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 ملخص الدراسة:

دراسىة مىدى االىتبلف تفتىيبلت أسىاليع الىتعمم لىدى  ىبلع ىدفت الدراسة الحالية إلى    
العبلقىىة بىىي  والكشىىف عىى  ، النىىوا االجتمىىاع ، و ذكاء االنفعىىال الىىالمرحمىىة اإلعداديىىة بىىاالتبلف 

تفتىىيبلت أسىىاليع الىىتعمم والتحدىىيى الدراسىى  ل ىىبلع المرحمىىة اإلعداديىىة مرتفعىى  ومتوسىى   
الكشىىف عىى  اإلسىىيام النسىىب  لتفتىىيبلت أسىىاليع باإلتىىافة إلىى  ، الىىذكاء االنفعىىال ومنالفتىى  

رحمىة اإلعداديىة مرتفعى  ومتوسى   ومنالفتى  التعمم ف  التنبى  بالتحدىيى الدراسى  ل ىبلع الم
 .الذكاء االنفعال 

(  البًا و البة م   بلع المرحمة 222م  )وتكونت عينة الدراسة األساسية 
 (02.68م(، وقد بمغ متوس  أعمارىم الزمنية )2202 – 2202اإلعدادية، لمعام الدراس  )

 .( سنة2.86ي قدره )ر ايوانحراف مع سنة

، وكىىىذا Dunnتفتىىىيبلت أسىىىاليع الىىىتعمم فىىى  تىىىوء نمىىىوذج د   وباسىىىتالدام مسيىىىاس  
عدم وجىود فىرو  ، أسفرت نتائج الدراسة ع  ةم  إعداد/ الباحث مسياس الذكاء الوجداني وىما

بىىي  متوسىى ات درجىىات  Dunnدالىىة إحدىىائًا فىى  تفتىىيبلت أسىىاليع الىىتعمم وفسىىًا لنمىىوذج د  
عىدم وجىود فىرو  ، بالمرحمىة اإلعداديىة الذكاء االنفعىال ال بلع منالفت  ومتوس   ومرتفع  

وجىود عبلقىة ، دالة إحدائيًا بىي  الجنسىي  فىي أسىاليع الىتعمم المفتىمة )التحميمى ، والشىمول (
( بىىي  التحدىىيى األكىىاديم  وأسىىاليع الىىتعمم المفتىىمة لىىدى 2.20ارتبا يىىة دالىىة عنىىد مسىىتوى )

سيام النسىب  لتفتىيبلت أسىاليع ، يالتمف اإلالذكاء االنفعال  بلع المرحمة اإلعدادية متفاوت  
فىى  تبىىاي  المت يىىر أسىىموع الىىتعمم الشىىمول  أسىىيم  حيىىثالىىتعمم فىى  التنبىى  بالتحدىىيى الدراسىى  

( وذلى  بنسىبة إسىيام مسىدارىا 2.628وقيمتىو ) (R²)تباينًا مسداره ( بالتابع )التحديى الدراس 
 (F)سىىىىبة الفائيىىىىة بم ىىىىت قيمىىىىة النو %( فىىىى  المت يىىىىر التىىىىابع )التحدىىىىيى الدراسىىىى (، 62. 8)

(، 2.20عنىىىد مسىىىتوي )وىىىي قيمىىىة دالىىة ( 0852.822المحسىىوبة لتحديىىىد داللىىة االنحىىىدار )
( وىىىي 22.852المحسىىوبة لتحديىىد داللىىة االنحىىدار ) (T)وكىىذل  بم ىىت قيمىىة النسىىبة التائيىىة 
(، مما ي كىد قىوة االرتبىا  بىي  أسىموع الىتعمم الشىمول  2.20قيمة دالة إحدائيًا عند مستوي )

 .تحديى الدراس وال
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 مقدمـة:

يسع  المتعممي  في جميع المراحى التعميمية المالتمفة إل  تحسي  مسىتوى مرتفىع مى  
مشىىكمة  المتعممىي بىىي   الدراسى يمثىى االىىتبلف مسىتويات التحدىىيى حيىىث  ؛األكىاديم التحدىيى 

 دراسى الالتحدىيى  أدىب تستحوذ عم  اىتمام وبحوث جميع المعنيي  بالعممية التعميميىة، كمىا 
يعىد  الدراسى  ، ذلى  أل  التحدىيىف  كافىة مراحمىواليوم الش ى الشاغى لكى ذى عبلقة بالتعميم 

المحور األساس  لممستسبى العمم  واالجتماع  لكىى مى  ينالىر  فى  سىم  التعمىيم، فىالسبوى فى  
، كمىا أ  نىوا العمىى الىذى يمارسىو المدارس والجامعات يعتمد عم  معدالت التحديى األكاديم 

 .الفرد يعتمد عم  نوا الكمية والسسم الذى تالرج منو وربما عم  معدى تالرجو أيتاً 
 الدراسىى إلىى  أىميىىة التحدىىيى  *(282: 2202الدىىدد يشىىير محمىىد فىىراج )وفىى  ىىىذا 

باعتمىىاد ال الىىع عمىى   اإلعىىدادى، حيىىث يتميىىز التعمىىيم ى المتعممىىي  بالتمىىف مراحىىى التعمىىيملىىد
    ية بشكى أكبر.فة غم  تحمى المسئولنفسو، باإلتا
يعىىد مىى  أبىىرز  الدراسىى التحدىىيى أ   (256 - 258 :2220إمىىام مدىى ف  ) ويىىذكر

يمك  م  البللو الحكم عم  النتائج الكمية والكيفيىة ليىذه العمميىة،  حيثنتائج العممية التربوية 
وكذل  تحديد مسىتويات ال ىبلع األكاديميىة. ولىذل  يسىع  البىاحثو  جىادي  مى  أجىى أ  تسىير 

وتنميتىو عى   ريى  البحىث  األكىاديمييحس  ىدف تحسىي  التحدىيى  الذياالتجاه  فيم بحوثي
 تتنبأ بو. والتيالمت يرات المعرفية وغير المعرفية الم ثرة فيو  ف 

ومىىى  ثىىىم فسىىىد أدىىىب  االىتمىىىام بىىىالمتعممي  وتنميىىىة قىىىدراتيم ومسىىىتوياتيم المعرفيىىىة 
لعمميىة لتحسيسيىا، ويىتم ذلى  مى  الىبلى ا ثةالحدي والميارية م  أىم األىداف الت  تسع  التربية

التىى  تىى ثر فىى   مت يراتال، بجانىىع االىتمىىام بىىوالمنىىاىج و ىىر  التىىدريس المالتمفىىة ،التعميميىىة
ىىىذي  ومىى  ثىىم فىىس  دراسىىة  .الىىذكاء االنفعىىال و ، أسىىاليع الىىتعمم المفتىىمةعمميىىة الىىتعمم مثىىى 

التحدىىيى أىميتيىىا مىى  أىميىىة  تكتسىىع الدراسى التحدىىيى فىى   ا ثر المىىذي  يمكىى  أ  يىى المت يىري 
 ذاتو.  الدراس 

 

                                                 

(
*

 .إلى رقم الصفحة أو الصفحات بالمرجع نفسه، والرقم الثانى يشير إلى سنة النشرالرقم األول يشير  (
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 مشللة الدراسـة:

مت يىرات ومى  أكثىر مت يىرات التى  تى ثر وتتىأثر بىو، بالعديد مى   الدراس التحديى  يرتب 
 ر  الكىىحدىىيى الدراسىى  ىىى  التىى  تتعمىى  بىىالمتعمم نفسىىو ارتبا ىىًا بالتاألداء العسمىى  المعرفىى  

أسىىاليع  المعمومىىات أثنىىاء تعممىىو أو مىىا ي مىى  عمييىىالشالدىىية التىى  يتبعيىىا فىى  التعامىىى مىىع ا
 .Learning Styles التعمم المفتمة

ن بلقًا م  أىمية تعميم   حيىث إنيىا تعىد ،أسىاليع تعمميىم المفتىمةف  تىوء  المتعممي وا 
، لما تستثمره م   اقىات فى  حىى المشىكبلت التى  تواجيىو، وذلى  مى  النجاح ف  الحياة مفتاح

كبيىرة فى  تفسىير بعىت الت يىر الىذى ال إتافة إلى  أىميتيىاية المتعممي ، البلى تأثيرىا ف  دافع
حيىىث تدعىىد مىىذاىع عامىىة يسىىتالدميا المتعممىىي  فىىي يحىىدث فىى  التحدىىيى الدراسىى  لممتعممىىي ، 

الىىتعمم وحىىى المشىىكبلت، وىىى  بىىذل  تعكىىس  ىىر  الىىتعمم ال بيعيىىة االعتياديىىة المفتىىمة عنىىد 
ممثيىىرات التىىي تفيىىر فىىي سىىيا  الىىتعمم، وعميىىو فىىس  المىىتعمم، فمكىىى فىىرد  ىىر  فىىي االسىىتجابة ل

أسموع التعمم عند الفرد مبنى  عمى  مجموعىة معسىدة مى  االسىتجابات وردود األفعىاى لمجموعىة 
 م  المثيرات الحسية )البيئية/ االجتماعية(، والمعرفية، والشالدية. 

