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ملخص: 
الذكاء  وم�شتوى  لالإجناز  الدافعية  بني  العالقة  بحث  اإىل  احلالية  الدرا�شة  تهدف 
النفعايل لدى عينة من طلبة اجلامعة العربية املفتوحة/ فرع الأردن، بلغت العينة )201( 
طالب وطالبة يدر�شون يف كل من التخ�ش�شات الأكادميية الآتية: الرتبية، واإدارة الأعمال، 
النفعايل  للذكاء  باراأون  مقيا�ص  اُ�شتخدم  املعلومات،  وتكنولوجيا  الإجنليزي،  والأدب 
اأ�سارت  وقد  الباحثة،  الدافعية لالإجنازالذي مت بناءه من قبل  )املطور لل�شباب(، ومقيا�ص 

النتائج اإىل ما ياأتي:
توجد عالقة ارتباطية بني الدافعية لالإجناز وم�شتوى الذكاء النفعايل، والعالقة . 1

طردية؛ اأي كلما زادت قيمة الذكاء النفعايل، كلَّما زادت درجة الدافعية لالإجناز لدى الطلبة 
من كال اجلن�شني.

ومقيا�ص . 2 النفعايل،  الذكاء  مقيا�ص  من  كل  على  املتو�شطات  بني  فروق  لتوجد 
الدافعية لالإجناز تعزى ملتغري اجلن�ص

ومقيا�ص . 3 النفعايل،  الذكاء  مقيا�ص  من  كل  على  املتو�شطات  بني  فروق  لتوجد 
الدافعية لالإجناز تعزى ملتغري التخ�ش�ص الأكادميي. وقد احلقت بالدرا�شة بع�ص التو�شيات 

ة. املهمَّ
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Abstract:
This study aims to explore the relationship between emotional intelligence 

and achievement motivation of Arab Open University students /Jordan 
branch.The sample of this study consisted of (201) students in four faculties: 
Education, IT, English Literature, and Business. Two scales were used: The 
“Bar On” scale for emotional intelligence, and the achievement motivation 
scale that was developed by the researcher. 

This study’s findings indicated significant positive correlation between 
emotional intelligence and achievement motivation among the sample of 
study. 

There were significant negative differences attributed to gender and 
faculty across the emotional intelligence and achievement motivation 
measurement scales. The study was followed by some important 
recommendations.
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مقدمة:
ي�شهد العامل قفزات نوعية وكمية مت�شارعة وتناف�شاً يف ميادين املعرفة كافة، والتي 
موؤ�ش�شات  من  يتطلب  الذي  ومواكبتها.الأمر  مواجهتها  ينبغي  حتديات  مبثابة  اأ�شبحت 
التعليم العايل الرتكيز على بناء جيل يتمتع ب�شخ�شيات ذات م�شتويات عالية يف اجلوانب 

املعرفية وال�شلوكية والنفعالية )بني يون�ص،2009(.
والإدارة  النف�ص  علماء  الباحثني من  باهتمام  لالإجناز  الدافعية  ولقد حظي مو�شوع 
الدافعية  الباحثني تراث نظري وامربيقي وتطبيقي يف جمالت  والرتبية حيث توافر لدى 

)عطا، 1993(.
وعند التمعن يف خارطة التقدم النف�شي واملادي يجد املرء اأن املجتمعات التي يعاين 
اأفرادها من انخفا�ص يف م�شتويات دافعية الإجناز، وي�شودها القلق ال�شخ�شي وال�شلوكات 
)بني  والتقدم.  الرتقي  من  الأ�شفل  الدرك  يف  وتبقى  يذكر،  تقدم  اأي  حتقق  ل  الالتكيفية، 

يون�ص،2009(.
واحلل هو تفعيل ال�شلوك الإن�شاين باجتاه حتقيق الأهداف ال�شحيحة والتنمية ال�شخ�شية 
والنفعالية بعيداً عن ال�شلبية، وذلك من خالل ا�شتثارة دافعية الإجناز بني ال�شباب اجلامعي 
�شواء يف اجلامعات التي تنحو منحى النظام التعليمي التقليدي، اأوتلك اجلامعات التي تطبق 
اأطلق  التي  التعليم املفتوح، وذلك من خالل تطوير املهارات النفعالية وال�شخ�شية  نظام 
عليها العاملان الأمريكيان »بيرت �شالويف« و »جون مايري« م�شطلح الذكاء النفعايل، مما 
ة ت�شاعدهم على النهو�ص مب�شتقبلهم ومواكبة  ي�شاعد الطلبة على تكوين قيم اأ�شا�شية ومهمَّ

احلياة بنجاح وتفوق )الغرايبة، 2005(.
اإىل  والنفعالية  ال�شخ�شية  مزاياهم  اأهلتهم  الذين  الأ�شخا�ص  اأولئك  هم  فاملتفوقون 
احتالل املواقع املركزية يف احلياة. )اخل�رض، 2006( وقد اأ�شارت بع�ص الدرا�شات اإىل اأن 
العديد من �شباب اجلامعة من ذوي املوؤهالت الواعدة ف�شلوا يف حياتهم العملية، ويعود ال�شبب 
يف هذا الف�شل اإىل �شعف مهارات الذكاء النفعايل لديهم، مما انعك�ص �شلبّا على توا�شلهم 
مع الآخرين، وعلى دافعيتهم نحو الإجناز، بعك�ص الأ�شخا�ص الذين يتمتعون مب�شتوى عاٍل 
من مهارات الذكاء النفعايل حيث يتوافر لديهم الدافع الذاتي لالإجناز، ويتوقعون جناحهم 
ول يعانون من املتاعب حني ي�شعون ن�شب اأعينهم اأهدافاً �شامية وي�شتطيعون التحكم يف 

ظروفهم. )2004، �شابريو( 
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التفهم  على  والقدرة  الذات،  على  بال�شيطرة  الداخلي  ال�شعور  اإىل  توؤدي  امليزات  هذه 
والتكامل خا�شة يف حميط ال�شباب الذين يتابعون درا�شتهم يف نظام التعليم املفتوح، هذا 
النظام املرتبط بالتغري والتطور امل�شتمر الذي يفر�ص حق الأفراد يف املجتمع، مهما اختلفت 
اأعمارهم واأعراقهم، على موا�شلة التعلم امل�شتمر طوال احلياة. وهذا النظام التعليمي تطبقه 
القيود املتعارف  للتعلم املتحرر من كل  العربية املفتوحة، ويقدم �شورة جديدة  اجلامعة 
التعلم  التقليدية م�شتفيدة من تقنيات الت�شال عن بعد، وتطبيق مهارات  عليها يف النظم 

الذاتي )من�شور، بلقي�ص، عزيز 2006( 
و�شخ�شية  دميوغرافية  معينة،  بخ�شائ�ص  يت�شفون  التعلم  من  النوع  هذا  طلبة  لكن 
وانفعالية، مما يجعلهم خمتلفني نوعاً ما، عن طلبة اجلامعات الذين يدر�شون وفق النظام 
لالإجناز،  الدافعية  تنمية  اإىل  الدار�شني  من  اأكرث من غريهم  ويجعلهم حمتاجني  التقليدي، 

 )Bruce,2007( .وتنمية مهارات الذكاء النفعايل
اإن حتفيز الدافعية من املهارات الأ�شا�شية للذكاء النفعايل، وهي �رض جناح الطالب، 
يف خمتلف املراحل الدرا�شية التي مير بها �شواء يف املدر�شة اأم يف املراحل اجلامعية، والتي 
على  الطالب  قدرة  وتعزز  املحيطة،  الرتبوية  البيئة  مع  متميزة  عالقات  اإقامة  اإىل  تدفعه 
الأخرين  واحتياجات  احتياجاته  اإىل  ويتعرف  ويحددها  الأخرين،  م�شاعره جتاه  يعي  اأن 

)جوملان،2005( 
وهذا ما �شوف تتناوله الدرا�شة حول تو�شيح العالقة بني الذكاء النفعايل ودافعية 
الإجناز، وبالآتي تو�شيح اأهمية تطوير مهارات الذكاء النفعايل لدى ال�شباب اجلامعي من 

اأجل تطوير الكفايات النفعالية وال�شخ�شية التي توؤدي اإىل النجاح.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
تعد دافعية الإجناز من املفاهيم النف�شية التي اأثارت جدلً ونقا�شاً بني علماء النف�ص 
اأدلر  األفرد  اإىل  لالإجناز  الدافعية  ملفهوم  التاريخي  التطور  ويعود  باهتمامهم،  وحظيت 
الذي اأ�شار اإىل اأن احلاجة لالإجناز هي دافع تعوي�شي م�شتمد من خربات الطفولة، وكورت 
ليفن الذي عر�ص هذا امل�شطلح يف �شوء تناوله ملفهوم الطموح، ويعد )موراي( من اأوائل 
اإىل  لالإجناز  احلاجة  مفهوم  اإدخال  يف  الف�شل  اإليه  يرجع  والذي  املفهوم،  بهذا  املهتمني 
الرتاث ال�شيكولوجي، وعرفها باأنها رغبة اأو ميل للفرد للتغلب على العقبات وممار�شة القوى 
ات ال�شعبة ب�شكل جيد وب�رضعة ممكنة كلما اأمكن ذلك )بني  والكفاح واملجاهدة لأداء املهمَّ

يون�ص ،2009( 
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القيام  اإىل  الفرد  �شعي  اأهمها:  من  عدة  مظاهر  يف  الإجناز  لدافعية  احلاجة  وتتمثل 
ا�شتقاللية،  وبطريقة  ب�رضعة  ذلك  اإجناز  مع  وتنظيمها  الأفكار  وتناول  ال�شعبة،  بالأعمال 
عليهم  والتفوق  الآخرين  ومناف�شة  ذاته  على  وتفوقه  عقبات  يقابله من  ما  الفرد  وتخطي 
وتقدير الفرد لذاته من خالل املمار�شة الناجحة ملا لديه من قدرات واإمكانات )عبد الرزاق 

 .)2008
مهارات  لأنها  النفعايل،  للذكاء  الأ�شا�شية  املكونات  اأهم  من  الدافعية  حتفيز  ويعدُّ   
انفعالية تقود الفرد نحو الأهداف وت�شهل حتقيقها، فالأطفال الذين تتوافر لديهم الدافعية 
انفعالت  اأي  من  ي�شاحبه  وما  الف�شل  ويقبلون  املتاعب،  يعانون  ول  النجاح،  يتوقعون 
امل�شاعر  هذه  على  التغلب  على  املقدرة  لديهم  ويكون  والغ�شب،  واحلزن  كالقلق  �شلبية 

