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العالقة بين أساليب العزو السلبي والدافعية لالنجاز لدى الطالبات الموهوبات والعاديات بالصف السادس 

 بمحافظة األحساء

 لولوه يوسف احمد الزويدي

  ماجستير تربية موهوبين حاصلة على معلمة

 Zwaide.20@gmail.com mail:-E 

 راسة :ملخص الد

ويعفد هف ا المف هل الوصفيي من أجل تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها اعتمد في بحثي على األسلوب الوصفيي التحليلفي  

تكففوم ممتمففد الدراسففة مففن لالحففاا المرحلففة االبتداذيففة الاالحففاا الموهوبففاا والعا يففاا أنسففا الم ففاهل العلميففة مهذمففة لهفف   الدراسففة 

( لالحفة مفن المرحلفة 14عي فة الدراسفة مفن   تتتمثلف   وقفدهف،   1141حافظة اإلحسفا  ففي مفدارس الرعايفة لعفا  بالصف السا س بم

لالحفة مفن الاالحفاا الموهوبفاا مفن المرحلفة االبتداذيفة ممفن سفحق تصف ييه  يموهوبفاا ففي  04االبتداذية تحلغ عي ة الدراسفة اليعليفة  

العا ياا بالمرحلة االبتداذية  ت  اختياره  باريقة قصفدية ممفن سفمحت لفي مدارسفه  لالحة من الاالحاا  04الكشف عن الموهوباا و

 بتاحيق أ واا الدراسة عليه  تتمثل أ واا الدراسة في أ اتين استخدمت 

مقياس الدافعية لهنماز من اعدا  الحاحثة   رنا حمد هللا  رويش ابو زعرور( وقمت بتق ي ه على الحيئة السعو ية المرحلة  -أ

 بتداذية واجرا  بع  التعديها  اال

مقياس أساليا العزو تأليف  يتور   خالد ابوندى( وقمت بتق ية على الحيئة السفعو ية المرحلفة االبتداذيفة    لتحقيفق  -ب

أهففداف الدراسففة وتحليففل الحيانففاا التففي تفف  تمميعهففا  فقففد تفف  اسففتخدا  العديففد مففن األسففاليا اإلحصففاذية الم اسففحة باسففتخدا  الحففز  

(  SPSSوالتفي يرمفز لهفا اختصفارال بفالرمز    Statistical Package for Social Sciencesحصاذية للعلو  االجتماعية اإل

   وخرجت الدراسة بعدة نتاذل أهمها:حيث بعد أم ت  إ خال الحياناا  وترميزها ت  حساب المقاييس 

ين يل من مقياس العزو السححي و مقياس الدافعيفة لهنمفاز ( ب4041عد  وجو  عهقة ذاا  اللة إحصاذية ع د مستوى  اللة   -1

( بفين يفل مفن مقيفاس العفزو السفححي و مقيفاس 4041وعد  وجو  عهقة ذاا  اللة إحصاذية ع د مستوى  اللفة   للاالحاا الموهوباا

 الدافعية لهنماز للاالحاا العا ياا  

( الستماباا العي فة بفين الاالحفاا الموهوبفاا و العا يفاا حفول 4040ال توجد فروق ذاا  اللة إحصاذية ع د مستوى  اللة   -4

 أبعا  مقياس العزو السححي و المقياس يكل 

 ( الستماباا العي ة حول مقياس الدافعية لهنماز 4040ال توجد فروق ذاا  اللة إحصاذية ع د مستوى  اللة   -1

 لحاا الموهوباا العزو السلحي  الدافعية لإلنماز  الاا الكلمات المفتاحية:
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 : مقدمة

قال حيظه هللا في يلمة ألقاها عشية اإلعهم عن المؤسسة التي اختار 

إم الموهحة  وم اهتما  من أهلها أشحه ما تكوم بال حتة »اسمها ب يسه: 

الصغيرة  وم رعاية أو سقيا  وال يقحل الدين وال يرضى العقل أم نهملها 

ال أم نرعى غرس ا ونزيد اهتمام ا أو نتماهلها  ل لك فإم مهمت ا جميع

ليشتد عو   صلحال  وتورق أغصانه ظهل يستظل به بعد هللا لمستقحل نحن 

في أشد الحاجة إليه  في عصر اإلبداع وصقل الموهحة وتمسيدها على 

 1 .«الواقد خدمة للدين والولن

موهوبين واصحح التوجه إلي راعية الموهوبين من جميد من ه   الكلماا أ رك المميد األهمية التي يوليها حيظة هللا للموهحة وال

الموانا وال واحي من برامل تقد  له  ومن بحوث و راساا ت اقش خصاذصه  وحاجاته  ومشكهته  والعوامل التي تشكل 

لط الضو  على شخصياته  ولما يانت األسرة الممتمد األول ال ي يشكل األفرا  ويلحي حاجاته  وي مي قدراته  يام البد ل ا أم س

الدور ال ي تقو  به األسرة وخاصة في تشكيل  افعية هؤال  األب ا   اناهقا من يوم الدافعية إحدى مكوناا الموهحة يما يراها 

 ري زولي  

 -: مشكة البحث

واالتصال وتعقيدا ان ا نعيش حاليا في عصر السرعة والتاور وحيث ام العال  يشهد ثورة معلوماتية هاذلة وتاور في وساذل التعلي  

في متاللحاا الحياة وحاجة ماسه الي الرقي بالممتمد من خهل ثقافة االبتكار واالختراع ويوم مصدر ه   الثقافة ه  االشخاص 

االيثر تميز وابداع وموهحة فان ا نتوجه ب ظرنا الي ه   اليئة والتي يمكن لهمة ام تححث من خهلها ومن خهل ابداعها عن ت مية 

ر فه   اليئة وه  الموهوبين  والموهوباا بحاجة ماسة الي تقدي  الرعاية والمساعدة له  حتى يصححوا ايثر قدرة على استثمار الحش

 لاقاته    

ومن المه  االلهع والتعرف على أه  المتغيراا ذاا العهقة والتأثير في الدافعية وخاصة لدى الموهوبين حتى يتس ى لحرامل 

( ومؤسسة الملك عحد العزيز ورجاله  من اختيار الحرامل تربوية 11ص،-0444-مها وزارة التربية والتعلي   خلييةالرعاية التي تقد