م تعتبىر إلى  أ  أسىاليع الىتعم (Villaverde et al., 2006)ويشىير فيبلفيىرد ورالىرو  
أحد محددات تشكيى اإلنجاز األكاديم  لىدى المتعممىي ، كمىا أ  ىىذه األسىاليع تمثىى جىزء مى  
تشىىكيى المىىتعمم الشالدىى ، فيىى  تمالىىه احتياجاتىىو ومشىىاعره ومعتسداتىىو ومواقفىىو حىىوى كيفيىىة 

 حدوث التعمم.
سىدة كما تعد أساليع التعمم بمثابة السىوى التى  تمكى  المتعممىي  مى  فيىم المعمومىات المع

، كما أ  ىىذه األسىاليع تسىاعد المتعممىي  عمى  (Novak et al, 2006)والجديدة فيمًا كامبًل 
 (Sayer & Studd, 2006) إدارة مواقف التعمم بشكى أكثر كفاءة وفعالية.

 أسىاليع الىتعمم المفتىمةالعبلقىة بىي   وىنا  العديد م  الدراسات والبحوث أجريىت لبحىث
د  (، 0882رمتىا  محمىد )(، 0866سات: محمود عىوت ا  )الدراس  منيا دراوالتحديى 
نجىىىاة زكىىى  ومديحىىىة  (،0882بسبوسىىىة ال ريىىىع ) ،(Dunn et al., 1990)ورالىىىرو  
 ,.Thomas et al)، تومىىاس ورالىىرو  (Davis, 1999)دافىىيس (، 0886) عبدالفتىىيى

، (Leavitt, 2004)ليفيىىت (، 2222إبىىراىيم أحمىىد )، (Russo, 2002)، روسىىو (2000
، أسىىامة الحىىازم  (2200عدىىام ال يىىع )(، 2226، ندىىرة جمجىىى )(Wang, 2004)انىىج و 
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 وجىود عبلقىة دالىة بىي  أسىاليع الىتعمم المفتىمة إلى  نتائجيىا والتى  أشىارت( 2202ورالرو  )
 الدراس .والتحديى 

عىىى  أسىىىاليع الىىىتعمم  األكىىىاديم وىنىىىا  مت يىىىر رالىىىر ال يسىىىى فىىى  تىىىأثيره عمىىى  التحدىىىيى 
يعىد مجىااًل حيىث  .Emotional Intelligence الىذكاء االنفعىال ت ير ىىو المفتمة، وىذا الم

ىامىىًا لمسىىدرات العسميىىة، وشىىكبًل متميىىزًا مىى  أشىىكاى الىىذكاء، ويتدىىى اتدىىااًل مباشىىرًا بحيىىاة الفىىرد 
تمكىى  الفىىرد مىى   وتوافسىىو مىىع نفسىىو وتفاعمىىو مىىع ا الىىري ، فيىىو مجموعىىة مىى  السىىدرات التىى 

يعد م  األبعاد الميمة ف  الشالدية ونوا الىاه مى  أنىواا الىذكاء ، كما أنو التفاعى مع بيئتو
يىىرتب  بسىىدرة الفىىرد وكفاءتىىو عمىى  التعامىىى وفيىىم ا الىىري ، ممىىا يسىىاعد عمىى  تكىىوي  عبلقىىات 

كىىى مىى  شىىير وفىى  ىىىذا الدىىدد ي .ناجحىىة، تىى ثر فىى  تىىوافسيم الدراسىى  ونجىىاحيم فىى  دراسىىتيم
، (Berrocal & Ruiz, 2008)ى ورويىز (، بيروكىا2222سدميما  محمد وعبد الفتاح م ر )

الىذكاء إلى  أ   (Williams et al, 2010)(، وويميىامز ورالىري  2228أسىماء عبدالحميىد )
يسيم بشكى أساسي في تحسي  التحديى الدراس  والعبلقات الشالدية مىع ا الىري   االنفعال 

 .وتحسي  السعادة لمفرد
، (Swart, 1996)سىىوارت مثىىاى: كمىىا تشىىير نتىىائج العديىىد مىى  الدراسىىات والبحىىوث أ 

، بىاركر ورالىري  (Pelletteri, 2002)، بميتيىرى (Schutt et al., 1998)سىكوت ورالىري  
(Parker et al., 2004)( 2228، وأسىماء عبدالحميىد)   وجىود عبلقىة إيجابيىة وقويىة إلى

   .  الدراس والتحديى  الذكاء االنفعال بي  
 الدراسىى تمعىىع دورًا ميمىىًا فىى  التحدىىيى  مةأسىىاليع الىىتعمم المفتىى أ  يتتىى  ممىىا سىىب 

 مت يىىرال اىىىذإلىى  دراسىىة  ة، وىىىذا مىىا دعىىا الباحثىىالدراسىى لمتحدىىيى  ةجيىىد اتعىىد مدنبئىىتد ومىى  ثىىم 
وأّى ، اإلعداديىةالمرحمىة   ىبلعم  البللىو لىدى  الدراس التنب  بالتحديى  إمكانيةلمتعرف عم  

فى  تىىوء  الدراسىة عينىة ل ىبلع دراسى الأكثىر قىدرة عمى  التنبىى  بالتحدىيى  األسىاليع ىىذهمى  
 .الوجدان ذكائيم 

 وعم  ذل  يمك  تحديد مشكمة الدراسة الحالية ف  محاولة اإلجابة ع  األسئمة التالية:
 ومتوسى   مرتفعى  اإلعداديىةالمرحمىة  لىدى  ىبلعتعمم أسىاليع الىتفتىيبلت  تالتمفىى 
 ؟.الذكاء االنفعال ومنالفت  
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النىىىوا بىىىاالتبلف  اإلعداديىىىةلىىىدى  ىىىبلع المرحمىىىة عمم تفتىىىيبلت أسىىىاليع الىىىتىىىىى تالتمىىىف  -0
 (؟.إناث – ذكور) االجتماع 

  الدراسى والتحدىيى تفتىيبلت أسىاليع الىتعمم دالة إحدائيًا بىي  ارتبا ية ىى توجد عبلقة  -2
 ؟.الذكاء االنفعال ومنالفت   ومتوس   مرتفع  اإلعدادية بلع المرحمة دى ل

الدراسىى  فىى  التنبىى  بالتحدىىيى اليع الىىتعمم لتفتىىيبلت أسىىىىىى يالتمىىف اإلسىىيام النسىىب   -2
 ؟.الذكاء االنفعال ومنالفت   ومتوس   مرتفع  اإلعداديةالمرحمة  ل بلع

 أهداف الدراسـة:

 :في يةالحال الدراسةف اىدأتمثى ت
بىىاالتبلف  اإلعداديىىةلىىدى  ىىبلع المرحمىىة تفتىىيبلت أسىىاليع الىىتعمم دراسىىة مىىدى االىىتبلف  -0

 .(مرتفع –س  متو  - منالفت) الذكاء االنفعال 

النىوا بىاالتبلف  اإلعداديةلدى  بلع المرحمة تفتيبلت أساليع التعمم دراسة مدى االتبلف  -2
 (.إناث – ذكور) االجتماع 

المرحمىىة  ل ىىبلعالدراسىى  والتحدىىيى تفتىىيبلت أسىىاليع الىىتعمم  التعىىرف عمىى  العبلقىىة بىىي  -2
 .الذكاء االنفعال ومنالفت  ومتوس   مرتفع   اإلعدادية

 الدراسىى فىى  التنبىى  بالتحدىىيى لتفتىىيبلت أسىىاليع الىىتعمم إلسىىيام النسىىب  ا الكشىىف عىى   -2
 .الذكاء االنفعال ومنالفت  ومتوس   مرتفع   اإلعداديةالمرحمة  ل بلع

 أهنية الدراسـة:

مى  حيىث  المدىرىإتافة جديىدة إلى  التىراث السىيكولوجي فىي المجتمىع  تدعد ىذه الدراسة -0
مى  الدراسىات  – الباحثىةفىي حىدود إ ىبلا  –راسىة تدعىد ىىذه الدحيث جدة وتعدد أىدافيا، 

الىىذكاء و  "Dunn د "فىى  تىىوء نمىىوذج  تفتىىيبلت أسىىاليع الىىتعممببحىىث  .التىىي النىىادرة
يمكىى  أ  ، كمىىا أنيىىا الدراسىى تدكىىّو  وحىىدة متكاممىىة وتىىرورية لمتحدىىيى والتىى   االنفعىىال 

تالفيىف العىعء  لتىاليوباتسيم ف  تفريد التعمم، ونسى مسئولية التعمم إلى  المىتعمم نفسىو، 
 عم  المعمم بما يحس  أفتى استثمار ممك  لممعمم وكذل  المتعمم.
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فىىى  التنبىىى  بالتحدىىىيى  مت يىىىرات الدراسىىىة مجتمعىىىةنىىىدرة الدراسىىىات العربيىىىة التىىى  تناولىىىت  -2
 الدراسىىة فنتىىائج ىىىذه. الىىذكاء االنفعىىال  متفىىاوت  اإلعداديىىةالمرحمىىة   ىىبلعلىىدى  الدراسىى 
 .ل بلبنا الدراس لرفع مستوى التحديى التوء  ي دى إل  إلساء يمك  أ 

 :ةـالدراسمصطلخات 

 :Learning Stylesأساليب التعله تفضيالت  -1

مىى  مت يىىرات عديىىدة بيولوجيىىة،  مىىزيجبأنيىىا " (Dunn, 1990: 224) د عرفيىىا ت  
وتجريبيىىة، والبراتيىىة تسىىاىم كىىى منيىىا فىى  الىىتعمم ب ريستيىىا الالادىىة بينمىىا تعمىىى جميعىىًا كوحىىدة 

تىىذكر الفىىرد لمعمومىىات جديىىدة ودىىعبة احىىدة. وىكىىذا فىىس  أسىىموع الىىتعمم ىىىو أكثىىر مىى  مجىىرد و 
بسيولة أكبر، وذل  ع   ريى  االسىتماا، الر يىة، أو السىراءة او الكتابىة او الشىرح أو الىتمفف، 

 ".  أو بالتجربة النش ة

 تعممالمىبأنيىا "درجىة  Dunn د فى  تىوء نمىوذج تدعرف إجرائيًا في الدراسة الحالية و 
   .ف  الدراسة الحالية"عم  مسياس أساليع التعمم المفتمة المستالدم 

  :Academic Achievement الدراسىالتخصيل  -2

"ىىىو مىىا يكتسىىبو المىىتعمم مىى  معىىارف وميىىارات وقىىيم بعىىد مىىروره بىىالالبرات والمواقىىف        
 التعميمية المعدة مسبساً".

