   38

            .لدّي مستوى طیب من العزیمة وقوة اإلرادة  39



إلى أن  االنتظارأحب أن أنهي أعمالي في موعدها بدال من   40

  .تحین اللحظة األخیرة

          

            .في اإلختبار، ال أفكر في األسئلة التي ال أستطیع إجابتها  41

            .أغیر رأیي بدال من معارضة الرأي السائد في المجموعة قد  42

إذا واجهتني صعوبات في تحقیق ما أرید أبذل المزید من الجهد   43

  .ألتغلب على الصعوبات

          

            .عند اإلختبار، أفكر في إمكانیة الرسوب  44

 أتحمل المتاعب الجسمیة في سبیل إتمام المهام المكلف بها  45

  .ألنني ال أرید أن أنسحب أو أعترف بعجزي عن إتمامها

          

أستمتع بوجودي في الفصل الدراسي مع مزیج من الطالب ذوي   46

  .القدرات المتنوعة المختلفة

          

            .عندما أعاني من مشاكل كثیرة أتمكن في آخر األمر من حلها  47

  

  

  



 .نموذج طلب تحكیم مقیاس فاعلیة الذات): 2(ملحق رقم 
 

 

 تیزي وزو-جامعة مولود معمري

 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

 العلوم االجتماعیةقسم 

 

  
): ة(األستاذ

 ..........................................الدرجة العلمیة.............................................. .

 ....................: ....................الجامعة: ................................................التخصص

  

 تحیة طیبة وبعد)...ة(الفاضل) ة(األستاذ

فاعلیة الذات وعالقتها بالذكاء الوجداني والدافع "الطالبة إجراء دراسة لنیل درجة الدكتوراه بعنوانتروم  

ولتحقیق أهداف هذه الدراسة  ".لإلنجاز لدى المتفوقین والمتأخرین دراسیا من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي

فاعلیة ومن األدوات التي ستستخدمها الطالبة مقیاس . یتطلب ذلك استخدام أداة مناسبة لقیاس متغیراتها

  ).2007(الذات للباحثة فاطمة بنت رمزي أحمد مدني 

  : من حیث وتقدیرًا لخبرتكم العلمیة والعملیة، نرجو إبداء رأیكم ومقترحاتكم في صدق وصالحیة هذه األداة

تالمیذ  متفوقون ومتأخرون دراسیًا من(مدى مالئمة المقیاس للبیئة الجزائریة ولعینة الدراسة  ·

  ).السنة الثالثة ثانوي

  .الدافعیة لإلنجازلقیاس أبعاد  ةعبار ال وضوحمدى  ·

  .مناسبة العبارة للبعد الذي تقیسهمدى  ·

  .أي مالحظات یمكن إضافتها ·

قدرة الفرد على أداء السلوك الذي یحدد النتائج المرغوبة في موقف ما، " :ابأنه تَعرف فاعلیة الذاتو    

والقدرة على التحكم في األحداث التي تؤثر في حیاته، وٕاصدار التوقعات الذاتیة نحو كیفیة أدائه للمهام 

  ".واألنشطة التي یقوم بها، والتنبؤ لمدى الجهد والمثابرة لتحقیق ذلك النشاط

المتفوقون والمتأخرون دراسیا من التي یحصل علیها الدرجة "  :ابأنه إجرائیاً  الذاتفاعلیة  وتعَرف   

 ).2007( ة فاطمة بنت رمزي أحمد مدنيللباحث فاعلیة الذات مقیاستالمیذ السنة الثالثة ثانوي على 

  ).أبدا(، )نادرا(، )أحیانا(، )غالبا(، )دائما: (علمًا أن بدائل اإلجابة على المقیاس هي   

  :ونأمل من سیادتكم التكرم

 طلب التحـــــــكیم 



  . واضحةأو غیر واضحة أمام كل عبارة في الخانة التي تدل على أنها ) ×(بوضع عالمة ·

  . مناسبةأو غیر  مناسبةأمام كل عبارة في الخانة التي تدل على أنها ) ×(بوضع عالمة ·

 ولكم منا جزیل الشكر ووافر التقدیر

  : طالبة الدكتوراه                                                                           

  لیلیة خابط                                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



  

  .الثقة بالذات والتوجه نحو المستقبل: البعد األول

والشعور بالتفاؤل في النجاح بإنجاز المهام الصعبة، والعمل على تحقیق األهداف، ویقصد به الحماس    

  .وعدم الشعور باإلحباط،  وبذل الجهد للتغلب على الصعوبات، وتجنب الفشل

  العبارة  الرقم

  الصیاغة  اإلنتماء للبعد

غیر   منتمیة  التعدیل المقترح

  منتمیة

غیر   مناسبة

  مناسبة

أتحمس كثیرا عندما أعرف أنني بصدد   1

  .مهمة صعبة

          

أشعر أنني أكثر نجاحا في إنجاز أي   2

  .مهمة بالمقارنة مع معظم الناس

          

أعتقد بأن مرات نجاحي أكثر من مرات   3

  .فشلي في التعامل مع المهام المختلفة

          

            .یغلب على كالمي صیغة المستقبل  4

أعمل دائما حتى ولو لم یبُد هناك  أظل  5

  .أمل

          

بعد قضاء الكثیر من الوقت في التفكیر   6

في مشكلة معینة، أفضل تركها إلى 

  .واحدة أخرى أسهل منها

          

یكُمن التحدي الحقیقي فیما یستحیل   7

  .تحقیقه فعال

          

            .أنا واقعي فیما یخص أهدافي وآمالي  8

في الغالب أقضي أیاما في التفكیر   9

  .والتنظیم قبل بدء أي مشروع

          

            .أهتم كثیرا بالوقت  10

أوجه نشاطي إلى تحقیق األهداف   11

 .المستقبلیة

  

          

 مقیاس فاعلیة الذات



أستمتع بإنجاز الكثیر من المهام السهلة   12

أكثر من إتمام القلیل من المهام 

  .الصعبة

          

            .بسرعةیصیبني الملل واإلحباط   13

أفضل األلعاب التي تعتمد على المهارة   14

  .أكثر من تلك التي تعتمد على الحظ

          

أفضل الفشل في مهمة صعبة على   15

  .النجاح في مهمة ال تستحق العناء

          

            .أستمتع بتحدي الوقت  16

            .أقوم بما في وسعي لكي أتجنب الفشل  17

إذا واجهتني صعوبات في تحقیق ما أرید   18

أبذل المزید من الجهد ألتغلب على 

  .الصعوبات

          

  .قوة اإلرادة والمثابرة: البعد الثاني

ویقصد به الشعور بقدر كبیر من الثقة بالنفس واإلعتماد على النفس والمثابرة وعدم االستسالم في    

والشعور بالعزیمة، وقوة اإلرادة إلنجاز العمل في موعده، واإلقدام وتحمل المتاعب في سبیل  .إنهاء المهمة

  .إتمام المهام وعدم اإلعتراف بالعجز عن إتمامها والكفاح لمواجهة المشاكل والتمكن من حلها

  العبارة  الرقم

  الصیاغة  اإلنتماء للبعد

غیر   منتمیة  التعدیل المقترح

  منتمیة

 غیر  مناسبة

  مناسبة

النجاح في إتمام المهمة هو هدفي األول   1

  .في أي عمل

          

أفكر في المهام التي لم أكملها حتى   2

  .یتسنى لي الفرصة إلتمامها

          

أعتقد بأن مهاراتي الدراسیة ممتازة، إذا   3

  .ما قورنت بمهارات زمالئي بالفصل

          

ال تستسلم "أحب أن أعیش وشعاري   4

 ".أبدا

  

          



ال أمانع في قضاء المزید من الوقت في   5

العمل ما دام ذلك سوف یساعدني في 

  .إنهاء المهمة

          

أكون في أحسن حاالتي عندما أكون   6

  .فعال في موقف تحدي

          

            .أشعر بقدر كبیر من الثقة بالنفس  7

أشعر أنه من األفضل أن أعتمد على   8

  .األمورنفسي إلیجاد الحل عندما تسوء 

          

إذا فكرت في أي شيء ال یمكن أن   9

  .یوقفني أحد عن إنجازه

          

مستوى طیب من العزیمة وقوة  لدّي   10

  .اإلرادة

          

أحب أن أنهي أعمالي في موعدها بدال   11

من اإلنتظار إلى أن تحین اللحظة 

  .األخیرة

          

المتاعب الجسمیة في سبیل إتمام  أتحمل  12

المهام المكلف بها ألنني ال أرید أن 

  .أنسحب أو أعترف بعجزي عن إتمامها

          

عندما أعاني من مشاكل كثیرة أتمكن  13

  .في آخر األمر من حلها

          

  .فعالیة الذات األكادیمیة: البعد الثالث

تدرس في المقررات الدراسیة، والثقة بأن أداء اإلمتحانات ویقصد به المقدرة على استیعاب األفكار التي    

والواجبات الخاصة بالمواد، سیكون ممتازا، وتوقع الفرد أن یكون أدائه حسنا جدا في الدراسة، وأنه أفضل 

  .لطالب اآلخرینمن أداء زمالئه، ومعرفة الكثیر عن المقررات الدراسیة مقارنة با

  العبارة  الرقم

  لصیاغةا  اإلنتماء للبعد

غیر   منتمیة  التعدیل المقترح

  منتمیة

غیر   مناسبة

  مناسبة

أعرف بأنني أستطیع التمكن من تعلم  1

  .المقررات الدراسیة في هذا الفصل

          



أثق في مقدرتي على استیعاب األفكار   2

  .التي تدرس في المقررات الدراسیة

          

جید مقارنة بالطالب  أعتقد بأنني طالب  3

  .اآلخرین في هذا الفصل

          

أنا متأكد من أن أدائي في اإلمتحانات   4

والواجبات الخاصة بالمواد التي أدرسها 

  .سیكون ممتاز

          

أعتقد بأنني أعرف الكثیر من المقررات   5

الدراسیة مقارنة بالطالب األخرین في 

  .هذا الفصل

          

أن یكون أدائي أفضل من أداء  أتوقع  6

  .زمالئي في هذا الفصل

          

أتوقع أن یكون أدائي حسنا جدا في هذا   7

  .الفصل

          

أعتقد بأنني سأحصل على درجة ممتازة   8

  .في هذا الفصل الدراسي

          

لدي إحساس بعدم الراحة والتشاؤم في   9

  .اإلختبار

          

ال أفكر في األسئلة التي  في اإلختبار،  10

  .ال أستطیع إجابتها

          

عند اإلختبار، أفكر في إمكانیة   11

  .الرسوب

          

أستمتع بوجودي في الفصل الدراسي مع   12

مزیج من الطالب ذوي القدرات المتنوعة 

  .المختلفة

          

  

  

  



  .فعالیة الذات اإلجتماعیة: البعد الرابع

ویقصد به تقدیر العمل الجماعي في إنجاز المهام، والقدرة على التعامل مع اآلخرین، وتقبل الرأي    

  .السائد في المجموعة

  العبارة  الرقم

  الصیاغة  اإلنتماء للبعد

  التعدیل المقترح
  منتمیة

غیر 

  منتمیة
  مناسبة

غیر 

  مناسبة

            .أفضل أن أعمل وحدي 1

إلنجاز المهام یأتي إن العمل الجماعي   2

  .بنتائج أفضل من العمل الفردي

          

أشعر بعدم قدرتي على التعامل مع   3

  .اآلخرین

          

قد أغیر رأیي بدال من معارضة الرأي   4

  .السائد في المجموعة

          

  

  



  .س فاعلیة الذاتمقیانتیجة تحكیم ): 3(ملحق رقم 

نسبة   العبارة  الرقم

  االتفاق

وفقا لرأي  العبارة بعد التعدیل

  المحكمین

أتحمس كثیرا عندما أعرف بأنني  100%  .أتحمس كثیرا عندما أعرف أنني بصدد مهمة صعبة  1

  .بصدد إعداد مهمة صعبة

  /  100%  .أفضل أن أعمل وحدي  2

أنني أكثر نجاحا في إنجاز أي مهمة بالمقارنة مع  أشعر  3

  .معظم الناس

%100  /  

أعرف بأنني أستطیع التمكن من تعلم المقررات الدراسیة في   4

  .هذا الفصل

%90  /  

أعتقد بأن مرات نجاحي أكثر من مرات فشلي في التعامل مع   5

  .المهام المختلفة

من فشلي  أعتقد أن نجاحي أكثر  %100

  .في التعامل مع المهام المختلفة

  .كثیرا ما أتكلم على المستقبل  100%  .یغلب على كالمي صیغة المستقبل  6

  /  100%  .النجاح في إتمام المهمة هو هدفي األول في أي عمل  7

إن العمل الجماعي إلنجاز المهام یأتي بنتائج أفضل من   8

  .العمل الفردي

%100  /  

  /  100%  .أعمل دائما حتى ولو لم یبُد هناك أمل أظل  9

  /  100%  .أشعر بعدم قدرتي على التعامل مع اآلخرین  10

بعد قضاء الكثیر من الوقت في التفكیر في مشكلة معینة،   11

  .أفضل تركها إلى واحدة أخرى أسهل منها

بعد قضاء الكثیر من الوقت في   %100

أفضل  التفكیر في مشكلة معینة،

  .معالجة مشكلة أخرى أسهل منها

أثق في مقدرتي على استیعاب األفكار التي تدرس في   12

  .المقررات الدراسیة

أثق في قدرتي على فهم األفكار   %100

  .التي تدرس في البرامج الدراسیة

  /  100%  .یكُمن التحدي الحقیقي فیما یستحیل تحقیقه فعال  13

  /  100%  .وآمالي أنا واقعي فیما یخص أهدافي  14

في الغالب أقضي أیاما في التفكیر والتنظیم قبل بدء أي   15

  .مشروع

%90  /  

  .أهتم كثیرا بتسییر الوقت  100%  .أهتم كثیرا بالوقت  16

أعتقد بأنني طالب جید مقارنة بالطالب اآلخرین في هذا   17

  .الفصل

 أعتقد بأنني تلمیذ جید مقارنة  %100

  .  بالتالمیذ اآلخرین في هذا القسم

أفكر في المهام التي لم أكملها حتى یتسنى لي الفرصة   18

  .إلتمامها

أفكر في المهام التي لم أكملها حتى   %100

  .یتسنى لي الوقت إلتمامها

  /  100%  .أوجه نشاطي إلى تحقیق األهداف المستقبلیة  19



أنا متأكد من أن أدائي في االمتحانات والواجبات الخاصة   20

  .بالمواد التي أدرسها سیكون ممتاز

%100  /  

أستمتع بإنجاز الكثیر من المهام السهلة أكثر من إتمام القلیل   21

  .من المهام الصعبة

%100  /  

  /  100%  .یصیبني الملل واإلحباط بسرعة  22

األلعاب التي تعتمد على المهارة أكثر من تلك التي  أفضل  23

  .تعتمد على الحظ

%100  /  

أعتقد بأن مهاراتي الدراسیة ممتازة، إذا ما قورنت بمهارات   24

  .زمالئي بالفصل

%90  /  

  /  100%  ".ال تستسلم أبدا"أحب أن أعیش وشعاري   25

أمانع في قضاء المزید من الوقت في العمل ما دام ذلك  ال  26

  .سوف یساعدني في إنهاء المهمة

%100  /  

أعتقد بأنني أعرف الكثیر من المقررات الدراسیة مقارنة   27

  .بالطالب اآلخرین في هذا الفصل

أعتقد بأنني أعرف الكثیر عن   %100

البرامج الدراسیة مقارنة بالتالمیذ 

  .قسماآلخرین في هذا ال

أفضل الفشل في مهمة صعبة على النجاح في مهمة ال   28

  .تستحق العناء

%100  /  

أستمتع في رفع التحدي، وذلك   90%  .أستمتع بتحدي الوقت  29

بالقیام بأعمال مختلفة في وقت 

  .قیاسي

  /  100%  .أتوقع أن یكون أدائي أفضل من أداء زمالئي في هذا الفصل  30

  .أقوم بما أقدر علیه لتجنب الفشل  100%  .أتجنب الفشل أقوم بما في وسعي لكي  31

أكون في أحسن حالة عندما أكون   100%  .أكون في أحسن حاالتي عندما أكون فعال في موقف تحدي  32

  .فعال في موقف تحدي

  /  100%  .أتوقع أن یكون أدائي حسنا جدا في هذا الفصل 33

  /  100%  .أشعر بقدر كبیر من الثقة بالنفس  34

أشعر أنه من األفضل أن أعتمد على نفسي إلیجاد الحل   35

  .عندما تسوء األمور

%100  /  

أعتقد بأنني سأحصل على درجة ممتازة في هذا الفصل   36

  .الدراسي

%100  /  

  /  90%  .إذا فكرت في أي شيء ال یمكن أن یوقفني أحد عن إنجازه  37

  /  90%  .لدي إحساس بعدم الراحة والتشاؤم في االختبار  38

لدّي مستوى مقبول من العزیمة وقوة   90%  .لدّي مستوى طیب من العزیمة وقوة اإلرادة  39

  .اإلرادة



أحب أن أنهي أعمالي في موعدها بدال من االنتظار إلى أن   40

  .تحین اللحظة األخیرة

%100  /  

اإلختبار، ال أفكر في األسئلة في   100%  .في االختبار، ال أفكر في األسئلة التي ال أستطیع إجابتها  41

  .التي ال أستطیع اإلجابة عنها

  /  100%  .قد أغیر رأیي بدال من معارضة الرأي السائد في المجموعة  42

إذا واجهتني صعوبات في تحقیق ما أرید أبذل المزید من   43

  .الجهد ألتغلب على الصعوبات

إذا واجهتني صعوبات في تحقیق   %100

ید من الجهد ما أرید، أبذل المز 

  .للتغلب علیها

  /  90%  .عند االختبار، أفكر في إمكانیة الرسوب  44

أتحمل المتاعب الجسمیة في سبیل إتمام المهام المكلف بها   45

  .ألنني ال أرید أن أنسحب أو أعترف بعجزي عن إتمامها

أتحمل المتاعب الجسمیة في سبیل   %100

ألنني  إتمام المهام التي ُكلفت بها

ال أرید أن أنسحب أو أعترف 

  .بعجزي عن إلتمامها

أستمتع بوجودي في الفصل الدراسي مع مزیج من الطالب   46

  .ذوي القدرات المتنوعة المختلفة

أستمتع بوجودي في الفصل   %100

الدراسي مع مزیج من التالمیذ ذوي 

  .القدرات المتنوعة

آخر األمر من  عندما أعاني من مشاكل كثیرة أتمكن في  47

  .حلها

%100  /  
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  :خاصة بالتلمیذالبیانات ال

  : ...................................السن: ............................        اسم المؤسسة التعلیمیة

  .20: ......../معدل الثالثي األولي: ...................................        الشعبة الدراسیة

  امتیاز       تهنئة       تشجیع       لوحة الشرف       إنذار      توبیخ : التقدیر الدراسي

  

  :تعلیمة المقیاس

  ...عزیزي التلمیذ

العبارات التالیة تتعلق باالتجاهات والمشاعر التي قد توجد لدیك نحو نفسك أو نحو مواقف متباینة في    

) √(الحیاة، والمطلوب منك أن تقرأ كل عبارة بدقة وتوضح رأیك على هذه العبارات بأن تضع العالمة 

نظر عن آراء التالمیذ أمام العبارة، وأسفل االختیار الذي ترى أنه یتفق مع رأیك الشخصي، وبصرف ال

  . اآلخرین، فكل ما یهمنا هو معرفة رأیك أنت شخصیا فیما تحمله العبارات من أفكار

ال توجد إجابة صحیحة أو خاطئة ألیة عبارة، وٕانما تكون اإلجابة صحیحة إذا كانت متفقة : الحظ أنه   

  . مع طریقتك المعتادة في التصرف أو الشعور

به من معلومات ستستخدم فقط ألغراض البحث العلمي، ولن یطلع علیها أي  مع العلم بأن ما تدلي   

  .شخص آخر سوى الباحثة، كما أنه لیس هناك زمن محدد، فال تترك أي عبارة دون إجابة

  ا على تعاونكشكر و 

 الباحثة                                                                                    

 

  

  

      



  أبدا  نادرا  أحیانا  غالبا  دائما  العبارة  الرقم

            .أتحمس كثیرا عندما أعرف بأنني بصدد إعداد مهمة صعبة  1

            .أفضل أن أعمل وحدي  2

أشعر أنني أكثر نجاحا في إنجاز أي مهمة بالمقارنة مع معظم   3

  .الناس

          

تعلم المقررات الدراسیة في هذا  أعرف بأنني أستطیع التمكن من  4

  .الفصل

          

أعتقد أن نجاحي أكثر من فشلي في التعامل مع المهام   5

  .المختلفة

          

            .كثیرا ما أتكلم على المستقبل  6

            .النجاح في إتمام المهمة هو هدفي األول في أي عمل  7

من العمل  إن العمل الجماعي إلنجاز المهام یأتي بنتائج أفضل  8

  .الفردي

          

            .أظل أعمل دائما حتى ولو لم یبُد هناك أمل  9

            .أشعر بعدم قدرتي على التعامل مع اآلخرین  10

بعد قضاء الكثیر من الوقت في التفكیر في مشكلة معینة،   11

  .أفضل معالجة مشكلة أخرى أسهل منها

          

على فهم األفكار التي تدرس في البرامج  أثق في قدرتي  12

  .الدراسیة

          

            .یكُمن التحدي الحقیقي فیما یستحیل تحقیقه فعال  13

            .أنا واقعي فیما یخص أهدافي وآمالي  14

في الغالب أقضي أیاما في التفكیر والتنظیم قبل بدء أي   15

  .مشروع

          

            .أهتم كثیرا بتسییر الوقت  16

            .  أعتقد بأنني تلمیذ جید مقارنة بالتالمیذ اآلخرین في هذا القسم  17

            .أفكر في المهام التي لم أكملها حتى یتسنى لي الوقت إلتمامها  18

            .أوجه نشاطي إلى تحقیق األهداف المستقبلیة  19

أنا متأكد من أن أدائي في االمتحانات والواجبات الخاصة   20

  .بالمواد التي أدرسها سیكون ممتاز

          



أستمتع بإنجاز الكثیر من المهام السهلة أكثر من إتمام القلیل   21

  .من المهام الصعبة

          

            .یصیبني الملل واإلحباط بسرعة  22

إذا ما قورنت بمهارات  أعتقد بأن مهاراتي الدراسیة ممتازة،  23

  .زمالئي بالفصل

          

            ".ال تستسلم أبدا"أحب أن أعیش وشعاري   24

ال أمانع في قضاء المزید من الوقت في العمل ما دام ذلك   25

  .سوف یساعدني في إنهاء المهمة

          

أعتقد بأنني أعرف الكثیر عن البرامج الدراسیة مقارنة بالتالمیذ   26

  .في هذا القسم اآلخرین

          

أفضل الفشل في مهمة صعبة على النجاح في مهمة ال تستحق   27

  .العناء

          

أستمتع في رفع التحدي، وذلك بالقیام بأعمال مختلفة في وقت   28

  .قیاسي

          

            .أتوقع أن یكون أدائي أفضل من أداء زمالئي في هذا الفصل  29

            .الفشلأقوم بما أقدر علیه لتجنب   30

            .أكون في أحسن حالة عندما أكون فعال في موقف تحدي  31

            .أتوقع أن یكون أدائي حسنا جدا في هذا الفصل 32

            .أشعر بقدر كبیر من الثقة بالنفس  33

أشعر أنه من األفضل أن أعتمد على نفسي إلیجاد الحل عندما   34

  .تسوء األمور

          

