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 ملخص الذساطة باللغة العشبًة:

 هذفت الذساطة إىل 

الدددذكاأل اقى  دددق وتوجددددات  هددددا  هددددات الدراسدددة الإاليدددة  لدددق معرادددة الع  دددة بدددي  
 ، والفدروق بيندمدا اد الدذكاأل اقى  دق اد  واإلنداث الذكور بي  الفروقوالكش  ع   ،اإلنجاز

، ومعرادة  مكانيدة التنبدا بالدذكاأل اقى  دق مد  ىد ت توجددات  هددا  توجدات  هددا  اإلنجداز
لمدذكاأل اقى  دق، واسدتىدمت هدا  الدراسة الإالية  عددت الباإةدة مقياسدا اإلنجاز. ولتإقيق  

تكوندت عيندة الدراسدة و  (.0225)رشدوا  ربيد سة مقياس توجدات  هدا  اإلنجداز  عدداد/ الدرا
طالبة(، بالفر ة الةانيدة شدعب ادبيدة بكميدة التربيدة  506طالب،  506طالبا وطالبة ) 062م  

وجود ع  ة  رتباطية موجبة دالة  إصداييا عندد مسدتوى وتوصمت الدراسة  لق  ،جامعة سوهاج
ودرجدداتدم عمددق  الددذكاأل اقى  ددقبددي  درجددات الطدد ب عمددق اقبعدداد الفرعيددة لمقيدداس   2.25

وكددذلب بددي  درجدداتدم الكميددة عمددق  ،/اإلإجددام(تقا اإل و  م،/اإل ددداتقا اإل (تقددا بعدددى  هدددا  اإل 
 عدم وجود ادروق ذات عمق هذي  البعدي ، و ظدرت النتايجودرجاتدم  الذكاأل االى  قمقياس 

الفرعيدة  ، وكدذلب ادق اقبعدادالدذكاأل اقى  دقترج   لق النوع )ذكور،  ناث( ادق  داللة  إصايية
 بعدداد توجدددات  هدددا   ندداث( اددقاإل ذكور، الدد) بددي اددروق ذات داللددة  إصددايية  كمددا وجدددت ،لدد 

 هدددددا  لصددددالن اإلندددداث واددددق ) اإلتقا /اإل دددددام،  هدددددا  اإلتقا /اإلإجددددام) هدددددا  اإلنجاز
  هددددا و  اال ددددام،/تقدددا اإل  هددددا      النتدددايج  وضدددإت كمدددا ،لصدددالن الدددذكور اقداأل/اإل ددددام

 .اقى  ق الذكاأل اق الإادةة التغيرات م % 65.0 تفسرا  إجاماإل/تقا اإل 

ط ب كمية التربية   - هدا  اإلنجازتوجدات -الذكاأل اقى  ق  الكممات المفتاإية:
 .بسوهاج
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Moral intelligence in its relationship to Achievement Goal Orientations 

among Sohag Faculty of Education students.  
 

Abstract: 

            The current study aimed to identifying the relationship between 

moral intelligence and achievement goal orientations, discover the 

differences between males and females in moral intelligence, and the 

differences between them in achievement goal orientations, identifying the 

predictive ability of moral intelligence through achievement goal 

orientations. In order to achieve the objectives of the study, the researcher 

prepared the moral intelligence measure, the achievement goal 

orientations scale was used prepared by Rabih Rashwan (2006). The study 

sample consisted of  250 students (125males and 125 females) at the second 

year of literary divisions at Sohag Faculty of Education.  

         The study found a significant positive correlation at 0.01 level 

between students’scores on the sub-dimensions of the moral intelligence 

scale and their scores on the two dimensions of Mastery goals (Mastery/ 

Approach and Mastery/ Avoidance), as well as between their overall 

scores on the moral intelligence scale and their scores on these two 

dimensions. The results showed that there were no significant differences 

due to the gender (male, female) in moral intelligence, as well as in the 

sub-dimensions of it. There were also a significant differences in 

(Mastery/Approach, Mastery/Avoidance) in favor of females, and in 

(Performance/ Approach) in favor of males. The results also showed that 

(Mastery/Approach and Mastery/Avoidance) explain 51.2% of  the 

changes in the moral intelligence. 

Key words: Moral intelligence, Achievement Goal Orientations, Sohag 

Faculty of Education students. 
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 كذمة:م

وانعكدس ذلدب  مجتمعاتنا، القيم اقى  ية اق تراج  منظومةنوات اقىيرة لوإظ اق الس
بالسمب عمق العمميدة التعميميدة، اتراجعدت اقى  يدات لددى مجموعدة واسدعة مد  الطد ب سدواأل 

 اق المدارس  و اق الجامعات.
 إيدث، اقى  د  الدذكاأل نظريدة صدياةة اد  Borba (2001)  ت  لدقالفضد ويعدزى

 .اقى    التآكت عمي  طمقت  ، والتق الغربية المجتمعات قا  اقى   قالتدنظاهرة  الإظت
 يكدو  بإيدث الىطدأ، م  الصواب "القدرة عمق ادمبأن   Borba ((2001:4وتعرا  

   ”. ى  يا صإيإة بطريقة لمتصر   ى  ية تداع   ناعات الفرد لدى

ولقددد تناولدددت دراسددات عديددددة الدددذكاأل اقى  ددق ادددق ع  تددد  بددبع  المتغيدددرات، امقدددد 
 اقى  د  الدذكاأل بدي  موجبدة ارتباطيدة  لدق وجودع  دة  Borba(2001) توصدمت دراسدة 

 وجدود Kindlon& Thompson(2002) ، و وضدإت دراسدةالمدراهقي  ىلدد الدذات وتقددير
 ظددرت نتدايج دراسدة كمدا العدام،  الذكاأل ومستويات اقى    الذكاأل بي  موجبة ارتباطية ع  ة
 االجتماعيدة والةقدة اقى  د  الدذكاأل بي  موجبة ارتباطية ع  ة ( وجود0255العباس )ةازى 

  لدق وجدود ع  دة ارتباطيدة موجبدة بدي  (0252 ) الزهيدريمإس  المتبادلة، وتوصمت دراسة 
 Hoseinpoor& Ranjdoost االجتمداع ، و وضدإت دراسدة  اقى  د  والتسدامن الدذكاأل

اقى  د ، وكشدفت  والدذكاأل اقكداديم  التإصديت ع  دة ارتباطيدة موجبدة بدي  وجود  (2013)
  يجداب  كماشدر جداألت اقى    لمذكاأل الكمية الدرجة     Farhan, et al. (2015)دراسة

 .النفسية لمرااهية
عمدار ) كدت مد : دراسدات  شدارت امقد ، ما ع  الفروق اق الذكاأل االى  ق واقا لمنوع

 & Hoseinpoor ؛  Nobahar & Nobahar, 2013 ؛ 0225،الشددمري
Ranjodoost, 2013 وجدود عددم  لدق (0259هدانق الجدراح،؛ 0255، العباسدةدازى ؛ 

كدت  تقدراسد ت وضدإ بينمدا ،ندوعلم تعدزى اقى  د  الدذكاأل اد   إصدايية داللدة ذات ادروق
 داللدة ذات ادروق وجدود  (.0255لميداأل زةيدر وةداير مدددى،  ؛ 2010، يالطدامدريم )مد :

 تق كدت مد :، ادق إدي   شدارت دراسدالدذكور لصدالن ندوعلم تعدزى اقى  د  الدذكاأل اد   إصايية
 وجدود لدق ( 0255وىيريدة  إمدد ، نإيمدق عمدق ؛0256رومد  وجمدات الىالددي، )رهدام  بدو

 .اإلناث لصالن لمنوع تبعاً  اقى    الذكاأل ا   إصايية داللة ذات اروق
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، لمدا لد  مد  ويعد الذكاأل اقى  دق المنقدذ لممجتمعدات مد  التفكدب واالنإد ت اقى  دق
 همية كبيرة اق الإفاظ عمدق هويدة المجتمد ، اددو يعتبدر بمةابدة الر يدب عمدق سدموب الفدرد ادق 
المجتمدد ، وهددو المسدديطر والمددتإكم والضددابط اددق هددذا السددموب عمددق مىتمدد  المراإددت العمريددة 

 دة والتعميمية لمفرد، وىاصة اق المرإمة الجامعية، لما يإتم  التعمديم الجدامعق مد  مكاندة مرمو 
  عمق عاتق   عدداد الشدباب بي  مىتم  المراإت التعميمية، قن  يمةت  مة السمم التعميمق، ويق

 .وتسميإ  بالقيم واقى ق اإليجابية عمق الندو  بالمجتم القادر 
الجامعدة تسدعق و  ،قالجدامع التعمديم عميد  يقدوم ىالدذ سداساق الجامع  الطالب ويعتبر

 هايمدة طا دة ، ويشدكمو هاًمدا بشدرًيا مصددرًايمةمدو  الدذي   ،ومددارات ط بددا  درات تنمية  لق
 نإدو دااعيدتدم وتوجيد  وتنمية شىصياتدم، ،المعراية  دراتدم تنمية يإتم مما ،المجتم  لتنمية
 (.521، 0255 بو ةالق،عطا  م )التعم

المىتصددي  ادد  المجددات  بددت مدد  واسدد  ق مفدددوم دااعيددة اإلنجدداز ب هتمددام إظددولقددد 
 ،وإتدق ان  قت ىد ت القدر  الماضدإيث توالدت اقبإداث اد  هدذا المجدا ،وعمم النفس ىالتربو 

، إيددث دااعيدة اإلنجداز ةالدامدة اد  دراسد ق إدد المنداإ توجددات  هددا  اإلنجدازويمةدت منإدق 
 المإداوالت إددى   Goals Orientation Theory  اقهددا  دداتتوج نظريدة تعتبدر

 ق.اقكاديم اإلنجاز دااعية وتفسير لشرح المعاصرة
متكام  م  المعتقدات ع  منظما و وتقدم نظرية توجدات  هدا  اإلنجاز نمطا 

اقةرا ،  و اقسباب العامة ل نجاز، باإلضااة  لق المإكات التق يستىدمدا الفرد لمإكم 
   (.McGragor,2001,5)&Elliot داأل الناجنعمق اق

 & Carroll et al., 2009 Sins,; Lau :(ولقددد  شددارت دراسددات كددت مدد 
Roeser, 2008; 2008; Liaw, et al., 2007; Gerhardt & Brown, 

2006;Greene et al.,2004; Valle  et al.,2003)  رتبداط بعد  توجددات   لدق 
 ،الددددذات  واإلكتفدددداأل، الةقددددة بددددالنفسلتإصدددديت الدراسدددد ، و ا ت:مةدددد مدمددددة متغيددددرات  باهددددداق

 واإلستمتاع بالتعمم.

قدد توصدمت دراسدة ا ،واقدا لمندوع   اإلنجداز هددا دداتتوجالفروق ادق بد وايمدا يتعمدق
(Moreno et al.,2008)  متوجددة نإدو اقداأل    هددا ظددار  كةر مي   لدق  لق    الذكور

 ;pajars&Cheong,2003 :)ات كددت مدد شددارت دراسدد  مددق مدد  اإلندداث، بينمددابصددورة  ع
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wilkins,2006  (Gable,2001;  لمتوجدد  نإددو المدمددة و     اإلندداث  كةددر مددي  لددق   
 ق.اإلإجامو   مقااال د الذكور  كةر مي  لمتوج  نإو اقداأل بنوعي 

عةددرت الباإةددة  يتعمددق بالع  ددة بددي  الددذكاأل اقى  ددق والدااعيددة ل نجدداز، اقددد  مدا ايمددا
 Najafian, et al. (2014) اجنبية وهق دراسدةإداهما   -عمق إد عممدا –عمق دراستي  

التق تناولت دراسة هذي  المتغيدري  لددى  عضداأل هييدة التددريس، واقىدرى عربيدة وهدق دراسدة 
التددق تناولددت الددذكاأل اقى  ددق والدااعيددة ل نجدداز لدددى طدد ب جامعددة (، 0259) هددانق الجددراح

وتوصددمت الدراسدتا   لددق وجدود ع  ددة ارتباطيدة موجبددة بدي  الددذكاأل العدي  لمعمددوم والتكنولوجيدا، 
 اقى  ق والدااعية ل نجاز.

 إددى  Goals Orientation Theory   اإلنجداز  هددا دداتتوج نظريدة وتمةدت
ومد  عددم عةدور الباإةدة عمدق  ،اقكداديم  اإلنجداز دااعيدة وتفسدير لشدرح المعاصدرة المإاوالت

تتضدن الإاجدة  لدق دراسات تناولت الع  ة بي  الذكاأل اقى  ق وتوجدات  هددا  اإلنجداز،   ى
   . جراأل الدراسة الإالية لمكش  ع  الع  ة

 مشللة الذساطة:

الندواإق  اد  انإدار ممإدوظ  م  ىاصة، العربية ومجتمعاتنا عامة، المجتمعات تعان 
 شدراين كاادة قاد اقادراد سموب عمق سمبيا  ةر مما اقى  ية، وةياب مظاهر االلتزام اقى  ق،

يجعمندا نددتم بدراسدة  وهدذاى  دق عمدق الماسسدات التعميميدة، وانعكس هدذا الىمدت اقالمجتم ، 
الددذكاأل االى  ددق، لمتعددر  عمددق طبيعتدد  ودراسددة ع  تدد  بددبع  المتغيددرات التعميميددة، ومندددا 

ات الإديةددة مندددا، ومدد   برزهددا توجدددات التوجدددىاصددة التغيددرات المتعمقددة بالدااعيددة لمددتعمم و 
  هدا  اإلنجاز.