مى   اإلعداديىةالمرحمىة  و البىات  ىبلعحسسىو  إجرائيًا بأنىو "ىىو كىى مىا ةعرفو الباحثوت   
الدراسىىية التىى   المىىواد جميىىعمعرفىة وميىىارات، ومىىا اكتسىىبوه مى  حسىىائ  ومفىىاىيم ومبىىادىء فى  

 – 2202 الدراسىى معىىام ل الثىىان الفدىىى الدراسىى  مىى  الىىبلى نتىىائج امتحانىىات  قىىاموا بدراسىىتيا
  .م2202

 : Emotional Intelligence الذكاء االنفعاىل -3

( بأنو "السدرة عمى  الىوع  والفيىم لجيىد لبلنفعىاالت الذاتيىة، 228: 2202فو مدحت الفس  )عر 
والتحكم فييا وتحويميا إل  انفعاالت إيجابية، مع تحفيز الذات والثسىة بيىا، والسىدرة عمى  الىوع  

 .  بانفعاالت ا الري  وتوجيييا التوجو اإليجاب "
الىذكاء جات التىي يحدىى عمييىا المىتعمم عمى  مسيىاس "مجمىوا الىدر  إجرائيًا بأنو ةالباحث عرفووت

 المدعد ليذه الدراسة".   االنفعال 
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 اإلطار النظزي والدراسات السابقة:

 : Learning Stylesأساليب التعله تفضيالت : أواًل

أ  بيئىىة التعمىىيم البىىد وأ  إلىى  ( 2: 2202أمينىىة مالتىىار ومحمىىود عىىوت ا  ) تشىىير 
ي تجعىى ىىذا التعمىيم فعىااًل ومثيىرًا وتفيىر نتائجىو فىي جوانىع مالتمفىة تكو  غنية بىالمثيرات التى

م  شالدية المىتعمم، عى   ريى  البحىث فىي أفتىى ال ىر  والوسىائى التىي تحسى  أفتىى بيئىة 
 تربوية لتعمم ى الء المتعممي . 

إل  أ  أساليع الىتعمم تالتمىف بىاالتبلف مسىتوى  (Dunn, 1998: 4 – 9)د   وتذكر 
عمى  الىرغم مى  إشىارتيا إلى  أ  الموىىوبي  يتعممىو  بشىكى يعكىس التبىاي   التحديى الدراس ،

فيما بينيم، وأ  التبلميذ منالفت  التحديى لدييم أيتًا أساليع متباينو، وعمى  ذلى  فىس  كمتىا 
الفئتىىي  ال تىىتعمم بشىىكى جيىىد، وال يشىىعرو  بىىالتواف  الدراسىى  إذا مىىا تباينىىت أسىىاليع التعمىىيم 

 .م ألساليع معينة لمتعمم)التدريس( مع تفتيبلتي
بأنيىا أسىاليع الىتعمم  (Dunn et al., 1995: 353 - 361)ورالىرو   د  وتعىرف 

أكثر م  مجرد تذكر الفىرد لمعمومىات جديىدة ودىعبة مى  الىبلى  ريسىة االسىتماا أو الر يىة أو 
السىىىراءة أو الكتابىىىة أو الشىىىرح أو الىىىتمفف أو التجربىىىة النشىىى ة ، بىىىى ىىىىو مىىىزيج مىىى  مت يىىىرات 

ولوجية وتجريبية والبراتية( تسيم كى منيا ف  التعمم ب ريسة الفىرد الالادىة. وتعمىى كوحىدة )بي
 .متكاممة
 ,Dunn) د وتتحدد أساليع التعمم المفتىمة فىي الدراسىة الحاليىة فىي تىوء نمىوذج  

 وى : ف  المس مجموعات (1990
درجىة الحىرارة، البيئية: وتشتمى عم  أربعىة عنادىر ىى : الدىوت، التىوء، أساليع التعمم  -0

 وتدميم حجرة الدراسة.
أساليع التعمم االنفعالية: وتشتمى عم  أربعة عنادر ى : الدافعيىة، المثىابرة، المسىئولية،  -2

 مع المعمم(. –مع األقرا   –وتركيع العمى ف  الميمة )بمفرده 
أسىىاليع الىىتعمم االجتماعيىىة: وتشىىتمى عمىى  سىىت عنادىىر فىى  تىىوء حىىع الفىىرد وتفتىىيمو  -2

 مى وى : الذات، الزوج ، االقرا ، الفري ، البال ي ، ومتنوا(.لمع
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أساليع الىتعمم الفسىيولوجية: وتشىتمى عمى  أربعىة عنادىر ىى : اإلدراكى  الحسى ،  ريسىة  -2
تنفيذ الميمة )فرد يأكى او يشرع/ ورالر ال يشىرع أو يأكىى أثنىاء الميمىة الدىعبة(، وقىت 

 اداء الميمة، والحركة أثناء أداء الميمة.
الشىىموليي  فىى  مسابىىى أسىىاليع الىىتعمم السىىيكولوجية: وتشىىتمى عمىى  ثبلثىىة عنادىىر ىىى :  -5

التحميميي ، استالدام الندف الكروى األيم  ف  مسابىى اسىتالدام الندىف الكىروى األيسىر، 
 المترويي  ف  مسابى المندفعي .

مى  التىرورى أ  ينىوا أ   ( إلى 052: 2225الدىدد يشىير مىراد عيسى  )وف  ىىذا  
ربىىويي  أسىىاليع تدريسىىيم لتسابىىى وتنسىىجم مىىع أسىىاليع تعمىىم  بلبيىىم، حيىىث يىىتعمم ال ىىبلع الت

 ب ريسة فعالة عندما يدرسو  ب ريسة تتناغم مع أسموبيم المفتى ف  التعمم.
أسىىاليع  تفتىىيبلت العبلقىىة بىىي  لتنىىاوىولسىىد أجريىىت العديىىد مىى  الدراسىىات والبحىىوث  
، فا مىىىة فريىىىر (Dunn et al., 1990)  د  ورالىىىرو منيىىىا: الدراسىىى والتحدىىىيى الىىىتعمم 

، رمتىىىا  (Davis, 1999)(، دافىىىيس 0886(، نجىىىاة زكىىى  ومديحىىىة عبدالفتىىىيى )0888)
بىىراىيم الدىىبا   ) ، (Hsin, 2006)ىسىى  ، (Minotti, 2005)(، مينىىوت  2222محمىىد وا 

ومحمىىد (، 2202أسىىامة الحىىازم  ورالىىرو  )(، 2202(، أسىىماء كامىىى )2226ندىىرة جمجىىى )
( حيىىث أسىىفرت نتائجيىىا عىى  وجىىود عبلقىىات ارتبا يىىة دالىىة بىىي  بعىىت عنادىىر 2202غىىازى )

 أساليع التعمم المفتمة ف  المراحى التعميمية المالتمفة والتحديى الدراس .
فىىي تعمىىيم وتعمىىم أسىىاليع الىىتعمم تفتىىيبلت الىىدور الكبيىىر الىىذى تمعبىىو تتىى  يممىىا سىىب          
 .لدييم الدراس تنمية التحديى اإليجاب  ف   وم  ثم التأثيرداالى حجرات الدراسة  ال بلع

 :  Emotional Intelligence الذكاء االنفعاىل: ًاثاني

لسد أدب  العديد م  الباحثي  غير راتي  ع  المفيوم التسميدى التي  لمذكاء 
والذى ي كد عم  االداء المفف  األكاديم ، وم  ثم يشير الباحثو  حديثًا إل  ترورة ا  يتسع 

عرفوه م  أوائى م   Bar-Onو  أ-عد باريد والذى  الذكاء االنفعال لذكاء ليشمى مفيوم ا
 ,Abi-Samra) " "السدرة عم  التعامى بنجاح مع المشاعر الذاتية ومشاعر ا الري  بأنو