سأحصل على درجة ممتازة في هذا الفصل أعتقد بأنني   35

  .الدراسي

          

            .إذا فكرت في أي شيء ال یمكن أن یوقفني أحد عن إنجازه  36

            .لدي إحساس بعدم الراحة والتشاؤم في اإلختبار  37

            .لدّي مستوى مقبول من العزیمة وقوة اإلرادة  38

اإلنتظار إلى أن أحب أن أنهي أعمالي في موعدها بدال من   39

 .تحین اللحظة األخیرة

  

          



في اإلختبار، ال أفكر في األسئلة التي ال أستطیع اإلجابة   40

  .عنها

          

            .قد أغیر رأیي بدال من معارضة الرأي السائد في المجموعة  41

إذا واجهتني صعوبات في تحقیق ما أرید، أبذل المزید من   42

  .الجهد للتغلب علیها

          

            .عند اإلختبار، أفكر في إمكانیة الرسوب  43

أتحمل المتاعب الجسمیة في سبیل إتمام المهام التي ُكلفت بها   44

  .ألنني ال أرید أن أنسحب أو أعترف بعجزي عن إلتمامها

          

أستمتع بوجودي في الفصل الدراسي مع مزیج من التالمیذ ذوي  45

  .القدرات المتنوعة

          

            .عندما أعاني من مشاكل كثیرة أتمكن في آخر األمر من حلها  46

 



  ).نسخة لإلناث(مقیاس فاعلیة الذات في صورته النهائیة ): 5(ملحق رقم 

  

  

  :خاصة بالتلمیذةالبیانات ال

  : ...................................السن: ............................        اسم المؤسسة التعلیمیة

  .20: ......../معدل الثالثي األولي.........        : ..........................الشعبة الدراسیة

  امتیاز       تهنئة       تشجیع       لوحة الشرف       إنذار      توبیخ : التقدیر الدراسي

  

  :تعلیمة المقیاس

  ...عزیزتي التلمیذة

و نحو مواقف متباینة في نحو نفسك أ العبارات التالیة تتعلق باالتجاهات والمشاعر التي قد توجد لدیِك   

) √(رأیك على هذه العبارات بأن تضع العالمة  يكل عبارة بدقة وتوضح أن تقرئي الحیاة، والمطلوب منِك 

صي، وبصرف النظر عن آراء التلمیذات أنه یتفق مع رأیك الشخ العبارة، وأسفل االختیار الذي ترینأمام 

  . أنت شخصیا فیما تحمله العبارات من أفكار ، فكل ما یهمنا هو معرفة رأیِك األخریات

ال توجد إجابة صحیحة أو خاطئة ألیة عبارة، وٕانما تكون اإلجابة صحیحة إذا كانت  :الحظي أنه   

  . المعتادة في التصرف أو الشعور متفقة مع طریقتِك 

طلع علیها أي به من معلومات ستستخدم فقط ألغراض البحث العلمي، ولن ی نمع العلم بأن ما تدلی   

  .أي عبارة دون إجابة يشخص آخر سوى الباحثة، كما أنه لیس هناك زمن محدد، فال تترك

  تعاونك على  اشكر و 

 الباحثة                                                                                    

  

  

      



  أبدا  نادرا  أحیانا  غالبا  دائما  العبارة  الرقم

            .أتحمس كثیرا عندما أعرف بأنني بصدد إعداد مهمة صعبة  1

            .أفضل أن أعمل وحدي  2

أشعر أنني أكثر نجاحا في إنجاز أي مهمة بالمقارنة مع معظم   3

  .الناس

          

أعرف بأنني أستطیع التمكن من تعلم المقررات الدراسیة في هذا   4

  .الفصل

          

من فشلي في التعامل مع المهام  أعتقد أن نجاحي أكثر  5

  .المختلفة

          

            .كثیرا ما أتكلم على المستقبل  6

            .النجاح في إتمام المهمة هو هدفي األول في أي عمل  7

إن العمل الجماعي إلنجاز المهام یأتي بنتائج أفضل من العمل   8

  .الفردي

          

            .أعمل دائما حتى ولو لم یبُد هناك أمل أظل  9

            .أشعر بعدم قدرتي على التعامل مع اآلخرین  10

بعد قضاء الكثیر من الوقت في التفكیر في مشكلة معینة،   11

  .أفضل معالجة مشكلة أخرى أسهل منها

          

أثق في قدرتي على فهم األفكار التي تدرس في البرامج   12

  .الدراسیة

          

            .یكُمن التحدي الحقیقي فیما یستحیل تحقیقه فعال  13

            .فیما یخص أهدافي وآمالي ةأنا واقعی  14

في الغالب أقضي أیاما في التفكیر والتنظیم قبل بدء أي   15

  .مشروع

          

            .أهتم كثیرا بتسییر الوقت  16

مقارنة بالتالمیذ اآلخرین في هذا  ةجید ةأعتقد بأنني تلمیذ  17

  .  القسم

          

            .أفكر في المهام التي لم أكملها حتى یتسنى لي الوقت إلتمامها  18

 .أوجه نشاطي إلى تحقیق األهداف المستقبلیة  19

  

          



أنا متأكدة من أن أدائي في االمتحانات والواجبات الخاصة   20

  .بالمواد التي أدرسها سیكون ممتاز

          

أستمتع بإنجاز الكثیر من المهام السهلة أكثر من إتمام القلیل   21

  .من المهام الصعبة

          

            .یصیبني الملل واإلحباط بسرعة  22

أعتقد بأن مهاراتي الدراسیة ممتازة، إذا ما قورنت بمهارات  23

  .زمالئي بالفصل

          

            ".ال تستسلم أبدا"أحب أن أعیش وشعاري   24

ال أمانع في قضاء المزید من الوقت في العمل ما دام ذلك   25

  .سوف یساعدني في إنهاء المهمة

          

أعتقد بأنني أعرف الكثیر عن البرامج الدراسیة مقارنة بالتالمیذ   26

  .اآلخرین في هذا القسم

          

أفضل الفشل في مهمة صعبة على النجاح في مهمة ال تستحق   27

  .العناء

          

أستمتع في رفع التحدي، وذلك بالقیام بأعمال مختلفة في وقت   28

  .قیاسي

          

            .أتوقع أن یكون أدائي أفضل من أداء زمالئي في هذا الفصل  29

            .أقوم بما أقدر علیه لتجنب الفشل  30

            .أكون في أحسن حالة عندما أكون فعال في موقف تحدي  31

            .أن یكون أدائي حسنا جدا في هذا الفصل أتوقع 32

            .أشعر بقدر كبیر من الثقة بالنفس  33

أشعر أنه من األفضل أن أعتمد على نفسي إلیجاد الحل عندما   34

  .تسوء األمور

          

أعتقد بأنني سأحصل على درجة ممتازة في هذا الفصل   35

  .الدراسي

          

            .فكرت في أي شيء ال یمكن أن یوقفني أحد عن إنجازه إذا  36

            .لدي إحساس بعدم الراحة والتشاؤم في االختبار  37

 .لدّي مستوى مقبول من العزیمة وقوة اإلرادة  38

  

          



أحب أن أنهي أعمالي في موعدها بدال من االنتظار إلى أن   39

  .تحین اللحظة األخیرة

          

االختبار، ال أفكر في األسئلة التي ال أستطیع اإلجابة في   40

  .عنها

          

            .قد أغیر رأیي بدال من معارضة الرأي السائد في المجموعة  41

إذا واجهتني صعوبات في تحقیق ما أرید، أبذل المزید من   42

  .الجهد للتغلب علیها

          

            .عند االختبار، أفكر في إمكانیة الرسوب  43

أتحمل المتاعب الجسمیة في سبیل إتمام المهام التي ُكلفت بها   44

  .ألنني ال أرید أن أنسحب أو أعترف بعجزي عن إلتمامها

          

أستمتع بوجودي في الفصل الدراسي مع مزیج من التالمیذ ذوي   45

  .القدرات المتنوعة

          

            .آخر األمر من حلها عندما أعاني من مشاكل كثیرة أتمكن في  46

 



  مقیاس الذكاء الوجداني في صورته األولیة): 6(ملحق رقم 

 

  :البیانات الشخصیة: أوال

 : ............................العمر -2: ...................................             االسم  - 1

 ....................... :التخصص - 4: ...................................              الكلیة - 3

  أنثى/ ذكر: النوع - 5

  :تعلیمات المقیاس: ثانیا

مفردة توضح سلوكك الذي ربما تصف به نفسك أو یوجد ضمن صفاتك أو ) 88(یتكون المقیاس من    

قد ال توجد، إقرأ كال منها باهتمام وأجب عنها باختیار إجابة واحدة من اإلجابات الخمس الموضحة أمام 

) √(بحیث تعبر اإلجابة عن وجهة نظرك، وتعكس بدقة وصفك لنفسك، وعندئذ ضع عالمة كل مفردة، 

أمام المفردة تحت اإلجابة التي تناسبك بدقة، علما بأنه ال توجد إجابة صحیحة وأخرى خاطئة، فاإلجابة 

وال تترك أیة  الصحیحة هي التي تعبر عن وجهة نظرك بدقة كما ال تختر سوى إجابة واحدة لكل مفردة،

مفردة دون اإلجابة عنها، وٕاجابتك ستحاط بالسریة التامة، وال یطلع علیها سوى الباحث الستخدامها في 

  .البحث العلمي

  

  ونشكر تعاونك معنا                                                                             

  الباحث                                                                                     

 

 

 

 

  

  



  العبارة  الرقم

تنطبق 
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  تماما

تنطبق 

علي 

  كثیرا

تنطبق 

علي 

  أحیانا

تنطبق 

علي 

  قلیال

ال 

تنطبق 

علي 

  إطالقا

            ..........................أشعر بالثقة في ذاتي في معظم المواقف 1

            .............................تحقیق أهدافي ال توقفني العقبات عن  2

            .............استطیع تغییر انفعاالتي بسرعة عندما تتغیر الظروف  3

            .............................أستطیع أن أكون لي أصدقاء بسهولة  4

عند سماعي عن مشكلة لشخص ما یتداعى إلى ذهني حلول كثیرة   5

  ..............................................................لها

          

            ......................لدي القدرة على التكیف مع األحداث الجاریة  6

            .....................................أبادر دائما بمحادثة اآلخرین  7

تحدید أي جانب من ستطیع أعندما أكون قلقا من مشكلة ما فإنني   8

  ................................................جوانبها یضایقني

          

            ...................مهارةنجاز األعمال التي تتطلب جهدا و إأفضل   9

            ).............زعالن( شعر بالضیق عند مواجهة شخص غاضبأ  10

            ..............................أقدر انفعاالتي وعواطفي تقدیرا جیدا  11

            ...............ایجابیا حتى في الظروف الصعبةعادة أكون هادئا و   12

            .......................خطط لمستقبليأمتفائال بصفة عامة و أكون   13

            ................یصفني زمالئي بأن إحساسي مرهف تجاه اآلخرین  14

            ....................................التعامل مع اآلخرینأجید في   15

            .................................أسعى دائما ألكون من المتفوقین  16

            ...........یخالف القانون خصأي ش ینتابني شعور بالضیق تجاه  17

            .........................غالبا ما یتم اختیاري ألكون قائدا للجماعة  18

            ......في الماضي ارتكبتهالذنب تجاه األشیاء الخاطئة التي شعر باأ  19

            ............قدر األمور تقدیرا واقعیاأشعر بالرضا عن ذاتي عندما أ  20

            ......................شرع في أدائهأدائما أكمل أو أنهي أي عمل   21

            ....فهم مشاعر اآلخرین من خالل تعبیرات وجوههمستطیع معرفة و أ  22

            .......لدي مهارة في تولید األفكار الحدیثة لمواجهة متطلبات الحیاة  23

            .............الضعف في ذاتيالقدرة على تحدید جوانب القوة و  لدي  24



            .................االجتماعیةأشعر بأنني كفء في إدارة المناقشات   25

            .............................تجاه الناس العاطفیین باالرتیاحشعر أ  26

            ......أركز في عملي في الظروف الضاغطةستطیع التفكیر جیدا و أ  27

            ..............لدي القدرة على التحكم في انفعاالتي تجاه أي موقف  28

            ........................انفعاالتي الحزینة في اتخاذ قراراتي ال تؤثر  29

            ........اجتماعي سرعة مع أي موقفبنسجم بسهولة و أستطیع أن أ  30

المخاطر  االعتبارأفضل األهداف ذات التحدي مع األخذ في   31

  ...............................................المحسوبة لتحقیقها

          

            .......................أتأثر كثیرا بالحالة النفسیة لمن یحیطون بي  32

            .........................لدي القدرة على عدم التفكیر في مشاكلي  33

            ................)فرح،حزن،(أستطیع التعبیر بالضبط عن مشاعري   34

            ...............................ستمتع بقضاء الوقت مع أصدقائيأ  35

            ..............عرفه جیداأایجابیا تجاه أي شخص حتى أظل هادئا و   36

            ..............تأخذ أحداث القضیة الفلسطینیة حیزا كبیرا من تفكیري  37

لو أخذت النصیحة من شخص أسعى لتحسین طریقة عملي حتى و   38

  ......................................................صغر منيأ

          

            ..................یزداد تقدیري لذاتي عندما أتغلب على عادة سیئة  39

            ...................التناغم معهستطیع فهمه و أنشاط الجماعة شيء   40

أعید أتراجع و صبیة تجاه شخص ما فإنني العشعر بالتوتر و أعندما   41

  ....................................................تقییم الموقف

          

            .............................أتابع باهتمام أخبار األطفال المعاقین  42

            .........أحاول دائما حل المنازعات التي تنشب بین أفراد الجماعة  43

            ................اآلخرون لم یقدرهحتى و بذل قصارى في أي عمل أ  44

            ..........................أشعر بالثقة في ذاتي في معظم المواقف  45

ستطع تحقیقها مهما بذلت أشعر بالملل اتجاه األشیاء التي لم أال   46

  ....................................................فیها من جهد

          

            .......................أسعى إلى حلهاستمع إلى مشكلة اآلخرین و أ  47

            ........لدي القدرة على تغییر وجهة نظر الجماعة نحو موضوع ما  48

            .....یبدو لي تذكر األحداث السارة أكثر من تذكر ما هو غیر سار  49



            .........................................أثق في قدراتي ثقة كاملة  50

            ..........................غالبا ما أكون متعاونا مع أفراد الجماعة  51

            ...........................عندما أقوم بعمل صعب غالبا ما أنجزه  52

            ........................المشاعر الدفینة لآلخرین اكتشافستطیع أ  53

            ........................................ندم علیهاأال أقول أشیاء و   54

            ...عند الفشل في أي عمل من األعمال فإنني ألق اللوم على نفسي  55

            ...و اإلجهادأأستطیع أداء أي عمل لفترة طویلة دون الشعور بالملل   56

            ..........................المساعدة للمحتاجینبتقدیم العون و أبادر   57

            ................................غالبا ما یأخذ أصدقائي بنصائحي  58

            ...............................ستطیع ربط مشاعري بما أفكر فیهأ  59

            ..........................أفضل دائما العمل مع فریق عمل متمیز  60

            .........................ألتزم دائما بوعودي وعهودي مع اآلخرین  61

            ..............أحاول دائما تدعیم السلوكیات اإلیجابیة لدى اآلخرین  62

            ..........................لدي الوعي بما أقوم به من أعمال یومیة  63

كي أغیر ...) صدیق(ذهب إلى أعندما یكون مزاجي متكدرا فإنني   64

  ..................................................حالتي المزاجیة

          

            .......................ظريغالبا ما یأخذ أفراد الجماعة بوجهات ن  65

الشعور بالضیق تجاه األعمال التي أنجزها ألنه یجب أن  ینتابني  66

  ...............................أقدم المزید بغض النظر عما أنجزه

          

            ...................................لدي القدرة على تحدید أخطائي  67

            ......بذل قصارى جهدي في المواقف المحزنة حتى أتجنب البكاءأ  68

            ...إحساسي الشدید بانفعاالت اآلخرین الحزینة یجعلني مشفقا علیهم  69

            .............أحرص دائما على تكوین عالقات ناجحة مع اآلخرین  70

            ...............العقبات الممكنة قبل الشروع في أي عمل أأقدر أسو   71

            .............................بأفراد الجماعة االتصالأحاول دائما   72

            .............فعل ما یتوقعه الناس مني مهما كلفني ذلك من جهدأ  73

            .............)زعالن( شعر بالضیق عند مواجهة شخص غاضبأ  74

            ............................ستطیع التحدث أمام حشد من الناسأ  75

            .........فإنني أشغل نفسي في عمل أفضله شعر بالضیقأعندما   76



            ................................یصفني زمالئي بأنني طموح جدا  77

            ...تعتمد السعادة من وجهة نظري على األفراد المحیطین بالشخص  78

            .............ستطیع السیطرة على انفعاالتي بعد أي موقف محزنأ  79

            ..............لو كان بسیطاالتغییر في سلوكیات الجماعة و  عأشج  80

            .............................ال توقفني العقبات عن تحقیق أهدافي  81

            .........................شعر في كثیر من األحیان بثقة اآلخرینأ  82

            ..............................أمدح اآلخرین عندما یستحقون ذلك  83

            ..........................عرف سببهأشعر بالضیق فإنني أعندما   84

            ....................................تجاه اآلخرین باالرتیاحأشعر   85

            .............ستطیع تغییر انفعاالتي بسرعة عندما تتغیر الظروفأ  86

            ............إحساسي الشدید باألطفال الیتامى یجعلني مشفقا علیهم 87

            ............................ستطیع أن أكون لي أصدقائي بسهولةأ  88

  



  .نموذج طلب تحكیم مقیاس الذكاء الوجداني): 7(ملحق رقم 

  

 تیزي وزو-جامعة مولود معمري

 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

 قسم العلوم االجتماعیة

 

 

  ..........................................العلمیة الدرجة):............................................... ة(األستاذ

 : ........................................الجامعة: ................................................التخصص

 

 تحیة طیبة وبعد)...ة(الفاضل) ة(األستاذ

فاعلیة الذات وعالقتها بالذكاء الوجداني والدافع "تروم الطالبة إجراء دراسة لنیل درجة الدكتوراه بعنوان 

ولتحقیق أهداف هذه الدراسة یتطلب ". لإلنجاز لدى المتفوقین والمتأخرین من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي

ومن األدوات التي ستستخدمها الطالبة مقیاس الذكاء اإلنفعالي . ذلك استخدام أداة مناسبة لقیاس متغیراتها

 .)2004(الدردیر المنعم عبد أحمد العربيللباحث 

  : صالحیة هذه األداة من حیثو  مقترحاتكم في صدقالعملیة، نرجو إبداء رأیكم و  لخبرتكم العلمیة   تقدیراً  

متفوقون ومتأخرون دراسیًا من تالمیذ (مدى مالئمة المقیاس للبیئة الجزائریة ولعینة الدراسة  ·

  .)السنة الثالثة ثانوي

  .وجدانيلقیاس أبعاد الذكاء ال رةالعبا مدى وضوح ·

  .مدى مناسبة العبارة للبعد الذي تقیسه ·

  .أي مالحظات یمكن إضافتها ·

  :" بأنه وجدانيیعرف الذكاء الو     

المتفوقون والمتأخرون دراسیا من التي یحصل علیها  ةدرجال" :نفعالي إجرائیًا بأنهالذكاء اإل ویعَرف    

 الدردیر المنعم عبد أحمد العربيللباحث  وجدانيقیاس الذكاء العلى متالمیذ السنة الثالثة ثانوي 

)2004(.   

(ینطبق علي تماما:(علمًا أن بدائل اإلجابة على المقیاس هي    (ینطبق علي كثیرا)  ینطبق علي ) 

  ) ال ینطبق علي إطالقا) (ینطبق علي قلیال) (أحیانا

  :ونأمل من سیادتكم التكرم

  . أمام كل عبارة في الخانة التي تدل على أنها واضحة أو غیر واضحة) ×(عالمة بوضع ·

 طلب التحـــــــكیم 



  . أمام كل عبارة في الخانة التي تدل على أنها مناسبة أو غیر مناسبة) ×(بوضع عالمة ·

  ولكم منا جزیل الشكر ووافر التقدیر    

 :    طالبة الدكتوراه                                                                           

  لیلیة خابط                                                                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  



  

  

 الوعي بالذات  : البعد األول

قدرته على تقدیر نیها ، و معاعنها ومعرفة أسبابها و رفة و اكتشاف الفرد النفعاالته وقدرته على التعبیر یتضمن معو  

على ربط مشاعره بما یفكر فیه، قدرته حدید جوانب القوة والضعف فیها وتقدیره الدقیق النفعاالته وعواطفه، و ذاته بت

  .ٕامكاناتهاوالثقة في ذاته و 

الر

  قم

مدى وضوح   العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

  العبارة

مدى مناسبة العبارة 

  للبعد الذي تقیسه

  المالحظات

غیر   واضحة

  واضحة

غیر   مناسبة

  مناسبة

            أشعر بالثقة في ذاتي في معظم المواقف  1

عندما أكون قلقا من مشكلة ما فإنني   2

استطیع تحدید أي جانب من جوانبها 

  یضایقني

          

            عواطفي تقدیرا جیداأقدر انفعاالتي و   3

شعر بالرضا عن ذاتي عندما اقدر األمور أ  4

  تقدیرا واقعیا

          

لدي القدرة على تحدید جوانب القوة و   5

  الضعف في ذاتي

          

            ال تؤثر انفعاالتي الحزینة في اتخاذ قراراتي  6

أستطیع التعبیر بالضبط عن مشاعري   7

  ...)فرح،حزن،(

          

یزداد تقدیري لذاتي عندما أتغلب على عادة   8

  سیئة

          

            أشعر بالثقة في ذاتي في معظم المواقف  9

            أثق في قدراتي ثقة كاملة  10

عند الفشل في أي عمل من األعمال فإنني   11

  ألق اللوم على نفسي

          

            استطیع ربط مشاعري بما أفكر فیه  12

            لدي الوعي بما أقوم به من أعمال یومیة     13

 لدي القدرة على تحدید أخطائي  14

  

          

  الذكاء الوجدانيمقیاس 



أقدر أسوء العقبات الممكنة قبل الشروع في   15

  أي عمل

          

            عندما اشعر بالضیق فإنني اعرف سببه  16

  تنظیم الذات :   البعد الثاني-

غیر الظروف، وقدرته قدرته على تغییر حالته المزاجیة عندما تتقدرة الفرد على ضبط انفعاالته والتحكم فیها و  یتضمنو  

ه على التكیف مع األحداث قدرتدیدة تساعده على التفكیر الجید و أفكار جعلى تنظیم انفعاالته وتوكید انفعاالت و 

بتكار مواجهة اإلروف الصحیة، وقدرته على التجدید والتغییر و الجاریة، وقدرته على اإلتزان والهدوء حتى في الظ