)�شابريو2005(.
باهتمام  حظيت  التي  ن�شبياً  احلديثة  النف�شية  املفاهيم  من  النفعايل  الذكاء  ويعّد 
الدار�شني والباحثني يف علم النف�ص خالل العقدين املا�شيني، وهو يقوم على فكرة موؤداها 
لديه من قدرات  اأواملهنية ل يتوقف على ما يوجد  الفرد يف احلياة الجتماعية  اأن جناح 
ت�شكل  واجتماعية  انفعالية  مهارات  من  ميتلكه  ما  على  ولكن  املعريف(،  )الذكاء  عقلية 

 )sala 2001( مكونات هذا الذكاء
 frames of( العقل  اأطر  كتابه  عام 1983 يف  النفعايل  الذكاء  فكرة  وقدم جاردنر 
Mind(، حيث عر�ص نظريته يف الذكاءات املتعددة، ومنها الذكاء ال�شخ�شي والبين�شخ�شي، 
والتي اعتربت اإحدى مكونات الذكاء النفعايل، وعرف الذكاء البين�شخ�شي باأنه القدرة على 
اأمزجتهم وطبائعهم ودوافعهم  الأ�شخا�ص ومتييزهم، وبخا�شة بني  الفروق بني  مالحظة 

ومقا�شدهم )جاردنر،2004(. 
النفعايل يف جمال  الذكاء  )Bar–On( مفهومه عن  اأون  بار  ر  و يف عام 1988 طوَّ
ال�شحة النف�شية وال�شمات ال�شخ�شية، على اعتبار اأن الذكاء النفعايل يعك�ص كيفية تفاعل 
ال�شخ�ص مع املوقف، وا�شتخدام حالته النفعالية يف هذا املوقف، وتو�شل اإىل واحد من اأهم 
املقايي�ص امل�شتخدمة لتقومي الذكاء النفعايل معتمداً على مفهوم ن�شبة الذكاء النفعايل، 

وتناول منوذج باراأون خم�سة اأبعاد اأ�سا�سية للذكاء االنفعايل وهي:
املزاجية  احلالة   – ال�شغوط  اإدارة   – البين�شخ�شي  الذكاء   – ال�شخ�شي  الذكاء   -
العامة - القدرة على التكيف،ويحتوي كل بعد من تلك الأبعاد اخلم�شة على مكونات فرعية 
ى وتطور من خالل خ�شوع الفرد لربامج  ويفرت�ص باراأون اأن الذكاء النفعايل مهارة تنمَّ

.)Bar – on, 2000( تدريبية هدفها تنمية املهارات الوجدانية والجتماعية
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الذكاء  عن  علمية  ورقة   )Mayer( وماير   )Salovey( �شالويف  ن�رض   1990 عام  يف 
النفعايل وعرفاه باأنه القدرة على مراقبة امل�شاعر والنفعالت اخلا�شة بالفرد وبالآخرين، 
ثم طورا تعريفهما للذكاء النفعايل عام 1997، وعدله يف عام )2000( حيث عرفاه باأنه، 
وفهمها  النفعالت،  اإدراك  من  تت�شمنه  مبا  النفعالية،  املعلومات  معاجلة  على  القدرة 

 )Mayer & Salovy, 2000( واإدارتها
 1995 عام  الأول  كتابه  واأ�شدر  وماير،  �شالويف  بنظرية  جوملان  دانيال  تاأثر  وقد 
اأن  اأن النجاح الأكادميي وال�شخ�شي واملهني ل ميكن  اأكد فيه  بعنوان«الذكاء النفعايل«، 
يتحقق بدون اكت�شاب الفرد للمهارات النفعالية والجتماعية، واأ�شار اإىل اأن فهمه للذكاء 
ال�شخ�شي  الذكاء  وخا�شة  املتعددة،  الذكاءات  يف  جاردنر  مفهوم  على  مبني  النفعايل، 

)Goleman, 1995( والبين�شخ�شي
الذكاء  جمال  يف  والنظرية  البحثية  واهتماماته  وكتاباته  جوملان  اأبحاث  �شاهمت 
الذكاء، واُ�شتخدمت ب�شكل وا�شع وفعال  النوع من  النفعايل يف بلورة نظرية خا�شة بهذا 
�شخ�شية  كفاية  النفعايل  الذكاء  اأن  واعترب   .)2005، )جوملان  الرتبوية  املجالت  يف 
الجتماعية  اجلوانب  عن  والتعبري  والإرادة  الفهم  على  مكت�شبة  قدرة  وهي  واجتماعية، 
النفعالية حلياة الأفراد، بطرق ت�شاعد على الإدارة الناجحة للمهمات احلياتية، مثل: التعلم، 
وتكوين العالقات، وحل امل�شكالت اليومية، والتكيف مع املتطلبات املعقدة للنمو والتطور 

)Coleman & Cherniss, 2000(. وتنق�سم هذه الكفايات اإىل:

اوالً- الكفاية ال�سخ�سية (Personal Competence) وتقرر الكيفية التي يتدبر  ♦
بها الفرد اأموره الذاتية، وتت�شمن اأبعاد الذكاء النفعايل الثالثة الآتية:

الوعي الذاتي Self – Awareness وهو معرفة احلالت الداخلية للفرد وتف�شيالته  -
والثقة  للذات،  الدقيق  التقومي  النفعايل،  الوعي  الكفايات:  ويت�شمن  الإدراكية،  ومعارفه 

بالنف�ص. 
والنزاهة،  - الذاتي،  التحكم  الكفايات:  ويت�شمن   Self-Regulation الذاتي  التنظيم 

وال�شمري، والتكيفية.
الدافعية Motivation: الدافعية هي امليول النفعالية التي تقود الفرد نحو الأهداف  -

Commit- واللتزام ،Achievement Driv  أأو ت�شهل عليه حتقيقها، وتت�شمن: دافع الإجناز
Initiative واملبادرة ment
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ثانياً - الكفاية االجتماعية Social Competence وتت�شمن:  ♦
التعاطف Empathy: ويق�شد به الوعي مب�شاعر الآخرين وحاجاتهم واهتماماتهم،  -

ويت�شمن هذا البعد: فهم الآخرين، وتطوير الآخرين، والتوجه للخدمة.
املهارات الجتماعية Social Skills وهي املهارات الهادفة اإىل اإحداث ردود الفعل  -

املطلوبة عند الآخرين وتت�شمن: التاأثري، والتوا�شل، واإدارة النزاعات، والقيادة، والتعاون 
والتن�شيق.

من  عالٍ   م�شتوى  لتح�شيل  الكفاح  باأنها  الإجناز  دافعية  جوملان  دانيال  عرف  لقد 
التفوق، واأكد على ارتباط دافعية الإجناز والتح�شيل الدرا�شي بالذكاء النفعايل لدى الطلبة، 
فالوعي الذاتي واإدراك الذات هما حجر الأ�شا�ص يف الذكاء النفعايل، وهي مقومات رئي�شة 
داخلية  حالة  هو  لالإجناز  الدافع  اأن  اعتبار  وعلى  لالإجناز،  الدافعية  م�شتوى  ارتفاع  يف 
م�شتوى  يحقق  مبا  وتنفيذه  للعمل،  التخطيط  نحو  ن�شاطه  وتوجه  الفرد،  مب�شاعر  مرتبطة 

حمدداً من التفوق يوؤمن به الفرد ويعتقد به )جوملان، 2005( 
ولذلك تعّد دافعية الإجناز دافعاً نحو حتمل امل�شوؤولية والإتقان والتميز، هذه ال�شمات 
التي يحتاج اإليها �شباب اجلامعات يف خ�شم الأزمات الجتماعية والنف�شية اليومية التي 
يواجهونها، ل �شيما اأولئك الطلبة الذين يدر�شون يف جامعات احلكومية تنحو منحى التعليم 

 )Reddy, 2006( املفتوح
ويف   2001 عام  الأوىل  للمرة  الأردن  يف  ظهر  ن�شبياً،  احلديث  التعليمي  النظام  هذا 
دول عربية اأخرى كال�شعودية وم�رض ولبنان وعمان واملقر الرئي�ص يف دولة الكويت، من 
التعليمية والتدريبية  العربية املفتوحة، حيث تقوم بتقدمي براجمها  اإن�شاء اجلامعة  خالل 
على اأ�شا�ص النظام املفتوح والتدريب على راأ�ص العمل، فهذا النظام مينح فر�ص التعلم لكل 
اإقامته ومدى تفرغه  فرد قادر عليه عقلياً ونف�شياً بغ�ص النظر عن عمره وجن�شه ،ومكان 
للدرا�شة املنتظمة، وعن قدرته على ح�شور الدرو�ص واملحا�رضات وم�شاغل العمل يف حرم 

اجلامعة، وعن �رضعته واأ�شلوبه يف التعلم. )من�شور، بلقي�ص، عزيز2006( 
الذي  الزمن  تفر�شها طبيعة  اأ�شبح �رضورة  احلايل  النظام يف ع�رضنا  هذا  قيام  اإن 
نعي�ص فيه، وعاملنا العربي اأحوج من غريه لتبني �شيا�شات تعليمية متطورة، تهتم بالتجديد 
الإنتاج  يف  باملرونة  يت�شم  نظام  هو  املفتوح  اجلامعي  التعليم  ونظام  امل�شتمر،  الرتبوي 
التعليمي  الهيكل  تطوير  اإمكانية  ميثل  تعليمي  نظام  وهو  والت�شجيل،  والقبول  والتطبيق 
بالكامل من القاعدة اإىل القمة، ويقدم �شورة جديدة للتعليم متحررة من كل القيود املتعارف 

عليها يف النظم التقليدية ا )الفرا،2007( 
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ي�شهم التعليم اجلامعي املفتوح يف اإيجاد فر�ص التعليم اجلامعي لفئات متعددة من 
املواطنني الذين ي�شكنون يف مناطق نائية اأو ربات البيوت اأو كبار ال�شن اأو املتقاعدين، الذين 
مل يتمكنوا من اللتحاق مبوؤ�ش�شات التعليم املعتادة وطلبة هذا النظام يتمتعون بخ�شائ�ص 
الدرا�شة لفرتة  التقليدية من حيث انقطاعهم عن  تختلف يف جوهرها عن طلبة اجلامعات 
قد تكون طويلة اأو ق�شرية، اإ�شافة اإىل اأنهم من الفئات العاملة فتتاح الفر�شة للطالب يف 
اجلمع بني العمل والعلم، كما ي�شهم نظام التعليم املفتوح والتعليم عن بعد يف حت�شني نوعية 
التعليم يف الأقطار العربية، ويكمل النظام التقليدي يف ال�شتجابة لرغبات املتعلمني، ويعد 
تنمية  خالل  من  املجتمع  يف  التنمية  و�شائل  من  مهمة  و�شيلة  املفتوح  اجلامعي  التعليم 
الأفراد القادرين على خلق فر�ص عمل، فتعدُّ الدافعية والرغبة يف الدرا�شة من اأهم ال�شمات 

امل�شرتكة لدى هوؤلء الطلبة،. )بلبي�شي،2007( 
التعليم الذاتي هو اأ�شا�ص فل�شفة التعليم املفتوح، واملتعلم داخل هذا النظام ل بد اأن 
ميتلك مهارات اأو اآليات التعلم الذاتي ،اإ�شافة اإىل املهارات والتقنيات وتكنولوجيا امللومات 
وا�شتخدام  والإنرتنت،  احلا�شوب  ا�شتخدام  مثل  درا�شته  يف  كبري  حد  اإىل  اإليها  يعتمد  التي 

املواقع اللكرتونية )بطاز، الفقهاء، 2005( 
فهم ل يحتاجون فقط اإىل تنمية يف القدرات الدرا�شية ومهارات التفكري وتنظيم الوقت 
ومهاراتهم  قدراتهم  تنمية  واإىل  لديهم،  الإجناز  دافعية  تقوية  اإىل  اأي�شّا  يحتاجون  ،لكن 
النفعالية وال�شخ�شية والجتماعية. فالعالقة وثيقة ما بني التكامل بني النظام املعريف 

والنظام النفعايل والعالقة بينهما تفاعلية )جروان،2011(. 