2000) 
ات فدي  في تسديم تعريئرا (Mayer & Salovey, 1990)ماير وسالوفي  يدعتبركما 

فكارىما ع  ىذا أدت كثير م  التعريفات فيما بعد عم  معتليذا المفيوم. وقد ا متعددة
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الشالدية  لبلنفعاالتالمفيوم ، وقد عرفا الذكاء االنفعالي بأنو "التعبير والتحميى الدقي  
وانفعاالت ا الري  والسدرة عم  تحديد مشاعر الفرد الالادة وتدنيفيا والتعبير المففي 

 ".عنيا يوالوجي
بأنو السدرة عم  تب   الذكاء االنفعال  (Golman, 1995) جولما  وقد عرف

قامة عبلقات إالسدرة عم  و  ،لآلالري عاالت الداالمية نفوقراءه اال  الوجدانية االنفعاالت
الذكاء تبروا عا، و مشابيةمع ا الري  وقد قدم عديد م  الباحثي  تعريفات  ةاجتماعية ناجح

السدرة عم  المراقبة  وأن  (Bernet, 1996)مجموعة م  السدرات، حيث يرى بيرنت  االنفعال 
والميارة العالية في  ،التي يمر بيا الفرد لبلنفعاالت –دو  جيد  –ة الدقيسة عوالمتابعة السري

 .وتنفيميا وتوجييا ا الري الذاتية وانفعاالت  االنفعاالتتحديد 
 اإلحساسالسدرة عم   وأن (Cooper & Sawaf,  1997)كما يرى كوبر وسواف 

لم اقة والمعرفة  اً سوة وف نة االنفعاالت بودفيا مددر بلشعور والفيم والت بي  الفعاى أو ا
 .والتأثير في الرواب  اإلنسانية

( بأنو السدرة عم  االنتباه 0886كما عرفو كى م  فارو  عثما  ومحمد رز  )
وفسا لمراقبة تنفيميا  و والمشاعر الذاتية وفيميا ودياغتيا بوتوح لبلنفعاالتواإلدرا  الجيد 

درا  دقي  النفعاالت ا الري  ومشاعرىم لمدالوى معيم في عبلقات انفعالية اجتماعية  وا 
والميني أو تعمم المزيد م  الميارات  والوجدانيمي عسإيجابية تساعد الفرد عم  الرقي ال

 .اإليجابية لمحياة
درة عم  بانو الس الذكاء االنفعال  (Mayer et al., 2002)ويعرف ماير ورالري  

 االنفعال .عم التفكير وتوجيو النمو العسم  إدرا  واستالدام وانتاج االنفعاالت لد
ىو قدرة  الذكاء االنفعال ( إل  أ  68: 2226وتشير مديحة عثما  وأمى أنور )

الفرد عم  تعرف وفيم انفعاالتو الذاتية ووعيو بمشاعمره والتعبير عنيا وتحديد مددرىا، 
الذات ولمثابرة وتسدير مشاعر ا الري  م  أجى تحسي  التواف   والثسة بالنفس وتب 

 والتوادى مع ا الري ، والتعامى مع المواقف الدعبة والتاغ ة.
( بأنو السدرة عم  الوع  والفيم لجيد لبلنفعاالت 228: 2202وعرفو مدحت الفس  )

ت والثسة بيا، والسدرة الذاتية، والتحكم فييا وتحويميا إل  انفعاالت إيجابية، مع تحفيز الذا
 عم  الوع  بانفعاالت ا الري  وتوجيييا التوجو اإليجاب .
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ىىميما  محمىىد وعبىىد الفتىىاح م ىىر ) ( إلىى  أ  الىىذكاء 260 - 262: 2222ويشىىير سد
االنفعال  يتكو  م  المسة أبعاد عرتيا جولما  في كتابىو "العمىى مىع الىذكاء الوجىداني" عىام 

 ( وى :0885)
يشىىير إلىى  ثسىىة الفىىرد بنفسىىو، وقدرتىىو عمىى  إدارتيىىا، ومعرفىىة انفعاالتىىو، و  الىىوعي بالىىذات: -0

 وانفعاالت ا الري ، ومراقبتيا م  وقت  الر، ومعرفة موا   السوة والتعف فييا. 
دارتيىىا: -2 وىىى  قىىدرة الفىىرد عمىى  الىىتحكم فىىي ردود أفعالىىو االنفعاليىىة  تنفىىيم االنفعىىاالت وا 

كوي  مشاعر مبلئمة، وكسىع الوقىت لتىب  االنفعىاالت وتب  دوافعو، والتعامى مع المشاعر لت
 السالبة وتحويميا إل  انفعاالت موجبة، واتالاذ  ر  لمتكيف مع مت مبات الحياة.

وتعنىىى  توجيىىىو االنفعىىىاالت لىىىدفع الىىىذات لتحسيىىى  ىىىىدف مىىىا، واسىىىتالدام  دافعيىىىة الىىىذات: -2
 وغ ال ايات.االنفعاالت لحشد ال اقة لبموغو، وبذى الجيد والمثابرة م  أجى بم

ويسدىىد بىىو ميىىارة الفىىرد فىىي فيىىم ومعرفىىة انفعىىاالت ومشىىاعر  التعىىا ف مىىع ا الىىري : -2
ا الري  م  تعبيرات وجوىيم أو م  نبرات أدواتيم، والتعامى معيم بدورة إيجابيىة مى  الىبلى 

 إفيار الحع والمودة واالىتمام بيم.
ادىىى المففىىي وغيىىر المففىىي مىىع وتشىىير إلىى  قىىدرة الفىىرد عمىى  التو  الميىىارات االجتماعيىىة: -5

 .االجتماعية، وحس  االستماا إلييما الري  في المواقف االجتماعية المالتمفة، ومشاركتيم 
 الىىىذكاء االنفعىىىال وىنىىىا  العديىىىد مىىى  الدراسىىىات والبحىىىوث التىىى  تناولىىىت العبلقىىىة بىىىي  

حدىىيى والت الىىذكاء االنفعىىال والتحدىىيى الدراسىى  حيىىث أشىىار بعتىىيا الىى  وجىىود ارتبىىا  بىىي  
، (Schutt et al., 1998)، سىكوت ورالىري  (Swart, 1996)سىوارت الدراسى  مثىى دراسىة 

، وأسىىىماء (Parker et al., 2004)، بىىىاركر ورالىىىري  (Pelletteri, 2002)بميتيىىىرى 
 .(2228عبدالحميد )
، حيىث إ  الدراسى والتحدىيى  الىذكاء االنفعىال لعبلقىة الوثيسىة بىي  امما سىب  تتتى   

يدعد م  أىم السدرات والعوامى الم ثرة فى  شالدىية األفىراد وسىموكياتيم وجميىع  عال الذكاء االنف
 كعامى م ثر ف  عممية التعميم والتعمم. الذكاء االنفعال . وم  ىنا تتجم  أىمية جوانع حياتيم

 
 

 فزوض الدراسـة:
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فىىي تىىوء مشىىكمة الدراسىىة وأىىىدافيا وأىميتيىىا، ومىى  الىىبلى العىىرت السىىاب  لمدراسىىات 
 حوث السابسة يمك  دياغة فروت الدراسة الحالية عم  النحو التالي: والب
بىىاالتبلف المسىىتويات  اإلعداديىىةأسىىاليع الىىتعمم لىىدى  ىىبلع المرحمىىة تفتىىبلت تالتمىىف ال   -0

 .مرتفع( –متوس   -)منالفت  الوجدان لمذكاء المتعددة 

لنىىىوا ابىىىاالتبلف  اإلعداديىىىةأسىىىاليع الىىىتعمم لىىىدى  ىىىبلع المرحمىىىة تفتىىىيبلت تالتمىىىف ال  -2
 (.إناث – ذكور) االجتماع 

 الدراسى أسىاليع الىتعمم والتحدىيى تفتىيبلت توجد عبلقىة ارتبا يىة دالىة إحدىائيًا بىي  ال  -2
 .الذكاء االنفعال متفاوت   اإلعداديةلدى  بلع المرحمة 

 ل ىبلع الدراسى ساليع التعمم ف  التنب  بالتحدىيى يالتمف اإلسيام النسب  لتفتيبلت أال  -2
 .الذكاء االنفعال متفاوت   اديةاإلعدالمرحمة 

 إدزاءات الدراسـة:

 منهج الدراسـة:  -أ

ل بيعة وأىداف وذل  لمبلءمتو  االرتبا  الدراسة الحالية المنيج الودفي  استالدمت
 الدراسة.

