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 موهوبني يف قضاء عكاالشعبية وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى الطلبة يف مدارس التميز لل

 إعداد

 سريين زهري جريس مطانس

 إرشاف

 الدكتور فؤاد عيد الجوالده

 امللخص

الشعبية، وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى الطلبة يف مدارس التميز إىل  هدفت هذه الدراسة التعرف

( 711ة من )تكونت عينة الدراس، يف ضوء متغريي الجنس، والصف املدريس. و للموهوبني يف قضاء عكا

طالباً وطالبة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من طلبة الصفوف )السابع، والثامن، والعارش، والحادي 

عرش( يف مدارس التميز للموهوبني يف قضاء عكا يف فلسطني خالل الفصل الدرايس الثاين من العام 

عبية، ومقياس دافعية االنجاز، م.، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير مقياس الش7106/7102الدرايس 

 وتم التحقق من دالالت صدقهام، وثباتهام. 

الشعبية، ودافعية اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني جاءت ضمن املستوى مستوى أظهرت النتائج أن 

الشعبية، ودافعية مستوى املرتفع، ومل تكشف نتائج الدراسة عن، وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 

الطلبة املوهوبني تعزى ملتغريي الجنس، والصف املدريس. كام أظهرت النتائج، وجود عالقة  اإلنجاز لدى

 الشعبية، ودافعية اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني.مستوى ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية بني 

افعية الشعبية، ودمستوى وقد، وضعت توصيات، ومقرتحات، ومنها إجراء دراسة تبحث يف العالقة بني 

اإلنجاز عىل بيئات أخرى يف املجتمع الفلسطيني، وعىل رشائح مختلفة من الطلبة، ومقارنة نتائجها 

 بنتائج هذه الدراسة.
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Abstract 

The study investigated the relationship of popularity and achievement motivation 

among students in schools of excellence for the gifted in acre district in light of their 

gender and class. The Sample of the study totaled (250) male and female selected 

randomly from 7th, 8th , 10th, 11th graders from during the second semester of the 

academic year 2016/2017. To achieve the aim of the study, the researcher 

developed a popularity scale and achievement motivation scale. Validity and 

reliability for both scales were measured. 

Results of the study showed that the level of popularity and achievement motivation 

was high. There were no significant differences due to gender and class in popularity 

and achievement motivation. Results of the study showed a positive significant 

correlation between popularity and achievement motivation. 

Several recommendations and suggestions were provided; including the need for 

future research investigating the relationships between popularity and achievement 

motivation among other populations in the Palestinian society and using other 

student's samples and to compare their results with the ones reported in the current 

study.  
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأهميتها

 املقدمة

يعد الطلبة املوهوبني ثروة برشية يف مختلف املجتمعات تحتاج إىل العناية، والرعاية، وقد ظهر 

اتجاهات متعددة يف تعريف املوهبة، واملوهوب، فهناك من يعرفهم يف ضوء مستوى الذكاء، أمثال 

هي  IQ( 041قلية العامة، وعّد أن نسبة الذكاء البالغة )( الذي ركز عىل القدرة العTermanتريمان )

(، Marlendالحد الفاصل بني املوهوب، والعادي، ومنهم من عرفه يف ضوء مستوى األداء أمثال مارلند )

والذي أشار إىل أن املوهوب هو الذي يُظهر أداًء متميزاً يف بُْعد، أو أكرث من األبعاد اآلتية:، والقدرة 

امة، واالستعداد األكادميي املتخصص، والتفكري االبتكاري، والقدرة القيادية، واملهارات الفنية، العقلية الع

 (. 7107واملهارات الحركية )العتوم، 

( أن املوهوبني يتميزون بعدد من السامت، والخصائص يف 7112ويف هذا السياق ترى الصاعدي )

االنفعالية، واالجتامعية، التي تتمثل باالتزان، مختلف الجوانب النامئية، والتي من بينها الخصائص 

وامليل إىل املرح، والدعابة، وعدم العصبية، والنضج االجتامعي، وكذلك القدرة عىل التفاعل االجتامعي 

مع اآلخرين، فهم يتميزون بحب النشاطات الثقافية، واالجتامعية، واملشاركة فيها، وأن عالقاتهم 

سن التعامل، األمر الذي من شأنه أن يجعل منهم يتمتعون بشعبية، باآلخرين تتسم باللطافة، وح

 واسعة بني جامعة الرفاق.

 (Coie)وتعود الجذور التاريخية ملفهوم الشعبية إىل بداية مثانينيات القرن املايض، عندما قام كوي 

ية، وعالقة تلك بعدد من الدراسات حاول من خاللها تحديد فئات الشعبية بني األقران يف البيئة املدرس

الفئات بالسلوك االجتامعي، وعىل هذا األساس قام كوي بوضع منوذجاً ذو بُعدين للشعبية، أحدهام 

يتعلق بالقبول )املحبة(، واآلخر يتعلق بالرفض )عدم املحبة(، إذ كان ينظر للشعبية بأنها مجموعة من 

مجموعة من األفراد، وعىل هذا  الصفات املقاسة من خالل تقييامت اآلخرين ملدى تقبل الفرد ضمن

 .(Babad, 2001)األساس تم عّد الشعبية بأنها مزيج من العنارص اإليجابية، والعنارص السلبية 
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أن الشعبية تشري إىل املدى  (Lease, Kennedy & Axelord, 2002)ويرى ليايس، وكندي، واكسيلورد 

 املدرسة، واالقرتاب منه، والتعامل معه، الذي يعرب من خالله الطلبة عن ميلهم إىل أحد زمالئهم يف

وإظهار اإلعجاب به، أو عدم ميلهم إليه، وتجنب االقرتاب منه، وعدم الرغبة يف التعامل معه، أو 

 االشرتاك معه يف أي نشاط.

أن الشعبية تشري إىل قدرة الفرد عىل جذب اآلخرين نحوه من خالل ما  (Babad, 2001)ويرى باباد 

ص، وصفات متيزه عن غريه من األفراد، مثل: القدرة عىل خلق انطباعات إيجابية لدى ميتلكه من خصائ

اآلخرين، والقدرة عىل إظهار عدد من السلوكيات اإليجابية التي تتمثل باحرتام اآلخرين، وإظهار مشاعر 

 الود، واالحرتام نحوهم، والقدرة عىل جعل اآلخرين يظهرون مشاعر القبول، واملحبة له.

أنه ميكن عّد الطالب  (Kupersmidth & Dodge, 2004)لسياق ذاته يرى كوبرسيمدث، ودوج ويف ا

يتمتع بشعبية، وانجذاب أقرانه نحوه، وتقبله بناًء عىل اإلدراك االجتامعي، وأن إدراك األفراد لبعضهم 

ظهره، يتمثل يف جانبني، الجانب األول يتعلق باملظهر الجسدي للفرد، ووسامته، ومدى اهتاممه مب

والجانب الثاين تتعلق بقيم الطلبة، وخصائصهم الشخصية، إذ يكون الطالب ذو شعبية إذا كان ميتلك 

 قيم، ومعتقدات إيجابية تجعله محط أنظار أقرانه.

وتجدر اإلشارة إىل أن متتع الطالب مبستوى مرتفع من الشعبية من شأنه أن يعزز من أدائه ألكادميي، 

اناته، وطاقاته، واالستفادة منها يف رفع مستواه العلمي، وتزيد من دافعية ويساعده عىل إظهار إمك

 . (Robbins-Liley & Napolitano, 2014)اإلنجاز لديه 

إن دافعية اإلنجاز من الدوافع املكتسبة التي أثارت الكثري من النقاش، والجدل عند الرتبويني، ويعد 

 الذين درسوا هذا املفهوم، إذ أشار إىل أنه عملية من أوائل الباحثني (McClland, 1953)ماكلالند 

(، وعرّفه بأنه: Atkinson, 1958املنافسة من أجل بلوغ معايري االمتياز، ثم جاء بعده أتكنسون )

 استعداد عند الفرد يحدد مدى سعيه، ومثابرته يف سبيل بلوغ، أو تحقيق النجاح.
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بأّن دافع اإلنجاز هو: امتالك الفرد للمهارات  (Pieschl & Bromme,2007)وأشار بيسشل، ووبرومي 

التنفيذية التي متكنه من السيطرة عىل حاالت الدافعية لديه باالعتامد عىل معرفته، وخربته السابقة. 

( بأنها استعداد الفرد، وسعيه يف سبيل االقرتاب من النجاح، وفقاً ملعيار معني 7111بينام عّدها غباري )

 (Ragost,2010)از، وشعوره بالفخر، واالعتزاز عند إمتام ذلك، ويرى راجوست من الجودة، أو االمتي

 أنها استعداد الفرد، ورغبته يف التغلب عىل ما يواجهه من صعوبات يف سبيل تحقيق أفضل النتائج. 

ومن خالل ما سبق يظهر أن مستوى الشعبية لدى املوهوبني، قد تكون أحد العوامل التي قد تؤثر عىل 

دافعية اإلنجاز لديهم، لذا هدفت هذه الدراسة الكشف عن الشعبية، وأثرها عىل دافعية مستوى 

 اإلنجاز لدى طلبة مدارس التميز للموهوبني يف قضاء عكا يف فلسطني.

 مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة يف الكشف عن الشعبية، وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى الطلبة يف مدارس التميز 

 هوبني يف قضاء عكا.للمو 

 عنارص مشكلة الدراسة

 ما مستوى الشعبية لدى الطلبة املوهوبني يف قضاء عكا؟

 ما مستوى دافعية اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني يف قضاء عكا؟

( يف مستوى الشعبية لدى الطلبة α=1.11هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 تعزى ملتغريي الجنس، والصف املدريس؟ املوهوبني يف قضاء عكا

(  يف مستوى دافعية اإلنجاز لدى α=1.11هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 الطلبة املوهوبني يف قضاء عكا تعزى ملتغريي الجنس، والصف املدريس؟
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بني مستوى الشعبية، ( α=1.11هل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 ودافعية اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني يف قضاء عكا تعزى؟

 أهمية الدراسة

تستمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية موضوعها، وهو الشعبية، ودافعية االنجاز، وتتمثل هذه 

 األهمية من خالل تناولها جانبني مهمني، وهام: 

 األهمية النظرية: 

هذه الدراسة يف إضافة أطر نظرية تتمثل باإلطار النظري، والدراسات السابقة حول  يتوقع أن تسهم

موضوع الشعبية، ودافعية اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني؛ التي قد يستفيد منها أصحاب العالقة بهذه 

املواضيع من باحثني، وطلبة، ومتخصصني، وأولياء األمور، وأصحاب القرار املسؤولني عن مؤسسات 

عاية املوهوبني، وتقدم هذه الدراسة للمعلمني، واألخصائيني الرتبويني يف مدارس املوهوبني أطر نظرية ر 

 تتضمن املفاهيم، والنظريات، واملبادئ ملتغريات مهمة تتعلق بالطلبة املوهوبني يف مدارسهم.

 األهمية التطبيقية: ميكن لنتائج هذه الدراسة أن تسهم يف مساعدة:

العملية الرتبوية، والتعليمية من خالل تقديم نظرة، وصفية ملستوى الشعبية، وخصائصها، القامئني عىل 

ودافعية اإلنجاز لدى املوهوبني، والعالقة بينهام؛ مام يساعدهم يف العمل عىل تنمية هذين الجانبني 

 )الشعبية، ودافعية االنجاز( لدى الطلبة املوهوبني.

: مقياس الشعبية، ومقياس دافعية اإلنجاز إذ يتوفر فيهام الباحثني من خالل تقديم مقياسني هام

دالالت مقبولة من الصدق، والثبات يستفيد منهام الباحثون يف إجراء دراسات مستقبلية ذات الصلة 

 مبوضوع الدراسة الحالية، وتطبيقهام يف بيئات أخرى.
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 تعريف املصطلحات مفاهيمياً، وإجرائياً 

بأنها: "شعور الفرد بكينونته، وتحديد موقعه االجتامعي  (Kircik, 2009: 23)الشعبية: يعرفها كريكيك 

بني أقرانه، ويف املجتمع الذي يعيش فيه"، وتعرّف إجرائياً بالدرجة التي يحصل عليها املوهوب عىل 

 مقياس الشعبية الذي تم تطويره يف هذه الدراسة.

رّفه بأنه: استعداد عند الفرد يحدد مدى (، وعAtkinson, 1958دافعية االنجاز: عرفها أتكنسون )

سعيه، ومثابرته يف سبيل بلوغ، أو تحقيق النجاح، وتُعرّف إجرائياً بالدرجة التي يحصل عليها املوهوب 

 عىل مقياس دافعية اإلنجاز الذي تم تطويره يف هذه الدراسة.

الً عىل اقتدارهم عىل األداء بأنهم: "أولئك الذين يعطون دلي (Clark, 1992)املوهوبني: يعرفهم كالرك 

الرفيع يف القدرة العقلية العامة، واالستعداد األكادميي الخاص، والتفكري اإلبداعي، والقدرة القيادية، 

والفنون البرصية، واألدائية، والقدرة النفس حركية"، ويقصد بهم بهذه الدراسة الطلبة املوهوبني 

 م.7106/7102ضاء عكا يف فلسطني خالل العام الدرايس املنتظمني يف مدارس التميز للموهوبني يف ق

 محددات الدراسة، وحدودها: 

تتحدد الدراسة الحالية بالبحث يف موضوع الشعبية، وعالقتها بدافعية اإلنجاز، إذ تم تطبيق هذه 

، 7102/ 7106الدراسة عىل الطلبة املوهوبني يف قضا عكا يف الفصل الدرايس الثاين للعام الدرايس 

امت الباحثة بتطوير مقياس الشعبية، ومقياس دافعية اإلنجاز ألغراض تحقيق أهداف الدراسة وق

 الحالية، ومدى ما تتمتع به هذه األدوات من دالالت صدق، وثبات.

وتتحدد إمكانية تعميم نتائج هذه الدراسة بناء عىل مدى متثيل عينة الدراسة ملجتمعها، وتجانس 

املجتمعات األخرى، باإلضافة إىل سالمة التطبيق، ومدى توافر معايري مجتمع الدراسة الحالية مع 

 مقبولة من الصدق، والثبات ملقيايس الدراسة.
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

يتناول هذا الفصل اإلطار النظري، والدراسات السابقة ذات الصلة بالشعبية، ودافعية اإلنجاز، وفيام ييل 

 لذلك: عرضاً 

 أوالً: اإلطار النظري

 أ. املوهوبون

اختلف الباحثون يف تحديد الطلبة املوهوبني، وتعريفهم، لكن أغلب تعريفاتهم كانت تدور حول 

الطالب الذي ميتلك قدرات عقلية عالية متيزه عن غريه من األقران، إال أن النظرة الحديثة لتعريف 

القدرة العقلية العالية كمعيار، وحيد يف تعريف الطفل املوهوبني قد تغريت إذ مل يُعد ينظر إىل 

املوهوب، بل أصبح ينظر إىل أشكال أخرى من األداء، مثل: التحصيل األكادميي، والتفكري اإلبداعي، 

 (.7117واملواهب الخاصة، والسامت الشخصية كمعايري رئيسية لتعريف املوهوب )حنورة، 

الذي قدمه عام  (Renzulli)بة، واملوهبني، تعريف رينزويلومن أشهر التعريفات التي تناولت املوه

م، والذي يشري إىل أن املوهبة هي مبثابة تفاعل )تقاطع( ثالث مجموعات من السامت اإلنسانية، 0121

وهي قدرات عامة فوق املتوسط، مستويات مرتفعة من االلتزام باملهامت )الدافعية(، ومستويات 

بينام عرف املوهوبون بأنهم أولئك الذين ميتلكون، أو لديهم القدرة عىل مرتفعة من القدرات العقلية، 

 (.16: 7107تطوير هذه الرتكيبة من السامت، واستخدامها يف أي مجال قيم لألداء اإلنساين )جروان، 

( املوهوبني: بأنهم كل من يظهر أداًء بارعاً يف، واحد، أو أكرث من املجاالت Gagneوعرف جانييه )

ية، والتقنية، والفنية، والرياضية، ويرى أيضاً أن املوهبة تقابل األداء من مستوى الذكاء فوق األكادمي

 ,Davis & Rimm)املتوسط، وأنها نتاج النشاط، أو تحقيق للطاقة، وميكن أن يشاهد عىل أرض الواقع 

1998).  
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الً عىل اقتدارهم عىل فقد عرف املوهوبني بأنهم أولئك الذين يعطون دلي (Clark, 1992)أما كالرك 

األداء الرفيع يف القدرة العقلية العامة، واالستعداد األكادميي الخاص، والتفكري اإلبداعي، والقدرة 

 القيادية، والفنون البرصية، واألدائية، والقدرة النفس حركية. 

 خصائص املوهوبني 

من العاديني مبجموعة من  تشري األدبيات الرتبوية إىل أن الطلبة املوهوبني يتميزون عن غريهم

 الخصائص، ميكن إجاملها عىل النحو اآليت:

 أوالً: الخصائص الجسمية:

أن األطفال املوهوبني يتميزون بعدة خصائص جسمية عن غريهم من أقرانهم العاديني، إذ يعدون  

هم يخلون نسبياً أكرث، وزناً، وطوالً من أقرانهم العاديني، وأقوى من الناحية الجسمية، وأفضل صحياً، وأن

من االضطرابات العصبية، والعاهات الجسمية، وأنهم يتقدمون قليالً يف منو العظام، وينضجون مبكراً 

بالقياس لسنهم، وطاقتهم للعمل عالية، وأنهم يتفوقون يف تكوينهم النفيس، ومعدل منوهم، ونشاطهم 

ويتمتعون بقسط، وافر من الحيوية، الحريك، وينامون لفرتة قصرية، ولديهم طاقات زائدة باستمرار، 

 (.7101والنشاط، ولديهم عيوب حسية أقل )القمش، 

إال أن هذا التفوق يف الخصائص الجسمية ليس بالرضورة أن ينطبق عىل كل طفل موهوب. إذ ميكن أن 

يكون بعض األطفال املوهوبني ذا بنية جسمية ضعيفة، أو حجم صغري، أو مصابني بأمراض، أو علل 

، وأن تفوق املوهوبني من الناحية الجسمية ال يظهر منذ الوالدة، وال حتى يف السنوات األوىل من بدنية

عمر الطفل املوهوب يف معظم الحاالت، ومن هنا، فإن قوة ما ميتلكه املوهوب من خصائص جسمية 

، والقمش، تتسم بالقوة، والسالمة ليس دليالً عىل املوهبة، والتفوق، وإمنا مصاحبات له )الجوالده

7101 .) 
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 ثانياً: الخصائص املعرفية:

تتمثل الخصائص املعرفية للطلبة املوهوبني، بأن لديهم حصيلة، ومصطلحات لغوية تفوق مستوى  

عمرهم، هذا باإلضافة إىل امتالكهم لحصيلة كبرية من املعلومات يف شتى املجاالت، وميتلكون رسعة 

لبصرية، ومحللون للوقائع، ومتوقعون للنتائج، وهم أيضاً كثريو البديهة، وقوة الذاكرة، وأنهم نافذون ا

األسئلة عن كيفية األشياء، وحيثيتها، وأنهم أيضاً ُملمون ببعض األنظمة، والقواعد، والقوانني التي 

تساعدهم عىل إدراك التـعميم، واستخالص النتائج، أضف إىل ذلك دقة املالحظة، ورؤية األشياء من 

هم كثريو القراءة، واملطالعة ملواضيع تفوق مستوى سنّهم، ويتميزون بالقدرة التفكري عدة زوايا، وأن

 (.7101اإلبداعي )الجوالدة، والقمش، 

( الخصائص املعرفية التي متيز الطلبة املوهوبني، واملتفوقني بأنهم يتمتعون 7107بينام حدد جروان )

ئه عىل اختبارات الذكاء الفردية إذ يصل معامل بقدرات عقلية، وذكاء مرتفع يستدل عليها من خالل أدا

، هذا باإلضافة إىل متتعهم باالستعداد أكادميي املرتفع الذي يستدل 071ذكاء الطفل املوهوب أكرث من 

عليه من خالل اختبارات التحصيل، واالستعداد، والقدرة عىل التفكري اإلبداعي، والذي يستدل عليه من 

ديد من األفكار األصيلة، والجديدة، أو قدرتهم عىل تجميع العديد من خالل قدرتهم عىل إنتاج الع

العنارص غري املرتابطة يف أطر معرفية ذات معنى، وكذلك القدرة عىل، وضع أهداف منطقية توجه 

سلوكهم، وتفكريهم، والقدرة عىل تجهيز املعلومات اللغوية، والرياضية يف مراحل مبكرة من العمر، 

 رسعة الفهم، واستنتاج العالقات بني األشياء، هذا باإلضافة إىل أنهم يتصفون بأتساع ولديهم القدرة عىل

املعارف، وعمقها، والقدرة عىل اكتساب العديد من املعلومات حول العديد من املوضوعات وتخزينها، 

قة لغوية، وحب املطالعة، وسهولة القراءة يف سن مبكرة مقارنه بأقرانهم العاديني، وأنهم يتمتعون بطال 

ولفظية، ويستطيعون استخدام التعابري اللغوية يف جمل مفيدة، وميتلكون حصيلة كبرية من املفردات 

 اللغوية. 
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 ثالثاً: الخصائص االجتامعية، واالنفعالية: 

ميتاز الطلبة املوهوبني بخصائص اجتامعية متيزهم عن العاديني، والتي تتمثل باألخالق الحسنة، 

ة، وتقبل التوجيهات برضا، والقدرة عىل االنسجام مع اآلخرين، واالنفتاح عىل املجتمع والتعاون، والطاع

الخارجي، والقدرة عىل قيادة الجامعة، وتحمل املسؤولية، وميتلكون القدرة عىل كسب األصدقاء، 

والتعامل مع منهم أكرب منهم سناً واللعب معهم، وميتلكون القدرة عىل نقد الذات، وأهل للثقة 

كنهم املقاومة إذا ما، وجدوا يف موقف يغريهم باالنحراف، وأقل رغبة يف التباهي، واستعراض ومي

 (.7111املعلومات )الطنطاوي، 

كام ميتاز املوهوبون مبستوى من التكيف، والصحة النفسية بدرجة تفوق أقرانهم، والقدرة العالية من 

لتغريات املختلفة، واملواقف الجديدة، واملعاناة االتزان االنفعايل، وضبط النفس، وسهولة التوافق مع ا

من بعض أشكال سوء التكيف، واإلحباط أحياناً نتيجة نقص الفرص املتاحة، ورسعة الغضب، والعناد، 

وعدم التخيل عن أراءهم بسهولة، والحرص عىل أن تكون أعاملهم متقنه، والشعور بالضيق، وامللل من 

وال يحبطون بسهولة، ولديهم القدرة عىل الصرب، والتسامح، رسيعو األنشطة العادية، إرادتهم قوية، 

الرضا إذا غضبوا، فال مييلوا إىل التعصب، ويتسمون بالكمون العاطفي، ويف مرحلة النضج يصبحون أكرث 

 (.7112توافقاً مع أقرانهم، وال يعانون من مشكالت عاطفية )الصاعدي، 

ني عىل املجتمع، ومشاركني جيدون يف األنشطة االجتامعية كام ميتاز الطلبة املوهوبني بأنهم منفتح

املختلفة، ومستقرون عاطفياً، وأقل عرضة لالضطرابات الذهانية، والعصابية مقارنة بأقرانهم، ويتمتعون 

مبستويات مرتفعة من النضج األخالقي، ولديهم إدراك قوي ملفهوم العدالة يف عالقاتهم مع اآلخرين، 

الضبط، والتحكم الذايت، وميتلكون حس الدعابة، وروح النكتة بسبب مالحظاتهم  ولديهم القدرة عىل

ملفارقات الحياة اليومية، وإدراك أوجه التناقض يف الحياة اليومية، وأنهم ميتلكون قدرات غري عادية 

عىل التأثري يف اآلخرين، أو إقناعهم، أو توجيههم، ولديهم حساسية شديدة ملا يدور حولهم، وحده 

النفعالية يف استجاباتهم للمواقف التي يتعرضون لها، وأنهم أكرث تعلقاً باملثل العليا، وقضايا الحق، ا

والعدالة، واألخالق، وأنهم أكرث كاملية، ومييلون إىل مناقشة الواقع، ونقده، ومندفعني ذاتياً، ولديهم 

 (. 7101ميول متنوعة، واهتاممات، واسعة، ورمبا غريبة )الجوالده، والقمش، 
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 حاجات املوهوبني 

( أن للطلبة املوهوبني شأنهم شأن غريهم من الطلبة العاديني حاجات شخصية تتمثل 7111يرى موىس )

حاجات  (Maslo)يف الحب، واألمن، والتقبل، باإلضافة إىل بعض الحاجات الخاصة التي أسامها ماسلو 

الذات، هذا باإلضافة إىل حاجات أخرى مثل  املرتبة العليا مثل الحاجة إىل املعرفة، والقيم، وتحقيق

الحاجة إىل املزيد من اإلنجاز ليتناسب مع ما لديهم من قدرات عالية، ودافعية نحو ما لديهم من 

قدرات، وإمكانيات، وكذلك الحاجة إىل مزيد من تقدير اآلخرين ليتناسب ذلك مع ما يشعروا به نحو 

اجة إىل مزيد من االهتامم، والرعاية، والتوجيه ليتناسب مع أنفسهم، وما تؤكده انجازاتهم، وكذلك الح

دقة املهامت، واملنجزات املنوط انجازها ليك ال يشعروا باإلهامل يف املنزل، واملدرسة، واملجتمع بشكل 

عام، وكذلك الحاجة إىل برامج دراسية خاصة، وتفريد التعليم ألن املوهوبني سيشعرون بامللل، والضجر 

يف الربامج املدرسية العادية، أضف إىل ذلك حاجتهم إىل مزيد من النشاطات املنهجية،  إذا انخرطوا

والالمنهجية املتعلقة مبيوله، ورغباته، وقدراته مثل الزيارات امليدانية، والعمل املدريس اإلضايف، هذا 

اآلخرين ليك ال يشعر  باإلضافة إىل الحاجة إىل االندماج االجتامعي لتوفري األصدقاء، والعمل املتعاون مع

 بالغربة، والفردية.

