
 
 كلية التربية      

      المجلة التربوية      

 **           * 

 الذكاء األخالقى فى عالقته

 بتوجهات أهداف اإلنجاز لدى طالب كلية التربية بسوهاج 

 

 إعداد

 سحر حممود حممد عبد الاله / د

 مدرس علم النفس التربوى
 جامعة سوهاج -كلية التربية

 

 

DOI: 10.12816/EDUSOHAG. 2020. 

 :ملخص الدراسة باللغة العربية

 م0202ـ   مايو    الثالث والسبعون اجمللة الرتبوية ـ العدد 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

   



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

- 695 - 

 هدفت الدراسة إىل 

الدددءكاأل اقى  دددق وتوجددددال  هددددا  هددددال الدراسدددة الإاليدددة  لدددق معرادددة الع  دددة بدددي  
 ، والفدروق بيندمدا اد الدءكاأل اقى  دق اد  واإلندا  الءكور بي  الفروقوالكش  ع   ،اإلنجاز

، ومعرادة  مكانيدة التنبدا بالدءكاأل اقى  دق مد  ىد ت توجددال  هددا  توجدال  هددا  اإلنجداز
للدءكاأل اقى  دق، واسدتىدمل هدا  الدراسة الإالية  عددل الباإةدة مقياسدا ولتإقيق  . اإلنجاز
تكوندل عيندة الدراسدة و  (.0225)رشدوا  ربيد / سة مقياس توجدال  هدا  اإلنجداز  عددادالدرا
، بالفر ة الةانيدة شدعب ادبيدة بكليدة التربيدة (طالبة 506طالب،  506)طالبا وطالبة  062م  

وجود ع  ة  رتباطية موجبة دالة  إصداييا عندد مسدتوى وتوصلل الدراسة  لق  ،جامعة سوهاج
ودرجدداتدم علددق  الددءكاأل اقى  ددقبددي  درجددال الطدد ب علددق اقبعدداد الفرعيددة لمقيدداس   2025

وكددءلب بددي  درجدداتدم الكليددة علددق  ،(اإلإجددام/تقددا اإل و  م،اإل دددا/تقددا اإل (تقددا بعدددى  هدددا  اإل 
 عدم وجود ادروق ءال علق هءي  البعدي ، و ظدرل النتايجودرجاتدم  الءكاأل االى  قمقياس 

الفرعيدة  ، وكدءلب ادق اقبعدادالدءكاأل اقى  دقادق ( ءكور،  نا )ترج   لق النوع  داللة  إصايية
 بعدداد توجدددال  هدددا   اددق( نددا اإل ءكور، الدد) بددي اددروق ءال داللددة  إصددايية  كمددا وجدددل ،لدد 

 هددددا  لصدددالإل اإلندددا  وادددق ) اإلإجدددام/اإل ددددام،  هددددا  اإلتقدددا /اإلتقدددا  هددددا  )اإلنجددداز
  هددددا و  اال ددددام،/تقدددا اإل  هددددا      النتدددايج  وضدددإل كمدددا ،لصدددالإل الدددءكور اإل ددددام/اقداأل
 .اقى  ق الءكاأل اق الإادةة التغيرال م % 6500 تفسرا  إجاماإل/تقا اإل 

ط ب كلية التربية   - هدا  اإلنجازتوجدال -الءكاأل اقى  ق  :الكلمال 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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 :قدمةم

وانعكدس ءلدب  مجتمعاتنا، القيم اقى  ية اق تراج  منظومةنوال اقىيرة لوإظ اق الس
بالسلب علق العمليدة التعليميدة، اتراجعدل اقى  يدال لددى مجموعدة واسدعة مد  الطد ب سدواأل 

 .اق المدارس  و اق الجامعال
 إيد ، اقى  د  الدءكاأل نظريدة صدياةة اد  Borba (2001)  ت  لدقالفضد ويعدزى

 .اقى    التآكت علي  طلقل  ، والتق الغربية المجتمعال قا  اقى   قالتدنظاهرة  الإظل
 يكدو  بإيد  الىطدأ، م  الصواب القدرة علق ادم"بأن   Borba ((2001:4وتعرا  

  ”. ى  يا صإيإة بطريقة للتصر   ى  ية تداع   ناعال الفرد لدى

ولقددد تناولدددل دراسددال عديددددة الدددءكاأل اقى  ددق ادددق ع  تددد  بددبع  المتغيدددرال، القدددد 
 اقى  د  الدءكاأل بدي  موجبدة ارتباطيدة  لدق وجودع  دة  Borba(2001) توصدلل دراسدة 

 وجدود Kindlon& Thompson(2002) ، و وضدإل دراسدةالمدراهقي  ىلدد الدءال وتقددير
 ظددرل نتدايج دراسدة كمدا العدام،  الءكاأل ومستويال اقى    الءكاأل بي  موجبة ارتباطية ع  ة
 االجتماعيدة والةقدة اقى  د  الدءكاأل بي  موجبة ارتباطية ع  ة وجود( 0255)العباس ةازى 

  لدق وجدود ع  دة ارتباطيدة موجبدة بدي  (0252 ) الزهيدر مإس  المتبادلة، وتوصلل دراسة 
 Hoseinpoor& Ranjdoost االجتمداع ، و وضدإل دراسدة  اقى  د  والتسدامإل الدءكاأل

اقى  د ، وكشدفل  والدءكاأل اقكداديم  التإصديت ع  دة ارتباطيدة موجبدة بدي  وجود  (2013)
  يجداب  كماشدر جداألل اقى    للءكاأل الكلية الدرجة     Farhan, et al. (2015)دراسة

 .النفسية للرااهية
عمدار ) :كدت مد  دراسدال  شدارل القد ، ما ع  الفروق اق الءكاأل االى  ق واقا للنوع

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

كدت  تقدراسد ل وضدإ بينمدا ،ندوعلل تعدزى اقى  د  الدءكاأل اد   إصدايية داللدة ءال ادروق
 داللدة ءال ادروق وجدود  (.0255لميداأل زةيدر وةداير مدددى،  ؛ 2010، يالطدامدريم ):مد 

 :تق كدت مد ، ادق إدي   شدارل دراسدالدءكور لصدالإل ندوعلل تعدزى اقى  د  الدءكاأل اد   إصايية
 وجدود لدق ( 0255وىيريدة  إمدد ، نإيلدق علدق ؛0256رومد  وجمدات الىالدد ، رهدام  بدو)

 .اإلنا  لصالإل للنوع تبعا   اقى    الءكاأل ا   إصايية داللة ءال اروق
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، لمدا لد  مد  ويعد الءكاأل اقى  دق المنقدء للمجتمعدال مد  التفكدب واالنإد ت اقى  دق
 همية كبيرة اق الإفاظ علدق هويدة المجتمد ، اددو يعتبدر بمةابدة الر يدب علدق سدلوب الفدرد ادق 
المجتمدد ، وهددو المسدديطر والمددتإكم والضددابط اددق هددءا السددلوب علددق مىتلدد  المراإددت العمريددة 

 دة والتعليمية للفرد، وىاصة اق المرإلة الجامعية، لما يإتل  التعلديم الجدامعق مد  مكاندة مرمو 
  علق عاتق   عدداد الشدباب بي  مىتل  المراإت التعليمية، قن  يمةت  مة السلم التعليمق، ويق

 .وتسليإ  بالقيم واقى ق اإليجابية علق الندو  بالمجتم القادر 
الجامعدة تسدعق و  ،قالجدامع التعلديم عليد  يقدوم ىالدء سداساق الجامع  الطالب ويعتبر

دا بشدري ا مصددر ايمةلدو  الدءي   ،ومددارال ط بددا  درال تنمية  لق  هايلدة طا دة ، ويشدكلو هام 
 نإدو دااعيدتدم وتوجيد  وتنمية شىصياتدم، ،المعراية  دراتدم تنمية يإتم مما ،المجتم  لتنمية
 (.521، 0255 بو ةالق،عطا  )م التعل

المىتصددي  ادد  المجددات  بددت مدد  واسدد  ق مفدددوم دااعيددة اإلنجدداز ب هتمددام إظددولقددد 
 ،وإتدق ان  قت ىد ت القدر  الماضدإي  توالدل اقبإدا  اد  هدءا المجدا ،وعلم النفس ىالتربو 

، إيدد  دااعيدة اإلنجداز ةالدامدة اد  دراسد ق إدد المنداإ توجددال  هددا  اإلنجدازويمةدت منإدق 
 المإداوالل إددى   Goals Orientation Theory  اقهددا  ددالتوج نظريدة تعتبدر

 .قاقكاديم اإلنجاز دااعية وتفسير لشر  المعاصرة
متكام  م  المعتقدال ع  منظما و وتقدم نظرية توجدال  هدا  اإلنجاز نمطا 

اقةرا ،  و اقسباب العامة ل نجاز، باإلضااة  لق المإكال التق يستىدمدا الفرد للإكم 
   (.McGragor,2001,5)&Elliot داأل الناجإلعلق اق

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

2006;Greene et al.,2004; Valle  et al.,2003)  رتبداط بعد  توجددال   لدق 
 ،الددددءات  واإلكتفدددداأل، الةقددددة بددددالنفسلتإصدددديت الدراسدددد ، و ا :تمةدددد مدمددددة متغيددددرال  باهددددداق

 .واإلستمتاع بالتعلم
قدد توصدلل دراسدة ا ،واقدا للندوع   اإلنجداز هددا ددالتوجالفروق ادق بد وايمدا يتعلدق

(Moreno et al.,2008)  متوجددة نإدو اقداأل    هددا ظددار  كةر مي   لدق  لق    الءكور
 ;pajars&Cheong,2003:) ال كددت مدد شددارل دراسدد  لددق مدد  اإلنددا ، بينمددابصددورة  ع
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wilkins,2006  (Gable,2001;  للتوجدد  نإددو المدمددة و     اإلنددا   كةددر مددي  لددق   
 .قاإلإجامو   مقااال د الءكور  كةر مي  للتوج  نإو اقداأل بنوعي 

عةددرل الباإةددة  يتعلددق بالع  ددة بددي  الددءكاأل اقى  ددق والدااعيددة ل نجدداز، اقددد  مدا ايمددا
 Najafian, et al. (2014) اجنبية وهق دراسدةإداهما   -علق إد علمدا –علق دراستي  

التق تناولل دراسة هءي  المتغيدري  لددى  عضداأل هييدة التددريس، واقىدرى عربيدة وهدق دراسدة 
التددق تناولددل الددءكاأل اقى  ددق والدااعيددة ل نجدداز لدددى طدد ب جامعددة ، (0259) هددانق الجددرا 

وتوصددلل الدراسدتا   لددق وجدود ع  ددة ارتباطيدة موجبددة بدي  الددءكاأل العدي  للعلددوم والتكنولوجيدا، 
 .اقى  ق والدااعية ل نجاز

 إددى  Goals Orientation Theory   اإلنجداز  هددا ددالتوج نظريدة وتمةدت
ومد  عددم عةدور الباإةدة علدق  ،اقكداديم  اإلنجداز دااعيدة وتفسدير لشدر  المعاصدرة المإاوالل