 عينة الدراسـة: -ب

 عينة الدراسة االست بلعية: -0
، المرحمة اإلعدادية م   بلع و البة اً (  الب52ت بلعية )السا ينة الدراسةع بم ت

 ( سنة02.05(، وقد بمغ متوس  أعمارىم الزمنية )م2202 – 2202) الدراس لمعام 
، وذل  بيدف تسني  أدوات الدراسة والوقوف عم  بعت ( سنة2.82ي قدره )ر ايوانحراف مع

 الدعوبات الت  يمك  أ  تفير عند الت بي  النيائ  لمت مع عمييا.
 عينة الدراسة األساسية: -2

(  البًا و البة م   بلع المرحمة 222)تكونت عينة الدراسة األساسية م  
( 02.68م(، وقد بمغ متوس  أعمارىم الزمنية )2202 – 2202اإلعدادية، لمعام الدراس  )

 .( سنة2.86ي قدره )ر ايوانحراف مع سنة
 أدوات الدراسـة: -ج
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 ة/ الباحثعدادإ: Dunnف  توء نموذج د   أساليع التعمم مسياس تفتيبلت -0
باإل بلا عم  األد ر  ةالباحث تأساليع التعمم بعد أ  قامتفتيبلت تم إعداد مسياس 

ف  توء نموذج د   تفتيبلت أساليع التعممالنفرية والدراسات والبحوث التي تناولت مجاى 
Dunnالتي ىدفت لسياس و االالتبارات والمساييس العربية واألجنبية  ، وكذل  بعد مراجعة بعت

وبعد تحديد الدائه كى أسموع م  أساليع التعمم )التحميم  ى ، ساليع التعمم المفتمةأ
( 02( عبارات لئلسموع التحميم ، )02الشمول ( تم وتع عشري  عبارة لمسائمة منيا )

( م  2 - 0عبارات لئلسموع الشمول ، يرتع المفحوه عم  كى عبارة تفتيبلتو م  )
 .(22 - 02م تكو  مدى الدرجات لكى أسموع ما بي  )التفتيى األقى إل  األعم  وم  ث

 الالدائه السيكومترية لممسياس: 
 :دد  المسياس 
تم عرت المسياس عم  مجموعة م  المحكمي  المتالددي  في عمم  دد  المحّكمي : -0

(، وذل  إلبداء ررائيم والحكم عم  مدى دد  متمو  العبارات 0النفس التربوي ممح  )
تعت لسياسو، وتم تعديى بعت العبارات في توء توجييات السادة ومدى فعالية ما و 

 المحكمي .
 الدد  البنائي )دد  التكوي  الفرتي(: -2

بلت االرتبا  بي  درجة كى امتم التحس  م  الدد  البنائي م  البلى حساع مع 
عينة لأفراد امفردة م  مفردات المسياس والدرجة الكمية لؤلسموع الذي تنتمي إليو، وذل  عم  

 التالي ذل . دوىويوت  الجاالست بلعية، 
 ( 2جذٔل )

ذفضٛالخ إنّٛ فٙ يقٛاس نذسجح انكهٛح نألسهٕب انز٘ ذُرًٙ قٛى يؼايالخ االسذثاط تٍٛ دسجح كم يفشدج ٔا

 أسانٛة انرؼهى

أسانٛة 

 انرؼهى

 أسقاو انًفشداخ ٔقٛى يؼايالخ االسذثاط

 20 9 8 7 6 5 4 3 1 2 سقى انًفشدج انرحهٛهٗ

 0.82 0.69 0.72 0.97 0.77 0.62 0.89 0.58 0.65 0.77 يؼايم االسذثاط

 10 29 28 27 26 25 24 23 21 22 سقى انًفشدج انشًٕنٗ

 0.78 0.76 0.73 0.89 0.67 0.70 0.88 0.90 0.69 0.88 يؼايم االسذثاط

                                                    (0.02ٖ )رٕدانح ػُذ يسجًٛغ انقٛى  *



 و1024أكرٕتش( 38ــ  انؼذد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 282 - 

 ةيالكم ةجر يم معامبلت ارتبا  درجة المفردة بالدق أ  الساب جدوى التت  م  ي 
لممسياس ى عا دد   ما يدى عم( م2.20ى )تو لة عند مسدالؤلسموع الذي تنتمي إليو 

 الحال .

 الدد  التبلزمي )دد  المح (: -2
االرتبا  بي  قائمة تم حساع دد  المح  لممسياس الحالي م  البلى حساع معامى  

أساليع التعمم  تفتيبلت ( ومسياس2228) اليرى الم ازى ووليد الميفةأساليع التعمم إعداد/ 
الحالي، المذا   بسا عم  أفراد العينة االست بلعية، وقد بم ت معامبلت االرتبا  بينيما 

 (.20,2( وىو معامى ارتبا  داى عند مستوى داللة )68,2)

 :ثبات املقياس 

وذلى  عمى  أفىراد العينىة ، بحساع ثبات المسياس ب ريسة ألفا كرونبىاخ ةلباحثا تقام 
 ، وقد بم ت قيمة معامى الثبات كما ىو موت  بالجدوى التالي:االست بلعية

 ( 1جذٔل )

 يقٛاس ذفضٛالخ أسانٛة انرؼهىقٛى يؼايالخ ثثاخ 

 يؼايم أنفا كشَٔثاخ أسانٛة انرؼهى انًفضهح

 0.78 انرحهٛهٗأسهٕب انرؼهى 

 0.81 انشًٕنٗأسهٕب انرؼهى 

، ممىىىا يشىىىير إلىىى  تمتىىىع مرتىىىيةأ  معىىىامبلت الثبىىىات  السىىىاب جىىىدوى الويتتىىى  مىىى  
 المسياس بدرجة مناسبة م  الثبات.

ويتتىىى  مىىى  اإلجىىىراءات السىىىابسة أ  المسيىىىاس يتمتىىىع بدرجىىىة عاليىىىة مىىى  الدىىىد   
ب  الىىتعمم التحميمىى  أسىىمو ( مفىىردة تسىىيس 22والثبىىات ليدىىب  بىىذل  عىىدد عبىىارات المسيىىاس )

 .(2ممح  ) كما ىو في دورتو النيائيةوالشمول  

 ةالباحج/ إعداد: الذكاء االنفعاىلمقياس  -2

أعدت الباحثة الحالية مسياس الذكاء الوجداني بعد اإل بلا عم  األد ر النفرية  
 ساييسمعفم االالتبارات والموالدراسات والبحوث التي تناولت مجاى الذكاء الوجداني وكذا 

 ,Goleman)التي ىدفت لسياس الذكاء الوجداني ومنيا: مسياس جولما  و العربية واألجنبية 

(، ومسياس ميارات الذكاء الوجداني إعداد/ 2202، مسياس عادى التر )(2000 ,1995
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( مفردة موزعة 82( م  )2(، ويتكو  مسياس الذكاء الوجداني ممح  )2200أحمد بديوى )
داراتيعم  المس أبعاد وى :  ، دافعية الذات، التعا ف ا)الوعي بالذات، تنفيم االنفعاالت وا 

مع ا الري ، والميارات االجتماعية(، وأمام كى مفردة ثبلث استجابات ىي: )دائمًا، أحيانًا، 
( المسابمة لبلستجابات السابسة عم  الترتيع، 0، و2، 2ونادرًا(. وتسدر بسع اء الدرجات )

 تشير إل  مستوى الذكاء الوجداني. والدرجة الكمية لممسياس
 اخلصائص السيلومرتية للنقياس: 

 :صدق املقياس 

 تم التحس  م  دد  المسياس باستالدام األساليع التالية: 
 دد  المحّكمي : -0

(، وقىىىد أجمىىىع 0تىىىم عىىىرت المسيىىىاس عمىىى  عىىىدد مىىى  السىىىادة المحكمىىىي  ممحىىى  ) 
  متىىمو  العبىىارات ومىىدى %( عمىى  دىد022 – 82المحكمىو  بنسىىبة تراوحىىت مىا بىىي  )

 فعالية ما وتعت لسياسو، كما تم تعديى بعت العبارات في توء توجييات المحكمي . 
 (:دد  التكوي  الفرتيالدد  البنائي ) -2

 Testتم التحس  م  الدد  البنائي م  البلى إيجاد تجانس المسياس  

Homogeneity  ،ى ماعع محساذل  بو (، 028 – 025: 2226)عم  ماىر ال اع
مفردة والدرجة الكمية لممسياس ككى، وذل  عم  أفراد العينة  ىاالرتبا  بي  درجة ك

 االست بلعية والجداوى التالية توت  ذل .
 يفشدج ٔانذسجح انكهٛح نهًقٛاس ككم ميؼايالخ االسذثاط تٍٛ دسجح ك  (3جذٔل )

يؼايالخ 
 االسذثاط 

سقى 
 انًفشدج

يؼايالخ 
 االسذثاط 

سقى 
 انًفشدج

الخ يؼاي
 االسذثاط 

سقى 
 انًفشدج

يؼايالخ 
 االسذثاط 

سقى 
 انًفشدج

يؼايالخ 
 االسذثاط 

سقى 
 انًفشدج

0.54** 49 0.71** 37 0.78** 15 0.19* 23 0.56** 2 
0.64** 50 0.74** 38 0.75** 16 0.54** 24 0.70** 1 
0.47** 52 0.54** 39 0.54** 17 0.55** 25 0.66** 3 
0.64** 51 0.64** 40 0.71** 18 0.65** 26 0.39** 4 
0.37* 53 0.47** 42 0.74** 19 0.67** 27 0.41** 5 
0.34* 54 0.62** 41 0.54** 30 0.48** 28 0.36* 6 
0.54** 55 0.54** 43 0.66** 32 0.55** 29 0.54** 7 
0.71** 56 0.78** 44 0.74** 31 0.76** 10 0.62** 8 
0.54** 57 0.54** 45 0.54** 33 0.55** 12 0.42** 9 
0.62** 58 0.71** 46 0.78** 34 0.76** 11 0.74** 20 
0.42** 59 0.71** 47 0.54** 35 0.68** 13 0.70** 22 
0.74** 60 0.74** 48 0.71** 36 0.64** 14 0.54** 21 

 (0.05يسرٕٖ )ػُذ انقٛى دانح  * ْزِ 

 (0.02يسرٕٖ )ػُذ انقٛى دانح  ** ْزِ
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مفردة والدرجة  ىأ  قيم معامبلت االرتبا  )بي  درجة ك الساب يتت  م  الجداوى  
مفردة والدرجة الكمية لممسياس ككى،  ىالكمية لمبعد الذي تنتمي إليو، وأيتًا بي  درجة ك

رجة الكمية لممسياس ككى( دالة إحدائيًا عند مستوى داللة بعد والد ىوكذل  بي  درجة ك
وبالتالي  الذكاء االنفعال (، مما يدى عم  االتسا  الداالم  لمسياس 2.25(، )2.20)

 يتمتع بدرجة مناسبة م  الدد  يجعمو دالحًا لبلستالدام في الدراسة الحالية.