نوعية ومميزة ذاا الهدف ال ي يسخر المهو  ويدع  الدافعية لهنماز حيث آم ممال الموهحة ييتقر إلى الحرامل التي تراعي الموانا 

ال يسية والوجدانية وااليا يمية  وقد اعتحر  التعرف على حاجاته  بالموهوبينة واالهتما  الرعايوتستدعي الوجدانية للموهوبين 

أم األسرة والمدرسة وممموعة الرفاق عوامل ومكوناا  ري زولي أم الدافعية أحد أه  مكوناا الموهحة  وقد أيد يونكس وآخروم

  الموهحةتتظافر مد الدافعية واإلبداع والقدراا العقلية العالية لتظهر 
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الدافعية من  فيمك  ا القول امخصاذص الموهحة تتاثر بماحولها ويوم الدافعية احدها من ه ا نتايد من ام (  0442  يونكس    

اساليا العزو عحارة عن تيسيراا  يوموبعوامل  اخلية وخارجية  ومتأثرةالخصاذص القابلة للتاوير والتعديل والقياس وأنها متغيرة 

فالدافعية لهنماز تعتحر أحد أه  الموانا ال يسية التي يما  الممكن ام يكوم ه اك ارتحال بشكل او باخر بي هما  شخصية اذم من 

تسليط الضو  عليها بالدراسة والححث لكونها ذاا ارتحال وعهقة وثيقة وتأثير يحير في ميا ين الحياة المختلية فهي ترجمة لتحقيق 

وك من حوله وتمثل الدافعية لهنماز اضافة الي يونها احدى مكوناا الموهحة  عامل مهما من ال اا فيها ييه  الير  نيسه وسل

 العوامل ذاا التأثير االيمابي في التحصيل الدراسي 

 والعزواافي عملية التعلي  والتعل   مااساليا العزو االهتما  في االونة االخيرة تزام ا مد الدافعية لهنماز وذلك ألهميتهقد وجدا 

وذلك لكوم نظرية العزو (  04   عحد هللا  جانا وجداني والدراساا العلمية تؤيد على أهمية ت مية ه ا المانا في ال ماح في الحياة

( تربط ميدانين رذيسين ذوي قيمة في ال ظرية السكيولوجية وهما الدافعية والححث  UCLAالتي لورها برنار  واي ر من جامعة   

( في  افعية االنماز  ع دما عرفها بانها المهمة وميل  1964 ر في نظريته اعتمد على نظرية جوم اتك سوم   فوايفي عملية العزو 

 الير  للعمل من اجل تحقيق ال ماح او تم ا اليشل بي ما يعتقد واي ر ام االحداث الداخلية تتوسط العهقة ما بين المهمة المثيرة وسلوك

لديه   افعية قوية يدريوا أنيسه  انه  ايثر من ال ين لديه   افعية ضعيية وي لك يح لوا جهدا ايثر على العزو الهحق ام االفرا  الل ين 

العزو السححي وقد  ارتحال وعهقة يحيرة بين الدافعية لهنماز وييهند نتوصل الي ه اك من يرى من تعريف ماوالمها  التحصيلية 

 (    0444(   الصافي   1894ب وع الدافد  اخلي او خارجي   ييلي وميشيل    يتأثراالونة االخيرة ام العزو في بحوث  هوجدا ان

  افعتيه ام العزو لل ماح واليشل يختلف باختهف  افعية االنماز لدى الاهب فال ين  (  1820 راسة   ييويه   اظهراوقد 

واالرتحال بالدافعية لهنماز  شله  الي نقص الممهو م خيضة يعزوم فشله  الي نقص القدرة اما ال ين  افعتيه  مرتيعة يعزوم ف

 (  0444الصافي   بالسحا ال ي يعزو الاالا اليه نماحه او فشله يما يرى ذلك   تتأثروييف ام الدافعية لهنماز 

اساليا وية االنماز  افع وهي العهقة بينالدراساا السابقة  ها يثير منالتي اثحتتلتعرف على العهقة ل ومن ه ا جا ا ه   الدراسة 

 ؟بتداذية في المرحلة االوالعا ياا وهوباا لدى الاالحاا المالعزو 

 ؟األسئلة التالية أسئلة الدراسة : حاولت ه   الدراسة الكشف عن  ع وام الححث ( من خهل اإلجابة على 

نماز لدى الاالحاا الموهوباا عهقة  ذاا  الله إحصاذية بين متغيري أساليا العزو السلحي و الدافعية له هل توجد -1

 بالمرحلة االبتداذية عي ة الدراسة  

توجد عهقة  ذاا  الله إحصاذية بين متغيري أساليا العزو السلحي و الدافعية لهنماز لدى الاالحاا العا ياا بالمرحلة هل  -0

 االبتداذية عي ة الدراسة  

الموهوباا والاالحاا العا ياا في المرحلة االبتداذية في توجد فروق  اله إحصاذيا بين متوسااا  رجاا الاالحاا هل  -4

 أساليا العزو السلحي ل ماح واليشل لدى عي ة الدراسة  

توجد فروقا  اله إحصاذيا بين متوسااا  رجاا الاالحاا الموهوباا والاالحاا العا ياا في المرحلة االبتداذية في هل  -1

 الدافعية لهنماز لدى عي ة الدراسة 
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 ما أساليا العزو الساذدة لدى الاالحاا العا يااو ؟الساذدة لدى الاالحاا الموهوباا يا العزوما أسال -0

 

 موقع وأهمية دراستي بين الدراسات

 في ضو  ما سحق برزا أهمية القيا  بإجرا  الدراسة الحالية 

ته ( يعد أمرا واجحا لموايحة  الموهوبين ورعاي تتضح أهمية الححث في ممال الموهحة حيث أصحح االهتما  به ا الممال -1

 تاوراا العصر  

 إم التعرف واالهتما  باألب ا  الموهوبين ورعايته  أمرا في غاية األهمية اناهقا من يوم الموهوبين عتا  األمة   -0

 اناهقا من يوم الححث يت اول ت اولها لموضوعا ها  من المواضيد التي تتعلق بالموانا الوجدانية    -4

لوقوف حتى االم في حدو  بحثي على  راسة واحدة اهتمت بدراسة العهقة بين أساليا العزو والدافعية ل  أتمكن من ا -1

 لهنماز على الحيئة السعو ية للمرحلة االبتداذية  

إلقا  الضو  على عهقة أساليا العزو بالدافعية لهنماز المرتيعة والم خيضة باعتحارها عامل مه  يقف ورا  ارتياع  -0