تتضدإل الإاجدة  لدق دراسال تناولل الع  ة بي  الءكاأل اقى  ق وتوجدال  هددا  اإلنجداز،   ى
  . جراأل الدراسة الإالية للكش  ع  الع  ة

 :مشكلة الدراسة

الندواإق  اد  انإدار ملإدوظ  م  ىاصة، العربية ومجتمعاتنا عامة، المجتمعال تعان 
 شدرايإل كاادة قاد اقادراد سلوب علق سلبيا  ةر مما اقى  ية، وةياب مظاهر االلتزام اقى  ق،

يجعلندا نددتم بدراسدة  وهدءاى  دق علدق الماسسدال التعليميدة، وانعكس هدءا الىلدت اقالمجتم ، 
الددءكاأل االى  ددق، للتعددر  علددق طبيعتدد  ودراسددة ع  تدد  بددبع  المتغيددرال التعليميددة، ومندددا 

ال الإديةددة مندددا، ومدد   برزهددا توجدددال التوجدددىاصددة التغيددرال المتعلقددة بالدااعيددة للددتعلم و 
 . هدا  اإلنجاز

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

، والغلظددة وةلبددة القسددوة اليددق،والتإددد  بأسددلوب ةيددر  لآلىددر سددواأل كددانوا  سدداتءة  و زمدد أل،
وراد  مبدد   وةلبدة اقندا والمنفعدة الشىصدية، نىدري ، ظدار التعاط  واالهتمام تجدا  اوعدم 

 . التسامإل، وةيرها م  الجوانب السلبية التق طر ل علق مجتمعاتنا
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تعتبر توجدال  هدا  اإلنجاز م  المتغيرال الدامة اد  عمليدة الدتعلم، إيد   نددا كما 
وليددددد ) تمكددددندم مدددد  تقيدددديم سددددلوكدمو  ،الطدددد ب للوصددددوت  لددددق  اضددددت نددددواتج الددددتعلمتدددددا  
 (.59: 0255منصور،

 اإلنجداز  اهدد ق    توجددال ا Valle et al. (2003) وم  ما  شارل  لي  دراسة 
 ، ممدا يمدددالمىتلفة تإدد ردود  اعات الط ب السدلوكية والمعرايدة بدنفس  ددر  دايددم التعليمد 

 . كةر نفعا لدى الط بلدعم سلوكيال 
 تناولتدا  -علدق إدد علمددا –علق دراسدتي  اقدط وم  عةور الباإةة وم  كت ما سبق، 

 (Najafian et al.,  2014 ;:الدءكاأل اقى  دق والدااعيدة ل نجداز، وهمدا دراسدتق كدت مد 
 اقى  دددق عددددم تنددداوت الدراسدددال السدددابقة للع  دددة بدددي  الدددءكاألومددد  ، (0259هدددانق الجدددرا ،

  .الدراسة الإالية جراأل ، تتضإل  همية وتوجدال  هدا  اإلنجاز
 :ويمك  تإديد مشكلة الدراسة اق الساات التالق

لدددى طدد ب كليددة  اإلنجدداز أل اقى  ددق وتوجدددال  هدددا مددا طبيعددة الع  ددة بددي  الددءكا
 التربية بسوهاج؟

 :ما يلق ويتفرع هءا الساات  لق
لدى ط ب كلية  اقى  ق، وتوجدال  هدا  اإلنجازالءكاأل  بي  ارتباطية ع  ة توجد هت -5

 التربية بسوهاج؟
 -ءكور)هت يىتل  الءكاأل اقى  ق  لدى ط ب كلية التربية بسوهاج باىت   النوع  -0

 ؟( نا 
لدى ط ب كلية التربية بسوهاج باىت   النوع  هت تىتل  توجدال  هدا  اإلنجاز -2

 ؟( نا  -ءكور)
هت يمك  التنبا بدرجال الط ب علق مقياس الءكاأل اقى  ق م  ى ت درجاتدم علق  -1

 مقياس توجدال  هدا  اإلنجاز بأبعاد  المىتلفة؟
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 :الدراسة أهداف
 :علق التعر   لق الإال  البإ  يدد 

لدى ط ب كلية التربية  الءكاأل اقى  ق وتوجدال  هدا  اإلنجاز بي  الع  ة طبيعة -5
 .بسوهاج

 .لدى ط ب كلية التربية بسوهاج الفروق بي  الءكور واإلنا  اق الءكاأل االى  ق -0
 .لدى ط ب كلية التربية بسوهاج الفروق بي  الءكور واإلنا  اق توجدال  هدا  اإلنجاز -2
مكانية التنبا بالءكاأل اقى  ق لدى ط ب كلية التربية بسوهاج م  ى ت توجدال   -1

 .نجاز هدا  اإل 
 :الدراسة أهمية

 :تنقسم  همية الدراسة الإالية  لق
   :النظرية األهمية:أوال

وهمدا الدءكاأل اقى  دق، وتوجددال  ،متغيراتددا  هميدة مد  ةإاليال الدراسة  همية تتضإل
لمدا لد  مد   هميدة بالغدة  ،مد  الموضدوعال المدمدة قاقى  د الءكاأل يعد إي  ، هدا  اإلنجاز

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

نجداز، وتسددم ادق تجعلندا نفكدر ادق السدبب وراأل اإل كءلب ا   توجدال  هدا  اإلنجاز 
 .زيادة الفدم للفروق بي  اقاراد اق هء  التوجدال

 شدريإة لددى نفسدية متغيدرال تتنداوت كونددا ، هميتددا الإاليدة الدراسدة تكتسدبكدءلب 
 .، وهق شريإة الطلبة الجامعيي وتقدم  المجتم  بناأل تمةت  ساسمدمة 

مد  ىد ت موضدوعدا الدءى يتنداوت الدءكاأل اقى  دق،  الدراسدة هدء كمدا تتضدإل اهميدة 
 دراسدة - الباإةدة علدم إسدب-لدم تتنداوت الدراسدال السدابقة  وتوجددال  هددا  اإلنجداز، إيد 

 .ي  المتغيري هء بي  الع  ة
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  :التطبيقية األهمية: ثانيا 

ادق اقبإدا   اداة لقيداس الدءكاأل اقى  دق، يمكد  االسدتفادة بدد تقدم الدراسدة الإاليدة 
 .المتعلقة بدءا المتغير

دراسددال يمكدد  لنتددايج الدراسددة الإاليددة    تةيددر البدداإةي  إلجددراأل مزيددد مدد  الكددءلب، 
 .، مما يسدم اق تقديم ادم  عمق لدماالمتعلقة بمتغيرى الدراسة

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

 :مصطلحات الدراسة

 :Moral Intelligenc األخالقي الذكاء
 القناعال م  مجموعة ى ت م  وءلب والىطأ، الصواب بي  للتمييز الفرد  ابلية وهو
 مقبولة بطريقة التصر  للفرد يتيإل الء  قالمعرا البناأل ا  اُىتزنل الت  اقى  ية والمعتقدال
 (Borba, 2001:4).و انونيا  اجتماعيا

 مقيداس ادقيإصدت عليددا الطد ب  التد بالدرجدة  الإاليدة الدراسدةق اد  جراييدا وُيعدر 
التسدامإل، لعطد ، ، االإترام، اضبط النفسالتعاط ، الضمير، )الءكاأل اقى  ق بأبعاد  السبعة 

 .المعد اق الدراسة الإالية (العدالة
 :Achievement Goal Orientations توجهات أهداف اإلجناز

مدد   تقددا  للمعددار   بأندددا مددا يأمددت الفددرد تإقيقدد  مدد  ىدد ت سددلوك  اإلنجددازىوُتعددر  
والمدارال الجديدة،  و الإصوت علق  إكام مقبولة م  انىري ،  و تجنب االإتمداالل السدلبية 

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

 مقيداس ادقيإصدت عليددا الطد ب  بالدرجدة التد  الإاليدة الدراسدة اد   جراييدا عدر تُ و 
 .المستىدم اق الدراسة الإالية، بأبعاد  اقربعة توجدال  هدا  اإلنجاز
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 :طار النظرىاإل

 :Moral Intelligenc ىاألخالق الذكاء

   االهتمام بالنواإق اقى  ية  مر مطلوب، كما    العمت علق ةرس القيم الىلقية 
كت زما  ومكا ،  ال    التأكيد علق اقى  يال  اق النفوس البشرية  مر مستإب اق

واإلنسانيال اق العصر الإالق  صبإل ضرورة ملإة، بت  صبإل  مرا واجبا يتطلب تكات  جمي  
 اراد المجتم ، للقضاأل علق اإلنإ ت اقى  ق، ولمواجدة تلب الإم ل الشرسة التق تروج 

 .ير هويت لمساوا اقى ق، والتق تدد  لتشوي  المجتم  وتغي
كةيدر لقد إظق موضوع الءكاأل باهتمدام واسد  مد   بدت علمداأل علدم الدنفس، وإداوت الو 
 Micheleوتعدد  .وظددرل نظريدال متعدددة، ووجددال نظدر متبايندة لمإاولدة تفسدير تعريفد ، 
Borba  رايدددة نظريددة الددءكاأل اقى  ددق، القددد  امددل بطددر  منظددور جديددد  طلقددل عليدد  الددءكاأل

التعدداط ، الضددمير، الددتإكم الددءاتق، االإتددرام، العطدد ، : سددب  اضددايت هددقاقى  ددق، اددق  طددار 
 التسامإل، العدالة

 الصواب القدرة علق التمييز بي " هوالءكاأل اقى  ق      Borba (2001:4) رىوت
 مقبولدة صدإيإة بطريقدة للتصدر   ى  يدة تداعد   ناعدال الفدرد لددى يكدو  بإيد  والىطدأ،

 ".اجتماعيا و انونيا
يقدم  انباأل م   دوة متمةلة ادق السدلوب  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  علق القدرة"بأن  ق اقى   الءكاألتعري   كءلب يمك 
 (.002 :0229 طامق، يفةنا) "الىلقية واقوامر والنواهق بالقيم وااللتزام واستيعاب ، ادم 

لفددم   الفدرد  ابليدة" ق يمةدتاقى  د الدءكاأل    (55 :0252) تنواد مإمدد ويوضدإل 
 بنايد  اد  اقى  يدة والقناعدال المعتقددال مد  مجموعدة تدواار ىد ت مد  الىطدأ مد  الصدواب
 ."صإيإة بطريقة م  التصر  تمكن  المعرا 

 بمدا االلتدزام علدق  ددرة الفدرد" ند    لق( 55: 0256) عبد اللطي  عبد الكريم ويشير
  ".واجتماعيا اديني مقبوت هو
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 علدق الفدرد  ددرة" قاد يتمةدت قاقى  د    الدءكاأل (269: 0256)ويرى سامإل إدااظ 
 للمبدادا اموااقد هدءا السدلوب يصددر بإيد  يصددر ،     بت عن  والمسيولية ك سلو  قا التإكم
 ."كااة اإلنسانية المجتمعال ضمير قا واستقرل السماوية اقديا    رتدا قالت اقى  ية والقيم