 :ثبات املقياس 

ألفا كرونباخ وذلى  عمى  نفىس  ب ريسة ساع ثبات المسياس وأبعادهبح ةالباحث تقام 
 فكانت السيم المتحدى عمييا كالتال : العينة االست بلعية السابسة، 

 (4جذٔل )

 قٛى يؼايالخ ثثاخ يقٛاس انزكاء انٕجذاَٙ 

 طشٚقح أنفا كشَٔثاخ أتؼاد انًقٛاس

 أنفا -يؼايم انثثاخ 

 0.78 انٕػٙ تانزاخ

 0.82 ذُظٛى االَفؼاالخ ٔإداسذٓا

 0.84 ٛح انزاخدافؼ

 0.76 انرؼاطف يغ اٜخشٍٚ

 0.73 انًٓاساخ االجرًاػٛح

 0.77 انًقٛاس ككم

م  اإلجراءات السابسة تأكد لمباحث دد  وثبىات مسيىاس الىذكاء الوجىداني ودىبلحيتو 
 .المرحمة اإلعداديةلبلستالدام في الدراسة الحالية لسياس الذكاء الوجداني لدى  بلع 

 :معايري املقياس 

 –إل  مسىتوى )مرتفىع  الوجدان وفسًا لذكاءىم تدنيف ال بلع  ت الباحثة ف تمدأع 
عم  الرتع المئينية؛ حيث يدنف ال الع ف  المسىتوى المرتفىع إذا كانىت منالفت(  -متوس  

، ويدىنف فى  المسىتوى 85أكبىر مى  أو تسىاوى المئينى   الوجىدان الدرجة المعبىرة عى  ذكىا ه 
، ويدىىىنف فىىى  المسىىىتوى 85، والمئينىىى  25بىىىي  المئينىىى   المتوسىىى  إذا كانىىىت ىىىىذه الدرجىىىة

  .  25المنالفت إذا كانت ىذه الدرجة أقى م  أو تساوى المئين  
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 الدراس تم الرجوا إل  قوائم درجات التحديى لم بلع:  الدراس قوائم درجات التحديى  -2
يىىىا فىىى  ، لبلعتمىىىاد عميم2202 – 2202 الدراسىىى لمعىىىام  الثىىىان الفدىىىى الدراسىىى  فىىى  نيايىىىة 

 التحميى اإلحدائ  لمنتائج.

 نتائج الدراسـة وتفسريها:

 نتائج الفزض األول وتفسريها: -1

تالتمف تفتبلت أسىاليع الىتعمم لىدى  ىبلع المرحمىة ال ينه الفرت األوى عم  أنو: "
 ".مرتفع( –متوس   -اإلعدادية باالتبلف المستويات المتعددة لمذكاء الوجدان  )منالفت 

سىاليع الىتعمم أل األحىادىتحميىى التبىاي  ذا الفرت فسد تم حساع ولمتحس  م  دحة ى
 – الىذكاء االنفعىال متوسى    – الىذكاء االنفعىال  منالفت المجموعات الثبلثة )دى المفتمة ل
 تبعًا لما ىو موت  بالجدوى التالي: (الذكاء االنفعال  مرتفع 

 (5جذٔل )

 انزكاء االَفؼانٗح نذٖ يخرهفٗ ذحهٛم انرثاٍٚ األحادٖ تٍٛ أسانٛة انرؼهى انًفضه 

أسانٛة 

انرؼهى 

 انًفضهح

دسجح  يجًٕع انًشتؼاخ يصذس انرثاٍٚ

 انحشٚح

يرٕسظ 

 انًشتؼاخ

قًٛح 

 "ف"

يسرٕٖ 

 انذالنح 

  44.018 1 44.018 تٍٛ انًجًٕػاخ انرحهٛهٗ

1.218 

 غٛش دانح

 10.690 297 496.559 داخم انًجًٕػاخ

  299 540.587 انًجًٕع

  22.405 1 22.405 تٍٛ انًجًٕػاخ نٗانشًٕ

1.342 

 غٛش دانح

 4.873 297 226.942 داخم انًجًٕػاخ

  299 218.346 انًجًٕع

 تفتىيبلت أسىاليع الىتعممعىدم وجىود فىرو  دالىة إحدىائًا فى  يتت  م  الجدوى الساب        
الىذكاء تفعى  بي  متوس ات درجات ال بلع منالفتى  ومتوسى   ومر  Dunn د وفسًا لنموذج 

     .(2.20، حيث كانت جميع قيم "ف" غير دالة عند مستوى )بالمرحمة اإلعدادية االنفعال 

التىىى  تستىىى  بعىىىدم وجىىىود فىىىرو  فىىى  أسىىىاليع الىىىتعمم  ويمكىىى  تفسىىىير ىىىىذه النتيجىىىة
طالال    لىىدىمىىنالفت(  –متوسىى   –)مرتفىىع  الىىذكاء االنفعىىال المدروسىىة ترجىىع إلىى  االىىتبلف 

التبلميىذ جميع يقوم على اختيار  بيذه المرحلةضوء أن نظام القبول فى  المرحلة اإلعدادية
مما قد يجعميم عم  قدر م  التشابو فى  االسىتعدادات والسىدرات والميىوى  م  المرحمة االبتدائية
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نحىىو الىىتعمم، فمعىىى ذلىى  يجعىىى الكيفيىىة التىى  يتدىىرف بيىىا المتعممىىي  فىى  تفتىىيميم واالتجاىىىات 
 ية ومتساربة بسدر اإلمكا .ألساليع التعمم بدرجة متشاب

الدراسىة  حجىراتفى  التىدريس داالىى كما ا  استالدام وسائى تكنولوجية متعىددة لمىتعمم 
تفتيبلت المتعممي  لمكيفية التى  مى  البلليىا يتعممىو  بيسىر وفاعميىة ومتشابية قد يجعى ذل  

األمىر الىذى  وتجييزىىا ومعالجتيىا بدرجىة متشىابية تسريبىاً استسباى المتعمم لممعمومىات م  حيث 
الىىذكاء متفىىاوت   المرحمىىة اإلعداديىىةيىىدعم وجىىود وجىىود فىىرو  فىى  أسىىاليع الىىتعمم لىىدى  ىىبلع 

 .االنفعال 

مما االجتماعية والعادات والتساليد تواف  عينة الدراسة ف  الثسافة والتنشئة وأاليرًا 
لدور العبلقة فرد ألسموع التعمم، وىذا يعد تأكيدًا يعكس ذل  دور ىذه العوامى ف  تفتيى ال
المفتمة. ويتف  ىذا مع نتائج دراسات: يور   بي  التوجيات الثسافية وأساليع التعمم

(York, 2000) باوى ،(Powel, 2007)  سوزا ،(Susan, 2009)  وىبلى النبيان ،
 وم  البلى النتائج السابسة تتحس  دحة الفرت األوى لمدراسة. (. 2200)

 :نتائج الفزض الجاني وتفسريها -2

تالتمف تفتيبلت أساليع التعمم لدى  بلع المرحمة ال ينه الفرت الثاني عم  أنو "  
 ".إناث( –)ذكور  النوا االجتماع اإلعدادية باالتبلف 

حساع االتبار "ت" لمكشف ع  داللة الفرو  بي  ولمتحس  م  دحة ىذا الفرت تم   
 تائج ىذا الفرت.المتوس ات وتحديد اتجاه ىذه الفرو ، والجدوى التالي يوت  ن

 ( 6جذٔل )

انًرٕسطاخ ٔاالَحشافاخ انًؼٛاسٚح ٔقًٛح "خ" نذالنح انفشٔق تٍٛ يرٕسطاخ دسجاخ انطالب ذثؼاً 

 .أسانٛة انرؼهى انًفضهح( فٙ إَاز – ركٕس) انرخصصنُٕع 

أسانٛة انرؼهى 
 انًفضهح

انُٕع 
 االجرًاػٗ

 قًٛح "خ" D.F ع و ٌ
يسرٕٖ انذالنح 

 اإلحصائٛح

 غٛش دانح 0.532- 298 3.2 11.2 220 ركٕس انرحهٛهٗ
 3.1 10.8 90 إَاز

 غٛش دانح 0.869 298 3.4 13.1 220 ركٕس انشًٕنٗ
 3.2 11.5 90 إَاز
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في  الجنسي يتت  م  الجدوى الساب  عدم وجود فرو  دالة إحدائيًا بي  
م "ت" غير دالة عند حيث كانت جميع قي (،التحميم ، والشمول )أساليع التعمم المفتمة 

(2.20.)  