( فرتى أن حاجات املوهوبني تتمثل يف الحاجة إىل أن يكونوا محبني لالستطالع 7112أما الصاعدي )

العقيل، والبحث عن املعاين، والعالقات الجديدة، وكذلك الحاجة إىل التأييد، والتشجيع، والرعاية من 

مام يساعدهم عىل تنمية األهداف بعيدة املدى، وأنهم بحاجة إىل  قبل اآلباء، واملعلمني، والزمالء؛؛

الدراسة بشكل مستقل، والبحث بأنفسهم، واكتساب املهارة يف تقويم الذات، وأن تكون املناهج، 

والتعليم عىل معدل، ومستوى ثراء مناسب، ومتحد، وذلك لتسهيل منوهم األكادميي، وتقوية دافعيتهم 

إىل حاجتهم التقان مهارات االتصال، وأن يكون لهم نشاط، وأضح يف مجاالت،  للتعلم، هذا باإلضافة

وأنشطة متنوعة، واإلحساس مبضامني التغيري، وكذلك الحاجة إىل استثارة الخيال، والتخيل لديهم ألن 

ذلك ينمي لديهم مهارات التفكري بشكل عام، والتفكري اإلبداعي بشكل خاص، وكذلك تنمية بُعد الرؤية 

 يهم حتى يدركوا إمكانيات املستقبل، وحقائق الحارض، وتراث املايض. لد

  



11 

 

( فقد أشاروا إىل أن حاجات الطلبة املوهوبني تتمثل يف الحاجة إىل 7101أما الجوالده، والقمش )

التغذية الجيدة من أجل منو جسمهم بشكل سليم، ومراعاة أن لديهم فجوه بني النمو العقيل، والبدين، 

ىل تكليفهم بعدد كبري من األعامل بسبب الطاقة العالية التي يتمتعون بها، وتنمية ما وهم بحاجة إ

يتمتعون به من خصائص جسمية، ولياقة بدنية من خالل حصص الرياضة، واملوسيقى. هذا باإلضافة إىل 

رتاف الحاجة إىل االستبصار الذايت باستعداداتهم، والوعي بها، وإدراكها، وكذلك هم بحاجة إىل االع

مبواهبهم، وقدراتهم، وإىل االستقاللية، والحرية يف التعبري، وتوكيد الذات، وكذلك هم بحاجة إىل الفهم 

املبني عىل التعاطف، والتقبل غري املرشوط من اآلخرين، واحرتام أسئلتهم، وأفكارهم، والشعور باألمن، 

التكليف باألعامل التي تتطلب  وعدم التهديد، وبلورة مفهوم موجب عن الذات، وحاجتهم أيضاً إىل

القيادة، وكذلك االندماج االجتامعي حتى ال يشعروا بالغربة، أو العزلة االجتامعية، وكذلك الحاجة إىل 

تكوين عالقات اجتامعية مثمرة، وتواصل صحي مع اآلخرين، وكذلك الحاجة إىل اكتساب املهارات 

ملشكالت الدراسية، والصعوبات االنفعالية، أضف إىل التوافقية، وكيفية التعامل مع الضغوط، ومواجهة ا

ذلك حاجتهم إىل االستطالع، واالكتشاف، والتجريب، والحاجة إىل مهارات التعلم الذايت، واستثامر 

مصادر التعلم، واملعرفة، وكذلك الحاجة إىل املزيد من التعمق املعريف يف مجال املوهبة، والتفوق، 

وأنشطة تربوية متحدية الستعداداتهم، وأسلوبهم الخاص يف التفكري،  والحاجة إىل مناهج تعليمية،

والتعلم، وكذلك الحاجة إىل اكتساب مهارات التجريب، والبحث العلمي، وفحص األفكار، والبحث عن 

 الحلول، واقرتاح الفروض، واختبارها يف عامل الواقع، ومناقشة النتائج. 

 مشكالت املوهوبني

 ( باآليت:7100ني كغريهم من الطلبة للعديد من املشكالت، والتي حددها، وهبة )يتعرض الطلبة املوهوب

عدم ارتياح املدرسني للطلبة املوهوبني ألنهم ال يحبون االنقياد، والتبعية، وذلك كونهم مندفعني، وذوي 

رة، وامليل أفكار غريبة، وغري تقليديني، ويبحثون عن التغيري يف املجاالت التي تتطلب إظهار روح املغام

إىل عدم النظام الستخدام املدرسني ألساليب تدريسية روتينية، وتقليدية تبعث عىل امللل يف نفوسهم، 

وتدفعهم إىل محاولة التغيري عن طريق إثارة الفوىض كمؤرش عىل عدم رضاهم عام يحدث داخل 

 الصف.
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هم يف تكملة الواجبات املدرسية عدم اهتامم املوهوبني بالحصول عىل درجات عالية، وانعدام الرغبة لدي

 بسبب شعورهم بعدم تلبية املناهج، واملقررات املدرسية املقدمة لهم لحاجاتهم.

أن أهم ما مييز املوهوبني هو ارتفاع عامل السيطرة لديهم؛ مام يجعلهم يفضلوا العمل منفردين يف كثري 

 حلول منفردة ملشاكلهم. من األحيان، ومامرسة التفكري املستقل، والرغبة يف التوصل إىل

 إقرار مناهج، وخطط دراسية محددة بزمن معني، ومحتوى معني ال تتعداه، وال تخالفه.

 قيام بعض املعلمني بتدريس مواد غري مؤهلني علمياً لتدريسها.

 إرصار املعلم عىل قبول إجابة، واحدة محددة دون غريها، وعدم تشجيعه للتفكري الحر، واملبدع.

ة، أو توجيه األسئلة أثناء الحصة أحياناً، وعدم السامح بتقييم أساليب التدريس، أو محتوى منع املناقش

 املواد من قبل الطلبة.

 محاربة الشعور باالستقالل، والضغط عىل الطلبة من أجل دفعهم إىل االنقياد.

ب التسلطية يف استخدام أساليب التحفيز، والتهديد؛ مام يعيق الرغبة يف اإلبداع، واستخدام األسالي

 التعامل مع الطلبة.

 توجيه اهتامم املعلم عىل درجات الطالب فقط دون االهتامم مبواهبه، وجوانب تفوقه األخرى. 

 ( مشكالت الطلبة املوهوبني، واملتفوقني عىل النحو اآليت:7101بينام صنف الجوالده، والقمش )
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 . مشكالت شخصية: 0

واالحرتاق النفيس بسبب املبالغة العالية التي تضعها األرسة لنمو  تتمثل يف الشعور بالضغط النفيس،

قدراته، ومطالبها منه، وعدم تساوي النضج االنفعايل، والنضج العقيل لديه؛؛ مام يزيد من قلقه، 

والشعور بعدم الرضا عن الجوانب الصحية الخاصة، والجوانب األرسية، واملدرسية، وعدم الرضا عن 

هم يف ارتفاع مستوى القلق لديه ثم خفض مستوى دافعيته لإلنجاز، وقد يتعرض املعلم؛؛ مام يسا

للنبذ، والرفض، والسخرية، واالتهام باالستظهار اآليل من زمالئه، والشعور بالضجر بسبب رصامة املنهج 

الدرايس مع نزوعه نحو التقصري يف مجال تفوقه بسبب مشاعره بالتفوق فيها، وكذلك شعوره بالتعايل، 

والغرور لكونه يختلف عن غريه، وحسد اآلخرين له، وشعوره باالختالف عن اآلخرين، وتفاهة األعامل 

التي يقوم بها، والشعور بافتقاد األصدقاء، والغرية من الزمالء األفضل منه، والبكاء ألبسط األسباب، 

اإلنجاز العايل الذي  وكذلك مشاعر الرفض، والعدوان من زمالئه العاديني الذين يشعرون بالتهديد من

يحرزه املتفوق، وأن املوهوب كلام زاد عمره العقيل زادت الفجوة، وزاد ميله للوحدة؛؛ مام ينتج عنه 

 عدم مسايرته لزمالئه من نفس السن فتنشأ العديد من املشكالت االجتامعية لديه. 

 . مشكالت أرسية:7

منوه، وإنتاجه، واإلهامل البيتي إذ ال يجد  تتمثل يف ضغط الوالدين لإلرساع بالطفل املوهوب، ودفع

فيها الفهم، والتقدير، والتشجيع، وعدم فهم الوالدين للمتفوقني، وعدم تقدير قدراتهم، وميولهم، 

وحاجاتهم، واملعاناة من أساليب املعاملة الوالدية القامئة عىل التحكم، واإلهامل، والتشدد، وقلة 

من قبل الوالدين فيام يختص باألنشطة املالمئة التي يزاولها املتفوق،  التوجيه، والرعاية للطالب املتفوق

وشعور بعض املتفوقني بأن املستوى االقتصادي، واالجتامعي ألرسهم ال يساير تطلعاتهم إىل املستقبل، 

وعدم اكرتاث الوالدين مبواهب األبناء، وعدم وجود ما ينميها يف البيت مع عدم تقبل الوالدين، 

لألفكار الغريبة، والتفاوت العقيل بني املوهوب، وأرسته األمر الذي يحرمه من تبادل الخربات،  واملجتمع

 ويشعر أنه غريب عنهم، وكذلك عدم اعرتاف األرسة بقدرات أبنهم املوهوب. 
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 . مشكالت مدرسية: 7

انصياع  تتمثل يف اتجاهات املعلم التي تتسم بالتسلط، والتشدد نحو املوهوب، ورغبة املعلم يف 

املوهوب، وعدم تقبله يف حال املغايرة يف التفكري، أو السلوك االستقاليل، وكذلك الطابع التقليدي 

للعملية التعليمية، واألخطاء املتعلقة بالنظام التعليمي، والتصلب، والجمود يف اإلدارة املدرسية األمر 

إلضافة إىل االتجاه السلبية للمعلم نحو الذي يجعلها ال تتناسب مع النمو، واالبتكار، والتفوق، هذا با

مهنة التدريس، والتفكري، واالبتكار فثقافته، وقدراته االبتكارية ال تشجع املوهوب، وعدم تقبل املعلمني 

للموهوب، وعدم تشجيعه للتعبري عن أفكاره املبدعة، وكذلك حقد زمالء الطفل املوهوب عليه األمر 

ساسه بالوحدة بني زمالئه، هذا باإلضافة إىل نزعة املعلم لتوكيد الذي يؤدي إىل ابتعادهم عنه، وإح

التحصيل العلمي، وعجزة عن االعرتاف باملهارة يف النشاطات األخرى، مثل: املوسيقى، والفن، والعالقات 

االجتامعية، وعدم مراعاة الفروق الفردية يف التوزيع الكمي، والكيفي للطالب داخل الصف املدريس؛؛ 

من املستوى العقيل للموهوب، ودفعه إىل امللل، وعدم توفر أساليب الرتبية الفكرية من  مام يقلل

مكتبات مدرسية مملوءة بالكتب العلمية، وعدم توفر مختربات جيدة، واعتامد عىل عملية اإللقاء يف 

ر، وإهامل تدريس الطلبة؛؛ مام يؤدي إىل قصور العملية الرتبوية، والقدرة عىل النقد البناء، واالبتكا

النشاط املدريس، وإهامل جوانب العملية التعليمية، وإهامل تكوين العادات، واالتجاهات لدى 

 املوهوبني، واملتفوقني. 

 ب. الشعبية

تعد الشعبية أحد مقاييس النجاح للطلبة إذ أن، وضعهم االجتامعي بني أقرانهم من األمور املؤثرة يف 

خالل تركيز، وسائل اإلعالم من تلفزيون، وموسيقى ألهمية  حياة الطلبة، وتتعزز هذه الرؤيا من

 (. Borch, Hyde & Cillessen, 2011الشعبية يف الحياة اليومية للمراهقني )

( أن الوضع االجتامعي للفرد يؤثر عىل اتجاهات اآلخرين Shelley, 2001كام يشري شيل ) 

املعتقدات األدائية لألفراد إذ ينظر إليهم نحوهم. وأن ارتفاع مستوى املكانة االجتامعية تؤثر عىل 

اآلخرون عىل أنهم أكرث قدرة عىل أداء املهام األكادميية عىل اختالفها بغض النظر عن مقدراتهم، وأدائهم 

 الحقيقي. 
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ويعد مفهوم الشعبية من املفاهيم املعقدة التي ال تخضع إىل معايري محددة تقدم مؤرشات  

فسية التي متيز الطلبة الشعبني، وبالتايل، كان هناك اختالف، واضح بني حول الخصائص الجسدية، والن

الباحثني حول تعريف مفهوم الشعبية عىل الرغم من وجود اتفاق يف الرأي أن الشعبية كمفهوم يشري 

 Hawley, Johnson, Mizeإىل ارتفاع مستوى تقبل الطالب لدى مجموعة األقران التي ينتمي إليها )

& McNamara, 2007.) 

( أن الشعبية كمفهوم يتصف يف التعقيد، Francis, Skelton & Read, 2010كام يذكر ) 

وليس هناك مؤرشات، واضحة لتمييز األفراد الشعبيني عن غريهم، ولكن، يتم استخدام مفهوم الشعبية 

 التأثري عىل لإلشارة إىل املكانة االجتامعية للفرد بني أقرانه، ودرجة حبهم، وتفضيلهم له، وقدرته يف

القرارات املتخذة يف مجموعة األقران. كام، وأن الشعبية مفهوم ذايت يقوم عىل التصورات الفردية التي 

 يحملها األفراد اتجاه فرد أخر يتفاعلون معه بطريقة، أو بأخرى يف السياقات االجتامعية األخرى.

 تصنيف الشعبية

ت االجتامعية، والشعبية االجتامعية، وفيام ييل توضيحاً تصنيف الشعبية إىل نوعني، هام: شعبية العالقا

 لهام: 

 :Sociometric Popularity)أوالً: شعبية العالقات االجتامعية )

( إىل أن الشعبية السيوسيومرتية متثل مفهوم Cillessen & Borch, 2006يشري سيلني، وبورش )

مدى ميل الجامعة للتعامل مع ذلك الفرد، الجامعة للفرد، ومدى تقبلهم، أو رفضهم له كام تشري إىل 

مبعنى أن الفرد يعترب ذوو شعبية إذا أعجب به األفراد من حوله، وأحبوا التعامل معه، ومن صفات 

الفرد ذوي هذا النوع من الشعبية القدرة عىل التعاطف مع اآلخرين، وامليل إىل التعاون مع اآلخرين، 

ا النوع من الشعبية من خالل استامرة تفضيالت األقران التي والقدرة عىل تحمل املسؤولية، ويقاس هذ

تدور فكرتها حول سؤال الطالب عن الطلبة الذي يفضل العمل معهم، والطلبة الذين ال يحب العمل، 

 أو التعامل معهم، وعىل هذا األساس يتم تحديد مستويات الشعبية السيوسيومرتية، وهي:
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: وهم الطلبة الذين يحصلون عىل أعىل درجات (Popular Students)الطلبة ذوي الشعبية املرتفعة 

التفضيل االجتامعي من قبل األقران، ويتمتع هؤالء الطلبة بخصائص شخصية متيزهم عن أقرانهم، 

والتي من بينها امتالك مهارات اجتامعية متكنهم من التعامل مع اآلخرين، واإلحساس بهم، والتواصل 

درة عىل حل مشكالتهم، وكذلك يتمتع هؤالء الطلبة بالتحصيل الدرايس معهم، وتفهم مشاعرهم، والق

 .(Babad, 2001)املرتفع 

: وهم الطلبة الذين ينالون درجات قبول من بعض األقران، (Average Students)الطلبة العاديني 

بة يف وينالون درجات رفض من البعض اآلخر، إذ يشعر بعض الطلبة بالرغبة بالتعامل مع هؤالء الطل

 .(Bruyn & Boom, 2005)حني يرفض بعض الطلبة التعامل معهم، أو االقرتاب منهم 

وهم الطلبة الذين ال ترد أسامئهم يف استامرة تفضيالت  (Neglected Students):الطلبة املهملني 

 األقران سواء أكان ذلك بالقبول، أم الرفض، ويتصف هؤالء الطلبة بامليل إىل العزلة، واالنسحاب

 (.Lease، Kennedy & Axelrod, 2002االجتامعي، والشعور بالوحدة، والقلق، الخجل )

: وهم الطلبة الذين يتمتعون ببعض الخصائص (Controversial Students)الطلبة موضع الخالف 

الشخصية التي تحبب بعض األقران بهم نحو: التفوق األكادميي، واملظهر الشخيص، إال أنهم يف الوقت 

يتصفون ببعض الخصائص الشخصية التي تجعل البعض اآلخر من األقران يفضلون االبتعاد عنهم نفسه 

 .(Babad, 2001)مثل العدوانية، وتخريب املمتلكات 

وهم الطلبة الذين يجمع أقرانهم عىل رفضهم، وعدم الرغبة  :(Rejected Students) الطلبة املرفوضني

الطلبة املرفوضني انخفاض تقدير الذات، واالنسحاب يف العمل معهم، أو التعامل، ومن صفات 

االجتامعي، وعدم القدرة عىل تفهم اآلخرين، والتواصل معهم، وأنهم يظهرون مشكالت سلوكية حادة، 

وامليل إىل تجنب التعامل مع األقران خوفاً من تعرضهم للسخرية، واالستهزاء، وأنهم مييلون إىل االنصياع 

 .(Cillessen & Bukowski, 2000) عليهم يف أي موقف يشعرهم بالتوترلآلخرين، وإلقاء اللوم 
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 : (Consensual Popularity)ثانياً: الشعبية االجتامعية 

وتشري إىل اعتقاد الفرد بأن شخص معني يتمتع بشعبية مرتفعة بغض النظر عن الرغبة يف التعامل معه، 

طرة، والجاذبية مثل الرياضيني، أو املمثلني إذ يتصف هذا النوع من الطلبة بحب القيادة، والسي

(Lease, Kennedy & Axelrod, 2002 .) 

( إىل أن الشعبية االجتامعية من األقران، تُعد Cillessen & Borch, 2006كام يشري سيلني، وبورش )

مبثابة مقياس ملدى ظهور الطالب يف األحداث، واملناسبات االجتامعية؛ مام يعني أن الطالب ذو 

لشعبية يف هذا النوع ال ميتلك خصائص األفراد املحبوبني، واملقبولني اجتامعياً، ولكنه يظهر سلوكيات ا

 تجعل اآلخرين يرونه، ويحددون مدى تقبلهم له، ورغبتهم يف التعامل معه من عدمه.

 خصائص الطلبة ذوي الشعبية

( مبجموعة من Cillessen & Rose, 2005يتصف الطلبة ذوي الشعبية ويشري سيلسني، وروز ) 

الخصائص، من أهمها: الصالبة النفسية، والهدوء، والقدرات الرياضية، والجاذبية الجسمية، وامليل إىل 

التفاعل االجتامعي مع اآلخرين، وإظهار مشاعر الرسور، والفرح.، ويف السياق ذاته، يشري كل من 

طلبة الشعبيني ميتلكون عدة خصائص ( أن الSandstrom & Cillessen, 2010ساندسرتوم، وكيليسني )

متيزهم عن أقرانهم غري الشعبني أهمها ارتفاع مستوى املهارات االجتامعية لديهم، ولديهم شخصية 

جاذبة، وكارزمية قادرة عىل التأثري يف اآلخرين، وميتلكون مستويات مرتفعة من الجاذبية الجسدية، 

 ي متكنهم من فرض، وجهة نظرهم عىل أقرانهم. إضافة إىل ارتفاع مستوى املهارات القيادية الت

أن الطلبة ذوي الشعبية يتصفون  (Parkhurst & Hopmeyer, 1998) كام يرى باركورست، وهومبريي

بالوسامة، وميتلكون القدرة عىل ترك انطباعات إيجابية لدى اآلخرين، ويكونوا أكرث ميالً للتعاون مع 

 معهم، ويقدمون املساعدة لآلخرين كلام أظهر اآلخرين حاجتهم اآلخرين، والتفاعل االجتامعي اإليجايب

إىل املساعدة، هذا باإلضافة إىل ارتفاع مستوى تحصيلهم املدريس، وأنهم ميتلكون القدرة عىل التأثري يف 

اآلخرين، وجذبهم نحوهم من خالل ما يبدوه من مشاعر الود، واالحرتام لهم، وعدم إظهار السلوكيات 

 والعنف اللفظي نحوهم.العدوانية، 
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 خصائص الطلبة عدميي الشعبية 

( أن الشعبية مرتبطة برؤية األقران للفرد، وتقبله يف Cillessen & Rose, 2005يشري كيليسني، وروز )

مجموعات األقران، وأن الطلبة املرفوضني، أو الذين ال يتمتعون بشعبية بني مجموعة األقران يتصفون 

مها: إظهار بعض السلوكيات غري الطبيعية مثل العدوانية، والسلوكيات ضد بعدد من الخصائص، من أه

اجتامعية، هذا باإلضافة إىل االنسحاب االجتامعي، وامليل إىل العزلة، واالنطواء، وأن تقديرهم لذاتهم 

 يكون منخفضاً.