و راسة مورجمام و محمد  1821واخروم ايد ذلك الدراساا يدراسة مايليهند وانخياضة لدى الاهب يماالتحصيل 

 (01-04-00( الخليية ص،1884( و راسة  مرزوق عحد المميد   1891رمضام ومحمد الحامد   

 اهتمامها بالالحة الموهوبين ليس فقط عقليا بل يشمل ايضا الموانا ال يسية واالجتماعية -1

 ولة إللقا  الضو  على العهقة االرتحالية بين أساليا العزو والدافعية لهنماز في المرحل االبتداذية في الحيئة السعو ية محا -2

 تق يين اختحار العزو السححي على لالحاا المرحلة االبتداذية في االحسا     -9

باآلخرين من الوالدين  لتأثرايثر عرضة  تسليط الضو  على مرحلة مهمة وهي مرحلة االبتداذية التي يكوم فيها الاهب -8

 والمعل    

 مصطلحات الدراسة:

 0هو الير  ال ي يظهر أ ا  متميزا من خهل  رجاته في اختحاراا ال يا  واالبتكار والتحصيل ويظهر مستوى متقد   الموهوب :

ر المشروع الول ي لتعرف على هو الاالا ال ي ص ف من قحل قياس بانه موهوب بعد  خول اختحا والموهوب االجراذي /

 الموهوبين او اختحار القدراا العقلية  

الميد والتغلا على العقحاا وأ ا  المها  الصعحة والمواظحة والمثابر وحا االستاهع  األ ا :   هي رغحة المتعل  في الدافعية لهنماز

 (  0444نماة توفيق  سلوك والمتعل  ويحقق نماحه المدرس (   ويوجهوهو هدف ذاتي  اخلي ي شط 

 : هي ممموع الدرجة التي تتحصل عليها الاالحة في مقياس الدافعية المختار في الدراسة   الدافعية لهنماز اإلجراذي
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   :عحد هللا(ه   لاو فش ه نماحالتي ييسر األفرا  من خهلها نتاذل  األسحاب يقصد بها السححي: أساليا العزو

على ابعا  المستخد  في الدراسة الححث في مقياس العزو السححي  مير ةالدرجة التي تتحصل عليها  : هي أساليا العزو اإلجراذي

    أخرى  - صعوبة المهمة –الحظ  –المهد  –والتي تتكوم من عزو القدرة  العزو ع د الحاحثة

 

 ه اك ممموعة من المحد اا أحالت به   الدراسة وهي على ال حو اآلتي :حدود الدراسة :

حدو  الموضوعية : تقتصر ه   الدراسة على عي ة من الاالحاا الموهوباا والعا ياا في الصف السا س  بالمرحلة ال -

 االبتداذية  

الحدو  المكانية : اقتصر على المدارس المرحلة االبتداذية في مدي ة األحسا  بالمملكة العربية السعو ية التي بها لالحاا  -

 اية (وهي اربد مدارس موهوباا وعا ياا   مدارس الرع

 1144/1141الحدو  الزمانية : ت  تاحق ه   الدراسة في اليصل الدراسي األول من العا  الدراسي  -

 اجراءات الدراسة

 تمهيد:

يت اول ه ا اليصل وصف الجرا اا الدراسة الميدانية التي قا  بها الحاحث لتحقيق أهداف الدراسة  و تضمن تحديد الم هل المتحد في 

اسة  و ممتمد الدراسة  و عي ة الدراسة  و أ ة الدراسة و التحقق من صدقها و ثحاتها  و اجرا اا تاحيق أ اة الدراسة  و الدر

 المعالمة االحصاذية المستخدمة في تحليل ال تاذل 

 أوال: م هل الدراسة:

ويعفد هف ا المف هل الوصفيي لوصفيي التحليلفي  من أجل تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها اعتمد في بحثي على األسلوب ا

وال ي يعرف بأنفه لريقفة ففي الححفث تت فاول أحفداث وظفواهر وممارسفاا موجفو ة متاحفة أنسا الم اهل العلمية مهذمة له   الدراسة 

ا وعحفد الحفق للدراسة والقياس يما هي  وم تدخل الحاحث في ممرياتهفا ويسفتايد الحاحفث أم يتياعفل معهفا فيصفيها ويحللهفا   عحيفدا

  حيث يستهدف الم هل تحليل وتيسير الظاهرة في وضعها الراهن والعهقاا والعوامل المتداخلة   بعد جمد (   41: 1882وعدس : 

   (1888الحياناا الهزمة والكافية ع ها   عحد الحميد  

 

 ثانيا: ممتمد الدراسة :

لحاا الموهوباا والعا ياا بالصف السا س بمحافظة اإلحسا  في مدارس تكوم ممتمد الدراسة من لالحاا المرحلة االبتداذية الاا

في لالحة عا ية  144لالحة موهوبة  94والحالغ عد ه  تقريحا ه،  والموزعوم يما هو موضح في المدول التالي  1141الرعاية لعا  

                       المدارس التي ت  اختيارها :   
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 ( 1-4جدول  

، 

 العا ياا  العد   

 10 11 1المدرسة  1

 104 11 0المدرسة  0

 92 9 0المدرسة  4

 00 11 1المدرسة  1

 442 00 الممم،،،،وع

 

  ثالثا: عي ة الدراسة : 

 ( لالحة من المرحلة االبتداذية  14تتمثل عي ة الدراسة من  

لة االبتداذية ممن سحق تص ييه  يموهوباا في الكشف عن لالحة من الاالحاا الموهوباا من المرح 04تحلغ عي ة الدراسة اليعلية  

لالحة من الاالحاا العا ياا بالمرحلة االبتداذية  ت  اختياره  باريقة قصدية ممن سمحت لي مدارسه  بتاحيق  04الموهوباا و

 أ واا الدراسة عليه    

 رابعا: أ اوا الدراسة:

  تتمثل أ واا الدراسة في أ اتين:

 استخدمت  :أ واا الدراسة 

مقياس الدافعية لهنماز من اعدا  الحاحثة   رنا حمد هللا  رويش ابو زعرور( وقمت بتق ي ه على الحيئة السعو ية المرحلة  -ا

 االبتداذية واجرا  بع  التعديها  

 مقياس أساليا العزو تأليف  يتور   خالد ابوندى( وقمت بتق ية على الحيئة السعو ية المرحلة االبتداذية   -ث