تدددنق الجانددب اقى  ددق لدددى  -طبيعددة عممدددال واقددا –ومدد  ىدد ت م إظددة الباإةددة 
ظدددار الكةيددر مددندم االإتددرام  عدددم مندددا:  ،، والددذى يتمةددت اددق عدددة مظدداهرالجددامعيي  الطدد ب

، والغمظددة وةمبددة القسددوة اليددق،والتإدددث بأسددموب ةيددر  لآلىددر سددواأل كددانوا  سدداتذة  و زمدد أل،
وراد  مبدد   وةمبدة اقندا والمنفعدة الشىصدية، نىدري ، ظدار التعاط  واالهتمام تجدا  اوعدم 

 التسامن، وةيرها م  الجوانب السمبية التق طر ت عمق مجتمعاتنا. 
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تعتبر توجدات  هدا  اإلنجاز م  المتغيرات الدامة اد  عمميدة الدتعمم، إيدث  نددا كما 
) وليددددد تمكددددندم مدددد  تقيدددديم سددددموكدمو  ،الطدددد ب لموصددددوت  لددددق  اضددددت نددددواتج الددددتعممتدددددا  
 (.59: 0255منصور،

 اإلنجداز  اهدد ق    توجددات ا Valle et al. (2003) وم  ما  شارت  لي  دراسة 
 ، ممدا يمدددالمىتمفة تإدد ردود  اعات الط ب السدموكية والمعرايدة بدنفس  ددر  دايددم التعميمد 

 . كةر نفعا لدى الط بلدعم سموكيات 
 تناولتدا  -عمدق إدد عممددا –عمق دراسدتي  اقدط وم  عةور الباإةة وم  كت ما سبق، 

 (Najafian et al.,  2014 ;الدذكاأل اقى  دق والدااعيدة ل نجداز، وهمدا دراسدتق كدت مد :
 اقى  دددق عددددم تنددداوت الدراسدددات السدددابقة لمع  دددة بدددي  الدددذكاألومددد  ، (0259هدددانق الجدددراح،

   الدراسة الإالية. جراأل ، تتضن  همية وتوجدات  هدا  اإلنجاز
 ويمك  تإديد مشكمة الدراسة اق الساات التالق:

لدددى طدد ب كميددة  اإلنجدداز أل اقى  ددق وتوجدددات  هدددا مددا طبيعددة الع  ددة بددي  الددذكا
 التربية بسوهاج؟

 :ما يمق ويتفرع هذا الساات  لق

لدى ط ب كمية  اقى  ق، وتوجدات  هدا  اإلنجازالذكاأل  بي  ارتباطية ع  ة توجد هت -5
 التربية بسوهاج؟

 -هت يىتم  الذكاأل اقى  ق  لدى ط ب كمية التربية بسوهاج باىت   النوع )ذكور -0
  ناث(؟

لدى ط ب كمية التربية بسوهاج باىت   النوع  هت تىتم  توجدات  هدا  اإلنجاز -2
  ناث(؟ -)ذكور

هت يمك  التنبا بدرجات الط ب عمق مقياس الذكاأل اقى  ق م  ى ت درجاتدم عمق  -1
 مقياس توجدات  هدا  اإلنجاز بأبعاد  المىتمفة؟
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 :الذساطة أهذاف

 :عمق التعر   لق الإال  البإث يدد 
لدى ط ب كمية التربية  الذكاأل اقى  ق وتوجدات  هدا  اإلنجاز بي  الع  ة طبيعة -5

 .بسوهاج
 لدى ط ب كمية التربية بسوهاج. الفروق بي  الذكور واإلناث اق الذكاأل االى  ق -0
 لدى ط ب كمية التربية بسوهاج. الفروق بي  الذكور واإلناث اق توجدات  هدا  اإلنجاز -2
مكانية التنبا بالذكاأل اقى  ق لدى ط ب كمية التربية بسوهاج م  ى ت توجدات   -1

 نجاز. هدا  اإل 
 :الذساطة أهنًة

 تنقسم  همية الدراسة الإالية  لق:
   الهظشية: األهنًةأوال:

وهمدا الدذكاأل اقى  دق، وتوجددات  ،متغيراتددا  هميدة مد  ةإاليال الدراسة  همية تتضن
لمدا لد  مد   هميدة بالغدة  ،مد  الموضدوعات المدمدة قاقى  د الذكاأل يعد إيث ، هدا  اإلنجاز

بندددداأل الشىصددددية الصددددالإة المتسددددمة بالمبددددادا واالىدددد ق المتفقددددة مدددد  القدددديم الدينيددددة  اددددق
 .التق يعتمد عميدا بناأل وتقدم المجتم و ، واالجتماعية

نجداز، وتسددم ادق تجعمندا نفكدر ادق السدبب وراأل اإل كذلب ا   توجدات  هدا  اإلنجاز 
 زيادة الفدم لمفروق بي  اقاراد اق هذ  التوجدات.

 شدريإة لددى نفسدية متغيدرات تتنداوت كونددا ، هميتددا الإاليدة الدراسدة تكتسدبكدذلب 
 ، وهق شريإة الطمبة الجامعيي .وتقدم  المجتم  بناأل تمةت  ساسمدمة 

مد  ىد ت موضدوعدا الدذى يتنداوت الدذكاأل اقى  دق،  الدراسدة هدذ كمدا تتضدن اهميدة 
 دراسدة - الباإةدة عمدم إسدب-لدم تتنداوت الدراسدات السدابقة  وتوجددات  هددا  اإلنجداز، إيدث

 .ي  المتغيري هذ بي  الع  ة
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  التطبًكًة: األهنًة: ثانًا 

ادق اقبإداث  اداة لقيداس الدذكاأل اقى  دق، يمكد  االسدتفادة بدد تقدم الدراسدة الإاليدة 
 .المتعمقة بدذا المتغير

دراسددات يمكدد  لنتددايج الدراسددة الإاليددة    تةيددر البدداإةي  إلجددراأل مزيددد مدد  الكددذلب، 
 ، مما يسدم اق تقديم ادم  عمق لدما.المتعمقة بمتغيرى الدراسة

 عدداد بدرامج تدريبيدة لتنميدة الدذكاأل   تددا  الدراسدة الإاليدة البداإةي   لدق يمك    كما
 اقى  ق وتوجدات  هدا  االنجاز لدى الط ب.

 مصطلشات الذساطة:

 :Moral Intelligenc األخالقٌ الزكاء
 القناعات م  مجموعة ى ت م  وذلب والىطأ، الصواب بي  لمتمييز الفرد  ابمية وهو
 مقبولة بطريقة التصر  لمفرد يتين الذي قالمعرا البناأل ا  اُىتزنت الت  اقى  ية والمعتقدات
 (Borba, 2001:4).و انونيا  اجتماعيا

 مقيداس ادقيإصدت عميددا الطد ب  التد بالدرجدة  الإاليدة الدراسدةق اد  جراييدا وُيعدر 
التسدامن، لعطد ، ، االإترام، اضبط النفسالذكاأل اقى  ق بأبعاد  السبعة )التعاط ، الضمير، 

 المعد اق الدراسة الإالية. العدالة(
 :Achievement Goal Orientations تىدوات أهذاف اإلجناص

مدد   تقددا  لممعددار   بأندددا مددا يأمددت الفددرد تإقيقدد  مدد  ىدد ت سددموك  اإلنجددازىوُتعددر  
والمدارات الجديدة،  و الإصوت عمق  إكام مقبولة م  انىري ،  و تجنب االإتمداالت السدمبية 

 (.5 :0225،رشوا  )ربي لمتعمم،  و تفادى ظدور العجز

 مقيداس ادقيإصدت عميددا الطد ب  بالدرجدة التد  الإاليدة الدراسدة اد   جراييدا عدر تُ و 
 .المستىدم اق الدراسة الإالية، بأبعاد  اقربعة توجدات  هدا  اإلنجاز
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 طاس الهظشى:اإل

 :Moral Intelligenc ىاألخالق الزكاء

   االهتمام بالنواإق اقى  ية  مر مطموب، كما    العمت عمق ةرس القيم الىمقية 
كت زما  ومكا ،  ال    التأكيد عمق اقى  يات  اق النفوس البشرية  مر مستإب اق

واإلنسانيات اق العصر الإالق  صبن ضرورة ممإة، بت  صبن  مرا واجبا يتطمب تكات  جمي  
 اراد المجتم ، لمقضاأل عمق اإلنإ ت اقى  ق، ولمواجدة تمب الإم ت الشرسة التق تروج 

 ير هويت .لمساوا اقى ق، والتق تدد  لتشوي  المجتم  وتغي
كةيدر لقد إظق موضوع الذكاأل باهتمدام واسد  مد   بدت عممداأل عمدم الدنفس، وإداوت الو 
 Micheleوتعدد  وظددرت نظريدات متعدددة، ووجددات نظدر متبايندة لمإاولدة تفسدير .تعريفد ، 
Borba  رايدددة نظريددة الددذكاأل اقى  ددق، امقددد  امددت بطددرح منظددور جديددد  طمقددت عميدد  الددذكاأل

سددب  اضددايت هددق: التعدداط ، الضددمير، الددتإكم الددذاتق، االإتددرام، العطدد ، اقى  ددق، اددق  طددار 
 التسامن، العدالة

 الصواب "القدرة عمق التمييز بي  هوالذكاأل اقى  ق      Borba (2001:4) رىوت
 مقبولدة صدإيإة بطريقدة لمتصدر   ى  يدة تداعد   ناعدات الفدرد لددى يكدو  بإيدث والىطدأ،

 ".اجتماعيا و انونيا
يقدم  انباأل م   دوة متمةمة ادق السدموب  ما" بأن Gullikson  (2004:75)يعرا و 

المجتمدد  مدد  معددايير بغددر  تنميددة العطدد  والرإمددة  إدددد الإسدد  والمقبددوت ل بندداأل، ومددا ي
 ."واالإترام

 بعدد والىطأ الصواب التمييز بي  عمق القدرة"بأن  ق اقى   الذكاألتعري   كذلب يمك 
 (.002 :0229 طامق، يفةنا) "الىمقية واقوامر والنواهق بالقيم وااللتزام واستيعاب ، ادم 

لفددم   الفدرد  ابميدة" ق يمةدتاقى  د الدذكاأل    (55 :0252) تنواد مإمدد ويوضدن 
 بنايد  اد  اقى  يدة والقناعدات المعتقددات مد  مجموعدة تدواار ىد ت مد  الىطدأ مد  الصدواب
 ."صإيإة بطريقة م  التصر  تمكن  المعرا 

 بمدا االلتدزام عمدق  ددرة الفدرد ند  "  لق( 55: 0256) عبد المطي  عبد الكريم ويشير
   واجتماعيا". اديني مقبوت هو
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 عمدق الفدرد  ددرة" قاد يتمةدت قاقى  د    الدذكاأل (269: 0256ويرى سامن إدااظ )
 لممبدادا اموااقد هدذا السدموب يصددر بإيدث يصددر ،     بت عن  والمسيولية ك سمو  قا التإكم
 ."كااة اإلنسانية المجتمعات ضمير قا واستقرت السماوية اقديا    رتدا قالت اقى  ية والقيم

القدرة العقمية التق تإددد لمفدرد كيد  يمكد     "بأن  Lennick (2011:17) ويعرا  
  ."نسانية، وتساعد  عمق ادم الصواب والىطأيتإمق بالمبادا اقى  ية اإل 

يشدير  لدق  اقى  د  الدذكاأل مفددوم (  لدق   165: 0259) الجدراح ويشدير هدانق
 مد  الفدرد  ليددا يسدتند التد  اقى  يدة واقسس لممبادا الإياتية الموا   ا  الفعم  التطبيق"

 ".والىطأ الصواب بي  تمييز  ى ت

بأنددد   ددددرة الفدددرد عمدددق اسدددتىدام عقمددد  لفددددم الصدددواب مددد  الىطدددأ، تعراددد  الباإةدددة و 
 الإياتية واقا لدذا الفدم. قة  ى  ية اق مىتم  الموا   بطريوالتصر  

 مكونات الذكاأل االى  ق:
وتعمدت  لمفدرد، قاقى  د اقساس ، تشكتسب  اضايت جوهرية يتضم  الذكاأل اقى  ق

القيميدة، وتجعمد  يتصدر   منظومتد  تشدكيت شىصديت  وتإصدين  مد  الرذايدت، وإمايدة عمدق
التعداط ، الضدمير،  :هد  الفضدايت وهدذ  ،ادمد  لمصدواب والىطدأبطريقدة  ى  يدة بنداأل عمدق 