الشعبيني، ( أن الطلبة غري Sandstrom & Cillessen, 2010كام يشري كل من ساندسرتوم، وكيليسني )

أو املرفوضني من قبل جامعة األقران يظهرون عدة خصائص متيزهم عن أقرانهم الشعبني أهمها عدم 

التمتع مبستويات مرتفعة من املهارات االجتامعية، وعدم القدرة يف التأثري عىل اآلخرين، وعدم القدرة 

و، وجهات نظر عىل جامعة عىل امتالك صفات القائد التي متكنهم من فرض ما ميتلكونه من أفكار أ 

 األقران. 

أن الطلبة عدميي الشعبية، أو  (Parkhurst & Hopmeyer, 1998) كام يرى باركورست، وهومبريي

املرفوضني من قبل جامعة األقران بأنهم غري قادرين عىل التأثر عىل اآلخرين، وترك انطباعات إيجابية 

م، والتعاون معهم، وتقديم املساعدة لهم كلام احتاجوا لديهم، وأنهم يكون أقل ميالً للتفاعل مع أقرانه

إليها، هذا باإلضافة إىل ميلهم إىل إظهار العديد من املامرسات السلوكية السلبية نحو: السلوك العدواين، 

 وتخريب املمتلكات لآلخرين، وعىل الصعيد األكادميي فإن تحصيلهم املدريس يكون منخفضاً.

 يةالعوامل املؤثرة يف الشعب

يوجد العديد من العوامل التي من شأنها أن تؤثر يف مستوى الشعبية لدى الطلبة، وفيام ييل توضيحاً 

 ألهم هذه العوامل:
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 أوالً: عوامل ذاتية: 

( إىل أن ارتفاع مستوى تقدير الذات Bruyn & Van De Boom, 2005يشري برين، وفان دي بوم )

ميي لديه، وكذلك امتالكه للعديد من املهارات االجتامعية، لدى الفرد، وارتفاع مستوى اإلنجاز األكاد

والقيادية، وكذلك القدرة عىل التفاعل االجتامعي مع اآلخرين، والتعاون معهم، ومساعدتهم من شأنها 

أن تزيد من مستوى قبول اآلخرين له، ويزيد من مستوى شعبيته لديهم، بينام يؤدي انخفاض قدرة 

 ملهارات من شأنه أن يقلل من مستوى شعبيته لديهم، ورمبا رفضهم له.الفرد عىل القيام بهذه ا

 ثانياً: األرسة: 

أن ما يتم إتباعه من أساليب معامله، والدية مع األبناء من شأنه أن يؤثر يف مستوى الشعبية لديهم 

 التعامل إىل بني جامعة األقران، إذ تؤدي أساليب املعاملة الوالدية التي تتسم بالدفء، والدميقراطية يف

إكساب األبناء املهارات، والكفايات التي تساعدهم عىل أن يكونوا موضع قبول من قبل جامعة األقران، 

مثل: القدرة عىل إنشاء عالقات إيجابية مع األقران، وعدم امليل إىل إظهار السلوكيات السلبية تجاه 

من شأنه أن يزيد من رغبة اآلخرين يف  األقران، كالعدوانية، والرغبة يف السيطرة عليهم األمر الذي

التعامل معهم، ويزيد من مستوى شعبيتهم بينهم، بينام تؤدي أساليب املعاملة الوالدية التي تتسم 

بالتسلط، والضبط من شأنه أن يجعل من األبناء أكرث ميالً إىل مامرسة السلوكيات السلبية، مثل: 

ه أن يقلل من رغبة اآلخرين يف التعامل معهم، ويقلل من العدوانية تجاه األقران، األمر الذي من شأن

 (.Michelle, 2004مستوى شعبيتهم بينهم )

 ثالثاً: املدرسة: 

أن املناخ االجتامعي العام يف املدرسة، وكذلك طبيعة القيم املدرسية الدارجة فيها من شأنها أن تؤثر يف 

ناخ االجتامعي السائد باملدرسة قائم عىل سلوك الطلبة، ويف مستوى الشعبية لديهم، فإذا كان امل

التعاون، واالنتامء، وتنمية الحس باملسؤولية لدى الطلبة، وقام أحد الطلبة بسلوكيات سلبية كمامرسة 

السلوك العدواين مثالً، فإن ذلك من شأنه أن يعرض الطالب لالستهجان من قبل اآلخرين، وأنه إذا كرر 

أن يعرض هذا الطالب للرفض، ويقلل من مستوى شعبيته لدى  مثل هذا السلوك فإن ذلك من شأنه

 أقرانه، واملدرسة بشكل عام،

  



21 

 

بينام إذا كان املناخ االجتامعي العام، واملامرسات السلوكية يف املدرسة تتسم بالعدوانية فرمبا يكون  

 (.Berns, 1997سلوك الطالب العدواين يف صالحه، ويزيد من شعبيته بني أقرانه )

 ية االنجازج. دافع

إذ عّد دافعية اإلنجاز  (McClland, 1953)تعود الجذور التاريخية ملفهوم دافعية اإلنجاز إىل ماكليالند 

بأنها مبثابة استعداد ثابت نسبياً يف شخصية الفرد يحدد مدى سعيه، ومثابرته يف سبيل تحقيق أهدافه، 

تضمن تقييم األداء يف ضوء مستوى محدد وبلوغ نجاح يرتتب عليه نوع من اإلرضاء يف املواقف التي ت

 من التميز.

م قام اتكنسون بدراسة دافعية االنجاز، ونظر إليها عىل أنها رغبة الفرد يف التفوق، 0164ويف عام 

وإنجاز األعامل يف الوقت املحدد، مام يرتتب عليها شعور الفرد بالرضا عن ذاته، وزيادة ثقته بنفسه، 

دافه، وتحقيق النجاح، وكذلك منافسة اآلخرين، والتفوق عليهم، وتجاوز ما واملثابرة من أجل بلوغ أه

 ,Atkinsonيواجهه من عقبات من أجل السيطرة عىل البيئة، وتحقيق مستويات مرتفعة من اإلتقان )

1983). 

 ثم قام العديد من العلامء، والباحثني بتقديم العديد من التعريفات ملفهوم دافعية االنجاز، إذ عرفها

بأنها: "امتالك الفرد للعديد  (Pieschl, Solist & Bromme,2007: 17)بيسيل، وسوليست، وبرومي 

من املهارات التنفيذية التي متكنه من السيطرة عىل حاالت الدافعية لديه باالعتامد عىل معرفته، 

 .وخربته السابقة"

االنخراط يف أداء املهام الصعبة ( بأنها: "نزعة فردية للمبادرة، و Schoen, 2015كام عرفها سشوين )

التي تشكل تحدياً عىل املستوى الفردي، مع إظهار املتعة، واالستمتاع يف أداءها، وكذلك إظهار 

مستويات مرتفعة من الثقة بالقدرة عىل إظهار أداء عايل، ومتميز، وهي أيضاً نزعة ناتجة عن وجود 

ين، فرغبة الفرد عىل االنجاز، وتجنب الفشل يف أداء رصاع داخيل لدى الفرد للظهور، والتميز أمام اآلخر

 املهام املقدمة هام أساس دافعية االنجاز". 
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قوة دافعة للفرد لتحقيق النجاح، وبلوغ "( فيعرف دافعية اإلنجاز بأنها: Sarangi, 2015أما سارانجي )

أيضاً أحد رشوط مستويات مرتفعة من التميز، واإلتقان يف املواقف التي تشكل تحديات له، وهي 

تحقيق النجاح، وتتصف بارتفاع مستوى الطموح، والحيوية، والطاقة، والرغبة العالية يف تحقيق 

 االستقاللية الذاتية".

 خصائص الطلبة ذوي دافعية االنجاز

يتميز األفراد ذوي دافعية اإلنجاز بأنهم، واقعيون، ويضعون أهدافهم بأنفسهم، وال يعتمدون عىل 

ع هذه األهداف لهم بحيث يكونوا أكرث ميالً لالستقاللية، وأكرث ميالً ألداء املهام الصعبة غريهم يف، وض

التي تشكل تحدياً لهم، وأنهم ميتلكون دوافع للنجاح أقوى من دوافع الفشل، وأنهم يبذلون مجهوداً 

من الثقة  كبرياً يف مواجهة املشكالت، وما يوكل إليهم من أعامل، وأنهم يظهرون مستويات مرتفعة

بالنفس، وبقدرتهم عىل تجاوز كل ما يواجههم من صعوبات، والقدرة عىل تحمل املسؤولية، هذا 

باإلضافة إىل أنهم يتجنبون املواقف التي تكون فيها نسب املجازفة، أو املخاطرة كبرية، وأنهم يظهرون 

اع طرق جديدة من أجل ميالً إىل استكشاف البيئة من حولهم، وتجريب كل ما هو جديد، وكذلك ابتد

 (.Schoen, 2015تحقيق أهدافهم )

( مجموعة من الخصائص التي متيز الطلبة ذوي دافعية اإلنجاز Sarangi, 2015ويضيف سارانجي )

املرتفعة، والتي تتمثل يف أنهم أكرث تقديراً لذواتهم، وأكرث ميالً للدفاع عن حقوقهم، وأكرث ميالً إىل 

عليهم، ويتميزون بأنهم مثابرون، ومتشوقون للعمل، وتحقيق أهدافهم، منافسة اآلخرين، والتفوق 

وأنهم يعملون بجدية، وميتلكون مستويات مرتفعة من الطموح، ويعتقدون بقدرتهم عىل ضبط البيئة 

من حولهم، هذا باإلضافة إىل القدرة عىل مراقبة نتائج سلوكهم، وأنهم غالباً ما يعزون نجاحهم، أو 

 ل داخلية ميكن التحكم بها، والسيطرة عليها.فشلهم إىل عوام
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 أنواع دافعية االنجاز

قد ميز بني نوعني أساسيني من  (Smith)أن سميث  (Hanges & Locke, 2004)يرى هانجيز، ولوك 

 دافعية اإلنجاز عىل أساس مقارنة الفرد مع نفسه، وباآلخرين، وهام:

تطبيق املعايري الشخصية الداخلية باملوقف، وميكن  دافعية اإلنجاز الذاتية )محكية(: وهي التي تتضمن

 أن تتضمن معياراً مطلقاً لإلنجاز.

دافعية اإلنجاز االجتامعية )معيارية(: وهي التي تتضمن تطبيق معايري التفوق التي تعتمد عىل املقارنة 

 االجتامعية يف املواقف، وتحديد طبيعة املجتمع الذي يعيش فيه الفرد.

 ة االنجازمكونات دافعي

يوضح ثالثة مكونات لدافعية االنجاز، وهي: املكون  (Ausubel)( أن اوزبل 7117يذكر عبدالله ) 

املعريف :، والذي يدل عىل محاولة الفرد عىل إشباع حاجاته من املعرفة، والفهم.، واملكون الذايت:، والذي 

رموقة يحرزها من خالل قيامة يشري إىل رغبة الفرد يف تحقيق ذاته، والسعي للحصول عىل مكانة م

باألداء املميز، وامللتزم بالتقاليد األكادميية املعرتف بها.، ومكون االنتامء:، والذي يدل عىل رغبة الفرد يف 

الحصول عىل تقبل اآلخرين، واستخدام النجاح األكادميي للحصول عىل االعرتاف، والتقدير من جانب 

 ته بنفسه. أولئك الذين يعتمد عليهم يف تأكيد ثق

 النظريات املفرسة لدافعية االنجاز

 يوجد العديد من االتجاهات، واألطر النظرية التي حاولت تفسري دافعية االنجاز، وفيام ييل توضيحاً لها: 

 (MCclelland Theory)أوالً: نظرية ماكيالند 
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ز عىل أنها مبثابة ينظر إىل دافعية اإلنجا (McClland)أن ماكليالند  (Ragost, 2010)يرى راجوست 

استجابات لتوقع األهداف اإليجابية، والسلبية التي تستثار يف املواقف التي تتضمن سعياً، وفق مستوى 

معني من التفوق، إذ يقيم الفرد أدائه عىل أنه نجاح، أو فشل، وأن ماكليالند مل يغفل دور الخربات 

ات السابقة اإليجابية املرتبطة بالنجاح بالنسبة السابقة، وما حققه الفرد من انجازات، إذ افرتض أن الخرب 

للفرد تجعل منه مييل إىل األداء، واالنهامك يف العمل، بينام تؤدي خربات الفرد السلبية، واملرتبطة 

بالفشل ينشأ عنها دافعاً لتفادي هذا الفشل، وقد اقرتح ماكليالند وجود ثالث حاجات يسعى الفرد 

 إلشباعها، وهي:

االنجاز: أن الفرد الذي لديه هذه الحاجة يظهر ميالً للقيام باملهام التي تتضمن نوعاً من الحاجة إىل 

التحدي، والصعوبة، فهو مدفوع برغبة قوية للتفوق يف العمل، وحل ما يواجهه من مشكالت، وإىل أن 

 يكون أدائه متميزاً.

ة يف الحصول عىل املكانة، والنفوذ الحاجة إىل السلطة: أن الفرد الذي لديه هذه الحاجة يظهر رغبة قوي

 أكرث من االهتامم بتحقيق األهداف، وحل ما يواجهه من مشكالت.

الحاجة إىل االنتامء: أن الفرد الذي لديه هذه الحاجة يظهر رغبة بأن يكون محبوباً، ومقبوالً من قبل 

 ادقتهم.اآلخرين، ويبذل جهداً كبرياً لتكوين العالقات االجتامعية مع اآلخرين، ومص

  (Atkinson Theory) ثانياً: نظرية اتكنسون

أن توقع الفرد ألدائه، وإدراكه الذايت لقدراته، والنتائج املرتتبة عليها  (Atkinson, 1983)يرى أتكنسون 

تعد مبثابة عالقات معرفية متبادلة تقف خلف دافع االنجاز، وأن األفراد ذوي دافعية اإلنجاز املرتفعة 

كبرياً يف سبيل بلوغ أهدافهم، وقد أفرتض أن نزعة الفرد للنجاح سلوك متعلم، ويختلف يبذلون جهداً 

 عند الفرد الواحد يف املواقف املختلفة، وأن هذا الدافع يتأثر بثالث عوامل رئيسية، هي:
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الدافع إىل إنجاز النجاح: وهذا الدافع يشري إىل أن رغبة املتعلم يف إنجاز النجاح املمكن يؤدي إىل 

إقدامه عىل أداء مهامته بنشاط، وحامس كبريين، ويعزى تباين املتعلمني يف مستوياتهم التحصيلية إىل 

 هذا الدافع، إذ توجد عالقة طرديه بني ارتفاع مستوى التحصيل لدى املتعلم، وقوة هذا الدافع. 

إذا كان يرى يف النجاح  احتاملية النجاح: ويشري هذا املتغري إىل أن احتاملية نجاح املتعلم تكون كبرية،

املدريس قيمة كبرية، وذلك الن قيمة النجاح ويتصوره تعزز دافعية التحصيل لديه. وتجدر اإلشارة إىل 

 أن بُعد الهدف، أو صعوبته، أو انخفاض باعثه تعد من األمور التي تقلل من احتاملية النجاح.

ية بني ازدياد صعوبة املهمة، وكرب قيمة قيمة باعث النجاح: ويشري هذا املتغري إىل وجود عالقة طرد

الباعث، مبعنى املهمة األكرث صعوبة تتطلب باعثا )إثابة( أكرب قيمة للحفاظ عىل مستوى دافعي مرتفع. 

وعليه فان املهام الصعبة التي ترتبط ببواعث قليلة القيمة ال تستثري حامس الفرد ليؤديها بدافعية 

 عالية. 

 Attribution Theory)ثالثاً: نظرية العزو )

 (Rotter)تفرتض هذه النظرية أن األفراد يختلفون يف تفكريهم، ويف نظرتهم للنجاح، والفشل، إذ يرى 

أن دافعية الفرد لإلنجاز ميكن إرجاعها، أو عزوها إىل سببني، أحدهام داخيل يرجع الفرد من خالله سبب 

ة، ومقدار الجهد الذي بذله، واآلخر سبب نجاحه، أو فشله إىل أسباب داخلية تتعلق به، مثل: القدر 

خارجي يعزو من خالله سبب نجاحه، أو فشله إىل عوامل خارجية، مثل: الحظ، أو الصدفة، أو صعوبة 

 .(Petri & Govern, 2004)املهمة 

ومن خالل العرض السابق لإلطار النظري املتعلق باملوهوبني، ومدى متتعهم بالشعبية، ودافعية االنجاز، 

أن الطلبة املوهوبني يظهرون مستويات مرتفعة من دافعية االنجاز، واملثابرة، والعمل، هذا  يتضح

باإلضافة إىل ما يظهرونه من رغبة للتفوق، وما يقومون به من أعامل، وسلوكيات تتسم بالجدية، 

يف  والقدرة عىل التنافس، وتحقيق العديد من النجاحات، أضف إىل ذلك ميلهم إىل تحمل املسؤولية

 (. 7114العديد من األنشطة املدرسية، واملجتمعية، وإدارتها بفاعلية، واقتدار )سليامن، 

  



25 

 

 

وإن املوهوبني ينشدون الكامل يف كل ما ميارسونه من أعامل، وأنشطة، وإنهم يكونوا أكرث إدراكاً  

نجاز كل ما لذاتهم، ويتميزون مبستويات مرتفعة من الثقة بالنفس، هذا باإلضافة إىل دفعيتهم إل 

ميارسونه من أعامل، وأنشطة مبستويات، ودقة مرتفعة، من أجل الحفاظ عىل محبة اآلخرين لهم، 

وتحقيق توقعات اآلخرين عنهم، وكذلك من أجل الحفاظ عىل ما يتمتعون به من عالقات اجتامعية، 

وأولياء أمور  وما يحضون به من مكانه اجتامعية، وشعبية بني املحيطني بهم من أقران، ومعلمني،

 (.7117)الرسور، 

 ب. الدراسات السابقة ذات الصلة

يتناول هذا الجزء الدراسات ذات الصلة مبوضوع الدراسة الحالية، ومتغرياتها، وهي الشعبية، ودافعية 

 االنجاز، والعالقة بينهام، وفيام ييل عرٌض لذلك.

 الدراسات املتعلقة بالشعبية 

دراسة يف الواليات  (Fujimoto, Snijders & Valente, 2017)النتي أجرى فوجيموتو، وسنايدرز، وفا

املتحدة األمريكية هدفت إىل التعرف إىل مستوى الشعبية، وعالقتها بتشكيل الصداقات لدى طلبة 

( طالباً، وطالبة من طلبة الصفوف الحادي عرش، 771املرحلة الثانوية، وتكونت عينة الدراسة من )

ق هدف الدراسة، تم استخدام مقياس الشعبية، ومقياس الصداقة. أشارت النتائج والثاين عرش، ولتحقي

إىل أن مستوى الشعبية لدى الطلبة تحددها بعض املتغريات التي من أهمها الجاذبية الجسدية، 

ومستوى الذكاء، وبينت النتائج وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني ارتفاع مستوى الشعبية، والقدرة عىل 

 القات الصداقة مع اآلخرين. إقامة ع
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Klip, Segers, Cillessen & -(Boorكليب، وسيغرز، وسيلسون، وهيندركس  -أجرى بور

 Hendrickx, 2017)  يف الواليات املتحدة األمريكية هدفت إىل التعرف عىل مستوى الشعبية، دراسة

( طالباً، 0417وعالقتها بالسلوكيات املقبولة لدى طلبة املرحلة األساسية. وتكونت عينة الدراسة من )

وطالبة من طلبة من طلبة املرحلة األساسية، ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام مقياس الشعبية، 

سلوكيات املقبولة. أشارت النتائج إىل أن مستوى الشعبية تحددها السلوكيات الجيدة داخل ومقياس ال

 الغرفة الصفية، والتحصيل األكادميي، وعالقة الطالب مع املعلم. 

 ,Oh, Sutherland, Stack, delMarأجرت أوه، ساذرالند، ستاك، وديلامر، ومارتن، وبلومني )

Martín & Blumen, 2015فيتنام، وكوريا الجنوبية، واململكة املتحدة، واسرتاليا، والبريو، ( دراسة يف 

وأسبانيا هدفت إىل التعرف عىل مستوى الشعبية لدى الطلبة املوهوبني، وتكونت عينة الدراسة من 

( طالباً، وطالبة من الطلبة املوهوبني، ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام تدريجات األقران، 0161)

أشارت نتائج الدراسة إىل أن مستوى الشعبية لدى الطلبة املوهوبني جاء متوسطاً. وبينت واملعلمني. 

النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى الشعبية لدى الطلبة املوهوبني تعزى إىل متغري 

 الجنس.، وكشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى الشعبية لدى الطلبة املوهوبني

 نعزى إىل الجنسية، لصالح الطلبة األسبان مقارنة مع الطلبة من الجنسيات األخرى.

دراسة يف الواليات  (Robbins-Liley & Napolitano, 2014)لييل، ونابوليتانو  -وأجرت روبينز

املتحدة األمريكية هدفت إىل التعرف إىل مفهوم الشعبية لدى الطلبة، وعالقتها ببعض املتغريات، 

( طالباً، وطالبة من طلبة الصفوف السابع، وحتى التاسع، ولتحقيق 141ت عينة الدراسة من )وتكون

هدف الدراسة، تم استخدام مقياس الوضع االجتامعي بني األقران. أشارت النتائج إىل وجود مستوى 

مرتفع من الشعبية لدى الطلبة، أن الشعبية بني الطلبة مرتبطة بعدة متغريات أهمها الخصائص 

الجسدية املتمثلة بالوسامة بالنسبة للذكور، والجامل بالنسبة لإلناث، واالنجازات الرياضية عىل مستوى 

املدرسة، والتميز العلمي يف بعض املواد مثل العلوم، وكشفت النتائج عدم وجود فروق يف تصورات 

 الطلبة حول الشعبية بني الطلبة تعزى ملتغريي الجنس، والصف املدريس.
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بدراسة يف كوريا الجنوبية هدفت إىل التعرف عىل   ) (Li, Tong & Sing, 2013، تونغ وسينغ وقام يل

نفعايل لدى الطلبة املوهوبني، وتكونت عينة الدراسة من العالقة بني الشعبية، والتكيف النفيس، واال 

( طالباً، وطالبة من الطلبة املوهوبني، ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام تدريجات األقران، 17)

واملعلمني، ومقياس التكيف النفيس، واالنفعايل. أشارت النتائج إىل أن مستوى الشعبية لدى الطلبة 

بينام كان مستوى التكيف النفيس، واالنفعايل لديهم متوسطاً، وكشفت النتائج املوهوبني كان مرتفعاً، 

عن وجود عالقة ارتباطيه موجبة، ودالة احصائياً بني الشعبية، والتكيف النفيس، واالنفعايل لدى الطلبة 

 املوهوبني. 