 مقياس العزو السححي:  -أ

 قا  الحاحث باستخدا  المقياس  مقياس العزو السححي(:

 ب ا  مقياس العزو السححي في صورته األولية   ملحق رق     (

بحيث يماب على عحاراا المقياس باريقة  صحيح تماما  صحيح نوعا ما  غير صحيح( حيث ت  إعاا  الدرجفة األيحفر ل صفحيح   

 األقل ل،،  صحيح نوعا ما( و األقل ل،،،،   غير صحيح( يما يتضح من المدول التالي: تماما(  والدرجة
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  رجاا فئاا مقياس العزو السححي

 الدرجة  الوصف 

 4 صحيح تماما

 0 صحيح نوعا ما

 1 غير صحيح

 

 صدق و ثحاا المقياس  مقياس العزو السححي(:

A  :ريققامت الحاحثة بيحص صدق المقياس عن ل صدق المقياس: 

 الصدق التكوي ي من جانا محكمي االستحانة    -

ن المحكمفين المتخصصفين ففي قسف  المووهحفة حيث قامت الحاحثة بعفر  المقيفاس ففي صفورته األوليفة علفى ممموعفة مف -

  إلعافا  مهحظفاته  سفوا  مفن حيفث انتمفا  العحفاراا لوبعفا  أو مفن حيفث م اسفحة ووضفوح صفياغة العحفاراا  أو إضفافة  والقياس

عديل بع  العحاراا   وقد قا  الحاحث بح ف عحاراا محدو ة جدا وإعا ة صياغة للحع  اآلخر والتي قلت  رجة اتياق المحكمفين وت

 ( %94حولها عن  

 

B  :ثحاا االستحانة 

 قد قامت الحاحثة بحساب معامل ثحاا االختحار بعدة لرق وهي يما يلي:        

   (Cronbach Alpha)معا لة أليا يرونحاخ  -1

 ويوضح المدول التالي معامها الثحاا ال اتمة باستخدا  ه   المعا لة 

 معامل الثحاا الكلي لو اة

 معامل الثبات عدد العبارات معامل ثبات المقياس

 5800 05 معامل الثبات الكلي 

 

مل الثحاا إلى صهحية المقياس (  وتشير ه   القيمة العالية من معا4099ويما يتضح من السابق فإم قيمة معامل الثحاا الكلي  

 للتاحيق وإمكانية االعتما  على نتاذمه والوثوق به 
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 لريقة التمزذة ال صيية:  -0

حيث ت  تقسي  االختحار إلى فقراته الير ية والزوجية  ث  استخدمت الحاحثة  رجاا ال صيين في حساب معامل االرتحال بي هما  

لحساب معامل ثحاا االختحار  وقد قامت الحاحثة باستخراج  Spearman Brownويلي ذلك استخدا  معا لة سحيرمام براوم 

   SPSSه ا المعامل  باستخدا  الحرنامل اإلحصاذي 

 ويوضح المدول التالي معامها الثحاا ال اتمة باستخدا  ه   المعا لة 

 معامها الثحاا الكلي لو اة

 معامل الثبات عدد العبارات معامل ثبات المقياس

 58.0 05 امل الثبات الكلي مع

 

(  وتشير ه   4029ويما يتضح من السابق فإم قيمة معامل الثحاا قيمة عالية حيث يام معامل الثحاا الكلي لهستحانة  

 القيمة العالية من معامل الثحاا إلى صهحية المقياس للتاحيق وإمكانية االعتما  على نتاذمه والوثوق بها 

 

 نماز:مقياس الدافد له -ب

 قامت الحاحثة باستخدا  مقياس  الدافد لهنماز( و مكوناته و ت  اعدا  المقياس من خهل الخاواا التالية:

 االلهع على الدراساا السابقة و االلار ال ظري لحع  الدراساا التي ت اولت الدافعية لهنماز    1

 االلهع على بع  المقاييس التي تتكل  عن الدافعية لهنماز    0

   المقياس في صورته األولية  ب ا  4

 بحيث يماب على عحاراا المقياس علي لريقة   نع   أحيانا  ال( حيث ت  إعاا  الدرجاا يما يتضح من المدول التالي:  

  رجاا فئاا مقياس الدافد لهنماز

 الدرجة  الوصف 

 4 نعم

 0 أحيانا

 1 ال
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 صدق و ثحاا مقياس الدافد لهنماز:

a) :صدق المقياس 

 :امت الحاحثة بيحص صدق المقياس بعدة لرق  و هيق

 صدق المحكمين  الصدق الظاهري(:  -1

في قسف  القيفاس والتقفوي  والموهحفة حيث قامت الحاحثة بعر  المقياس في صورته األولية على ممموعة من المحكمين المتخصصين 

من حيفث م اسفحة ووضفوح صفياغة العحفاراا  أو إضفافة    إلعاا  مهحظاته  سوا  من حيث انتما  العحاراا لوبعا  أووعل  ال يس 

وتعديل بع  العحاراا   وقد قا  الحاحث بح ف عحاراا محدو ة جدا وإعا ة صياغة للحع  اآلخر والتي قلت  رجة اتياق المحكمفين 

 ( %94حولها عن  

 

 الصدق الح اذي: -0

الدراسة  ويتضمن المدول  عي ة الستماباا الكلية والدرجة سأبعا  المقيا من يل بعد  رجاا بين االرتحال معامها بحساب ذلك ت 

 التالي نتاذل التحليل:

 

 معامها االرتحال بين أبعا  المقياس والدرجة الكلية

 مقياس الدافد لهنماز

 معامل االرتحال األبعا 

 **A 40240الحعد األول : 

 **B 4021الحعد الثاني : 

 **C  4019 الحعد الثالث :

 **D 402الرابد : الحعد 

 **E 400:  خامسالحعد ال
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يتضح من المدول السابق إم قي  معامها االرتحال بين  رجة الحعد والدرجة الكلية للمقياس هي قي  مرتيعفة حيفث تراوحفت 

 الستحانة ( وه   القي  تع ي وجو   رجة عالية من الصدق الح اذي بما يعكس  رجة عالية من الصدق ليقراا ا 4021 – 400بين  

 

 صدق االتساق الداخلي : -4

ت  التحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس من خهل ايما  معامل االرتحال بيرسوم بين  رجاا يل عحارة و الدرجة   