ة، وايمدددددددا يمدددددددق شدددددددرح لددددددددذ  ، التسدددددددامن، العدالدددددددالعطددددددد ، االإتدددددددرام، الدددددددتإكم الدددددددذاتق
 .(Borba,2001:3-4)الفضايت:

  (Empathy): التعاطف -1
 .ويشير  لق  درة الفرد عمق تفدم مشاعر و إاسيس و اكار انىري 

 (:Conscience) الضنري -0

  .الصوابالىير و  اعت  لق اإلنسا  يوج  ىالذ قالداىم الصوتبأن   ُيعر و 
 :(Self-Control) الهفع ضبط -3

 .ويشير  لق القدرة عمق ضبط الفرد لسموك  وسيطرت  عمي 
 :  Respectاالسرتام -4
 انىري ، شأ  م  ما يقمت كت ع  االبتعادو  انىري ، واإترام الذات اإترام  لق ويشير       
عطاأل   .لمجمي   يمة وا 
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 :Kindness ))   العطف -5      
، وتىفيد  بددم والر ادة عمديدم، واإلشدفاق، بسدعادة انىدري  ظددار االهتمدام  وتعندق

 معاناتدم. 
 Forgiveness: حالتظام -6     

، واإترام كرامة اإلنسدا  ومعتقداتد  انىري   ىطاأل م  التسامن عمق الفرد  درة ويعنق
  و الدي .بغ  النظر ع  العرق 

 Fairness: ةالعذال-7     
 دو  تمييدز، ادراداقجميد   بدي  والمسداواة، انىري  بطريقدة عادلدةمعاممة  تشير  لقو 

  .اقإكام  صدار  بت لآلىري  اإلصغاألو 
التعدداط  يمةددت القدددرة عمددق ادددم مشدداعر وإاجددات انىددري  وتمىيصددا لمددا سددبق ادد   
ظدار االهتمام بدا والتفاعت معدا ويشدير الضدمير  لدق مجموعدة القديم العميدا الموجدودة لددى  .وا 

ويقصد بضبط الدنفس  ددرة ق الطريق الصإين، عمق البقاأل اعد  الفرد التق تدذب سموك  وتسا
ويتمةدت  .القيدام بدأى عمدتالفرد عمق الدتإكم ادق تصدراات ، والسديطرة عمدق ذاتد ، والتفكيدر  بدت 

 .لطريقدة التدق نإدب    يعامموندا بدداباممتندا لمنداس نفسدنا ولآلىدري  ومعااالإترام اق تقديرنا ال 
بددددداأل االهتمددددام بشددددأ  مشدددداعر انىددددري ، والرةبددددة اددددق ىدددددمتدم   تمةددددت اددددقاي عطدددد  مددددا ال

ويشددير التسددامن  لددق تقبددت انىددر دو   ى  .تدم، والإددرع عمددق سددعادتدم وراإددتدمومسدداعد
ويقصدددد بالعدالدددة معاممدددة الجميددد   .عددد   ىطدددايدمعددد  انىدددري  والتجددداوز  اعتبدددارات، والعفدددو

بمساواة وإيادية ونزاهة دو  تإيز  و تفر ة، وتطبيدق القدانو  عمدق الجميد  بغد  النظدر عد  
 . ى اعتبارات

وم  ى ت ما سبق ن إظ    هذ  الفضايت السب  تشكت بناأل الدذكاأل اقى  دق، وهدذ  
وم مددا هددو ىطددأ وةيددر السددمات تمةددت مددا يإتاجدد  الفددرد ليقددوم بمددا هددو صددواب و ى  ددق ويقددا

  ى  ق. 
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 :Achievement Goal Orientations ىدوات أهذاف اإلجناصت

ىيرة االعتماد عمق نظرية توجددات  هددا  اإلنجداز كأسداس بد  الباإةو  اق الفترة اق
، اإلنجداز دااعيدة   هدم النظريدات المفسدرة لُتعدد مد  نددا إيدثلمبإث ع  الفدروق ادق الدااعيدة، 

 را  التق تإرب السموب.سباب واقةبتإديد اقتدتم قندا 
تمةدي ت معرايدة لمدا "هدق   هدا  اإلنجداز وتفتر  نظرية توجدات  هدا  اإلنجاز   

 "يإدددددداوت اقاددددددراد  نجدددددداز ، وكددددددذلب  ةراضدددددددم و سددددددبابدم الداأل المدددددددام المطموبددددددة مددددددندم
(Pintrich,2000:93).   

اقسددباب الكامندة وراأل  نجدداز الفدرد لمدمددة "نددا أعدر  توجدددات  هددا  اإلنجدداز بتُ كمدا 
 . (Elliot & McGragor,2001:501)ق"ما، والتق تعمت عادة اق مجات التعمم اقكاديم

" هددا  سدموكية لددي  ق هددا  اإلنجداز هد    Carol et al. (2001:77) شديروي
الفرد والت  يسع  لتإقيقدا م  ى ت تديية البييدة المناسدبة لدذلب، لتإقيدق ندوع التنااسدية مد  

تقا  والبعد ع  تجنب اقداأل".  انىري ، م  ى ت  نجاز تمب اقهدا  بتمك  وا 
سدباب والغايدات وراأل سدموكيات الطد ب اق“  ندا تمةدت Wolters(2004:246)يرىو 

 ” ةناأل مشاركتدم اق المدمة التعميمية نجازيةاإل 
مددا يأمددت الفددرد تإقيقدد  مدد  ىدد ت سددموك  "( بأندددا 5 :0225رشددوا )ربيدد  وعرادددا 

اإلنجازى م   تقا  لممعار  والمدارات الجديدة،  و الإصوت عمق  إكدام مقبولدة مد  انىدري ، 
 .  " و تجنب االإتماالت السمبية لمتعمم،  و تفادى ظدور العجز

توجد  هدد  اإلنجداز بأند : "مفددوم ااتراضد  يعبدر عد  التوجددات يضا يمك  تعري  و 
   (.6 : 0252إساني ، مإمد الدااعية لمط ب ا  موا   اقداأل االكاديم " )

الفدرد مد    ركز نظرية توجدات  هدا  اإلنجاز عمدق الددد   و السدبب الدذى ينشدد تو 
ق  ند  لديد  دااعيدة نظرية كيفية لمدااعية، ابدال م  النظر  لق الفرد عمد تإصيت مدمة ما، ادق

وعد   دايددم لممددام  منفسدداد ع  ارا) كم الدااعية(، ا ندا تركز عمق اعتقاد اق و نقع دااعية
 (.555: 0225، قالإسيننادية ) التق يقومو  بدا

المقاصد السموكية المإددة لفددم الطد ب " ويشير مفدوم توجدات  هدا  اإلنجاز  لق 
أةيرات ذات الصدددمة لمتدددا لنشددداطات الدددتعمم وانددددماجدم ايددددا، وتعتبدددر هدددذ  اقهددددا  وسددديطامدم

وتتضم  جوانب عقميدة ووجدانيدة وسدموكية تعبدر عد  نشداط  ،ومو   التعمم بىصايع المتعمم
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متبايندددة ل نشدددغات  بامىتمفدددة، و سدددبا ة نجازيددد اسدددبيت تإقيدددق الددددد ، وتمةدددت  اكدددار ق الفدددرد اددد
 .(551: 0221، ن اجالفر السيد الشربين  و هانم )"بالتعمم

كمددا    هددذا المفدددوم ال يقدددم نمطددًا متكددامً  ومنظمددًا مدد  المعتقدددات عدد  اقةددرا   و 
لمإكدم عمدق اقسباب العامدة لننجداز اقدط، بدت يقددم المسدتويات والمإدب الدذى يسدتىدم  الفدرد 

 هدددا  اإلنجدداز عبددارة عدد      اإلنجدداز نظريددة توجدددات  هدددا  تفتددر و ، الندداجن  يضددااقداأل 
مددروا  ) مبابدم قداأل المدددام المطموبددة مددندتمةددي ت معرايددة لمددا يإدداوت اقاددراد  نجدداز ، و سدد

  (.215: 0252، الإربق
بأندددا مجموعددة االعتقددادات إددوت اقسددباب  توجدددات  هدددا  اإلنجدداز وتعددر  الباإةددة

   .تدا  الفرد إلنجاز مدمة ما الكامنة التق
 :توجدات  هدا  اإلنجاز مكونات

 ركدزتقد صدنفت توجددات  هددا  اإلنجداز  لدق نمداذج ةناييدة وة ةيدة ورباعيدة، اقدد ل
 تمدب مد  شدكمي  عمدق ى  ،وذج الةندايق لتوجددات  هددا  اإلنجدازالنمد قعمد التقميديدة نظريدةال

 اقداأل و هدددددا  ،( (Mastery goalsاإلتقددددا   هدددددا  :همددددا اقهدددددا ،
(performance  goals). وتإسدي  القددرة وتطدوير المدمدة ب تقدا   اإلتقا   هدا  دتموت ،

مقارنددة  داأل الفدرد بددأداأل   ظدددار الكفداألة مدد  ىد ت عمدق اتركددز اقداأل  هددا   مددا ،الكفداألة
 ;Dweck,1986هدذا النمدوذج تعدد  هددا    ددام  قوكد  الندوعي  مد  اقهددا  اد ،انىدري 

Nicholls,1984).) 
وا  ضوأل ذلب ا   الط ب  صدإاب  هددا  اإلتقدا  يركدزو  عمدق الدتعمم لدذات الدتعمم 

 يركددزضددع  جددددهم قشددياأل داىميددة )كالجدددد  و كميددة المددذاكرة(، بينمددا  رجدداع  ويميمددو   لددق
 ال يركزو  عمدقو ، رضاهمكسب نىري  وكيفية  لق االنظر الط ب  صإاب  هدا  اقداأل عمق 

 .(59: 0255)وليد منصور، العمت لذات العمت قالمطموب لمنجاح ا
 قالتد اإلتقدا   هددا  عمدق اشدتمت والدذي ،قالدرمد قالة ةد النمدوذجةم ظدر بعد ذلب 

 ددااي ويركدز( اإل ددام)اقداأل  هددا   لدق ت سدم التد  اقداأل و هددا  المدمدة،  تقدا عمق  تركز
 و هددا  انىدري ، مد  المقارندة وىاصدة لكفداألة،ا ظددارإل الىارجيدة المعدايير عمدق الفدرد
 إكدامق ر التعد  و الفشدت  ظددار عددم الكفداألة  و تجندب عمدق الفدرد ويركدز (اإلإجدام)اقداأل
  .(Elliot, 1999; Elliot&Church,1997)انىري  م  سمبية
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 Pintrich )قسدم توجددات  هددا  اإلنجداز  لدق  ربعدة   سدام مدا النمدوذج الربداعق اي
 :هق ،(2000:95,

تركز عمق  قاقهدا  الت قوه: Mastery Approach Goals  داماإل / هدا  اإلتقا  .5
 وتطوير الكفاألة.  تقا  المدمة والتعمم والفدم

تركز  قاقهدا  الت ق: وهGoals  Avoidance Mastery/ اإلإجام اإلتقا هدا   .0
 .التعممعدم سوأل الفدم،  و تجنب  و تجنب  عدم  تقا  المدمة، تجنب قعم

 قإيث يرةب الفرد ا: Approach Goals Performance دام اإل /اقداأل هدا   .2
   تركز  قاقهدا  الت قوه، مقارنة بانىري  كفاألت الإصوت عمق  إكام  يجابية إوت 

 .انىري بالمدمة مقارنة  قاقاضت ا ت م  انىري ، و   يكو يكو  الفرد  اض
 قاقهدا  الت ق: وهPerformance Avoidance Goalsم إجااإل / هدا  اقداأل .1

اقإكام وتجنب  فاألة،ك، وتجنب  ظدار عدم الةير اليقتجنب الظدور بشكت  قتركز عم
   .السمبية إوت القدرة مقارنة بانىري 

 ص:ات أهذاف اإلجناأهنًة تىدو

العمميددة التعميميددة، نظددرا الرتباطدددا     توجدددات  هدددا  اإلنجدداز لدددا  هميددة كبيددرة اددق
 )بتإقيددق مسددتويات مرتفعددة مدد  التإصدديت الدراسددق، إيددث  شددارت نتددايج دراسددات كددت مدد : 

Harackiewicz,2002 ;Roebken, 2007 ;Chyung et al., 2010) Pajares, 
et al. ; (2000  قتوجددات الددد  والتإصديت الدراسدوجود ع  ة ارتباطيدة موجبدة بدي   لق 

لددى  قبالتإصديت الدراسد جيددا منبيا ندا تعتبر  young(2007)، و شارت دراسة لدى الط ب
 .ط ب المرإمة الجامعية
بددالتجديزي   تنبددأ  يجابيددا  اإلنجدداز اهددد (    0225(قناديددة الإسددينو شددارت دراسددة 

 قتسددم ادنجداز توجدات  هدا  اإل     Pintrich 2003)و وضإت دراسة) ،والعميق قالسطإ
رتبدداط ا Liaw, et al.(2007)دراسددة ظدددرتكمددا   ،تإقيددق التوااددق الدراسدد  وإمايددة الددذات