بية بدراسة يف كوريا الجنو (Hyun, Yeon, Hyun & Won, 2012)وقام هيون ويون وهيون وون 

هدفت إىل التعرف عىل الشعبية لدى الطلبة، وعالقتها بالشخصية الرنجسية، ومستوى العدوانية لدى 

( من طلبة املرحلة املتوسطة تم اختيارهم 171طلبة املرحلة املتوسطة، وتكونت عينة الدراسة من )

يف عملية جمع  عشوائيا، ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام مقياس الوضع االجتامعي بني األقران

البيانات. أشارت النتائج إىل أن مستوى الشعبية لدى الطلبة جاء متوسطاً، وأشارت النتائج إىل أن 

الشعبية بني الطلبة ليست مرتبطة دامئاً باملتغريات الذاتية اإليجابية إذ إن هناك عالقة ارتباطية موجبة 

من جهة، وبني ارتفاع مستوى الشعبية يف  بني سلوكيات االستقواء بني األقران، والشخصية الرنجسية

 املدرسة.

( دراسة يف تايوان هدفت إىل التعرف عىل مستوى الشعبية لدى الطالبات (Kao, 2011وأجرى كاو 

( من الطالبات 1املوهوبات. استخدمت الدراسة منهجية دراسة الحالة فتكونت عينة الدراسة من )

برامج تطوير القدرات لدى الطلبة املوهوبني يف مبحث  املوهوبات تم اختيارهن قصدياً من عدد من

الرياضيات، ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام استبانة قوة العالقات مع األقران، واملعلمني املطورة 

من قبل الباحث. وأشارت نتائج الدراسة إىل أن مستوى الشعبية لدى الطالبات املوهوبات كان 

عدم وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى الشعبية لدى الطالبات  متوسطاً، وبينت نتائج الدراسة

 املوهوبات تعزى إىل متغري الصف املدريس.
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( دراسة يف األردن هدفت إىل التعرف عىل العالقة بني الشعبية، والعدوان، 7101وأجرى سمريان )

طالبة من طلبة الصفوف ( طالباً، و 247والتحصيل الدرايس، والكفاءة االجتامعية لدى عينة مكونة من )

( سنة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية 01-07السادس، وحتى األول الثانوي، تراوحت أعامرهم بني )

العنقودية من عدد من املدارس التابعة ملديرية الرتبية، والتعليم األوىل يف العاصمة عامن، ولتحقيق 

شعبية، ومقياس العدوان، ومقياس الكفاءة أهداف الدراسة تم استخدام ثالثة مقاييس، هي: مقياس ال

االجتامعية؛ وجميعها من إعداد الباحث. وأشارت النتائج إىل وجود عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائياً 

بني الشعبية، والتحصيل الدرايس، والكفاءة االجتامعية، ووجود عالقة ارتباطيه سالبة دالة إحصائياً بني 

جود فروق دالة إحصائياً يف الشعبية، والعدوان، والتحصيل الدرايس تعزى الشعبية، والعدوان، وعدم و 

 ملتغري الجنس.

( التي أجريت يف األردن إىل التعرف عىل القدرة التنبؤية للشعبية، 7111وهدفت دراسة العضيبات )

س امللك وتقدير الذات، والتفكري ما وراء معريف بالتكيف االجتامعي، والتحصيل الدرايس لدى طلبة مدار 

( طالباً، وطالبة، ولتحقيق أهداف الدراسة قام 717عبد الله للتميز. وتكونت عينة الدراسة من )

الباحث بتطوير أربعة مقاييس هي: مقياس الشعبية، ومقياس تقدير الذات، ومقياس التفكري ما وراء 

لذات، والتفكري ما وراء معريف، ومقياس التكيف االجتامعي. وأشارت النتائج إىل أن الشعبية، وتقدير ا

 معريف كانت عوامل تنبؤ بالتكيف االجتامعي، والتحصيل الدرايس لدى طلبة. 

( Norman, Ramsay, Roberts &) Martray, 2009وقام نورمان، رامزي، روبرتس، ومارتراي 

، بدراسة يف الواليات املتحدة األمريكية هدفت إىل مقارنة مستوى الشعبية بني الطلبة العاديني

( طالباً، وطالبة من الطلبة العاديني، واملوهوبني، ولتحقيق 16واملوهوبني. وتكونت عينة الدراسة من )

هدف الدراسة، تم استخدام تدريجات األقران، واملعلمني. وأشارت نتائج الدراسة إىل أن مستوى 

وهوبني، وبينت نتائج الشعبية لدى الطلبة العاديني كان منخفضاً بينام كان مرتفعاً لدى الطلبة امل

الدراسة أن أهم معايري الشعبية لدى الطلبة العاديني، واملوهوبني كان التحصيل األكادميي، وإظهار 

 السلوكيات العنيفة، والضد اجتامعية.
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( دراسة هدفت إىل التعرف عىل عالقة تقدير الذات، وأزمة الهوية مبستوى 7111أجرت البلويش )

عارش يف سلطنة ُعامن يف ضوء جنس الطالب، وتحصيله الدرايس، وتكونت الشعبية لدى طلبة الصف ال

( طالباً، وطالبة من طلبة الصف العارش، ولتحقيق أهداف الدراسة قامت 776عينة الدراسة من )

الباحثة بتطوير ثالثة مقاييس، هي: مقياس تقدير الذات، ومقياس أزمة الهوية، ومقياس الشعبية. 

ود عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائياً بني تقدير الذات، وأزمة الهوية من جهة، أشارت النتائج إىل وج

ومستوى الشعبية لدى طلبة من جهة أخرى، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً يف هذه العالقة تعزى 

 ملتغريات الجنس، والتحصيل الدرايس. 

( بدراسة يف الواليات  (Foust, Rudasill & Callahan, 2006وقام فوست، روداسيل، وكاالهان 

املتحدة األمريكية هدفت إىل التعرف عىل مستوى الشعبية لدى الطلبة املوهوبني يف ضوء متغريات 

( طالباً، وطالبة من الطلبة املوهوبني تم اختيارهم 111الجنس، والعمر، وتكونت عينة الدراسة من )

ملوهوبني، ولتحقيق هدف الدراسة، تم عشوائياً يف عدد من املخيامت الصيفية الخاصة بالطلبة ا

استخدام تدريجات املعلمني. أشارت نتائج الدراسة إىل أن مستوى الشعبية لدى الطلبة املوهوبني كان 

متوسطاً، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى الشعبية لدى الطلبة املوهوبني تعزى 

مل تظهر فروق دالة إحصائياً تعزى إىل متغري العمر يف مستوى إىل متغري الجنس، لصالح الطالبات، بينام 

 الشعبية لدى الطلبة املوهوبني. 

بدراسة يف إيران هدفت إىل التعرف عىل العالقة بني الشعبية، والوعي  (Yousefi, 2004)وقام يوسفي 

( طالباً، 711اسة من )االنفعايل لدى الطلبة املوهوبني، وأقرانهم من الطلبة العاديني، وتكونت عينة الدر 

وطالبة من الطلبة العاديني، واملوهوبني.، ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام تدريجات األقران، 

واملعلمني، ومقياس الوعي االنفعايل. أشارت نتائج الدراسة إىل أن مستوى الشعبية، والوعي االنفعايل 

تائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطيه لدى الطلبة العاديني، واملوهوبني كان متوسطاً، وكشفت ن

 موجبة، ودالة إحصائياً بني مستوى الشعبية، والوعي االنفعايل لدى الطلبة العاديني، واملوهوبني.
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 الدراسات املتعلقة بدافعية االنجاز

( Hematian, Rezaei & Mohammadyfar, 2017 هدفت دراسة هيمتيان، ورضايئ، ومحمد فيار)  

التي أجريت يف إيران إىل التعرف عىل مستوى دافعية االنجاز، وعالقتها بالتوجهات الهدفية، والتحصيل 

( طالباً، وطالبة من طلبة املرحلة الثانوية.، 41ن )األكادميي لدى الطلبة.، وتكونت عينة الدراسة م

ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام مقياس دافعية االنجاز، ومقياس التوجهات الهدفية، وسجالت 

الطلبة األكادميية. أشارت النتائج إىل وجود عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائياً بني دافعية االنجاز، 

طلبة، ووجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى دافعية اإلنجاز لدى الطلبة والتوجهات الهدفية لدى ال

 تُعزى إىل مستوى التحصيل األكادميي، ولصالح الطلبة األعىل تحصيالً.

دراسة يف كوريا الجنوبية هدفت إىل التعرف إىل العالقة بني مستوى دافعية  (Tam, 2016)وأجرى تام 

( طالب 1لدى الطلبة مرتفعي التحصيل، وتكونت عينة الدراسة من )االنجاز، وأساليب التنشئة الوالدية 

من طلبة املرحلة الثانوية تم اختيارهم بالطريقة القصديَة، ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام 

مقياس دافعية االنجاز، واملُقابلة الشخصية. أشارت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطيه موجبة دالة 

مستوى دافعية االنجاز، وأساليب التنشئة الوالدية، والطموحات األكادميية الوالدية لدى  إحصائياً بني

 الطلبة مرتفعي التحصيل. 

 ,Kollmayer, Luftenegger)وأجرى كوملاير، ولوففتنينجر، وبريجسامن، وجوستل، وسبيل، وسشوبر 

Bergsmann, Jostl, Spiel, Schober, 2015) هدفت إىل التعرف عىل  دراسة يف جمهورية التشيك

عالقة دافعية اإلنجاز بالبيئة الصفية لدى الطلبة املوهوبني يف مادة الرياضيات، وتكونت عينة الدراسة 

( طالباً، وطالبة من الطلبة املوهوبني يف الرياضيات، ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام 66من )

ن من الباحثني. أشارت النتائج إىل أن مستوى مقياس دافعية االنجاز، ومقياس البيئة الصفية املطورا

دافعية اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني يف الرياضيات كان مرتفعاً، وكشفت النتائج عن وجود فروق دالة 

إحصائياً يف مستوى دافعية اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني يف الرياضيات تعزى إىل الجنس، لصالح 

ة ارتباطيه موجبة بني ارتفاع مستوى دافعية االنجاز، وبني البيئة الذكور، وبينت النتائج وجود عالق

 الصفية البنائية لدى الطلبة املوهوبني يف الرياضيات. 
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بدراسة هدفت إىل التعرف عىل مستوى دافعية االنجاز، وعالقتها  (Sarangi, 2015)وقامت سارانجي 

من طلبة الصف التاسع يف منطقة ( طالب، وطالبة 711بالتحصيل الدرايس لدى عينة مكونة من )

جوالبارا يف، والية اسام الهندية، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام مقياس الدافعية لالنجاز. أشارت 

النتائج إىل وجود مستوى مرتفع من دافعية اإلنجاز لدى الطلبة، ووجود عالقة ارتباطيه موجبة بني 

، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى دافعية دافعية االنجاز، والتحصيل الدرايس لدى الطلبة

 اإلنجاز تعزى ملتغري الجنس.

( دراسة يف الواليات املتحدة األمريكية هدفت إىل مقارنة Hogrebe, 2015وأجرت هوغريبي )

مستويات التعلم املنظم ذاتيا، ودافعية اإلنجاز لدى الطلبة العاديني، واملوهوبني.، وتكونت عينة 

( طالباً، وطالبة من الطلبة العاديني، واملوهوبني.، ولتحقيق هدف الدراسة، تم 706ن )الدراسة م

استخدام مقياس التعلم املنظم ذاتياً، ومقياس دافعية االنجاز، أظهرت النتائج أن مستوى دافعية 

الطلبة االنجاز، والتعلم املنظم ذاتياً لدى الطلبة املوهوبني كان مرتفعاً، بينام كان متوسطاً لدى 

العاديني.، وبينت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى دافعية االنجاز، والتعلم املنظم 

 ذاتياً لدى الطلبة املوهوبني تعزى إىل متغري الجنس.

( بدراسة يف تركيا هدفت إىل التعرف عىل العالقة بني Leana-Tascilar, 2015 تاسيالر ) -وقامت ليانا

( 441ز، والتحصيل األكادميي لدى طلبة املرحلة الثانوية، وتكونت عينة الدراسة من )دافعية االنجا

طالباً، وطالبة، ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام مقياس دافعية االنجاز، والسجالت األكادميية 

 للطلبة. أشارت نتائج الدراسة أن مستوى دافعية اإلنجاز لدى طلبة كان متوسطاً، وأظهرت النتائج

وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى دافعية اإلنجاز لدى الطلبة تعزى إىل املستوى الصفي، ولصالح 

طلبة األعىل، وبينت النتائج وجود عالقة ارتباطيه موجبة، ودالة إحصائياً بني ارتفاع مستوى دافعية 

 االنجاز، والتحصيل األكادميي لدى الطلبة.

  



32 

 

 ,Emmanuel, Adom, Josephine & Solomon)وسولومون وأجرى إميانويل، وادوم، وجوسيفن، 

دراسة يف غانا هدفت الكشف عن العالقة بني دافعية االنجاز، ومفهوم الذات األكادميي،  (2014

( طالباً، وطالبة من طلبة املرحلة الثانوية. لتحقيق 071والتحصيل الدرايس لدى عينة مكونة من )

 Mclnerney)عية اإلنجاز املعد من قبل مكلنريين، وسينسلري أهداف الدراسة تم استخدام مقياس داف

& Sinclair)  ومقياس مفهوم الذات األكادميي املعد من قبل كامربا، وسيلفسرت 0110عام ،(Camra & 

Silvester) أشارت النتائج إىل أن مستوى دافعية االنجاز، ومفهوم الذات األكادميي لدى الطلبة كان ،

هم جيد عىل االختبار التحصييل يف الرياضيات، وأشارت النتائج إىل وجود عالقة مرتفعاً، وكان أدائ

ارتباطيه موجبة بني دافعية االنجاز، ومفهوم الذات األكادميي، والتحصيل الدرايس لدى الطلبة، وعدم 

، وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى دافعية االنجاز، ومفهوم الذات األكادميي تعزى ملتغريي الجنس

 والصف املدريس.

( التي تم أجراءها يف الواليات املتحدة Dupree, Morote, 2011وهدفت دراسة دوبري، وموريت )

األمريكية التعرف عىل مستوى دافعية االنجاز، والدافعية الداخلية لدى الطلبة العاديني، واملوهوبني 

( طالباً، وطالبة من الطلبة 64)املشاركني يف أحد االمتحانات الوطنية، وتكونت عينة الدراسة من 

العاديني، واملوهوبني، ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام مقياس دافعية االنجاز، ومقياس الدافعية 

الداخلية املطوران من قبل الباحثان. أشارت النتائج إىل أن مستوى دافعية االنجاز، والدافعية الداخلية 

وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى دافعية االنجاز، لدى طلبة كان متوسطاً، وأظهرت النتائج 

والدافعية الداخلية تعزى للتحصيل األكادميي، لصالح الطلبة األعىل تحصيالً، وملتغري الجنس، لصالح 

 الذكور.
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دراسة يف (   ,Preckel & Kleine, 2008  Pekrun,  Goetzوأجرى بريكيل، غوتزي، بيكرون، وكالين )

املانيا هدفت مقارنة مستويات دافعية االنجاز، والدافعية الداخلية بني الطلبة العاديني، واملوهوبني.، 

( طالباً، وطالبة من الطلبة 010( طالباً، وطالبة من الطلبة العاديني، و) 010وتكونت عينة الدراسة من )

عية االنجاز، ومقياس الدافعية الداخلية. املوهوبني.، ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام مقياس داف

أشارت النتائج إىل أن مستوى دافعية االنجاز، والدافعية الداخلية لدى الطلبة املوهوبني كان مرتفعاً، 

بينام كان متوسطاً لدى الطلبة العاديني، وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى 

 داخلية لدى الطلبة املوهوبني، والعاديني تعزى إىل متغريي الجنس، والعمر. دافعية االنجاز، والدافعية ال

( يف السودان بدراسة هدفت إىل التعرف عىل مستوى دافعية االنجاز، وسمة 7111، وقامت الطيب )

( طالباً، وطالبة من الطلبة املوهوبني، 471القيادة لدى الطلبة املوهوبني، وتكونت عينة الدراسة من )

قيق أهداف الدراسة تم استخدام مقياس دافعية االنجاز، ومقياس سمة القيادة. أشارت النتائج إىل ولتح

وجود مستويات مرتفعة من دافعية االنجاز، وسمة القيادة لدى الطلبة املوهوبني، وعدم وجود فروق 

ياً يف مستوى دالة إحصائياً يف مستوى دافعية اإلنجاز تعزى ملتغري الجنس، ووجود فروق دالة إحصائ

 دافعية اإلنجاز تعزى ملتغري الصف لصالح طلبة الصفوف األعىل. 

( دراسة يف الكويت هدفت إىل التعرف عىل دافعية االنجاز، والسامت الشخصية 7112أجرت الخرينج )

( 01عند الطالبات املوهوبات عقلياً، والعاديات من طالبات الصف التاسع، وتكونت عينة الدراسة من )

( طالبات عاديات، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مصفوفة رافن 01ات موهوبات، و)طالب

التتابعية لتحديد الطالبات املوهوبات، واستخدام املقابلة، واملالحظة يف عملية جمع البيانات. أشارت 

داين، النتائج إىل أن الطالبات املوهوبات يتميزن بسامت شخصية تتمثل باالنطواء، واالتزان الوج

والقيادة، والثقة بالنفس، بينام متيزن العاديات بسامت شخصية تتمثل يف االنبساط، والعصابية، 

والخضوع، وضعف الثقة بالنفس، وأشارت النتائج إىل وجود مستوى مرتفع من دافعية اإلنجاز لدى 

 املوهوبات، ومستوى منخفض لدى العاديات.
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ت معرفة مستوى دافعية اإلنجاز لدى طلبة املدارس ( بدراسة يف فلسطني هدف7112وقام دالشة )

الثانوية الحكومية يف منطقة الجليل، والكشف عن الفروق يف دافعية اإلنجاز لدى طلبة املدارس 

الحكومية تبعاً ملتغريات نوع املدرسة )عربية، يهودية(، والجنس، والفرع األكادميي، وتكونت عينة 

( طالباً، 767( طالباً، وطالبة من املدارس العربية، و)174منهم ) ( طالباً، وطالبة،216الدراسة من )

وطالبة من املدارس اليهودية. استخدم الباحث مقياس دافعية االنجاز. أشارت النتائج إىل إن مستوى 

دافعية اإلنجاز لدى طلبة املدارس الثانوية يف منطقة الجليل يقع ضمن املتوسط، ووجود فروق ذات 

 بني الذكور، واإلناث يف دافعية اإلنجاز لصالح اإلناث.داللة إحصائية 

( بدراسة يف مرص هدفت إىل تحديد مستوى دافعية اإلنجاز لدى عينة من 7117وكذلك قام عطية )

طالب املرحلة اإلعدادية، والثانوية من الجنسني يف محافظة القاهرة، ومعرفة أثر املرحلة العمرية، 

( طالباً، وطالبة تراوحت 471ز من الجنسني، وتكونت عينة الدراسة من )والتعليمية عىل دافعية اإلنجا

( سنة. استخدم الباحث مقياس دافعية اإلنجاز من إعداده. توصلت نتائج 02-04أعامرهم ما بني )

الدراسة إىل أن الفروق دالة إحصائياً بني صفوف املرحلة اإلعدادية لصالح الصفوف األعىل، والعمر األكرب 

اس دافعية االنجاز، وأشارت النتائج إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف دافعية اإلنجاز تعزى عىل مقي

 للجنس.

 . الدراسات التي تناولت العالقة بني الشعبية، ودافعية اإلنجاز 7

دراسة يف الواليات املتحدة األمريكية، Masland & Michele, 2016 ) أجرى ماسالند، وميشيل )

رف عىل العالقة بني دافعية االنجاز، والشعبية لدى الطلبة املوهوبني، وتكونت عينة فهدفت إىل التع

( طالباً، وطالبة من الطلبة املوهوبني، ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام مقياس 777الدراسة من )

القة دافعية االنجاز، وتدريجات املعلمني، واألقران لقياس الشعبية. كشفت نتائج الدراسة عن وجود ع

 ارتباطيه موجبة دالة إحصائياً بني دافعية االنجاز، والشعبية لدى الطلبة املوهوبني. 
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 التعقيب عىل الدراسات ذات الصلة

من خالل االطالع عىل الدراسات السابقة نالحظ أن بعض هذه الدراسات تناول الشعبية مع متغريات 

(، ومع 7101العدوان مثل دراسة السمريان )أخرى غري دافعية اإلنجاز، مثل: الكفاءة االجتامعية، و 

، (Robbins-Liley & Napolitano, 2014)لييل، ونابوليتانو  -الشخصية الرنجسية ويف دراسة روبينز

، ومع الجنس، والعمر   (Li, Tong & Sing, 2013ومع التكيف النفيس مثل دراسة يل، تونغ وسينغ 

(، ومع الوعي Foust, Rudasill & Callahan, 2006مثل دراسة فوست، روداسيل، وكاالهان )

غري  ، وبعضها تناول دافعية اإلنجاز مع متغريات أخرى(Yousefi, 2004)االنفعايل نحو دراسة يوسفي 

الشعبية مثل البيئة املدرسية ويف دراسة كوملاير، ولوففتنينجر، وبريجسامن، وجوستل، وسبيل، وسشوبر 

(Kollmayer, Luftenegger, Bergsmann, Jostl, Spiel, Schober, 2015) ومع مفهوم الذات ،

 & Emmanuel, Adom, Josephine)األكادميي ويف دراسة إميانويل، وادوم، وجوسيفن، وسولومون 

Solomon, 2014) ومع التحصيل الدرايس مثل دراسة سارانجي ،(Sarangi, 2015)ودراسة ليانا ،- 

 ,Hogrebe(، ومع التعلم املنظم ذاتياً مثل دراسة هوغريبي )Leana-Tascilar, 2015 تاسيالر )

2015.) 