القدرة العقلية التق تإددد للفدرد كيد  يمكد     "بأن  Lennick (2011:17) ويعرا  
  ."نسانية، وتساعد  علق ادم الصواب والىطأيتإلق بالمبادا اقى  ية اإل 

يشدير  لدق  اقى  د  الدءكاأل مفددوم  لدق   ( 165: 0259) الجدرا  ويشدير هدانق
 مد  الفدرد  ليددا يسدتند التد  اقى  يدة واقسس للمبادا الإياتية الموا   ا  الفعل  التطبيق"

 ".والىطأ الصواب بي  تمييز  ى ت

بأنددد   ددددرة الفدددرد علدددق اسدددتىدام عقلددد  لفددددم الصدددواب مددد  الىطدددأ، تعراددد  الباإةدددة و 
 . الإياتية واقا لدءا الفدمقة  ى  ية اق مىتل  الموا   بطريوالتصر  

 :مكونال الءكاأل االى  ق
وتعمدت  للفدرد، قاقى  د اقساس ، تشكتسب  اضايت جوهرية يتضم  الءكاأل اقى  ق

القيميدة، وتجعلد  يتصدر   منظومتد  تشدكيت شىصديت  وتإصدين  مد  الرءايدت، وإمايدة علدق
التعداط ، الضدمير،  :هد  الفضدايت وهدء  ،ادمد  للصدواب والىطدأبطريقدة  ى  يدة بنداأل علدق 

ة، وايمدددددددا يلدددددددق شدددددددر  لددددددددء  ، التسدددددددامإل، العدالدددددددالعطددددددد ، االإتدددددددرام، الدددددددتإكم الدددددددءاتق
 .(Borba,2001:3-4):الفضايت

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

 (:Conscience) الضمري -0

  .الصوابالىير و  اعت  لق اإلنسا  يوج  ىالء قالداىل الصولبأن   ُيعر و 
 :(Self-Control) النفس ضبط -3

 .ويشير  لق القدرة علق ضبط الفرد لسلوك  وسيطرت  علي 
 :  Respectاالحرتام -4
 انىري ، شأ  م  ما يقلت كت ع  االبتعادو  انىري ، واإترام الءال اإترام  لق ويشير       
عطاأل   .للجمي   يمة وا 
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 :Kindness ))   العطف -5      
، وتىفيد  بددم والر ادة علديدم، واإلشدفاق، بسدعادة انىدري  ظددار االهتمدام  وتعندق

 . معاناتدم
 Forgiveness: حالتسام -6     

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

 Fairness: ةالعدال-7     
 دو  تمييدز، ادراداقجميد   بدي  والمسداواة، انىري  بطريقدة عادلدةمعاملة  تشير  لقو 

  .اقإكام  صدار  بت لآلىري  اإلصغاألو 
التعدداط  يمةددت القدددرة علددق ادددم مشدداعر وإاجددال انىددري  وتلىيصددا لمددا سددبق ادد   
ظدار االهتمام بدا والتفاعت معدا ويشدير الضدمير  لدق مجموعدة القديم العليدا الموجدودة لددى  .وا 

ويقصد بضبط الدنفس  ددرة ق الطريق الصإيإل، علق البقاأل اعد  الفرد التق تدءب سلوك  وتسا
ويتمةدت  .القيدام بدأى عمدتالفرد علق الدتإكم ادق تصدراات ، والسديطرة علدق ءاتد ، والتفكيدر  بدت 

 .لطريقدة التدق نإدب    يعاملوندا بدداباملتندا للنداس نفسدنا ولآلىدري  ومعااالإترام اق تقديرنا ال 
بددددداأل االهتمددددام بشددددأ  مشدددداعر انىددددري ، والرةبددددة اددددق ىدددددمتدم   تمةددددت اددددقاي عطدددد  مددددا ال

ويشددير التسددامإل  لددق تقبددت انىددر دو   ى  .تدم، والإددرع علددق سددعادتدم وراإددتدمومسدداعد
ويقصدددد بالعدالدددة معاملدددة الجميددد   .عددد   ىطدددايدمعددد  انىدددري  والتجددداوز  اعتبدددارال، والعفدددو

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

وم  ى ت ما سبق ن إظ    هء  الفضايت السب  تشكت بناأل الدءكاأل اقى  دق، وهدء  
وم مددا هددو ىطددأ وةيددر السددمال تمةددت مددا يإتاجدد  الفددرد ليقددوم بمددا هددو صددواب و ى  ددق ويقددا

 .  ى  ق
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 :Achievement Goal Orientations وجهات أهداف اإلجنازت

ىيرة االعتماد علق نظرية توجددال  هددا  اإلنجداز كأسداس بد  الباإةو  اق الفترة اق
، اإلنجداز دااعيدة   هدم النظريدال المفسدرة لُتعدد مد  نددا إيد للبإ  ع  الفدروق ادق الدااعيدة، 

 .را  التق تإرب السلوبسباب واقةبتإديد اقتدتم قندا 
تمةدي ل معرايدة لمدا "هدق   هدا  اإلنجداز وتفتر  نظرية توجدال  هدا  اإلنجاز   

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

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

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

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

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

اإلنجازى م   تقا  للمعار  والمدارال الجديدة،  و الإصوت علق  إكدام مقبولدة مد  انىدري ، 
 . " و تجنب االإتماالل السلبية للتعلم،  و تفادى ظدور العجز

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

الفدرد مد    ركز نظرية توجدال  هدا  اإلنجاز علدق الددد   و السدبب الدءى ينشدد تو 
ق  ند  لديد  دااعيدة نظرية كيفية للدااعية، ابدال م  النظر  لق الفرد علد تإصيت مدمة ما، ادق

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

المقاصد السلوكية المإددة لفددم الطد ب " ويشير مفدوم توجدال  هدا  اإلنجاز  لق 
أةيرال ءال الصدددلة للتدددا لنشددداطال الدددتعلم وانددددماجدم ايددددا، وتعتبدددر هدددء  اقهددددا  وسددديطامدم

وتتضم  جوانب عقليدة ووجدانيدة وسدلوكية تعبدر عد  نشداط  ،ومو   التعلم بىصايع المتعلم
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متبايندددة ل نشدددغات  بامىتلفدددة، و سدددبا ة نجازيددد اسدددبيت تإقيدددق الددددد ، وتمةدددت  اكدددار ق الفدددرد اددد
 .(551: 0221، ن اجالفر السيد الشربين  و هانم )"بالتعلم

كمددا    هددءا المفدددوم ال يقدددم نمطددا  متكددام   ومنظمددا  مدد  المعتقدددال عدد  اقةددرا   و 
للإكدم علدق اقسباب العامدة لننجداز اقدط، بدت يقددم المسدتويال والمإدب الدءى يسدتىدم  الفدرد 

 هدددا  اإلنجدداز عبددارة عدد      اإلنجدداز نظريددة توجدددال  هدددا  تفتددر و ، الندداجإل  يضددااقداأل 
مددروا  ) مبابدم قداأل المدددام المطلوبددة مددندتمةددي ل معرايددة لمددا يإدداوت اقاددراد  نجدداز ، و سدد

  (.215: 0252، الإربق
بأندددا مجموعددة االعتقددادال إددوت اقسددباب  توجدددال  هدددا  اإلنجدداز وتعددر  الباإةددة

  .تدا  الفرد إلنجاز مدمة ما الكامنة التق
 :توجدال  هدا  اإلنجاز مكونال

 ركدزلقد صدنفل توجددال  هددا  اإلنجداز  لدق نمداءج ةناييدة وة ةيدة ورباعيدة، اقدد ل
 تلدب مد  شدكلي  علدق ى  ،وءج الةندايق لتوجددال  هددا  اإلنجدازالنمد قعلد التقليديدة نظريدةال

  performance) اقداأل و هددا  ،( (Mastery goalsاإلتقدا   هددا  :همدا اقهددا ،
goals). هددا   مدا ،، وتإسي  القدرة وتطوير الكفداألةالمدمة ب تقا   اإلتقا   هدا  دتموت  
وكد  الندوعي  مد   ،مقارنة  داأل الفرد بأداأل انىري   ظدار الكفاألة م  ى ت علق اتركز اقداأل

 (.(Dweck,1986; Nicholls,1984هءا النموءج تعد  هدا    دام  قاقهدا  ا
وا  ضوأل ءلب ا   الط ب  صدإاب  هددا  اإلتقدا  يركدزو  علدق الدتعلم لدءال الدتعلم 

 يركددز، بينمددا (كالجدددد  و كميددة المددءاكرة)ضددع  جددددهم قشددياأل داىليددة  رجدداع  ويميلددو   لددق
 ال يركزو  علدقو ، رضاهمكسب نىري  وكيفية  لق االنظر الط ب  صإاب  هدا  اقداأل علق 

 .(59: 0255وليد منصور،) العمت لءال العمت قالمطلوب للنجا  ا
 قالتد اإلتقدا   هددا  علدق اشدتمت والدء  ،قالدرمد قالة ةد النمدوءجةم ظدر بعد ءلب 

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

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

تركز  قاقهدا  الت قوه: Goals  Avoidance Masteryاإلإجام/  اإلتقا هدا   .0
 .التعلمعدم سوأل الفدم،  و تجنب  و تجنب  عدم  تقا  المدمة، تجنب قعل

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

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

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

 :زات أهداف اإلجناأهمية توجه

العمليددة التعليميددة، نظددرا الرتباطدددا     توجدددال  هدددا  اإلنجدداز لدددا  هميددة كبيددرة اددق
 ): بتإقيددق مسددتويال مرتفعددة مدد  التإصدديت الدراسددق، إيدد   شددارل نتددايج دراسددال كددت مدد 

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

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

 قتسددم ادنجداز توجدال  هدا  اإل     Pintrich 2003))و وضإل دراسة ،والعميق قالسطإ
رتبدداط ا Liaw, et al.(2007)دراسددة ظدددرلكمددا   ،تإقيددق التوااددق الدراسدد  وإمايددة الددءال

الةقددة بددالنفس واإلكتفدداأل و سددتمتاع بددالتعلم الا نفعدداالل  يجابيددة مةددتا  باهدددبعدد  توجدددال اق
تإددد ردود  هددا  اإلنجداز    توجددال  (Valle, et al. 2003)  دراسدة توصدللو ، قالدءات

 .قمعراية بنفس  در  دايدم التعليم اعات الط ب السلوكية وال
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 :فروض الدراسة

ادق ضددوأل مشددكلة الدراسددة الإاليددة ومتغيراتددا، ونتددايج الدراسددال السددابقة، تددم صددياةة 
 :ارو  الدراسة الإالية كالتالق

الددءكاأل بددي  درجددال الطدد ب علددق مقيدداس    ددة ارتباطيددة ءال داللددة  إصدداييةال توجددد ع-5
 .توجدال  هدا  اإلنجازياس االى  ق ودرجاتدم علق مق

 مقيداس اد  واإلندا  الدءكور متوسدطال درجدال بدي   إصدايية ادروق ءال داللدة توجدد ال-0
 .ط ب كلية التربية بسوهاج لدىالءكاأل اقى  ق 