الدراسات السابقة: 
الدرا�شات  يف  خا�شة  ن�شبياً،  قليلة  احلالية  الدرا�شة  مو�شوع  تناولت  التي  الأبحاث 
العربية، وذلك حلداثة الذكاء النفعايل ن�شبياً، وندرة الدرا�شات التي تناولت التعليم املفتوح 
ومتثلت  العلمي.  البحث  وحمركات  اللكرتونية  املواقع  من  لعديد  امل�شح  لعملية  طبقاً 

الدرا�سات فيما ياأتي:

الدراسات العر بية: 

درا�شة العلي، العنزي )2010( هدفت اإىل بحث العالقة بني الذكاء النفعايل ودافعية 
حب ال�شتطالع ودافعية الإجناز واخلجل لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية بدولة الكويت 
كانت العينة 400 طالب وطالبة من املرحلة الثانوية، واأ�شارت النتائج اإىل وجود ارتباط 

دال بني الذكاء النفعايل ودافعية الإجناز لدى عينة الدرا�شة.
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النفعايل وعالقته  الذكاء  الك�شف عن  اإىل  الدرا�شة  )2009( هدفت  العبو�سي  درا�شة 
بالتح�شيل الدرا�شي عند طالبات ال�شنة الثانية لالأق�شام العلمية يف الكلية اجلامعية بالليث 
 )150( الدرا�شة من  عينة  تكونت  م.  الدرا�شي 2008- 2009  للعام  القرى  اأم  جامعة   –
طالبة، منهم )60( طالبة متفوقة حت�شيلياً و)90( طالبة عادية، �شممت ا�شتبانه تكونت 
)املعرفة  الآتي:  النفعايل  الذكاء  اأبعاد  النهائية من )42( فقرة موزعة على  يف �شورتها 
النفعالية، واإدارة النفعالت، وتنظيم النفعالت، والتعاطف، والتوا�شل الجتماعي. تو�شلت 
الدرا�شة اإىل وجود م�شتوى متو�شط من الذكاء النفعايل عند طالبات العينة وفقاً لإجابات 
الطالبات، كما اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى )0.05 ≤( بني 
متو�شطات درجات الطالبات املتفوقات حت�شيلياً، ومتو�شطات درجات الطالبات العاديات 
على الدرجة الكلية. اأو�شت الدرا�شة ب�رضورة الهتمام بالأن�شطة اجلماعية التي من �شاأنها 
اأن تقوي مهارات الذكاء النفعايل، وت�شميم برنامج تدريبي لتنمية الذكاء النفعايل لدى 

الطالبات يف املرحلة اجلامعية، واإجراء املزيد من الدرا�شات حول الذكاء النفعايل.
اإىل تو�شيح العالقة بني الذكاء النفعايل  هدفت الدرا�شة  امل�ساعيد )2008(  درا�شة 
وكل من دافع الإجناز والتح�شيل الدرا�شي للطلبة بجامعة اآل البيت، وتاألفت عينة الدرا�شة 
الأدبية والعلمية، ومن خمتلف امل�شتويات  التخ�ش�شات  من 340 طالباً وطالبة من ذوي 
الدرا�شية يف اجلامعة، وقد ا�شتخدمت يف هذه الدرا�شة اأداتان الأوىل مقيا�ص الذكاء النفعايل، 
والثانية اختبار لدافع الإجناز، واأظهرت النتائج وجود معامالت ارتباط اإيجابية بني الذكاء 
النفعايل وكل من دافع الإجنازوالتح�شيل الدرا�شي، كما اأ�شارت نتائج حتليل البنائي اإىل 
التخ�ش�شات  ل�شالح  وذلك  الدرا�شية،  التخ�ش�شات  بني  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود 

الأدبية، كما اأن هناك فروقاً بني امل�شتويات الدرا�شية ل�شالح طلبة ال�شنة الرابعة. 
من  بكل  النفعايل  الذكاء  عالقة  تو�شيح  اإىل  هدفت   )2008( الرزاق  عبد  درا�شة 
التفكري البتكاري ودافعية الإجناز، لدى طالبات ق�شم علم النف�ص بكلية الرتبية يف جامعة 
على  الدرا�شة  اأجريت  املتفوقات،  وغري  املتفوقات  بني  مقارنة  درا�شة  وهي  �شعود،  امللك 
الباحثة جمموعة  املتفوقات، حيث طبقت  وغري  املتفوقات  من  طالبة   223 قوامها  عينة 
من املقايي�ص يف الذكاء النفعايل والدافعية لالإجناز من اإعداد الباحثة، ومقيا�ص توران�ص 
الذكاء  بني  اإح�شائياً  دالة  ارتباطية  عالقة  وجود  على  النتائج  ودلَّت  الإبداعي،  للتفكري 
النفعايل والدافعية لالإجناز لدى طالبات ق�شم علم النف�ص، ووجود فروق دالة بني الطالبات 
ذات التح�شيل الدرا�شي املنخف�ص وغري املتفوقات يف الذكاء النفعايل والدافعية لالإجناز 
والتفكري الإبداعي ل�شالح املتفوقات. كما اأن هنالك فروقاً دالة بني �شنوات الدرا�شة ل�شالح 

ال�شنة الرابعة. 
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درا�شة اإدري�س )2008( هدفت اإىل قيا�ص اأثر برنامج اإر�شادي نف�شي ي�شتند اإىل الذكاء 
لدى طالب اجلامعات  الإجناز  والدرا�شي ودافعية  النفعايل  التوافق  زيادة  النفعايل على 
الدرا�شة  التجريبي وتكون جمتمع  الدرا�شة املنهج  اتبعت  العليا بولية اخلرطوم  واملعاهد 
واختريت  اخلرطوم،  بولية  ال�شكنية  باملجمعات  العليا  واملعاهد  اجلامعات  طالب  من 
العينة ع�شوائياً 90 طالباً وطالبة منهم: 45 جتريبية و45 �شابطة، واأظهرت النتائج وجود 
الإجناز بني  ودافعية  الدرا�شي  والتوافق  النفعايل  التوافق  اإح�شائية يف  ذات دللة  فروق 

املجموعتني التجريبية وال�شابطة ل�شالح املجموعة التجريبية.
درا�شة العكاي�سي )2003( هدفت الدرا�شة اإىل التعرف اإىل العالقة بني قلق امل�شتقبل يف 
البيئة اجلامعية والذكاء النفعايل ودافعية الإجناز لدى الطلبة يف جامعة بغداد. ولتحقيق 
اأهداف الدرا�شة طبقت الباحثة ثالثة مقايي�ص ملتغريات البحث على عينة موؤلفة من )400( 
الختبار  با�شتخدام  اإح�شائياً  ومعاجلتها  البيانات  حتليل  وبعد  جامعية.  وطالبة  طالب 
التائي، ومعامل الرتباط املتعدد، وحتليل التباين الثالثي واختبار توكي، تو�شلت الدرا�شة 
النفعايل،  والذكاء  بالتوافق  ويتمتعون  امل�شتقبل،  قلق  من  يعانون  اجلامعة  طلبة  اأن  اإىل 

ودافعية الإجناز، وتوجد عالقة دالة ارتباطياً بني متغريات البحث الثالثة
النفعايل  الذكاء  بني  العالقة  بحث  اإىل  الدرا�شة  هدفت   )2002( نا�سي  اأبو  درا�شة 
واملهارات الجتماعية ودافعية الإجناز، �شملت الدرا�شة 205 من طلبة كلية الرتبية بجامعة 
الذكاء النفعايل واملهارات الجتماعية  ارتباط بني  اإىل وجود  الدرا�شة  واأ�شارت  املنوفية 
اأو  النفعايل  الذكاء  م�شتوى  يف  فروق  اأية  اإىل  الدرا�شة  نتائج  ت�رْض  ومل  الإجناز.  ودافعية 

دافعية الإجناز تعزى ملتغري التخ�ش�ص.
بني  النفعايل  الذكاء  يف  الفروق  معرفة  اإىل  الدرا�شة  هدفت   )2001( را�سي  درا�شة 
اجلن�شيني من طالب اجلامعة، وكذلك الفروق بني الطالب مرتفعي الذكاء النفعايل والطالب 
عينة  الإبداعي.تكونت  التفكري  وقدرات  الدرا�شي  التح�شيل  النفعايل يف  الذكاء  منخف�شي 
الدرا�شة من )289( طالبة بالفرقة الرابعة ق�شم اللغة الإجنليزية بكلية الرتبية يف جامعة 
املن�شورة منهم )135( طالباً، و)154( طالبة. تو�شلت الدرا�شة اإىل وجود فروق ذات دللة 
الذكاء النفعايل: )التعاطف، واإدارة النفعالت،  اإح�شائية بني الذكور والإناث يف عوامل 
وجود  اإىل  الدرا�شة  تو�شلت  كما  الإناث.  ل�شالح  وذلك  الكلية(،  والدرجة  الذاتية،  الدافعية 
فروق ذات دللة اإح�شائية بني الطالب مرتفعي الذكاء النفعايل، وبني الطالب منخف�شي 
الذكاء النفعايل يف كل من التح�شيل الدرا�شي وقدرات التفكري البتكاري: )الطالقة الفكرية، 