حالية، وبناء، وتطوير واستفادت الباحثة من الدراسات السابقة يف تدعيم اإلطار النظري للدراسة ال

مقاييس الشعبية، ودافعية االنجاز، من خالل اإلطالع عىل املقاييس املستخدمة يف الدراسات السابقة 

، ودراسة (Santor, Messervey & Kusumakar, 2000)مثل دراسة سانرتو، وميسرييف، وكوسوماركار 

(Kircik, 2009) وادوم، وجوسيفن، وسولومون التي تناولت موضوع الشعبية، ودراسة إميانويل ،

(Emmanuel, Adom, Josephine & Solomon, 2014) ودراسة يامان، ودوندار، وايفاز ،(Yaman, 

Dundar & Ayvaz, 2015) ودراسة سارانجي ،(Sarangi, 2015)  التي تناولت موضوع دافعية

النتائج التي توصلت إليها الدراسة اإلنجاز، واختيار الفقرات املناسبة منها للدراسة الحالية، ويف مناقشة 

 الحالية، من خالل مقارنة نتائج الدراسات السابقة مع ما توصلت له الدراسة من نتائج.
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وأن ما مييز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة يف هدفها الذي يتناول الشعبية، وأثرها عىل دافعية 

اإلضافة إىل متيزها بالبيئة التي تم التطبيق فيها، اإلنجاز لدى الطلبة يف مدارس التميز للموهوبني، ب

وهي قضاء عكا، إذ تعد هذه الدراسة من الدراسات الرائدة يف هذا املجال عىل حد علم الباحثة؛ لقلة 

الدراسات التي تناولت املتغريات يف املجتمع العريب عامة، واملجتمع الفلسطيني بشكل خاص،؛؛ مام 

 دراسة.يعطي مربراً إلجراء هذه ال
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 الفصل الثالث

 واإلجراءات الطريقة

يتضمن هذا الفصل، وصفاً ملنهج الدراسة املستخدم، ومجتمع الدراسة، وطريقة اختيار عينتها، وأداتا 

الدراسة، وطرق استخالص دالالت صدقها، وثباتها، وإجراءات الدراسة، واملعالجة اإلحصائية املستخدمة، 

 وهي عىل النحو اآليت:

 منهج الدراسة

اتبعت الباحثة يف إجراء هذا البحث املنهج الوصفي االرتباطي بغية الوصول إىل تحقيق أهداف 

 الدراسة، واإلجابة عن أسئلتها. 

 مجتمع الدراسة

تكون أفراد مجتمع الدراسة من جميع الطلبة املوهوبني يف املرحلتني اإلعدادية، والثانوية يف الصفوف 

عارش، الثاين عرش( يف مدارس التميز للموهوبني يف قضاء عكا يف فلسطني للفصل )السابع، الثامن، ال

( طالباً موهوباً، 776(، منهم )461م، والبالغ عددهم )7106/7102الدرايس الثاين من العام الدرايس 

 ( يبني توزيع مجتمع الدراسة حسب املدرسة، والجنس:0( طالبة موهوبة، والجدول )774و)
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 توزيع الطلبة املوهوبني يف قضاء عكا حسب املدرسة، والجنس :(0الجدول )

 املدرسة
عدد 

 املوهوبني

 الجنس

 أنثى ذكر

مدرسة املوهوبني املتفوقني 

 شفاعمرو

011 27 22 

 46 14 011 مدرسة املوهوبني املتفوقني حيفا

 67 11 071 مدرسة املوهوبني طمرة 

 71 10 11 مدرسة أبو سنان الشاملة

 774 776 461 جموعامل

 عينة الدراسة:

( طالباً، وطالبة من الطلبة املوهوبني يف املرحلتني اإلعدادية، والثانوية 711تكونت عينة الدراسة من )

تم اختيارهم بالطريقة العشوائية العنقودية، فتم اختيار صفني من املرحلة اإلعدادية، وهام )السابع، 

الحادي عرش( يف مدارس التميز للموهوبني يف  –ية هام )العارش والثامن(، وصفني من املرحلة الثانو

( يبني توزيع 7م، والجدول )7106/7102قضاء عكا يف فلسطني للفصل الدرايس الثاين من العام الدرايس 

 أفراد عينة الدراسة حسب متغريي الجنس، والصف املدريس
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 الصف املدريس(: توزيع عينة الدراسة حسب متغريي الجنس، و 7الجدول )

 املجموع الجنس الصف املدريس

 اإلناث الذكور

 67 29 38 السابع

 62 33 29 الثامن

 70 36 34 العارش

 51 25 26 الحادي عرش

 250 123 127 املجموع
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 أداتا الدراسة 

 أوالً: مقياس الشعبية

دراسة بارغورست، وهوب تم مراجعة األدب النظري، والدراسات ذات الصلة املتعلقة بالشعبية، مثل: 

، ودراسة ليايس، وكندي، (Babad, 2001)، ودراسة باباد Parkhurst & Hopmeyer, 1998)مري )

 Kupersmidth)، ودراسة كوبرسيمدث، ودوج (Lease, Kennedy & Axelord, 2002)واكسيلورد 

& Dodge, 2004) ودراسة سانرتو، وميسرييف، وكوسوماركار ،(Santor, Messervey & Kusumakar, 

( فقرة تقيس مستوى الشعبية 71.، وقد تكون املقياس يف صورته من )(Kircik, 2009)، ودراسة (2000

لدى الطلبة املوهوبني، وفق تدريج ليكرت الخاميس )موافق بشدة، موافق، محايد، غري موافق، غري 

إعطاء التدريج السابق  موافق بشدة( يف عملية تقدير فقرات املقياس. تم تصحيح املقياس من خالل

(. إذ تشري الدرجة املرتفعة إىل ارتفاع مستوى الشعور بالشعبية لدى الطلبة 0، 7، 7، 4، 1األرقام )

 (0املوهوبني، والدرجة املنخفضة إىل انخفاض مستوى الشعور بالشعبية لدى الطلبة املوهوبني. ملحق )

 صدق املقياس 

 ام:تم التحقق من صدق املقياس بطريقتني، ه

 أوالً: الصدق الظاهري

( من املحكمني من ذوي الخربة، واالختصاص من 01تم التحقق من دالالت صدق املقياس بعرضه عىل )

أعضاء هيئة التدريس من ذوي التخصص يف اإلرشاد النفيس، وعلم النفس الرتبوي، والقياس، والتقويم، 

( 2العربية، وجامعة عامن األهلية، ملحق )والرتبية الخاصة، وعلم النفس اإلكلينييك يف جامعة عامن 

يوضح ذلك، وذلك بهدف الوقوف عىل دالالت الصدق الظاهري للمقياس الدراسة، وتم التحكيم، وفق 

املعايري اآلتية: مالءمة الفقرات للمقياس، وسالمة صياغة الفقرات، ومدى، وضوح املعنى من الناحية 

( من األساتذة حول التعديل املطلوب، %11ذ مبا أتفق عليه )اللغوية.، ويف ضوء تلك املقرتحات تم األخ

 ( يوضح ذلك.7وتم إخراج أداة الدراسة بصورتها النهائية. ملحق )
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(، ونصها " 70وقد كانت أبرز التعديالت التي أشار املحكمون إىل رضورة تعديلها هي: إضافة الفقرة )

بعض الفقرات، وأصبح مقياس الشعبية  أسلويب يف الحديث يجذب اآلخرين نحوي"، وإعادة صياغة

( يبني فقرات املقياس قبل التعديل، 7( فقرة تقيس الدرجة الكلية، وامللحق )70بصورته النهائية مكون )

 وبعد التعديل.

 ثانياً: مؤرشات صدق البناء 

ة من ( طالباً، وطالب71تم التحقق بطريقة صدق البناء من خالل اختيار عينة استطالعية مكونة من ) 

الطلبة املوهوبني يف قضاء عكا من خارج عينة الدراسة، وتطبيق مقياس الشعبية عليهم ثم حساب 

معامل االرتباط بني الفقرات مع الدرجة الكلية. فتم تحليل فقرات املقياس، وحساب معامل متييز كل 

يف صورة معامل فقرة من الفقرات، إذ إن معامل التمييز هنا ميثل مؤرش للصدق بالنسبة لكل فقرة 

ارتباط بني كل فقرة، وبني ارتباطها بالدرجة الكلية، وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع األداة 

 ( يبني ذلك.7(، والجدول )1.712-1.117)

 (: معامالت االرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية عىل مقياس الشعبية7الجدول )

معامل االرتباط مع  الرقم

 األداة

معامل االرتباط مع  الرقم

 األداة

معامل االرتباط مع  الرقم

 األداة

0 .357* 1 .383* 01 .550* 

7 .450* 1 .421* 06 .536* 

7 .394* 01 .382* 02 .517* 

4 .390* 00 .421* 01 .513* 

1 .527* 07 .583* 01 .463** 
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6 .394* 07 .443* 71 .390** 

2 .504* 04 .479* 70 .531* 

 (.1.10صائيا عند مستوى الداللة )* دالة إح 

( أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة، وذات داللة 7يبني الجدول ) 

 إحصائية، لذلك مل يتم حذف أي فقرة من الفقرات.

 ثبات املقياس 

 ( طالباً، وطالبة من71تم التأكد من ثبات املقياس من خالل تطبيقه عىل عينة استطالعية قوامها )

خارج عينة الدراسة بفاصل زمني أسبوعني بني التطبيقني، إذ تم يف ضوء ذلك استخدام طريقتني 

( ثم حساب معامل ارتباط بريسون test-retestالستخراج الثبات، وهام: طريقة االختبار، وإعادته )

ساق الداخيل (، وطريقة االت851.لحساب معامل الثبات إذ بلغ معامل االرتباط بريسون بني التطبيقني )

 (.1.11) من خالل استخدام معادلة كرونباخ ألفا، إذ بلغ معامل الثبات

 تصحيح املقياس 

( فقرة تقيس مستوى الشعبية لدى الطلبة 70تكون مقياس الشعبية بصورته النهائية من ) 

ة، املوهوبني، وللحكم عىل تقديرات الطلبة تم استخدام التدرج الخاميس "ليكرت"، هي )موافق بشد

موافق، محايد، غري موافق، غري موافق بشدة(، وتم تصحيح املقياس من خالل إعطاء التدريج السابق 

(، وأدىن 011(، وبذلك تكون أعىل عالمة يحصل عليها املستجيب عىل املقياس )0، 7، 7، 4، 1األرقام )

 املعادلة اآلتية:(، وللحكم عىل مستوى الشعبية، استخدم املعيار اإلحصايئ، باستخدام 21عالمة )

  0.77=  4=  0-1الحد األدىن )للتدرج( =  –طول الفئة = الحد األعىل 

  7     7عدد الفئات املفرتضة                                 
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 فكانت املستويات ثالثة عىل النحو التايل:

(، تعني 7.77ل من ، وأق-0، وبذلك تكون الفقرات التي يرتاوح متوسطها الحسايب بني )7.77= 0+0.77

 أن مستوى الشعبية لدى الطلبة املوهوبني جاء مبستوى منخفض. 

(، 7.62وأقل من -7.74، وبذلك تكون الفقرات التي يرتاوح متوسطها الحسايب بني )7.62= 0.77+ 7.77

 تعني أن مستوى الشعبية لدى الطلبة املوهوبني جاء مبستوى متوسط. 

(، تعني أن مستوى 1-7.61رات التي يرتاوح متوسطها الحسايب بني )، وبذلك تكون الفق1= 0.77+ 7.62

 الشعبية لدى الطلبة املوهوبني جاء مبستوى مرتفع. 

 ثانياً: مقياس دافعية االنجاز

قامت الباحثة بتطوير مقياس دافعية اإلنجاز من خالل الرجوع إىل األدب النظري، والدراسات ذات 

(، ودراسة إميانويل، 7107(، ودراسة شحادة )7111كدراسة الغامدي ) الصلة املتعلقة بدافعية االنجاز،

، ودراسة (Emmanuel, Adom, Josephine & Solomon, 2014)وادوم، وجوسيفن، وسولومون 

.، (Sarangi, 2015)، ودراسة سارانجي (Yaman, Dundar & Ayvaz, 2015)يامان، ودوندار، وايفاز 

وإعادة صياغتها مبا يتناسب، وأهداف الدراسة الحالية، ومجتمعها،  واختيار فقرات من تلك املقاييس،

( فقرة موزعة بالتساوي 41وبيئتها الجديدة، ثم كتابة فقرات هذا املقياس بصورته األولية املكونة من )

فق تدريج ليكرت عىل أربع أبعاد، هي: )املثابرة، املنافسة، والرغبة يف التفوق، اإلتقان، الثقة بالنفس(، و 

الخاميس )موافق بشدة، موافق، محايد، غري موافق، غري موافق بشدة( يف عملية تقدير فقرات املقياس.، 

(. إذ تشري الدرجة املرتفعة 0، 7، 7، 4، 1وتم تصحيح املقياس من خالل إعطاء التدريج السابق األرقام )

، والدرجة املنخفضة إىل انخفاض مستوى إىل ارتفاع مستوى دافعية اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني

 ( يبني ذلك.4دافعية اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني. ملحق )
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 صدق املقياس 

 تم التحقق من صدق املقياس بطريقتني، هام:

 أوالً: الصدق الظاهري

( من املحكمني من ذوي 01تم التحقق من دالالت صدق محتوى املقياس بعرضه بصورته األولية عىل )

خصص يف اإلرشاد النفيس، وعلم النفس الرتبوي، والقياس، والتقويم، والرتبية الخاصة، وعلم النفس الت

يوضح ذلك، وذلك بهدف  (2اإلكلينييك يف جامعة عامن العربية، وجامعة عامن األهلية؛ ملحق )

تم الوقوف عىل دالالت صدق املحكمني لألداة لتتناسب مع أغراض الدراسة، وبيئتها الجديدة، و 

التحكيم، وفق املعايري اآلتية: مالءمة الفقرات للمقياس، وسالمة صياغة الفقرات، ومدى، وضوح املعنى 

( من املحكمني، وتم %11من الناحية اللغوية.، وأخذت الباحثة بالتعديالت املقرتحة التي أتفق عليها )

 (.6العمل عىل إخراج املقياس بصورته النهائية. ملحق )

( من بُعد 71التعديالت التي أشار املحكمون إىل رضورة تعديلها هي: حذف الفقرة )وقد كانت أبرز 

( 1الثقة بالنفس، ونصها " أملك العزم عىل إنجاز األعامل"، وإعادة صياغة بعض الفقرات، وامللحق )

 يبني فقرات املقياس قبل التعديل، وبعد التعديل.

قرة موزعه عىل أربعة أبعاد، هي: املثابرة، ومتثله ( ف71وبهذا تكون املقياس بصورته النهائية من )

-70(، واإلتقان، ومتثله الفقرات )71-00(، املنافسة، والرغبة يف التفوق، ومتثله الفقرات )01-0الفقرات )

 (.6(. ملحق )71-70(، والثقة بالنفس، ومتثله الفقرات )71
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 ثانياً: مؤرشات صدق البناء 

( طالباً، وطالبة من الطلبة 71ل اختيار عينة استطالعية مكونة من )تم التحقق من صدق البناء من خال

املوهوبني يف قضاء عكا من خارج عينة الدراسة، وتطبيق مقياس دافعية اإلنجاز عليهم ثم حساب 

معامل االرتباط بني الفقرات مع الدرجة الكلية. فتم تحليل فقرات املقياس، وحساب معامل متييز كل 

، إذ إن معامل التمييز هنا ميثل مؤرش للصدق بالنسبة لكل فقرة يف صورة معامل فقرة من الفقرات

ارتباط بني كل فقرة، وبني ارتباطها بالُبعد الذي تنتمي إليه، وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع 

 ( يبني ذلك.4(، والجدول )1.277-1.712(، ومع الدرجة الكلية )1.171-1.702الُبعد )

 (: معامالت االرتباط بني الفقرات مع األبعاد، والدرجة الكلية عىل مقياس دافعية االنجاز4)الجدول

 الثقة بالنفس اإلتقان املنافسة، والرغبة يف التفوق املثابرة

رقم 

 الفقرة

معامل 

االرتباط 

 مع الُبعد

معامل 

االرتباط 

مع 

 األداة

رقم 

 الفقرة

معامل 

االرتباط 

مع 

 الُبعد

معامل 

 االرتباط

مع 

 األداة

رقم 

 الفقرة

معامل 

االرتباط 

 مع الُبعد

معامل 

االرتباط 

مع 

 األداة

رقم 

 الفقرة

معامل 

االرتباط 

 مع الُبعد

معامل 

االرتباط 

مع 

 األداة

1 .530* .432* 11 .680* .346* 70 .392* .384* 70 .517* .408* 

2 .425* .404* 12 .761* .572* 77 .515* .510* 77 .739* .654* 

3 .663* .473* 13 .534* .641* 77 .481* .370** 77 .741* .400* 

4 .452** .428* 14 .642* .430* 74 .580* .487* 74 .828* .723* 

5 .583* .378* 15 .370* .326* 71 .777* .579* 71 .789* .703* 

6 .616* .467* 06 .408* .367* 76 .409* .405** 76 .317* .325* 
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7 .430* .408* 02 .441* .319** 72 .552** .504* 72 .318* .307* 

8 .384* .366* 01 .600* .415** 71 .784** .607* 71 .431* .352* 

9 .500* .438* 01 .629* .609** 71 .351* .485* 71 .496* .388* 

10 .493* .403* 71 .692* .565* 71 .454* .453*    

 (. 1.11* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 

( أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة، وذات داللة 4يبني الجدول ) 

 إحصائية، ولذلك مل يتم حذف أي فقرة من هذه الفقرات.

وتم حساب معامالت ارتباط أبعاد مقياس دافعية اإلنجاز مع بعضها البعض، فتم تحليل أبعاد املقياس، 

بعاد، إذ إن معامل التمييز هنا ميثل مؤرش للصدق بالنسبة لكل وحساب معامل متييز كل بُعد من األ 

 ( يبني ذلك.1بُعد يف صورة معامل ارتباط، والجدول )

 (: معامالت االرتباط بني األبعاد يبعضها ملقياس دافعية االنجاز1الجدول )

 ةالدرجة الكلي الثقة بالنفس اإلتقان املنافسة، والرغبة يف التفوق املثابرة األبعاد

     0 املثابرة

    0 *778. املنافسة، والرغبة يف التفوق

   0 *776. *849. املثابرة

  0 *862. *849. *726. الثقة بالنفس

 0 *869. *873 *873. *824. الدرجة الكلية

 (.1.11*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 
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 ثبات املقياس 

( طالباً، وطالبة من 71عىل عينة استطالعية قوامها )تم التأكد من ثبات املقياس من خالل تطبيقه 

خارج عينة الدراسة بفاصل زمني أسبوعني بني التطبيقني، فتم يف ضوء ذلك استخدام طريقتني 

( ثم حساب معامل ارتباط بريسون test-retestالستخراج الثبات، وهام: طريقة االختبار، وإعادته )

(، وطريقة االتساق 8931.رتباط بريسون بني التطبيقني )لحساب معامل الثبات إذ بلغ معامل اال

(. وتم حساب معامالت 1.106) الداخيل من خالل استخدام معادلة كرونباخ ألفا، إذ بلغ معامل الثبات

 ( يوضح ذلك.6الثبات عىل جميع مجاالت املقياس، والجدول )

ألفا"، واإلعادة ألبعاد مقياس دافعية (: معامل الثبات بطريقة االتساق الداخيل "كرونباخ 6الجدول )

 االنجاز

 ثبات اإلعادة االتساق الداخيل األبعاد

 843. 887. املثابرة

 805. 878. املنافسة، والرغبة يف التفوق

 748. 817. اإلتقان

 835. 878. الثقة بالنفس

 893. 916. دافعية اإلنجاز ككل
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 تصحيح املقياس

( فقرة تقيس مستوى دافعية اإلنجاز 71بصورته النهائية من )تكون مقياس دافعية اإلنجاز  

لدى الطلبة املوهوبني، وللحكم عىل تقديرات الطلبة تم استخدام التدرج الخاميس "ليكرت"، هي 

)موافق بشدة، موافق، محايد، غري موافق، غري موافق بشدة(، وتم تصحيح املقياس من خالل إعطاء 

(، وبذلك تكون أعىل عالمة يحصل عليها املستجيب عىل املقياس 0، 7، 7، 4، 1التدريج السابق األرقام )

(، وللحكم عىل مستوى دافعية االنجاز، استخدم املعيار اإلحصايئ، باستخدام 39(، وأدىن عالمة )011)

 املعادلة اآلتية:

  0.77=  4=  0-1الحد األدىن )للتدرج( =  –طول الفئة = الحد األعىل 

  7 7رتضة عدد الفئات املف 

 فكانت املستويات ثالثة كالتايل:

(، تعني 7.77، وأقل من -0، وبذلك تكون الفقرات التي يرتاوح متوسطها الحسايب بني )7.77= 0+0.77

 أن مستوى دافعية اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني جاء مبستوى منخفض. 

(، 7.62وأقل من -7.74ايب بني )، وبذلك تكون الفقرات التي يرتاوح متوسطها الحس7.62= 0.77+ 7.77

 تعني أن مستوى دافعية اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني جاء مبستوى متوسط. 

(، تعني أن مستوى 1-7.61، وبذلك تكون الفقرات التي يرتاوح متوسطها الحسايب بني )1= 0.77+ 7.62

 دافعية اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني جاء مبستوى مرتفع. 
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 سة:إجراءات الدرا

 ألغراض تحقيق أهداف الدراسة تم السري باإلجراءات، وفق الخطوات اآلتية:

 مراجعة األدب النظري املتعلق باملوضوع من إذ الدراسات ذات الصلة، واملقاييس.

الحصول عىل كتاب تسهيل مهمة من عامدة كلية البحث العلمي يف الجامعة، موجه إىل مكتب املعارف 

 ة بالتطبيق من أجل الحصول عىل البيانات الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة.يف قضاء عكا، واملستهدف

القيام بزيارة مدارس التميز للموهوبني يف قضاء عكا، وذلك لتحديد عينة الدراسة بالطريقة العشوائية، 

 يف ضوء عدد أفراد مجتمع الدراسة الكيل.

املعلومات التي سيتم الحصول عليها لن القيام بتقديم رشح عن أهداف الدراسة، وأغراضها، وبيان أن 

 تستخدم، إال ألغراض البحث العلمي، وستعامل برسية.

 توزيع أدايت الدراسة عىل أفراد العينة، وإعطائهم الوقت الكايف يف اإلجابة عىل فقرات أدايت الدراسة.

علومات الشخصية جمع البيانات، والقيام بتصنيفها، وتدقيقها، والتأكد من اكتامل عنارصها، وهي امل

التي تخص املستجيب، والتحقق من االستجابة عىل جميع الفقرات ألغراض التحليل اإلحصايئ، ومن ثم 

( لتحليل البيانات، والحصول عىل SPSSإدخالها يف ذاكرة الحاسوب، واستخدام التحليل اإلحصايئ )

 النتائج.

 تائج.وضع التوصيات املناسبة يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من ن

 متغريات الدراسة

 اشتملت الدراسة عىل املتغريات اآلتية: 

 الجنس، وله فئتان )ذكر، أنثى(. 

 الصف املدريس، ولها أربعة مستويات: )السابع، والثامن، والعارش، والحادي عرش(.
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 الشعبية، ولها ثالثة مستويات: )مرتفع، ومتوسط، ومنخفض(.