 اد  مقيداس واإلندا  الدءكور متوسدطال درجدال بدي  ءال داللدة  إصدايية ادروق توجدد ال-2
 . ط ب كلية التربية بسوهاج لدى توجدال  هدا  اإلنجاز

طد ب كليدة التربيدة  لدى م  ى ت توجدال  هدا  اإلنجاز بالءكاأل اقى  ق ال يمك  التنبا-1
 .بسوهاج

 :منهج وإجراءات الدراسة

 :منهج الدراسة: أوال
الءى يسعق  لدق دراسدة الع  دال االرتباطق استىدمل الدراسة الإالية المندج  الوصفق 

 .المتبادلة بي  المتغيرال المىتلفة وتفسيرها
 :عينة الدراسة: ثانيا

 :حساب اخلصائص السيكومرتيةعينة -أ

الةانيدة شدعب  دبيدة بطريقدة عشدوايية مد  طد ب وطالبدال الفر دة التقندي  ُ ىتيرل عيندة 
طالب دا وطالب دة   92، بكلية التربية جامعة سوهاج، وتكونل مد  (شعبتق علم نفس ولغة عربية)
سدددنة  59، بمتوسدددط عمدددرى 0255/0259، ادددق العدددام الجدددامعق (ةطالب ددد 16ا، وطالب ددد 16)
، واستىدمل درجال هء  العينة اق التإقدق مد  صددق 2051 شدر، وب نإرا  معيارى  تسعةو 

  .  وةبال  دوال الدراسة
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 :العينة االساسية-ب

( ةطالب دد 506ا، و طالب دد 506) طالب ددا وطالب ددة  062تكوندل عينددة الدراسددة النداييددة مدد  
، بكليددة التربيددة جامعددة (شددعبتق علددم نفددس ولغددة عربيددة)الةانيددة شددعب  دبيددة الفر ددة بالفر ددة  
نإدرا   سدبعةسدنة و  59، بمتوسط عمدرى0255/0259اق العام الجامعق  سوهاج،  شددر، وا 
  2050معيارى 

 : الدراسة اأدات:  لثاثا

 :الدراسة الإالية م  اتاتكونل  د
 .الباإةة/  عداد        ءكاأل اقى  قمقياس ال - أ
  (.0225)رشوا  ربي /  عداد       توجدال  هدا  اإلنجازمقياس  - ب

 :الذكاء األخالقىمقياس  -أ

لدددى الطدد ب، و امددل الباإةددة ب عددداد المقيدداس بعددد  الددءكاأل اقى  ددق  يدداس يدددد   لددق
مد  مقداييس  لددا، وبعدد اإلطد ع علدق مدا  تديإل للدءكاأل اقى  دقالقراألة النا دة لنطدار النظدرى 

 &Kindlon :دراسددددددال كددددددت مدددددد  ، ومنددددددداالددددددءكاأل اقى  ددددددقودراسددددددال تناولددددددل 
Thompson,2002) ؛ 0225عمدار الشدمر ،؛ Nobahar & Nobahar, 2013  ؛ 

Hoseinpoor & Ranjodoost, 2013، 0259؛هانق الجدرا ، 0255؛ ةازى العباس) ،
 بأبعداد اقى  د  للدءكاأل مقداييس اسدتىدمل الدراسدال هدء     ةالبيدة إظدل الباإةدةولقدد ال
لدءلب اقدد  امدل الباإةدة ، Borbaالمإدددة مد   بدت السدبعة الفضدايتكدت  تشدمت ال مإددودة

 52واشدتمت المقيداس علدق  ،يتضم  جمي  تلب اقبعداد السدبعة ب عداد مقياس للءكاأل اقى  ق
التعددداط ، الضدددمير، ضدددبط الدددنفس، االإتدددرام، العطددد ، :  بعددداد هدددق سدددبعةاقددرة موزعدددة علدددق 
 .التسامإل، العدالة

الةانيدة الفر دة طد ب وطالبدال  اس اق صورت  اقولية علق عينة مد المقي تطبيق وتم  
  92، بكليدة التربيدة جامعدة سدوهاج، وتكوندل مد  (علم نفدس ولغدة عربيدة شعبتق)شعب  دبية 
 مددى مد  المفإوصي  والتأكدد استجابال تصإيإل وتم ،(ةطالب   16ا، وطالب   16)طالب ا وطالب ة 

 :التال  النإو علقالىصايع السيكومترية  إساب ى ت م  المقياس ص إية
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 :اخلصائص السيكومرتيةحساب 

 :صدق املقياس حساب
 : املنطقي الصدق-1

 علدم اد  المتىصصدي  هييدة التددريس  عضداأل مد  6 علدق المقياس عبارال عر  تم
 تعدديت وتدم ،المقيداس دقبعدا بندود ، ومناسدبتدا وضدو  مد  التإقدق بددد ، ىالتربدو  الدنفس
إصدلل علدق نسدبة  ، وتم االبقاأل علق الفقدرال التدقأل المإكمي نرا واقا الفقرال بع  صياةة

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

  (.65-19)، العدالة(15-15)، التسامإل(12-22)العط 
  :احملكصدق -0

تم إساب معامت االرتباط بدي  الددرجال علدق المقيداس الإدالق والددرجال علدق مقيداس  
، (2055)، وبلغل  يمدة معامدت االرتبداط بيندمدا (0256، نعمة ىليت: ) عدادالءكاأل اقى  ق، 

 .مما يشير  لق صدق المقياس
 :صدق مفردات املقياس -3

 لددق     هددم بيانددال تإليددت المفددردال ( 516 :0225)شددير اددااد  بددو إطددب و ىددرو  يُ 
المتصلة بصدق مإتوى االىتبار ككدت هدو مدا يسدمق بصددق المفدردال، وهدءا يعندق    الع  دة 

 .االرتباطية بي  درجال كت عبارة والدرجة الكلية ُيعد صد ا لمإتوى االىتبار
كدت اقدرة  علدق( 92=  )وتم إساب معام ل االرتبداط بدي  درجدال  ادراد عيندة التقندي  

، ويوضدإل الجددوت التدالق الءى تنتمق  لي  الفقدرة الُبعد علقوالدرجة الكلية  م  اقرال المقياس،
 :النتايج التق تم التوصت  ليدا

 :صدق فقرات البعد األول: واًلأ
 (1)جدول 

 (التعاطف)االرتباط بين الدرجات على كل فقرة من فقرات البعد األول  تمعامال
 البعد األولوالدرجة الكلية على فقرات 

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

.0.1 .074 4 .0.1 .066 7 .0.1 .047 1 
 0 060. 0.1. 5 075. 0.1. 7 0.0. غير دالة

   .0.1 .05. 6 .0.1 .055 3 
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 لق    معام ل االرتباط بي  درجال اقرال البعد اقوت ( 5)تشير نتايج جدوت 
، (2025)ءال داللة  إصايية عند مستوى  هءا البعدوالدرجة الكلية علق ( التعاط )للمقياس 

كانل  يمة معامت  5الفقرة ر م إصاييا، ما عدا  كما     يم معام ل ارتباط الفقرال مقبولة 
 .هء  الفقرةمنىفضة وةير دالة  إصاييا لءلب تم استبعاد  ااالرتباط لد

 (:الضمري) صدق فقرات البعد الثانى : ثانيًا

 (0)جدول 

 (الضمير) معامل االرتباط بين الدرجات على كل فقرة من فقرات البعد الثانى 

 البعد الثانىوالدرجة الكلية على فقرات 

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة 

 1 011. غير دالة 10 065. 0.1. 15 047. 0.1.

.0.1 .044 16 .0.1 .067 13 .0.1 .043 1. 

 11 051. 0.1. 17 0.76. غير دالة   

تشير نتايج الجدوت السابق  لق    معام ل االرتباط بي  درجال اقرال البعد الةانق 
، (2025)ءال داللة  إصايية عند مستوى  هءا البعدوالدرجة الكلية علق ( الضمير)للمقياس 

 معاملق تاكانل  يم 51، 9ما عدا الفقرتي  ، مقبولةكانل كما     يم معام ل ارتباط الفقرال 
 .لءلب تم استبعاد هاتي  الفقرتي  ،االرتباط لدما منىفضة وةير دالة  إصاييا

 :ثالثصدق فقرات البعد ال: ثالثا  
 (3)جدول 

 (ضبط النفس) ثالثمعامل االرتباط بين الدرجات على كل فقرة من فقرات البعد ال

 البعد الثالثوالدرجة الكلية على فقرات  

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة 

.0.1 .065 03 .0.1 .070 0. .0.1 .046 14 

.0.1 .077 07 .0.1 .075 01 .0.1 .061 17 

   .0.1 .037 00 .0.1 .04. 11 

بين درجات فقرات البعد معامالت االرتباط قيم تشير نتائج الجدول السابق إلى أن 
مقبولة وذات داللة إحصائيا عند هذا البعد كانت والدرجة الكلية على ( ضبط النفس) لثالثا

 .(0.0.)مستوى 
 :رابعصدق فقرات البعد ال: رابعًا
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 (7)جدول 

 (االحترام) الرابعمعامل االرتباط بين الدرجات على كل فقرة من فقرات البعد 

 رابعالبعد الوالدرجة الكلية على فقرات  

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة 

.0.1 .061 31 .0.1 .073 07 .0.1 .073 05 

.0.1 .075 30 .0.1 .061 01 .0.1 .054 06 

   .0.1 .037 3. .0.1 .074 04 

معام ل االرتباط بي  درجال اقرال البعد  يم تشير نتايج الجدوت السابق  لق    
مقبولة وءال داللة  إصاييا عند مستوى هءا البعد كانل والدرجة الكلية علق ( االإترام) راب ال
(2025.) 

 :امسصدق فقرات البعد اخل: ًاخامس
 (5)جدول 

 (العطف) خامسعلى كل فقرة من فقرات البعد المعامل االرتباط بين الدرجات 

 خامسالبعد الوالدرجة الكلية على فقرات  

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة 

 33 076. 0.1. 36 0.1. غير دالة 31 .06. 0.1.

 37 011. غير دالة 34 046. 0.1. .7 .01. غير دالة

   .0.1 .040 37 .0.1 .031 35 

معام ل االرتباط بي  درجال اقرال البعد  يم تشير نتايج الجدوت السابق  لق    
مقبولة وءال داللة  إصاييا عند هءا البعد كانل والدرجة الكلية علق ( العط ) ىامسال

منىفضة  يم معام ل ارتباطدم  كانل 12، 25، 21ر م  ، ما عدا الفقرال(2025)مستوى 
 .، لءلب تم استبعاد هء  الفقرالوةير دالة  إصاييا

 :سادسصدق اقرال البعد ال: ا  سادس
 (6)جدول 

 (التسامح) سادسمعامل االرتباط بين الدرجات على كل فقرة من فقرات البعد ال

 سادسالبعد الوالدرجة الكلية على فقرات  

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة 

.0.1 .046 74 .0.1 .073 77 .0.1 .031 71 

.0.1 .056 77 .0.1 .077 75 .0.1 .073 70 

   .0.1 .035 76 .0.1 .070 73 
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معام ل االرتباط بي  درجال اقرال البعد  يم تشير نتايج الجدوت السابق  لق    
مقبولة وءال داللة  إصاييا عند هءا البعد كانل والدرجة الكلية علق ( التسامإل) سادسال

 (.2025)مستوى 
 :سابعصدق فقرات البعد ال: سابعًا

 (4)جدول 

 (العدل) سابعمعامل االرتباط بين الدرجات على كل فقرة من فقرات البعد ال

 سابعالبعد الوالدرجة الكلية على فقرات  

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة 

.0.1 .041 55 .0.1 .071 50 .0.1 .073 71 

.0.1 .041 56 .0.1 .055 53 .0.1 .077 5. 