واملرونة التلقائية، والدرجة الكلية(، وذلك ل�شالح الطالب مرتفعي الذكاء النفعايل.
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 الدراسات األجنبية: 

التنبوؤ  يف  النفعايل  الذكاء  دور  عن  الك�شف  اإىل  هدفت   )Babelan, 2010( درا�شة 
بالتح�شيل الدرا�شي والدافعية لالإجناز لدى الطلبة الدار�شني يف نظام التعلم عن بعد، �شمل 
 Payama يدر�شون يف جامعة  )7000( طالب وطالبة، ممن  الطلبة  العينة جميع  جمتمع 
Noor University للعام الدرا�شي 2008-2009 حيث بلغت العينة 328 دار�شاً ممن طبقوا 

اختبار الذكاء النفعايل والدافعية لالإجناز، وبينوا حت�شيلهم الدرا�شي. )JPA( اأظهرت النتيجة 
اأبعاد الذكاء النفعايل لها عالقة دالة اإح�شائيّا بالتح�شيل الأكادميي، كما اأظهرت اأهمية 
الذكاء النفعايل بدللة اإح�شائية يف زيادة الدافعية الذاتية والعالقات ال�شخ�شية والوعي 
الجتماعي لدى الطلبة. ومل تظهر النتائج اأي فروق بني الذكور والإناث يف اختبارات الذكاء 
الإناث،  الأكادميي ل�شالح  الدافعية لالإجناز والتح�شيل  النفعايل، ولكن هنالك فروق يف 
تعزى  الإجناز  ودافعية  النفعايل  الذكاء  مقيا�ص  على  دللة  ذات  فروقاً  الدرا�شة  جتد  ومل 

ملتغري التخ�ش�ص.
هدفت اإىل Texas university يف جامعة تك�شا�ص )Low , Nelson,2008( درا�شة 

تو�شيح اأهمية مهارات الذكاء النفعايل يف زيادة الدافعية لالإجناز والتح�شيل لدى 
الدرا�شة  كما طبقت  تك�شا�ص  الأوىل يف جامعة  اجلامعية  ال�شنة  يدر�شون يف  الذين  الطلبة 
اإىل  اأُخ�شعوا جميعّا لربنامج تدريبي ي�شتند  الثانوية،  النهائية  ال�شنة  اأي�شّا على طلبة يف 
اأعرا�ص  اأن طالب ال�شنة الأوىل انخف�شت لديهم  مهارات الذكاء النفعايل. واأثبتت النتائج 
الكتئاب من اجلامعة بعد اإخ�شاعهم للربنامج، وارتفعت معدلت التح�شيل الدرا�شي، وكذلك 
انخف�شت لدى طلبة املرحلة الثانوية يف ال�شنة النهائية اأعرا�ص القلق واخلوف من دخول 
اجلامعة وزيادة دافعيتهم لالإجناز بعد اإخ�شاعهم للربنامج، بلغت العينة 200 طالب من 
جامعة جنوب تك�شا�ص و200 طالب من مدر�شة جنوب تك�شا�ص احلكومية، ا�شتخدم مقيا�ص 
ملهارات الذكاء النفعايل الذي يقي�ص اتخاذ القرار والقيادة وتنظيم الوقت واإدارة ال�شغوط 

وتقدير الذات. ومقيا�ص الدافعية لالإجناز. 
درا�شة (Berenson, Boyles, Weaver, 2008( هدفت الدرا�شة اإىل تو�شيح فعالية 

الذكاء 
النفعايل يف التنبوؤ باإمكانية النجاح الأكادميي لدى الطلبة اجلامعيني الذين يدر�شون 
الأفارقة  الأمريكيني  الطلبة  من  خمتلفة  جمموعة  كانت  العينة  بعد  عن  التعلم  نظام  يف 
والإ�شبان والآ�شيويني، ومن ال�رضق الأو�شط اأم�شوا حوايل �شنتني يف كلية املجتمع التقنية، 
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ترتاوح اأعمارهم مابني 18-57 عاماً بلغ عدد امل�شاركني، 272 طالباً وطالبة، واأظهرت 
النتائج وجود عالقة ايجابية بني الذكاء النفعايل لدى هوؤلء الطلبة وبني ارتفاع املعدل 

الرتاكمي.
درا�شة (Nikpour, Allahyari, Amiri, 2007( هدفت اإىل تو�شيح دور الذكاء النفعايل 
لدى طلبة من جامعة  لالإجناز  والدافعية  الأكادميية  والكفاية  النف�شية  ال�شحة  يف حتقيق 
Qaesmshaher -Behzistx–Iran ممن يدر�شون يف نظام التعلم عن بعد، اختريت العينة 
ة بني مكونات  اإىل وجود روابط مهمَّ النتائج  واأ�شارت  ع�شوائياً وبلغت 73 طالباً وطالبة، 
الأكادميي  النجاح  وبني  امل�شاعر،  عن  والتعبري  الذات  تنظيم  يف  خا�شة  النفعايل  الذكاء 
والدافعية لالإجناز وحتقيق ال�شحة النف�شية لدى طلبة اجلامعة. كما اأثبتت الدرا�شة العالقة 
على  القدرة  وارتفاع  الطلبة  لدى  النف�شية  ال�شطرابات  وانخفا�ص  النفعايل  الذكاء  بني 

اإيجاد حلول للم�شكالت املتعلقة بنظام التعلم عن بعد.
درا�شة (Bruce, 2006( هدفت اإىل ا�شتق�شاء اأثر بع�ص املتغريات التي تتعلق بالدعم 
العاطفي، والدافعية لالإجناز والبيئة، والكفاءة الذاتية، يف ا�شتمرارية الدار�ص يف نظام التعلم 
البكالوريو�ص واملاج�شتري  ً يف مرحلة  دار�شا  امل�شحية على 259  الدرا�شة  عن بعد، طبقت 
يف علم اجلرمية، بجامعات تطبق نظام التعلم عن بعد و )on line(، وكان للكفاءة الذاتية 
ودافعية الإجناز الأثر الأكرب من الدعم العاطفي والبيئة يف ا�شتمرار الطلبة يف الدرا�شة ملدة 

لتقل عن ثالث �شنوات يف هذا النظام.
الذكاء  م�شتوى  معرفة  اإىل  هدفت   )Rahil, Habibah, Noordin, 2006) درا�شة 
اجلامعات  يف  الطلبة  لدى  الدرا�شي  بالتح�شيل  وعالقتهما  الإجناز،  ودافعية  النفعايل 
اإىل  النتيجة  واأ�شارت  وطالبة،  طالب   647 العينة  بلغت  ماليزيا  يف  واخلا�شة  احلكومية 
اأنه ل توجد عالقة بني الذكاء النفعايل والتح�شيل الدرا�شي، ولكن هنالك عالقة اإيجابية 
بني الدافعية والتح�شيل الدرا�شي، وهنالك عالقة اإيجابية بني الذكاء النفعايل والدافعية 

لالإجناز.
الذكاء  بني  الرتباطية  العالقة  بحث  اإىل  الدرا�شة  هدفت   )Raita, 2006) درا�شة 
النفعايل ودافعية الإجناز والتح�شيل الدرا�شي، طبقت الدرا�شة على عينة من طلبة املرحلة 
الثانوية مبدينة نيوكا�شيل، بلغ عدد العينة 220 طالباً وطالبة، وتو�شلت نتائج الدرا�شة اإىل 
وجود عالقة ارتباطية موجبة بني الذكاء النفعايل ودافعية الإجناز لدى عينة الدرا�شة من 
اجلن�شني، وعدم وجود عالقة ارتباطية بني التح�شيل الدرا�شي والذكاء النفعايل لدى العينة 

املذكورة. وعدم وجود فروق يف الذكاء النفعايل ودافعية الإجناز تعزى للجن�ص.
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مما �سبق ومن خلل ا�ستعرا�سنا للدرا�سات ال�سابقة نلحظ ما ياأتي: 
اإيجابية،  - طردية  عالقة  وجود  اإىل  نتائجها  يف  اأ�شارت  ال�شابقة  الدرا�شات  جميع 

وعوامل ارتباط قوية بني الذكاء النفعايل وبني دافعية الإجناز.
عينة الدرا�شة كانت من طلبة اجلامعات �شواء التقليدية اأم غري التقليدية التي تعتمد  -

نظام التعلم عن بعد عدا درا�شة العلي )2010( و )Rita, 2006( حيث كانت من العينة طلبة 
املرحلة الثانوية.

تناولت بع�ص الدرا�شات العالقة بني الذكاء النفعايل والدافعية لالإجناز اإ�شافة اإىل  -
بع�ص املتغريات مثل: ال�شحة النف�شية والتح�شيل الدرا�شي والنجاح الأكادميي واملهارات 

الجتماعية.
اأكدت الدرا�شات التي طبقت على الطلبة يف نظام التعلم عن بعد على اأهمية الذكاء  -

النفعايل يف حتفيز دافعية الإجناز، وحتقيق النجاح الأكادميي بالن�شبة لهوؤلء الطلبة.
عربية  درا�شة  اأول  الباحثة  علم  حد  على  تكون  قد  باأنها  الدرا�شة  هذه  وتنفرد 
تتناول مو�شوع الذكاء النفعايل، وعالقته بدافعية الإجناز على عينة من طلبة اجلامعة 
من  عينتها  كانت  العربية  الدرا�شات  بعد، فجميع  التعلم عن  نظام  تنتهج  التي  املفتوحة 
اإىل تناول العالقة بني متغريين فقط  طلبة اجلامعات التقليدية، كما هدفت هذه الدرا�شة 
نظام  الدرا�ص يف  الطالب/  لأهميتهما يف جناح  الإجناز  ودافعية  النفعايل  الذكاء  هما: 

التعليم املفتوح والتعلم عن بعد.