  .أن یكون جدیر بالثقة مع اآلخرینقدرته على متطلبات الحیاة، و 

الر

  قم

مدى وضح   العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

  العبارة

مدى مناسبة العبارة 

  للبعد الذي تقیسه

  المالحظات

غیر   واضحة

  واضحة

غیر   مناسبة

  مناسبة

            استطیع تغییر انفعاالتي بسرعة عندما تتغیر الظروف  1

            لتكیف مع األحداث الجاریةالدي القدرة على   2

            عادة أكون هادئا و ایجابیا حتى في الظروف الصعبة  3

            اشعر بالذنب تجاه األشیاء الخاطئة التي ارتكبتها في الماضي  4

            لدي مهارة في تولید األفكار الحدیثة لمواجهة متطلبات الحیاة  5

            لدي القدرة على التحكم في انفعاالتي تجاه أي موقف  6

            لدي القدرة على عدم التفكیر في مشاكلي  7

            أظل هادئا و ایجابیا تجاه أي شخص حتى اعرفه جیدا  8

عندما اشعر بالتوتر و العصبیة تجاه شخص ما فإنني أتراجع و أعید   9

  تقییم الموقف

          

            یبدو لي تذكر األحداث السارة أكثر من تذكر ما هو غیر سار  10

            ال أقول أشیاء و اندم علیها  11

            غالبا ما یأخذ أصدقائي بنصائحي   12

كي أغیر ...) صدیق(اذهب إلى  عندما یكون مزاجي متكدرا فإنني  13

  حالتي المزاجیة

          

            ابذل قصارى جهدي في المواقف المحزنة حتى أتجنب البكاء  14

            أحاول دائما اإلتصال بأفراد الجماعة  15

            استطیع السیطرة على انفعاالتي بعد أي موقف محزن  16

            اشعر في كثیر من األحیان بثقة اآلخرین  17

            استطیع تغییر انفعاالتي بسرعة عندما تتغیر الظروف  18



             أفضلهعندما اشعر بالضیق فإنني أشغل نفسي في عمل   19

  الدافعیة : البعد الثالث-

حباط في سبیل إنجاز األعمال ، والتفاؤل المثابرة و تحمل الضغوط و اإلفعیة الفرد لإلنجاز أو التحصیل و تتضمن داو 

، وتركیزه في والمخاطرة المحسوبة، والعمل المتواصل دون ملل وٕاجهاد، والتزامه بالوعود والتعهدات مع اآلخرینوالتحدي 

  .عمله حتى في الظروف الضاغطة

الر

  قم

مدى وضح   العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

  العبارة

  مدى مناسبة العبارة 

  تقیسهللبعد الذي 

  المالحظات

غیر   واضحة

  واضحة

  غیر مناسبة  مناسبة

            ال توقفني العقبات عن تحقیق أهدافي  1

            أفضل انجاز األعمال التي تتطلب جهدا و مهارة  2

            أكون متفائال بصفة عامة و اخطط لمستقبلي  3

            أسعى دائما ألكون من المتفوقین  4

            دائما أكمل أو أنهي أي عمل اشرع في أدائه  5

استطیع التفكیر جیدا و أركز في عملي في الظروف   6

  الضاغطة

          

أفضل األهداف ذات التحدي مع األخذ في اإلعتبار   7

  المخاطر المحسوبة لتحقیقها

          

أسعى لتحسین طریقة عملي حتى و لو أخذت النصیحة   8

  من شخص اصغر مني

          

            ابذل قصارى في أي عمل حتى و لم یقدره  9

ال اشعر بالملل اتجاه األشیاء التي لم استطع تحقیقها   10

  مهما بذلت فیها من جهد

          

            عندما أقوم بعمل صعب غالبا ما أنجزه  11

أستطیع أداء أي عمل لفترة طویلة دون الشعور بالملل   12

  او اإلجهاد

          

            ألتزم دائما بوعودي و عهودي مع اآلخرین    13

ینتابني الشعور بالضیق تجاه األعمال التي أنجزها ألنه   14

  یجب أن أقدم المزید بغض النظر عما أنجزه

          

            افعل ما یتوقعه الناس مني مهما كلفني ذلك من جهد  15

            یصفني زمالئي بأنني طموح جدا  16

            ال توقفني العقبات عن تحقیق أهدافي  17



            أشعر باإلرتیاح تجاه اآلخرین  18

  التعاطف : البعد الرابع-

مساعدتهم والفاعلیة في و  عرفة انفعاالت اآلخرین الظاهرة والدفینة والتوحد معهممویتضمن حساسیة الفرد في اكتشاف و  

مدى وعیه بالقوانین المنظمة في متطلباتهم وتدعیم وتحفیز قدراتهم، و حل مشاكلهم ومتابعة أخبارهم والحساسیة تجاه 

  .المجتمع 

الر

  قم

مدى وضوح   العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

  العبارة 

  مدى مناسبة العبارة 

  للبعد الذي تقیسه

  المالحظات

غیر   واضحة

  واضحة

غیر   مناسبة

  مناسبة

عند سماعي عن مشكلة لشخص ما یتداعى إلى ذهني   1

  حلول كثیرة لها

          

            اشعر بالضیق عند مواجهة شخص غاضب  2

            یصفني زمالئي بأن إحساسي مرهف تجاه اآلخرین  3

            ینتابني شعور بالضیق تجاه أي شعر یخالف القانون  4

تعبیرات استطیع معرفة و فهم مشاعر اآلخرین من خالل   5

  وجوههم

          

            اشعر باإلرتیاح تجاه الناس العاطفیین  6

            أتأثر كثیرا بالحالة النفسیة لمن یحیطون بي  7

            تأخذ أحداث القضیة الفلسطینیة حیزا كبیرا من تفكیري  8

            أتابع باهتمام أخبار األطفال المعاقین  9

            إلى حلها استمع إلى مشكلة اآلخرین و أسعى  10

            استطیع اكتشاف المشاعر الدفینة لآلخرین  11

            أبادر بتقدیم العون و المساعدة للمحتاجین  12

            أحاول دائما تدعیم السلوكیات اإلیجابیة لدى اآلخرین   13

إحساسي الشدید بانفعاالت اآلخرین الحزینة یجعلني مشفقا   14

  علیهم

          

            عند مواجهة شخص غاضباشعر بالضیق   15

            إحساسي الشدید باألطفال الیتامى یجعلني مشفقا علیهم  16

 

 

 



  المهارات اإلجتماعیة : البعد الخامس-

الفاعلیة في واإلتصال والتعاون معهم والتأثیر فیهم، و  ات اجتماعیة ناجحة مع اآلخرین،تتضمن مهارة الفرد في تكوین عالقو 

 الكفاءة فيى أداء األدوار القیادیة بنجاح و قدرته علالنزاعات التي تنسب إلیهم، والتعامل بحكمة معهم، و أو حل الخالفات 

  .مل بصورة فاعلة مع فریق عمل ممیزالتوكیدیة و العإدارة المنافسات اإلجتماعیة و 

الر

  قم

وضوح  مدى  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

  العبارة 

  مدى مناسبة العبارة 

  للبعد الذي تقیسه

  المالحظات

غیر   واضحة

  واضحة

غیر   مناسبة

  مناسبة

            أستطیع أن أكون لي أصدقاء بسهولة  1

            أبادر دائما بمحادثة اآلخرین  2

            أجید في التعامل مع اآلخرین  3

            غالبا ما یتم اختیاري ألكون قائدا للجماعة   4

            أشعر بأنني كفء في إدارة المناقشات اإلجتماعیة  5

            استطیع أن انسجم بسهولة و سرعة مع أي موقف  6

            استمتع بقضاء الوقت مع أصدقائي  7

            نشاط الجماعة شيء استطیع فهمه و التناغم معه  8

            أحاول دائما حل المنازعات التي تنشب بین أفراد الجماعة  9

            لدي القدرة على تغییر وجهة نظر الجماعة نحو موضوع ما  10

            غالبا ما أكون متعاونا مع أفراد الجماعة  11

            أفضل دائما العمل مع فریق عمل متمیز  12

            غالبا ما یأخذ أفراد الجماعة بوجهات نظري  13

            أحرص دائما على تكوین عالقات ناجحة مع اآلخرین  14

            أحاول دائما اإلتصال بأفراد الجماعة  15

            استطیع التحدث أمام حشد من الناس  16

            تعتمد السعادة من وجهة نظري على األفراد المحیطین بالشخص  17

            أشجع التغییر في سلوكیات الجماعة و لو كان بسیطا  18

            أمدح اآلخرین عندما یستحقون ذلك  19

            أن أكون لي أصدقائي بسهولةاستطیع   20

  



  .الذكاء الوجدانيمقیاس نتیجة تحكیم ): 8(ملحق رقم 

  العبارة  الرقم
نسبة 

  االتفاق
  العبارة بعد التعدیل وفقا لرأي المحكمین

  / 100%  .أشعر بالثقة في ذاتي في معظم المواقف 1

  /  100%  .ال توقفني العقبات عن تحقیق أهدافي  2

  /  100%  .الظروفاستطیع تغییر انفعاالتي بسرعة عندما تتغیر   3

  .أستطیع أن أربط عالقات صداقة بسهولة  100%  .أستطیع أن أكون لي أصدقاء بسهولة  4

عند سماعي عن مشكلة لشخص ما یتداعى إلى ذهني حلول كثیرة   5

  .لها

%100  /  

  /  100%  .لدي القدرة على التكیف مع األحداث الجاریة  6

  /  90%  .أبادر دائما بمحادثة اآلخرین  7

ستطیع تحدید أي جانب من أعندما أكون قلقا من مشكلة ما فإنني   8

  .جوانبها یضایقني

عندما أكون قلقا من مشكلة ما فإنني   %100

  .أستطیع تحدید الجوانب التي تضایقني

  /  100%  .نجاز األعمال التي تتطلب جهدا ومهارةإأفضل   9

أشعر بالضیق عند مواجهة شخص في   100%  ).زعالن( شعر بالضیق عند مواجهة شخص غاضبأ  10

  .حالة غضب

  /  100%  .أقدر انفعاالتي وعواطفي تقدیرا جیدا  11

  /  100%  .عادة أكون هادئا وایجابیا حتى في الظروف الصعبة  12

  /  100%  .خطط لمستقبليأأكون متفائال بصفة عامة و   13

  /  100%  .یصفني زمالئي بأن إحساسي مرهف تجاه اآلخرین  14

  /  100%  .أجید في التعامل مع اآلخرین  15

  /  100%  .أسعى دائما ألكون من المتفوقین  16

  /  100%  .یخالف القانون خصینتابني شعور بالضیق تجاه أي ش  17

  /  100%  .غالبا ما یتم اختیاري ألكون قائدا للجماعة  18

  /  100%  .في الماضي ارتكبتهاشعر بالذنب تجاه األشیاء الخاطئة التي أ  19

  /  100%  .قدر األمور تقدیرا واقعیاأشعر بالرضا عن ذاتي عندما أ  20

  .دائما أنهي أي عمل أشرع في أدائه  100%  .شرع في أدائهأدائما أكمل أو أنهي أي عمل   21

  /  100%  .ستطیع معرفة وفهم مشاعر اآلخرین من خالل تعبیرات وجوههمأ  22

لدي مهارة في تقدیم األفكار الحدیثة   100%  .لمواجهة متطلبات الحیاةلدي مهارة في تولید األفكار الحدیثة   23

  .لمواجهة متطلبات الحیاة

  /  100%  .لدي القدرة على تحدید جوانب القوة والضعف في ذاتي  24

أشعر بأنني كفء في إدارة المناقشات   100%  .االجتماعیةأشعر بأنني كفء في إدارة المناقشات   25

  .الجماعیة



  /  100%  .تجاه الناس العاطفیین باالرتیاحشعر أ  26

أستطیع التفكیر جیدا وأركز في عملي   100%  .ستطیع التفكیر جیدا وأركز في عملي في الظروف الضاغطةأ  27

  .تحت الظروف الضاغطة

  /  100%  .لدي القدرة على التحكم في انفعاالتي تجاه أي موقف  28

  /  100%  .قراراتيال تؤثر انفعاالتي الحزینة في اتخاذ   29

  /  100%  .اجتماعي سرعة مع أي موقفبنسجم بسهولة و أستطیع أن أ  30

المخاطر  االعتبارأفضل األهداف ذات التحدي مع األخذ في   31

  .المحسوبة لتحقیقها

أفضل األهداف ذات التحدي مع األخذ   %100

بعین االعتبار المخاطر المحسوبة 

  .لتحقیقها

  /  100%  .أتأثر كثیرا بالحالة النفسیة لمن یحیطون بي  32

  /  100%  .لدي القدرة على عدم التفكیر في مشاكلي  33

أستطیع التعبیر تعبیرا جیدا عن مشاعري   100%  ....)فرح،حزن،(أستطیع التعبیر بالضبط عن مشاعري   34

  ...).فرح، حزن،(

  /  100%  .ستمتع بقضاء الوقت مع أصدقائيأ  35

  / 90%  .عرفه جیداأأظل هادئا وایجابیا تجاه أي شخص حتى   36

  / 50%  .تأخذ أحداث القضیة الفلسطینیة حیزا كبیرا من تفكیري  37

أسعى لتحسین طریقة عملي حتى ولو أخذت النصیحة من شخص   38

  .صغر منيأ

%100  /  

  /  100%  .یزداد تقدیري لذاتي عندما أتغلب على عادة سیئة  39

  /  100%  .ستطیع فهمه والتناغم معهأنشاط الجماعة شيء   40

شعر بالتوتر والعصبیة تجاه شخص ما فإنني أتراجع وأعید أعندما   41

  .تقییم الموقف

%100  /  

  /  80%  .أتابع باهتمام أخبار األطفال المعاقین  42

  /  100%  .أحاول دائما حل المنازعات التي تنشب بین أفراد الجماعة  43

  /  100%  .اآلخرون في أي عمل حتى ولم یقدرهجهدي بذل قصارى أ  44

  /  100%  .أشعر بالثقة في ذاتي في معظم المواقف  45

ستطع تحقیقها مهما بذلت أشعر بالملل اتجاه األشیاء التي لم أال   46

  .فیها من جهد

%90  /  

اآلخرین وأسعى إلى أستمع إلى مشاكل   100%  .ستمع إلى مشكلة اآلخرین وأسعى إلى حلهاأ  47

  .حلها

  /  100%  .لدي القدرة على تغییر وجهة نظر الجماعة نحو موضوع ما  48

أمیل إلى تذكر األحداث السارة أكثر من   100%  .یبدو لي تذكر األحداث السارة أكثر من تذكر ما هو غیر سار  49

  .األحداث المؤلمة

  /  100%  .أثق في قدراتي ثقة كاملة  50



  /  100%  .أكون متعاونا مع أفراد الجماعةغالبا ما   51

  .غالبا ما أنجز أي عمل صعب أقوم به  100%  .عندما أقوم بعمل صعب غالبا ما أنجزه  52

  .أستطیع اكتشاف المشاعر الخفیة لآلخرین  100%  .المشاعر الدفینة لآلخرین اكتشافستطیع أ  53

  .أندم علیهاال أقول أشیاء ثم   100%  .ندم علیهاأال أقول أشیاء و   54

  /  100%  .عند الفشل في أي عمل من األعمال فإنني ألق اللوم على نفسي  55

أستطیع أداء أي عمل من األعمال لفترة   90%  .و اإلجهادأأستطیع أداء أي عمل لفترة طویلة دون الشعور بالملل   56

  .طویلة دون الشعور بالتعب

  /  100%  .أبادر بتقدیم العون والمساعدة للمحتاجین  57

  /  100%  .غالبا ما یأخذ أصدقائي بنصائحي  58

  /  90%  .ستطیع ربط مشاعري بما أفكر فیهأ  59

  /  100%  .أفضل دائما العمل مع فریق عمل متمیز  60

  /  100%  .ألتزم دائما بوعودي وعهودي مع اآلخرین  61

  /  100%  .أحاول دائما تدعیم السلوكیات اإلیجابیة لدى اآلخرین  62

  .لدي الوعي بما أقوم به یومیا  90%  .لدي الوعي بما أقوم به من أعمال یومیة  63

) ...، نادي، صدیق(ذهب إلى أعندما یكون مزاجي متكدرا فإنني   64

  .كي أغیر حالتي المزاجیة

عندما یكون مزاجي عاكرا فإنني أذهب إلى   %100

كي أغیر حالتي ...) صدیق، مكان، (

  .المزاجیة

  /  100%  .ظريغالبا ما یأخذ أفراد الجماعة بوجهات ن  65

ینتابني الشعور بالضیق تجاه األعمال التي أنجزها ألنه یجب أن   66

  .أقدم المزید بغض النظر عما أنجزه

%100  /  

  /  100%  .لدي القدرة على تحدید أخطائي  67

  /  100%  .بذل قصارى جهدي في المواقف المحزنة حتى أتجنب البكاءأ  68

إحساسي القوي بانفعاالت اآلخرین یجعلني   100%  .إحساسي الشدید بانفعاالت اآلخرین الحزینة یجعلني مشفقا علیهم  69

  .أشفق علیهم

  /  100%  .أحرص دائما على تكوین عالقات ناجحة مع اآلخرین  70

  /  100%  .العقبات الممكنة قبل الشروع في أي عمل أأقدر أسو   71

  .أحاول دائما االتصال بأفراد جماعتي  100%  .بأفراد الجماعة االتصالأحاول دائما   72

  /  100%  .فعل ما یتوقعه الناس مني مهما كلفني ذلك من جهدأ  73

  /  100%  ).زعالن( شعر بالضیق عند مواجهة شخص غاضبأ  74

  .أستطیع التحدث أمام عدد كبیر من األفراد  100%  .ستطیع التحدث أمام حشد من الناسأ  75

  /  100%  .شعر بالضیق فإنني أشغل نفسي في عمل أفضلهأعندما   76

  /  100%  .یصفني زمالئي بأنني طموح جدا  77

  /  100%  .تعتمد السعادة من وجهة نظري على األفراد المحیطین بالشخص  78

  /  100%  .ستطیع السیطرة على انفعاالتي بعد أي موقف محزنأ  79



  /  100%  .التغییر في سلوكیات الجماعة ولو كان بسیطا أشجع  80

  /  100%  .ال توقفني العقبات عن تحقیق أهدافي  81

أشعر في كثیر من األحیان بثقة اآلخرین   100%  .شعر في كثیر من األحیان بثقة اآلخرینأ  82

  .تجاهي

  /  100%  .أمدح اآلخرین عندما یستحقون ذلك  83

  /  100%  .عرف سببهأفإنني شعر بالضیق أعندما   84

  /  100%  .تجاه اآلخرین باالرتیاحأشعر   85

  /  100%  .ستطیع تغییر انفعاالتي بسرعة عندما تتغیر الظروفأ  86

أشفق على األطفال الیتامى نتیجة احساسي   100%  .إحساسي الشدید باألطفال الیتامى یجعلني مشفقا علیهم 87

  .الشدید بهم

  /  100% .لي أصدقائي بسهولة ستطیع أن أكونأ  88

  



  .مقیاس الذكاء الوجداني في صورته النهائیة): 9(ملحق رقم 

 

 

  ):ة(خاصة بالتلمیذ البیانات ال

  : ..........................الشعبة الدراسیة: ....................................         االسم واللقب

  ................................... :السن: ............................        اسم المؤسسة التعلیمیة

  .20: ......../معدل الثالثي األولي: ..........................................         الجنس

  امتیاز       تهنئة       تشجیع       لوحة الشرف       إنذار      توبیخ : التقدیر الدراسي

 

  :المقیاس تعلیمة

مفردة توضح سلوكك الذي ربما تصف به نفسك أو یوجد ضمن صفاتك أو ) 83(س من یتكون المقیا   

قد ال توجد، إقرأ كال منها باهتمام وأجب عنها باختیار إجابة واحدة من اإلجابات الخمس الموضحة أمام 

) √(كل مفردة، بحیث تعبر اإلجابة عن وجهة نظرك، وتعكس بدقة وصفك لنفسك، وعندئذ ضع عالمة 

لمفردة تحت اإلجابة التي تناسبك بدقة، علما بأنه ال توجد إجابة صحیحة وأخرى خاطئة، فاإلجابة أمام ا

الصحیحة هي التي تعبر عن وجهة نظرك بدقة كما ال تختر سوى إجابة واحدة لكل مفردة، وال تترك أیة 

احث الستخدامها في مفردة دون اإلجابة عنها، وٕاجابتك ستحاط بالسریة التامة، وال یطلع علیها سوى الب

  .البحث العلمي

  ونشكر تعاونك معنا

 الباحثة                                                                                    

 

 

 

  

      



  العبارة  الرقم

تنطبق 

علي 

  تماما

تنطبق 

علي 

  كثیرا

تنطبق 

علي 

  أحیانا

تنطبق 

علي 

  قلیال

ال 

تنطبق 

علي 

  إطالقا

            .بالثقة في ذاتي في معظم المواقفأشعر  1

            .ال توقفني العقبات عن تحقیق أهدافي  2

            .استطیع تغییر انفعاالتي بسرعة عندما تتغیر الظروف  3

            .أستطیع أن أربط عالقات صداقة بسهولة  4

عند سماعي عن مشكلة لشخص ما یتداعى إلى ذهني حلول كثیرة   5

  .لها

          

            .القدرة على التكیف مع األحداث الجاریةلدي   6

            .أبادر دائما بمحادثة اآلخرین  7

عندما أكون قلقا من مشكلة ما فإنني أستطیع تحدید الجوانب التي   8

  .تضایقني

          

            .نجاز األعمال التي تتطلب جهدا ومهارةإأفضل   9

            .أشعر بالضیق عند مواجهة شخص في حالة غضب  10

            .أقدر انفعاالتي وعواطفي تقدیرا جیدا  11

            .عادة أكون هادئا وایجابیا حتى في الظروف الصعبة  12

            .خطط لمستقبليأأكون متفائال بصفة عامة و   13

            .أجید في التعامل مع اآلخرین 14

            .أسعى دائما ألكون من المتفوقین  15

            .یخالف القانون خصأي ش ینتابني شعور بالضیق تجاه  16

            .غالبا ما یتم اختیاري ألكون قائدا للجماعة  17

            .في الماضي ارتكبتهاشعر بالذنب تجاه األشیاء الخاطئة التي أ  18

            .قدر األمور تقدیرا واقعیاأشعر بالرضا عن ذاتي عندما أ  19

            .دائما أنهي أي عمل أشرع في أدائه  20

            .ستطیع معرفة وفهم مشاعر اآلخرین من خالل تعبیرات وجوههمأ  21

            .لدي مهارة في تقدیم األفكار الحدیثة لمواجهة متطلبات الحیاة  22

            .لدي القدرة على تحدید جوانب القوة والضعف في ذاتي  23

            .أشعر بأنني كفء في إدارة المناقشات الجماعیة  24



            .تجاه الناس العاطفیین باالرتیاحشعر أ  25

            .أستطیع التفكیر جیدا وأركز في عملي تحت الظروف الضاغطة  26

            .لدي القدرة على التحكم في انفعاالتي تجاه أي موقف  27

            .ال تؤثر انفعاالتي الحزینة في اتخاذ قراراتي  28

            .اجتماعي سرعة مع أي موقفبنسجم بسهولة و أستطیع أن أ  29

أفضل األهداف ذات التحدي مع األخذ بعین االعتبار المخاطر   30

  .المحسوبة لتحقیقها

          

            .أتأثر كثیرا بالحالة النفسیة لمن یحیطون بي  31

            .لدي القدرة على عدم التفكیر في مشاكلي  32

            ...).فرح، حزن،(أستطیع التعبیر تعبیرا جیدا عن مشاعري   33

            .ستمتع بقضاء الوقت مع أصدقائيأ  34

            .عرفه جیداأأظل هادئا وایجابیا تجاه أي شخص حتى   35

أسعى لتحسین طریقة عملي حتى ولو أخذت النصیحة من شخص   36

  .صغر منيأ

          