   .0.1 .046 57 .0.1 .060 51 

معام ل االرتباط بي  درجال اقرال البعد  يم تشير نتايج الجدوت السابق  لق    
مقبولة وءال داللة  إصاييا عند مستوى هءا البعد كانل والدرجة الكلية علق ( العدت) ساب ال
(2025.) 

 :االتساق الداخلى للمقياس

للتإقددق مدد  اتسدداق  بعدداد المقيدداس مدد  بعضدددا الددبع ، تددم إسدداب معددام ل االرتبدداط  
ة مد  بعضددا الدبع ، ومد  درجداتدم سدبعبي  درجال  اراد عينة التقني  علق  بعاد المقيداس ال

 :النتايج التق تم التوصت  ليداالتالق جدوت العلق المقياس ككت، ويوضإل 
 (7) جدول 

 االرتباط بين الدرجات على كل بُعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية على المقياس معامالت 

ابعاد 

 المقياس

ضبط  الضمير التعاطف

 النفس

الدرجة  العدل التسامح العطف االحترام

 الكلية

        - التعاطف

       - 060. الضمير

ضبط 

 النفس

.043 .040 -      

     - 046. 047. 044. االحترام

    - 054. 067. 056. 067. العطف

   - 044. 065. 057. 064. .04. التسامح

  - 044. 041. 057. 063. 040. 041. العدل

الدرجة 

 الكلية

.047 .041 .043 .045 .070 .046 .070 - 
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مد  بعضددا الدبع  ومد  المقيداس  سالتساق الدداىلق بدي   بعداد المقيدا وة اعلق دلل النتايج 
 .ككت

 :ثبات املقياسحساب 

 : امل الباإةة بإساب ةبال المقياس بالطرق التالية
 ":كرونباخ -ألفا"حساب الثبات باستخدام  -1

، ويوضددإل الجددددوت "كرونبددا  - لفددا" امددل الباإةددة بإسدداب ةبددال المقيدداس باسددتىدام 
 : معام ل الةبال ق سام المقياسالتالق  يم 

 (1)جدول 

 " كرونبا  - لفا"معام ل االرتباط باستىدام 

، إيد  كاندل  ديم معدام ل ككت، وةبال  بعاد  ةبال المقياس السابقيتضإل م  الجدوت 
 .االرتباط مقبولة اإصاييا

  

-ألفا"قيم معامالت االرتباط باستخدام 

 "كرونباخ

 

 

 

 المقياس بعادأ

 التعاطف 044.

 الضمير 040.

 النفس ضبط 047.

 االحترام 046.

 االعطف 041.

 التسامح 046.

 العدل 047.

 المقياس الكلى بأبعاده الثالثة 074.
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 :حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية: ثانيًا

 امددل الباإةددة بإسدداب ةبددال المقيدداس باسددتىدام طريقددة التجزيددة النصددفية، وبلغددل    
 .، وهق  يمة مرتفعة، مما يشير  لق ةبال المقياس(2055) يمة معامت الةبال 

 :الصورة الندايية للمقياس
إسددداب صددددق  بعددددبعدددد  جدددراأل تعددددي ل السدددادة المإكمدددي ، وبعدددد اسدددتبعاد الفقدددرال  

التعدداط  :  بعدداد هددق سددبعةعلددق اقددرة، موزعددة ( 62)المفددردال،  صددبإل عدددد اقددرال المقيدداس 
، (21-22)، العطدد (09-00)، االإتددرام(05-51)، ضددبط الددنفس(52-5)، الضددمير(5-5)

  (.62-12)، العدالة(10-26)التسامإل
 :تصحيح املقياسطريقة 

ددا، تنطبدق بدرجددة كبيددرة، )ضددوأل مقيدداس ىماسدق  يدتم تصددإيإل المقيدداس ادق تنطبددق تمام 
ويدتم تقددير الددرجال ( تنطبق بدرجة متوسطة، تنطبق بدرجدة ضدعيفة، ال تنطبدق علدق اإلطد ق

بدرجدة كبيدرة، تنطبدق بدرجدة متوسدطة، تنطبق تمام ا، تنطبق : )كالتالق، إي  تأىء االستجابال
 .علق الترتيب( 5، 0، 2، 1، 6) ل الدرجا( تنطبق بدرجة ضعيفة، ال تنطبق علق اإلط ق

 :اهداف توجهات اإلجنازمقياس : ثانيا

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

 بإيد  اسدتجابال؛ ىمدس ضوأل ا  عليدا اإلجابة تتم ة،اقر  (25)م  المقياس ويتكو 
دا، علدق تنطبدق لنجابدة (6)لدرجدةا تعطدق دا، علدق تنطبدق ال لنجابدة (5) الدرجدةو  تمام   تمام 

  .الموجب االتجا  ا  جميعدا والعبارال
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 :مقياسللاخلصائص السيكومرتية 

 :صدق املقياس
 بدي  االرتبداط معدام ل ىد ت مد  الدداىل  االتسداق صددق بإسداب معدد المقيداس  دام

 عنددد  إصددايي ا دالددةمقبولددة و  وكانددل معددام ل االرتبدداط الفرعيددة، والمجدداالل رال،فقددال
 2025مستوى

عد  طريدق الصددق  مقيداسالدراسة الإالية  امدل الباإةدة بإسداب صددق هدءا ال  ما اق
المقيدداس والدددرجال علددق هددءا الت زمددق، إيدد  تددم إسدداب معامددت االرتبدداط بددي  الدددرجال علددق 

، وبلغدل  يمدة معامدت االرتبداط بيندمدا (0255 (مسعد عبدد اه:  عداد توجدال الدد مقياس 
 .س، مما يشير  لق صدق المقيا(2055)

 :ثبات املقياس
 ،كرونبدا -الفدا معامدت إسداب طريدق عد  المقيداس، ةبدال بإسداب معدد المقيداس  دام

عادة  جيدة معام ل وه  ،2051 -2051بي  تراوإل ةبال معام ل علق وإصت التطبيق، وا 
 2025ىمستو  عند  إصايي ا ودالة ،

-الدراسة الإالية  امل الباإةة بإساب ةبدال هدءا المقيداس بطريقدة معامدت  لفدا  ما اق
 .ق ةبال المقياس، مما يشير  ل(2056)كرونبا ، وبلغل  يمت  
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 :نتائج الدراسة

 :نتائج الدراسة وتفسريها

تتإدددد نتددايج الدراسددة الإاليددة اددق ضددوأل عينددة و دوال الدراسددة واقسدداليب اإلإصددايية 
ولقد استىدمل الباإةدة ادق التإليدت اإلإصدايق للبياندال  .للوصوت  لق هء  النتايجمستىدمة ال

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

 :نتائج الفرض األول وتفسريها: أوال

ال توجددد ع  ددة ارتباطيددة ءال داللددة  إصددايية  بددي  درجددال الطدد ب : "ويددنع علددق  ندد 
 ".توجدال  هدا  اإلنجازياس الءكاأل االى  ق ودرجاتدم علق مقعلق مقياس 

درجدال عد  طريدق إسداب معدام ل االرتبداط بدي   وتمدل معالجدة هدءا الفدر   إصداييا
توجدددال  هدددا  يدداس ودرجدداتدم علددق  بعدداد مق بأبعدداد  الددءكاأل االى  ددقالطدد ب علددق مقيدداس 

 :، كما يوضإ  الجدوت التالقاإلنجاز
 (.1)جدول                                       

مقياس الذكاء االخالقى بأبعاده ودرجاتهم على أبعاد مقياس معامالت االرتباط بين درجات الطالب على 

 .توجهات أهداف اإلنجاز

       توجهات 

 اهداف

 االنجاز       

 الذكاء

 األخالقى 

-االتقاناهداف 

 االقدام

-اهداف االتقان

 االحجام

-اهداف االداء

 االقدام 

-اهداف االداء

 االحجام

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 غير داله 0.7. غير داله 0.0.- 0.1. .06. 0.1. 047. التعاطف

 غير داله 0.5. غير داله 0.5.- 0.1. .06. 0.1. 064. الضمير

 غير داله 0.0. غير داله 0.0. 0.1. 070. 0.1. 073. ضبط النفس

 غير داله 0.1. غير داله 0.1. 0.1. 073. 0.1. 075. االحترام

 غير داله 0.5. غير داله 0.1. 0.1. 006. 0.1. 035. العطف

 غير داله 0.1.- غير داله 0.0. 0.1. 036. 0.1. 031. التسامح

 غير داله 0.3. غير داله 0.0. 0.1. .06. 0.1. 060. العدل

الدرجة الكلية 

للذكاء 

 األخالقى

.064 .0.1 .55 .0.1 .0.3 

 غير داله

.0.3 

 غير داله

دالددة  إصدداييا عنددد مسددتوى رتباطيددة موجبددة ايتضددإل مدد  الجدددوت السددابق وجددود ع  ددة 
ودرجدداتدم علددق  الددءكاأل اقى  ددقبددي  درجددال الطدد ب علددق اقبعدداد الفرعيددة لمقيدداس   2025
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وكدءلب بدي  درجداتدم الكليدة علدق  ،(اإلإجدام/اإلتقدا  و  م،اإل ددا/اإلتقدا  ) هدا  اإلتقدا  بعدى 
  .علق هءي  البعدي ودرجاتدم  الءكاأل االى  قمقياس 

دالدة  إصداييا بدي  درجدال  ع  دة  رتباطيدة عددم وجدوديتضدإل مد  الجددوت السدابق كما 
بعددى  هددا  ودرجداتدم علدق  الءكاأل اقى  قاقبعاد الفرعية لمقياس كت بعد م  الط ب علق 

الددءكاأل ، وكددءلب بدي  درجداتدم الكليدة علدق مقيداس (إجداماإل/المدمدةو  ، دداماإل/المدمدة) المدمدة
 .علق هءي  البعدي ودرجاتدم  االى  ق

 . وبءلب يكو   د تإقق الفر  اقوت م  هء  الدراسة جزييا
وتتفددق هددء  النتيجددة مدد  مددا  شددارل  ليدد   نتددايج الدراسددال السددابقة اددق ارتبدداط  هدددا  