 الكلية للحعد ال ي ت تمي اليه العحارة  و يحين المدول التالي نتاذل ذلك:

A B C D 

رق  

 العحارة

رق   معامل االرتحال

 ةالعحار

معامل 

 االرتحال

رق   معامل االرتحال رق  العحارة

 العحارة

معامل 

 االرتحال

1 4040* 1 401** 1 4019** 1 4012** 

0 4011** 0 4011** 0 4011** 0 4011** 

4 40114** 4 401** 4 4010** 4 4012** 

1 40814** 1 401** 1 400** 1 4018** 

0 40101** 0 4014** 0 4000** 0 4000** 

1 400** 1 4011* 1 401** 1 402** 

2 40419 2 4011 2 4001** 2 401** 

9 400**     9 400** 

9      9 4000** 

E     

رق  

 العحارة

رق   معامل االرتحال

 العحارة

معامل 

 االرتحال

    

1 400** 5 4014**     
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0 4002** 6 4012**     

4 4019** 7 4010**     

1 4014** 8 4000**     

 4040* ال ع د 

b) :ثحاا المقياس 

 قد قامت الحاحثة بحساب معامل ثحاا االختحار بعدة لرق وهي يما يلي:

   (Cronbach Alpha)معا لة أليا يرونحاخ  -1

 ويوضح المدول التالي معامها الثحاا ال اتمة باستخدا  ه   المعا لة 

 معامها الثحاا ألبعا  المقياس و الثحاا الكلي لو اة

 معامل الثحاا عد  العحاراا ا  المقياسأبع

 40190 9 الحعد األول: 

 4000 2 الحعد الثاني: 

 40041 2 الحعد الثالث : 

 40121 8 الحعد الرابد: 

 40011 9 الحعد الخامس:

 40201 48 معامل الثحاا الكلي 

 

 

حفت قفي  معفامها الثحفاا ففي المقيفاس بفين ويما يتضح من السفابق ففإم قفي  معفامها الثحفاا جميعهفا قفي  عاليفة حيفث تراو

(  وتشفير هف   القفي  العاليفة مففن معفامها الثحفاا إلفى صففهحية 40201( ويفام معامفل الثحفاا الكلفي لهسففتحانة  40190(   40041 

 المقياس للتاحيق وإمكانية االعتما  على نتاذمه والوثوق به 
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 لريقة التمزذة ال صيية: -0

ى فقراته الير ية والزوجية  ث  استخدمت الحاحثة  رجاا ال صيين في حساب معامل االرتحال بي هما  حيث ت  تقسي  االختحار إل

لحساب معامل ثحاا االختحار  وقد قامت الحاحثة باستخراج  Spearman Brownويلي ذلك استخدا  معا لة سحيرمام براوم 

  SPSSه ا المعامل  باستخدا  الحرنامل اإلحصاذي 

 التالي معامها الثحاا ال اتمة باستخدا  ه   المعا لة  ويوضح المدول

 الثحاا الكلي لو اةمعامها الثحاا ألبعا  المقياس و

 معامل الثبات عدد العبارات أبعاد المقياس

 58000 9 البعد األول: 

 5800 2 البعد الثاني: 

 5800 2 البعد الثالث : 

 580.0 8 البعد الرابع: 

 5800 9 البعد الخامس:

 .5800 03 معامل الثبات الكلي 

 

(  4000ويما يتضح من السابق فإم قي  معامها الثحاا جميعها قي  عالية حيث تراوحت قي  معامها الثحاا في المقياس بين  

لمقياس (  وتشير ه   القي  العالية من معامها الثحاا إلى صهحية ا40912( ويام معامل الثحاا الكلي لهستحانة  4011 

 االعتما  على نتاذمه والوثوق به للتاحيق وإمكانية 

 

 األساليا االحصاذية المستخدمة في الدراسة: خامسا: 

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل الحياناا التي ت  تمميعها  فقد ت  استخدا  العديد من األساليا اإلحصفاذية الم اسفحة باسفتخدا  الحفز      

(  حيفث SPSSوالتي يرمز لها اختصفارال بفالرمز    Statistical Package for Social Sciencesعية اإلحصاذية للعلو  االجتما

 بعد أم ت  إ خال الحياناا  وترميزها ت  حساب المقاييس اإلحصاذية التالية :

 معامل أليا يرونحاخ للتحقق من ثحاا أ اة الدراسة   (1
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  معامل االرتحال بيرسوم لقياس صدق االتساق الداخلي (0

 معامل االرتحال بيرسوم اليما  العهقة بين المقياسين  (4

 المتوسط الحسابي   (1

 ت  استخدا  االنحراف المعياري  (0

 معامل االرتحال بيروسوم إليما  العهقة بين المتغيراا  (1

 ت  استخدا  اختحار  ا( اليما  اليروق بين استماباا افرا  العي ة   (2

 ئجهاعرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتا

 :األول  فرضال نتائج

توجد عالقة دالة احصائية بين اجابات أفراد العينة )الطالبات الموهوبات( في مقيااس العازو الساببي و ينص الفرض األول على انه 

 مقياس الدافعية لالنجاز.

الدافعية لهنماز ت  اسفتخدا  معامفل  إليما  العهقة بين اجاباا أفرا  العي ة  الاالحاا الموهوباا( في مقياس العززو السححي و مقياس

 االرتحال بيرسوم إليما  العهقة   وجا ا ال تاذل يما يوضحها المدول التالي:

 جدول رقم )  (

 العهقة بين اجاباا أفرا  العي ة  الاالحاا الموهوباا( في مقياس العزو السححي و مقياس الدافعية لهنماز  

 متوسط م المحاور
االنحراف 

 يالمعيار

معامل ارتحال 

 بيرسوم
 مستوى الداللة

 4002 0011 01 العزو السححي  الضحط الداخلي(

400 4011 

 4012 001 01 الدافعية لهنماز

 4044 1091 01 العزو السححي  الضحط الخارجي(

401 4020 

 4012 0014 01 الدافعية لهنماز

 4009 0 01 العزو السححي

40410 4080 

 4012 0010 01 زالدافعية لهنما

 (4041**  ال ع د مستوى  اللة  
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( بين يل مفن مقيفاس العفزو السفححي 4041أظهرا نتاذل المدول أعه  عد  وجو  عهقة ذاا  اللة إحصاذية ع د مستوى  اللة  

  فعية لهنماز للاالحاا الموهوبااو مقياس الدا

 :الثاني  فرضال نتائج

قة دالة احصائية بين اجابات أفاراد العيناة )الطالباات العادياات( فاي مقيااس العازو الساببي و توجد عالينص الفرض الثاني على انه 

 مقياس الدافعية لالنجاز.