تعريف املصطلحات:

الذكاء االنفعايل: ◄
جمموعة من املهارات والكفايات التي حتث الفرد على التعرف اإىل م�شاعره وم�شاعر 
)جوملان  فعال  ب�شكل  الآخرين  مع  وعالقاته  عواطفه  واإدارة  ذاته  حتفيز  وعلى  الآخرين، 
التي يح�شل عليها  الدرجة  الدرا�شة هو  للذكاء النفعايل يف  الإجرائي  2005(. والتعريف 

.)Bar-on, 2000( الطالب على مقيا�ص باراأون لل�شباب املطور
الدافعية للإجناز: ◄

اته على اأف�شل ما اأجنز بكفاءة و�رضعة واأقل جهداً واأف�شل  هو ما يحرك الفرد للقيام مبهمَّ
نتيجة، وهو ا�شتعداد يتميز بالثبات الن�شبي لل�شعي للتح�شيل والنجاح، وهذا ال�شتعداد يظل 
له  تبني  الإجناز  اأو عالمات يف موقف  موؤثرات  اأو  ي�شتثار مبثريات  الفرد حتى  كامناً يف 
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اأن الإرادة هي و�شيلة للتح�شيل )يون�ص، 2009(. والتعريف الإجرائي لدافعية الإجناز يف 
الدرا�شة هو الدرجة التي يح�شل عليها الطالب على مقيا�ص الدافعية لالإجناز الذي طورته 

الباحثة.
التعليم املفتوح: ◄

التقليدي  النظام  يفر�شها  التي  العقبات  من  الكامل  التحرر  هو  املفتوح  التعليم 
املناهج  وم�شتوى  التعليم،  وو�شائل  القبول  بالنفتاح يف  يتعلق  فيما  الطلبة خا�شة  على 
وامل�شاقات واملكان والزمان ويف جميع هذه اجلوانب يتمتع الطالب بحرية غري حمدودة يف 
اختيار ما يتنا�شب مع قدراته ال�شخ�شية )الفرا2007(، ويف الدرا�شة هو اإتاحة الفر�شة لكل 
العربية املفتوحة.  اللتحاق باجلامعة  طالب قادر عقلياً مهما اختلف عمره وجن�شه على 

)من�شور، عزيز، بلقي�ص 2006( 
التعلم عن بعد: ◄

امل�رضف  عن  بعيداً  اأو  معزولً  الطالب  فيها  يكون  التي  التعليمية  العملية  تلك  باأنه 
 2007( احلديثة.  الت�شال  و�شائل  با�شتخدام  تعوي�شها  ُيعاد  جغرافية  مب�شافة  الأكادميي 
املفتوحة،  العربية  اجلامعة  يف  امل�شتخدم  الدرا�شة  اأ�شلوب  هو  الدرا�شة  ويف   .)Siddiqui,
اأي هو اأ�شلوب التعلم الذاتي امل�شتمر تقع فيه م�شوؤولية التعلم على املتعلم، وت�شتخدم فيه 
مواد تعليمية مبا�رضة وغري مبا�رضة تعد ب�شكل خا�ص لتنا�شب قدرات املتعلمني املختلفني 

و�رضعتهم يف التعلم. )من�شور، بلقي�ص، عزيز 2006( 

أهداف الدراسة:

يف �سوء ما �سبق ميكننا حتديد االأهداف الرئي�سة للدرا�سة باالآتي:
التعّرف اإىل العالقة الرتباطية بني م�شتوى الذكاء النفعايل وبني الدافعية لالإجناز  ●

لدى طلبة التعليم املفتوح، والك�شف عن الفروق بني الذكور والإناث من طلبة التعليم املفتوح 
يف م�شتوى الذكاء النفعايل ودافعية الإجناز.

الك�شف عن الفروق بني طلبة التخ�ش�شات املختلفة يف اجلامعة العربية املفتوحة  ●
يف م�شتوى الذكاء النفعايل والدافعية لالإجناز. 

أهمية الدراسة:
الدافعية  بني  العالقة  وهو  وحداثته،  املو�شوع  اأهمية  من  اأهميتها  الدرا�شة  ت�شتمد 
لالإجناز مب�شتوى الذكاء النفعايل لدى الطلبة الدار�شني يف نظام التعليم املفتوح والتعلم 
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املفتوح،  بالتعليم  واملتمثل  الدرا�شة  من  التقليدي  غري  النمط  ظهورهذا  اإن  حيث  بعد،  عن 
امل�شتمر  والتعلم  امل�شتدامة  والتنمية  املجتمعات  لتطوير  حتمية  �رضورة  اأ�شبح  والذي 
من  التطور  نحو  قدماً  امل�شي  اختاروا  الذين  لهوؤلء  منا�شبة  تعليمية  بيئات  خلق  يتطلب 
خالل التحاقهم يف التعليم املفتوح، وملا لهم من خ�شائ�ص �شخ�شية ومهنية معينة حيث 
توؤدي الدافعية لالإجناز دوراً مهماً يف حتقيق طموحات الدار�شني يف نظام التعليم املفتوح، 
والذكاء النفعايل اأ�شبح مقيا�شّا ملدى قدرة الفرد على حتقيق النجاح يف حياته املنهية 
والأكادميية فهو يف تعريفه: القدرة على فهم الذات وتنظيمها وا�شتغالل الطاقة الكامنة على 
اأو�شع حدود، والدافعية لالإجناز هي اإحدى مكونات الذكاء النفعايل، وت�شعى الدرا�شة اإىل 
تو�شيح اأهمية تنمية مهارات الذكاء النفعايل من اأجل زيادة الدافعية لالإجناز لدى الدار�ص 

يف النظام التعليمي املفتوح، مما يحقق له الأهداف املرجوة.

مشكلة الدراسة:
الفرد قادراً  التي جتعل  اأهم املكونات والقدرات واملهارات  الذكاء النفعايل من  يعد 
على التعامل مع املواقف اليومية وال�شغوط التي يتعر�ص لها، كما اأنه دافع اأ�شا�شي نحو 
اأو  التخ�ش�ص  نوع  عن  النظر  بغ�ص  مهماً  اجلامعي  الطالب  يجعل  فهو  والإجناز،  النجاح 
الدرا�شة  هذه  فاإن  لذا  معه،  والتعامل  للمحيط  واإدراكه  ذاته  فهم  على  قادراً  الدرا�شة،  نوع 
تعد حماولة للك�شف عن درجة العالقة بني الذكاء النفعايل والدافعية لالإجناز لدى طلبة 
تنمية  اأهمية  خالل  من  الدرا�شة  م�شكلة  وتربز  الأردن،  فرع  املفتوحة/  العربية  اجلامعة 

مهارات الذكاء النفعايل لدى طلبة التعليم املفتوح.
ميكن ح�رض م�سكلة الدرا�سة بال�سوؤال االآتي:

هل هناك علقة بني م�ستوى مهارات الذكاء االنفعايل والدافعية للإجناز 
اجلن�س  باختلف  العلقة  هذه  تختلف  وهل  املفتوح،  التعليم  طلبة  لدى 

ونوع التخ�س�س يف اجلامعة العربية املفتوحة؟

فروض الدراسة:

يف �شوء الإطار النظري ونتائج الدرا�شات ال�شابقة واأهداف الدرا�شة وم�شكلتها. �سيغت 
فرو�س الدرا�سة كاالآتي:

الذكاء  ♦ م�شتوى  بني   )0.05( م�شتوى  على  اإح�شائية  دللة  ذات  عالقة  توجد  ل 
النفعايل وينب الدافعية لالإجناز لدى طلبة التعليم املفتوح.
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على  ♦ املتو�شطات  بني   )0.05( م�شتوى  على  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
مقيا�ص الذكاء النفعايل لدى طلبة التعليم املفتوح تعزى للجن�ص.

على  ♦ املتو�شطات  بني   )0.05( م�شتوى  على  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
مقيا�ص الدافعية لالإجناز تعزى للجن�ص.

الذكاء  ♦ اإح�شائية على م�شتوى )0.05( بني متو�شطات  ذات دللة  ل توجد فروق 
النفعايل لدى الطلبة تعزى للتخ�ش�ص الأكادميي.

الطلبة  ♦ اإح�شائية على م�شتوى )0.05( بني متو�شطات  ذات دللة  ل توجد فروق 
على مقيا�ص الدافعية لالإجناز تعزى للتخ�ش�ص الأكادميي.

الطريقة واالجراءات:

جمتمع الدراسة:

تكون جمتمع الدرا�شة من جميع الطلبة يف اجلامعة العربية املفتوحة، والبالغ عدهم 
الإجنليزي،  الأدب  الأعمال،  اإدارة  وهي:  تخ�ش�شات  اأربعة  يف  وطالبة  طالب   )2900(

وتكنولوجيا املعلومات، والرتبية 

عينة الدراسة: 

التخ�ش�شات  من  اإناث   159، ذكور   42 وطالبة:  طالب   201 الدرا�شة  عينة  بلغت 
املذكورة، وذلك لأن عدد الإناث يفوق عدد الذكور يف اجلامعة، ويتفاوت العدد الكلي للطلبة 
التخ�ش�شات  على  الطلبة  توزيع  يبني   )1( واجلدول  تخ�ش�ص  كل  ح�شب  اجلامعات  بني 

واجلن�ص والعمر.
الجدول (1(

توزيع العينة على التخصصات والجنس والعمر

الفئة العمرية اجلن�س
ذكور                اإناث عدد الطلبة التخ�س�س

40-22 16 8 24 اإدارة الأعمال
40-22 20 10 30 الأدب الجنليزي
40-22 16 10 26 تكنولوجيا املعلومات
40-22 107 14 121 الرتبية
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إجراءات الدراسة: 

قامت الباحثة، وهي تعمل ع�سو هيئة تدري�س باجلامعة العربية املفتوحة / 
فرع االأردن، باالإجراءت االآتية: 

احل�شول على املوافقة من اإدارة اجلامعة على تطبيق الدرا�شة. ♦
حتديد عدد الطلبة يف التخ�ش�شات املختلفة. ♦
اختيار العينة بطريقة ع�شوائية من جميع التخ�ش�شات. ♦
توزيع ال�شتبانات على الطلبة. ♦
ال�شتبانات  ♦ بع�ص  وا�شتبعاد  تن�شيقها  بعد  الآيل  احلا�شب  يف  البيانات  اأدخلت 

ملتغريات  طبقاً  وُعّرفت  فارغة،  تقدميها  اأو  بالتعليمات  التزامها  اأوعدم  �شالحيتها،  لعدم 
الدرا�شة.