 مرتفع، ومتوسط، ومنخفض(.دافعية االنجاز، وله ثالثة مستويات: )

 األساليب املستخدمة اإلحصائية: 

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:

 لإلجابة عن سؤال الدراسة األول، والثاين تم استخدام املتوسطات، واالنحرافات املعيارية.

 يل التباين الثنايئ.لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث، والرابع تم استخدام تحل

 لإلجابة عن السؤال الخامس تم استخدام معامل ارتباط بريسون.
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 الفصل الرابع

 نتائـــج الدراســـة

هدفت هذه الدراسة الكشف عن الشعبية، وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى الطلبة يف مدارس التميز  

عرضها تسلسالً، وفقاً ألسئلتها، عىل للموهوبني يف قضاء عكا، وقد تم الحصول عىل نتائج الدراسة، و 

 النحو االيت:

أوالً: النتائج املتعلقة بالسؤال األول: الذي نص عىل "ما مستوى الشعبية لدى الطلبة املوهوبني يف قضاء 

 عكا؟"

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية ملستوى الشعبية لدى 

 ( يوضح ذلك.2وهوبني يف قضاء عكا، والجدول )الطلبة امل

(: املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية ملستوى الشعبية لدى الطلبة املوهوبني يف 2الجدول )

 قضاء عكا مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات الحسابية

 الُبعد الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري
 املستوى

 مرتفعة 79379. 4.30 يف الحديث يجذب اآلخرين نحوي. أسلويب 21 0

7 20 
أمتلك القدرة عىل فهم الرسائل التواصلية املرسلة من 

 اآلخرين

 مرتفعة 72567. 4.25

 مرتفعة 63545. 4.23 أقدم املساعدة لكل من يحتاجها. 15 7

 مرتفعة 75129. 4.23 أمتلك القدرة عىل إظهار مشاعر الود، واالحرتام لآلخرين. 01 4
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1 02 
أمتلك القدرة عىل التفاعل االجتامعي اإليجايب مع 

 اآلخرين.

 مرتفعة 73451. 4.21

 مرتفعة 75606. 4.21 أمتتع بروح الفكاهة، واملرح. 01 6

 مرتفعة 68523. 4.15 أنا إنسان متعاون. 04 2

 مرتفعة 75623. 4.08 لدي القدرة عىل جذب انتباه اآلخرين. 06 1

 مرتفعة 62839. 4.05 ك قدرات أكادميية عالية.أمتل 0 1

 مرتفعة 76750. 4.03 اتبع القوانني، والقواعد يف الصف. 1 01

 مرتفعة 78131. 4.00 أستطيع أن أكون صداقات كثرية. 1 00

 مرتفعة 68798. 3.97 أقدم املساعدة لآلخرين. 4 07

 مرتفعة 80060. 3.96 أنا محبوب من قبل زماليئ يف املدرسة. 00 07

 مرتفعة 72095. 3.95 أنا محبوب من قبل املعلمني. 6 04

 مرتفعة 74234. 3.94 أنا إنسان جذاب. 2 01

 مرتفعة 69450. 3.94 أمتتع مبهارات اجتامعية جيدة. 1 06

 مرتفعة 67144. 3.82 أمتلك مستوًى عالياً من الجامل. 7 02

01 07 
دون إنهاء عمل يعتمد زماليئ يف املدرسة عيل عندما يري

 ما.

 مرتفعة 95395. 3.79

 مرتفعة 78873. 3.78 أستطيع إنجاز املهامت التي يكلفني اآلخرون بها. 7 01
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 متوسطة 1.20131 3.56 اشعر بأنني منبوذ اجتامعياً. 07 71

 متوسطة 1.16249 3.49 أشعر بأنني غري جذاب. 01 70

 مرتفعة .71111 4.11 الشعبية ككل  

 

(، 70( للفقرات، فجاءت الفقرة )4.71-7.41( أن املتوسطات الحسابية تراوحت ما بني )2ول )يبني الجد

(، 4.71ونصها " أسلويب يف الحديث يجذب اآلخرين نحوي" باملرتبة األوىل، وبأعىل متوسط حسايب بلغ )

ة األخرية، (، ونصها " أشعر بأنني غري جذاب" باملرتب01ومبستوى تقدير مرتفع، بينام جاءت الفقرة )

(، ومبستوى تقدير متوسط، وبلغ املتوسط الحسايب ملستوى الشعبية ككل 7.41ومبتوسط حسايب بلغ )

 (، ومبستوى تقدير مرتفع.4.11)

ثانياً: النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين: الذي نص عىل " ما مستوى دافعية اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني 

 يف قضاء عكا؟"

السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية ملستوى دافعية لإلجابة عن هذا 

 اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني يف قضاء عكا، والجدول أدناه يوضح ذلك.
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(: املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية ملستوى دافعية اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني 1الجدول )

 نازلياً حسب املتوسطات الحسابيةيف قضاء عكا مرتبة ت

 الُبعد الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري
 املستوى

 مرتفع 38462. 4.03 املنافسة، والرغبة يف التفوق 2 0

 مرتفع 48452. 3.99 الثقة بالنفس 4 7

 متوسط 35332. 3.95 املثابرة 0 7

 مرتفع 39500. 3.89 اإلتقان 7 4

 مرتفع 29892. 3.97 از ككلدافعية اإلنج

(، إذ جاء بُعد 4.17-7.11( أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت مابني )1يبني الجدول ) 

(، ومبستوى تقدير مرتفع، بينام 4.03املنافسة، والرغبة يف التفوق باملرتبة األوىل، ومبتوسط حسايب بلغ )

(، ومبستوى تقدير مرتفع، وبلغ املتوسط 3.89) جاء بُعد االتقان باملرتبة األخرية، ومبتوسط حسايب بلغ

 (، ومبستوى تقدير مرتفع.3.97الحسايب ملستوى دافعية اإلنجاز ككل )

وقد تم حساب املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عىل فقرات 

 كل بعد عىل حدة، إذ كانت عىل النحو التايل:
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 ثابرةالبعد األول: امل

(: املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية لفقرات بعد املثابرة مرتبة تنازلياً حسب 1الجدول )

 املتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري
 املستوى

 مرتفعة 57949. 4.25 لدي رغبة كبرية يف النجاح. 1 0

 مرتفعة 73232. 4.18  مرموقاً.كثرياً ما أتخيل نفيس 10 7

 مرتفعة 59470. 4.08 أرفض االستسالم بسهولة. 2 7

 مرتفعة 71091. 4.06 أكافح من أجل الوصول إىل هديف. 6 4

 مرتفعة 69254. 4.04 أشارك يف نشاطات إضافية. 9 1

 مرتفعة 62730. 3.99 أكرر املحاولة حتى أستطيع اتقان العمل. 4 6

 مرتفعة 80784. 3.90 من الجهد يف الدراسة. أبذل كثريا 7 2

 مرتفعة 74446. 3.80 أمتم، واجبايت دون أي صعوبة. 3 1

 متوسطة 1.06693 3.66 االستسالم يجنبني العناء، واملشقة. 8 1

 متوسطة 97058. 3.58 ينتابني امللل بعد فرتة قصرية من بداية العمل. 5 01

 مرتفع 35332. 3.95 املثابرة ككل  
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(، إذ جاءت الفقرة 4.25-7.11( أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بني )1يبني الجدول ) 

(، بينام 4.25(، ونصها " لدي رغبة كبرية يف النجاح" يف املرتبة األوىل، وبوسط حسايب مرتفع بلغ )1)

بة األخرية، ومبتوسط (، ونصها " ينتابني امللل بعد فرتة قصرية من بداية العمل" باملرت5جاءت الفقرة )

 (، ومبستوى تقدير مرتفع.3.95(. وبلغ الوسط الحسايب للبعد ككل )3.58حسايب متوسط بلغ )

 البعد الثاين: املنافسة، والرغبة يف التفوق

(: املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية لفقرات بعد املنافسة، والرغبة يف التفوق 01الجدول )

 املتوسطات الحسابية مرتبة تنازلياً حسب

 الفقرات الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري
 املستوى

 مرتفعة 59987. 4.24 اجتهد ألكون متفوقاً. 12 0

 مرتفعة 77554. 4.21 يصعب عىل اإلحساس بالفشل. 18 7

 مرتفعة 68014. 4.20 أسعى إىل التفوق بصورة مستمرة. 17 7

 مرتفعة 63028. 4.15 .أتنافس مع زماليئ 11 4

 مرتفعة 94868. 4.14 أشعر بالضيق عند مقارنة عميل بعمل الغري. 20 1

 مرتفعة 68812. 4.12 لدي العزم عىل الفوز يف أي منافسة. 14 6

 مرتفعة 72593. 4.05 املنافسة تشحن طاقايت للوصول إىل أهدايف. 16 2

 مرتفعة 1.00621 3.94 أفّضل األلعاب الفردية التنافسية. 19 1

 مرتفعة 95821. 3.75 أكره العمل املشحون باملنافسات. 15 1
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 متوسطة 1.20324 3.50 التفوق ال يعني يل اليشء الكثري. 13 01

 مرتفع 38462. 4.03 املنافسة، والرغبة يف التفوق ككل  

 

ءت الفقرة (، فجا4.24-7.11( أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بني )01يبني الجدول ) 

(، بينام جاءت 4.24(، ونصها " اجتهد ألكون متفوقاً" يف املرتبة األوىل، وبوسط حسايب مرتفع بلغ )12)

(، ونصها " التفوق ال يعني يل اليشء الكثري" باملرتبة األخرية، ومبتوسط حسايب متوسط بلغ 13الفقرة )

 ير مرتفع.(، ومبستوى تقد4.03(. وبلغ الوسط الحسايب للبعد ككل )3.50)

 البعد الثالث: اإلتقان

(: املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية لفقرات بعد االتقان مرتبة تنازلياً حسب 00الجدول )

 املتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري
 املستوى

 مرتفعة 70587. 4.08 أشعر بالرضا عند إنجاز عميل بإتقان. 24 0

 مرتفعة 74983. 4.00 أُنجز العمل الذي بدأت به عىل أكمل، وجه. 27 7

 مرتفعة 82593. 3.97 أنزعج من األعامل املنقوصة. 29 7

 مرتفعة 76069. 3.89 أفضل القيام باألعامل التي تحتاج دقة، وإتقان. 28 4

 مرتفعة 68147. 3.88 أعمل الواجبات التي تحتاج إىل تفكري عميق. 22 1

 مرتفعة 83648. 3.88 يهمني النتيجة، وليس العمل. 25 6
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 مرتفعة 73775. 3.85 أستطيع إمتام عميل بدقة من البداية إىل النهاية. 23 2

 مرتفعة 83648. 3.84 أنهي عميل أوالً بأول، وال أؤجل عمل اليوم إىل الغد. 26 1

1 30 
املهم عندي هو إنجاز العمل برسعة، وال أهتم 

 بجودته.

 مرتفعة 1.21833 3.76

 متوسطة 91534. 3.75 ليس من الرضوري أن يكون أدايئ دقيقاً. 21 01

 مرتفع 39500. 3.89 اإلتقان ككل  

(، إذ جاءت الفقرة 4.08-7.21( أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بني )00يبني الجدول ) 

ن ً" يف املرتبة األوىل، وبوسط حسايب مرتفع بلغ (، ونصها " أشعر بالرضا عند إنجاز عميل بإتقا24)

(، ونصها " ليس من الرضوري أن يكون أدايئ دقيقاً " باملرتبة األخرية، 70(، بينام جاءت الفقرة )4.08)

 (، ومبستوى تقدير مرتفع.3.89(. وبلغ الوسط الحسايب للبعد ككل )3.75ومبتوسط حسايب مرتفع بلغ )

 فسالبعد الرابع: الثقة بالن
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(: املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية لفقرات بعد الثقة بالنفس مرتبة تنازلياً 07الجدول )

 حسب املتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
املتوسط 

 الحسايب

االنحراف 

 املعياري
 املستوى

 مرتفعة 74644. 4.41 أثق بقدرايت، وآرايئ، ومهارايت. 39 0

 مرتفعة 68155. 4.31 عىل القيام بأعامل متميزة.لدي القدرة  38 7

 مرتفعة 60605. 4.22 أشعر بالضيق كلام تراجع مستواي يف املدرسة. 31 7

 مرتفعة 71810. 4.12 أنا راٍض عاّم أقوم به من تطوير ملعلومايت. 34 4

 مرتفعة 95193. 3.88 أتردد كثرياً قبل اتخاذ أي قرار. 33 1

 مرتفعة 98768. 3.82 م مبا يقوم به أغلب الناس.أميل إىل القيا 36 6

 مرتفعة 1.11432 3.79 أتردد يف إبداء رأيي أثناء الحصة. 35 2

 مرتفعة 1.11766 3.73 أغري أفكاري إذا خالفت أراء، وأفكار اآلخرين. 37 1

 مرتفعة 1.13435 3.68 أخاف من سؤال املعلم يل أمام اآلخرين. 32 1

 مرتفع 48452. 3.99 الثقة بالنفس ككل  
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(، فجاءت الفقرة 4.41-7.61( أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بني )07يبني الجدول ) 

(، بينام 4.41(، ونصها " أثق بقدرايت، وآرايئ، ومهارايت " يف املرتبة األوىل، وبوسط حسايب مرتفع بلغ )39)

ام اآلخرين" باملرتبة األخرية، ومبتوسط حسايب (، ونصها " أخاف من سؤال املعلم يل أم32جاءت الفقرة )

 (، ومبستوى تقدير مرتفع.3.99(. وبلغ الوسط الحسايب للبعد ككل )3.68مرتفع بلغ )

ثالثاً: النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث: الذي نص عىل " هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند 

لطلبة املوهوبني يف قضاء عكا تعزى ملتغريي ( يف مستوى الشعبية لدى اα=1.11مستوى الداللة )

 الجنس، والصف املدريس؟"

لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخدام تحليل التباين الثنايئ للكشف عن أثر متغريي الجنس، والصف 

 املدريس عىل مستوى الشعبية لدى الطلبة املوهوبني يف قضاء عكا، والجدول أدناه يوضح ذلك.

 ليل التباين الثنايئ ألثر الجنس، والصف املدريس عىل مستوى الشعبية(: تح07الجدول )

 مجموع املربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية
 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات

 970. 001. 000. 1 000. الجنس

 598. 627. 057. 3 170. الصف املدريس

   091. 242 21.922 الخطأ

    250 3964.348 الكيل

    249 22.249 اإلجاميل
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( يف α=1.11( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )07من الجدول )يتبني 

 مستوى الشعبية لدى الطلبة املوهوبني يف قضاء عكا تعزى ملتغريي الجنس، والصف املدريس.

فروق ذات داللة إحصائية عند  رابعاً: النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع: الذي نص عىل " هل هنالك

( يف مستوى دافعية اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني يف قضاء عكا تعزى ملتغريي α=1.11مستوى الداللة )

 الجنس، والصف املدريس؟"

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين الثنايئ للكشف عن أثر متغريي الجنس، والصف 

 اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني يف قضاء، والجدول أدناه يوضح ذلك. املدريس عىل مستوى دافعية

 (: تحليل التباين الثنايئ ألثر الجنس، والصف املدريس عىل مستوى دافعية االنجاز04الجدول )

 مجموع املربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية
 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط املربعات

 485. 489. 046. 1 046. الجنس

 783. 358. 034. 3 101. الصف املدريس

   094. 242 22.840 الخطأ

    250 4024.855 الكيل

    249 23.712 اإلجاميل
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( يف α=1.11( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )04يتبني من الجدول )

 ى ملتغريي الجنس، والصف املدريس.مستوى دافعية اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني يف قضاء عكا تعز 

خامساً: النتائج املتعلقة بالسؤال الخامس: الذي نص عىل " هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة 

( بني مستوى الشعبية، ودافعية اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني يف α=1.11إحصائية عند مستوى الداللة)

 قضاء عكا تعزى؟

خراج معامل ارتباط بريسون للكشف عن العالقة بني مستوى الشعبية، لإلجابة عن هذا السؤال تم است

 ( يوضح ذلك.01ودافعية اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني يف قضاء عكا، والجدول )

(: معامل ارتباط بريسون للعالقة بني مستوى الشعبية، ودافعية اإلنجاز لدى الطلبة 01الجدول )

 املوهوبني يف قضاء عكا

 زدافعية االنجا
 الشعبية

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط ر العدد

 0.00 *236. 711 املثابرة

املنافسة، والرغبة يف 

 التفوق

711 
.129* 0.00 

 0.00 *275. 711 اإلتقان

 0.00 *077. 711 الثقة بالنفس

 0.00 *233. 711 دافعية اإلنجاز ككل

 (.1.11*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 

( وجود عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائياً بني مستوى الشعبية، ودافعية 01 من الجدول )يتبني

  اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني يف قضاء عكا.
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

تميز هدفت الدراسة الحالية الكشف عن الشعبية، وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى الطلبة يف مدارس ال 

 للموهوبني يف قضاء عكا، وفيام ييل مناقشًة النتائج، ثم عرض التوصيات، واملقرتحات التي انبثقت عنها.

 أ. مناقشة النتائج

أوالً: مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول: الذي نص عىل " ما مستوى الشعبية لدى الطلبة املوهوبني 

 يف قضاء عكا؟" 

السؤال األول أن مستوى الشعبية لدى الطلبة املوهوبني يف قضاء عكا جاء أظهرت النتائج املتعلقة ب

 مرتفعاً.

وتدل هذه النتيجة عىل أن الطلبة املوهوبني يف قضاء عكا يتمتعون مبستويات مرتفعة من الشعبية، 

ثل: وهذه النتيجة منطقية بالنظر إىل ما يتمتع به الطلبة املوهوبني من خصائص اجتامعية، وانفعالية، م

القدرة عىل إقامة عالقات اجتامعية مع اآلخرين، والتفاعل معهم بصورة إيجابية، ومشاركتهم يف العديد 

 من النشاطات، ومعاملتهم بطريقة لطيفة

 (Tong& li, 2013). 

( يف أن املوهوبني يظهرون 7101وتستند الباحثة يف تفسريها هذا إىل ما أشار إليه الجوالدة، والقمش )

الخصائص االنفعالية، واالجتامعية، وتتمثل باالتزان االنفعايل، واالجتامعي، وامليل إىل املرح،  العديد من

والدعابة، وعدم العصبية، والنضج االجتامعي، وكذلك القدرة عىل التفاعل االجتامعي مع اآلخرين، 

تسم باللطافة، وحسن وبحب النشاطات الثقافية، واالجتامعية، واملشاركة فيها، وأن عالقاتهم باآلخرين ت

 التعامل.
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هذا باإلضافة إىل ما يتمتع به الطلبة املوهوبني من ارتفاع يف مستوى تقدير الذات، وارتفاع يف مستوى  

قدراتهم األكادميية، وامتالكهم للعديد من املهارات االجتامعية، والقيادية، والقدرة عىل التفاعل 

اعدتهم من شأنها أن تزيد من مستوى قبول اآلخرين له، االجتامعي مع اآلخرين، والتعاون معهم، ومس

 (.Bruyn & Van De Boom, 2005ويزيد من مستوى شعبيته لديهم )

كام ميكن إرجاع هذا املستوى املرتفع من الشعبية لدى الطلبة املوهوبني إىل ما يتمتعون به من 

والطاقة العالية للعمل،  خصائص جسمية تتسم بالقوة، والخلو من األمراض، والعاهات الجسمية،

والنشاط الحريك، أضف إىل ذلك متتعهم مبستويات مرتفعة من الذكاء، واالستعداد األكادميي، هذا 

باإلضافة إىل امتالكهم لحصيلة كبرية من املعلومات يف شتى املجاالت، ورسعة البديهة، وقوة الذاكرة، 

 ,Fujimoto, Snijders & Valente) ين.ونفاذ البصرية تجعل منهم موضع جذب، وشعبية لدى اآلخر

2017)  

أضف إىل ذلك ما يظهره الطلبة املوهوبني من سلوكيات، وقدرات معرفية، وأكادميية، وتحصيلية داخل 

الغرفة الصفية، وكذلك قدرتهم عىل التعامل مع املحيط بهم، وتفهم ما يدور حولهم، كل ذلك يجعل 

ومعلميهم، وتزيد من مكانتهم بينهم، األمر الذي من شأنه أن منهم يحظون باحرتام، وتقدير زمالئهم، 

 .  ickx, 2017)Klip, Segers, Cillessen & Hendr-(Boor ينعكس عىل مستوى الشعبية لديهم 

ويف ضوء نتائج الدراسات السابقة املتعلقة بهذا املوضوع، وجدت الباحثة أن النتائج الحالية اتفقت مع 

 ,Robbins-Liley & Napolitano)لييل، ونابوليتانو  -نتائج بعض الدراسات، مثل: دراسة روبينز

( Li, Tongة يل، تونغ، وسينغ التي بينت وجود مستوى مرتفع من الشعبية لدى الطلبة، ودراس (2014

( & Sing, 2013  ،التي بينت أن مستوى الشعبية لدى الطلبة املوهوبني كان مرتفعاً، ودراسة نورمان

 التي بينت أن مستوى الشعبية لدى الطلبة املوهوبني كان مرتفعاً. (Norman, et al., 2009) وآخرون
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( التي أظهرت Oh, et al., 2015واختلفت هذه نتائج مع بعض الدراسات مثل دراسة أوه، وآخرون )

 ,.Hyun, et al)أن مستوى الشعبية لدى الطلبة املوهوبني جاء متوسطاً، ودراسة هيون، وآخرون 

( التي بينت (Kao, 2011التي بينت أن مستوى الشعبية لدى الطلبة جاء متوسطاً، ودراسة كاو  (2012

 ,.Foust, et al أن مستوى الشعبية لدى الطالبات املوهوبات كان متوسطاً، ودراسة فوست، وآخرون

وسفي ( التي بينت أن مستوى الشعبية لدى الطلبة املوهوبني كان متوسطاً، ودراسة ي (2006

(Yousefi, 2004)  .ًالتي بينت أن مستوى الشعبية لدى الطلبة املوهوبني كان متوسطا 

 

ثانياً: مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين: الذي نص عىل " ما مستوى دافعية اإلنجاز لدى الطلبة 

 املوهوبني يف قضاء عكا؟"

اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني يف قضاء عكا جاء أظهرت النتائج املتعلقة بهذا السؤال أن مستوى دافعية 

 (.29892.( بانحراف معياري )7.12مرتفعاً، إذ بلغ املتوسط الحسايب )

تدل هذه النتيجة إىل أن مستوى دافعية اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني يف قضاء عكا يتمتعون 

ما يتمتع به الطلبة املوهوبني من  مبستويات مرتفعة من دافعية االنجاز، وميكن إرجاع هذه النتيجة إىل

خصائص معرفية، وأكادميية تؤكد عىل ارتفاع مستوى دافعية اإلنجاز لديهم، فالطلبة املوهوبني محبني 

لالستطالع العقيل، والبحث عن املعاين، والعالقات الجديدة، وكرثة القراءة، واملطالعة، وامليل إىل 

عة البديهة، وقوة الذاكرة، والقدرة عىل تحليل املعلومات، االستقاللية يف البحث عن املعلومات، ورس 

والوقائع، وتوقع النتائج، وأنهم ُملمون ببعض األنظمة، والقواعد، والقوانني التي تساعدهم عىل إدراك 

التـعميم، واستخالص النتائج، هذا باإلضافة إىل دقة املالحظة، ورؤية األشياء من عدة زوايا، والثقة 

 (Kollmayer, et al., 2015)بالنفس 
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وبالنظر إىل هذه الخصائص نجد أنها تتطابق مع الخصائص التي متيز الطلبة ذوي دافعية اإلنجاز 

( مثل: الواقعية، واالعتامد عىل الذات يف، وضع Schoen, 2015املرتفعة، والتي حددها سشوين )

أكرث ميالً لالستقاللية، وأكرث ميالً أهدافهم، وعدم االعتامد عىل اآلخرين يف، وضعها لهم بحيث يكونوا 

ألداء املهام الصعبة التي تشكل تحدياً لهم، وبذل مجهودات كبرية يف مواجهة املشكالت، وما يوكل 

إليهم من أعامل، واثقني من أنفسهم، وقدرتهم عىل تجاوز كل ما يواجههم من صعوبات، والقدرة عىل 

نبون املواقف التي تكون فيها نسب املجازفة، أو املخاطرة تحمل املسؤولية، هذا باإلضافة إىل أنهم يتج

كبرية، وأنهم يظهرون ميالً إىل استكشاف البيئة من حولهم، وتجريب كل ما هو جديد، وكذلك ابتداع 

 طرق جديدة من أجل تحقيق أهدافهم.