إليما  العهقة بين اجاباا أفرا  العي ة  الاالحاا العا ياا( في مقياس العفززو السفححي و مقيفاس الدافعيفة لهنمفاز تف  اسفتخدا  معامفل 

 العهقة   وجا ا ال تاذل يما يوضحها المدول التالي:االرتحال بيرسوم إليما  

 جدول رقم )  (

 العهقة بين اجاباا أفرا  العي ة  الاالحاا العا ياا( في مقياس العزو السححي و مقياس الدافعية لهنماز  

 متوسط م المحاور
االنحراف 

 المعياري

معامل ارتحال 

 بيرسوم
 مستوى الداللة

 404 0011 18 داخلي(العزو السححي  الضحط ال

40401- 4084 

 404 0014 18 الدافعية لهنماز

العزو السححي  الضحط 

 الخارجي(
18 

1080 4041 

4011- 4001 

 4009 0014 18 الدافعية لهنماز

 4001 0040 18 العزو السححي

401- 4021 

 4009 001 18 الدافعية لهنماز

 (4041**  ال ع د مستوى  اللة  

( بين يل مفن مقيفاس العفزو السفححي 4041نتاذل المدول أعه  عد  وجو  عهقة ذاا  اللة إحصاذية ع د مستوى  اللة  أظهرا 

    و مقياس الدافعية لهنماز للاالحاا العا ياا
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 الثالث : نتائج الفرض

هوباات و الطالباات العادياات فاي ينص الفرض الثالث على أن هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجاات الطالباات المو

 .وابعادة  المرحلة االبتدائية في مقياس العزو السببي

و اليما  اليروق بين متوسااا  رجاا الاالحاا الموهوباا و الاالحاا العا ياا في المرحلة االبتداذية في مقياس العزو السفححي  تف  

ك ألنفه انقسففمت عي فة الدراسفة ففي هفف ا المتغيفر الفى قسفمين  موهففوب  ا( لعي تفين مسفتقلتين لمتغيففر  الاالفا( و ذلفاسفتخدا  اختحفار 

   وفيما يلي بيام ذلك:عا ي( 

 مقياس العزو السببيابعاد الفروق بين متوسطات درجات الطالبات الموهوبات و الطالبات العاديات في المرحلة االبتدائية في 

المتوسط  العدد الاالا األبعا   

 الحسابي

االنحراف 

 ريالمعيا

مستوى  ت

 الداللة

 4010 -4011 4008 0011 01 موهوب (qقدرة  

 4041 0019 18 عا ي

 4041 4088 4044 000 01 موهوب (gجهد  

 404 001 18 عا ي

 4004 -401 4011 109 01 موهوب (hحظ  

 4011 108 18 عا ي

 4010 -402 404 108 01 موهوب (sصعوبة  

 404 001 18 عا ي

 4049 -109 4014 101 01 موهوب (nرى  أخ

 4014 108 18 عا ي

 الممموع 

 الكلي

 4009 1081 01 موهوب

409- 4010 
 4001 0040 18 عا ي

( السففتماباا العي ففة بففين الاالحففاا 4040يتضففح مففن المففدول السففابق أنففه ال توجففد فففروق ذاا  اللففة إحصففاذية ع ففد مسففتوى  اللففة  

 ول أبعا  مقياس العزو السححي و المقياس يكل الموهوباا و العا ياا ح
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 :نتائج الفرض الرابع

الطالباات العادياات فاي ساطات درجاات الطالباات الموهوباات وينص الفرض الرابع على أن هناك فروق ذات داللة احصائية باين متو

 المرحلة االبتدائية في مقياس الدافعية لالنجاز.

الاالحاا الموهوباا و الاالحاا العا ياا في المرحلة االبتداذية في مقياس الدافعيفة لهنمفاز   و اليما  اليروق بين متوسااا  رجاا

ا( لعي تين مستقلتين لمتغير  الاالا( و ذلك ألنفه انقسفمت عي فة الدراسفة ففي هف ا المتغيفر الفى قسفمين  موهفوب  ت  استخدا  اختحار 

   وفيما يلي بيام ذلك:عا ي(

 الطالبات العاديات في المرحلة االبتدائية في مقياس الدافعية لالنجازات الطالبات الموهوبات والفروق بين متوسطات درج

المتوسط  العدد الاالا

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  ت

 الداللة

 4011 0014 01 موهوب

4040- 40814 

 4009 0014 18 عادي

( السفتماباا العي فة حفول مقيفاس الدافعيفة 4040إحصاذية ع د مستوى  اللفة  يتضح من المدول السابق أنه ال توجد فروق ذاا  اللة 

   لهنماز

 : مناقشة النتائج

حيث ام نتاذل الدراسة يانت في جميد اليرو  واالسئلة التوجد عهقة بين الدافعية لهنماز والعزو السححي وال فروق بفين الموهحفاا 

  1888يدراسة امال االحمفد     1892  وبيرسوم 1894يق معى  راسة ياجام والعا ياا وه ا يتعار  معى بع  الدرساا ويت

  فمن الممكفن ام يكفوم االخفتهف والتعفار  يقسفر بعفدة اسفحاب م هفا بسفا مسفتوى الموهحفة متقفارب  0441و راسة سال   عيا    

وايضا من الممكفن ام يكفوم المرحلفة العمريفة  معى العا يين فاارتياع مستوى القدرة يرتيد معه العزو للقدرة نتيمة احساسه  بكقا ته 

لها  ور حيث الاهب في هف   المرحلفة العمريفة ال يسفتاعوم تحريفر سفلويه  والعفزو تحريفر للسفلوك  وال يسفتايعوم التعفرف بشفكل 

الثراذفي   ( ايضفا يمكفن ام ييسفر بعفد  ظهفور اثفر الحرنفامل ا1880واضح على عوامفل المسفئولة عفن ال مفاح او اليشفل   الهفر    

المقد  للموهوباا او انه ل  تراعى فيه الموانا الوجدانية ايضا قد يكوم للمارساا التربوية  اخل المدرسة  ور في يوم الممموعتين 