 ، دداماإل/تقدا اإل )اإلتقدا  هددا   المدمدة، إيد  تدرتبط  االتقا  بالعديد م  المتغيدرال اإليجابيدة
التجديدددددز العميدددددق  :كدددددت مددددد ارتباطدددددا موجبدددددا ءو داللدددددة  إصدددددايية ب( اإلإجدددددام/ تقدددددا واإل 

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

/ اقداأل) هددا  وىاصدة   هددا  اقداأل ارتبداط كما  شدارل نتدايج الدراسدال السدابقة  لدق
لدق   Elliot &Mc Gregor (2001) ة بدالمتغيرال السدلبية، إيد   شدارل دراسد (اإلإجدام

التجديددز السددطإق و  (االإجددام/اقداأل)هدددا   وجددود ع  ددة ارتباطيددة موجبددة دالددة  إصدداييا بددي  
هدددا   وجددود ع  ددة سددالبة دالددة بددي   El-Emadi( 2003) للمعلومددال، و وضددإل دراسددة

 .نجاز االكاديمقواإل  (إجاماإل /داألاق)
زادل القديم   كلما ارتفد  الدءكاأل االى  دق لددى الفدرد كلمدا بأنالنتيجة  ويمك  تفسير هء 

تبصددرا ادمددا للصددواب والىطددأ، كمددا  ندددا تجعلدد   كةددر  كةددر   وهددء  القدديم تجعلدد، لديدد االنسددانية 
الدءى يداعد  لتطويرهدا مر اقو كةر سعيا للندو  بدا، ووعيا بءات  و كةر اهتماما وانشغاال بدا، 

الءاتيدددة  واالعتمدداد عليددددا اددق تإقيدددق  هداادد  نفسومجاهددددة الدد ،عدد  طريددق تنميدددة المدددارال
 ب تقدا  التق يددتم ايددا الفدرد م   هدا  اإلتقا وتتفق كت هء  الىصايع تقا ، والوصوت لن 

إلرضدداأل ءاتدد   مددداوعا بباعدد  وإددااز داىلددق ءاتددق ، وتإسددي  القدددرة وتطددوير الكفدداألةالمدمددة
 .وإلشباع إب  وشغف  للتعلم
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اددق ضددوأل طبيعددة المرإلددة التعليميددة التددق يمددر بدددا هدداالأل  وتعتبددر هددء  النتيجددة منطقيددة
ويدزداد ايددا  ،الىارجيدة والمإفدزال الط ب، وهق المرإلة الجامعية التق تقلدت مد  دور العوامدت

علددق ءاتدد  وبءلدد   الفددرد اددق اعتمدداد ةالمتمةلدد(  هدددا  اإلتقددا )العوامددت الءاتيددة الداىليددة  دور
، وتجنبا للظددور لمظددر سد أل (اإل دام/إلتقا )اللجدد لمإاولة تنمية معارا  وتإسي  مدارات  

 (.اإلإجام/ اإلتقا ) مام ءات  
 :وتفسريها نتائج الفرض الثانى

 الدءكور متوسدطال درجدال بدي   إصدايية ادروق ءال داللدة توجدد ال: "وينع علق  ند 
 ". ط ب كلية التربية بسوهاج لدى الءكاأل اقى  ق مقياس قا واإلنا 

للعينددال المسددتقلة " ل"عدد  طريددق إسدداب  يمددة  اوتمددل معالجددة هددءا الفددر   إصددايي
(Independent-Samples t-test)  للتإقددق مدد  داللددة الفددروق بددي  متوسددطال درجددال

التعداط ، الضدمير، ضدبط ) :ةسبعالبأبعاد   الءكاأل اقى  قكت م  الءكور واإلنا  اق مقياس 
 :، وكانل النتايج كما يوضإدا الجدوت التالق(النفس، االإترام، العط ، التسامإل، العدالة

 (11)جدول

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات سمة ما وراء المزاج لدى الذكور واإلناث

 .، ومستوى الداللة"ت"وقيمة  

الذكاء مقياس أبعاد 

  األخالقى

 (105= ن)إناث  (105= ن)ذكور 

قيمة 

" ت"

 المحسوبة

مستوى 

    الداللة

 المتوسط

االنحرا

ف  

المعيار

 ى

 المتوسط
االنحراف  

 المعيارى

 غير دالة    0015- .706 07011 .001 04066 التعاطف

 غير دالة    .701- .706 07057 3033 06034 الضمير

 دالة غير 3031 6011 070.1 .501 3.077 ضبط النفس

 غير دالة ..70 6065 300.1 70.5 37041 االحترام

 العطف

 

 غير دالة    1071- 3063 03063 6066 00060

 غير دالة 0066 .701 01076 3057 3.046 التسامح

 غير دالة 015. .606 31076 3015 30071 العدل

الدرجة الكلية للذكاء 

 األخالقى

 دالة غير 1010 05075 140017 13065 145074
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ترجدد   لددق النددوع  داللددة  إصددايية يتضددإل مدد  الجدددوت السددابق عدددم وجددود اددروق ءال
، وكدءلب ادق اقبعادالفرعيدة لد ، وادق ضدوأل هدء  النتيجدة تدم الدءكاأل اقى  دقادق ( ءكور،  نا )

 . بوت الفر  الةانق للدراسة الإالية
Nobahar & Nobahar,2013 ; Hoseinpoor & Ranjodoost, 2013     وتتفق هء  النتيجة م 

التق  شارل  لق عدم وجود  (0225عمار الشمرى، ؛0225 يم  شإات ،) : نتايج كت م 
 .ءكاأل اقى  ق تعزى لمتغير النوع االجتماعقاروق دالة  إصاييا اق ال

مإمددد  ؛ 0256نعمددة ىليددت،: )بينمددا تىتلدد  هددء  النتيجددة مدد  نتددايج دراسددال كددت مدد 
التددق  شددارل  لددق وجددود اددروق دالددة  إصدداييا ( 0225 يمدد  شددإات ، ؛0252و ىددرا ، البإيدرى

 .اق الءكاأل االى  ق واق كت  بعاد  لصالإل اإلنا 
التق  شدارل ( 0255)كما تىتل  نتيجة الدراسة الإالية م  نتيجة دراسة جليلة مرس  

 . لق وجود اروق دالة  إصاييا اق الءكاأل االى  ق لصالإل الءكور
أ  الءكاأل اقى  ق يشير  لق اإترام الفرد لءاتد  ولآلىدري ، ب   تفسير هء  النتيجةويمك

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

علدق ال تقتصدر اددق ، دو  ةيدر  نوع اجتماعق معي علق  ادا اإلنسانية ليسل إكر وهء  المبا
 .الءكور دو  اإلنا   و العكس

تكداد تكدو  اجدوة الفدروق بدي  الدءكور  العصر الإدالقوتعتبر هء  النتيجة منطقية، افق 
للوالدددي  وتقلددد المددر ة لمىتلدد   واإلنددا   ددد تقلصددل، تماشدديا مدد  ارتفدداع المسددتوى التعليمددق

مد  الوظاي  واندماجدا اق كت مناشط الإياة مد  الرجدت ووصدولدا قعلدق المراتدب التعليميدة، و 
وجميد  ماسسددال التنشددية اقسددرة  ، كدت ءلددب جعدتةتشدجي  وتأكيددد المجتمد  علددق هدء  المسدداوا

علق السواأل، ممدا علق ةرس نفس الفضايت اقى  ية لدى الءكور واإلنا   االجتماعية تإرع
، ممددا  دى  لددق عدددم القدديم والمبددادا يتعلمددا  نفددسو يتلقيددا  نفددس التربيددة االى  يددة،  جعلدمددا

 .ةفرعي، واق  بعاد  الككت وجود اروق دالة  إصاييا بيندما اق الءكاأل اقى  ق
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  :وتفسريها نتائج الفرض الثالث

 الدءكور متوسدطال درجدال بدي  ءال داللدة  إصدايية اروق توجد ال: "وينع علق  ن  
 ".ط ب كلية التربية بسوهاج لدى توجدال  هدا  اإلنجاز ا  مقياس واإلنا 

للعينددال المسددتقلة " ل"عدد  طريددق إسدداب  يمددة  وتمددل معالجددة هددءا الفددر   إصدداييا
(Independent-Samples t-test)  للتإقددق مدد  داللددة الفددروق بددي  متوسددطال درجددال

بأبعداد  المىتلفدة، وكاندل النتدايج  توجددال  هددا  اإلنجدازاس كت م  الءكور واإلندا  ادق مقيد
 : كما يوضإدا الجدوت انت 

(10)جدول  

توجهات أهداف اإلنجازالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات   لدى الذكور واإلناث 

 .، ومستوى الداللة"ت"وقيمة  

( ءكدور،  ندا )ءال داللة  إصايية ترج   لق النوع  يتضح من الجدول السابق وجود فروق
هدددددا    دددددام، اإل/تقددددا هدددددا  اإل  : )التاليددددة توجدددددال  هدددددا  اإلنجدددداز  بعددددادمدددد  كددددت اددددق 
 هدددا  : كددت مدد ، وكانددل الفددروق لصددالإل اإلنددا  اددق ( ددداماإل/داألإجددام،  هدددا  اقاإل/تقددا اإل 

 .اإل دام/ اإلإجام، ولصالإل الءكور اق  هدا  اقداأل/ و هدا  اإلتقا  ،اإل دام/اإلتقا  
يتضإل م  الجدوت السابق عددم وجدود ادروق ءال داللدة  إصدايية ترجد   لدق الندوع كما 

 .االإجام/ هدا  االداأل اق( ءكور،  نا )
علدددق ) :نتدددايج دراسدددتق كدددت مددد   وضدددإت وتتفدددق نتدددايج الدراسدددة الإاليدددة مددد  مدددا 

هدددا   نددا  اددق وجددود اددروق بددي  الددءكور واإل  اددق  (El-Emadi,2001 ،0225مصددطفق،
 .لصالإل اإلنا  (اإلإجام/ و هدا  اإلتقا  ،اإل دام/ هدا  اإلتقا  ) االتقا 

توجهات مقياس 

 االنجاز  أهداف 

 (105= ن)إناث (105= ن)ذكور 
قيمة 

" ت"

المحسو

 بة

مستوى 

    الداللة

 المتوسط

االنحرا

ف  

المعيار

 ى

 المتوسط
االنحراف  

 المعيارى

 0.5. 00.1 - 7067 07061 3041 04073 االقدام-هداف االتقانأ

 0.5. 0071 - 5016 3.040 5003 .0100 االحجام-هداف االتقانأ

 0.5. .005 5065 30003 6044 .3700 االقدام-هداف االداءأ

 غير دالة 0.7. - 5061 01045 60.1 .0104 االحجام-هداف االداءأ
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 Elliot &Mc Gregor دراسة   لي  شارل  نتايج الدراسة الإالية جزييا م  كما تتفق
وجددود اددروق ءال داللددة  إصددايية بددي  الددءكور واإلنددا  اددق  يدد  تتفددق معدددا اددق، إ(2001)