يكو  كى واإلناث  كى م  الذكورىذه النتيجة ف  توء أ   ويمك  تفسير
اىتماميم أثناء التعمم ىو محاولة الودوى إل  أعم  تحديى والفيور أفتى م  

بذى جيد كبير أثناء  يندع عم تركيزىم  كما أ ا الري  ب ت النفر ع  إتسا  التعمم. 
جييم نحو ا الري  والبحث ع  المشكبلت الت  تتي  ليم العمى مع التعمم م  البلى تو 

  ا الري . 

 ميمتو  تف  مع نتائج العديد م  الدراسات السابسة مثى دراسات:النتيجة ت وىذه

(Mellton, 1990)(  نيمة متول  2228(، اليرى الم ازى )0886، محمد حساني ،)
والتي تودمت إل  عدم وجود فرو   (2200)محمود إبراىيم (، و 2228وسمية عبدالوراث )

مع نتائج ىذه النتيجة . عم  حي  تتعارت الذكور واإلناثبي  أساليع التعمم المفتمة ف  
، (Wattkins, 1983)وتكنز ، (Wattkins & Hattie, 1981) وتكنز وىات   دراسات:
مد (، رمتا  مح0888(، فا مة فرير )0868، محمود عوت ا  )(Biggs, 1985)  بيجز

براىيم الدبا   ) أحمد عبدالرحم  والسيد الفتال  (، 2225، عادى حسي  )(2222وا 
ندرة جمجى ، (Alumran, 2008)العمرا  ، (Pallapu, 2007)باالبو (، 2228)
وجود فرو  ف  أساليع التعمم المفتمة بي  والت  أشارت إل   (2228(، إليام وقاد )2226)

 لمدراسة.  تتحس  دحة الفرت الثان ة ، وم  البلى النتائج السابسالجنسي 

 وتفسريها: الجالحنتائج الفزض  -3

توجد عبلقة ارتبا ية دالة إحدائيًا بي  تفتيبلت ال " عم  أنو الثالثينه الفرت   
 ". الذكاء االنفعال أساليع التعمم والتحديى الدراس  لدى  بلع المرحمة اإلعدادية متفاوت  

تىم حسىاع معامىى االرتبىا  بىي  درجىات ال ىبلع فى  ولمتحس  م  دىحة ىىذا الفىرت، 
 كما ىو مبي  بالجدوى التالي: أساليع التعمم المفتمةودرجاتيم ف   الدراس التحديى 
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 (7جذٔل )

أسانٛة انرؼهى ٔدسجاذٓى فٗ  انذساسٗانرحصٛم ٕٚضح يؼايالخ االسذثاط تٍٛ دسجاخ 
 الَفؼانٗانزكاء ايرفأذٗ  اإلػذادٚحانًشحهح  نذٖ طالب انًفضهح

 يسرٕٖ انذالنح اإلحصائٛح انشًٕنٗ انرحهٛهٗ أسانٛة انرؼهى انًفضهح

 0.02 0.89 0.54 انرحصٛم االكادًٚٗ

بىي   (2.20)أ  ىنىا  عبلقىة ارتبا يىة دالىة عنىد مسىتوى  السىاب جدوى اليتت  م  
ذكاء الىىمتفىىاوت   اإلعداديىىةالتحدىىيى األكىىاديم  وأسىىاليع الىىتعمم المفتىىمة لىىدى  ىىبلع المرحمىىة 

 أساليع التعمم.. حيث كانت معامبلت االرتبا  دالة موجبة في االنفعال 
المرحمىىىة ويمكىىى  تفسىىىير ذلىىى  مىىى  الىىىبلى أ  أسىىىاليع الىىىتعمم التىىى  يفتىىىميا  ىىىبلع الج

تسىىاعدىم عمىى  التركيىىز فىى  تجييىىز ومعالجىىة المعمومىىات وتىىذكر  –عينىىة الدراسىىة  –اإلعداديىىة 
مى ثرة فىى  المواقىىف  سىىاليعة والجديىىدة، كمىا أ  ىىىذه األالدىىعب الميىارات والمعمومىىات األكاديميىة

عتىاء تعممي  إل  التفاعى مع األقىرا  وأيات ألنيا تدفع المالدراسة بالكم حجراتعميمية داالى الت
اسية. وىذا يتفى  مىع نتىائج دراسىات: ىيئة التدريس مما ي ثر باإليجاع ف  إنجاز المسررات الدر 

كسيو   Rayneri)راينر ورالىري  ، (Hsin, 2006)س  ، ى(Wang & XU, 2005)وانج وا 

et al., 2006)  ووانج ورالىري ،(Wang et al., 2006) تشىيو ،(Chiou, 2008) ، عدىام
والتىىى  أشىىىارت إلىىى  وجىىىود عبلقىىىة  ( 2202، وأسىىىامة الحىىىازم  ورالىىىرو  )(2200ال يىىىع )

   وأساليع التعمم المفتمة لدى المتعممي . الدراس ارتبا ية بي  التحديى 
أيتًا ىذه النتيجة مى  الىبلى افتىرات أ  كىى المتعممىي  ال يتعممىو   تفسر الباحثةكما 

بنفس ال ريسة األمر الذى أدى ببعت السىائمي  عمى  العمميىة التعميميىة والتربىويي  لمعمىى عمى  
فى  مىع ىىذا االفتىرات كىى توياالعتماد عم   ىر  تىدريس قائمىة عمى  أسىموع الىتعمم المفتىى 

 ,Cassidy)كاسىيدى ، (King, 1999)، كيىنج (Dunn et al., 1995)مى  د  ورالىري  

   .(2200) وبندر الشريف ،(Helman, 2006) ىيمما (، 2228جييا  العمرا  )، (2004
 Busato et)بينما تتعارت نتيجة ىذا الفرت مع ما تودمت إليو دراسات: بوسىاتو 

a., 1998)،  شىيمدرس وأوفيربىغ(Childress & Overbaugh, 2001) سىماعيى الفسى  ، و ا 
وأسىىىاليع  الدراسىىى ( والتىى  تودىىىمت إلىى  عىىىدم وجىىود عبلقىىىة ارتبا يىىة بىىىي  التحدىىيى 2228)

   التعمم.
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 وتفسريها: الزابعنتائج الفزض  -4

يالتمىف اإلسىيام النسىب  لتفتىيبلت أسىاليع الىىتعمم ال عمى  أنىو: " الرابىعفىرت اليىنه 
 ".الذكاء االنفعال تفاوت  ف  التنب  بالتحديى الدراس  ل بلع المرحمة اإلعدادية م

 تحميىى االنحىدار المتعىددولمتحس  م  دحة ىذا الفرت إحدائيًا قام الباحثىا  بىسجراء 
 (Stepwise  Regression Analysis) ب ريسة إتافة وحذف المت يىرات تىدريجياً  التدريج 

سىاس ارتبا يىا حيث يسوم عم  إلدالاى المت يرات )أساليع التعمم المفتمة( مت يرًا مت يىرًا عمى  أ
( حيث يالتار ف  كىى ال ىوة أعمى  المت يىرات المسىتسمة تىأثيرًا الدراس )التحديى  بالمت ير التابع

كمىىا يوتىى  وارتبا ىىًا بىىالمت ير التىىابع بعىىد حىىذف أثىىر ارتبا يىىا بىىالمت يرات المسىىتسمة األالىىرى 
 الجدوى التالي:

 ( 8جذٔل )

ٔانًرغٛش  نًسرقهح )أسانٛة انرؼهى انًفضهح(نهًرغٛشاخ ا انرذسٚجٗ ٕٚضح ذحهٛم اإلَحذاس انًرؼذد

 (انذساسٗانراتغ )انرحصٛم 

انًرغٛش 

 انًسرقم

قًٛح 

 انثاتد

يشتغ يؼايم 

االسذثاط 

 R²انًرؼذد 

انرغٛش فٗ يشتغ 

يؼايم االسذثاط 

 R²انًرؼذد 

قًٛح 

يؼايم  

 تٛرا

 قًٛح 

"T نًؼايم "

 االَحذاس

انُسثح  قًٛح

 انفائٛح

 "F" 

 يسرٕٖ 

انذالنح 

 ٛحاإلحصائ

أسهٕب انرؼهى 

 انشًٕنٗ

0.442 0.806 0.805 0.898 40.651 2651.601 0.000 

المت يىر الىذى أسىيم أ   السىاب جىدوى نتائج تحميى االنحدار المتعىدد فى  اليتت  م  
أحىدث أسىموع ، حيىث الشىمول ( ىىو أسىموع الىتعمم الدراس ف  تباي  المت ير التابع )التحديى 

%( 62. 8( وذل  بنسبة إسىيام مسىدارىا )2.628وقيمتو ) (R²)ره تباينًا مسدا الشمول التعمم 
المحسىوبة لتحديىد  (F)(، حيث بم ت قيمة النسبة الفائية الدراس ف  المت ير التابع )التحديى 

(، وكىذل  2.20( وىي قيمة دالة إحدائيًا عند مستوي أقى م  )0852.822داللة االنحدار )
( وىىي قيمىة دالىة 22.852سوبة لتحديىد داللىة االنحىدار )المح (T) النسبة التائيةبم ت قيمة 