            .یزداد تقدیري لذاتي عندما أتغلب على عادة سیئة  37

            .والتناغم معهستطیع فهمه أنشاط الجماعة شيء   38

شعر بالتوتر والعصبیة تجاه شخص ما فإنني أتراجع وأعید أعندما   39

  .تقییم الموقف

          

            .أحاول دائما حل المنازعات التي تنشب بین أفراد الجماعة  40

            .اآلخرون بذل قصارى في أي عمل حتى ولم یقدرهأ  41

            .أشعر بالثقة في ذاتي في معظم المواقف  42

ستطع تحقیقها مهما بذلت أشعر بالملل اتجاه األشیاء التي لم أال   43

  .فیها من جهد

          

            .أستمع إلى مشاكل اآلخرین وأسعى إلى حلها  44

            .لدي القدرة على تغییر وجهة نظر الجماعة نحو موضوع ما  45

            .أكثر من األحداث المؤلمة أمیل إلى تذكر األحداث السارة  46

            .أثق في قدراتي ثقة كاملة  47

            .غالبا ما أكون متعاونا مع أفراد الجماعة  48

            .غالبا ما أنجز أي عمل صعب أقوم به  49



            .أستطیع اكتشاف المشاعر الخفیة لآلخرین  50

            .ال أقول أشیاء ثم أندم علیها  51

            .الفشل في أي عمل من األعمال فإنني ألق اللوم على نفسي عند  52

            .أستطیع أداء أي عمل من األعمال لفترة طویلة دون الشعور بالتعب  53

            .أبادر بتقدیم العون والمساعدة للمحتاجین  54

            .غالبا ما یأخذ أصدقائي بنصائحي  55

            .ستطیع ربط مشاعري بما أفكر فیهأ  56

            .ألتزم دائما بوعودي وعهودي مع اآلخرین  57

            .أحاول دائما تدعیم السلوكیات اإلیجابیة لدى اآلخرین  58

            .لدي الوعي بما أقوم به یومیا  59

...) صدیق، مكان، (عندما یكون مزاجي عاكرا فإنني أذهب إلى   60

  .كي أغیر حالتي المزاجیة

          

            ظريغالبا ما یأخذ أفراد الجماعة بوجهات ن  61

ینتابني الشعور بالضیق تجاه األعمال التي أنجزها ألنه یجب أن   62

  .أقدم المزید بغض النظر عما أنجزه

          

            .لدي القدرة على تحدید أخطائي  63

            .بذل قصارى جهدي في المواقف المحزنة حتى أتجنب البكاءأ  64

            .إحساسي القوي بانفعاالت اآلخرین یجعلني أشفق علیهم  65

            .أحرص دائما على تكوین عالقات ناجحة مع اآلخرین  66

            .العقبات الممكنة قبل الشروع في أي عمل أأقدر أسو   67

            .أحاول دائما االتصال بأفراد جماعتي  68

            .ما یتوقعه الناس مني مهما كلفني ذلك من جهد فعلأ  69

            ).زعالن( شعر بالضیق عند مواجهة شخص غاضبأ  70

            .أستطیع التحدث أمام عدد كبیر من األفراد  71

            .شعر بالضیق فإنني أشغل نفسي في عمل أفضلهأعندما   72

            .یصفني زمالئي بأنني طموح جدا  73

            .ستطیع السیطرة على انفعاالتي بعد أي موقف محزنأ  74

            .أشجع التغییر في سلوكیات الجماعة ولو كان بسیطا  75

            .ال توقفني العقبات عن تحقیق أهدافي  76



            .أشعر في كثیر من األحیان بثقة اآلخرین تجاهي  77

            .أمدح اآلخرین عندما یستحقون ذلك  78

            .عرف سببهأشعر بالضیق فإنني أعندما   79

            .تجاه اآلخرین باالرتیاحأشعر   80

            .ستطیع تغییر انفعاالتي بسرعة عندما تتغیر الظروفأ  81

            .أشفق على األطفال الیتامى نتیجة احساسي الشدید بهم 82

            .ستطیع أن أكون لي أصدقائي بسهولةأ  83

 



  مقیاس الدافع لإلنجاز في صورته األولیة): 10(ملحق رقم 

  تنطبق  العبارة  الرقم

تنطبق 

بدرجة 

  متوسطة

ال 

  تنطبق

        أشعر برغبة كبیرة في التفوق 1

        أرفض االستسالم بسهولة  2

        أتحَمل مسؤولیة أعمالي  3

        تشجعني المكافآت المالیة على بذل أقصى جهد  4

        منحتني أسرتي قدرًا كافیًا من االستقالل منذ صغري  5

        التخطیط للمستقبل ال یشغل بالي  6

        أنا بطيء في إنجاز أعمالي  7

        أمیل ألن أفعل ما یفعله أغلب الناس  8

        أستمتع بوجودي مع أفراد لدیهم نفس قدراتي  9

        كثیرًا ما أتخیل نفسي مرموقاً   10

        عمًال فالبد من انهائهإذا بدأت   11

        أشعر بالمسؤولیة تجاه اآلخرین  12

        ینقص حماسي ألداء األعمال التي ال یقابلها مردود مادي  13

        أنا أقرر القیام بأَي عمل دون تدخل أحد  14

        من األفضل أن أعمل عمًال خالیًا من الصعوبات  15

        أهتم بالحاضر وأترك المستقبل للظروف  16

        المهم عندي هو إنجاز العمل بسرعة وال أهتم بمدى جودته  17

        من األفضل تغییر رأیي إذا خالف رأي اآلخرین  18

        أسعى إلى التفوق بصورة مستمرة  19

        أكافح من أجل الوصول إلى هدفي  20

        أهتم بنتیجة عملي وال ینصب اهتمامي على العمل فقط  21

        بأعمالي في المدرسة والمنزلأشعر بالفخر   22

        أشعر بالسعادة حین أقوم بعمل دون رقابة  23

        أتضایق من مقارنة عملي بعمل الغیر  24

        من الصعب علَي تجاوز العقبات التي تعترض إنجازي لعملي  25



        لیس من المهم وضع األهداف  26

        تتراكم علَي األعمال بسبب التأجیل  27

        علَي اإلحساس بالفشلیصعب   28

        أفكر في المستقبل مما یفقدني االستمتاع بالحاضر  29

        حین أنهي كل أعمالي عندها فقط أشعر بالراحة  30

        أهتم كثیرًا بإخراج عملي في أحسن صورة  31

        أعترف بالفشل مثلما أعترف بالنجاح  32

        یقَل نشاطي وحماسي عند القیام بالمهام الصعبة  33

        أكره العمل المشحون بالمنافسات  34

        أتراجع عن عملي إذا واجهتني أَي صعوبات  35

        أتردد كثیرًا قبل اتخاذ القرار  36

        تعد الشهرة هدفي األساسي من أَي عمل  37

        أعمل ما أرغب بعملي دون تلبیة لرغبة اآلخرین  38

        الناجحون هم صناع الحیاة  39

        األهداف یسَهل عملیة التنفیذرسم   40

        أستغل كل وقتي فیما فیه منفعة  41

        أرفض منافسة اآلخرین  42

        اإلحباط حین تعترضني عوائق في عملي أشعر بالیأس و  43

        إذا فشلت في عملي فاآلخرون هم سبب الفشل  44

        التفوق ال یحصل علیه إَال القالئل  45

        بأول وال أؤجل عمل الیوم إلى الغدأنهي عملي أوًال   46

        أتمسك برأیي حتى لو اختلف مع رأي األكثریة  47

        یزیدني تشجیع اآلخرین إصرارًا على إنجاز عملي  48

        أشعر بالفتور حین أقوم بعملي دون منافسة أحد  49

        أقوم بحل مشكالتي دون طلب المساعدة من اآلخرین  50

        واالستسالم یجنبني العناء والمشقة التراجع  51
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  .نموذج طلب تحكیم مقیاس الدافع لإلنجاز): 11(ملحق رقم 

  

 تیزي وزو-جامعة مولود معمري

 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
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 ..........................................الدرجة العلمیة............................................... :)ة(األستاذ

 ........................................ :الجامعة: ................................................التخصص

  

 تحیة طیبة وبعد)...ة(الفاضل) ة(األستاذ

الوجداني والدافع فاعلیة الذات وعالقتها بالذكاء "تروم الطالبة إجراء دراسة لنیل درجة الدكتوراه بعنوان 

ولتحقیق أهداف هذه الدراسة  ".لإلنجاز لدى المتفوقین والمتأخرین دراسیا من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي

الدافعیة ومن األدوات التي ستستخدمها الطالبة مقیاس . یتطلب ذلك استخدام أداة مناسبة لقیاس متغیراتها

  ).2009(لإلنجاز للباحث غرم اهللا بن صالح الغامدي

  : وتقدیرًا لخبرتكم العلمیة والعملیة، نرجو إبداء رأیكم ومقترحاتكم في صدق وصالحیة هذه األداة من حیث

تالمیذ  متفوقون ومتأخرون دراسیًا من(مدى مالئمة المقیاس للبیئة الجزائریة ولعینة الدراسة  ·

  ).السنة الثالثة ثانوي

  .الدافعیة لإلنجازلقیاس أبعاد  ةعبار ال وضوحمدى  ·

  .مناسبة العبارة للبعد الذي تقیسهمدى  ·

  .أي مالحظات یمكن إضافتها ·

هو استعداد الفرد للسعي نحو النجاح والتفوق، والرغبة في األداء الجید " :ابأنه تَعرف دافعیة لإلنجازو    

   ".والمثابرة والتغلب على الصعوبات وتحقیق هدف معین في مواقف تتضمن مستویات من التفوق واالمتیاز

 

الدرجة التي یحصل علیها المتفوقون والمتأخرون دراسیا من :" ابأنه دافعیة لإلنجاز إجرائیاً  وتعَرف   

 ).2009(للباحث غرم اهللا بن صالح الغامدي دافعیة لإلنجاز على مقیاستالمیذ السنة الثالثة ثانوي 

  .)ال تنطبق) (متوسطةتنطبق بدرجة () تنطبق:(علمًا أن بدائل اإلجابة على المقیاس هي    

  :ونأمل من سیادتكم التكرم   

  . واضحةأو غیر واضحة أمام كل عبارة في الخانة التي تدل على أنها ) ×(بوضع عالمة ·

 طلب التحـــــــكیم 



  . مناسبةأو غیر  مناسبةأمام كل عبارة في الخانة التي تدل على أنها ) ×(بوضع عالمة ·

 ولكم منا جزیل الشكر ووافر التقدیر

  : طالبة الدكتوراه                                                                           

  لیلیة خابط                                                                            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  

 



 

  السعي نحو التفوق والنجاح: البعد األول-

  .النجاح وتجنب الفشل ة في التفوق والمحاولة للوصول إلىرغبة الجادالویقصد به 
الر

  قم

  التعدیل المقترح  الصیاغة  االنتماء للبعد  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

غیر   منتمیة

  منتمیة

غیر   مناسبة

  مناسبة

            أشعر برغبة كبيرة في التفوق  1
            كثيرًا ما أتخيل نفسي مرموقًا   2
            أسعى إلى التفوق بصورة مستمرة  3
            يصعب علَي اإلحساس بالفشل  4
م صناع الحياة  5             الناجحون 
            التفوق ال يحصل علي إَال القالئل   6
            بالحظ والصدفةالنجاح والفشل مرتبطان   7
            التفوق ال يعني لي الكثير  8

  التخطیط للمستقبل: الثانيالبعد -

 االنشغال لألعمال المستقبلیة وعدم األهدافالمستقبل ووضع الخطط ورسم في  التفكیرویقصد به 

  .بالحاضر فقط
الر

  قم

  التعدیل المقترح  الصیاغة  االنتماء للبعد  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

غیر   منتمیة

  منتمیة

غیر   مناسبة

  مناسبة

تم بالحاضر وأترك المستقبل للظروف  1             أ
داف  2 م وضع األ             ليس م الم
            االستمتاع بالحاضر أفكر في المستقبل مما يفقدني  3
داف يسَل عملية التنفيذ  4             رسم األ
            التخطيط السليم أساس النجاح  5
            يتطلب اإلنجاز وضع خطط محددة لكل عمل  6
دافاً لكل ما أريد إنجاز مستقبالً   7             أضع أ
            التخطیط للمستقبل ال یشغل بالي   8

  

  

  از ــــــة لإلنجــــــــاس الدافعیــــــــمقی



  والنضال المثابرة: البعد الثالث-

أو االستسالم الكفاح ومواصلة العمل واستغالل الوقت للوصول إلى النجاح وعدم التراجع ویقصد به 

  .بسهولة
الر

  قم

  التعدیل المقترح  الصیاغة  االنتماء للبعد  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

غیر   منتمیة

  منتمیة

غیر   مناسبة

  مناسبة

ولة  1             أرفض االستسالم بس
ائ  2             إذا بدأت عمًال فالبد م ان
دفي  3             أكافح م أجل الوصول إلى 
ا فقط أشعر بالراحة  4 ي كل أعمالي عند             حي أن
            أستغل كل وقتي فيما في منفعة  5
            التراجع واالستسالم يجنبني العناء والمشقة  6
اء األعمال الطويلة ليس  7             لدي الصبر إلن
            أضيع كثيرًا م وقتي في المرح والتسلية  8

  أداء األعمال بسرعة وٕاتقان: البعد الرابع-

  .إنجاز العمل بأسرع وقت ممكن وعلى أفضل وجهویقصد به 
الر

  قم
  التعدیل المقترح  الصیاغة  االنتماء للبعد  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

غیر   منتمیة

  منتمیة

غیر   مناسبة

  مناسبة
            أنا بطيء في إنجاز أعمالي  1

تم بمدى جودت  2 و إنجاز العمل بسرعة وال أ م عندي              الم

تمامي على العمل فقط  3 تم بنتيجة عملي وال ينصب ا             أ

            التأجيلتتراكم علَي األعمال بسبب   4

تم كثيرًا بإخراج عملي في أحس صورة  5             أ

ي عملي أوالً بأول وال أؤجل عمل اليوم إلى الغد  6             أن

            أشعر بالرضا عندما أنجز عملي بسرعة وإتقان  7

م أن اعمل فقط  8 مني الم             نتيجة عملي ال ت

            أحب أن أتق ما أعمل  9

            بسرعةأنجز أعمالي   10

 

  



  الشعور بالمسؤولیة: البعد الخامس-

  .شجاعةمسؤولیة أعماله عن النجاح أو الفشل بكل  الفردأن یتحمل ویقصد به 
الر

  قم

  التعدیل المقترح  الصیاغة  االنتماء للبعد  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

غیر   منتمیة

  منتمیة

غیر   مناسبة

  مناسبة

            أتحَمل مسؤولية أعمالي  1
            أشعر بالمسؤولية تجا اآلخري  2
            أعترف بالفشل مثلما أعترف بالنجاح  3
م سبب الفشل  4             إذا فشلت في عملي فاآلخرون 
            تحمل المسؤولية أمر يضايقني   5
            أعماليعلى اآلخري تحَمل المسؤولية معي في كل   6

  الثقة بالنفس واإلحساس بامتالك المقدرة: البعد السادس-

  .بقدراته ومهاراته للقیام بشتى المهام وقدرته على اتخاذ أي قرارالفرد  ثقةویقصد به 
الر

  قم

  المقترح التعدیل  الصیاغة  االنتماء للبعد  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

غیر   منتمیة

  منتمیة

غیر   مناسبة

  مناسبة

            أميل ألن أفعل ما يفعل أغلب الناس  1
            م األفضل تغيير رأيي إذا خالف رأي اآلخري  2
            أتردد كثيرًا قبل اتخاذ القرار  3
            أتمسك برأيي حتى لو اختلف مع رأي األكثرية  4
            بأعمال متميزةأشعر أن بإمكاني القيام   5
اراتي  6             أنا واثق م قدراتي وم

  المكافآت المادیة والمعنویة: البعد السابع-

  .بإنجازه لعملهعلى المكافآت بنوعیها المادیة والمعنویة ومدى ارتباطها الفرد  حصولویقصد به 
الر

  قم

  التعدیل المقترح  الصیاغة  االنتماء للبعد  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

غیر   منتمیة

  منتمیة

غیر   مناسبة

  مناسبة

د  1             تشجعني المكافآت المالية على بذل أقصى ج
ا مردود مادي  2             ينقص حماسي ألداء األعمال التي ال يقابل
            أشعر بالفخر بأعمالي في المدرسة والمنزل  3
دفي األساسي م أَي عمل  4 رة              تعد الش



            يزيدني تشجيع اآلخري إصرارًا على إنجاز عملي  5
دي إلنجاز عملي بغض النظر ع المقابل المادي  6             أبذل كل ج
            أقوم بعملي بنفس الطريقة سواء شجعني أحد أم ال  7
مني   8             ما يقول الناس حول أعمالي ال ي

  المنافسة: الثامنالبعد -

  .ببذل أقصى الجهد بسبب منافسته لآلخرین ومحاولته إلنجاز وابتكار شیئا جدیداالفرد  شعورویقصد به 
الر

  قم

  التعدیل المقترح  الصیاغة  االنتماء للبعد  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

غیر   منتمیة

  منتمیة

غیر   مناسبة

  مناسبة

م نفس قدراتي  1             أستمتع بوجودي مع أفراد لدي
            أتضايق م مقارنة عملي بعمل الغير  2
            أكر العمل المشحون بالمنافسات  3
            أرفض منافسة اآلخري  4
              بالفتور حي أقوم بعملي دون منافسة أحد أشعر  5
دافي  6             المنافسة تشح طاقتي للوصول إلى أ
            يشتد حماسي حي أشعر بمنافسة اآلخري  7
دي للفوز  8             أحب المنافسة وأبذل كل ج

  االستقالل: البعد التاسع-

 ها دون ضغط من أحد وقدرته على حلالتي یحبفي اتخاذ قراراته وأداء األعمال الفرد  حریةویقصد به 

  .كالته بمفرده دون مساعدة اآلخرینمش
الر

  قم

  التعدیل المقترح  الصیاغة  االنتماء للبعد  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

غیر   منتمیة

  منتمیة

غیر   مناسبة

  مناسبة

            كافياً م االستقالل منذ صغري  منحتني أسرتي قدراً   1
            أنا أقرر القيام بأَي عمل دون تدخل أحد  2
            أشعر بالسعادة حي أقوم بعمل دون رقابة  3
            أعمل ما أرغب بعملي دون تلبية لرغبة اآلخري  4
            أقوم بحل مشكالتي دون طلب المساعدة م اآلخري  5
ا علَي والدَي أشعر بأنني أقوم   6             باألعمال التي يفرض
ني مشكلة  7             أطلب م اآلخري مساعدتي عندما تواج



ات في أعمالي  8             تقيدني أسرتي بكثير م األوامر والتوجي

  التغلب على العوائق والصعوبات: البعد العاشر-

وتذلیلها وعدم االستسالم مواجهة الصعوبات التي تعترض طریقه إلنجاز أعماله الفرد على  قدرةویقصد به 

  .لها
الر

  قم

  التعدیل المقترح  الصیاغة  االنتماء للبعد  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

غیر   منتمیة

  منتمیة

غیر   مناسبة

  مناسبة

ر تقوي" أعمل بالمثل القائل   1             "الضربة التي ال تكسر الظ
ام الصعبة  2             أفَضل القيام بالم
دافي  3 دي لتذليل العوائق التي تمنع وصولي إلى أ             أبذل كل ج
ة الصعوبات تزيدني إصرارًا على النجاح  4             مواج
            م األفضل أن أعمل عمًال خاليًا م الصعوبات  5
            تجاوز العقبات التي تعترض إنجازي لعمليم الصعب علَي   6
ام الصعبة  7             يقَل نشاطي وحماسي عند القيام بالم
تني أَي صعوبات  8             أتراجع ع عملي إذا واج
            اإلحباط حي تعترضني عوائق في عملي أشعر باليأس و  9

ناك عمل دون عقبات  10             ليس 

 



  .نتیجة تحكیم مقیاس الدافع لإلنجاز): 12(ملحق رقم 

  العبارة  الرقم
نسبة 

  االتفاق
  العبارة بعد التعدیل وفقا لرأي المحكمین

  / 100%  أشعر برغبة كبیرة في التفوق 1

  /  100%  أرفض االستسالم بسهولة  2

  /  100%  أتحَمل مسؤولیة أعمالي  3

  /  100%  على بذل أقصى جهد تشجعني المكافآت المالیة  4

  /  100%  منحتني أسرتي قدرًا كافیًا من االستقالل منذ صغري  5

  /  100%  التخطیط للمستقبل ال یشغل بالي  6

  /  100%  أنا بطيء في إنجاز أعمالي  7

  .أمیل في أفعالي إلى ما یفعله أغلب الناس  100%  أمیل ألن أفعل ما یفعله أغلب الناس  8

  /  100%  أستمتع بوجودي مع أفراد لدیهم نفس قدراتي  9

  .كثیرا ما أتخیل نفسي متمیزا  100%  كثیرًا ما أتخیل نفسي مرموقاً   10

  .إذا بدأت عمال علّي أن أنهیه  100%  إذا بدأت عمًال فالبد من انهائه  11

  /  100%  أشعر بالمسؤولیة تجاه اآلخرین  12

ینقص حماسي ألداء األعمال التي ال یقابلها مردود   13

  مادي

%100  /  

  /  100%  أنا أقرر القیام بأَي عمل دون تدخل أحد  14

  .أفضل العمل الخالي من الصعوبات  100%  من األفضل أن أعمل عمًال خالیًا من الصعوبات  15

  .المستقبلأهتم بالحاضر دون   100%  أهتم بالحاضر وأترك المستقبل للظروف  16

المهم عندي هو إنجاز العمل بسرعة وال أهتم بمدى   17

  جودته

%100  /  

  /  100%  من األفضل تغییر رأیي إذا خالف رأي اآلخرین  18

  /  100%  أسعى إلى التفوق بصورة مستمرة  19

  /  100%  أكافح من أجل الوصول إلى هدفي  20

  /  90%  وال ینصب اهتمامي على العمل فقط أهتم بنتیجة عملي  21

  /  100%  أشعر بالفخر بأعمالي في المدرسة والمنزل  22

  /  100%  أشعر بالسعادة حین أقوم بعمل دون رقابة  23

  /  100%  أتضایق من مقارنة عملي بعمل الغیر  24

من الصعب علَي تجاوز العقبات التي تعترض إنجازي   25

  لعملي

تجاوز العقبات التي من الصعب علّي   %100

  .تعترض إنجاز عملي

  .ال یهم وضع األهداف  90%  لیس من المهم وضع األهداف  26

  /  100%  تتراكم علَي األعمال بسبب التأجیل  27



  .یصعب علّي تقبل الفشل  90%  یصعب علَي اإلحساس بالفشل  28

المستقبل مما یفقدني التركیز أفكر في   100%  أفكر في المستقبل مما یفقدني االستمتاع بالحاضر  29

  .بالحاضر

  .حین أنهي كل أعمالي أشعر بالراحة  100%  حین أنهي كل أعمالي عندها فقط أشعر بالراحة  30

  .أهتم كثیرا بإتمام عملي على أحسن وجه  100%  أهتم كثیرًا بإخراج عملي في أحسن صورة  31