 /داأل هدددا  اق: عدددم وجددود اددروق بيندمددا اددقواددق اال دددام لصددالإل اإلنددا ، /دا  االتقددا  هدد
اددق  هدددا   بددي  الددءكور واإلنددا بعدددم وجددود اددروق  إجددام، بينمددا تىتلدد  معدددا ايمددا يتعلددقاإل

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

 .وجود اروق اق  بعاد  بي  الءكور واإلنا   بعاد توجدال  هدا  اإلنجاز
التددق ( 0229)سددإلوت مإمددد دراسددة يدد  كددءلب تىتلدد  هددء  النتيجددة مدد  مددا توصددلل  ل

بيندما ادق دالة اروق  وعدم وجوداق اهدا  االداأل لصالإل الءكور،  دالة وجود اروق وضإل 
 .هدا  االتقا  

 هددا  اإلتقدا  )وجود اروق دالة بي  الءكور واإلنا  اق  هدا  اإلتقدا   ويمك  تفسير
ضددوأل    المدر ة تريدد  ةبددال ءاتددا  مددام  ادقلصدالإل اإلنددا  ( اإلإجدام/ اإل ددام و هددا  اإلتقددا /

نفسددا وتريددد    تاكددد لنفسدددا بأنددا ال تقددت عدد  الرجددت ادق النددواإق التعليميددة، ادددق ال تسددعق 
لتإقيدددق  هدددداادا الءاتيدددة ،  نمدددا والتقددددير مددد  انىدددري  للتقددددم التعليمدددق لتلقدددق كلمدددال الةنددداأل

تقدا  والفددم وتطدوير كفاألتددا الءاتيدة  الداىلية، وهءا يداعدا لبءت الجدد سعيا لتإقيق النجا  وا 
عدددم  تقددا  المدمددة  و  مددام ءاتدددا نتيجددة  وىواددا مدد  الفشددت ،(اإل دددام/  هدددا  اإلتقددا )الددتعلم 

 (.اإلإجام/  هدا  اإلتقا )سوأل الفدم 
اإل دددام لصددالإل / وجددود اددروق دالددة بددي  الددءكور واإلنددا  اددق  هدددا  اقداألوربمددا يرجدد  

مدد  الإصددوت علددق  إكددام  يجابيددة الددءكور الددءي  يإرصددو  علددق اددق ضددوأل طبيعددة الددءكور، 
انىدددري ، ويرةبدددو  ادددق الإصدددوت علدددق المدددد  والةنددداأل، ويرةبدددو  ادددق  ظددددار تميدددزهم   مدددام 

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

 قيسدع وكت مندما يمرو  بنفس المرإلة العمرية،  االإجام، بأ  كت م  الءكور واإلنا /االداأل
اقإكدددام السدددلبية إدددوت القددددرة مقارندددة وتجندددب  ، مدددام اإلىدددري   ظددددار عددددم الكفددداألةتجندددب ل

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

 :وتفسريها لرابعالفرض انتائج 

 مد  ىد ت توجددال  هددا  اإلنجداز بالدءكاأل اقى  دق ال يمكد  التنبدا: "وينع علق  ن 
 ".التربية بسوهاج ط ب كلية لدى

" Enter"والىتبددار صددإة هددءا الفددر  تددم اسددتىدام تإليددت االنإدددار المتعدددد بطريقددة  
علق اعتبار  ندا تمةت المتغيدرال المسدتقلة المتمةلدة ادق  توجدال  هدا  اإلنجازقبعاد مقياس 

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

 :النتايج كما هق موضإة بالجدولي  التاليي 
(13)جدول   

 وأبعاد توجهات أهداف اإلنجازذكاء األخالقى نتائج االنحدار المتعدد ل

معامل 

 التحديد

(R2)  

معامل 

االرتباط 

 المتعدد

(R) 

 الداللة

اإلحصائي

 ة

Sig. 

قيمة ف 

 المحسوبة

F 

متوسط 

 المربعات

MS 

مجموع 

 المربعات

SS 

 المصدر

Source 

.0510 

 

.0416   

.0.. 

6703.7** 

 

 االنحدار 530330354 133.70331

 بواقىال 5.4.10611 0.60176

 المجموع 1.31350.56 

  0.1.القيمة دالة عند مستوى** 
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 (17) جدول 

 معامالت االنحدار المتعدد وداللتها اإلحصائية لمتغيرات الدراسة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 "ت"قيمة 

(t) 

معامل 

 االنحدار

 المعيارى

الخطأ 

 المعيارى

معامل 

 االنحدار

(B) 

 المتغير

 المقدار الثابت 63071 1051  **6067 0.1.

.0.1 
1.004** .050 .005 

0050 
 االقدام-توجه االتقان -1

 

.0.1 
5047** .001 .011 

-توجه االتقان -0 10.6

 االحجام

 االقدام-توجه االتقان -3 010. 015. 0.7. 077. .07.

.037 .071 .0.7 .016 .017 
-توجه االتقان -7

 االحجام

     0.1.القيمة دالة عند مستوى ** 
لدءكاأل ا لدق    نمدوءج االنإددار المتعددد بدي  المتغيدر التداب  ( 51)وتشير نتدايج جددوت 

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

 :نموءج االنإدار المقدر
 

 

 :يشير هءا النموءج  لق
 52019= المقدار الةابل

 .B5 =2.22 ،B0 =1.06(: B)معام ل االنإدار
  

 2س5025+ 1س 0060+  52019=  ص
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 :صالحية منوذج االحندار املقدر

يمك  الإكم علق ص إية نموءج االنإدار المقدر م  ى ت التعليق علق نتايج تإليت 
 :االنإدار المتعدد الموضإة اق الجدولي  السابقي  كما يلق

 :القدرة التفسريية للنموذج

، و   معامددت   20555ى يسدداو ( R)معامددت االرتبدداط المتعدددد  لددق    ( 52)يشددير جدددوت 
 هددددددا  )للدراسدددددة   المسدددددتق   ا ، وهدددددءا يعندددددق    المتغيدددددر 20650يسددددداوى ( R2)التإديدددددد 
مد  التغيدرال الإادةدة ادق المتغيدر % 6500 ا تفسدر ( االإجدام/ هدا  االتقدا  ، اال دام/االتقا 
 .التباي  يرج   لق عوامت  ىرىم  % 1505، والبا ق (الءكاأل اقى  ق) التاب  

درجدال الطد ب علدق بعددى توجددال  هددا   وتشير هدء  النتيجدة  لدق  ند  كلمدا ارتفعدل
زادل درجدددال الدددءكاأل اقى  دددق ( االإجدددام/ هددددا  االتقدددا  ، اال ددددام/ هددددا  االتقدددا )االنجددداز 
 .لديدم

وجددود ع  ددة وت والتددق اوضددإل ولقددد جدداألل هددء  النتيجددة متفقددة مدد  نتددايج الفددر  اق 
بدي  درجدال الطد ب علدق اقبعداد الفرعيدة   2025 رتباطية موجبة دالدة  إصداييا عندد مسدتوى 

اإلتقددا  و  اال دددام/اإلتقددا   (بعدددى  هدددا  اإلتقددا ودرجدداتدم علددق  الددءكاأل اقى  ددقلمقيدداس 
علددق هددءي  ودرجدداتدم  الددءكاأل االى  ددق، وكددءلب بددي  درجدداتدم الكليددة علددق مقيدداس (االإجددام/

  .البعدي 
تتدواار لديد  القديم ، يتمتد  بالدءكاأل اقى  دقالفدرد الدءى  ويمك  تفسير هء  النتيجدة بدأ 

والمإكال الداىلية الءاتية التدق تجعلد  يميدز بدي  الصدواب والىطدأ، كمدا  ند  يكدو   كةدر معرادة 
ادمدد  لإاجاتدد  الداىليددة ورةبتدد  اددق اشددباع هددء  الإاجددال ، ادد   ءلددب يسدددم اددق ووعيددا بءاتدد 

للددءكاأل امددت ب ، وبالتددالق امدد  ىدد ت معراتنددا بمدددى لمتمةلددة اددق إبدد  للددتعلم ارضدداأل لءاتدد ا
دوااعد  التعليميددة إلرضداأل ءاتدد   رةبتد  اددق اشدباع يمكنندا مد  التنبددا بمددى، اد   ءلددب اقى  دق

 هدددددا  )وءلددددب بإرصدددد  علددددق  تقددددا  المدمددددة، ومإاولددددة ادمدددددا، وتطددددوير كفاألتدددد  الءاتيددددة 
مددا يمكننددا مدد  التنبددا برةبتدد  اددق الددتعلم لتجنددب سددوأل الفدددم وعدددم  تقاندد  ، ك(اإل دددام/اإلتقددا 
  (.اإلإجام/ هدا  اإلتقا ) مام ءات   للمدمة
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ادق  ند  ( 0251)الشبيلق اوزية نتيجة الدراسة الإالية م  ما  وضإت  دراسة  نسجموت
واادق هدء   ددام، كمدا تتإلا/ با باقهدا  المستقبلية الداىلية م  ى ت  هدا  االتقدا تنيمك  ال
اال ددام تتنبدأ  /اق    اهدا  االتقدا ( 0225) م  ما توصلل  لي  دراسة ربي  رشوا   النتيجة
 هددا   ادق    .Finney  et al(2004) دراسدة ليد   شدارل جداز االكداديمق، ومد  مدا باإلن
 .ايجابيا بتإصيت الط ب أ دام تتنباإل /تقا اإل 

  :للنموذج الداللة اإلحصائية الكلية

المإسدددوبة  تسددداوى "  "الدددءى يتضدددم  تإليدددت التبددداي      يمدددة ( 52)يوضددإل جددددوت 
، ومدد  ةددم ادد   نمددوءج االنإدددار دات  إصدداييا ،  2025، وهددق دالددة عنددد مسددتوى  510225

 .بالءكاأل اقى  قوبالتالق يمك  استىدام نموءج االنإدار المقدر اق التنبا 

 :للنموذجالداللة اإلحصائية اجلزئية 

والمتضم  معام ل االنإددار وداللتددا اإلإصدايية    معدام ل ( 51)يتضإل م  جدوت 
- هددا  االتقدا ] توجددال  هددا  اإلنجداز بعاد : االنإدار الىاصة بالمتغيرال المستقلة، وهق

علددق   B5 =0060 ،B0 =5025: هددق(  0س) االإجددام- هدددا  االتقددا  و( 5س) اال دددام
، وهدءا يشدير  لدق    2025الترتيب، وي إظ    معاملق االنإدار دالي   إصداييا  عندد مسدتوى 

 .بالءكاأل اقى  ق ي كمنبي يصلإا  ي المتغير  ي هء
: كالتددالق بالدءكاأل اقى  ددقوبالتدالق يكددو  ترتيدب هددء  اقبعداد واقددا لقدددرتدا علدق التنبددا 

 .االإجام-تقا  هدا  اال -0،  اال دام- هدا  االتقا  -5
 قمعددامل مددا إصدداييا  وه ي ةيددر دالدد( 2051، 2050)االنإدددار  قكمددا ي إددظ    معددامل