الةقددة بددالنفس واإلكتفدداأل و سددتمتاع بددالتعمم الا نفعدداالت  يجابيددة مةددتا  باهدددبعدد  توجدددات اق
تإددد ردود  هددا  اإلنجداز    توجددات  (Valle, et al. 2003)  دراسدة توصدمتو ، قالدذات

 .قمعراية بنفس  در  دايدم التعميم اعات الط ب السموكية وال
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 فشوض الذساطة:

ادق ضددوأل مشددكمة الدراسددة الإاليددة ومتغيراتددا، ونتددايج الدراسددات السددابقة، تددم صددياةة 
 ارو  الدراسة الإالية كالتالق:

الددذكاأل بددي  درجددات الطدد ب عمددق مقيدداس    ددة ارتباطيددة ذات داللددة  إصدداييةال توجددد ع-5
 .توجدات  هدا  اإلنجازياس االى  ق ودرجاتدم عمق مق

 مقيداس اد  واإلنداث الدذكور متوسدطات درجدات بدي   إصدايية ادروق ذات داللدة توجدد ال-0
 .ط ب كمية التربية بسوهاج لدىالذكاأل اقى  ق 

 اد  مقيداس واإلنداث الدذكور متوسدطات درجدات بدي  ذات داللدة  إصدايية ادروق توجدد ال-2
 .  ط ب كمية التربية بسوهاج لدى توجدات  هدا  اإلنجاز

طد ب كميدة التربيدة  لدى م  ى ت توجدات  هدا  اإلنجاز بالذكاأل اقى  ق ال يمك  التنبا-1
 .بسوهاج

 مهور وإدشاءات الذساطة:

 مهور الذساطة:أوال: 
الذى يسعق  لدق دراسدة الع  دات االرتباطق استىدمت الدراسة الإالية المندج  الوصفق 

 المتبادلة بي  المتغيرات المىتمفة وتفسيرها.
 عيُت انذساعت:راَيا: 

 :سظاب اخلصائص الظًلىمرتيةعًهة -أ

الةانيدة شدعب  دبيدة بطريقدة عشدوايية مد  طد ب وطالبدات الفر دة التقندي  ُ ىتيرت عيندة 
طالًبدا وطالًبدة   92، بكمية التربية جامعة سوهاج، وتكونت مد  )شعبتق عمم نفس ولغة عربية(

سدددنة  59، بمتوسدددط عمدددرى 0255/0259ة(، ادددق العدددام الجدددامعق طالًبددد 16ا، وطالًبددد 16)
، واستىدمت درجات هذ  العينة اق التإقدق مد  صددق 2.51 شدر، وب نإرا  معيارى  تسعةو 

  وةبات  دوات الدراسة.  
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 العًهة االطاطًة:-ب

ة( طالًبدد 506ا، و طالًبدد 506طالًبددا وطالًبددة )  062تكوندت عينددة الدراسددة النداييددة مدد  
، بكميددة التربيددة جامعددة الةانيددة شددعب  دبيددة )شددعبتق عمددم نفددس ولغددة عربيددة(الفر ددة بالفر ددة  
نإدرا   سدبعةسدنة و  59، بمتوسط عمدرى0255/0259اق العام الجامعق  سوهاج،  شددر، وا 
   2.50معيارى 

 الذساطة:  اأدات:  لجاثا

 الدراسة الإالية م : اتاتكونت  د
  عداد/ الباإةة.        ذكاأل اقى  قمقياس ال - أ
   (.0225)رشوا  ربي  عداد/        توجدات  هدا  اإلنجازمقياس  - ب

 :الزكاء األخالقىمكًاغ  -أ

لدددى الطدد ب، و امددت الباإةددة ب عددداد المقيدداس بعددد  الددذكاأل اقى  ددق  يدداس يدددد   لددق
مد  مقداييس  لددا، وبعدد اإلطد ع عمدق مدا  تدين لمدذكاأل اقى  دقالقراألة النا دة لنطدار النظدرى 

 &Kindlon :دراسددددددات كددددددت مدددددد  ، ومنددددددداالددددددذكاأل اقى  ددددددقودراسددددددات تناولددددددت 
Thompson,2002) ؛ 0225عمدار الشدمري،؛ Nobahar & Nobahar, 2013  ؛ 

Hoseinpoor & Ranjodoost, 2013، 0259؛هانق الجدراح، 0255؛ ةازى العباس) ،
 بأبعداد اقى  د  لمدذكاأل مقداييس اسدتىدمت الدراسدات هدذ     ةالبيدة إظدت الباإةدةولقدد ال
لدذلب اقدد  امدت الباإةدة ، Borbaالمإدددة مد   بدت السدبعة الفضدايتكدت  تشدمت ال مإددودة

 52واشدتمت المقيداس عمدق  ،يتضم  جمي  تمب اقبعداد السدبعة ب عداد مقياس لمذكاأل اقى  ق
التعددداط ، الضدددمير، ضدددبط الدددنفس، االإتدددرام، العطددد ،  بعددداد هدددق:  سدددبعةاقددرة موزعدددة عمدددق 
 التسامن، العدالة.

الةانيدة الفر دة طد ب وطالبدات  اس اق صورت  اقولية عمق عينة مد المقي تطبيق وتم  
  92، بكميدة التربيدة جامعدة سدوهاج، وتكوندت مد  عمم نفدس ولغدة عربيدة( شعب  دبية )شعبتق

 مددى مد  المفإوصي  والتأكدد استجابات تصإين وتم ة(،طالبً  16ا، وطالبً  16طالًبا وطالًبة )
 :التال  النإو عمقالىصايع السيكومترية  إساب ى ت م  المقياس ص إية
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 :اخلصائص الظًلىمرتيةسظاب 

 صذق املكًاغ: سظاب
 املهطكٌ:  الصذق-1

 عمدم اد  المتىصصدي  هييدة التددريس  عضداأل مد  6 عمدق المقياس عبارات عر  تم
 تعدديت وتدم ،المقيداس دقبعدا بندود ، ومناسدبتدا وضدوح مد  التإقدق بددد ، ىالتربدو  الدنفس
إصدمت عمدق نسدبة  ، وتم االبقاأل عمق الفقدرات التدقأل المإكمي نرا واقا الفقرات بع  صياةة

 بعددداد هدددق:  سدددبعةاقدددرة موزعدددة عمدددق   65مددد   ، وتكدددو  المقيددداس% 92 تفددداق تزيدددد عددد  
(، 20-06(، االإتدددددددرام)01-55(، ضدددددددبط الدددددددنفس)55-9(، الضدددددددمير)5-5التعددددددداط  )

   (.65-19(، العدالة)15-15(، التسامن)12-22العط )
  :احملمصذق -0

تم إساب معامت االرتباط بدي  الددرجات عمدق المقيداس الإدالق والددرجات عمدق مقيداس  
(، 2.55(، وبمغت  يمدة معامدت االرتبداط بيندمدا )0256، نعمة ىميت عداد: )الذكاأل اقى  ق، 

 مما يشير  لق صدق المقياس.
 صذق مفشدات املكًاغ: -3

(  لددق     هددم بيانددات تإميددت المفددردات 516 :0225شددير اددااد  بددو إطددب و ىددرو  )يُ 
المتصمة بصدق مإتوى االىتبار ككدت هدو مدا يسدمق بصددق المفدردات، وهدذا يعندق    الع  دة 

 االرتباطية بي  درجات كت عبارة والدرجة الكمية ُيعد صد ا لمإتوى االىتبار.
كدت اقدرة  ( عمدق92وتم إساب معام ت االرتبداط بدي  درجدات  ادراد عيندة التقندي  )   

، ويوضدن الجددوت التدالق الذى تنتمق  لي  الفقدرة الُبعد عمقوالدرجة الكمية  م  اقرات المقياس،
 النتايج التق تم التوصت  ليدا:

 واًل: صذق فكشات البعذ األول:أ
 (1صذٔل )

 (انخعاطفاالسحباط بيٍ انذسصاث عهٗ كم فمشة يٍ فمشاث انبعذ األٔل ) ثيعايال
 انبعذ األٔلٔانذسصت انكهيت عهٗ فمشاث 

يغخٕٖ 
 انذالنت

يعايم 
 االسحباط

سلى 
 انفمشة

يغخٕٖ 
 انذالنت

يعايم 
 االسحباط

سلى 
 انفمشة

يغخٕٖ 
 انذالنت

يعايم 
 االسحباط

سلى 
 انفمشة

...1 ..74 4 ...1 ..66 7 ...1 ..47 1 
 0 60.. 1... 5 75.. 1... 7 0... غيش دانت

   ...1 ..5. 6 ...1 ..55 3 
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(  لق    معام ت االرتباط بي  درجات اقرات البعد اقوت 5تشير نتايج جدوت )
(، 2.25ذات داللة  إصايية عند مستوى ) هذا البعد( والدرجة الكمية عمق التعاط لممقياس )

كانت  يمة معامت  5الفقرة ر م إصاييا، ما عدا  كما     يم معام ت ارتباط الفقرات مقبولة 
 .هذ  الفقرةمنىفضة وةير دالة  إصاييا لذلب تم استبعاد  ااالرتباط لد

 (:الضنريثانًًا: صذق فكشات البعذ الجانى ) 

 (0صذٔل )

 (انضًيشيعايم االسحباط بيٍ انذسصاث عهٗ كم فمشة يٍ فمشاث انبعذ انزاَٗ ) 

 انبعذ انزاَٗٔانذسصت انكهيت عهٗ فمشاث 

يغخٕٖ 

 انذالنت

يعايم 

 االسحباط

سلى 

 انفمشة

يغخٕٖ 

 انذالنت

يعايم 

 االسحباط

سلى 

 انفمشة

يغخٕٖ 

 انذالنت

يعايم 

 االسحباط

سلى 

 انفمشة 

 1 11.. غيش دانت 10 65.. 1... 15 47.. 1...

...1 ..44 16 ...1 ..67 13 ...1 ..43 1. 

 11 51.. 1... 17 76... غيش دانت   

تشير نتايج الجدوت السابق  لق    معام ت االرتباط بي  درجات اقرات البعد الةانق 
(، 2.25ذات داللة  إصايية عند مستوى ) هذا البعد( والدرجة الكمية عمق الضميرلممقياس )

 معاممق تاكانت  يم 51، 9ما عدا الفقرتي  ، مقبولةكانت كما     يم معام ت ارتباط الفقرات 
 لذلب تم استبعاد هاتي  الفقرتي . ،االرتباط لدما منىفضة وةير دالة  إصاييا

 :زانذصذق فمشاث انبعذ انرانزاً: 
 (3صذٔل )

 (ضبظ انُفظ) زانذيعايم االسحباط بيٍ انذسصاث عهٗ كم فمشة يٍ فمشاث انبعذ ان

 انبعذ انزانذٔانذسصت انكهيت عهٗ فمشاث  

يغخٕٖ 

 انذالنت

يعايم 

 االسحباط

سلى 

 انفمشة

يغخٕٖ 

 انذالنت

يعايم 

 االسحباط

سلى 

 انفمشة

يغخٕٖ 

 انذالنت

يعايم 

 االسحباط

سلى 

 انفمشة 

...1 ..65 03 ...1 ..70 0. ...1 ..46 14 

...1 ..77 07 ...1 ..75 01 ...1 ..61 17 

   ...1 ..37 00 ...1 ..4. 11 

بيٍ دسصاث فمشاث انبعذ يعايالث االسحباط ليى حشيش َخائش انضذٔل انغابك إنٗ أٌ 

يمبٕنت ٔراث دالنت إحصائيا عُذ ْزا انبعذ كاَج ٔانذسصت انكهيت عهٗ ( ضبظ انُفظ) نذانزا

 0(0.0.)يغخٕٖ 
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 :شابع: صذق فكشات البعذ السابعًا
(7صذٔل )  

 (االحخشاو) انشابعيعايم االسحباط بيٍ انذسصاث عهٗ كم فمشة يٍ فمشاث انبعذ 

 شابعانبعذ انٔانذسصت انكهيت عهٗ فمشاث  

يغخٕٖ 

 انذالنت

يعايم 

 االسحباط

سلى 

 انفمشة

يغخٕٖ 

 انذالنت

يعايم 

 االسحباط

سلى 

 انفمشة

يغخٕٖ 

 انذالنت

يعايم 

 االسحباط

سلى 

 انفمشة 

...1 ..61 31 ...1 ..73 07 ...1 ..73 05 

...1 ..75 30 ...1 ..61 01 ...1 ..54 06 

   ...1 ..37 3. ...1 ..74 04 

معام ت االرتباط بي  درجات اقرات البعد  يم تشير نتايج الجدوت السابق  لق    
مقبولة وذات داللة  إصاييا عند مستوى هذا البعد كانت ( والدرجة الكمية عمق االإترام) راب ال
(2.25.) 