الجتماعية، وذلك  للعلوم  الإح�شائية  برنامج احلزمة  SPSS وهو  برنامج  اُ�شتخدم 
لتحليل البيانات اإح�شائياً واأُجريت التحليالت الإح�شائية الآتية: 

املتو�شط احل�شابي، والنحراف املعياري، ومعامل ارتباط بري�شون، واختبارت، وحتليل 
)One way Anova( التباين الأحادي

أدوات الدراسة: 

مقيا�س الذكاء االنفعايل: ♦
)املطور  - النفعايل  للذكاء  باراأون  مقيا�ص  اُ�شتخدم  االنفعايل:  الذكاء  مقيا�س 

لل�شباب( ويعّد هذا املقيا�ص الأداة الأو�شع انت�شاراً، والأكرث ا�شتخداماً لقيا�ص الذكاء النفعايل 
عامليّا، وهي متثل اجلانب الجرائي ملفهوم باراأون للذكاء النفعايل، و�شاهم يف تطوير هذا 
الوليات املتحدة  التي ُجمعت وطبِّقت على عينات يف  البيانات  الهائل من  الكم  املقيا�ص 
الأمريكية وكندا وغريها من الدول يف اأوروبا، وي�شلح املقيا�ص للفئة العمرية 17 عاماً فما 

فوق )جروان 2011( 
وي�سم املقيا�س االأبعاد االآتية: 

البعد البين�شخ�شي – البعد الجتماعي واإدارة ال�شغوط وقابلية التكيف واملزاج العام 
والنطباع الإيجابي والدافعية الذاتية، ويجاُب على بنود املقيا�ص من خالل مقيا�ص متدرج 
بالن�شبة  التقديرات 1،2،3،4،5،  اأبداً. وتاأخذ  نادراً،  اأحياناً،  دائماً، غالباً،  يف خم�ص نقاط. 
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كانت  وكلما  ال�شالبة،  للفقرات  بالن�شبة   5،4،3،2،1 التقديرات  وتاأخذ  املوجبة،  للفقرات 
الدرجة مرتفعة، كلَّما كان ذلك موؤ�رضاً على ارتفاع م�شتوى الذكاء النفعايل لديه والعك�ص 

�شحيح. 
تف�سري درجات الذكاء االنفعايل على املقيا�س: 

Ú .130++ مرتفع ب�شكل مميز: قابلية عاطفية واجتماعية متطورة
Ú .129-120 مرتفع جدا: قابلية عاطفية واجتماعية متطورة
Ú .ً119-110 مرتفع: قابلية عاطفية واجتماعية متطورة جدا
Ú .109- 90 متو�شط: قابلية عاطفية واجتماعية مقبولة
Ú  فر�ص وجود  مع  متطورة،  غري  واجتماعية  عاطفية  قابلية  منخف�ص:   80-90

للتح�شن.
Ú  79-70 منخف�ص جدا: قابلية عاطفية واجتماعية غري متطورة، مع وجود فر�شة

معقولة للتح�شن.
Ú  شعيفة� واجتماعية  عاطفية  قابلية  ملحوظة:  ب�شورة  منخف�ص   70 من  اأقل 

)جروان،2011(.
ا�شتخدم هذا املقيا�ص يف درا�شة اجلندي )2006( التي قامت بتطبيق املقيا�ص على 
عينة مكونة من 420 طالباً وطالبة ترتاوح اأعمارهم بني 17- 21. بعد اأن ترجمته الباحثة 

من اللغة الإجنليزية اإىل اللغة العربية مع الدكتور فتحي جروان، وت�شمن 60 فقرة. 
الرتباط  معامل  ح�شاب  طريق  عن  املختلفة  لالأبعاد  الثبات  موؤ�رضات  واُ�شتخرجت 
بني التطبيقي الأول والثاين، وقد تراوحت معامالت الثبات بهذه الطريقة بني )0.77( اإىل 
)0.89(، كما ُح�شب معامل الت�شاق الداخلي للعينة، وتراوحت عوامل الرتباط بني )0.82( 

اإىل )0.90(. 
على  املقيا�ص  فقرات   )2006( اجلندي  عر�شت  فقد  املحتوى،  ل�شدق  بالن�شبة  اأما 
عدد من املتخ�ش�شني يف اللغة الإجنليزية ثم اأعيدت ترجمتها من اللغة العربية اإىل اللغة 
الإجنليزية من قبل متخ�ش�شني اآخرين ومتت مراجعة الرتجمة العربية لفقرات املقيا�ص يف 

�شورته الأولية يف �شوء املطابقة بني ال�شياغة الأوىل والثانية لرتجمة الفقرات.
طالباً  من 45  موؤلفة  عينة  على  الدرا�شة  الباحثة  طبَّقت  احلالية،  الدرا�شة  ولأغرا�ص 
وطالبة من طلبة اجلامعة العربية املفتوحة، وذلك للتاأكد من �شدق الفقرات من غري اأفراد 
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األفا،  كرونباخ  بطريقة معامل  النفعايل  الذكاء  الثبات ملقيا�ص  واُ�شتخرج معامل  العينة، 
وبلغت الن�شبة )0.87( وهي ن�شبة مقبولة لغايات هذا البحث.

ُعر�ص املقيا�ص على جلنة حمكمني من الأ�شاتذة يف جامعة البرتاء، وجامعة عمان 
الذي  بالبعد  الفقرة  ارتباط  مدى  على  احلكم  اللجنة  من  وطلب  العليا،  للدرا�شات  العربية 
و�شفت له، ونتيجة ملا اأ�شار اإليه املحكمون، عدِّلت ال�شياغة اللغوية حتى تتنا�شب العينة 
من طلبة اجلامعة، وُعّدلت الفقرات 6 – 19 – 20 – 26 – 36 – 55 وبقيت جميع الفقرات 

الآتية دون تغيري.
اإدارة  الأربعة يف اجلامعة، وهي  الكليات  اأخرى �شجلت يف  طّبق املقيا�ص على عينة 
الأعمال 24، الأدب الجنليزي 30، وتكنولوجيا املعلومات 26، والرتبية 121، وبلغ العدد 

الكلي 201 طالب وطالبة: 42 ذكور 159 اإناث، 

مقياس الدافعية لإلجناز:

م هذا املقيا�س بعد اإجراء م�سح ومراجعة ملقايي�س الدافعية للإجناز �سملت  �سمِّ
ما ياأتي:

مراجعة الأدب النظري حول الدافعية لالإجناز.. 1
الطالع على بع�ص املقايي�ص التي تناولت دافعية الإجناز وهي:. 2

مقيا�ص الدافعية لالإجناز )بني يون�ص 2004( الذي ترجمه من اللغة الرو�شية اإىل أ. 
اللغة العربية وتاألف من 30 فقرة.

مقيا�ص م�شتوى دافعية الإجناز لدى طلبة اجلامعة، وتت�شمن 32 فقرة، وهو موؤلف ب. 
من الختبارات واملقايي�ص النف�شية والرتبوية )ناهد �شكر2003(، ويتكون من 32 فقرة.

مقيا�ص الدافعية لالإجناز من اإعداد فتحية عو�ص )2004(.ويتاألف من 42 فقرة.ت. 
ي�شفوا 	.  اأن  وطالبة  طالباً  عددهم 20  بلغ  اجلامعات  طلبة  ُطلب من جمموعة من 

ت�شوراتهم نحو الدافعية لالإجناز من واقع خرباتهم وم�شاهداتهم.
ويف �شوء ذك ُح�رضت فقرات املقيا�ص يف �شورته الأولية، وبلغت 41 فقرة خمتلفة 
 5 اإىل  املقيا�ص  وتدرج  والإجناز،  الطموح،  وم�شتوى  املثابرة،  هي:  اأبعاد  ثالثة  تناولت 
درجات وهي: دائماً وغالباً واأحياناً ونادراً واأبداً. واأعطيت الدرجات 5 4 3 2 1 على الرتتيب. 
بالن�شبة للدرجات املوجبة، والدرجات 5،4،3،2،1 بالن�شبة للفقرات ال�شالبة، واأدنى درجة 
واأعالها 205 درجات، وكلما كانت درجة  اأن يح�شل عليها املفحو�ص 41 درجة،  ميكن 
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املفحو�ص مرتفعة، كلَّما كان ذلك موؤ�رضاً على ارتفاع م�شتوى دافعية الإجناز لديه، ورتِّبت 
الأبعاد يف املقيا�ص كما ياأتي: 

الجدول (2) 
توزيع الفقرات على أبعاد المقياس (ملحق فقرات المقياس) 

الفقرات  البعد 

من الفقرة 1 اإىل 13  املثابرة 
من الفقرة 14 اإىل 32 م�شتوى الطموح 
من الفقرة 33 اإىل 41 م�شتوى الإجناز 

صدق االستبانة وثباتها:
األفا، حيث بلغ 0.89، وتعد مقبولة لغايات  ُح�شب الثبات با�شتخدام معامل كروباخ 

هذا البحث
قت الباحثة من �شدق املحتوى بعر�ص املقيا�ص على 10حمكمني من ذوي  كما حتقَّ
اآرائهم حول مدى و�شوح  الخت�شا�ص يف جمال علم النف�ص والإر�شاد النف�شي، ل�شتطالع 
وحذف  الفقرات  بع�ص  �شياغة  عّدلت  وقد  لالإجناز،  الدافعية  ملقيا�ص  ومالءمتها  الفقرات 
بع�شها، وبقي عدد الفقرات 41.كما ُح�شب �شدق املقيا�ص بطريقة الت�شاق الداخلي بح�شاب 

معامل الرتباط بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقيا�ص.
الجدول (3(

يوضح االتساق الداخلي لمقياس دافعية اإلنجاز

رقم 
الفقرة 

معامل االرتباط 
بالدرجة الكلية 

رقم 
الفقرة

معامل االرتباط 
بالدرجة الكلية

رقم 
الفقرة

معامل االرتباط 
بالدرجة الكلية

رقم 
الفقرة

معامل االرتباط 
بالدرجة الكلية

رقم 
الفقرة

معامل االرتباط 
بالدرجة الكلية

10.82100.55190.82280.80370.80
20.77110.67200.76290.81380.67
30.57120.75210.65300.80390.65
40.68130.67220.76310.81400.66
50.76140.56230.57310.57410.82
60.77150.82240.65330.67
70.68160.81250.56340.77
80.50170.81260.77350.68
90.78180.75270.77360.76
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يت�شح من اجلدول ال�شابق اإن قيم معامل الرتباط لبنود املقيا�ص ترتاوح بني0.50، 
وجميعها قيم دالة اإح�شائيا عند م�شتوى الدللة.،.1مما ي�شري غلى متتعه بدرجة عالية من 

الت�شاق الداخلي 

حدود الدراسة:
حتددت الدرا�شة بالإطار النظري حول الذكاء النفعايل والدافعية لالإجناز، كما حتددت 
العربية املفتوحة/فرع الأردن والبالغ عددها 201  الع�شوائية من طلبة اجلامعة  بالعينة 

طالب وطالبة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

نتائج الفر�سية االأوىل: ◄
م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  عالقة  توجد  ل  اأنه  على  الأوىل  الفر�شية  ن�شت 
العربية  الذكاء النفعايل والدافعية لالإجناز لدى طلبة اجلامعة  )α≥ 0.05( بني م�شتوى 

املفتوحة / فرع الأردن.
والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  اُ�شتخرجت  فقد  الفر�شية،  اختبار هذه  اأجل  ومن 
لالإجناز  الدافعية  ودرجة  النفعايل،  الذكاء  مل�شتوى  بري�شون  ارتباط  ومعامل  املعيارية 