رعاية، وميكن إرجاع هذه النتيجة إىل ما يحظى به الطلبة املوهوبني يف املجتمع الفلسطيني من 

واهتامم من قبل األرسة، واملدرسة، واملجتمع بشكل عام، ويتمثل هذا االهتامم بتوفري كافة الوسائل، 

والطرق التي من شأنها أن تنمي قدراتهم، وتستثري إمكاناتهم مثل: تخصيص املدارس الخاصة 

س، وأنشطة من باملوهوبني، فضالً عن ما يتم استخدامه يف هذه املدارس من مناهج، وأساليب تدري

 شأنها أن تستثري دافعية الطلبة املوهوبني لإلنجاز.

أضف إىل ذلك أساليب املعاملة الوالدية التي يتبعها اآلباء مع أبنهم املوهوب، وما تتضمنه من 

إذ أشار إىل أن ما يتبعه إتباع اآلباء  Tam, 2016) تقديرات مرتفعة تجاهه، وهذا ما أكدة تام )

ألساليب التنشئة الوالدية اإليجابية التي تتسم بالدميقراطية، والتشجيع، والثناء عىل ما يقدمه 

وكذلك ما يحمله اآلباء من طموحات، ورغبات املوهوبني من نتائج أكادميية، وتحصيلية تتسم بالتميز، 

أكادميية يتوقعون من أبنائهم تحقيقها من شأنها أن تستثري مستوى دافعية اإلنجاز لدى املوهوبني، 

 وتدفعهم لبذل املزيد من الجهود لتحقيق طموحات آبائهم.
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الدراسات، مثل:  ويف ضوء النتائج التي تم التوصل إليها ظهر أن هذه النتيجة تتفق مع نتائج بعض

التي بينت أن مستوى دافعية اإلنجاز لدى  (Kollmayer, et al., 2015)دراسة كوملاير، وآخرون 

التي بينت وجود  (Sarangi, 2015)الطلبة املوهوبني يف الرياضيات كان مرتفعاً.، ودراسة سارانجي 

( التي بينت أن Hogrebe, 2015مستوى مرتفع من دافعية اإلنجاز لدى الطلبة، ودراسة هوغريبي )

 Emmanuel, et)مستوى دافعية اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني كان مرتفعاً، ودراسة إميانويل، وآخرون 

al., 2014)  ،التي بينت أن مستوى دافعية اإلنجاز لدى الطلبة كان مرتفعاً، ودراسة بريكيل، غوتزي

( التي بينت أن مستوى دافعية اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني Kleine, et al., 2008بيكرون، وكالين )

لدى ( التي بينت وجود مستوى مرتفع من دافعية اإلنجاز 7112كان مرتفعاً، ودراسة الخرينج )

 املوهوبات.

( التي بينت أن Dupree، Morote, 2011واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة دوبري، وموريت )

 مستوى دافعية اإلنجاز لدى طلبة كان متوسطاً. 

ثالثاً: مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث: الذي نص عىل " هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية 

( يف مستوى الشعبية لدى الطلبة املوهوبني يف قضاء عكا تعزى ملتغريي α=  1.11) عند مستوى الداللة

 الجنس، والصف املدريس؟"

أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى الشعبية لدى الطلبة املوهوبني يف قضاء عكا 

 تعزى ملتغريي الجنس، والصف املدريس.

وجود حالة من التوافق يف مستوى الشعبية لدى املوهوبني عىل وتدل نتائج الدراسة الحالية عىل 

اختالف جنسهم، أو صفهم، وتفرس هذه النتيجة بأن كال الجنسني من الذكور، واإلناث، وعىل اختالف 

صفوفهم املدرسية ترتبط خصائصهم النفسية، واالجتامعية لتكوين الصداقات، والوصول إىل أقىص 

 منهام عىل بلوغ هذه الدرجة. درجات الشعبية، إذ يعمل كل 
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هذا باإلضافة إىل أن الطلبة املوهوبني يعايشون خربات متقاربة سواء يف البيت، أو يف املدرسة، أو يف 

( يقوم عىل التعليم املختلط، هذا باإلضافة إىل أن الطلبة 41املجتمع كون التعليم يف مناطق ال )

يب طرق التدريس، ونفس املنهاج فضالً عن كونهم من يخضعون لنفس أساليب املعاملة الوالدية، وأسال

 نفس املنطقة الجغرافية الواحدة.

وأن الطلبة املوهوبني ذكوراً، وإناثاً، وعىل اختالف صفوهم املدرسية يحضون باحرتام املحيطني بهم من  

ة، آباء، ومعلمني، وزمالء، واملجتمع بشكل عام، نتيجة ما ميتلكوه من خصائص، وصفات اجتامعي

 وانفعالية، ومعرفية، وأكادميية متيزهم عن غريهم من الطلبة.

ويف ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، وجدت الباحثة أن هذه النتيجة تتفق مع نتائج بعض الدراسات 

( التي أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى Oh, et al., 2015مثل دراسة أوه، وآخرون )

-Robbins)لييل، ونابوليتانو  -طلبة املوهوبني تعزى إىل متغري الجنس، ودراسة روبينزالشعبية لدى ال

Liley & Napolitano, 2014)  التي بينت عدم وجود فروق يف تصورات الطلبة حول الشعبية بني

( التي بينت عدم وجود (Kao, 2011الطلبة تعزى ملتغريي الجنس، والصف املدريس، ودراسة كاو 

 إحصائياً يف مستوى الشعبية لدى الطالبات املوهوبات تعزى إىل متغري الصف املدريس.فروق دالة 

(  (Foust, Rudasill & Callahan, 2006واختلفت مع نتائج دراسة فوست، روداسيل، وكاالهان 

التي بينت وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى الشعبية لدى الطلبة املوهوبني تعزى إىل متغري 

 صالح الطالبات. الجنس، ل

رابعاً: مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع: الذي نص عىل " هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية 

( يف مستوى دافعية اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني يف قضاء عكا تعزى α=  1.11عند مستوى الداللة )

 ملتغريي الجنس، والصف املدريس؟"

بهذا السؤال عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أظهرت النتائج املتعلقة 

(1.11=α ،يف مستوى دافعية اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني يف قضاء عكا تعزى ملتغريي الجنس )

 والصف املدريس.
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تدل هذه النتيجة عىل أن مستوى دافعية اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني ال يختلف باختالف جنسهم، أو 

فهم املدريس، وميكن إرجاع هذه النتيجة إىل أن تشابه ما يتعرض له الطلبة املوهوبني ذكوراً، وإناثاً، ص

وعىل اختالف صفوفهم املدرسية من خربات تعليمية تنسجم مع ما ميتلكونه من قدرات، هذا باإلضافة 

 يزيد من ثقتهم إىل تشابه أساليب التدريس، وأساليب التعزيز التي يتبعها املعلمون معهم؛ مام

بأنفسهم، ومستوى دافعية اإلنجاز لديهم برصف النظر عن جنسه، أو صفه املدريس )الجوالده، 

 (. 7101والقمش، 

( إىل أن دافعية اإلنجاز ال تولد مع الفرد، وإمنا تكتسب من خالل 7111وأشار الرشبيني، والصادق )

ليب معامله قامئة عىل التشجيع، وما يوفرانه لألبناء الوالدين، والبيئة املحيطة، وما يتبعه اآلباء من أسا

ذكوراً، وإناثاً من مناخ أرسي إيجايب محفز ملا يقوموا به من أداء جيد، األمر الذي من شأنه أن يستثري 

 املكونات االنفعالية، ويزيد من مستوى الطموح لديهم، وبالتايل زيادة مستوى دافعية اإلنجاز لديهم. 

 تشابه الظروف، والخربات التي يعيشها الطلبة املوهوبني سواء يف البيت أم يف املدرسة هذا باإلضافة إىل

أم يف املجتمع بشكل عام، وكذلك تقارب األهداف، وتساوي الفرص بينهم، واشرتاكهم يف متغريات 

ا أدى متعددة، مثل: املدرسة الواحدة، والبيئة الواحدة، ووضوح الهدف، والفرص املستقبلية، وغريها، م

 إىل وجود دافعية اإلنجاز لديهم بشكل متقارب.

ويف ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، وجدت الباحثة أن هذه النتيجة تتفق مع نتائج بعض الدراسات 

التي بينت عدم وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى دافعية  (Sarangi, 2015)مثل دراسة سارانجي 

( التي بينت عدم وجود فروق دالة Hogrebe, 2015ودراسة هوغريبي ) اإلنجاز تعزى ملتغري الجنس،

إحصائياً يف مستوى دافعية اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني تعزى إىل متغري الجنس، ودراسة إميانويل، 

التي بينت عدم وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى دافعية  (Emmanuel, et al., 2014)وآخرون 

  & Preckelغريي الجنس، والصف املدريس، ودراسة بريكيل، غوتزي، بيكرون، وكالين )اإلنجاز تعزى ملت

Kleine, 2008  Pekrun,  Goetz,  التي بينت عدم وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى دافعية )

 اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني تعزى إىل متغري الجنس. 
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 ,.Kollmayer, et al)نتائج بعض الدراسات مثل دراسة كوملاير، وآخرون  واختلفت هذه النتيجة مع

التي بينت وجود فروق دالة إحصائياً يف مستوى دافعية اإلنجاز لدى الطلبة املوهوبني تعزى إىل  (2015

( التي بينت وجود فروق  Dupree, Morote, 2011الجنس، لصالح الذكور، ودراسة دوبري، وموريت )

 ياً يف مستوى دافعية اإلنجاز تعزى ملتغري الجنس، لصالح الذكور.دالة إحصائ

خامساً: مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الخامس: الذي نص عىل " هل توجد عالقة ارتباطية ذات 

( بني مستوى الشعبية، ودافعية اإلنجاز لدى الطلبة α=  1.11داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 عكا تعزى؟" املوهوبني يف قضاء

أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائياً بني مستوى الشعبية، ودافعية اإلنجاز لدى 

 الطلبة املوهوبني يف قضاء عكا.

تدل هذه النتيجة بأنه كلام كان الطلبة املوهوبني أكرث شعبية زاد مستوى دافعية لإلنجاز لديهم، يف حني 

  أقل شعبية كلام قل مستوى دافعية اإلنجاز لديهم. كلام كان الطلبة املوهوبني

وتفرس الباحثة هذه النتيجة إىل أن الشعبية تُعد أحد العوامل الهامة يف تعزيز دافعية الطلبة لإلنجاز، 

إذ يسعى الطلبة للحفاظ عىل ما يتمتعون به من شعبية بني زمالئهم إىل إظهار املزيد من طاقاتهم، 

 ثري دافعيتهم لإلنجاز من أجل الحفاظ عىل مكانتهم بني أقرانهم.وإمكانياتهم التي تست

إذ أشاروا إىل أن  (Robbins-Liley & Napolitano, 2014)لييل، ونابوليانو -وهذا ما أكده روبينز

ارتفاع مستوى شعبية الطالب من شأنه أن يعزز من أدائه ألكادميي، ويساعده عىل إظهار إمكاناته، 

 ة منها يف رفع مستواه العلمي، وتزيد من دافعية اإلنجاز لديه.وطاقاته، واالستفاد

وميكن إرجاع هذه النتيجة إىل أن الفرد الذي يتمتع بشعبية يف بيئته، وأرسته، ومدرسته يكون يف سعي 

دائم من أجل الحفاظ عىل هذه املكانة التي يحظى بها؛ مام يرفع من مستوى طموحة، ورغبته، 

د من األهداف، والغايات األكادميية، واالجتامعية التي تحافظ عىل هذا املستوى ودافعيته إلنجاز املزي

 من الشعبية.
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هذا باإلضافة إىل أن دافعية اإلنجاز تُعد أحد الدوافع املهمة التي توجه سلوك الطالب إىل بذل املزيد 

بية يف بيئته من الجهد، واملحاوالت الجادة لتحقيق أهدافه، وهذا يدل عىل أن متتع الطالب بشع

 االجتامعية يتأثر مبستوى الدافعية لديه، ومبا ميتلك من دافعية نحو اإلنجاز.

وقد تعزى هذه النتيجة أيضاً إىل ما يتمتع به الطلبة املوهوبني من خصائص، وقدرات معرفية، 

الدافعية نحو وأكادميية مثل القدرة عىل التنظيم، والرتكيز، واالنتباه، واملثابرة، والجدية يف العمل، و 

العمل، واالنجاز، إذ جعلت منهم يتمتعون بشعبية بني أقرانهم، هذا باإلضافة إىل أنها رفعت من 

 . (Masland & Michele, 2016 )توقعات األقران تجاههم، وثقتهم بهم 

يجة وميكن إرجاع هذه النتيجة أيضاً إىل ما يحظى به الطلبة املوهوبني عىل الصعيد العاملي، واملحيل نت

ما يتمتعون به من خصائص، وسامت تتميز بااللتزام، والقدرة، ووجود الدوافع للعمل، واالنجاز، وكذلك 

الحساسية االجتامعية، والقدرة عىل فهم اإلشارات االنفعالية، واالجتامعية التي تصدر عن اآلخرين 

زيد من مستوى الشعبية األمر الذي من شأنه أن يجعل منهم موضع تقدير، وقبول من قبل اآلخرين، وي

 لديهم. 

 (Masland & Michele, 2016 ) اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة ماسالند، وميشيل

التي بينت وجود عالقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائياً بني دافعية اإلنجاز، والشعبية لدى الطلبة 

 املوهوبني. 

  



72 

 

 ب. التوصيات

 ي تم التوصل إليها تويص الباحثة مبا ييل:يف ضوء نتائج الدراسة الت

أظهرت نتائج هذه الدراسة مستوى مرتفع من الشعبية، ودافعية اإلنجاز لدى املوهوبني، لذلك تويص 

الباحثة برضورة تقديم املزيد من االهتامم برشيحة الطلبة املوهوبني بشكل عام، لتقديم أفضل الطرق، 

الجتامعية التي من شأنها أن تحافظ عىل املستوى املرتفع من واألساليب الرتبوية، والتعليمية، وا

 الشعبية، ودافعية اإلنجاز لديهم.

تقيص العوامل التي ميكن أن تسهم يف الحفاظ عىل هذا املستوى املرتفع من الشعبية، ودافعية اإلنجاز 

لدرايس، لدى املوهوبني من الجنسني، ومن مختلف الصفوف املدرسية، مثل: العمر، والتحصيل ا

 ومستوى الطموح.

إجراء دراسات مستقبلية حول متغريات الدراسة مع متغريات أخرى، مثل: سامت الشخصية، والكشف 

 عن العالقة االرتباطية بينها، وأثر املتغريات الدميغرافية، والشخصية فيها.

ىل بيئات أخرى يف إجراء املزيد من الدراسات التي تبحث يف العالقة بني الشعبية، ودافعية اإلنجاز ع

 املجتمع الفلسطيني، وعىل رشائح مختلفة من الطلبة املوهوبني، ومقارنة نتائجها بنتائج هذه الدراسة.
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 قامئة املالحق

 (0امللحق )

 يةمقياس الشعبية بصورته األول

 حرضة األستاذ الدكتور.....................................................املحرتم. 

 الرتبة األكادميية....................................... التخصص:.....................................

 مكان العمل...............................

 وبركاته، وبعد: السالم عليكم، ورحمة الله، 

تقوم الباحثة بدراسة حول " الشعبية، وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى الطلبة يف مدارس التميز 

للموهوبني". استكامال ملتطلبات الحصول عىل درجة املاجستري يف علم النفس الرتبوي/منو، وتعلم من 

 جامعة عامن العربية.

يف مجال علم النفس، واإلرشاد النفيس، والرتبوي.  وملا عرف عنكم من خربة عملية، ونظرية متميزة

فإنني أضع بني أيديكم مقياس الشعبية، والذي تم تطويره من األدب النظري، والدراسات السابقة مثل 

، (Babad, 2001)، ودراسة باباد Parkhurst & Hopmeyer, 1998)دراسة بارغورست، وهوب مري )

، كوبرسيمدث، ودوج (Lease, Kennedy & Axelord, 2002)ودراسة ليايس، وكندي، واكسيلورد 

(Kupersmidth & Dodge, 2004) ودراسة سانرتو، وميسرييف، وكوسوماركار ،(Santor, Messervey 

& Kusumakar, 2000) ودراسة ،(Kircik, 2009)( فقرة تقيس مستوى 71. يتكون هذا املقياس من )

 الشعبية.
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ات املستجيب عىل مقياس تدرج ليكرت الخاميس )موافق بشدة، وستعتمد الباحثة للحكم عىل تقدير 

 موافق، محايد، غري موافق، غري موافق بشدة(.

راجياً منكم التفضل بإبداء الرأي يف درجة مالءمة كل فقرة للبعد الذي، وضعت فيه.، وسالمة صياغتها 

ة، وجودها يف هذا املجال؛ ، اللغوية، وإجراء أي تعديل ترونه مناسباً.، وإضافة أية فقرات ترون رضور 

ولذلك فإنني أتأمل من حرضتكم تقديم ملحوظاتكم الكافية حول املقياس بدقة، وموضوعية، والتي من 

 املؤكد أنها ستسهم بإخراج املقياس بصورة جيدة، ومالمئة ألهداف الدراسة.

 وتفضلوا بقبول وافر االحرتام، والتقدير، 

 س الباحثة: سريين زهري جريس مطان
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 فقرات مقياس الشعبية

 مضمون الفقرة الرقم

 وضوح املعنى سالمة اللغة
مالمئة الفقرة 

 للبعد
 مالحظات

س

 ليم

غري 

 سليم
 واضح

غري، 

 واضح

مال 

 ئم
 غري مالئم

        أمتلك قدرات أكادميية مرتفعة. 

        أمتلك مستوى عايل من الجامل.  

 
أستطيع إنجاز املهامت التي يكلفني 

 اآلخرون بها.
       

        أقدم املساعدة لآلخرين. 

        أمتتع مبهارات اجتامعية جيدة. 

        أنا محبوب من قبل املعلمني. 

        أنا إنسان جذاب. 

        اتبع القوانني، والقواعد يف الصف. 

        أستطيع أن أكون صداقات كثرية. 

        أشعر بأنني غري جذاب. 

 
أنا محبوب من قبل زماليئ يف 

 املدرسة.
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يعتمد زماليئ يف املدرسة عيل عندما 

 يريدون إنهاء عمل ما.
       

        اشعر بأنني منبوذ اجتامعياً. 

        أنا إنسان متعاون. 

        أقدم املساعدة لكل من يحتاجها. 

 
لدي القدرة عىل جذب انتباه 

 ذبهم نحوي.اآلخرين، وج
       

 
أمتلك القدرة عىل التفاعل االجتامعي 

 اإليجايب مع اآلخرين.
       

        أمتتع بروح الفكاهة، واملرح. 

 
أمتلك القدرة عىل إظهار مشاعر الود، 

 واالحرتام لآلخرين.
       

 
أمتلك القدرة عىل فهم الرسائل 

 التواصلية املرسلة من اآلخرين.
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 (7ملحق )

 فقرات مقياس الشعبية قبل التعديل، وبعد التعديل

 الفقرة بعد التعديل  الفقرة قبل التعديل  الفقرة

 أمتلك قدرات أكادميية عالية. أمتلك قدرات أكادميية مرتفعة. 

 أمتلك مستوًى عالياً من الجامل.  أمتلك مستوى عايل من الجامل.  

 
لتي يكلفني اآلخرون أستطيع إنجاز املهامت ا

 بها.

أستطيع إنجاز املهامت التي يكلفني اآلخرون 

 بها.

 أقدم املساعدة لآلخرين. أقدم املساعدة لآلخرين. 

 أمتتع مبهارات اجتامعية جيدة. أمتتع مبهارات اجتامعية جيدة. 

 أنا محبوب من قبل املعلمني. أنا محبوب من قبل املعلمني. 

 إنسان جذاب.أنا  أنا إنسان جذاب. 

 اتبع القوانني، والقواعد يف الصف. اتبع القوانني، والقواعد يف الصف. 

 أستطيع أن أكون صداقات كثرية. أستطيع أن أكون صداقات كثرية. 

 أشعر بأنني غري جذاب. أشعر بأنني غري جذاب. 

 .أنا محبوب من قبل زماليئ يف املدرسة أنا محبوب من قبل زماليئ يف املدرسة. 

 
يعتمد زماليئ يف املدرسة عيل عندما يريدون 

 إنهاء عمل ما.

يعتمد زماليئ يف املدرسة عيل عندما يريدون 

 إنهاء عمل ما.

 اشعر بأنني منبوذ اجتامعياً. اشعر بأنني منبوذ اجتامعياً. 
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 أنا إنسان متعاون. أنا إنسان متعاون. 

 لكل من يحتاجها.أقدم املساعدة  أقدم املساعدة لكل من يحتاجها. 

 
لدي القدرة عىل جذب انتباه اآلخرين، 

 وجذبهم نحوي.
 لدي القدرة عىل جذب انتباه اآلخرين.

 
أمتلك القدرة عىل التفاعل االجتامعي اإليجايب 

 مع اآلخرين.

أمتلك القدرة عىل التفاعل االجتامعي اإليجايب 

 مع اآلخرين.

 الفكاهة، واملرح.أمتتع بروح  أمتتع بروح الفكاهة، واملرح. 

 
أمتلك القدرة عىل إظهار مشاعر الود، واالحرتام 

 لآلخرين.

أمتلك القدرة عىل إظهار مشاعر الود، واالحرتام 

 لآلخرين.