 :امعًا: صذق فكشات البعذ اخلخامظ
 (5صذٔل )

 (انعطف) خايظعهٗ كم فمشة يٍ فمشاث انبعذ انيعايم االسحباط بيٍ انذسصاث 

 خايظانبعذ انٔانذسصت انكهيت عهٗ فمشاث  

يغخٕٖ 

 انذالنت

يعايم 

 االسحباط

سلى 

 انفمشة

يغخٕٖ 

 انذالنت

يعايم 

 االسحباط

سلى 

 انفمشة

يغخٕٖ 

 انذالنت

يعايم 

 االسحباط

سلى 

 انفمشة 

 33 76.. 1... 36 1... غيش دانت 31 .6.. 1...

 37 11.. غيش دانت 34 46.. 1... .7 .1.. غيش دانت

   ...1 ..40 37 ...1 ..31 35 

معام ت االرتباط بي  درجات اقرات البعد  يم تشير نتايج الجدوت السابق  لق    
مقبولة وذات داللة  إصاييا عند هذا البعد كانت ( والدرجة الكمية عمق العط ) ىامسال

منىفضة  يم معام ت ارتباطدم  كانت 12، 25، 21ر م  ، ما عدا الفقرات(2.25مستوى )
 .، لذلب تم استبعاد هذ  الفقراتوةير دالة  إصاييا

 :سادسًا: صدق اقرات البعد السادس
 (6صذٔل )

 (انخغايح) غادطيعايم االسحباط بيٍ انذسصاث عهٗ كم فمشة يٍ فمشاث انبعذ ان

 غادطانبعذ انٔانذسصت انكهيت عهٗ فمشاث  

يغخٕٖ 

 انذالنت

يعايم 

 االسحباط

سلى 

 انفمشة

يغخٕٖ 

 انذالنت

يعايم 

 االسحباط

سلى 

 انفمشة

يغخٕٖ 

 انذالنت

يعايم 

 االسحباط

سلى 

 انفمشة 

...1 ..46 74 ...1 ..73 77 ...1 ..31 71 

...1 ..56 77 ...1 ..77 75 ...1 ..73 70 

   ...1 ..35 76 ...1 ..70 73 
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معام ت االرتباط بي  درجات اقرات البعد  يم تشير نتايج الجدوت السابق  لق    
مقبولة وذات داللة  إصاييا عند هذا البعد كانت ( والدرجة الكمية عمق التسامن) سادسال

 (.2.25مستوى )
 :ظابع: صذق فكشات البعذ الطابعًا

 (4صذٔل )

 (انعذل) غابعيعايم االسحباط بيٍ انذسصاث عهٗ كم فمشة يٍ فمشاث انبعذ ان

 غابعانبعذ انٔانذسصت انكهيت عهٗ فمشاث  

يغخٕٖ 

 انذالنت

يعايم 

 االسحباط

سلى 

 انفمشة

يغخٕٖ 

 انذالنت

يعايم 

 االسحباط

سلى 

 انفمشة

يغخٕٖ 

 انذالنت

يعايم 

 االسحباط

سلى 

 انفمشة 

...1 ..41 55 ...1 ..71 50 ...1 ..73 71 

...1 ..41 56 ...1 ..55 53 ...1 ..77 5. 

   ...1 ..46 57 ...1 ..60 51 

معام ت االرتباط بي  درجات اقرات البعد  يم تشير نتايج الجدوت السابق  لق    
مقبولة وذات داللة  إصاييا عند مستوى هذا البعد كانت ( والدرجة الكمية عمق العدت) ساب ال
(2.25.) 

 االتظاق الذاخلى للنكًاغ:

لمتإقددق مدد  اتسدداق  بعدداد المقيدداس مدد  بعضدددا الددبع ، تددم إسدداب معددام ت االرتبدداط  
ة مد  بعضددا الدبع ، ومد  درجداتدم سدبعبي  درجات  اراد عينة التقني  عمق  بعاد المقيداس ال

 النتايج التق تم التوصت  ليدا:التالق جدوت العمق المقياس ككت، ويوضن 
 (7صذٔل ) 

 االسحباط بيٍ انذسصاث عهٗ كم بُعذ يٍ أبعاد انًمياط ٔانذسصت انكهيت عهٗ انًمياط يعايالث 

ابعاد 

 انًمياط

ضبظ  انضًيش انخعاطف

 انُفظ

انذسصت  انعذل انخغايح انعطف االحخشاو

 انكهيت

        - انخعاطف

       - 60.. انضًيش

ضبظ 

 انُفظ

..43 ..40 -      

     - 46.. 47.. 44.. االحخشاو

    - 54.. 67.. 56.. 67.. انعطف

   - 44.. 65.. 57.. 64.. .4.. انخغايح

  - 44.. 41.. 57.. 63.. 40.. 41.. انعذل

انذسصت 

 انكهيت

..47 ..41 ..43 ..45 ..70 ..46 ..70 - 
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مد  بعضددا الدبع  ومد  المقيداس  سالتساق الدداىمق بدي   بعداد المقيدا وة اعمق دلت النتايج 
 ككت.

 ثبات املكًاغ:سظاب 

  امت الباإةة بإساب ةبات المقياس بالطرق التالية:
 كشونباخ": -سظاب الجبات باطتخذام "ألفا -1

كرونبدداخ"، ويوضددن الجددددوت  - امددت الباإةددة بإسدداب ةبددات المقيدداس باسددتىدام " لفددا
 معام ت الةبات ق سام المقياس: التالق  يم 

 (1صذٔل )

 كرونباخ"  -معام ت االرتباط باستىدام " لفا

، إيدث كاندت  ديم معدام ت ككت، وةبات  بعاد  ةبات المقياس السابقيتضن م  الجدوت 
 .االرتباط مقبولة اإصاييا

  

-"أنفاليى يعايالث االسحباط باعخخذاو 

 كشَٔباخ"

 

 

 

 انًمياط بعادأ

 انخعاطف 44..

 انضًيش 40..

 انُفظ ضبظ 47..

 االحخشاو 46..

 اانعطف 41..

 انخغايح 46..

 انعذل 47..

 انًمياط انكهٗ بأبعادِ انزالرت 74..
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 ثانًًا: سظاب الجبات بطشيكة التذضئة الهصفًة:

 امددت الباإةددة بإسدداب ةبددات المقيدداس باسددتىدام طريقددة التجزيددة النصددفية، وبمغددت    
 (، وهق  يمة مرتفعة، مما يشير  لق ةبات المقياس.2.55 يمة معامت الةبات )

 :الصورة الندايية لممقياس
إسددداب صددددق  بعددددبعدددد  جدددراأل تعددددي ت السدددادة المإكمدددي ، وبعدددد اسدددتبعاد الفقدددرات  

التعدداط   بعدداد هددق:  سددبعةعمددق ( اقددرة، موزعددة 62المفددردات،  صددبن عدددد اقددرات المقيدداس )
(، 21-22(، العطدد )09-00(، االإتددرام)05-51(، ضددبط الددنفس)52-5(، الضددمير)5-5)

   (.62-12(، العدالة)10-26التسامن)
 :تصشًح املكًاغطشيكة 

ضددوأل مقيدداس ىماسدق )تنطبددق تماًمددا، تنطبدق بدرجددة كبيددرة،  يدتم تصددإين المقيدداس ادق
تنطبق بدرجة متوسطة، تنطبق بدرجدة ضدعيفة، ال تنطبدق عمدق اإلطد ق( ويدتم تقددير الددرجات 

بدرجدة كبيدرة، تنطبدق بدرجدة متوسدطة، كالتالق، إيث تأىذ االستجابات: )تنطبق تماًما، تنطبق 
 .( عمق الترتيب5، 0، 2، 1، 6ت ) تنطبق بدرجة ضعيفة، ال تنطبق عمق اإلط ق( الدرجا

 :اهذاف تىدوات اإلجناصثانًا: مكًاغ 

لددى  توجددات  هددا  اإلنجداز(، بددد   يداس 0225) ربيد  رشدوا  عد هدذا المقيداس 
  هدا  اإل دام، /اإلتقا   هدا )  هدا  اإلنجاز:لتوجدات اق  طار التصني  الرباعق الط ب 
 .(اإلإجام /اقداأل  هدا  اإل دام، /اقداأل  هدا  اإلإجام، /اإلتقا 

 بإيدث اسدتجابات؛ ىمدس ضوأل ا  عميدا اإلجابة تتم ة،اقر  (25)م  المقياس ويتكو 
 تماًمدا، عمدق تنطبدق ال لنجابدة (5) الدرجدةو  تماًمدا، عمدق تنطبدق لنجابدة (6)لدرجدةا تعطدق

  .الموجب االتجا  ا  جميعدا والعبارات
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 :نكًاغللاخلصائص الظًلىمرتية 

 صذق املكًاغ:
 بدي  االرتبداط معدام ت ىد ت مد  الدداىم  االتسداق صددق بإسداب معدد المقيداس  دام

 عنددد  إصددايًيا دالددةمقبولددة و  وكانددت معددام ت االرتبدداط الفرعيددة، والمجدداالت رات،فقددال
 2.25مستوى

عد  طريدق الصددق  مقيداسالدراسة الإالية  امدت الباإةدة بإسداب صددق هدذا ال  ما اق
المقيدداس والدددرجات عمددق هددذا الت زمددق، إيددث تددم إسدداب معامددت االرتبدداط بددي  الدددرجات عمددق 

(، وبمغدت  يمدة معامدت االرتبداط بيندمدا 0255 (مسعد عبدد اه عداد:  توجدات الدد مقياس 
 س.(، مما يشير  لق صدق المقيا2.55)

 ثبات املكًاغ:
 ،كرونبداخ-الفدا معامدت إسداب طريدق عد  المقيداس، ةبدات بإسداب معدد المقيداس  دام

عادة  جيدة معام ت وه  ،2.51 -2.51بي  تراوإت ةبات معام ت عمق وإصت التطبيق، وا 
 2.25ىمستو  عند  إصايًيا ودالة ،

-الدراسة الإالية  امت الباإةة بإساب ةبدات هدذا المقيداس بطريقدة معامدت  لفدا  ما اق
 ق ةبات المقياس.(، مما يشير  ل2.56كرونباخ، وبمغت  يمت  )
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 نتائر الذساطة:

 نتائر الذساطة وتفظريها:

تتإدددد نتددايج الدراسددة الإاليددة اددق ضددوأل عينددة و دوات الدراسددة واقسدداليب اإلإصددايية 
ولقد استىدمت الباإةدة ادق التإميدت اإلإصدايق لمبياندات  لموصوت  لق هذ  النتايج.مستىدمة ال

 Statistical Package for Socialومعالجددة اددرو  الدراسددة البرنددامج اإلإصددايق
Science (SPSS) ،وايما يمق عر  لنتايج الدراسة وتفسيرها: (،59 )صدار اإل 

 : نتائر الفشض األول وتفظريها:أوال

ويددنع عمددق  ندد : "ال توجددد ع  ددة ارتباطيددة ذات داللددة  إصددايية  بددي  درجددات الطدد ب 
 ".توجدات  هدا  اإلنجازياس الذكاأل االى  ق ودرجاتدم عمق مقعمق مقياس 

درجدات عد  طريدق إسداب معدام ت االرتبداط بدي   وتمدت معالجدة هدذا الفدر   إصداييا
توجدددات  هدددا  يدداس ودرجدداتدم عمددق  بعدداد مق بأبعدداد  الددذكاأل االى  ددقالطدد ب عمددق مقيدداس 

 ، كما يوضإ  الجدوت التالق:اإلنجاز
 (.1صذٔل)                                       

يمياط انزكاء االخاللٗ بأبعادِ ٔدسصاحٓى عهٗ أبعاد يمياط يعايالث االسحباط بيٍ دسصاث انطالب عهٗ 

 .حٕصٓاث أْذاف اإلَضاص

       حٕصٓاث 

 اْذاف

 االَضاص       

 انزكاء

 األخاللٗ 

-االحماٌاْذاف 

 االلذاو

-اْذاف االحماٌ

 االحضاو

-اْذاف االداء

 االلذاو 

-اْذاف االداء

 االحضاو

يعايم 

 االسحباط

يغخٕٖ 

 انذالنت

يعايم 

 االسحباط

يغخٕٖ 

 انذالنت

يعايم 

 االسحباط

يغخٕٖ 

 انذالنت

يعايم 

 االسحباط

يغخٕٖ 

 انذالنت

 غيش دانّ 7... غيش دانّ 0...- 1... .6.. 1... 47.. انخعاطف

 غيش دانّ 5... غيش دانّ 5...- 1... .6.. 1... 64.. انضًيش

 غيش دانّ 0... غيش دانّ 0... 1... 70.. 1... 73.. ضبظ انُفظ

 غيش دانّ 1... غيش دانّ 1... 1... 73.. 1... 75.. االحخشاو

 غيش دانّ 5... غيش دانّ 1... 1... 06.. 1... 35.. انعطف

 غيش دانّ 1...- غيش دانّ 0... 1... 36.. 1... 31.. انخغايح

 غيش دانّ 3... غيش دانّ 0... 1... .6.. 1... 60.. انعذل

انذسصت انكهيت 

نهزكاء 

 األخاللٗ

..64 ...1 .55 ...1 ...3 

 غيش دانّ

...3 

 غيش دانّ

دالددة  إصدداييا عنددد مسددتوى رتباطيددة موجبددة ايتضددن مدد  الجدددوت السددابق وجددود ع  ددة 
ودرجدداتدم عمددق  الددذكاأل اقى  ددقبددي  درجددات الطدد ب عمددق اقبعدداد الفرعيددة لمقيدداس   2.25
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وكدذلب بدي  درجداتدم الكميدة عمدق  ،اإلتقدا  /اإلإجدام(و  م،اإلتقدا  /اإل ددا) هدا  اإلتقدا  بعدى 
   عمق هذي  البعدي .ودرجاتدم  الذكاأل االى  قمقياس 