 الشىىمول ، ممىا ي كىىد قىوة االرتبىىا  بىي  أسىىموع الىتعمم (2.20إحدىائيًا عنىد مسىىتوي أقىى مىى  )
 الدراسىى ، ومىى  ثىىم يمكىى  التنبىى  بالتحدىىيى اإلعداديىىةلىىدى  ىىبلع المرحمىىة  الدراسىى والتحدىىيى 

، وتكىىو  دىىي ة المعادلىىة اإلنحداريىىة ل الشىىمو درجىىاتيم عمىى  أسىىموع الىىتعمم  ىلىىدييم مىى  الىىبل 
 التنب ية الدالة عم  التنب  كالتال :
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 الشمول أسموع التعمم  (2.686)+  0.442=  الدراس التحديى 
وتشىىىير المعادلىىىة السىىىابسة إلىىى  أنىىىو كممىىىا ارتفعىىىت درجىىىة المىىىتعمم فىىىي أسىىىموع الىىىتعمم  
أىميىىة أسىىموع الىىتعمم  وىىىذا ي كىىدوالعكىىس،  الدراسىى ارتفعىىت درجتىىو فىىي التحدىىيى  الشىىمول 
 .والتنب  بو الدراس ومدى إسيامو ف  التحديى  الشمول 

ف  توء تفاوت المتعممي  ف  قىدراتيم وامكانىاتيم وىىو مىا ىذه النتيجة  تفسيرويمك  
 الشىمول أسىموع الىتعمم  ىذا جعى  بلع عينة الدراسة الحالية يفتمو يسم  بالفرو  الفردية 

   ثناء التعمم.أ أسموع التعمم التحميم ع  
، وأسىىامة الحىىازم  (225: 2200عدىىام ال يىىع ) كىىى مىى  وفىى  ىىىذا الدىىدد يشىىير

سىىاليع التىى  يسىىتالدميا ال ىىبلع فىى  الىىتعمم ويفتىىمونيا ( إلىى  أ  األ082: 2202ورالىىرو  )
درارًا ف  تعمميم تجعميم ، وتزيد م  دافعيتيم لمتعمم، كما تجعميم يديرو  مواقىف أكثر مثابرة وا 

لىدى  الدراسى التحدىيى  ممىا يزيىد مى  كثر كفاءة وتأثيرًا وفعالية )أسىاليع الىتعمم(التعمم بشكى ا
 .ال بلع

 ,Minotti)مينىوت   :أمثىاىوتتف  ىذه النتيجىة مىع نتىائج بعىت الدراسىات والبحىوث 

كسيو (2005 (، بنىدر الشىريف 2202مدى ف  أبوزيىد )، (Wang & XU, 2005)، وانج وا 
مى   الدراسى  بالتحدىيىتى  أشىارت إلى  إمكانيىة التنبى  ( وال2200عدام ال يىع )(، و 2200)

    البلى تفتيبلت أساليع التعمم.  
 الددراسى تأثيرًا دااًل ف  التنبى  بالتحدىيى  فيو ال يشكى التحميم التعمم  أسموعأما ع  

 المحسىوبة لتحديىد داللىة االنحىدار (T)عينة الدراسة، حيث بم ت قيم النسبة التائيىة  لدى أفراد
   .الدراس دى إل  حد الداللة ف  التنب  بالتحديى لم ي ووىذا معناه أن(، 2.522-)
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 التوصيات واملقرتحات:

 )أ( التوصيات: 

 في توء نتائج الدراسة وتفسيرىا يمك  تسديم مجموعة م  التوديات كما يمي:      
إعىىادة النفىىر فىىي السياسىىة التعميميىىة وأىىىدافيا مىى  الىىبلى تعىىديى فىىي المنىىاىج و ىىر   -0

لىىدى  تفتىىيبلت أسىىاليع الىىتعممتىىدريس ونفىىم التسىىويم واالمتحانىىات بمىىا يىىتبلءم مىىع ال
 المتعممي .

بىىسبراز  المعممىىي  بالمىىدارس اإلعداديىىةمىى  زيىىادة وعىى  السىىائمي  بالتىىدريس الحاجىىة ل -2
 .بي  ال بلع ومساعدتيم عم  فيميا الذكاء االنفعال االالتبلفات ف  

 ار ما أسىفرت عنىو نتىائج الدراسىة الحاليىة وفى  بناء البرامج التربوية والتعميمية ف  إ -2
المرحمىىىة لىىىدى  ىىىبلع  الدراسىىى تىىىوء التىىىأثير الىىىداى ألسىىىاليع الىىىتعمم عمىىى  التحدىىىيى 

 .اإلعدادية

 )ب( مقرتحات بإدزاء حبوخ مستقبلية: 

 في توء نتائج الدراسة وتفسيرىا يمك  اقتراح مجموعة م  البحوث كما يمي:      
لىىدى  الىىذكاء االنفعىال ي  أسىاليع الىىتعمم المفتىمة ومكونىات نمذجىة العبلقىة السىىببية بى -0

 .اإلعدادية بلع المرحمة 

لىدى  ىبلع  الدراسى وأثىره فى  التحدىيى  الذكاء االنفعال فعالية برنامج تدريب  لتنمية  -2
 .المرحمة اإلعدادية

 ذوى دعوبات التعمم. المرحمة اإلعداديةأساليع التعمم المفتمة لدى  بلع  -2

 املزادـــع:

 أواًل: املزادع العزبية:

توجيات اليدف وأسالالي  الالتملم فالى ع متيمالا بالتحااليل امىالاديمى  (:2222إبراىيم إبراىيم أحمد ) .1
، 72لدى ط   ىلية التربية "دراسة تنبؤية"، مجلالة ىليالة التربيالة، جاممالة عالين االمس، المالدد 

 .58 – 33الجزء الثالث، ص ص: 
أسالالي  الالتملم وأساللو  الترىيالر  (:2228ال  عبىدالم مع )أحمد عبد الرحم  عثما ، والسىيد الفتى .7

االختبالالالارى فالالالى ضالالالوء ىالالالل مالالالن الجالالالنس والتخاالالالص والتحاالالاليل الدراسالالالى لالالالدى طالالال   ىليالالالة 



 و1024أكرٕتش( 38ــ  انؼذد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 282 - 

 – 165، أبريالل، ص ص: 27، المالدد 12التربية، مجلالة ىليالة التربيالة، جاممالة بنيالا، المجلالد 
772. 
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، أبريالالل، ص 7، المالالدد 12دراسالالات تربويالالة واجتماعيالالة، ىليالالة التربيالالة، جاممالالة حلالالوان، المجلالالد 
 .357 – 333ص: 

أسالالالي  الالالتملم  (:2202امىىد جىىاىي  )أسىىامة محمىىد الحىىازم ، محمىىد أبىىو الفتىىوح حامىىد، وجمىىاى ح .3
المرضلة لدى ط   جاممة طسية وع متيا بممدالتيم االىاديمية، مجلة دراسالات عربيالة فالى 

، أغسالطس، ص 1، الجالزء 75التربية وعلم النرس، تادرىا: رابطالة التربالويين المالر ، المالدد 
 .127 – 162ص: 

للمالالالع وع متيالالالا ب سالالالالي  الالالالتملم لالالالدى أنمالالالاط السالالاليادف الناالالالرية  (:2202أسىىىماء عبىىىدالالال  كامىىىى ) .8
طالالال   ىليالالالة التربيالالالة، رسالالالالة ماجسالالالتير غيالالالر مناالالالورف، ىليالالالة التربيالالالة بالسالالالويس، جاممالالالة منالالالاف 
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Summary 

           The present study aimed to examine how different preferences 

learning styles among students in the preparatory stage depending on 

emotional intelligence, and gender, and the disclosure of the relationship 

between the preferences of learning styles and academic achievement for 

students of the preparatory stage Mrtfie and middle and low emotional 

intelligence, in addition to the disclosure of the relative contribution to the 

preferences of learning methods in prediction academic achievement of 

students at the junior high and middle Mrtfie and low emotional 

intelligence. 
          The study sample consisted of basic (200) students of junior high 
school students, for the academic year (2013-2014 AD), has reached an 
average age of time (13.86) years and a standard deviation of (0.78) years. 
          Using a scale of preferences learning methods in the light of the 
model Dunn, as well as a measure of emotional intelligence are two of the 
preparation/ researcher, led the study results from the lack of significant 
differences statistic in the Preferences learning styles according to the 
model Dunn between the mean scores of students are low- and middle and 
Mrtfie emotional intelligence middle school, lack of statistically significant 
differences between the sexes in the learning styles favorites (analytical, 
and totalitarian), having a correlation function at the level (0.01) between 
academic achievement and learning styles favorite among students in the 
preparatory stage Mtfawty emotional intelligence , different relative 
contribution to the preferences of learning methods in predicting 
academic achievement where shares learning style totalitarian variation of 
the dependent variable (academic achievement) Ptbaena amount of (R ²) 
and value (0.806) and the rate of contribution of (6.80%) in the dependent 
variable (academic achievement), and the value of the ratio alpha (F) 
calculated to determine significance regression (1652.602) which is the 
value of a function at the level of less than (0.01), as well as the value of the 
ratio of (T) calculated to determine significance of regression (40.652), a 
value statistically significant at the level of less than (0.01), which confirms 
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the strength of the link between learning style totalitarian and academic 

Achievement. 

 
 