  ( وايضفا يمكفن تيسفير  بفام الحيئفة التعليمفة والتقفوي  المسفتمر الف ي يمفر بفه الاالحفاا والف ي جعفل هف   0440متقاربتين   قاامي   

لعمرية ال يوجد بها فشل ممن الممكن ام يكوم له تاثير ايضا من الممكن ام يكوم ه اك عوامل اخرى اغيفل الحاحفث الفتحك  المرحلة ا

فيها يام لها  ور غير واضح وخيي ففي التفاثير علفى ال تفاذل خاصفة ام يفه مفن العفزو والدافعيفة لهنمفاز اثحتفت الدرسفاا ارتحفاله  

 بكثير من المتغيراا   
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 :الدراسة أهم نتائج

 :عد  من ال تاذل من أهمها اسة إلىتوصلت الدر

مقياس الدافعية لهنمفاز ( بين يل من مقياس العزو السححي و4041عد  وجو  عهقة ذاا  اللة إحصاذية ع د مستوى  اللة   -1

  للاالحاا الموهوباا

افعية لهنمفاز مقياس الدس العزو السححي و( بين يل من مقيا4041عد  وجو  عهقة ذاا  اللة إحصاذية ع د مستوى  اللة   -0

  للاالحاا العا ياا

ا حفول العا يفابفين الاالحفاا الموهوبفاا و العي ة( الستماباا 4040ال توجد فروق ذاا  اللة إحصاذية ع د مستوى  اللة   -4

 المقياس يكل  أبعا  مقياس العزو السححي و

 ( الستماباا العي ة حول مقياس الدافعية لهنماز 4040 ال توجد فروق ذاا  اللة إحصاذية ع د مستوى  اللة  -1

 التوصيات : 

 ب ا  على ال تاذل السابقة تقد  الدراسة التوصياا التالية : 

من المه  الترييز على  راسة الموانا الوجدانية بصورة ايحر واعمق على المستوى العربي خصوصا ام الغرب سحقونا  -1

 في ذلك   

 جدانية في برامل الرعاية والحيئة التعليمية  االهتما  بالموانا الو -0

 على المعلمين ام يدربو لهبه  على تيسير ال ماح واليشل باريقة سليمة  -4

 زيا ة الححث في انمال العزو على عي اا عمرية مختلية    -1

 

 لمراجع ا

 : المراجع العربية :أواًل 

     0442 سيكولوجيا الدافعية واالنيعاالا   محمد محمو  ب ي يونس   1

    العل  واأليمام لل شر والتوزيد  0449األسرة واألب ا  الموهوبوم  يتور للعت محمد ابوعوف  0

   مقال م شورةالدافعية والتعل  عاذشة علي جحر إل ثاني   4

 راسة   1881قياس  افعية االنماز الدراسي على الحيئة السعو ية   محمد معما الحامد مملة رسالة الخليل العربي    1

   09العد    شورةم

 (    افعية التعل  لدى الالحة وعهقتها بحع  العوامل  0440فيصل محمو    -غرايحة (   أحمد يوسف –  قواسمة   0

  راسة م شورة      0440ي اير  -األسرية  مملة العلو  التربوية   العد  السابد
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من لهب ولالحاا المرحلة الثانوية لمدي ة أبها الم اخ المدرسي وعهقته بدافعية االنماز ومستوى الاموح لدى عي ة   1

     راسة م شورة  0441  28 :عحدهللا له الصافي مملة رسالة الخليل العربي العد 

العهقة بين  افعية االنماز واالتما  نحو ما ة الرياضياا   الش اوي عحد الم ع  الش اوي زيدام  مملة رسالة الخليل العربي   2

   م شورة بحث  1898   08العد 

عزو ال ماح واليشل وعهقته بدافعية االنماز  راسة على لهب المامعة المتيوقين والمتاخرين  راسيا بمدي ة ابها   :عحدهللا   9

    راسة م شورة  0441  28له الصافي مملة جامعة ا  القرى  العد 

   http://www.mawhiba.org/AboutUs/Pages/AboutPortal.aspxبوابة موهحة االلكترونية   8

الحيئية األسرية وعهقتها بدافعية االنماز لدى التهمي  المتيوقين والعا ين نما  عدلي توفيق المملة العلمية بكلية التربية مملد   14

  راسة م شورة 0444العد  األول ي اير  18

    0444ماز   عحد اللايف محمد خليية    ار غريا   لاابعة وال شر والتوزيد القاهرة الدافعية لهن  11

المامعة  -ابتداذي خالد ابوندى  1- 0التيكير اإلبداعي وعهقته بكل من العزو السلحي ومستوى الاموح لدى تهمي    10

 محافظة رفحا -اإلسهمية 

لي  بمساعدة الحاسوب بلغة فيمول بيسك على التحصيل في الرياضياا أثر استخدا  التع -ابوزعرور   رنا حمدهللا  رويش   14

 و افد االنماز االني والمؤجل لالحة الصف السابد االساسي في مدي ة نابلس 

 ار المسرة لل شر والتوزيد  -الاحعة االولى   -أرشا  الموهوبين والمتيوقين  -  0411أبو اسعد   احمد عحداللايف     11

 االر م  -والاحاعة   عمام 

عمام  - ار الثقافة  -( ارشا  الموهوبين والمتيوقين 0440  يريقر   لي دا سلير مام(  ترجمة العزة   سعيد حس ي     10

 الاحعة االولى 

العهقة بين  افعية االنماز ومريز الضحط وأثرهما على التحصيل لدى للحة الصف األول  -   0411الشوامين   سليمام     11

 تحوك بالمملكة العربية السعو ية جامعة مؤتة الثانوي في م اقة 

  (  العهقة بين مريز الضحط ومتغيراا أخرى ذاا عهقة لدى للحة الدراساا العليا في يلية 0442  أف ام     روز   12

  111-114(  ص ص: 1(  عد    10التربية في جامعة ال ماح الول ية مملة المامعة اإلسهمية في غزة   مملد  

 ومريز الضحط لدى عي ة مصرية من الراشدين بحوث في الصحة ال يسيةااليتئاب   19

اليروق في مريز التحك  وميهو  ال اا بين   ( 0411  أحم  محم  الحسم   ش ام   -فالمة أحم  علي أحم    أ و    18