دالدة  إصداييا بدي  درجدات  ع  دة  رتباطيدة عددم وجدوديتضدن مد  الجددوت السدابق كما 
بعددى  هددا  ودرجداتدم عمدق  الذكاأل اقى  قاقبعاد الفرعية لمقياس كت بعد م  الط ب عمق 

الددذكاأل ، وكددذلب بددي  درجدداتدم الكميددة عمددق مقيدداس (إجاماإلالمدمددة/و  ، ددداماإلالمدمة/) المدمددة
 عمق هذي  البعدي .ودرجاتدم  االى  ق

 وبذلب يكو   د تإقق الفر  اقوت م  هذ  الدراسة جزييا. 
وتتفددق هددذ  النتيجددة مدد  مددا  شددارت  ليدد   نتددايج الدراسددات السددابقة اددق ارتبدداط  هدددا  

 ، ددامتقا /اإل)اإل اإلتقدا  هددا   المدمدة، إيدث تدرتبط  االتقا  بالعديد مد  المتغيدرات اإليجابيدة
التجديدددددز العميدددددق  كدددددت مددددد :ارتباطدددددا موجبدددددا ذو داللدددددة  إصدددددايية بتقدددددا / اإلإجدددددام( واإل 

(، Ross, 2004المشدداعر اإليجابيددة )، و (Elliot& Mc Gregor,2001)لممعمومددات
 .(Daniels et al., 2009)(، واالستمتاع 0225والتإصيت )عمق مصطفق، 

)اقداأل/  هددا  وىاصدة   هددا  اقداأل ارتبداط كما  شدارت نتدايج الدراسدات السدابقة  لدق
لدق   Elliot &Mc Gregor (2001) ة بدالمتغيرات السدمبية، إيدث  شدارت دراسد اإلإجدام(

التجديددز السددطإق و  (االإجدداماقداأل/)هدددا   وجددود ع  ددة ارتباطيددة موجبددة دالددة  إصدداييا بددي  
هدددا   وجددود ع  ددة سددالبة دالددة بددي   El-Emadi( 2003) لممعمومددات، و وضددإت دراسددة

 نجاز االكاديمق.واإل  (إجاماإل /داألاق)
زادت القديم   كمما ارتفد  الدذكاأل االى  دق لددى الفدرد كممدا بأنالنتيجة  ويمك  تفسير هذ 

تبصددرا ادمددا لمصددواب والىطددأ، كمددا  ندددا تجعمدد   كةددر  كةددر   وهددذ  القدديم تجعمدد، لديدد االنسددانية 
الدذى يداعد  لتطويرهدا مر اقو كةر سعيا لمندو  بدا، ووعيا بذات  و كةر اهتماما وانشغاال بدا، 

الذاتيدددة  واالعتمدداد عميددددا اددق تإقيدددق  هداادد  نفسومجاهددددة الدد ،عدد  طريددق تنميدددة المدددارات
 ب تقدا  التق يددتم ايددا الفدرد م   هدا  اإلتقا وتتفق كت هذ  الىصايع تقا ، والوصوت لن 

إلرضدداأل ذاتدد   مددداوعا بباعددث وإددااز داىمددق ذاتددق ، وتإسددي  القدددرة وتطددوير الكفدداألةالمدمددة
 وإلشباع إب  وشغف  لمتعمم.
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اددق ضددوأل طبيعددة المرإمددة التعميميددة التددق يمددر بدددا هدداالأل  وتعتبددر هددذ  النتيجددة منطقيددة
ويدزداد ايددا  ،الىارجيدة والمإفدزات الط ب، وهق المرإمة الجامعية التق تقمدت مد  دور العوامدت

عمددق ذاتدد  وبذلدد   الفددرد اددق اعتمدداد ةالمتمةمدد) هدددا  اإلتقددا ( العوامددت الذاتيددة الداىميددة  دور
ا)إلتقا /اإل دام(، وتجنبا لمظددور لمظددر سد أل لمجدد لمإاولة تنمية معارا  وتإسي  مدارات  

  مام ذات  )اإلتقا / اإلإجام(.
 :وتفظريها نتائر الفشض الجانى

 الدذكور متوسدطات درجدات بدي   إصدايية ادروق ذات داللدة توجدد وينع عمق  ند : "ال
 ط ب كمية التربية بسوهاج".  لدى الذكاأل اقى  ق مقياس قا واإلناث

عدد  طريددق إسدداب  يمددة "ت" لمعينددات المسددتقمة  اوتمددت معالجددة هددذا الفددر   إصددايي
(Independent-Samples t-test)  لمتإقددق مدد  داللددة الفددروق بددي  متوسددطات درجددات

التعداط ، الضدمير، ضدبط ) :ةسبعالبأبعاد   الذكاأل اقى  قكت م  الذكور واإلناث اق مقياس 
 ، وكانت النتايج كما يوضإدا الجدوت التالق:(النفس، االإترام، العط ، التسامن، العدالة

 (11صذٔل)

 انًخٕعطاث ٔاالَحشافاث انًعياسيت نذسصاث عًت يا ٔساء انًضاس نذٖ انزكٕس ٔاإلَاد

 ٔليًت "ث"، ٔيغخٕٖ انذالنت. 

انزكاء يمياط أبعاد 

  األخاللٗ

 (105إَاد )ٌ=  (105)ٌ= ركٕس 

ليًت 

"ث" 

 انًحغٕبت

يغخٕٖ 

    انذالنت

 انًخٕعظ

االَحشا

ف  

انًعياس

ٖ 

 انًخٕعظ
االَحشاف  

 انًعياسٖ

 غيش دانت    0.15- .7.6 07.11 .0.1 04.66 انخعاطف

 غيش دانت    .7.1- .7.6 07.57 3.33 06.34 انضًيش

 دانت غيش 3.31 6.11 1..07 .5.1 77..3 ضبظ انُفظ

 غيش دانت ...7 6.65 1..30 5..7 37.41 االحخشاو

 انعطف

 

 غيش دانت    1.71- 3.63 03.63 6.66 00.60

 غيش دانت 0.66 .7.1 01.76 3.57 46..3 انخغايح

 غيش دانت 15.. .6.6 31.76 3.15 30.71 انعذل

انذسصت انكهيت نهزكاء 

 األخاللٗ

 دانت غيش 1.10 05.75 140.17 13.65 145.74
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ترجدد   لددق النددوع  داللددة  إصددايية يتضددن مدد  الجدددوت السددابق عدددم وجددود اددروق ذات
، وكدذلب ادق اقبعادالفرعيدة لد ، وادق ضدوأل هدذ  النتيجدة تدم الدذكاأل اقى  دق)ذكور،  ناث( ادق 

  بوت الفر  الةانق لمدراسة الإالية.
Nobahar & Nobahar,2013 ; Hoseinpoor & Ranjodoost, 2013     وتتفق هذ  النتيجة م 

التق  شارت  لق عدم وجود  (0225عمار الشمرى، ؛0225 يم  شإات ،) نتايج كت م : 
 ذكاأل اقى  ق تعزى لمتغير النوع االجتماعق.اروق دالة  إصاييا اق ال

مإمددد  ؛ 0256بينمددا تىتمدد  هددذ  النتيجددة مدد  نتددايج دراسددات كددت مدد : )نعمددة ىميددت،
( التددق  شددارت  لددق وجددود اددروق دالددة  إصدداييا 0225 يمدد  شددإات ، ؛0252و ىددرا ، البإيدرى

 اق الذكاأل االى  ق واق كت  بعاد  لصالن اإلناث.
( التق  شدارت 0255كما تىتم  نتيجة الدراسة الإالية م  نتيجة دراسة جميمة مرس  )

  لق وجود اروق دالة  إصاييا اق الذكاأل االى  ق لصالن الذكور.
أ  الذكاأل اقى  ق يشير  لق اإترام الفرد لذاتد  ولآلىدري ، ب   تفسير هذ  النتيجةويمك

واالهتمام بانىر والتعاط  مع ، ويقظة الضمير والتعامت بر ق وتسامن وعدت م  الجمي ، كدت 
 وتنسدجم مد  اطدرة الدنفس البشدرية القويمدة،هذ  المكونات تتفق م  الطبيعة اإلنسانية السوية 

عمدق ال تقتصدر اددق ، دو  ةيدر  نوع اجتماعق معي عمق  ادا اإلنسانية ليست إكر وهذ  المبا
 .الذكور دو  اإلناث  و العكس

تكداد تكدو  اجدوة الفدروق بدي  الدذكور  العصر الإدالقوتعتبر هذ  النتيجة منطقية، افق 
لموالدددي  وتقمددد المددر ة لمىتمدد   واإلندداث  ددد تقمصددت، تماشدديا مدد  ارتفدداع المسددتوى التعميمددق

مد  الوظاي  واندماجدا اق كت مناشط الإياة مد  الرجدت ووصدولدا قعمدق المراتدب التعميميدة، و 
وجميد  ماسسددات التنشددية اقسددرة  ، كدت ذلددب جعدتةتشدجي  وتأكيددد المجتمد  عمددق هدذ  المسدداوا

عمق السواأل، ممدا عمق ةرس نفس الفضايت اقى  ية لدى الذكور واإلناث  االجتماعية تإرع
، ممددا  دى  لددق عدددم القدديم والمبددادا يتعممددا  نفددسو يتمقيددا  نفددس التربيددة االى  يددة،  جعمدمددا

 .ةفرعي، واق  بعاد  الككت وجود اروق دالة  إصاييا بيندما اق الذكاأل اقى  ق
  



 .............................................................. الذكاء األخالقى فى عالقته بتوجهات أهداف اإلنجاز

- 502 - 

  وتفظريها: نتائر الفشض الجالح

 الدذكور متوسدطات درجدات بدي  ذات داللدة  إصدايية اروق توجد وينع عمق  ن : "ال 
 ط ب كمية التربية بسوهاج". لدى توجدات  هدا  اإلنجاز ا  مقياس واإلناث

عدد  طريددق إسدداب  يمددة "ت" لمعينددات المسددتقمة  وتمددت معالجددة هددذا الفددر   إصدداييا
(Independent-Samples t-test)  لمتإقددق مدد  داللددة الفددروق بددي  متوسددطات درجددات

بأبعداد  المىتمفدة، وكاندت النتدايج  توجددات  هددا  اإلنجدازاس كت م  الذكور واإلنداث ادق مقيد
 كما يوضإدا الجدوت انت : 

(10صذٔل)  

حٕصٓاث أْذاف اإلَضاصانًخٕعطاث ٔاالَحشافاث انًعياسيت نذسصاث   نذٖ انزكٕس ٔاإلَاد 

 ٔليًت "ث"، ٔيغخٕٖ انذالنت. 