  /  100%  أعترف بالفشل مثلما أعترف بالنجاح  32

یقّل نشاطي وحماسي عند القیام بالمهمات   100%  نشاطي وحماسي عند القیام بالمهام الصعبة یقلَ   33

  .الصعبة

  /  100%  أكره العمل المشحون بالمنافسات  34

  /  100%  أتراجع عن عملي إذا واجهتني أَي صعوبات  35

  /  100%  أتردد كثیرًا قبل اتخاذ القرار  36

  /  90%  األساسي من أَي عمل تعد الشهرة هدفي  37

أقوم بالعمل الذي أرغب فیه ولیس تلبیة   90%  أعمل ما أرغب بعملي دون تلبیة لرغبة اآلخرین  38

  .لرغبة اآلخرین

  /  90%  الناجحون هم صناع الحیاة  39

  /  100%  رسم األهداف یسَهل عملیة التنفیذ  40

  /  100%  أستغل كل وقتي فیما فیه منفعة  41

  /  100%  منافسة اآلخرینأرفض   42

اإلحباط حین تعترضني عوائق في  أشعر بالیأس و  43

  عملي

%100  /  

  /  100%  إذا فشلت في عملي فاآلخرون هم سبب الفشل  44

  /  100%  التفوق ال یحصل علیه إَال القالئل  45

  /  100%  أنهي عملي أوًال بأول وال أؤجل عمل الیوم إلى الغد  46

  /  100%  حتى لو اختلف مع رأي األكثریة أتمسك برأیي  47

  /  100%  یزیدني تشجیع اآلخرین إصرارًا على إنجاز عملي  48

أشعر بالخمول حین أقوم بعملي دون منافسة   100%  أشعر بالفتور حین أقوم بعملي دون منافسة أحد  49

  .أحد

  /  100%  أقوم بحل مشكالتي دون طلب المساعدة من اآلخرین  50

  /  100%  واالستسالم یجنبني العناء والمشقة التراجع  51

  /  100%  تحمل المسؤولیة أمر یضایقني  52

أبذل كل جهدي إلنجاز عملي بغض النظر عن   53

  المقابل المادي

%100  /  

  .أقوم باألعمال التي یفرضها علّي والدّي   100%  أشعر بأنني أقوم باألعمال التي یفرضها علَي والدَي   54

  /  100%  دون عقبات لیس هناك عمل  55



  /  100%  التخطیط السلیم أساس النجاح  56

  /  100%  أشعر بالرضا عندما أنجز عملي بسرعة وٕاتقان  57

  /  100%  أشعر أنه بإمكاني القیام بأعمال متمیزة  58

  /  100%  المنافسة تشحن طاقتي للوصول إلى أهدافي  59

  /  100%  النجاح والفشل مرتبطان بالحظ والصدفة  60

  /  100%  لیس لدي الصبر إلنهاء األعمال الطویلة  61

  .ال تهمني نتیجة عملي، المهم أن أعمل فقط  100%  عمل فقطأنتیجة عملي ال تهمني المهم أن   62

  /  100%  أقوم بعملي بنفس الطریقة سواء شجعني أحد أم ال  63

الضربة التي ال تكسر الظهر "أعمل بالمثل القائل   64

  "تقویه

%100  /  

  /  100%  یتطلب اإلنجاز وضع خطط محددة لكل عمل  65

  /  100%  أحب أن أتقن ما أعمله  66

  /  100%  أفَضل القیام بالمهام الصعبة  67

  /  100%  یشتد حماسي حین أشعر بمنافسة اآلخرین  68

  /  100%  أطلب من اآلخرین مساعدتي عندما تواجهني مشكلة  69

  /  100%  التفوق ال یعني لي الكثیر  70

  /  100%  أضیع كثیرًا من وقتي في المرح والتسلیة  71

  /  100%  على اآلخرین تحَمل المسؤولیة معي في كل أعمالي  72

أبذل كل جهدي لتذلیل العوائق التي تمنع وصولي إلى   73

  أهدافي

أبذل كل جهدي إلزالة العوائق التي تمنع   %100

  .وصولي إلى أهدافي

  /  100%  أهدافًا لكل ما أرید إنجازه مستقبالً  أضع  74

  /  100%  أنجز أعمالي بسرعة  75

  /  100%  أنا واثق من قدراتي ومهاراتي  76

  /  100%  أحب المنافسة وأبذل كل جهدي للفوز  77

  /  100%  مواجهة الصعوبات تزیدني إصرارًا على النجاح  78

  /  100%  ما یقوله الناس حول أعمالي ال یهمني  79

تقیدني أسرتي بكثیر من األوامر والتوجیهات في   80

  أعمالي

%100  /  

 



 .النهائیةمقیاس الدافع لإلنجاز في صورته ): 13(ملحق رقم 

  

  ):ة(خاصة بالتلمیذ البیانات ال

  : ..........................الشعبة الدراسیة: ....................................         االسم واللقب

  ..................................: .السن: ............................        اسم المؤسسة التعلیمیة

  .20: ......../معدل الثالثي األولي: ..........................................         الجنس

  امتیاز       تهنئة       تشجیع       لوحة الشرف       إنذار      توبیخ : التقدیر الدراسي

  

  :المقیاس ةتعلیم

  :التلمیذة أختي/ أخي التلمیذ

مجموعة من العبارات، والمطلوب منك قراءة كل عبارة بدقة  بعد التحیة واالحترام والتقدیر، فیما یلي   

  :وعنایة وفهم، وٕابداء رأیك في كل منها على النحو التالي

 ).تنطبق(في الخانة المناسبة ) ×(إذا كانت العبارة تنطبق علیك، ضع عالمة  *

تنطبق بدرجة (في الخانة المناسبة ) ×(إذا كانت العبارة تنطق علیك بدرجة متوسطة، ضع عالمة  *

 ).متوسطة

 ).ال تنطبق(في الخانة المناسبة ) ×(إذا كانت العبارة ال تنطبق علیك، ضع عالمة  *

وأخرى  عبارة دون اإلجابة علیها، مع اإلشارة إلى أنه ال توجد إجابات صحیحةمع مراعاة عدم ترك    

خاطئة ألن كل إجابة تعبر عن مشاعرك وأحاسیسك الخاصة، والمطلوب منك إبداء رأیك بكل صدق 

  .وتأكد أن إجابتك ستحاط بالسریة التامة، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي. وصراحة

  نشكر تعاونكم معناو 

  الباحثة                                                                                       

  

  

      



  تنطبق  العبارة  الرقم

تنطبق 

بدرجة 

  متوسطة

ال 

  تنطبق

        .أشعر برغبة كبیرة في التفوق 1

        .أرفض االستسالم بسهولة  2

        .أتحَمل مسؤولیة أعمالي  3

        .المالیة على بذل أقصى جهدتشجعني المكافآت   4

        .منحتني أسرتي قدرًا كافیًا من االستقالل منذ صغري  5

        .التخطیط للمستقبل ال یشغل بالي  6

        .أنا بطيء في إنجاز أعمالي  7

        .أستمتع بوجودي مع أفراد لدیهم نفس قدراتي 8

        .كثیرا ما أتخیل نفسي متمیزا  9

        .إذا بدأت عمال علّي أن أنهیه  10

        .أشعر بالمسؤولیة تجاه اآلخرین  11

        .ینقص حماسي ألداء األعمال التي ال یقابلها مردود مادي  12

        .أنا أقرر القیام بأَي عمل دون تدخل أحد  13

        .أفضل العمل الخالي من الصعوبات  14

        .أهتم بالحاضر دون المستقبل  15

        .المهم عندي هو إنجاز العمل بسرعة وال أهتم بمدى جودته  16

        .من األفضل تغییر رأیي إذا خالف رأي اآلخرین  17

        .أسعى إلى التفوق بصورة مستمرة  18

        .أكافح من أجل الوصول إلى هدفي  19

        .أهتم بنتیجة عملي وال ینصب اهتمامي على العمل فقط  20

        .بأعمالي في المدرسة والمنزلأشعر بالفخر   21

        .أشعر بالسعادة حین أقوم بعمل دون رقابة  22

        .أتضایق من مقارنة عملي بعمل الغیر  23

        .من الصعب علّي تجاوز العقبات التي تعترض إنجاز عملي  24

        .ال یهم وضع األهداف  25

        .تتراكم علَي األعمال بسبب التأجیل  26



        .علّي تقبل الفشلیصعب   27

        .أفكر في المستقبل مما یفقدني التركیز بالحاضر  28

        .حین أنهي كل أعمالي أشعر بالراحة  29

        .أهتم كثیرا بإتمام عملي على أحسن وجه  30

        .أعترف بالفشل مثلما أعترف بالنجاح  31

        .یقّل نشاطي وحماسي عند القیام بالمهمات الصعبة  32

        .أكره العمل المشحون بالمنافسات  33

        .أتراجع عن عملي إذا واجهتني أَي صعوبات  34

        .أتردد كثیرًا قبل اتخاذ القرار  35

        .تعد الشهرة هدفي األساسي من أَي عمل  36

        .أقوم بالعمل الذي أرغب فیه ولیس تلبیة لرغبة اآلخرین  37

        .الناجحون هم صناع الحیاة  38

        .رسم األهداف یسَهل عملیة التنفیذ  39

        .أستغل كل وقتي فیما فیه منفعة  40

        .أرفض منافسة اآلخرین  41

        .اإلحباط حین تعترضني عوائق في عملي أشعر بالیأس و  42

        .إذا فشلت في عملي فاآلخرون هم سبب الفشل  43

        .التفوق ال یحصل علیه إَال القالئل  44

        .عملي أوًال بأول وال أؤجل عمل الیوم إلى الغدأنهي   45

        .أتمسك برأیي حتى لو اختلف مع رأي األكثریة  46

        .یزیدني تشجیع اآلخرین إصرارًا على إنجاز عملي  47

        .أشعر بالخمول حین أقوم بعملي دون منافسة أحد  48

        .أقوم بحل مشكالتي دون طلب المساعدة من اآلخرین  49

        .التراجع واالستسالم یجنبني العناء والمشقة  50

        .تحمل المسؤولیة أمر یضایقني  51

        .أبذل كل جهدي إلنجاز عملي بغض النظر عن المقابل المادي  52

        .أقوم باألعمال التي یفرضها علّي والدّي   53

        .لیس هناك عمل دون عقبات  54

        .التخطیط السلیم أساس النجاح  55



        .أشعر بالرضا عندما أنجز عملي بسرعة وٕاتقان  56

        .أشعر أنه بإمكاني القیام بأعمال متمیزة  57

        .المنافسة تشحن طاقتي للوصول إلى أهدافي  58

        .النجاح والفشل مرتبطان بالحظ والصدفة  59

        .لیس لدي الصبر إلنهاء األعمال الطویلة  60

        .المهم أن أعمل فقط ال تهمني نتیجة عملي،  61

        .أقوم بعملي بنفس الطریقة سواء شجعني أحد أم ال  62

        ."الضربة التي ال تكسر الظهر تقویه"أعمل بالمثل القائل   63

        .یتطلب اإلنجاز وضع خطط محددة لكل عمل  64

        .أحب أن أتقن ما أعمله  65

        .أفَضل القیام بالمهام الصعبة  66

        .حماسي حین أشعر بمنافسة اآلخرینیشتد   67

        .أطلب من اآلخرین مساعدتي عندما تواجهني مشكلة  68

        .التفوق ال یعني لي الكثیر  69

        .أضیع كثیرًا من وقتي في المرح والتسلیة  70

        .على اآلخرین تحَمل المسؤولیة معي في كل أعمالي  71

        .تمنع وصولي إلى أهدافيأبذل كل جهدي إلزالة العوائق التي   72

        .أضع أهدافًا لكل ما أرید إنجازه مستقبالً   73

        .أنجز أعمالي بسرعة  74

        .أنا واثق من قدراتي ومهاراتي  75

        .أحب المنافسة وأبذل كل جهدي للفوز  76

        .مواجهة الصعوبات تزیدني إصرارًا على النجاح  77

        .ال یهمني ما یقوله الناس حول أعمالي  78

        .تقیدني أسرتي بكثیر من األوامر والتوجیهات في أعمالي  79

  



  صدق وثبات مقیاس فاعلیة الذات): 14(ملحق رقم 

  :حساب صدق مقیاس فاعلیة الذات

  :حساب االتساق الداخلي

 :حساب معامالت االرتباط بین درجة البنود ودرجة األبعاد المنتمیة إلیها

 
Corrélations 

 x1 VAR00001 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,365** 
Sig. (bilatérale)  ,004 
N 60 60 

VAR00001 
Corrélation de Pearson ,365** 1 
Sig. (bilatérale) ,004  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x1 VAR00003 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,400** 
Sig. (bilatérale)  ,002 
N 60 60 

VAR00003 
Corrélation de Pearson ,400** 1 
Sig. (bilatérale) ,002  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x1 VAR00005 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,586** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00005 
Corrélation de Pearson ,586** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 

Corrélations 
 x1 VAR00006 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,403** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00006 
Corrélation de Pearson ,403** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Corrélations 
 x1 VAR00011 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,436** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00011 
Corrélation de Pearson ,436** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x1 VAR00013 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,682** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00013 
Corrélation de Pearson ,682** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x1 VAR00014 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,426** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00014 
Corrélation de Pearson ,426** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x1 VAR00015 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,472** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00015 
Corrélation de Pearson ,472** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 

Corrélations 
 x1 VAR00009 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,601** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00009 
Corrélation de Pearson ,601** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 



 
Corrélations 

 x1 VAR00016 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,598** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00016 
Corrélation de Pearson ,598** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x1 VAR00019 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,623** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00019 
Corrélation de Pearson ,623** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x1 VAR00021 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,417** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00021 
Corrélation de Pearson ,417** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 

Corrélations 
 x1 VAR00023 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,235 
Sig. (bilatérale)  ,071 
N 60 60 

VAR00023 
Corrélation de Pearson ,235 1 
Sig. (bilatérale) ,071  
N 60 60 

 
 
 
 
 
 

Corrélations 
 x1 VAR00022 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,655** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00022 
Corrélation de Pearson ,655** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 



Corrélations 
 x1 VAR00028 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,416** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00028 
Corrélation de Pearson ,416** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x1 VAR00029 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,397** 
Sig. (bilatérale)  ,002 
N 60 60 

VAR00029 
Corrélation de Pearson ,397** 1 
Sig. (bilatérale) ,002  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x1 VAR00031 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,688** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00031 
Corrélation de Pearson ,688** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x1 VAR00043 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,432** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00043 
Corrélation de Pearson ,432** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X2 VAR00007 

X2 
Corrélation de Pearson 1 ,356** 
Sig. (bilatérale)  ,005 
N 60 60 

VAR00007 
Corrélation de Pearson ,356** 1 
Sig. (bilatérale) ,005  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 

 



Corrélations 
 X2 VAR00018 

X2 
Corrélation de Pearson 1 ,577** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00018 
Corrélation de Pearson ,577** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 

Corrélations 
 X2 VAR00025 

X2 
Corrélation de Pearson 1 ,659** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00025 
Corrélation de Pearson ,659** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X2 VAR00026 

X2 
Corrélation de Pearson 1 ,578** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00026 
Corrélation de Pearson ,578** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X2 VAR00032 

X2 
Corrélation de Pearson 1 ,651** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00032 
Corrélation de Pearson ,651** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 
 
 

Corrélations 
 X2 VAR00024 

X2 
Corrélation de Pearson 1 ,621** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00024 
Corrélation de Pearson ,621** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 



Corrélations 
 X2 VAR00034 

X2 
Corrélation de Pearson 1 ,348** 
Sig. (bilatérale)  ,007 
N 60 60 

VAR00034 
Corrélation de Pearson ,348** 1 
Sig. (bilatérale) ,007  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X2 VAR00035 

X2 
Corrélation de Pearson 1 ,633** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00035 
Corrélation de Pearson ,633** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X2 VAR00037 

X2 
Corrélation de Pearson 1 ,429** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00037 
Corrélation de Pearson ,429** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X2 VAR00039 

X2 
Corrélation de Pearson 1 ,492** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00039 
Corrélation de Pearson ,492** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X2 VAR00040 

X2 
Corrélation de Pearson 1 ,630** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00040 
Corrélation de Pearson ,630** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 X2 VAR00045 

X2 
Corrélation de Pearson 1 ,427** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00045 
Corrélation de Pearson ,427** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X2 VAR00047 

X2 
Corrélation de Pearson 1 ,483** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00047 
Corrélation de Pearson ,483** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x3 VAR00004 

x3 
Corrélation de Pearson 1 ,596** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00004 
Corrélation de Pearson ,596** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x3 VAR00012 

x3 
Corrélation de Pearson 1 ,753** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00012 
Corrélation de Pearson ,753** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x3 VAR00017 

x3 
Corrélation de Pearson 1 ,614** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00017 
Corrélation de Pearson ,614** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 x3 VAR00020 

x3 
Corrélation de Pearson 1 ,313* 
Sig. (bilatérale)  ,015 
N 60 60 

VAR00020 
Corrélation de Pearson ,313* 1 
Sig. (bilatérale) ,015  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 
 
 
 

Corrélations 
 x3 VAR00030 

x3 
Corrélation de Pearson 1 ,689** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00030 
Corrélation de Pearson ,689** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x3 VAR00033 

x3 
Corrélation de Pearson 1 ,282* 
Sig. (bilatérale)  ,029 
N 60 60 

VAR00033 
Corrélation de Pearson ,282* 1 
Sig. (bilatérale) ,029  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x3 VAR00036 

x3 
Corrélation de Pearson 1 ,615** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00036 
Corrélation de Pearson ,615** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 

Corrélations 
 
 x3 VAR00027 

x3 
Corrélation de Pearson 1 ,686** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00027 
Corrélation de Pearson ,686** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 



 
Corrélations 

 x3 VAR00038 

x3 
Corrélation de Pearson 1 ,650** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00038 
Corrélation de Pearson ,650** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x3 VAR00041 

x3 
Corrélation de Pearson 1 ,333** 
Sig. (bilatérale)  ,009 
N 60 60 

VAR00041 
Corrélation de Pearson ,333** 1 
Sig. (bilatérale) ,009  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x3 VAR00044 

x3 
Corrélation de Pearson 1 ,742** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00044 
Corrélation de Pearson ,742** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x3 VAR00046 

x3 
Corrélation de Pearson 1 ,397** 
Sig. (bilatérale)  ,002 
N 60 60 

VAR00046 
Corrélation de Pearson ,397** 1 
Sig. (bilatérale) ,002  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 

Corrélations 
 X4 VAR00002 

X4 
Corrélation de Pearson 1 ,889** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00002 
Corrélation de Pearson ,889** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 X4 VAR00008 

X4 
Corrélation de Pearson 1 ,720** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00008 
Corrélation de Pearson ,720** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X4 VAR00010 

X4 
Corrélation de Pearson 1 ,743** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00010 
Corrélation de Pearson ,743** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X4 VAR00042 

X4 
Corrélation de Pearson 1 ,913** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00042 
Corrélation de Pearson ,913** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 

 :الكلیة للمقیاسحساب معامالت االرتباط بین درجة البنود ودرجة 

 
Corrélations 

 total VAR00001 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,415** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00001 
Corrélation de Pearson ,415** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00002 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,298* 
Sig. (bilatérale)  ,021 
N 60 60 

VAR00002 
Corrélation de Pearson ,298* 1 
Sig. (bilatérale) ,021  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 



 
Corrélations 

 total VAR00003 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,355** 
Sig. (bilatérale)  ,005 
N 60 60 

VAR00003 
Corrélation de Pearson ,355** 1 
Sig. (bilatérale) ,005  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00004 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,391** 
Sig. (bilatérale)  ,002 
N 60 60 

VAR00004 
Corrélation de Pearson ,391** 1 
Sig. (bilatérale) ,002  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00005 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,393** 
Sig. (bilatérale)  ,002 
N 60 60 

VAR00005 
Corrélation de Pearson ,393** 1 
Sig. (bilatérale) ,002  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00006 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,348** 
Sig. (bilatérale)  ,006 
N 60 60 

VAR00006 
Corrélation de Pearson ,348** 1 
Sig. (bilatérale) ,006  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00007 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,322* 
Sig. (bilatérale)  ,012 
N 60 60 

VAR00007 
Corrélation de Pearson ,322* 1 
Sig. (bilatérale) ,012  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 
 
 
 



Corrélations 
 total VAR00008 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,336** 
Sig. (bilatérale)  ,009 
N 60 60 

VAR00008 
Corrélation de Pearson ,336** 1 
Sig. (bilatérale) ,009  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00009 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,504** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00009 
Corrélation de Pearson ,504** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00010 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,370** 
Sig. (bilatérale)  ,004 
N 60 60 

VAR00010 
Corrélation de Pearson ,370** 1 
Sig. (bilatérale) ,004  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00011 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,336** 
Sig. (bilatérale)  ,009 
N 60 60 

VAR00011 
Corrélation de Pearson ,336** 1 
Sig. (bilatérale) ,009  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00012 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,521** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00012 
Corrélation de Pearson ,521** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 

 



Corrélations 
 total VAR00013 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,581** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00013 
Corrélation de Pearson ,581** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00014 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,429** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00014 
Corrélation de Pearson ,429** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00015 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,442** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00015 
Corrélation de Pearson ,442** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00016 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,493** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00016 
Corrélation de Pearson ,493** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00017 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,372** 
Sig. (bilatérale)  ,003 
N 60 60 

VAR00017 
Corrélation de Pearson ,372** 1 
Sig. (bilatérale) ,003  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 

 



Corrélations 
 total VAR00018 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,431** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00018 
Corrélation de Pearson ,431** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00019 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,536** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00019 
Corrélation de Pearson ,536** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00020 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,386** 
Sig. (bilatérale)  ,002 
N 60 60 

VAR00020 
Corrélation de Pearson ,386** 1 
Sig. (bilatérale) ,002  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00021 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,341** 
Sig. (bilatérale)  ,008 
N 60 60 

VAR00021 
Corrélation de Pearson ,341** 1 
Sig. (bilatérale) ,008  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00022 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,533** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00022 
Corrélation de Pearson ,533** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 

 



Corrélations 
 total VAR00023 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,203 
Sig. (bilatérale)  ,120 
N 60 60 

VAR00023 
Corrélation de Pearson ,203 1 
Sig. (bilatérale) ,120  
N 60 60 

 
Corrélations 

 
 total VAR00024 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,472** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00024 
Corrélation de Pearson ,472** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00025 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,544** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00025 
Corrélation de Pearson ,544** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00026 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,419** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00026 
Corrélation de Pearson ,419** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00027 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,485** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00027 
Corrélation de Pearson ,485** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 total VAR00028 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,415** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00028 
Corrélation de Pearson ,415** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00029 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,421** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00029 
Corrélation de Pearson ,421** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00030 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,494** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00030 
Corrélation de Pearson ,494** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00031 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,602** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00031 
Corrélation de Pearson ,602** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 

Corrélations 
 total VAR00032 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,604** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00032 
Corrélation de Pearson ,604** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 total VAR00033 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,338** 
Sig. (bilatérale)  ,008 
N 60 60 

VAR00033 
Corrélation de Pearson ,338** 1 
Sig. (bilatérale) ,008  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00034 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,415** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00034 
Corrélation de Pearson ,415** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00035 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,544** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00035 
Corrélation de Pearson ,544** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00036 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,477** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00036 
Corrélation de Pearson ,477** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00037 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,409** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00037 
Corrélation de Pearson ,409** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 

 
 