، وهدء  ( االإجدام-، توج  االتقدا  اال دام-توج  االتقا )ىبمتغير  ي الىاص B2 ،B1االنإدار 
 اددق مايمكدد  اسددتىدامد ي مسددتقل ي كمتغيددر  ا ال يصددلإ ي متغيددر ال هددءي النتيجددة تشددير  لددق 

 .ءكاأل اقى  قالتنبا بال
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ويوضددإل المدددرج التكددرارى التددالق    البيانددال تتبدد  التوزيدد  الطبيعددق، وهددو يإقددق شددرط 
 .تإليت اإلنإدار

 

كما يتضإل م  ى ت الرسم البيدانق التدالق    البياندال والبدوا ق تتبد  التوزيد  الطبيعدق، 
 وهو شرط لتإليت اإلنإدار
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 لددى )تداب   كمتغيدر(الدءكاأل اقى  دق  بددرجال التنبدا يمكد   ند  يتضدإل سدبق وممدا
 ، اإل دددام/ هدددا  اإلتقددا )علددق بعدددى توجدددال  هدددا  االنجدداز  درجدداتدم الطدد ب بمعلوميددة
 تإليدت نتدايج ىد ت مد  صدياةتدا تدم تنبايدة ىد ت معادلدة مد  ،(اإلإجدام/و هددا  اإلتقدا 

 .المتعدد الىط  االنإدار
 :توصيات الدراسة

 :سفرل عن  نتايج الدراسة الإالية، توصق الباإةة بما يلق اق ضوأل ما 
لتصدبإل جدزألا مد   ،علق  وليداأل اقمدور ةدرس القديم اقى  يدة القويمدة ادق نفدوس اقبنداأل -5

 .شىصياتدم
توعيددة انبدداأل و وليدداأل اقمددور بالدددور المدددم لتوجدددال  هدددا  اإلنجدداز وبىاصددة توجدددال  -0

 .اإلتقا  اق تإسي   دايدم التعليمق
القيم اقى  يدددة لتقدددوم الماسسدددال التإلدددق بددداتاإدددة بييدددة تعليميدددة تشدددج  الطددد ب علدددق  -2

 .التعليمية بواجبدا التربوى وال تكتفق بدورها التعليمق اقط
وسدايت اإلعد م ادق تعزيدز السدلوكيال اإليجابيدة والقديم اقى  يدة، بتقدديم القددوة    تسدم  -1

 .الإسنة قبناأل المجتم 
 .لدى المتعلمي  و هدا  اإلتقا  الءكاأل اقى  قلتنمية  تصميم برامج تدريبية -6
، وتوجددال  هددا  اإلنجداز بأهميدة الدءكاأل اقى  دقعقدد دورال تدريبيدة للطد ب للتوعيدة  -5

 .اق إياتدم

 ل هتمام بتضمي  القيم اقى  ية المناهج والمقررال التعليمية واضع  نظر  عادة - -5
  .اق نسيج هء  المقررال وىاصة توجدال اإلتقا ، وتوجدال  هدا  االنجاز التربوية

 :املقرتحة البحوث

 :التالية البإو  الإالية الدراسة تقتر           
  .لءكاأل اقى  قل تطوريةدراسة  -5 
 .تصميم برنامج تدريبق لتنمية الءكاأل اقى  ق لدى عينال متنوعة -0 
 .والعاديي دراسة لتوجدال  هدا  اإلنجاز لدى الموهوبي  -2 
 . تصميم برنامج تدريبق لتنمية توجدال اإلتقا  لدى الط ب -1
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 :مراجع الدراسة

 : املراجع العربية: أواًل

 ط ب لدى واقسرية المدرسية البيية متغيرال ببع  وع  ت  اقى    الءكاأل(. 8002 )ة شحات أيمن
 جامعاة اةتربياة كلياة .منشارر  غيار ماجساتير رسااةة .الةدانو  اقوت الصد 

 .اةمنيا
المجلة المصدرية . جرد  اةحيا  راةذكاء اةخلقى ةدى عينة من طالب كلية اةتربية(. 8022)جليلة مرسي 

 .822-232، (28)28، للدراسال النفسية
: اةقاارر . التعلم المنظم ءاتيا وتوجددال  هددا  اإلنجداز نمداءج ودراسدال معاصدرة(. 8002)ربيع رشران

 .عاةم اةكتب
ترجهاااا اةااتعلم كمتتيااراا رساايطة  ااي تااشخير سااماا اةشخيااية ربعاا  اةمتتيااراا (. 8002)رشااران ربيااع

المجلدددددة . اةدا عياااااة علاااااى ادنجااااااخ امكااااااديمي باساااااتخدام اةنمذجاااااة اةبنا ياااااة 
 .222 -22، (52)22 ،يةالمصرية للدراسال النفس

 راةكلية ةدى اةجنس بمتتيري رعالقته امخالقي اةذكاء مسترى (.8025)ررمي رجمال اةخاةدي ررام أبر
 لألبإدا  المفتوإدة سالقدد جامعدة مجلدة .مردنياةا ةاةخيترنا جامعاة طلباة

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

 

 امخالقاي اةاذكاء تنمياة  اي ادجتماعياة اةمسا رةية أبعاد على قا م برنامج  اعلية(. 8025)سامح حا ظ 
مجلددة كليددة التربيددة جامعددة . ادبتدا يااة باةمرحلااة اةعاادرانيين ةاادى اةتالميااذ

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

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

 أرداد اةدراسة رترجهاا عن اةرضا ضرء  ى اةمهني اةمستقبل بقلق اةتنبؤ(. 8022)عطاد أبر غاةى 
 بجامعاة اةتربياة كلياة اةنفساي  اي ادرشااد اختياا  طلباة ةادى ادنجااخ
 .222 -203، (2)80، مجلة جامعة اق صق. امقيى

ةدا عياااة ادتقاااان رأخااارى علاااى تبناااى اسااااةيب اةاااتعلم راةتحيااايل  اةبنااااء اةعااااملى(. 8002)علاااى مياااطفى 
-202،52، مجلة رسالة الىليج العربق. امكاديمى ةدى طالب كلية اةتربياة

20. 



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

- 520 - 

كليتاي  طلباة مان عيناة ةادى اةاذاا بتقادير رعالقتاه امخالقاي اةاذكاء (.8022)رخيرياة أحماد علاى نحيلاى
 للبإدو  تشدري  جامعدة مجلدة .دمشاق بجامعاة اةمعلرماتياة ررندساة اةتربياة

 .222-251، (2)32، العلمية والدراسال
 .منشارر  غيار رماجساتي رسااةة .المتبادلدة ةقدةالع  تد  بو  اقى  د  الدءكاأل (. 8002 ) عمار اةشامرى

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

  .322 -322، (8)83 ،اإلنسانية للعلوم تكريل جامعة مجلة
اقهدا  المستقبلية وع  تدا ببع  المتغيرال الشىصية لدى ط ب جامعة (. 8022)  رخية اةشابيلى 

 .جامعة اةقييم. رساةة ماجستير غير منشرر . القصيم
مكتبااة امنجلاار : اةقااارر . 2ط. النفسددقالتقددويم (. 8002) ااؤاد أباار حطااب، ساايد عخمااان،  مااال يااادق 

 .اةميرية
اةجامعاة  .التربيدة كليدة مجلدة .اةجامعاة طلباة ةادى امخالقاي اةذكاء (.8022) ةمياء خغير رخا ر مهدى 

 .222 -223، 8اةمستنيرية، 
 .اةمترسطة اةمرحلة طلبة ةدى باةتسامح ارجتماعي رعالقته امخالقي اةذكاء (.8023) محسن اةخريرى

 .32 –1، (82)2 ،تربوية دراسال
دراساااة اةعالقاااة باااين تشجيااال ادشااابا  امكااااديمي رمحدداتاااه اةدا عياااة، ترجهااااا (. 8020)محماااد حساااانين 

. اةهدد، راةتحييل امكاديمي ةدى عينة من طالب كلية اةتربياة جامعاة بنهاا
 .22—2،  23، مجلة كلية التربية ببندا

علم المنظم ءاتيا و ساليب التفكير التق تميز بي  طلبة جامعة استراتيجيال الت(. 8001) محمد سحلرل 
رساااةة دكتاارراى . صددنعاأل ءوى توجدددال  هدددا  اإلنجدداز المرتفعددة والمتدنيددة

 .جامعة اةيرمرك. كلية اةتربية. غير منشرر 
 

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

 ادجتماعية باةمهاراا رعالقته ارخالقي اةذكاء(. 8023)محمد اةبحيرى رخرر  اةسعيد رخينب اةشيشينى 
، دراسدال الطفولدة جامعدة عدي  شدمس. اةمكفار ين اةمارارقين مان عيناة ةادى
22 (20) ،12- 205. 
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 اةمعر اة رراء ماا مهااراا  ادنجااخ أراداد اةساببية ةترجهااا اةتاشخيراا نمذجة(. 8023) مرران اةحربى 
. اةجامعياة اةمرحلاة طاالب ةادى اةدراساي اةتحيايل علاى اةاتعلم راساتراتيجياا

 .323 -325،(202)82، المجلة التربوبة
، 22 ،النفسدية العلدوم مجلدة .اةدراساة اةمترساطة طلباة ةادى امخالقاي اةاذكاء (.8020)ماريم اةطاا ي 

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

اةاتعلم اةمانظم ذاتياا ر ترجهااا امراداد ةادى عيناة مان طاالب كليااا اةتربيااة 
كليااااة اةتربيااااة جامعااااة  .جلددددة البإددددو  النفسددددية والتربويددددةم .بساااالطنة عمااااان

 .233-12، (22) 8اةمنر ية،
هاادد باسااتراتيجياا اةااتعلم اةمعر يااة اةااتعلم اةمعر يااة رمااا رراء عالقااة ترجهاااا اة(. 8002)ناديااة اةحسااينى

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

 .راةترخيع ةلنشر دار اةمسير   :عمان .الطفت وءكاأل تفكير  (. 8001)نايفة قطامي
 اةمرحلاة  اي راةمرارقااا اةمارارقين اةاذاا ةادى بمفهارم رعالقتاه امخالقاي اةاذكاء(. 8025)نعماة خليال

 -222،(2)228،كليددة التربيددة جامعددة اقزهددر. اةعااام اةتعلاايم اةخانريااة ماان
882. 
عالقة مهاراا ما رراء اةمعر ة بشراداد ادنجااخ رأسالرب عاخر (. 8002)رانم اةشربينى راةسيد اةفرجاني 

-202، 2، التعلديم الجدامع  اد  دراسال مجلة .اةفشل ةدى طالب اةجامعة
222. 

 
مجلدة جامعدة . اةذكاء امخالقى رعالقتاه بكال مان تقادير اةاذاا ردا عياة ادنجااخ(. 8021)رانى اةجراح 

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

رذري يااعرباا اةااتعلم رعالقتهااا  أساااةيب اةتفكياار اةسااا د  ةاادى اةطااالب اةعاااديين(.8022)رةيااد منياارر 
، مجلدددة التربيدددة جامعدددة اقزهدددر. بشسااااةيب اةاااتعلم رترجهااااا أراااداد ادنجااااخ

222(2) ،53-202. 
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