ذات داللة  إصايية ترج   لق النوع )ذكدور،  نداث(  يخضح يٍ انضذٔل انغابك ٔصٕد فشٔق
هدددددا    دددددام، اإل/تقددددا هدددددا  اإل  التاليددددة: ) توجدددددات  هدددددا  اإلنجدددداز  بعددددادمدددد  كددددت اددددق 
 هدددا  كددت مدد : ، وكانددت الفددروق لصددالن اإلندداث اددق  دددام(اإل/داألإجددام،  هدددا  اقاإل/تقددا اإل 

 و هدا  اإلتقا / اإلإجام، ولصالن الذكور اق  هدا  اقداأل/ اإل دام. ،اإلتقا  /اإل دام
يتضن م  الجدوت السابق عددم وجدود ادروق ذات داللدة  إصدايية ترجد   لدق الندوع كما 

 .االإجام/ هدا  االداأل )ذكور،  ناث( اق
)عمدددق  نتدددايج دراسدددتق كدددت مددد :  وضدددإت وتتفدددق نتدددايج الدراسدددة الإاليدددة مددد  مدددا 

هدددا   ندداث اددق وجددود اددروق بددي  الددذكور واإل  اددق  (El-Emadi,2001 ،0225مصددطفق،
 .لصالن اإلناث و هدا  اإلتقا / اإلإجام( ،) هدا  اإلتقا  /اإل دام االتقا 

حٕصٓاث يمياط 

 االَضاص  أْذاف 

 (105إَاد)ٌ=  (105ركٕس )ٌ= 
ليًت 

"ث" 

انًحغٕ

 بت

يغخٕٖ 

    انذالنت

 انًخٕعظ

االَحشا

ف  

انًعياس

ٖ 

 انًخٕعظ
االَحشاف  

 انًعياسٖ

 5... 1..0 - 7.67 07.61 3.41 04.73 االلذاو-ْذاف االحماٌأ

 5... 0.71 - 5.16 40..3 5.03 .01.0 االحضاو-ْذاف االحماٌأ

 5... .0.5 5.65 30.03 6.44 .37.0 االلذاو-ْذاف االداءأ

 غيش دانت 7... - 5.61 01.45 1..6 .01.4 االحضاو-ْذاف االداءأ
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 Elliot &Mc Gregor دراسة   لي  شارت  نتايج الدراسة الإالية جزييا م  كما تتفق
وجددود اددروق ذات داللددة  إصددايية بددي  الددذكور واإلندداث اددق  يددث تتفددق معدددا اددق، إ(2001)

 /داأل هدددا  اقعدددم وجددود اددروق بيندمددا اددق: واددق اال دددام لصددالن اإلندداث، /دا  االتقددا  هدد
اددق  هدددا   بددي  الددذكور واإلندداثبعدددم وجددود اددروق  إجددام، بينمددا تىتمدد  معدددا ايمددا يتعمددقاإل

 اق  هدا  اإلتقا / اإلإجام. بيندما عدم وجود اروقاق اقداأل /اإل دام، و 
( التدق توصدمت  لدق عددم 0225وتىتم  نتيجة الدراسة الإالية م  دراسة ربي  رشدوا )

 وجود اروق اق  بعاد  بي  الذكور واإلناث  بعاد توجدات  هدا  اإلنجاز.
التددق ( 0229سددإموت )مإمددد دراسددة يدد  كددذلب تىتمدد  هددذ  النتيجددة مدد  مددا توصددمت  ل

بيندما ادق دالة اروق  وعدم وجوداق اهدا  االداأل لصالن الذكور،  دالة وجود اروق وضإت 
 .هدا  االتقا  

وجود اروق دالة بي  الذكور واإلناث اق  هدا  اإلتقدا  ) هددا  اإلتقدا   ويمك  تفسير
ضددوأل    المدر ة تريدد  ةبددات ذاتددا  مددام  ادق/اإل ددام و هددا  اإلتقددا / اإلإجدام( لصدالن اإلندداث 

نفسددا وتريددد    تاكددد لنفسدددا بأنددا ال تقددت عدد  الرجددت ادق النددواإق التعميميددة، ادددق ال تسددعق 
لتإقيدددق  هدددداادا الذاتيدددة ،  نمدددا والتقددددير مددد  انىدددري  لمتقددددم التعميمدددق لتمقدددق كممدددات الةنددداأل

تقدا  والفددم وتطدوير كفاألتددا الذاتيدة  الداىمية، وهذا يداعدا لبذت الجدد سعيا لتإقيق النجاح وا 
عدددم  تقددا  المدمددة  و  مددام ذاتدددا نتيجددة  وىواددا مدد  الفشددت الددتعمم ) هدددا  اإلتقددا / اإل دددام(،

 سوأل الفدم ) هدا  اإلتقا / اإلإجام(.
وجددود اددروق دالددة بددي  الددذكور واإلندداث اددق  هدددا  اقداأل/ اإل دددام لصددالن وربمددا يرجدد  

مدد  الإصددوت عمددق  إكددام  يجابيددة الددذكور الددذي  يإرصددو  عمددق اددق ضددوأل طبيعددة الددذكور، 
انىدددري ، ويرةبدددو  ادددق الإصدددوت عمدددق المددددح والةنددداأل، ويرةبدددو  ادددق  ظددددار تميدددزهم   مدددام 

، ويدددداو  مدد  تعممدددم    يكونددو مقارنددة بددانىري  تدمألكفددا اإلىددري ، ويبإةددو  عدد   ةبددات
 اقاضت مقارنة بانىري .
 هددددا   اددق ذات داللدددة  إصددايية ترجددد   لددق الندددوععدددم وجدددود اددروق ويمكدد  تفسدددير 

 قيسدع وكت مندما يمرو  بنفس المرإمة العمرية،  االداأل/االإجام، بأ  كت م  الذكور واإلناث
اقإكدددام السدددمبية إدددوت القددددرة مقارندددة وتجندددب  ، مدددام اإلىدددري   ظددددار عددددم الكفددداألةتجندددب ل

وتتفق هذ  الىصدايع مد  طبيعدة  ، مام انىري  ةير اليقالظدور بشكت  إاشق، وتبانىري 
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تكدو   كةدر وهدذ  الىصدايع ، ظدار القصور  مام انىري  لتجنب النفس البشرية التق تسعق 
 .وضوإا اق هذ  المرإمة العمرية

 وتفظريها: لشابعالفشض انتائر 

 مد  ىد ت توجددات  هددا  اإلنجداز بالدذكاأل اقى  دق وينع عمق  ن : "ال يمكد  التنبدا
 التربية بسوهاج". ط ب كمية لدى

" Enterوالىتبددار صددإة هددذا الفددر  تددم اسددتىدام تإميددت االنإدددار المتعدددد بطريقددة " 
عمق اعتبار  ندا تمةت المتغيدرات المسدتقمة المتمةمدة ادق  توجدات  هدا  اإلنجازقبعاد مقياس 

-األاال دددام،  هدددا  االد-، هدددا  االداأل االإجددام- هدددا  االتقددا  اال دددام،- هدددا  االتقددا )
" كمتغيددر تدداب . ولقددد جدداألت الددذكاأل اقى  ددق(، لمعراددة مدددى  سدددامدا اددق التنبددا بددد "االإجددام

 النتايج كما هق موضإة بالجدولي  التاليي :
(13صذٔل )  

 ٔأبعاد حٕصٓاث أْذاف اإلَضاصزكاء األخاللٗ َخائش االَحذاس انًخعذد ن

يعايم 

 انخحذيذ

(R2)  

يعايم 

االسحباط 

 انًخعذد

(R) 

 انذالنت

اإلحصائي

 ة

Sig. 

ليًت ف 

 انًحغٕبت

F 

يخٕعظ 

 انًشبعاث

MS 

يضًٕع 

 انًشبعاث

SS 

 انًصذس

Source 

..510 

 

..416   

.... 

67.3.7** 

 

 االَحذاس 53033.354 133.7.331

 بٕالٗان 5.4.1.611 0.6.176

 انًضًٕع 56..1.3135 

  1...** انميًت دانت عُذ يغخٕٖ
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 (17صذٔل ) 

 يعايالث االَحذاس انًخعذد ٔدالنخٓا اإلحصائيت نًخغيشاث انذساعت

يغخٕٖ انذالنت 

 اإلحصائيت

 ليًت "ث"

(t) 

يعايم 

 االَحذاس

 انًعياسٖ

انخطأ 

 انًعياسٖ

يعايم 

 االَحذاس

(B) 

 انًخغيش

 انًمذاس انزابج 63.71 1.51  **6.67 1...

...1 
1..04** ..50 ..05 

0.50 
 االلذاو-حٕصّ االحماٌ -1

 

...1 
5.47** ..01 ..11 

-حٕصّ االحماٌ -0 6..1

 االحضاو

 االلذاو-حٕصّ االحماٌ -3 10.. 15.. 7... 77.. .7..

..37 ..71 ...7 ..16 ..17 
-حٕصّ االحماٌ -7

 االحضاو

     1...** انميًت دانت عُذ يغخٕٖ 
لدذكاأل ا(  لدق    نمدوذج االنإددار المتعددد بدي  المتغيدر التداب  51وتشير نتدايج جددوت )

يمكد  صدياةت  ادق المعادلدة  توجدات  هدا  اإلنجداز)ع([، و بعاد المتغير المستقت  اقى  ق
 التالية:

 :نموذج االنإدار المقدر
 

 

 يشير هذا النموذج  لق:
 52.19المقدار الةابت  
 .B5  2.22 ،B0  1.06(: Bمعام ت االنإدار)

  

 2س5.25+ 1س 0.60+  52.19ص=  
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 صالسًة منىرز االحنذاس املكذس:

يمك  الإكم عمق ص إية نموذج االنإدار المقدر م  ى ت التعميق عمق نتايج تإميت 
 االنإدار المتعدد الموضإة اق الجدولي  السابقي  كما يمق:

 الكذسة التفظريية للهنىرز:

، و   معامددت   2.555ى ( يسدداو Rمعامددت االرتبدداط المتعدددد )(  لددق    52يشددير جدددوت )
) هددددددا  لمدراسدددددة   المسدددددتق   ا ، وهدددددذا يعندددددق    المتغيدددددر 2.650( يسددددداوى R2التإديدددددد )

% مد  التغيدرات الإادةدة ادق المتغيدر 65.0 ا تفسدر االإجدام( / هدا  االتقدا  ، اال دام/االتقا 
 التباي  يرج   لق عوامت  ىرى.% م  15.5(، والبا ق الذكاأل اقى  قالتاب  ) 

درجدات الطد ب عمدق بعددى توجددات  هددا   وتشير هدذ  النتيجدة  لدق  ند  كممدا ارتفعدت
االإجدددام( زادت درجدددات الدددذكاأل اقى  دددق / هددددا  االتقدددا  ، اال ددددام/االنجددداز ) هددددا  االتقدددا 

 لديدم.
وجددود ع  ددة وت والتددق اوضددإت ولقددد جدداألت هددذ  النتيجددة متفقددة مدد  نتددايج الفددر  اق 

بدي  درجدات الطد ب عمدق اقبعداد الفرعيدة   2.25 رتباطية موجبة دالدة  إصداييا عندد مسدتوى 
اإلتقددا  و  اإلتقددا  /اال دددام (بعدددى  هدددا  اإلتقددا ودرجدداتدم عمددق  الددذكاأل اقى  ددقلمقيدداس 
عمددق هددذي  ودرجدداتدم  الددذكاأل االى  ددق، وكددذلب بددي  درجدداتدم الكميددة عمددق مقيدداس /االإجددام(
   البعدي .

تتدواار لديد  القديم ، يتمتد  بالدذكاأل اقى  دقالفدرد الدذى  ويمك  تفسير هذ  النتيجدة بدأ 
والمإكات الداىمية الذاتية التدق تجعمد  يميدز بدي  الصدواب والىطدأ، كمدا  ند  يكدو   كةدر معرادة 

ادمدد  لإاجاتدد  الداىميددة ورةبتدد  اددق اشددباع هددذ  الإاجددات ، ادد   ذلددب يسدددم اددق ووعيددا بذاتدد 
لمددذكاأل امددت ب ، وبالتددالق امدد  ىدد ت معراتنددا بمدددى لمتمةمددة اددق إبدد  لمددتعمم ارضدداأل لذاتدد ا

دوااعد  التعميميددة إلرضداأل ذاتدد   رةبتد  اددق اشدباع يمكنندا مد  التنبددا بمددى، اد   ذلددب اقى  دق
وذلددددب بإرصدددد  عمددددق  تقددددا  المدمددددة، ومإاولددددة ادمدددددا، وتطددددوير كفاألتدددد  الذاتيددددة ) هدددددا  

مددا يمكننددا مدد  التنبددا برةبتدد  اددق الددتعمم لتجنددب سددوأل الفدددم وعدددم  تقاندد  اإلتقا /اإل دددام(، ك
   ) هدا  اإلتقا /اإلإجام(. مام ذات   لممدمة

  



 .............................................................. الذكاء األخالقى فى عالقته بتوجهات أهداف اإلنجاز

- 505 - 

( ادق  ند  0251الشبيمق )اوزية نتيجة الدراسة الإالية م  ما  وضإت  دراسة  نسجموت
واادق هدذ   ددام، كمدا تتإلبا باقهدا  المستقبمية الداىمية م  ى ت  هدا  االتقدا / اتنيمك  ال
اال ددام تتنبدأ  ( اق    اهدا  االتقدا /0225م  ما توصمت  لي  دراسة ربي  رشوا  )  النتيجة
 هددا   ادق    .Finney  et al(2004دراسدة)  ليد   شدارت جداز االكداديمق، ومد  مدا باإلن
 .ايجابيا بتإصيت الط ب أ دام تتنباإل /تقا اإل 

  للهنىرز: الذاللة اإلسصائًة الللًة

( الدددذى يتضدددم  تإميدددت التبددداي      يمدددة " " المإسدددوبة  تسددداوى 52يوضددن جددددوت )
، ومدد  ةددم ادد   نمددوذج االنإدددار دات  إصدداييًا،  2.25، وهددق دالددة عنددد مسددتوى  51.225

 بالذكاأل اقى  ق.وبالتالق يمك  استىدام نموذج االنإدار المقدر اق التنبا 

 للهنىرز:الذاللة اإلسصائًة اجلضئًة 

( والمتضم  معام ت االنإددار وداللتددا اإلإصدايية    معدام ت 51يتضن م  جدوت )
- هددا  االتقدا ] توجددات  هددا  اإلنجدازاالنإدار الىاصة بالمتغيرات المستقمة، وهق:  بعاد 

عمددق   B5  0.60 ،B0  5.25(  هددق: 0)س االإجددام- هدددا  االتقددا  ( و5)س اال دددام
، وهدذا يشدير  لدق    2.25الترتيب، وي إظ    معاممق االنإدار دالي   إصداييًا عندد مسدتوى 