Corrélations 
 total VAR00038 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,393** 
Sig. (bilatérale)  ,002 
N 60 60 

VAR00038 
Corrélation de Pearson ,393** 1 
Sig. (bilatérale) ,002  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00039 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,280* 
Sig. (bilatérale)  ,030 
N 60 60 

VAR00039 
Corrélation de Pearson ,280* 1 
Sig. (bilatérale) ,030  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00040 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,582** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00040 
Corrélation de Pearson ,582** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00041 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,318* 
Sig. (bilatérale)  ,013 
N 60 60 

VAR00041 
Corrélation de Pearson ,318* 1 
Sig. (bilatérale) ,013  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00042 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,350** 
Sig. (bilatérale)  ,006 
N 60 60 

VAR00042 
Corrélation de Pearson ,350** 1 
Sig. (bilatérale) ,006  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 total VAR00043 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,406** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00043 
Corrélation de Pearson ,406** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

 
 
 

Corrélations 
 total VAR00045 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,355** 
Sig. (bilatérale)  ,005 
N 60 60 

VAR00045 
Corrélation de Pearson ,355** 1 
Sig. (bilatérale) ,005  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00046 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,308* 
Sig. (bilatérale)  ,017 
N 60 60 

VAR00046 
Corrélation de Pearson ,308* 1 
Sig. (bilatérale) ,017  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00047 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,412** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00047 
Corrélation de Pearson ,412** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 

Corrélations 
 total VAR00044 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,542** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00044 
Corrélation de Pearson ,542** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 



  :حساب معامالت االرتباط بین درجة أبعاد مقیاس فاعلیة الذات والدرجة الكلیة للمقیاس

 
Corrélations 

 total x1 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,873** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

x1 
Corrélation de Pearson ,873** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total X2 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,835** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

X2 
Corrélation de Pearson ,835** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total x3 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,741** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

x3 
Corrélation de Pearson ,741** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 

Corrélations 
 total X4 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,414** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

X4 
Corrélation de Pearson ,414** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

 

 

 



  :حساب صدق المقارنة الطرفیة لمقیاس فاعلیة الذات واألبعاد المنتمیة إلیه

 
Statistiques de groupe 

 reference N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

total 
1,00 13 201,2308 4,60351 1,27678 
2,00 13 139,6923 11,93304 3,30963 

 
Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur 
l'égalité des variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différen
ce écart-

type 

Intervalle de confiance 
95% de la différence 

Inférieure Supérieure 
Hypothèse de 
variances égales 4,419 ,046 17,348 24 ,000 61,53846 3,54737 54,21705 68,85987 

Hypothèse de 
variances inégales 

  
17,348 15,494 ,000 61,53846 3,54737 53,99838 69,07854 

 
Statistiques de groupe 

 reference N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

x1 
1,00 13 80,1538 3,31276 ,91879 
2,00 13 53,7692 6,12582 1,69900 

 
Test d'échantillons indépendants 

Test de Levene sur 
l'égalité des variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 
95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

x1 

Hypothèse de 
variances égales 3,958 ,058 13,660 24 ,000 26,38462 1,93152 22,39815 30,37108 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
13,660 18,466 ,000 26,38462 1,93152 22,33397 30,43526 

 
 
 
 
 
 

 
Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur 
l'égalité des variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 
95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

X2   X2  

Hypothèse de 
variances égales 7,201 ,013 14,667 24 ,000 19,69231 1,34267 16,92117 22,46344 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
14,667 16,840 ,000 19,69231 1,34267 16,85747 22,52715 

 

Statistiques de groupe 

 reference N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

x2 
1,00 13 60,9231 2,01914 ,56001 
2,00 13 41,2308 4,39988 1,22031 



Statistiques de groupe 

 reference N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

x3 
1,00 13 51,2308 2,68185 ,74381 
2,00 13 29,0000 5,33854 1,48064 

 
Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur 
l'égalité des variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 
95% de la différence 

Inférieure Supérieure 
      Hypothèse  de    
variances  égales 

X3          Hypothèse de      
variances    inégales 

 7,450 ,012 13,416 24 ,000 22,23077 1,65697 18,81094 25,65060 
  

13,416 17,694 ,000 22,23077 1,65697 18,74528 25,71626 

 
Statistiques de groupe 

 reference N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

x4 
1,00 13 18,2308 1,78670 ,49554 
2,00 13 6,9231 1,49786 ,41543 

 
Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur 
l'égalité des variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% 
de la différence 

Inférieure Supérieure 

X4 

Hypothèse de 
variances 
égales 

2,554 ,123 17,487 24 ,000 11,30769 ,64664 9,97309 12,64230 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
17,487 23,291 ,000 11,30769 ,64664 9,97093 12,64445 

 

 :حساب الثبات لمقیاس فاعلیة الذات

Récapitulatif de traitement des observations 
7 N % 

Observations 
Valide 60 100,0 
Exclusa 0 ,0 
Total 60 100,0 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,898 47 
 

Récapitulatif de traitement des observations 
 N % 

Observations 
Valide 60 100,0 
Exclusa 0 ,0 
Total 60 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 



 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 

Partie 1 
Valeur ,816 
Nombre d'éléments 24a 

Partie 2 
Valeur ,836 
Nombre d'éléments 23b 

Nombre total d'éléments 47 
Corrélation entre les sous-échelles ,733 
Coefficient de Spearman-
Brown 

Longueur égale ,846 
Longueur inégale ,846 

Coefficient de Guttman split-half ,846 
 
 



  صدق وثبات مقیاس الذكاء الوجداني): 15(ملحق رقم 

  :حساب صدق مقیاس الذكاء الوجداني

  :حساب االتساق الداخلي

  :حساب معامالت االرتباط بین درجة البنود ودرجة األبعاد المنتمیة إلیها
 

Corrélations 
 x1 VAR00001 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,499** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00001 
Corrélation de Pearson ,499** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x1 VAR00008 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,541** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00008 
Corrélation de Pearson ,541** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x1 VAR00011 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,514** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00011 
Corrélation de Pearson ,514** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x1 VAR00020 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,708** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00020 
Corrélation de Pearson ,708** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 
 



 
Corrélations 

 x1 VAR00024 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,476** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00024 
Corrélation de Pearson ,476** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x1 VAR00029 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,465** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00029 
Corrélation de Pearson ,465** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x1 VAR00034 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,823** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00034 
Corrélation de Pearson ,823** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x1 VAR00038 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,631** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00038 
Corrélation de Pearson ,631** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x1 VAR00044 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,815** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00044 
Corrélation de Pearson ,815** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 



Corrélations 
 x1 VAR00049 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,395** 
Sig. (bilatérale)  ,002 
N 60 60 

VAR00049 
Corrélation de Pearson ,395** 1 
Sig. (bilatérale) ,002  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x1 VAR00054 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,432** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00054 
Corrélation de Pearson ,432** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x1 VAR00058 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,583** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00058 
Corrélation de Pearson ,583** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x1 VAR00062 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,371** 
Sig. (bilatérale)  ,004 
N 60 60 

VAR00062 
Corrélation de Pearson ,371** 1 
Sig. (bilatérale) ,004  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x1 VAR00066 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,534** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00066 
Corrélation de Pearson ,534** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 x1 VAR00070 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,530** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00070 
Corrélation de Pearson ,530** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x1 VAR00083 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,447** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00083 
Corrélation de Pearson ,447** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x2 VAR00003 

x2 
Corrélation de Pearson 1 ,781** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00003 
Corrélation de Pearson ,781** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x2 VAR00006 

x2 
Corrélation de Pearson 1 ,500** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00006 
Corrélation de Pearson ,500** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x2 VAR00012 

x2 
Corrélation de Pearson 1 ,776** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00012 
Corrélation de Pearson ,776** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 x2 VAR00019 

x2 
Corrélation de Pearson 1 ,459** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00019 
Corrélation de Pearson ,459** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x2 VAR00023 

x2 
Corrélation de Pearson 1 ,546** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00023 
Corrélation de Pearson ,546** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x2 VAR00028 

x2 
Corrélation de Pearson 1 ,734** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00028 
Corrélation de Pearson ,734** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x2 VAR00033 

x2 
Corrélation de Pearson 1 ,718** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00033 
Corrélation de Pearson ,718** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x2 VAR00036 

x2 
Corrélation de Pearson 1 ,707** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00036 
Corrélation de Pearson ,707** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 x2 VAR00040 

x2 
Corrélation de Pearson 1 ,486** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00040 
Corrélation de Pearson ,486** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x2 VAR00048 

x2 
Corrélation de Pearson 1 ,693** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00048 
Corrélation de Pearson ,693** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x2 VAR00053 

x2 
Corrélation de Pearson 1 ,389** 
Sig. (bilatérale)  ,002 
N 60 60 

VAR00053 
Corrélation de Pearson ,389** 1 
Sig. (bilatérale) ,002  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x2 VAR00057 

x2 
Corrélation de Pearson 1 ,644** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00057 
Corrélation de Pearson ,644** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x2 VAR00063 

x2 
Corrélation de Pearson 1 ,285* 
Sig. (bilatérale)  ,028 
N 60 60 

VAR00063 
Corrélation de Pearson ,285* 1 
Sig. (bilatérale) ,028  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 x2 VAR00067 

x2 
Corrélation de Pearson 1 ,708** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00067 
Corrélation de Pearson ,708** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x2 VAR00075 

x2 
Corrélation de Pearson 1 ,356** 
Sig. (bilatérale)  ,005 
N 60 60 

VAR00075 
Corrélation de Pearson ,356** 1 
Sig. (bilatérale) ,005  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x2 VAR00078 

x2 
Corrélation de Pearson 1 ,325* 
Sig. (bilatérale)  ,011 
N 60 60 

VAR00078 
Corrélation de Pearson ,325* 1 
Sig. (bilatérale) ,011  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x2 VAR00081 

x2 
Corrélation de Pearson 1 ,448** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00081 
Corrélation de Pearson ,448** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x2 VAR00085 

x2 
Corrélation de Pearson 1 ,704** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00085 
Corrélation de Pearson ,704** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 X3 VAR00002 

X3 
Corrélation de Pearson 1 ,672** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00002 
Corrélation de Pearson ,672** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X3 VAR00009 

X3 
Corrélation de Pearson 1 ,585** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00009 
Corrélation de Pearson ,585** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X3 VAR00013 

X3 
Corrélation de Pearson 1 ,408** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00013 
Corrélation de Pearson ,408** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X3 VAR00016 

X3 
Corrélation de Pearson 1 ,607** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00016 
Corrélation de Pearson ,607** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X3 VAR00021 

X3 
Corrélation de Pearson 1 ,850** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00021 
Corrélation de Pearson ,850** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 X3 VAR00027 

X3 
Corrélation de Pearson 1 ,670** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00027 
Corrélation de Pearson ,670** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X3 VAR00031 

X3 
Corrélation de Pearson 1 ,699** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00031 
Corrélation de Pearson ,699** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X3 VAR00037 

X3 
Corrélation de Pearson 1 ,853** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00037 
Corrélation de Pearson ,853** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X3 VAR00043 

X3 
Corrélation de Pearson 1 ,464** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00043 
Corrélation de Pearson ,464** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X3 VAR00045 

X3 
Corrélation de Pearson 1 ,614** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00045 
Corrélation de Pearson ,614** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 X3 VAR00051 

X3 
Corrélation de Pearson 1 ,684** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00051 
Corrélation de Pearson ,684** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X3 VAR00055 

X3 
Corrélation de Pearson 1 ,636** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00055 
Corrélation de Pearson ,636** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X3 VAR00060 

X3 
Corrélation de Pearson 1 -,009 
Sig. (bilatérale)  ,943 
N 60 60 

VAR00060 
Corrélation de Pearson -,009 1 
Sig. (bilatérale) ,943  
N 60 60 

 
Corrélations 

 X3 VAR00065 

X3 
Corrélation de Pearson 1 ,591** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00065 
Corrélation de Pearson ,591** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X3 VAR00072 

X3 
Corrélation de Pearson 1 ,872** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00072 
Corrélation de Pearson ,872** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 X3 VAR00076 

X3 
Corrélation de Pearson 1 ,463** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00076 
Corrélation de Pearson ,463** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X3 VAR00080 

X3 
Corrélation de Pearson 1 ,803** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00080 
Corrélation de Pearson ,803** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X3 VAR00084 

X3 
Corrélation de Pearson 1 ,528** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00084 
Corrélation de Pearson ,528** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x4 VAR00005 

x4 
Corrélation de Pearson 1 ,812** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00005 
Corrélation de Pearson ,812** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x4 VAR00010 

x4 
Corrélation de Pearson 1 ,441** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00010 
Corrélation de Pearson ,441** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 x4 VAR00014 

x4 
Corrélation de Pearson 1 -,121 
Sig. (bilatérale)  ,359 
N 60 60 

VAR00014 
Corrélation de Pearson -,121 1 
Sig. (bilatérale) ,359  
N 60 60 

 
Corrélations 

 x4 VAR00017 

x4 
Corrélation de Pearson 1 ,440** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00017 
Corrélation de Pearson ,440** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x4 VAR00022 

x4 
Corrélation de Pearson 1 ,834** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00022 
Corrélation de Pearson ,834** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x4 VAR00026 

x4 
Corrélation de Pearson 1 ,527** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00026 
Corrélation de Pearson ,527** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x4 VAR00032 

x4 
Corrélation de Pearson 1 ,541** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00032 
Corrélation de Pearson ,541** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 x4 VAR00041 

x4 
Corrélation de Pearson 1 ,229 
Sig. (bilatérale)  ,079 
N 60 60 

VAR00041 
Corrélation de Pearson ,229 1 
Sig. (bilatérale) ,079  
N 60 60 

 
Corrélations 

 x4 VAR00046 

x4 
Corrélation de Pearson 1 ,670** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00046 
Corrélation de Pearson ,670** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x4 VAR00052 

x4 
Corrélation de Pearson 1 ,593** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00052 
Corrélation de Pearson ,593** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x4 VAR00056 

x4 
Corrélation de Pearson 1 ,801** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00056 
Corrélation de Pearson ,801** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x4 VAR00061 

x4 
Corrélation de Pearson 1 ,726** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00061 
Corrélation de Pearson ,726** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 x4 VAR00068 

x4 
Corrélation de Pearson 1 ,368** 
Sig. (bilatérale)  ,004 
N 60 60 

VAR00068 
Corrélation de Pearson ,368** 1 
Sig. (bilatérale) ,004  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x4 VAR00073 

x4 
Corrélation de Pearson 1 ,513** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00073 
Corrélation de Pearson ,513** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x4 VAR00086 

x4 
Corrélation de Pearson 1 ,623** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00086 
Corrélation de Pearson ,623** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X5 VAR00004 

X5 
Corrélation de Pearson 1 ,518** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00004 
Corrélation de Pearson ,518** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X5 VAR00007 

X5 
Corrélation de Pearson 1 ,457** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00007 
Corrélation de Pearson ,457** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 X5 VAR00015 

X5 
Corrélation de Pearson 1 ,649** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00015 
Corrélation de Pearson ,649** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X5 VAR00018 

X5 
Corrélation de Pearson 1 ,639** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00018 
Corrélation de Pearson ,639** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X5 VAR00025 

X5 
Corrélation de Pearson 1 ,360** 
Sig. (bilatérale)  ,005 
N 60 60 

VAR00025 
Corrélation de Pearson ,360** 1 
Sig. (bilatérale) ,005  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X5 VAR00030 

X5 
Corrélation de Pearson 1 ,431** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00030 
Corrélation de Pearson ,431** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X5 VAR00035 

X5 
Corrélation de Pearson 1 ,805** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00035 
Corrélation de Pearson ,805** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 X5 VAR00039 

X5 
Corrélation de Pearson 1 ,567** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00039 
Corrélation de Pearson ,567** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X5 VAR00042 

X5 
Corrélation de Pearson 1 ,466** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00042 
Corrélation de Pearson ,466** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X5 VAR00047 

X5 
Corrélation de Pearson 1 ,616** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00047 
Corrélation de Pearson ,616** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X5 VAR00050 

X5 
Corrélation de Pearson 1 ,490** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00050 
Corrélation de Pearson ,490** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X5 VAR00059 

X5 
Corrélation de Pearson 1 ,216 
Sig. (bilatérale)  ,098 
N 60 60 

VAR00059 
Corrélation de Pearson ,216 1 
Sig. (bilatérale) ,098  
N 60 60 

 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 X5 VAR00064 

X5 
Corrélation de Pearson 1 ,534** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00064 
Corrélation de Pearson ,534** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X5 VAR00069 

X5 
Corrélation de Pearson 1 ,370** 
Sig. (bilatérale)  ,004 
N 60 60 

VAR00069 
Corrélation de Pearson ,370** 1 
Sig. (bilatérale) ,004  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X5 VAR00071 

X5 
Corrélation de Pearson 1 ,477** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00071 
Corrélation de Pearson ,477** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X5 VAR00074 

X5 
Corrélation de Pearson 1 ,509** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00074 
Corrélation de Pearson ,509** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X5 VAR00077 

X5 
Corrélation de Pearson 1 ,028 
Sig. (bilatérale)  ,830 
N 60 60 

VAR00077 
Corrélation de Pearson ,028 1 
Sig. (bilatérale) ,830  
N 60 60 

 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 X5 VAR00079 

X5 
Corrélation de Pearson 1 ,444** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00079 
Corrélation de Pearson ,444** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X5 VAR00082 

X5 
Corrélation de Pearson 1 ,587** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00082 
Corrélation de Pearson ,587** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X5 VAR00087 

X5 
Corrélation de Pearson 1 ,781** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00087 
Corrélation de Pearson ,781** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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Corrélations 

 total VAR00014 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,008 
Sig. (bilatérale)  ,951 
N 60 60 

VAR00014 
Corrélation de Pearson ,008 1 
Sig. (bilatérale) ,951  
N 60 60 

 
Corrélations 

 total VAR00015 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,572** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00015 
Corrélation de Pearson ,572** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 



 
Corrélations 

 total VAR00016 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,314* 
Sig. (bilatérale)  ,015 
N 60 60 

VAR00016 
Corrélation de Pearson ,314* 1 
Sig. (bilatérale) ,015  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00017 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,277* 
Sig. (bilatérale)  ,032 
N 60 60 

VAR00017 
Corrélation de Pearson ,277* 1 
Sig. (bilatérale) ,032  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00018 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,299* 
Sig. (bilatérale)  ,020 
N 60 60 

VAR00018 
Corrélation de Pearson ,299* 1 
Sig. (bilatérale) ,020  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00019 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,280* 
Sig. (bilatérale)  ,031 
N 60 60 

VAR00019 
Corrélation de Pearson ,280* 1 
Sig. (bilatérale) ,031  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00020 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,436** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00020 
Corrélation de Pearson ,436** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 



Corrélations 
 total VAR00024 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,165 
Sig. (bilatérale)  ,208 
N 60 60 

VAR00024 
Corrélation de Pearson ,165 1 
Sig. (bilatérale) ,208  
N 60 60 

 
Corrélations 

 total VAR00025 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,290* 
Sig. (bilatérale)  ,024 
N 60 60 

VAR00025 
Corrélation de Pearson ,290* 1 
Sig. (bilatérale) ,024  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00026 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,405** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00026 
Corrélation de Pearson ,405** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00027 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,451** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00027 
Corrélation de Pearson ,451** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00028 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,408** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00028 
Corrélation de Pearson ,408** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 total VAR00029 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,385** 
Sig. (bilatérale)  ,002 
N 60 60 

VAR00029 
Corrélation de Pearson ,385** 1 
Sig. (bilatérale) ,002  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00030 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,428** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00030 
Corrélation de Pearson ,428** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00031 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,313* 
Sig. (bilatérale)  ,015 
N 60 60 

VAR00031 
Corrélation de Pearson ,313* 1 
Sig. (bilatérale) ,015  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00032 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,364** 
Sig. (bilatérale)  ,004 
N 60 60 

VAR00032 
Corrélation de Pearson ,364** 1 
Sig. (bilatérale) ,004  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00033 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,454** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00033 
Corrélation de Pearson ,454** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 total VAR00034 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,569** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00034 
Corrélation de Pearson ,569** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00035 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,551** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00035 
Corrélation de Pearson ,551** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00036 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,536** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00036 
Corrélation de Pearson ,536** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00037 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,558** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00037 
Corrélation de Pearson ,558** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00038 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,353** 
Sig. (bilatérale)  ,006 
N 60 60 

VAR00038 
Corrélation de Pearson ,353** 1 
Sig. (bilatérale) ,006  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 total VAR00039 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,461** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00039 
Corrélation de Pearson ,461** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00040 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,288* 
Sig. (bilatérale)  ,026 
N 60 60 

VAR00040 
Corrélation de Pearson ,288* 1 
Sig. (bilatérale) ,026  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00041 

total 
Corrélation de Pearson 1 -,005 
Sig. (bilatérale)  ,972 
N 60 60 

VAR00041 
Corrélation de Pearson -,005 1 
Sig. (bilatérale) ,972  
N 60 60 

 
Corrélations 

 total VAR00059 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,222 
Sig. (bilatérale)  ,089 
N 60 60 

VAR00059 
Corrélation de Pearson ,222 1 
Sig. (bilatérale) ,089  
N 60 60 

 
Corrélations 

 total VAR00060 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,338** 
Sig. (bilatérale)  ,008 
N 60 60 

VAR00060 
Corrélation de Pearson ,338** 1 
Sig. (bilatérale) ,008  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 
 



 
Corrélations 

 total VAR00061 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,454** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00061 
Corrélation de Pearson ,454** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00062 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,258* 
Sig. (bilatérale)  ,046 
N 60 60 

VAR00062 
Corrélation de Pearson ,258* 1 
Sig. (bilatérale) ,046  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00063 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,295* 
Sig. (bilatérale)  ,022 
N 60 60 

VAR00063 
Corrélation de Pearson ,295* 1 
Sig. (bilatérale) ,022  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00064 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,415** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00064 
Corrélation de Pearson ,415** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00065 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,303* 
Sig. (bilatérale)  ,019 
N 60 60 

VAR00065 
Corrélation de Pearson ,303* 1 
Sig. (bilatérale) ,019  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 
 
 
 



Corrélations 
 total VAR00066 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,458** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00066 
Corrélation de Pearson ,458** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00067 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,486** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00067 
Corrélation de Pearson ,486** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00068 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,297* 
Sig. (bilatérale)  ,021 
N 60 60 

VAR00068 
Corrélation de Pearson ,297* 1 
Sig. (bilatérale) ,021  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00069 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,316* 
Sig. (bilatérale)  ,014 
N 60 60 

VAR00069 
Corrélation de Pearson ,316* 1 
Sig. (bilatérale) ,014  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00070 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,430** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00070 
Corrélation de Pearson ,430** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 total VAR00071 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,398** 
Sig. (bilatérale)  ,002 
N 60 60 

VAR00071 
Corrélation de Pearson ,398** 1 
Sig. (bilatérale) ,002  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00072 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,588** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00072 
Corrélation de Pearson ,588** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00073 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,364** 
Sig. (bilatérale)  ,004 
N 60 60 

VAR00073 
Corrélation de Pearson ,364** 1 
Sig. (bilatérale) ,004  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00074 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,274* 
Sig. (bilatérale)  ,034 
N 60 60 

VAR00074 
Corrélation de Pearson ,274* 1 
Sig. (bilatérale) ,034  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00075 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,325* 
Sig. (bilatérale)  ,011 
N 60 60 