يو�شحها اجلدولن 2 و 3
الجدول (4(

يبين البيانات الوصفية المتعلقة بمستوى الذكاء االنفعالي ودرجة الدافعية لإلنجاز

العينة االحتراف املعياري الو�سط احل�سابي املتغري 

 4.16110.46723201الذكاء النفعايل 
3.73390.39177201الدافعية لالإجناز 

والنحراف   .4.1611 العينة  اأفراد  لدى  النفعايل  الذكاء  م�شتوى  متو�شط  بلغ  وقد 
املعياري 0.46723. يف حني بلغ املتو�شط احل�شابي لأفراد العينة على مقيا�ص الدافعية 

لالإجناز 3.7339 والنحراف املعياري 0.39177
وملعرفة دللة العالقة بينهما اُ�شتخدم اختبار معامل ارتباط بري�شون بني املتغريين، 
ويظهر اجلدول 3 تلك النتيجة حيث تبدو العالقة قوية ن�شبياً، ويظهر ذلك جلياً من خالل 

معامل ارتباط بري�شون والذي بلغ %631. 
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   الجدول (5(
معامل ارتباط بيرسون بين الذكاء االنفعالي ودافعية اإلنجاز 

الدافعية للإجنازالذكاء االنفعايلاملتغري 

الذكاء النفعايل
10.631معامل ارتباط بري�شون

0.000الدللة
201201العدد

الدافعية لالإجناز
0.6311معامل ارتباط بري�شون

0.000الدللة
201201العدد

وهذه النتيجة توؤدي اإىل رف�ص الفر�شية ال�شفرية، اأي يوجد عالقة بني الذكاء النفعايل 
ودافعية الإجناز وهي عالقة طردية، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدرا�شات التي طبقت 

على طلبة يدر�شون يف نظام التعلم عن بعد مثل درا�شة كل من:
 Babelan )2010(, Nikpour, Allahyri, Amiri )2007(, BersonBoyles, Weaver
)2008(, Bruce )2006(

وكذلك يف نتائج الدرا�شات التي طبقت على طلبة يدر�شون يف جامعات تقليدية مثل 
درا�شة: العكاي�شي 2003، والعبو�شي2009، وامل�شاعيد 2008، وعبد الرزاق 2008، وت�شري 
طلبة  لدى  لالإجناز  الدافعية  النفعايل يف حتقيق  الذكاء  اأهمية  اإىل  بو�شوح  النتيجة  هذه 
اجلامعات، كما اأن مهارات الذكاء النفعايل اإذا ا�شتثمرت بالأ�شاليب املختلفة، وُدّرب الطلبة 
عليها، فاإن ذلك �شينعك�ص اإيجاباً على ارتفاع م�شتوى الدافعية لالإجناز لدى الطلبة، وهي 
ت�شهل بالآتي للفرد التكيف مع املواقف املختلفة، وخا�شة لدى الطلبة الذين يدر�شون يف 

نظام التعليم املفتوح والتعلم عن بعد. 
نتائج الفر�سية الثانية: ◄

م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  على:  الثانية  الفر�شية  تن�صُّ 
)α≥ 0.05( بني املتو�شطات على مقيا�ص الذكاء النفعايل لدى عينة الدرا�شة تعزى ملتغري 

اجلن�ص.
ومن اأجل اختبارهذه الفر�شية اُ�شتخرجت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية 

لكل من الذكور والإناث على مقيا�ص الذكاء النفعايل، واجلدول )6( يو�شح ذلك.
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الجدول (6) 
البيانات الوصفية المتعلقة بمتغير الجنس والخاصة بالذكاء االنفعالي

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداجلن�ساملتغري 

424.07250.50226ذكرالذكاء النفعايل
1594.18460.45633اأنثى

الذكور بلغ 42، وعدد الإناث بلغ 159، كما يالحظ  اأن عدد  يالحظ من اجلدول )6( 
الإناث  ا�شتجابات  متو�شط  بلغ  حني  يف   4.0725 ي�شاوي  الذكور  ا�شتجابات  متو�شط  اأن 
 .0.50226 الرتتيب:  على  وهي  املعيارية،  النحرافات  اجلدول  يف  يظهر  كما   ،4.1846
ب�شكل  يختلف  الذكور  ا�شتجابات  متو�شطات  يف  الفرق  كان  اإذا  ما  ولختبار   .0.45633
جوهري عن ا�شتجابات الإناث، فقد اُ�شتخدم اختبار »ت« ويظهر اجلدول )7( النتائج كالآتي:

الجدول (7) 
اختبار » ت« للفروق بين المتوسطات الخاصة بالجنس للذكاء االنفعالي

متو�سط الفروقم�ستوى الداللةدرجات احلريةقيمة تاملتغري 

-1990.1670.11209-1.386الذكاء النفعايل

ومبا اأن م�شتوى الدللة اأكرب من 0.05 فاإن القرار يكون قبول الفر�شية ال�شفرية؛ اأي 
اأنه ل يوجد فروق بني الذكور والإناث يف م�شتوى الذكاء النفعايل، وتتفق هذه النتيجة مع 
درا�شة Babelan حيث ل توجد فروق يف الذكاء النفعايل بني الذكور والإناث، لكن تختلف 
هذه النتيجة مع نتيجة درا�شة را�شي 2001 حيث اأظهرت تفوق الإناث، ود را�شة امل�شاعيد 

2008 التي اأظهرت تفوق الذكور يف الذكاء النفعايل.
وتتباين نتائج كثري من الدرا�شات التي اأجريت حتديداً للك�شف عن تفوق اأحد اجلن�شني 
يف الذكاء النفعايل، فكثري من الدرا�شات الأجنبية ك�شفت عن تفوق الإناث فقط يف بع�ص 
القدرات كالوعي الذاتي والتعاطف والتفاهم، وعلى امل�شتوى العربي ك�شفت الدرا�شات عن 

تفوق الذكور على الإناث يف الن�شبة العامة للذكاء النفعايل )عثمان 2007(.
ويف الدرا�شة احلالية، ميكن تف�شري النتيجة بطبيعة الدار�شني يف نظام التعليم املفتوح 
وت�شري  والإناث،  الذكور  لدى كل من  النفعايل  والن�شوج  العمرية واخلربة  الفئة  من حيث 
الدرا�شات اإىل اأن كثريا من اأوجه عمل الدماغ، وخا�شة تلك التي توؤثر على الذكاء النفعايل، 
ميكن ان تتح�شن مع العمر لدى اجلن�شني )جروان 2011(، كما اأن الدرا�شة التي تتفق نتائجها مع 
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نتائج الدرا�شة احلالية، وهي درا�شة Babelan كانت العينة فيها من الطلبة الدار�شني يف نظام 
التعلم عن بعد، وقد ل يكون من املنطق تفوق الذكور على الإناث يف بع�ص احلالت املزاجية 
لرتباطه بالتكوين البيولوجي، وتاأثر الهرمونات والغدد عليه، كما اأن ا�شتخدام الذكور للن�شف 

الأي�رض - كما هو �شائع - قد يغريمن تفوق الذكور يف القدرة على التنظيم النفعايل.
نتائج الفر�سية الثالثة:  ◄

 )0.05 ≤α( ن�ص الفر�شية الثالثة: ل يوجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى
بني املتو�شطات على مقيا�ص الدافعية لإجناز لدى عينة الدرا�شة تعزى ملتغري اجلن�ص.

والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ا�شتخراج  مت  الفر�شية  اختبارهذه  اأجل  ومن 
املعيارية لكل من الذكور والإناث على مقيا�ص الدافعية لالإجناز واجلدول )8( يو�شح ذلك:

   الجدول (8) 
البيانات الوصفية المتعلقة بمتغير الجنس والخاصة بالدافعية لإلنجاز

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداجلن�ساملتغري 

423.71160.37114ذكورالدافعية لالإجناز
1593.73980.39796اإناث

يالحظ اأن متو�شط ا�شتجابات الذكور ي�شاوي 3.7116 يف حني بلغ متو�شط ا�شتجابات 
الإناث 3.7398 كما يظهر يف اجلدول النحرافات املعيارية، وهي على الرتتيب.0.37114، 
ذكور.0.39796 اإناث ولختبار ما اإذا كان الفرق يف متو�شطات ا�شتجابات الذكور يختلف 
ب�شكل جوهري عن ا�شتجابات الإناث، فقد اُ�شتخدم اختبار »ت«، ويظهر اجلدول )9( النتائج 

كالآتي:
الجدول (9) 

اختبار “ ت” للفروق بين المتوسطات الخاصة بالجنس لدافعية اإلنجاز 

متو�سط الفروقم�ستوى الداللةدرجات احلريةقيمة تاملتغري 

-1990.6800.02815-0.413دافعية الإجناز

ومبا اأن م�شتوى الدللة.680 اأكرب من 0.05، فاإن القرار يكون قبول الفر�شية ال�شفرية؛ 
الدرا�شة، وتتفق  الدافعية لالإجناز لدى عينة  الذكور والإناث يف  اأنه ليوجد فروق بني  اأي 
نتائج الدرا�شة مع درا�شة رايتا 2006، حيث ل توجد فروق يف م�شتوى الدافعية لالإجناز 
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اأ�شار كثري  يعزى ملتغري اجلن�ص، لكن تتعار�ص النتيجة مع نتائج كثري من الدرا�شات فقد 
من البحوث اإىل تفوق الذكور على الإناث يف دافعية الإجناز، وقد اأرجع الباحثون ذلك اإىل 
عوامل عدة، منها ما يتعلق بظروف التن�شئة الجتماعية، وبع�شها يتعلق بالظروف املثرية 
لدى  النجاح  من  اخلوف  مب�شاألة  يتعلق  وبع�شها  اجلن�شني،  لدى  ال�شبط  وم�شدر  للدافعية 
الإناث، ومنها ما اعتمد على اجلانب الف�شيولوجي واأمناط ال�شخ�شية )بني يون�ص 2002(، 
ومن اأهم هذه الدرا�شات الدرا�شة التي قام بها )بني يون�ص 2009(، والتي هدفت اإىل الك�شف 
عن م�شتويات دافعية الإجناز والقلق ال�شخ�شي واأمناط ال�شلوك لدى عينة من طلبة اجلامعة 
دافعية  م�شتوى  على  والإناث  الذكور  فروق بني  اإىل وجود  النتيجة  اأ�شارت  الأردنية حيث 
الإجناز ل�شالح الذكور، وبالن�شبة لنتيجة الدرا�شة احلالية حيث ل توجد فروق بني اجلن�شني، 
التعلم،  يف  فالرغبة  املفتوح،  التعليم  يف  الطلبة  طبيعة  اإىل  راجح  اأنه  ذلك  تف�شري  فيمكن 
كال  من  الطلبة  جميع  بها  ي�شرتك  التي  ال�شمات  اأهم  من  الدرا�شي  التح�شيل  نحو  وال�شعي 