 .بالذكاأل اقى  ق ي كمنبي يصمإا  ي المتغير  ي هذ
كالتددالق:  بالدذكاأل اقى  ددقوبالتدالق يكددو  ترتيدب هددذ  اقبعداد واقددا لقدددرتدا عمدق التنبددا 

 .االإجام-تقا  هدا  اال -0،  اال دام- هدا  االتقا  -5
 قمعددامم مددا إصدداييًا وه ي ةيددر دالدد( 2.51، 2.50)االنإدددار  قكمددا ي إددظ    معددامم

، وهدذ  ( االإجدام-، توج  االتقدا  اال دام-ى)توج  االتقا بمتغير  ي الىاص B2 ،B1االنإدار 
 اددق مايمكدد  اسددتىدامد ي مسددتقم ي كمتغيددر  ا ال يصددمإ ي متغيددر ال هددذي النتيجددة تشددير  لددق 

 .ذكاأل اقى  قالتنبا بال
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ويوضددن المدددرج التكددرارى التددالق    البيانددات تتبدد  التوزيدد  الطبيعددق، وهددو يإقددق شددرط 
 .تإميت اإلنإدار

 

كما يتضن م  ى ت الرسم البيدانق التدالق    البياندات والبدوا ق تتبد  التوزيد  الطبيعدق، 
 وهو شرط لتإميت اإلنإدار
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 لددى )تداب   كمتغيدر(الدذكاأل اقى  دق  بددرجات التنبدا يمكد   ند  يتضدن سدبق وممدا
 ، عمددق بعدددى توجدددات  هدددا  االنجدداز ) هدددا  اإلتقا /اإل دددام درجدداتدم الطدد ب بمعموميددة

 تإميدت نتدايج ىد ت مد  صدياةتدا تدم تنبايدة ىد ت معادلدة مد  و هددا  اإلتقا /اإلإجدام(،
 .المتعدد الىط  االنإدار

 تىصًات الذساطة:

 سفرت عن  نتايج الدراسة الإالية، توصق الباإةة بما يمق: اق ضوأل ما 
لتصدبن جدزألا مد   ،عمق  وليداأل اقمدور ةدرس القديم اقى  يدة القويمدة ادق نفدوس اقبنداأل -5

 .شىصياتدم
توعيددة انبدداأل و وليدداأل اقمددور بالدددور المدددم لتوجدددات  هدددا  اإلنجدداز وبىاصددة توجدددات  -0

 اإلتقا  اق تإسي   دايدم التعميمق.
القيم اقى  يدددة لتقدددوم الماسسدددات التإمدددق بدددإدددة بييدددة تعميميدددة تشدددج  الطددد ب عمدددق اتا -2

 .التعميمية بواجبدا التربوى وال تكتفق بدورها التعميمق اقط
وسدايت اإلعد م ادق تعزيدز السدموكيات اإليجابيدة والقديم اقى  يدة، بتقدديم القددوة    تسدم  -1

 الإسنة قبناأل المجتم .
 .لدى المتعممي  و هدا  اإلتقا  الذكاأل اقى  قنمية تصميم برامج تدريبية لت -6
، وتوجددات  هددا  اإلنجداز بأهميدة الدذكاأل اقى  دقعقدد دورات تدريبيدة لمطد ب لمتوعيدة  -5

 .اق إياتدم

 ل هتمام بتضمي  القيم اقى  ية المناهج والمقررات التعميمية واضع  نظر  عادة - -5
  اق نسيج هذ  المقررات. توجدات اإلتقا  ، وتوجدات  هدا  االنجاز وىاصةالتربوية

 :املكرتسة البشىخ

 :التالية البإوث الإالية الدراسة تقترح          
  .مذكاأل اقى  قل تطوريةدراسة  -5 
 تصميم برنامج تدريبق لتنمية الذكاأل اقى  ق لدى عينات متنوعة. -0 
 والعاديي .دراسة لتوجدات  هدا  اإلنجاز لدى الموهوبي  -2 
 تصميم برنامج تدريبق لتنمية توجدات اإلتقا  لدى الط ب.  -1
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 شادع امل

 أواًل: املشادع العشبًة: 

 ط ب لدى واقسرية المدرسية البيية متغيرات ببع  وع  ت  اقى    الذكاأل(. 8002 )ة شحات أيمن
 جامعاة اةتربياة كلياة .منشاررة غيار ماجساتير رسااةة .الةدانوي اقوت الصد 

 .اةمنيا
المجمة المصدرية (. جردة اةحياة راةذكاء اةخلقى ةدى عينة من طالب كلية اةتربية. 8022جليلة مرسي )

 .822-232(، 28)28، لمدراسات النفسية
. اةقااررة  التعمم المنظم ذاتيا وتوجددات  هددا  اإلنجداز نمداذج ودراسدات معاصدرة(. 8002ربيع رشران)

 عاةم اةكتب.
(. ترجهااات اةااتعلم كمتتياارات رساايطة  ااي تااشخير ساامات اةشخيااية ربعاا  اةمتتياارات 8002رشااران) ربيااع

المجمدددددة . اةدا عياااااة علاااااى ادنجااااااز امكااااااديمي باساااااتخدام اةنمذجاااااة اةبنا ياااااة 
 .222 -22(، 52)22 ،يةالمصرية لمدراسات النفس

 راةكلية ةدى اةجنس بمتتيري رعالقته امخالقي اةذكاء مسترى (.8025ررمي رجمال اةخاةدي) ررام أبر
 لألبإداث المفتوإدة سالقدد جامعدة مجمدة .مردنياةا ةاةزيترنا جامعاة طلباة

 . 282-225(،22)5والنفسية، التربوية والدراسات

 

 امخالقاي اةاذكاء تنمياة  اي ادجتماعياة اةمسا رةية أبعاد على قا م برنامج (.  اعلية8025سامح حا ظ )
مجمددة كميددة التربيددة جامعددة ادبتدا يااة.  باةمرحلااة اةعاادرانيين ةاادى اةتالميااذ

 .822-852، 22، سعيدبور 
مسااترى اةااذكاء امخالقااى رعالقتااه بمتتياارى اةجاانس ر اارع اةتعلاايم ةاادى  (.8025عبااد اةلطيااد عبااد اةكااريم)

المجمددددة طلبااااة اةمرحلااااة اةخانريااااة  ااااى منطقااااة ارغاااارار اةشااااماةية  ااااى امردن. 
 .30-22، (2)22،اقردنية اق العموم التربوية

 أرداد اةدراسة رترجهات عن اةرضا ضرء  ى اةمهني اةمستقبل بقلق (. اةتنبؤ8022عطاد أبر غاةى )
 بجامعاة اةتربياة كلياة اةنفساي  اي ادرشااد اختياا  طلباة ةادى ادنجااز

 .222 -203(، 2)80، مجمة جامعة اق صقامقيى. 
ةدا عياااة ادتقاااان رأخااارى علاااى تبناااى اسااااةيب اةاااتعلم راةتحيااايل  (. اةبنااااء اةعااااملى8002علاااى مياااطفى )

-202،52، مجمة رسالة الىميج العربقامكاديمى ةدى طالب كلية اةتربياة. 
20. 
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كليتاي  طلباة مان عيناة ةادى اةاذات بتقادير رعالقتاه امخالقاي اةاذكاء (.8022رخيرياة أحماد) علاى نحيلاى
 لمبإدوث تشدري  جامعدة مجمدة .دمشاق بجامعاة اةمعلرماتياة ررندساة اةتربياة

 .222-251(، 2)32، العممية والدراسات
 .منشاررة غيار رماجساتي رسااةة .المتبادلدة ةقدةالع  تد  بو  اقى  د  الدذكاأل (. 8002 ) عمار اةشامرى

 .بتداد جامعة
 .اةمفترحة اةتربرية اةكلية طلبة ةدى ارجتماعية باةخقة رعالقته امخالقي اةذكاء  (.8022ي)غازى اةعباس

  .322 -322(، 8)83 ،اإلنسانية لمعموم تكريت جامعة مجمة

اقهدا  المستقبمية وع  تدا ببع  المتغيرات الشىصية لدى ط ب جامعة (. 8022 رزية اةشابيلى ) 
 . رساةة ماجستير غير منشررة. جامعة اةقييم.القصيم

. اةقاااررة  مكتبااة امنجلاار 2. طالنفسددقالتقددويم (. 8002 ااؤاد أباار حطااب، ساايد عخمااان، )مااال يااادق )
 اةميرية.

اةجامعاة  .التربيدة كميدة مجمدة .اةجامعاة طلباة ةادى امخالقاي اةذكاء (.8022ةمياء زغير رخا ر مهدى ) 
 .222 -223، 8اةمستنيرية، 

 اةمترسطة. اةمرحلة طلبة ةدى باةتسامح ارجتماعي رعالقته امخالقي اةذكاء (.8023) محسن اةزريرى
 .32 –1(، 82)2 ،تربوية دراسات

(. دراساااة اةعالقاااة باااين تشجيااال ادشاااباع امكااااديمي رمحدداتاااه اةدا عياااة، ترجهاااات 8020محماااد حساااانين )
اةهدد، راةتحييل امكاديمي ةدى عينة من طالب كلية اةتربياة جامعاة بنهاا. 

 .22—2،  23، مجمة كمية التربية ببندا
عمم المنظم ذاتيا و ساليب التفكير التق تميز بي  طمبة جامعة استراتيجيات الت(. 8001محمد سحلرل ) 

. رساااةة دكتاارراى صددنعاأل ذوى توجدددات  هدددا  اإلنجدداز المرتفعددة والمتدنيددة
 غير منشررة. كلية اةتربية. جامعة اةيرمرك.

 
 دار :عماان .2 ط .والتطبيدق النظريدة الصد  ةرادة اد  المتعدددة الدذكاألات (.8020)  نر ال محماد

 .اةمسيرة
 ادجتماعية باةمهارات رعالقته ارخالقي اةذكاء(. 8023محمد اةبحيرى رزررة اةسعيد رزينب اةشيشينى )

، دراسدات الطفولدة جامعدة عدي  شدمس. اةمكفار ين اةمارارقين مان عيناة ةادى
22 (20 ،)12- 205. 
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 اةمعر اة رراء ماا مهاارات  ادنجااز أراداد اةساببية ةترجهاات اةتاشخيرات (. نمذجة8023مرران اةحربى ) 
اةجامعياة.  اةمرحلاة طاالب ةادى اةدراساي اةتحيايل علاى اةاتعلم راساتراتيجيات

 .323 -325(،202)82، المجمة التربوبة
، 22 ،النفسدية العمدوم مجمدة .اةدراساة اةمترساطة طلباة ةادى امخالقاي اةاذكاء (.8020)ماريم اةطاا ي 

82-38. 
اةفاااررق باااين اةطاااالب ذري اةتحيااايل اةمرتفاااع ر اةمااانخف   اااي اساااتراتيجيات  (.8000مساااعد عباااد ا  )

اةاتعلم اةمانظم ذاتياا ر ترجهاات امراداد ةادى عيناة مان طاالب كلياات اةتربيااة 
كليااااة اةتربيااااة جامعااااة  .جمددددة البإددددوث النفسددددية والتربويددددةم .بساااالطنة عمااااان

 .233-12(، 22) 8اةمنر ية،
هاادد باسااتراتيجيات اةااتعلم اةمعر يااة اةااتعلم اةمعر يااة رمااا رراء (. عالقااة ترجهااات اة8002ناديااة اةحسااينى)

 تربويددددة دراسددددات مجمددددة اةمعر يااااة رقلااااق ارختبااااار ةاااادى اةطااااالب اةمتفاااارقين.
 .212-222(، 2)2، واجتماعية

 .راةترزيع ةلنشر دار اةمسيرة  عمان  .الطفت وذكاأل تفكير  (. 8001نايفة قطامي)
 اةمرحلاة  اي راةمرارقاات اةمارارقين اةاذات ةادى بمفهارم رعالقتاه امخالقاي (. اةاذكاء8025نعماة خليال)

 -222(،2)228،كميددة التربيددة جامعددة اقزهددراةعااام.  اةتعلاايم اةخانريااة ماان
882. 
(. عالقة مهارات ما رراء اةمعر ة بشراداد ادنجااز رأسالرب عازر 8002رانم اةشربينى راةسيد اةفرجاني )

-202، 2، التعمديم الجدامع  اد  دراسات مجمة اةفشل ةدى طالب اةجامعة.
222. 

 
مجمدة جامعدة (. اةذكاء امخالقى رعالقتاه بكال مان تقادير اةاذات ردا عياة ادنجااز. 8021رانى اةجراح )

 .223 -252(، 2)22،الشار ة لمعموم اإلنسانية واالجتماعية

رذري يااعربات اةااتعلم رعالقتهااا  (.أساااةيب اةتفكياار اةسااا دة ةاادى اةطااالب اةعاااديين8022رةيااد منياارر )
، مجمدددة التربيدددة جامعدددة اقزهدددربشسااااةيب اةاااتعلم رترجهاااات أراااداد ادنجااااز. 

222(2 ،)53-202. 
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