VAR00075 
Corrélation de Pearson ,325* 1 
Sig. (bilatérale) ,011  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 total VAR00076 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,289* 
Sig. (bilatérale)  ,025 
N 60 60 

VAR00076 
Corrélation de Pearson ,289* 1 
Sig. (bilatérale) ,025  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00077 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,027 
Sig. (bilatérale)  ,840 
N 60 60 

VAR00077 
Corrélation de Pearson ,027 1 
Sig. (bilatérale) ,840  
N 60 60 

 
Corrélations 

 total VAR00078 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,281* 
Sig. (bilatérale)  ,030 
N 60 60 

VAR00078 
Corrélation de Pearson ,281* 1 
Sig. (bilatérale) ,030  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00079 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,345** 
Sig. (bilatérale)  ,007 
N 60 60 

VAR00079 
Corrélation de Pearson ,345** 1 
Sig. (bilatérale) ,007  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00080 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,637** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00080 
Corrélation de Pearson ,637** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 total VAR00081 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,355** 
Sig. (bilatérale)  ,005 
N 60 60 

VAR00081 
Corrélation de Pearson ,355** 1 
Sig. (bilatérale) ,005  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00082 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,478** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00082 
Corrélation de Pearson ,478** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00083 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,231 
Sig. (bilatérale)  ,076 
N 60 60 

VAR00083 
Corrélation de Pearson ,231 1 
Sig. (bilatérale) ,076  
N 60 60 

 
Corrélations 

 total VAR00084 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,232 
Sig. (bilatérale)  ,075 
N 60 60 

VAR00084 
Corrélation de Pearson ,232 1 
Sig. (bilatérale) ,075  
N 60 60 

 
Corrélations 

 total VAR00085 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,484** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00085 
Corrélation de Pearson ,484** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 
 



 
Corrélations 

 total VAR00086 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,547** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00086 
Corrélation de Pearson ,547** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00087 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,552** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00087 
Corrélation de Pearson ,552** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

 :حساب معامالت االرتباط بین درجة أبعاد مقیاس الذكاء الوجداني والدرجة الكلیة للمقیاس

Corrélations 
 total x1 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,671** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

x1 
Corrélation de Pearson ,671** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total x2 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,673** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

x2 
Corrélation de Pearson ,673** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total X3 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,653** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

X3 
Corrélation de Pearson ,653** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 



Corrélations 
 total x4 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,656** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

x4 
Corrélation de Pearson ,656** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total X5 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,769** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

X5 
Corrélation de Pearson ,769** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 :حساب صدق المقارنة الطرفیة لمقیاس الذكاء الوجداني واألبعاد المنتمیة إلیه

 
Statistiques de groupe 

 reference N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

total 
1,00 23 346,5652 18,35218 3,82669 
2,00 23 272,3913 26,09378 5,44093 

 
Test d'échantillons indépendants 

 Test de 
Levene sur 
l'égalité des 
variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

total 

Hypothèse de 
variances 
égales 

2,876 ,097 11,151 44 ,000 74,17391 6,65186 60,76796 87,57986 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
11,151 39,486 ,000 74,17391 6,65186 60,72454 87,62328 

 
Statistiques de groupe 

 reference N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

x1 1,00 23 65,6957 4,92152 1,02621 
2,00 23 43,8261 7,06240 1,47261 

 
 
 
 
 



Test d'échantillons indépendants 
 Test de 

Levene sur 
l'égalité des 
variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

x1 

Hypothèse de 
variances 
égales 

2,856 ,098 12,184 44 ,000 21,86957 1,79491 18,25217 25,48696 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
12,184 39,290 ,000 21,86957 1,79491 18,23988 25,49925 

 
Statistiques de groupe 

 reference N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

X2 
1,00 23 76,4783 3,61650 ,75409 
2,00 23 54,1739 8,94250 1,86464 

 
Test d'échantillons indépendants 

 Test de 
Levene sur 
l'égalité des 
variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

X2 

Hypothèse de 
variances 
égales 

17,680 ,000 11,089 44 ,000 22,30435 2,01135 18,25073 26,35796 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
11,089 29,009 ,000 22,30435 2,01135 18,19072 26,41797 

 
Statistiques de groupe 

 reference N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

X3 
1,00 23 76,9130 6,79514 1,41688 
2,00 23 52,0435 7,28933 1,51993 

 
Test d'échantillons indépendants 

 Test de 
Levene sur 
l'égalité des 
variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

X3 

Hypothèse de 
variances 
égales 

,002 ,969 11,968 44 ,000 24,86957 2,07792 20,68179 29,05734 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
11,968 43,785 ,000 24,86957 2,07792 20,68121 29,05792 

 
 
 



 
Statistiques de groupe 

 reference N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

X4 1,00 23 62,2174 3,63013 ,75694 
2,00 23 44,6957 6,95724 1,45068 

 
Test d'échantillons indépendants 

 Test de 
Levene sur 
l'égalité des 
variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

X4 

Hypothèse de 
variances 
égales 

6,421 ,015 10,708 44 ,000 17,52174 1,63629 14,22402 20,81946 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
10,708 33,152 ,000 17,52174 1,63629 14,19327 20,85021 

 
Statistiques de groupe 

 reference N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

X5 
1,00 23 82,9565 4,23705 ,88349 
2,00 23 59,7826 7,79252 1,62485 

 
 

Test d'échantillons indépendants 
 Test de 

Levene sur 
l'égalité des 
variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

X5 

Hypothèse de 
variances 
égales 

2,241 ,141 12,530 44 ,000 23,17391 1,84951 19,44647 26,90136 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
12,530 33,963 ,000 23,17391 1,84951 19,41510 26,93272 

 
 

 

 

 

 



 :حساب الثبات مقیاس الذكاء الوجداني

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 60 100,0 

Exclus 0 ,0 

Total 60 100,0 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,930 87 

 
Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 60 100,0 

Exclus 0 ,0 

Total 60 100,0 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 

Partie 1 
Valeur ,869 

Nombre d'éléments 44 

Partie 2 
Valeur ,862 

Nombre d'éléments 43 

Nombre total d'éléments 87 

Corrélation entre les sous-échelles ,915 

Coefficient de Spearman-
Brown 

Longueur égale ,955 

Longueur inégale ,955 

Coefficient de Guttman split-half ,954 

 

 



  صدق وثبات مقیاس الدافع لإلنجاز): 16(ملحق رقم 

  :الدافع لإلنجازحساب صدق مقیاس 

  :حساب االتساق الداخلي

 :حساب معامالت االرتباط بین درجة البنود ودرجة األبعاد المنتمیة إلیها
 

Corrélations 
 x1 VAR00001 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,640** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00001 
Corrélation de Pearson ,640** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x1 VAR00010 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,490** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00010 
Corrélation de Pearson ,490** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x1 VAR00019 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,612** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00019 
Corrélation de Pearson ,612** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

 
Corrélations 

 x1 VAR00028 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,624** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00028 
Corrélation de Pearson ,624** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 x1 VAR00039 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,595** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00039 
Corrélation de Pearson ,595** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x1 VAR00045 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,657** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00045 
Corrélation de Pearson ,657** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x1 VAR00060 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,613** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00060 
Corrélation de Pearson ,613** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x1 VAR00070 

x1 
Corrélation de Pearson 1 ,687** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00070 
Corrélation de Pearson ,687** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x2 VAR00006 

x2 
Corrélation de Pearson 1 ,576** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00006 
Corrélation de Pearson ,576** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 x2 VAR00016 

x2 
Corrélation de Pearson 1 ,541** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00016 
Corrélation de Pearson ,541** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x2 VAR00026 

x2 
Corrélation de Pearson 1 ,707** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00026 
Corrélation de Pearson ,707** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

 
 

Corrélations 
 x2 VAR00040 

x2 
Corrélation de Pearson 1 ,401** 
Sig. (bilatérale)  ,002 
N 60 60 

VAR00040 
Corrélation de Pearson ,401** 1 
Sig. (bilatérale) ,002  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x2 VAR00056 

x2 
Corrélation de Pearson 1 ,611** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00056 
Corrélation de Pearson ,611** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 

Corrélations 
 x2 VAR00029 

x2 
Corrélation de Pearson 1 ,386** 
Sig. (bilatérale)  ,002 
N 60 60 

VAR00029 
Corrélation de Pearson ,386** 1 
Sig. (bilatérale) ,002  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 



Corrélations 
 x2 VAR00065 

x2 
Corrélation de Pearson 1 ,471** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00065 
Corrélation de Pearson ,471** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

 
 

Corrélations 
 x3 VAR00002 

x3 
Corrélation de Pearson 1 ,604** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00002 
Corrélation de Pearson ,604** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x3 VAR00011 

x3 
Corrélation de Pearson 1 ,770** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00011 
Corrélation de Pearson ,770** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x3 VAR00020 

x3 
Corrélation de Pearson 1 ,395** 
Sig. (bilatérale)  ,002 
N 60 60 

VAR00020 
Corrélation de Pearson ,395** 1 
Sig. (bilatérale) ,002  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 

Corrélations 
 x2 VAR00074 

x2 
Corrélation de Pearson 1 ,754** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00074 
Corrélation de Pearson ,754** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 



Corrélations 
 x3 VAR00030 

x3 
Corrélation de Pearson 1 ,561** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00030 
Corrélation de Pearson ,561** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x3 VAR00041 

x3 
Corrélation de Pearson 1 ,412** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00041 
Corrélation de Pearson ,412** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x3 VAR00051 

x3 
Corrélation de Pearson 1 ,558** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00051 
Corrélation de Pearson ,558** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x3 VAR00061 

x3 
Corrélation de Pearson 1 ,478** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00061 
Corrélation de Pearson ,478** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 

Corrélations 
 x3 VAR00071 

x3 
Corrélation de Pearson 1 ,744** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00071 
Corrélation de Pearson ,744** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 



Corrélations 
 x4 VAR00007 

x4 
Corrélation de Pearson 1 ,492** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00007 
Corrélation de Pearson ,492** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x4 VAR00017 

x4 
Corrélation de Pearson 1 ,557** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00017 
Corrélation de Pearson ,557** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x4 VAR00021 

x4 
Corrélation de Pearson 1 ,729** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00021 
Corrélation de Pearson ,729** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x4 VAR00027 

x4 
Corrélation de Pearson 1 ,497** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00027 
Corrélation de Pearson ,497** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x4 VAR00031 

x4 
Corrélation de Pearson 1 ,651** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00031 
Corrélation de Pearson ,651** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 x4 VAR00046 

x4 
Corrélation de Pearson 1 ,604** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00046 
Corrélation de Pearson ,604** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x4 VAR00057 

x4 
Corrélation de Pearson 1 ,412** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00057 
Corrélation de Pearson ,412** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x4 VAR00062 

x4 
Corrélation de Pearson 1 ,492** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00062 
Corrélation de Pearson ,492** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x4 VAR00066 

x4 
Corrélation de Pearson 1 ,737** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00066 
Corrélation de Pearson ,737** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x4 VAR00075 

x4 
Corrélation de Pearson 1 ,411** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00075 
Corrélation de Pearson ,411** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 

 



Corrélations 
 x5 VAR00003 

x5 
Corrélation de Pearson 1 ,845** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00003 
Corrélation de Pearson ,845** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x5 VAR00012 

x5 
Corrélation de Pearson 1 ,854** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00012 
Corrélation de Pearson ,854** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x5 VAR00032 

x5 
Corrélation de Pearson 1 ,514** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00032 
Corrélation de Pearson ,514** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x5 VAR00044 

x5 
Corrélation de Pearson 1 ,811** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00044 
Corrélation de Pearson ,811** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x5 VAR00052 

x5 
Corrélation de Pearson 1 ,854** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00052 
Corrélation de Pearson ,854** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 

 



Corrélations 
 x5 VAR00072 

x5 
Corrélation de Pearson 1 ,594** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00072 
Corrélation de Pearson ,594** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x6 VAR00008 

x6 
Corrélation de Pearson 1 ,140 
Sig. (bilatérale)  ,287 
N 60 60 

VAR00008 
Corrélation de Pearson ,140 1 
Sig. (bilatérale) ,287  
N 60 60 

 
Corrélations 

 x6 VAR00018 

x6 
Corrélation de Pearson 1 ,938** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00018 
Corrélation de Pearson ,938** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x6 VAR00036 

x6 
Corrélation de Pearson 1 ,733** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00036 
Corrélation de Pearson ,733** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Corrélations 
 x6 VAR00047 

x6 
Corrélation de Pearson 1 ,938** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00047 
Corrélation de Pearson ,938** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 



Corrélations 
 x6 VAR00058 

x6 
Corrélation de Pearson 1 ,867** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00058 
Corrélation de Pearson ,867** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x6 VAR00076 

x6 
Corrélation de Pearson 1 ,851** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00076 
Corrélation de Pearson ,851** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x7 VAR00004 

x7 
Corrélation de Pearson 1 ,826** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00004 
Corrélation de Pearson ,826** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x7 VAR00013 

x7 
Corrélation de Pearson 1 ,871** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00013 
Corrélation de Pearson ,871** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x7 VAR00022 

x7 
Corrélation de Pearson 1 ,838** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00022 
Corrélation de Pearson ,838** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 x7 VAR00037 

x7 
Corrélation de Pearson 1 ,620** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00037 
Corrélation de Pearson ,620** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x7 VAR00048 

x7 
Corrélation de Pearson 1 ,928** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00048 
Corrélation de Pearson ,928** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x7 VAR00053 

x7 
Corrélation de Pearson 1 ,718** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00053 
Corrélation de Pearson ,718** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x7 VAR00063 

x7 
Corrélation de Pearson 1 ,864** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00063 
Corrélation de Pearson ,864** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x7 VAR00079 

x7 
Corrélation de Pearson 1 ,827** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00079 
Corrélation de Pearson ,827** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 x8 VAR00009 

x8 
Corrélation de Pearson 1 ,750** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00009 
Corrélation de Pearson ,750** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x8 VAR00024 

x8 
Corrélation de Pearson 1 ,845** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00024 
Corrélation de Pearson ,845** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x8 VAR00034 

x8 
Corrélation de Pearson 1 ,744** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00034 
Corrélation de Pearson ,744** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x8 VAR00042 

x8 
Corrélation de Pearson 1 ,530** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00042 
Corrélation de Pearson ,530** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x8 VAR00049 

x8 
Corrélation de Pearson 1 ,683** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00049 
Corrélation de Pearson ,683** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 x8 VAR00059 

x8 
Corrélation de Pearson 1 ,842** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00059 
Corrélation de Pearson ,842** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x8 VAR00068 

x8 
Corrélation de Pearson 1 ,785** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00068 
Corrélation de Pearson ,785** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x8 VAR00077 

x8 
Corrélation de Pearson 1 ,802** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00077 
Corrélation de Pearson ,802** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X9 VAR00005 

X9 
Corrélation de Pearson 1 ,691** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00005 
Corrélation de Pearson ,691** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X9 VAR00014 

X9 
Corrélation de Pearson 1 ,885** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00014 
Corrélation de Pearson ,885** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 X9 VAR00023 

X9 
Corrélation de Pearson 1 ,830** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00023 
Corrélation de Pearson ,830** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X9 VAR00038 

X9 
Corrélation de Pearson 1 ,815** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00038 
Corrélation de Pearson ,815** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X9 VAR00050 

X9 
Corrélation de Pearson 1 ,790** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00050 
Corrélation de Pearson ,790** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X9 VAR00054 

X9 
Corrélation de Pearson 1 ,783** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00054 
Corrélation de Pearson ,783** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 X9 VAR00069 

X9 
Corrélation de Pearson 1 ,638** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00069 
Corrélation de Pearson ,638** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 X9 VAR00080 

X9 
Corrélation de Pearson 1 ,559** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00080 
Corrélation de Pearson ,559** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x10 VAR00015 

x10 
Corrélation de Pearson 1 ,615** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00015 
Corrélation de Pearson ,615** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x10 VAR00025 

x10 
Corrélation de Pearson 1 ,527** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00025 
Corrélation de Pearson ,527** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x10 VAR00033 

x10 
Corrélation de Pearson 1 ,595** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00033 
Corrélation de Pearson ,595** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x10 VAR00035 

x10 
Corrélation de Pearson 1 ,592** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00035 
Corrélation de Pearson ,592** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 x10 VAR00043 

x10 
Corrélation de Pearson 1 ,476** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00043 
Corrélation de Pearson ,476** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x10 VAR00055 

x10 
Corrélation de Pearson 1 ,548** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00055 
Corrélation de Pearson ,548** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x10 VAR00064 

x10 
Corrélation de Pearson 1 ,321* 
Sig. (bilatérale)  ,012 
N 60 60 

VAR00064 
Corrélation de Pearson ,321* 1 
Sig. (bilatérale) ,012  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x10 VAR00067 

x10 
Corrélation de Pearson 1 ,577** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00067 
Corrélation de Pearson ,577** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 x10 VAR00073 

x10 
Corrélation de Pearson 1 ,599** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00073 
Corrélation de Pearson ,599** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 x10 VAR00078 

x10 
Corrélation de Pearson 1 ,511** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00078 
Corrélation de Pearson ,511** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

 :الكلیة للمقیاسحساب معامالت االرتباط بین درجة البنود ودرجة 
 

Corrélations 
 total VAR00001 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,314* 
Sig. (bilatérale)  ,014 
N 60 60 

VAR00001 
Corrélation de Pearson ,314* 1 
Sig. (bilatérale) ,014  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00002 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,407** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00002 
Corrélation de Pearson ,407** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00003 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,414** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00003 
Corrélation de Pearson ,414** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00004 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,400** 
Sig. (bilatérale)  ,002 
N 60 60 

VAR00004 
Corrélation de Pearson ,400** 1 
Sig. (bilatérale) ,002  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 



Corrélations 
 total VAR00005 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,400** 
Sig. (bilatérale)  ,002 
N 60 60 

VAR00005 
Corrélation de Pearson ,400** 1 
Sig. (bilatérale) ,002  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00006 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,416** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00006 
Corrélation de Pearson ,416** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00007 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,366** 
Sig. (bilatérale)  ,004 
N 60 60 

VAR00007 
Corrélation de Pearson ,366** 1 
Sig. (bilatérale) ,004  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00008 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,168 
Sig. (bilatérale)  ,200 
N 60 60 

VAR00008 
Corrélation de Pearson ,168 1 
Sig. (bilatérale) ,200  
N 60 60 

 
Corrélations 

 total VAR00009 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,468** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00009 
Corrélation de Pearson ,468** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 total VAR00010 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,262* 
Sig. (bilatérale)  ,043 
N 60 60 

VAR00010 
Corrélation de Pearson ,262* 1 
Sig. (bilatérale) ,043  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00011 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,431** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00011 
Corrélation de Pearson ,431** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00012 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,450** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00012 
Corrélation de Pearson ,450** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00013 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,501** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00013 
Corrélation de Pearson ,501** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00014 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,435** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00014 
Corrélation de Pearson ,435** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 total VAR00015 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,326* 
Sig. (bilatérale)  ,011 
N 60 60 

VAR00015 
Corrélation de Pearson ,326* 1 
Sig. (bilatérale) ,011  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00016 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,359** 
Sig. (bilatérale)  ,005 
N 60 60 

VAR00016 
Corrélation de Pearson ,359** 1 
Sig. (bilatérale) ,005  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00017 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,452** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00017 
Corrélation de Pearson ,452** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00018 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,406** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00018 
Corrélation de Pearson ,406** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00019 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,320* 
Sig. (bilatérale)  ,013 
N 60 60 

VAR00019 
Corrélation de Pearson ,320* 1 
Sig. (bilatérale) ,013  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 total VAR00020 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,356** 
Sig. (bilatérale)  ,005 
N 60 60 

VAR00020 
Corrélation de Pearson ,356** 1 
Sig. (bilatérale) ,005  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00021 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,510** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00021 
Corrélation de Pearson ,510** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00022 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,413** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00022 
Corrélation de Pearson ,413** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00023 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,350** 
Sig. (bilatérale)  ,006 
N 60 60 

VAR00023 
Corrélation de Pearson ,350** 1 
Sig. (bilatérale) ,006  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00024 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,454** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00024 
Corrélation de Pearson ,454** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 total VAR00025 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,373** 
Sig. (bilatérale)  ,003 
N 60 60 

VAR00025 
Corrélation de Pearson ,373** 1 
Sig. (bilatérale) ,003  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00026 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,433** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00026 
Corrélation de Pearson ,433** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00027 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,397** 
Sig. (bilatérale)  ,002 
N 60 60 

VAR00027 
Corrélation de Pearson ,397** 1 
Sig. (bilatérale) ,002  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00028 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,377** 
Sig. (bilatérale)  ,003 
N 60 60 

VAR00028 
Corrélation de Pearson ,377** 1 
Sig. (bilatérale) ,003  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00029 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,283* 
Sig. (bilatérale)  ,028 
N 60 60 

VAR00029 
Corrélation de Pearson ,283* 1 
Sig. (bilatérale) ,028  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 total VAR00030 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,443** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00030 
Corrélation de Pearson ,443** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00031 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,426** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00031 
Corrélation de Pearson ,426** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00032 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,277* 
Sig. (bilatérale)  ,032 
N 60 60 

VAR00032 
Corrélation de Pearson ,277* 1 
Sig. (bilatérale) ,032  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00033 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,297* 
Sig. (bilatérale)  ,021 
N 60 60 

VAR00033 
Corrélation de Pearson ,297* 1 
Sig. (bilatérale) ,021  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00034 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,400** 
Sig. (bilatérale)  ,002 
N 60 60 

VAR00034 
Corrélation de Pearson ,400** 1 
Sig. (bilatérale) ,002  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 total VAR00035 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,349** 
Sig. (bilatérale)  ,006 
N 60 60 

VAR00035 
Corrélation de Pearson ,349** 1 
Sig. (bilatérale) ,006  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00036 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,305* 
Sig. (bilatérale)  ,018 
N 60 60 

VAR00036 
Corrélation de Pearson ,305* 1 
Sig. (bilatérale) ,018  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00037 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,344** 
Sig. (bilatérale)  ,007 
N 60 60 

VAR00037 
Corrélation de Pearson ,344** 1 
Sig. (bilatérale) ,007  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00038 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,394** 
Sig. (bilatérale)  ,002 
N 60 60 

VAR00038 
Corrélation de Pearson ,394** 1 
Sig. (bilatérale) ,002  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00039 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,508** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00039 
Corrélation de Pearson ,508** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 total VAR00040 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,419** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00040 
Corrélation de Pearson ,419** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00041 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,278* 
Sig. (bilatérale)  ,032 
N 60 60 

VAR00041 
Corrélation de Pearson ,278* 1 
Sig. (bilatérale) ,032  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00042 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,279* 
Sig. (bilatérale)  ,031 
N 60 60 

VAR00042 
Corrélation de Pearson ,279* 1 
Sig. (bilatérale) ,031  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00043 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,278* 
Sig. (bilatérale)  ,031 
N 60 60 

VAR00043 
Corrélation de Pearson ,278* 1 
Sig. (bilatérale) ,031  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00044 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,322* 
Sig. (bilatérale)  ,012 
N 60 60 

VAR00044 
Corrélation de Pearson ,322* 1 
Sig. (bilatérale) ,012  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 total VAR00045 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,444** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00045 
Corrélation de Pearson ,444** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00046 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,419** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00046 
Corrélation de Pearson ,419** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00047 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,411** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00047 
Corrélation de Pearson ,411** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00048 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,546** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00048 
Corrélation de Pearson ,546** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00049 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,311* 
Sig. (bilatérale)  ,015 
N 60 60 