 
أمتلك القدرة عىل فهم الرسائل التواصلية 

 املرسلة من اآلخرين.

أمتلك القدرة عىل فهم الرسائل التواصلية 

 املرسلة من اآلخرين.

 
 فقرة( )إضافة 

 أسلويب يف الحديث يجذب اآلخرين نحوي.
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 (7ملحق )

 مقياس الشعبية بصورته النهائية

 الطالب الفاضل .... الطالبة الفاضلة 

 بعد التحية، والتقدير

تقوم الطالبة سريين مطانس بإجراء دراسة بعنوان: "الشعبية، وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى الطلبة يف 

دارس التميز للموهوبني".، وذلك استكامالً ملتطلبات الحصول عىل درجة املاجستري يف علم النفس م

 الرتبوي/ منو، وتعلم من جامعة عامن العربية.

( فقرة تقيس مستوى الشعبية لديكم، لذا أرجو الـتأين بقراءة 70وأضع بني أيديكم يف املقياس اآليت )

( تحت التدريج املقابل لها، والذي Xلكم، وذلك باإلشارة إليها بـ ) الفقرات، وتحديد اإلجابة املناسبة

 ترينه مناسباً لكم، وذلك عىل النحو اآليت :  \تراه 

 مثال: 

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

 سلم الدرجات

موافق 

 بشدة
 غري موافق محايد موافق

غري موافق 

 بشدة

   X   أمتلك قدرات أكادميية عالية. .0

أنه ال توجد إجابة صحيحة، أو خاطئة، وإمنا تُقاس اإلجابة الصحيحة مبدة تعبريها عن وأحيطكم علامً 

مامرساتك اليومية مهام كانت النتيجة، إذ سيتم اعتامد نتائج االستبانات ألغراض البحث العلمي فقط، 

 ولن يطلع عليها أحد، لذلك أرجو عدم كتابة االسم يف االستبانة، أو اإلشارة لصاحبها.

 لب الفاضل .... الطالبة الفاضلة الطا
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 أرجو تعبئة املعلومات الخاصة بك فيام يأيت:

 الجنس: ) ( ذكر ) ( أنثى. 

 الصف املدريس: ) ( السابع ) ( الثامن ) ( العارش ) ( الحادي عرش 

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحرتام والتقدير  

 الباحثة سريين مطانس
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 فقرات مقياس الشعبية

 الفقرةمضمون  الرقم

 مستوى الشعبية

موافق 

 بشدة
 موافق

محاي

 د

غري 

 موافق

غري موافق 

 بشدة

      أمتلك قدرات أكادميية عالية. 

      أمتلك مستوًى عالياً من الجامل.  

      أستطيع إنجاز املهامت التي يكلفني اآلخرون بها. 

      أقدم املساعدة لآلخرين. 

      دة.أمتتع مبهارات اجتامعية جي 

      أنا محبوب من قبل املعلمني. 

      أنا إنسان جذاب. 

      اتبع القوانني، والقواعد يف الصف. 

      أستطيع أن أكون صداقات كثرية. 

      أشعر بأنني غري جذاب. 

      أنا محبوب من قبل زماليئ يف املدرسة. 

 
إنهاء يعتمد زماليئ يف املدرسة عيل عندما يريدون 

 عمل ما.
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      اشعر بأنني منبوذ اجتامعياً. 

      أنا إنسان متعاون. 

      أقدم املساعدة لكل من يحتاجها. 

      لدي القدرة عىل جذب انتباه اآلخرين. 

 
أمتلك القدرة عىل التفاعل االجتامعي اإليجايب مع 

 اآلخرين.
     

      أمتتع بروح الفكاهة، واملرح. 

 
أمتلك القدرة عىل إظهار مشاعر الود، واالحرتام 

 لآلخرين.
     

 
أمتلك القدرة عىل فهم الرسائل التواصلية املرسلة من 

 اآلخرين.
     

      أسلويب يف الحديث يجذب اآلخرين نحوي. 
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 (4ملحق )

 مقياس دافعية اإلنجاز بصورته األولية

 ....................................املحرتم. حرضة األستاذ الدكتور.................

 الرتبة األكادميية.............................. التخصص:.....................................

 مكان العمل...............................

 

 السالم عليكم، ورحمة الله، وبركاته، وبعد: 

ة، وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى الطلبة يف مدارس التميز تقوم الباحثة بدراسة حول " الشعبي

للموهوبني". استكامال ملتطلبات الحصول عىل درجة املاجستري يف علم النفس الرتبوي/منو، وتعلم من 

 جامعة عامن العربية.

وملا عرف عنكم من خربة عملية، ونظرية متميزة يف مجال علم النفس، واإلرشاد النفيس، والرتبوي. 

إنني أضع بني أيديكم مقياس دافعية االنجاز، والذي تم تطويره من األدب النظري، والدراسات ف

(، ودراسة إميانويل، وادوم، وجوسيفن، 7107(، ودراسة شحادة )7111السابقة مثل دراسة الغامدي )

، ودراسة يامان، ودوندار، (Emmanuel, Adom, Josephine & Solomon, 2014)وسولومون 

. يتكون هذا (Sarangi, 2015)، ودراسة سارانجي (Yaman, Dundar & Ayvaz, 2015) وايفاز

( فقرة موزعة بالتساوي عىل أربع أبعاد، هي: )املثابرة، املنافسة، والرغبة يف التفوق، 41املقياس من )

 اإلتقان، الثقة بالنفس(.

ت الخاميس )موافق بشدة، وستعتمد الباحثة للحكم عىل تقديرات املستجيب عىل مقياس تدرج ليكر 

 موافق، محايد، غري موافق، غري موافق بشدة(.
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راجياً منكم التفضل بإبداء الرأي يف درجة مالءمة كل فقرة للبعد الذي، وضعت فيه.، وسالمة صياغتها 

اللغوية، وإجراء أي تعديل ترونه مناسباً.، وإضافة أية فقرات ترون رضورة، وجودها يف هذا املجال؛ ، 

ك فإنني أتأمل من حرضتكم تقديم ملحوظاتكم الكافية حول املقياس بدقة، وموضوعية، والتي من ولذل

 املؤكد أنها ستسهم بإخراج املقياس بصورة جيدة، ومالمئة ألهداف الدراسة.

 وتفضلوا بقبول وافر االحرتام والتقدير

 الباحثة: سريين زهري جريس مطانس

  



93 

 

 فقرات مقياس دافعية االنجاز

الرق

 م
 مضمون الفقرة

سالمة 

 اللغة
 وضوح املعنى

مالمئة 

الفقرة 

 للبعد
 مالحظات

س

 ليم

غري 

س

 ليم

 واضح

غري، 

واض

 ح

مال 

 ئم

غري 

مال 

 ئم

الُبعد األول: املثابرة:، ويشري إىل كفاح الفرد، وعمله الجاد، واملتواصل رغم ما يواجهه من صعوبات، ومعوقات، واستغالل كل 

 .(Yaman, et .al., 2015: 128)ول إىل تحقيق أهدافه التي يسعى إىل تحقيقها ما هو متاح له من أجل الوص

        لدي رغبة كبرية يف النجاح. 0

        أرفض االستسالم بسهولة. 7

        أمتم، واجبايت دون أي صعوبة. 7

        أكرر املحاولة حتى استطيع اتقان العمل. 4

        ة من بداية العمل.ينتابني امللل بعد فرتة قصري  1

        أكافح من أجل الوصول إىل هديف. 6

        أبذل كثريا من الجهد يف الدراسة. 2

        الرتاجع، واالستالم يجنبني العناء، واملشقة. 1

        أشارك يف نشاطات إضافية. 1

        كثرياً ما أتخيل نفيس مرموقاً. 01
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فسة، والرغبة يف التفوق:، ويشري إىل رغبة الفرد يف منافسة اآلخرين، والتفوق عليهم، ويستدل عىل ذلك من الُبعد الثاين: املنا

 (. (Emmanuel, et) .al., 2014: 2007خالل ما يبذله من جهد، ومن تكرار للمحاولة يف سبيل تحقيق ذلك، وتجنب الفشل 

        أتنافس مع زماليئ. 00

        .اجتهد ألكون متفوقاً  07

        التفوق ال يعني يل الكثري. 07

        أملك العزم عىل الفوز يف أي منافسة. 04

        أكرة العمل املشحون باملنافسات. 01

        املنافسة تشجن طاقايت للوصول إىل أهدايف. 06

        أسعى إىل التفوق بصورة مستمرة. 02

        يصعب عيل اإلحساس بالفشل. 01

        أفّضل األلعاب الفردية التنافسية. 01

        أشعر بالضيق عند مقارنة عميل بعمل الغري. 71
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الُبعد الثالث: اإلتقان:، ويشري إىل رغبة الفرد يف أن إنجاز كل ما يقوم به، أو يكلف به من أعامل أو، واجبات عىل أكمل، وجه 

(Sarangi, 2015, 141). 

        أن يكون أدايئ دقيقاً. ليس رضوري 70

        أعمل الواجبات التي تحتاج إىل تفكري عميق. 

        أستطيع إمتام عميل بالدقة نفسها من البداية إىل النهاية. 

        أشعر بالرضا عند إنجاز عميل برسعة، وإتقان. 

        أهتم بنتيجة عميل، وال ينصب اهتاممي عىل العمل فقط. 

        أنهي عميل أوالً بأول، وال أؤجل عمل اليوم إىل الغد. 

        أُنجز العمل الذي بدأت به عىل أكمل، وجه. 

        أفضل القيام باألعامل التي تحتاج دقة، وإتقان. 

        أنزعج من األعامل املنقوصة. 

        املهم عندي هو إنجاز العمل برسعة، وال أهتم بجودته.  
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الُبعد الرابع: الثقة بالنفس:، ويشري إىل ثقة الفرد بذاته، ومبا ميتلكه من قدرات، ومهارات يف القيام مبختلف املهام، والواجبات، 

 .(Yaman, et .al., 2015: 128)وكذلك بقدرته عىل اتخاذ القرارات املناسبة بشأنها 

        أشعر بالضيق كلام تراجع مستواي يف املدرسة. 

        خاف من سؤال املعلم يل أمام اآلخرين.أ  

        أتردد كثرياً قبل اتخاذ أي قرار. 

        أنا راٍض عاّم أقوم به من تطوير ملعلومايت. 

        أملك العزم عىل إنجاز األعامل. 

        أتردد يف إبداء رأيي أثناء الحصة. 

        .أميل إىل القيام مبا يقوم به أغلب الناس 

        أغري أرايئ، وأفكار إذا خالفت أراء، وأفكار اآلخرين. 

        أشعر أنه بإمكاين القيام بأعامل متميزة. 

        أنا، واثق من قدرايت، ومهارايت. 
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 (1امللحق )

 مقياس دافعية اإلنجاز قبل التعديل، وبعد التعديل فقرات

 الفقرة بعد التعديل تعديلالفقرة قبل ال الفقرة

 لدي رغبة كبرية يف النجاح. لدي رغبة كبرية يف النجاح. 

 أرفض االستسالم بسهولة. أرفض االستسالم بسهولة. 

 أمتم، واجبايت دون أي صعوبة. أمتم، واجبايت دون أي صعوبة. 

 العمل.أكرر املحاولة حتى استطيع اتقان  أكرر املحاولة حتى استطيع اتقان العمل. 

 ينتابني امللل بعد فرتة قصرية من بداية العمل. ينتابني امللل بعد فرتة قصرية من بداية العمل. 

 أكافح من أجل الوصول إىل هديف. أكافح من أجل الوصول إىل هديف. 

 أبذل كثريا من الجهد يف الدراسة. أبذل كثريا من الجهد يف الدراسة. 

 االستسالم يجنبني العناء، واملشقة. لعناء، واملشقة.الرتاجع، واالستالم يجنبني ا 

 أشارك يف نشاطات إضافية. أشارك يف نشاطات إضافية. 

 كثرياً ما أتخيل نفيس مرموقاً. كثرياً ما أتخيل نفيس مرموقاً. 

 أتنافس مع زماليئ. أتنافس مع زماليئ. 

 اجتهد ألكون متفوقاً. اجتهد ألكون متفوقاً. 

 التفوق ال يعني يل اليشء الكثري. يعني يل الكثري.التفوق ال  

 لدي العزم عىل الفوز يف أي منافسة. أملك العزم عىل الفوز يف أي منافسة. 
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 أكره العمل املشحون باملنافسات. أكرة العمل املشحون باملنافسات. 

 أهدايف. املنافسة تشحن طاقايت للوصول إىل املنافسة تشجن طاقايت للوصول إىل أهدايف. 

 أسعى إىل التفوق بصورة مستمرة. أسعى إىل التفوق بصورة مستمرة. 

 يصعب عيل اإلحساس بالفشل. يصعب عيل اإلحساس بالفشل. 

 أفّضل األلعاب الفردية التنافسية. أفّضل األلعاب الفردية التنافسية. 

 عميل بعمل الغري.أشعر بالضيق عند مقارنة  أشعر بالضيق عند مقارنة عميل بعمل الغري. 

 ليس من الرضوري أن يكون أدايئ دقيقاً. ليس رضوري أن يكون أدايئ دقيقاً. 

 أعمل الواجبات التي تحتاج إىل تفكري عميق. أعمل الواجبات التي تحتاج إىل تفكري عميق. 

 
أستطيع إمتام عميل بالدقة نفسها من البداية 

 إىل النهاية.
 لبداية إىل النهاية.أستطيع إمتام عميل بدقة من ا

 أشعر بالرضا عند إنجاز عميل بإتقان. أشعر بالرضا عند إنجاز عميل برسعة، وإتقان. 

 
أهتم بنتيجة عميل، وال ينصب اهتاممي عىل 

 العمل فقط.
 يهمني النتيجة، وليس العمل.

 
أنهي عميل أوالً بأول، وال أؤجل عمل اليوم إىل 

 الغد.

أؤجل عمل اليوم إىل  أنهي عميل أوالً بأول، وال

 الغد.

 أُنجز العمل الذي بدأت به عىل أكمل، وجه. أُنجز العمل الذي بدأت به عىل أكمل، وجه. 

 أفضل القيام باألعامل التي تحتاج دقة، وإتقان. أفضل القيام باألعامل التي تحتاج دقة، وإتقان. 
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 أنزعج من األعامل املنقوصة. أنزعج من األعامل املنقوصة. 

 
املهم عندي هو إنجاز العمل برسعة، وال أهتم 

 بجودته. 

املهم عندي هو إنجاز العمل برسعة، وال أهتم 

 بجودته. 

 أشعر بالضيق كلام تراجع مستواي يف املدرسة. أشعر بالضيق كلام تراجع مستواي يف املدرسة. 

 اآلخرين. أخاف من سؤال املعلم يل أمام أخاف من سؤال املعلم يل أمام اآلخرين. 

 أتردد كثرياً قبل اتخاذ أي قرار. أتردد كثرياً قبل اتخاذ أي قرار. 

 أنا راٍض عاّم أقوم به من تطوير ملعلومايت. أنا راٍض عاّم أقوم به من تطوير ملعلومايت. 

 الفقرة محذوقة أملك العزم عىل إنجاز األعامل. 

 ء رأيي أثناء الحصة.أتردد يف إبدا أتردد يف إبداء رأيي أثناء الحصة. 

 أميل إىل القيام مبا يقوم به أغلب الناس. أميل إىل القيام مبا يقوم به أغلب الناس. 

 
أغري أرايئ، وأفكار إذا خالفت أراء، وأفكار 

 اآلخرين.
 أغري أفكاري إذا خالفت أراء، وأفكار اآلخرين.

 لقيام بأعامل متميزة.لدي القدرة عىل ا أشعر أنه بإمكاين القيام بأعامل متميزة. 

 أثق بقدرايت، وآرايئ، ومهارايت. أنا، واثق من قدرايت، ومهارايت. 
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 (6امللحق )

 مقياس دافعية اإلنجاز بصورته النهائية

 الطالب الفاضل .... الطالبة الفاضلة 

 بعد التحية، والتقدير

تها بدافعية اإلنجاز لدى الطلبة يف تقوم الطالبة سريين مطانس بإجراء دراسة بعنوان: "الشعبية، وعالق

مدارس التميز للموهوبني".، وذلك استكامالً ملتطلبات الحصول عىل درجة املاجستري يف علم النفس 

 الرتبوي/ منو، وتعلم من جامعة عامن العربية.

ين ( فقرة تقيس مستوى دافعية اإلنجاز لديكم، لذا أرجو الـتأ 71وأضع بني أيديكم يف املقياس اآليت )

( تحت التدريج املقابل لها، Xبقراءة الفقرات، وتحديد اإلجابة املناسبة لكم، وذلك باإلشارة إليها بـ )

 ترينه مناسباً لكم، وذلك عىل النحو اآليت :  \والذي تراه 

 مثال: 

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

 سلم الدرجات

موافق 

 بشدة
 غري موافق محايد موافق

غري موافق 

 بشدة

   X   كبرية يف النجاح. لدي رغبة .0

 

وأحيطكم علامً أنه ال توجد إجابة صحيحة، أو خاطئة، وإمنا تُقاس اإلجابة الصحيحة مبدة تعبريها عن 

مامرساتك اليومية مهام كانت النتيجة، إذ سيتم اعتامد نتائج االستبانات ألغراض البحث العلمي فقط، 

 م يف االستبانة، أو اإلشارة لصاحبها.ولن يطلع عليها أحد، لذلك أرجو عدم كتابة االس

 الطالب الفاضل .... الطالبة الفاضلة 
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 أرجو تعبئة املعلومات الخاصة بك فيام يأيت:

 الجنس: ) ( ذكر ) ( أنثى. 

 الصف املدريس: ) ( السابع ) ( الثامن ) ( العارش ) ( الحادي عرش 

 

 وتفضلوا بقبول، وافر االحرتام، والتقدير  

 ين مطانسالباحثة سري
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 فقرات مقياس دافعية اإلنجاز

 مضمون الفقرة الرقم

 مستوى دافعية اإلنجاز

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غري 

 موافق

غري موافق 

 بشدة

الُبعد األول: املثابرة:، ويشري إىل كفاح الفرد، وعمله الجاد، واملتواصل رغم ما يواجهه من صعوبات، ومعوقات، 

 ,.Yaman, et .al)له من أجل الوصول إىل تحقيق أهدافه التي يسعى إىل تحقيقها واستغالل كل ما هو متاح 

2015: 128). 

      لدي رغبة كبرية يف النجاح. 0

      أرفض االستسالم بسهولة. 7

      أمتم، واجبايت دون أي صعوبة. 7

      أكرر املحاولة حتى استطيع اتقان العمل. 4

      ة قصرية من بداية العمل.ينتابني امللل بعد فرت  1

      أكافح من أجل الوصول إىل هديف. 6

      أبذل كثريا من الجهد يف الدراسة. 2

      االستسالم يجنبني العناء، واملشقة. 1

      أشارك يف نشاطات إضافية. 1

      كثرياً ما أتخيل نفيس مرموقاً. 01
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التفوق:، ويشري إىل رغبة الفرد يف منافسة اآلخرين، والتفوق عليهم، ويستدل  الُبعد الثاين: املنافسة، والرغبة يف

 ,Emmanuel)عىل ذلك من خالل ما يبذله من جهد، ومن تكرار للمحاولة يف سبيل تحقيق ذلك، وتجنب الفشل 

et.al., 2014): 2007) .) 

      أتنافس مع زماليئ. 00

      اجتهد ألكون متفوقاً. 07

      ق ال يعني يل اليشء الكثري.التفو  07

      لدي العزم عىل الفوز يف أي منافسة. 04

      أكره العمل املشحون باملنافسات. 01

      املنافسة تشحن طاقايت للوصول إىل أهدايف. 06

      أسعى إىل التفوق بصورة مستمرة. 02

      يصعب عيل اإلحساس بالفشل. 01

      لفردية التنافسية.أفّضل األلعاب ا 01

      أشعر بالضيق عند مقارنة عميل بعمل الغري. 71
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الُبعد الثالث: اإلتقان:، ويشري إىل رغبة الفرد يف أن إنجاز كل ما يقوم به، أو يكلف به من أعامل أو، واجبات عىل 

 .(Sarangi, 2015, 141)أكمل، وجه 

      ليس من الرضوري أن يكون أدايئ دقيقاً. 

      أعمل الواجبات التي تحتاج إىل تفكري عميق. 

      أستطيع إمتام عميل بدقة من البداية إىل النهاية. 

      أشعر بالرضا عند إنجاز عميل بإتقان. 

      يهمني النتيجة، وليس العمل. 

 
أنهي عميل أوالً بأول، وال أؤجل عمل اليوم إىل 

 الغد.
     

      بدأت به عىل أكمل، وجه.أُنجز العمل الذي  

      أفضل القيام باألعامل التي تحتاج دقة، وإتقان. 

      أنزعج من األعامل املنقوصة. 

 
املهم عندي هو إنجاز العمل برسعة، وال أهتم 

 بجودته. 
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رات يف القيام مبختلف املهام، الُبعد الرابع: الثقة بالنفس:، ويشري إىل ثقة الفرد بذاته، ومبا ميتلكه من قدرات، ومها

 .(Yaman, et .al., 2015: 128)والواجبات، وكذلك بقدرته عىل اتخاذ القرارات املناسبة بشأنها 

      أشعر بالضيق كلام تراجع مستواي يف املدرسة. 

      أخاف من سؤال املعلم يل أمام اآلخرين. 

      أتردد كثرياً قبل اتخاذ أي قرار. 

      اٍض عاّم أقوم به من تطوير ملعلومايت.أنا ر  

      أتردد يف إبداء رأيي أثناء الحصة. 

      أميل إىل القيام مبا يقوم به أغلب الناس. 

      أغري أفكاري إذا خالفت أراء، وأفكار اآلخرين. 

      لدي القدرة عىل القيام بأعامل متميزة. 

      أثق بقدرايت، وآرايئ، ومهارايت. 
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 (2امللحق )

 أسامء لجنة التحكيم، وتخصصاتهم، ورتبهم األكادميية، ومراكز عملهم

 مركز العمل الرتبة العلمية التخصص االسم  الرقم

 جامعة عامن العربية أستاذ  تربية املوهوبني أ.د. فتحي جروان 

 عامن األهليةجامعة  أستاذ  علم النفس أكلينييك أ.د. فيصل الزراد 

 جامعة عامن العربية أستاذ مشارك اإلرشاد النفيس، والرتبوي د. سهيلة بنات 

 جامعة عامن العربية أستاذ مشارك علم النفس الرتبوي د. إياد الشوارب 

 جامعة عامن األهلية أستاذ مساعد القياس، والتقويم د. محمد رشود 

 جامعة عامن العربية ركأستاذ مشا الرتبية الخاصة د. أحمد خزاعلة 

 جامعة عامن العربية أستاذ مشارك الرتبية الخاصة د. سهري ممدوح التل 

 جامعة عامن األهلية أستاذ مشارك علم النفس الرتبوي د. جوزيف بوالصة 

 جامعة عامن األهلية أستاذ مشارك علم النفس الرتبوي د.، وسام بريك 

 جامعة عامن العربية أستاذ مساعد رتبوياإلرشاد النفيس، وال د. رند عربيات 

 

 