اجلن�شني.
نتائج الفر�سية الرابعة:  ◄

م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  يوجد  ل  على:  الرابعة  الفر�شية  ن�ص 
)α≥ 0.05( بني املتو�شطات على مقيا�ص الذكاء النفعايل لدى عينة الدرا�شة تعزى ملتغري 
ا�شتخرجت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات  الفر�شية  اأجل اختبارهذه  التخ�ش�ص، ومن 

املعيارية لكل تخ�ش�ص واجلدول )10( يو�شح ذلك:
الجدول (10) 

البيانات الوصفية لمتغير التخصص على مقياس الذكاء االنفعالي

االنحراف املعياري املتو�سطاتاأفراد العينة التخ�س�س

1214.17410.43001الرتبية 
264.03590.51901تكنولوجيا املعلومات

244.14340.48629اإدارة الأعمال 
304.23150.54818الأدب الجنليزي 

ح�شب  النفعايل  الذكاء  مقيا�ص  متو�شطات  يف  فروقاً  هناك  اأن  اجلدول  من  يالحظ 
التوايل: الرتبية 4.1741، وتقنيات املعلومات 4.0359، واإدارة  التخ�ش�شات، وهي على 
املعيارية،  النحرافات  فروق يف  النكليزي 4.2315 وهنالك  والأدب  الأعمال 4.1434، 
الأعمال  واإدارة   0.51901 املعلومات  وتقنيات   .0.43001 الرتبية  التوايل  على  وهي 
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0.48629، والأدب الإجنليزي 0.54818. ولختبار ما اإذا كانت تلك الفروق دالة اإح�شائيا 
فقد اُ�شتخدم اختبار: )ON WAY ANOVA( كما يظهر يف اجلدول )11(.

الجدول (11(
تحليل التباين األحادي المتعلق بمتغير التخصص على مقياس الذكاء االنفعالي 

الداللةقيمة فمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتحتليل التباين 

0.58530.1950.8910.447بني املجموعات
43.0761970.219خالل املجموعات

43.661200املجموع

يظهر اجلدول اأن الفروق بني املتو�شطات غري دالة اإح�شائياً؛ لأن القيمة 0.447. اأكرب 
من0.05، اأي اأنه ل توجد فروق دالة اإح�شائياً تعزى ملتغري التخ�ش�ص، وتتفق هذه النتيجة 
الذكاء  مقيا�ص  على  املتو�شطات  بني  فروقاً  جتد  مل  حيث   )2002 نا�شىء  )اأبو  درا�شة  مع 
النفعايل تعزى ملتغري التخ�ش�ص، وتتفق النتيجة مع درا�شة Babelan 2010 حيث مل جتد 
الدرا�شة فروقا ذات دللة تعزى ملتغري التخ�ش�ص لدى الطلبة الذين يدر�شون يف نظام التعلم 
عن بعد، لكن تختلف مع درا�شة )امل�شاعيد 2008( حيث ان هنالك فروقاً بني املتو�شطات 
تعزى ملتغري التخ�ش�ص ل�شالح التخ�ش�شات الأدبية، ول�شالح ال�شنة الرابعة، كما اأن درا�شة 
ل�شالح  الدرا�شة  مل�شتوى  تعزى  النفعايل  الذكاء  يف  فروقا  هنالك  اأن  وجدت  الرزاق  عبد 
ال�شنة الرابعة، ومل تتو�شل الدرا�شات �شواء العربية اأم العاملية اإىل تاأكيد العالقة الرتباطية 
النفعايل  والن�شوج  بالعمر  التقدم  يرتبط  قد  لكن  املعريف،  والذكاء  النفعايل  الذكاء  بني 
يف  فروق  اأي  الدرا�شة  تو�شح  فلم   ،)2009 )عثمان  ال�شخ�شية  �شمات  ببع�ص  اأو  واخلربة 
التعليم  نظام  يف  يدر�شون  الذين  الطلبة  لدى  التخ�ش�ص  لنوعية  تعزى  النفعايل  الذكاء 

املفتوح والتعلم عن بعد 
نتائج الفر�سية اخلام�سة:  ◄

 )0.05 ≤α( ن�ص الفر�شية اخلام�شة: ل يوجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى
بني املتو�شطات على مقيا�ص الدافعية لالإجناز لدى عينة الدرا�شة تعزى ملتغري التخ�ش�ص.

والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  اُ�شتخرجت  الفر�شية  هذه  اختبار  اأجل  ومن 
املعيارية لكل تخ�ش�ص على حدة، اجلدول )12(
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الجدول (12) 
البيانات الوصفية لمتغير التخصص على مقياس الدافعية لإلنجاز

االنحراف املعياري املتو�سطاتاأفراد العينة التخ�س�س

1213.74030.36529الرتبية 
263.65210.38881تكنولوجيا املعلومات

243.74020.30742اإدارة الأعمال 
303.77420.54148الأدب الجنليزي 

ح�شب  النفعايل  الذكاء  مقيا�ص  متو�شطات  يف  فروقا  هناك  اأن  اجلدول  من  يالحظ 
واإدارة   3.6521 املعلومات  تقنيات   3.7403 الرتبية  التوايل:  على  وهي  التخ�ش�شات، 
املعيارية،  النحرافات  يف  فروق  وهنالك   ،3.7742 الإجنليزي  والأدب  الأعمال3.7402 
الأعمال  واإدارة   .0.38881 املعلومات  تقنيات   0.36529 الرتبية.  التوايل:  على  وهي 
0.30742. والأدب الإجنليزي 0.54148. لختبار ما اإذا كانت تلك الفروق دالة اح�شائيا 

فقد اُ�شتخدم اختبار )One way ANOVA( كمايظهر يف اجلدول )13( 

الجدول (13(
تحليل التباين األحادي المتعلق بمتغير التخصص على دافعية اإلنجاز 

الداللة.قيمة فمتو�سط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات 

0.22830.0760.4920.688بني املجموعات 
Within Groups30.4681970.155

Total30.697200

يظهر اجلدول اأن الفروق بني املتو�شطات غري دالة اإح�شائياً، لأن القيمة. 0.688 اأكرب 
من 0.05 اأي انه ل توجد فروق دالة اإح�شائيا تعزى ملتغري التخ�ش�ص على مقيا�ص الدافعية 
Babelan 2010، حيث  و   ،Bruce 2006 درا�شة  نتيجة  النتيجة مع  وتتفق هذه  لالإجناز، 
مل جتد الدرا�شتان اأي فروق يف دافعية الإجناز تعزى ملتغري التخ�ش�ص لدى الطلبة الذين 
يدر�شون يف نظام التعلم عن بعد، لكن تختلف مع درا�شة )امل�شاعيد 2008( حيث اإن هنالك 
فروقاً بني املتو�شطات تعزى ملتغري التخ�ش�ص ل�شالح التخ�ش�شات الأدبية، ول�شالح ال�شنة 
الرابعة. اإن درا�شة مو�شوع دافعية الإجناز عند الطلبة اجلامعيني �شاعد يف حتديد املتغريات 
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الجتماعية والنف�شية ذات الأثر يف �شخ�شيتهم ويف جناحهم والتوجهات الجتماعية التي 
حتكمهم يف احلياة )بني يون�ص 2009( 

اأ�شارت  فقد  بعد،  عن  والتعلم  املفتوح  التعليم  نظام  يف  اجلامعني  للطلبة  وبالن�شبة 
الدرا�شات اإىل وجود ارتباط اإيجابي بني الو�شع املهني ودافعية الإجناز؛ لأن غالبية الطلبة 
اأهم امل�شوغات القت�شادية والعلمية التي  من الفئة العاملة/ وهم على راأ�ص عملهم، فمن 
وزيادة  والعمل،  الدرا�شة  بني  التوفيق  هو  بعد،  عن  التعلم  نظام  يف  للدرا�شة  الطلبة  تدفع 
املعا�رضة.  ومتطلباته  العمل  �شوق  مع  تن�شجم  جديدة  مهارات  واكت�شاب  الفرد  اإنتاجية 

)من�شور بلقي�ص، عزيز 2006(.

التوصيات:

يف �سوء ما مت التو�سل اإليه من نتائج تو�سي الباحثة مبا ياأتي:
الهتمام بالطلبة الذين يدر�شون يف نظام التعليم املفتوح والتعلم عن بعد، واإجراء . 1

املزيد من الدرا�شات املتعلقة بهذا النوع من التعليم اجلامعي.
الطلبة . 2 لدى  والنفعالية  ال�شخ�شية  ال�شمات  كاإحدى  الإجناز  بدافعية  الهتمام 

اجلامعني، وخا�شة الدرا�شني يف نظام التعلم املفتوح والتعلم عن بعد، لأهميتها يف تعزيز 
قدرات الطلبة، وحتقيق النجاح، وحتديد الأهداف والجتاهات يف احلياة.

تلك . 3 وبخا�شة  اجلامعي،  الو�شط  يف  النفعايل  الذكاء  تنمية  بربامج  الهتمام 
النف�شية  للخ�شائ�ص  وذلك  املفتوح،  والتعليم  بعد  عن  التعلم  نظام  تتبع  التي  اجلامعات 
مما  النفعايل،  الذكاء  تنمية  اإىل  وحاجتهم  الطلبة،  هوؤلء  بها  يتميز  التي  وال�شخ�شية 

ي�شاعدهم يف حتقيق النجاح املطلوب يف حياتهم العملية والأكادميية.
تو�شلت نتائج الدرا�شة اإىل وجود عالقة ارتباطية طردية ذات دللة اإح�شائية بني . 4

العالقة، وتنمية  تلك  ا�شتثمار طبيعة  الأهمية  لذلك من  الإجناز  النفعايل، ودافعية  الذكاء 
الذكاء النفعايل، وبالآتي دافعية الإجناز ملا يعود بالنفع على الطلبة من كال اجلن�شني.

اإجراء مزيد من الندوات الثقافية حول الذكاء النفعايل، وال�شتعانة باملوؤ�ش�شات . 5
الإعالمية لن�رض الوعي العلمي والثقايف حول اأهمية الذكاء النفعايل يف جناح الأفراد ب�شكل 

عام، والطلبة �شواء يف التعليم املدر�شي اأم اجلامعي ب�شكل خا�ص.
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