VAR00049 
Corrélation de Pearson ,311* 1 
Sig. (bilatérale) ,015  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 total VAR00050 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,446** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00050 
Corrélation de Pearson ,446** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00051 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,421** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00051 
Corrélation de Pearson ,421** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00052 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,520** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00052 
Corrélation de Pearson ,520** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00053 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,356** 
Sig. (bilatérale)  ,005 
N 60 60 

VAR00053 
Corrélation de Pearson ,356** 1 
Sig. (bilatérale) ,005  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00054 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,300* 
Sig. (bilatérale)  ,020 
N 60 60 

VAR00054 
Corrélation de Pearson ,300* 1 
Sig. (bilatérale) ,020  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 total VAR00055 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,369** 
Sig. (bilatérale)  ,004 
N 60 60 

VAR00055 
Corrélation de Pearson ,369** 1 
Sig. (bilatérale) ,004  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00056 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,338** 
Sig. (bilatérale)  ,008 
N 60 60 

VAR00056 
Corrélation de Pearson ,338** 1 
Sig. (bilatérale) ,008  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00057 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,286* 
Sig. (bilatérale)  ,027 
N 60 60 

VAR00057 
Corrélation de Pearson ,286* 1 
Sig. (bilatérale) ,027  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00058 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,292* 
Sig. (bilatérale)  ,023 
N 60 60 

VAR00058 
Corrélation de Pearson ,292* 1 
Sig. (bilatérale) ,023  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00059 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,534** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00059 
Corrélation de Pearson ,534** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 total VAR00060 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,368** 
Sig. (bilatérale)  ,004 
N 60 60 

VAR00060 
Corrélation de Pearson ,368** 1 
Sig. (bilatérale) ,004  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00061 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,351** 
Sig. (bilatérale)  ,006 
N 60 60 

VAR00061 
Corrélation de Pearson ,351** 1 
Sig. (bilatérale) ,006  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00062 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,335** 
Sig. (bilatérale)  ,009 
N 60 60 

VAR00062 
Corrélation de Pearson ,335** 1 
Sig. (bilatérale) ,009  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00063 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,524** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00063 
Corrélation de Pearson ,524** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00064 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,366** 
Sig. (bilatérale)  ,004 
N 60 60 

VAR00064 
Corrélation de Pearson ,366** 1 
Sig. (bilatérale) ,004  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 total VAR00065 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,404** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00065 
Corrélation de Pearson ,404** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00066 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,583** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00066 
Corrélation de Pearson ,583** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00067 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,355** 
Sig. (bilatérale)  ,005 
N 60 60 

VAR00067 
Corrélation de Pearson ,355** 1 
Sig. (bilatérale) ,005  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00068 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,339** 
Sig. (bilatérale)  ,008 
N 60 60 

VAR00068 
Corrélation de Pearson ,339** 1 
Sig. (bilatérale) ,008  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00069 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,336** 
Sig. (bilatérale)  ,009 
N 60 60 

VAR00069 
Corrélation de Pearson ,336** 1 
Sig. (bilatérale) ,009  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 total VAR00070 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,485** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00070 
Corrélation de Pearson ,485** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00071 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,460** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00071 
Corrélation de Pearson ,460** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00072 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,366** 
Sig. (bilatérale)  ,004 
N 60 60 

VAR00072 
Corrélation de Pearson ,366** 1 
Sig. (bilatérale) ,004  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00073 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,338** 
Sig. (bilatérale)  ,008 
N 60 60 

VAR00073 
Corrélation de Pearson ,338** 1 
Sig. (bilatérale) ,008  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00074 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,531** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00074 
Corrélation de Pearson ,531** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 total VAR00075 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,292* 
Sig. (bilatérale)  ,024 
N 60 60 

VAR00075 
Corrélation de Pearson ,292* 1 
Sig. (bilatérale) ,024  
N 60 60 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00076 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,349** 
Sig. (bilatérale)  ,006 
N 60 60 

VAR00076 
Corrélation de Pearson ,349** 1 
Sig. (bilatérale) ,006  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00077 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,500** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00077 
Corrélation de Pearson ,500** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00078 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,498** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

VAR00078 
Corrélation de Pearson ,498** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total VAR00079 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,415** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

VAR00079 
Corrélation de Pearson ,415** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 total VAR00080 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,379** 
Sig. (bilatérale)  ,003 
N 60 60 

VAR00080 
Corrélation de Pearson ,379** 1 
Sig. (bilatérale) ,003  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

  :درجة أبعاد مقیاس الدافع لإلنجاز والدرجة الكلیة للمقیاس حساب معامالت االرتباط بین
 

Corrélations 
 total x1 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,636** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

x1 
Corrélation de Pearson ,636** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total x2 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,712** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

x2 
Corrélation de Pearson ,712** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total x3 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,689** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

x3 
Corrélation de Pearson ,689** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total x4 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,729** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

x4 
Corrélation de Pearson ,729** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 



Corrélations 
 total x5 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,523** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

x5 
Corrélation de Pearson ,523** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total x6 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,430** 
Sig. (bilatérale)  ,001 
N 60 60 

x6 
Corrélation de Pearson ,430** 1 
Sig. (bilatérale) ,001  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total x7 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,538** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

x7 
Corrélation de Pearson ,538** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total x8 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,549** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

x8 
Corrélation de Pearson ,549** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

Corrélations 
 total X9 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,507** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

X9 
Corrélation de Pearson ,507** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 
 
 



Corrélations 
 total x10 

total 
Corrélation de Pearson 1 ,652** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 60 60 

x10 
Corrélation de Pearson ,652** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 :حساب صدق المقارنة الطرفیة لمقیاس الدافع لإلنجاز واألبعاد المنتمیة إلیه
 

Statistiques de groupe 

 reference N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

total 1,00 22 209,6364 7,64414 1,62974 
2,00 22 169,0909 12,05507 2,57015 

 
Test d'échantillons indépendants 

 Test de 
Levene sur 
l'égalité des 
variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

total 

Hypothèse de 
variances 
égales 

2,251 ,141 13,323 42 ,000 40,54545 3,04331 34,40382 46,68709 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
13,323 35,537 ,000 40,54545 3,04331 34,37055 46,72036 

 
Statistiques de groupe 

 reference N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

x1 
1,00 22 23,0909 ,86790 ,18504 
2,00 22 16,8636 2,27398 ,48481 

 
Test d'échantillons indépendants 

 Test de 
Levene sur 
l'égalité des 
variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

x1 

Hypothèse de 
variances 
égales 

12,465 ,001 12,000 42 ,000 6,22727 ,51893 5,18004 7,27451 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
12,000 26,991 ,000 6,22727 ,51893 5,16251 7,29204 

 
 
 



Statistiques de groupe 

 reference N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

x2 
1,00 22 23,0455 ,99892 ,21297 
2,00 22 17,2273 2,32854 ,49645 

 
Test d'échantillons indépendants 

 Test de 
Levene sur 
l'égalité des 
variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

x2 

Hypothèse de 
variances 
égales 

12,036 ,001 10,770 42 ,000 5,81818 ,54020 4,72802 6,90835 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
10,770 28,476 ,000 5,81818 ,54020 4,71247 6,92389 

 
 

Statistiques de groupe 

 reference N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

x3 
1,00 22 23,2273 ,86914 ,18530 
2,00 22 17,8636 1,42413 ,30362 

 
Test d'échantillons indépendants 

 Test de 
Levene sur 
l'égalité des 
variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

x3 

Hypothèse de 
variances 
égales 

3,356 ,074 15,079 42 ,000 5,36364 ,35570 4,64580 6,08148 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
15,079 34,738 ,000 5,36364 ,35570 4,64132 6,08595 

 
Statistiques de groupe 

 reference N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

x4 
1,00 22 29,2273 ,92231 ,19664 
2,00 22 22,0000 2,52605 ,53856 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Test d'échantillons indépendants 

 Test de 
Levene sur 
l'égalité des 
variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

x4 

Hypothèse de 
variances égales 5,118 ,029 12,606 42 ,000 7,22727 ,57333 6,07024 8,38430 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
12,606 26,501 ,000 7,22727 ,57333 6,04986 8,40469 

 
Statistiques de groupe 

 reference N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

x5 1,00 22 17,5455 ,80043 ,17065 
2,00 22 11,2273 2,30799 ,49207 

 
Test d'échantillons indépendants 

 Test de 
Levene sur 
l'égalité des 
variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

x5 

Hypothèse de 
variances 
égales 

30,480 ,000 12,131 42 ,000 6,31818 ,52082 5,26713 7,36924 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
12,131 25,980 ,000 6,31818 ,52082 5,24758 7,38878 

 
Statistiques de groupe 

 reference N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

x6 
1,00 22 16,9545 ,72225 ,15398 
2,00 22 10,0000 2,00000 ,42640 

 
Test d'échantillons indépendants 

 Test de 
Levene sur 
l'égalité des 
variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

x6 

Hypothèse de 
variances égales 30,598 ,000 15,340 42 ,000 6,95455 ,45335 6,03964 7,86945 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
15,340 26,386 ,000 6,95455 ,45335 6,02333 7,88576 

 
 
 
 



Statistiques de groupe 

 reference N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

x7 
1,00 22 23,8182 ,39477 ,08417 
2,00 22 15,1364 2,81654 ,60049 

 
Test d'échantillons indépendants 

 Test de 
Levene sur 
l'égalité des 
variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

x7 

Hypothèse de 
variances égales 20,510 ,000 14,318 42 ,000 8,68182 ,60636 7,45814 9,90550 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
14,318 21,825 ,000 8,68182 ,60636 7,42372 9,93991 

 
Statistiques de groupe 

 reference N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

x8 1,00 22 23,1818 ,90692 ,19336 
2,00 22 14,7273 2,81462 ,60008 

 
Test d'échantillons indépendants 

 Test de 
Levene sur 
l'égalité des 
variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

x8 

Hypothèse de 
variances égales 14,655 ,000 13,410 42 ,000 8,45455 ,63046 7,18222 9,72687 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
13,410 25,314 ,000 8,45455 ,63046 7,15690 9,75219 

 
Statistiques de groupe 

 reference N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

x9 
1,00 22 23,3182 ,77989 ,16627 
2,00 22 14,8636 2,99675 ,63891 

 
Test d'échantillons indépendants 

 Test de 
Levene sur 
l'égalité des 
variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

x9 

Hypothèse de 
variances égales 19,370 ,000 12,806 42 ,000 8,45455 ,66019 7,12223 9,78686 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
12,806 23,832 ,000 8,45455 ,66019 7,09147 9,81762 



 
Statistiques de groupe 

 reference N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 

x10 1,00 22 27,5455 1,59545 ,34015 
2,00 22 20,4091 2,08530 ,44459 

 
 

Test d'échantillons indépendants 
 Test de 

Levene sur 
l'égalité des 
variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatérale) 

Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 
différence 

Inférieure Supérieure 

x10 

Hypothèse de 
variances 
égales 

,900 ,348 12,748 42 ,000 7,13636 ,55979 6,00667 8,26606 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  
12,748 39,311 ,000 7,13636 ,55979 6,00438 8,26835 

  

 :الدافع لإلنجازحساب الثبات مقیاس 
 

Récapitulatif de traitement des observations 
 N % 

Observations 
Valide 60 100,0 
Exclus 0 ,0 
Total 60 100,0 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,928 80 

 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 
 

Récapitulatif de traitement des observations 
 N % 

Observations 
Valide 60 100,0 
Exclus 0 ,0 
Total 60 100,0 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 

Partie 1 
Valeur ,859 
Nombre d'éléments 40 

Partie 2 
Valeur ,865 
Nombre d'éléments 40 

Nombre total d'éléments 80 
Corrélation entre les sous-échelles ,910 
Coefficient de 
Spearman-Brown 

Longueur égale ,953 
Longueur inégale ,953 

Coefficient de Guttman split-half ,953 
 



  .نتائج الدراسة األساسیة): 17(ملحق رقم 

  :عرض نتائج الدراسة على أساس المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري -1

نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدرجات فاعلیة الذات والذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز ): 1(جدول رقم 

  .ثانويلدى المتفوقین دراسیا من تالمیذ السنة الثالثة 

 

نتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدرجات فاعلیة الذات والذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز ): 2(جدول رقم 

  .لدى المتأخرین دراسیا من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي

 
 

  :عرض نتائج الدراسة على أساس معامل بیرسون  -2

  .الوجداني لدى المتفوقین دراسیا عالقة االرتباط بین فاعلیة الذات والذكاء): 3(جدول رقم 

 

Corrélations

,508 **
,000
108

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale) 
N 
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale) 
N 

فاعلیة الذات

الذكاء الوجداني

AUTO INTELLIG

La corrélation est significative au niveau 0.01 **. 

الوصفياإلحصاء 

392 136,4898 27,9225
392 251,2168 41,3167
392 168,1990 18,9821
392 

فاعلیة الذات
الذكاء الوجداني
الدافع لإلنجاز
 عدد المتأخرین دراسیا

N Moyenne Ecart type 

اإلحصاء الوصفي

108 176,9907 18,7569
108 288,6111 32,3780
108 188,7037 12,2217
108 

فاعلیة الذات
الذكاء الوجداني
الدافع لإلنجاز
عدد المتفوقین دراسیا

N Moyenne Ecart type 



  .ء الوجداني لدى المتأخرین دراسیاعالقة االرتباط بین فاعلیة الذات والذكا): 4(جدول رقم 

 

  .عالقة االرتباط بین فاعلیة الذات والدافع لإلنجاز لدى المتفوقین دراسیا): 5(جدول رقم 

 

  .عالقة االرتباط بین فاعلیة الذات والدافع لإلنجاز لدى المتأخرین دراسیا): 6(جدول رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Corrélations

,422 ** 
,000
392

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale) 
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale) 
N

فاعلیة الذات

الدافع لإلنجاز

AUTO MOTIVAT

La corrélation est significative au niveau 0.01**. 

Corrélations

,329 ** 
,001
108

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale) 
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale) 
N

فاعلیة الذات

الدافع لإلنجاز

AUTO MOTIVAT

La corrélation est significative au niveau 0.01 **. 

Corrélations

,424 ** 
,000
392

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale) 
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale) 
N

فاعلیة الذات

الذكاء الوجداني

AUTO INTELLIG

La corrélation est significative au niveau 0.01**. 



 :لداللة الفروق" ت"عرض نتائج الدراسة على أساس اختبار  -3

  .الفروق بین المتفوقین والمتأخرین دراسیا من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في فاعلیة الذات): 7(جدول رقم 

  
  
  

  .الذكاء الوجدانيالفروق بین المتفوقین والمتأخرین دراسیا من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في ): 8(جدول رقم 
 

  
  .الدافع لإلنجازالفروق بین المتفوقین والمتأخرین دراسیا من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في ): 9(جدول رقم 

 
 

 

 

 

 

 

لداللة الفروق" ت"اختبار 

34,390 ,000 10,631 498 ,000 20,5047 1,9288 16,7152 24,2943

13,514 264,514 ,000 20,5047 1,5173 17,5172 23,4923

Hypothèse de variances
égales 
Hypothèse de variances
inégales 

 الدافع

لإلنجاز

F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne 

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance 
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes 

لداللة الفروق" ت"اختبار 

12,145 ,001 8,696 498 ,000 37,3943 4,2999 28,9460 45,8425

9,972 212,821 ,000 37,3943 3,7499 30,0026 44,7859

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

 الذكاء 

الوجداني

F Sig.

Test de Levene sur 
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure 

Intervalle de confiance 
95% de la différence 

Test-t pour égalité des moyennes

لداللة الفروق" ت"اختبار   

35,639 ,000 14,211 498 ,000 40,5009 2,8500 34,9015 46,1004

17,682 251,853 ,000 40,5009 2,2905 35,9899 45,0120

Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales 

فاعلیة  

 الذات

F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne 

Différence
écart-type Inférieure Supérieure 

Intervalle de confiance 
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes



 .ة الثالثة ثانوي في فاعلیة الذاتمن تالمیذ السن والمتفوقات دراسیاالفروق بین المتفوقین ): 10(جدول رقم 

 
 

  .الذكاء الوجدانيدراسیا من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في  تفوقاتالفروق بین المتفوقین والم): 11(جدول رقم 

 
 

  .الدافع لإلنجازدراسیا من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في  متفوقاتالفروق بین المتفوقین وال): 12(جدول رقم 

 
  

  

  

  

  

  

لداللة الفروق" ت"اختبار 

1,225 ,271 -,596 106 ,552 -1,4815 2,4856 -6,4094 3,4463

-,555 60,433 ,581 -1,4815 2,6676 -6,8168 3,8538

Hypothèse de variances
égales 
Hypothèse de variances
inégales 

 الدافع

لإلنجاز

F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence 
écart-type Inférieure Supérieure 

Intervalle de confiance 
95% de la différence 

Test-t pour égalité des moyennes 

لداللة الفروق" ت"اختبار   

1,436 ,233 ,258 106 ,797 1,7016 6,5938 -11,3712 14,7744

,244 62,856 ,808 1,7016 6,9707 -12,2289 15,6320

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

 الذكاء

الوجداني

F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale) 
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure 

Intervalle de confiance 
95% de la différence 

Test-t pour égalité des moyennes 

لداللة الفروق" ت"اختبار   

1,181 ,280 1,064 106 ,290 4,0430 3,8008 -3,4925 11,5785

1,006 62,847 ,318 4,0430 4,0183 -3,9873 12,0733

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

فاعلیة 

 الذات

F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl 
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence 
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance 
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes



 .دراسیا من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في فاعلیة الذات المتأخرین والمتأخراتالفروق بین ): 13(جدول رقم 

 
  

  .الذكاء الوجدانيدراسیا من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في  المتأخرین والمتأخراتالفروق بین ): 14(جدول رقم 

 
 
 

  .الدافع لإلنجازدراسیا من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي في  المتأخرین والمتأخراتالفروق بین ): 15(جدول رقم 

 
 

  

لداللة الفروق" ت"اختبار 

1,087 ,298 -,752 390 ,453 -1,4440 1,9206 -5,2199 2,3320

-,749 380,228 ,454 -1,4440 1,9266 -5,2321 2,3442

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

 الدافع

 لإلنجاز

F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl 
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne 

Différence 
écart-type Inférieure Supérieure 

Intervalle de confiance 
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes

لداللة الفروق" ت"اختبار 

6,064 ,014 ,637 390 ,525 2,6633 4,1812 -5,5572 10,8838

,633 372,368 ,527 2,6633 4,2056 -5,6064 10,9330

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

 الذكاء

الوجداني

F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale) 
Différence
moyenne 

Différence
écart-type Inférieure Supérieure 

Intervalle de confiance 
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes 

لداللة الفروق" ت"اختبار 

,018 ,892 ,530 390 ,597 1,4971 2,8262 -4,0593 7,0536 

,530 386,350 ,597 1,4971 2,8268 -4,0608 7,0550 

Hypothèse de variances
égales

Hypothèse de variances
inégales

فاعلیة

 الذات

F Sig.

Test de Levene sur 
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale) 
Différence
moyenne

Différence 
écart-type Inférieure Supérieure 

Intervalle de confiance 
95% de la différence 

Test-t pour égalité des moyennes



 :الدراسة ملخص
 لإلنجاز لدى المتفّوقین والدافع وجدانيالذكاء ال فاعلیة الذات وكل من عن العالقة بین الكشف إلى الدراسة الحالیة هدفت   

، وكذا والمتأخرین دراسیاً  لإلنجاز بین المتفّوقین والدافع وجدانيالذكاء الفاعلیة الذات و  في ، معرفة الفروقوالمتأخرین دراسیاً 

 ببعض المنتظمین لثةمن تالمیذ السنة الثاوالمتأخرین  دراسیاً  بین الذكور واإلناث من المتفّوقین نفس المتغیرات في الفروق

 .والیة تیزي وزو ثانویات

، 2015/ 2014الدراسي  بالعام المقیدیندراسیًا  متأخراً  )392(و قاً متفّو ) 108 (بواقع فرداً  500 الدراسة عینة بلغت  

  :النتائج التالیة إلى الحالیة الدراسة توصلت. طبقیة النسبیةالعینة العشوائیة ال بطریقة عشوائیاً  اختیارهم تم والذین

  .والمتأخرین دراسیاً  لدى المتفّوقینفاعلیة الذات والذكاء الوجداني إحصائیًا بین  دالةموجبة و  وجود عالقة-1

  .والمتأخرین دراسیاً  لدى المتفّوقینفاعلیة الذات والدافع لإلنجاز إحصائیًا بین  دالةموجبة و  وجود عالقة-2

لصالح  ،في فاعلیة الذات والذكاء الوجداني والدافع لإلنجاز والمتأخرین دراسیاً  المتفّوقین وجود فروق دالة إحصائیًا بین-3

  . المتفّوقین

في فاعلیة الذات والذكاء الوجداني والدافع  دراسیاً  المتفّوقین الذكور واإلناث من وجود فروق دالة إحصائیًا بینعدم -4

  .لإلنجاز

في فاعلیة الذات والذكاء الوجداني والدافع  دراسیاً  المتأخرین الذكور واإلناث من وجود فروق دالة إحصائیًا بینعدم -5

  .لإلنجاز

  .والمتأخرون دراسیاً  قونالمتفّو -الدافع لإلنجاز- الذكاء الوجداني- فاعلیة الذات :المفتاحیة الكلمات

  

ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ــ
 
Résumé de l’étude: 
   Cette recherche s’intéresse à la corrélation qui peut exister entre l’auto-efficacité, l’intelligence 
émotionnelle et la motivation à l’accomplissement, aux différences entre les excellents élèves et les 
élèves en retard scolaire, aux différences entre les garçons et les filles concernant l’auto-efficacité, 
l’intelligence émotionnelle et la motivation à l’accomplissement. 
   Un échantillon de 500 élèves de la 3ème année secondaire : 108 élèves excellents, 392 élèves en 
retard scolaire de sexe masculin et féminin de l’année scolaire 2014/2015 ont été choisis par la 
méthode d'échantillonnage aléatoire stratifiée proportionnelle. Les résultats de la présente étude font 
apparaitre :  
1- Une corrélation positive statistiquement significative entre l’auto-efficacité et l’intelligence 
émotionnelle chez les élèves excellents et les élèves en retard scolaire.  
2- Une corrélation positive statistiquement significative entre l’auto-efficacité et la motivation à 
l’accomplissement chez les élèves excellents et les élèves en retard scolaire. 
3- Des différences statistiquement significatives entre les élèves excellents et les élèves en retard 
scolaire concernant l’auto-efficacité, l’intelligence émotionnelle et la motivation à l’accomplissement 
en faveur des excellents élèves . 
4- Des différences statistiquement non significatives entre garçons et filles des élèves excellents 
concernant l’auto-efficacité, l’intelligence émotionnelle et la motivation à l’accomplissement. 
5- Des différences statistiquement non significatives entre garçons et filles des élèves en retard 
scolaire concernant l’auto-efficacité, l’intelligence émotionnelle et la motivation à l’accomplissement. 
Mots-clés: L’auto-efficacité- L’intelligence émotionnelle- La motivation à l’accomplissement - Elèves 
excellents - Elèves en retard scolaire. 

 