   4المملة العربية لتاوير التيوق العد  الموهوبين والعا يين من تهمي  مرحلة االساس 

 مريز الضحط ومتغيراا أخرى ذاا عهقة لدى للحة الدراساا العليا في يلية التربية في جامعة ال ماح الول ية العهقة بين  04

  111-114(  ص ص: 1(  عد    10  (  مملة المامعة اإلسهمية في غزة  مملد  0442    أف ام  روز    أ    

راذي و افعية اإلنماز لدى األليال ذوي صعوباا التعل  العهقة بين ميهو  ال اا الق   2008   أحمد   نرمين محمو     01

  بالحلقة األولى من مرحلة التعلي  األساسي جامعة القاهرة معهد الدراساا التربوية قس  عل  ال يس التربوي ماجستير 

رنه بين الح ين التحصيل الدراسي في ضو   افعيه االنماز ووجهه الضحط    راسة مقا -  ( 1890  تريي   ام ه عحد هللا     00

  لدي بع  لهب المرحله الثانويه في  وله قار عين شمس الح اا عل  ال يس التعليمى ماجستير فى التربيه 

http://www.mawhiba.org/AboutUs/Pages/AboutPortal.aspx
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سي  ارلل امماالمي ( في رلخا/اخلي   الل   الضحز اكرم  - ( 0410،، م يزلم اح   ة ، حيل  هي م ازحور      م ص  04

  لساحد ما يي     العة و االجتماعية اس مملة العلو  اإلنسانيلقياو  ولرق ايهال 

مركز الضحل ال اخلي  _التعلي  الخارمي وعهقته حاتماهاا المعلميم  حو مه ة    راسة   ( 0444  زيا  اميم    حركاا   01

  تحليل  ية مقار ة :ال ولية حيم معلمي الم ارس الحكومية وم ارس وكالة الغوث  * حر امل الترحية  مامعة الق س الميتوحة

 مركز لولكر    

  ( عهقة توقعاا لل ماح واليشل بأساليا عزو العمز المتعل  لدى لهب  0444باحكي    شهرزا  ب ت أحمد صالح    00

 ولالحاا جامعة ا  القرى في مدي ة مكة المكرمة  

التربويين في  دين،دى المرش،ة ل،موقد الضحط وعهقته بمتغير الم س وس واا الخدم (  0414  شهرزا  محم      شهاب   01

 مريز محافظة ني وى  راساا تربوية  الع   العاشر  

  مريز التحك  وعهقته بالتحصيل الدراسي وأثر  افد اإلنماز علي ه   العهقة - ( 0441 عيا    أمي ة محمد علي بن     02

 رسالة  الماجستير(  

ل ى األكا يمي للحة كلية العلو  الترحوية في ل ( مركز الضحل وعهقته حمستوى التحصي  0448   خال  محم  سليمام ح ي   09

 الحيا  ل مامعة آ

 اإلنماز الدراسي بدافد األيا يمي واليرع ال اا فاعلية عهقة 141والعشروم  الثالث العد  وال يسية التربوية الححوث مملة  08

 المامعية لومعم يلية / التاحيقية الحلقا  جامعة/ سال  خليف رفقة .المامعية   عملوم يلية لالحاا لدى

جامعة  -وجهة الضحط وبع  المتغيراا ال يسية المرتحاة به  -  1892-جابر  جابر عحدالحميد   ييانيي   عه  الدين   44

 111قار مريز الححوث التربوية 

أثر برنامل إثراذي صييي للموهوبين على -  ( 0448  إبراهي   أسامة محمد عحد المميد   المغيمام   عحدهللا محمد     41

 بحث م شور  -ساليا العزو ومهاراا اتخاذ القرار وال يا  الوجداني لدى الالحة الموهحين أ

أثر نموذج تسريد تعلي  العلو  على التحصيل و افد اإلنماز وميهو  ال اا وقلق -(0442 أبوحملة أمل أحمد شريف   40

 االختحار لدى للحة الصف السابد في محافظة قلقيلية

مدى فاعلية برنامل إرشا ي في ت مية  افعية اإلنماز ل وي صعوباا التعل  -(0444 بن سعيد   الغامدي ناجي بن عحدهللا  44

 األيا يمي بالمرحلة االبتداذية بمحافظة جدة

 الخمل وعهقته بتقدير ال اا ومستوى الاموح لدى المعاقين بصريا-(0414 شعحام عحدربه علي   41

يي و افعية االنماز لدى عي ة من المرشدين المدرسيين بمراحل الرضا الوظي-(0449 الخيري حسن بن حسين بن عااس   40

 التعلي  العا  بمحافظتي الليث والق ي ة

( لدى لهب الدراساا moodleفاعلية مقرر الكتروني لت مية مهاراا استخدا  نظا  موو ل -(0414 محمد نحيل السيد   41

 العليا وأثر  على التحصيل المعرفي والدافعية لإلنماز

 حمو  عحدالحلي   حس ي م  42

تقدير ال اا وعهقته بالتحصيل الدراسي لدى المراهقين المحصرين والمراهقين المكيوفين  راسة -(0410 تونسية يونسي   49

 تيزي وزو والمزاذر العاصمة-ميدانية بواليتي
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    مشكهته  "    ( المتيوقوم عقليا " خصاذصه  ايتشافه    تربيته0441 سليمام عحدالرحمن سيد أحمد صيا  غازي     48

 القاهرة   -مكتحة زهرة الشرق  -

التيكير اإلبداعي وعهقته بكل من العزو السححي ومستوى الاموح لدى تهمي  الصيين -(0441 أبوندي خالد محمو    14

 الخامس والسا س االبتداذيين

 القاهرة  - ار غريا لل شر والتوزيد -الدافعية لإلنماز- (0444 خليية عحداللايف محمد   11

 مدى تماسك العحي يرة القد  وعهقته بانمازه  في الدوري اليلساي ي الممتاز- جابر رمزي رسمي                 (  10

أثر استخدا  التعلي  بمساعدة الحاسوب بلغة فيموال بيسك على التحصيل في -(0444 ابوعزوز رنا حمدهللا  رويش   14

 لسابد األساسي في مدي ة نابلسالرياضياا و افد االنماز اآلتي والمؤجل لالحة الصف ا

 مقدمة في الموهحة واإلبداع- صححي تيسير       (  11

التيكير العقهني والتيكير غير العقهني وميهو  ال اا و افعية اإلنماز - الغامدي غر  هللا بن عحدالرزاق بن صالح     (  10

 ة وجدةلدى عي ة من المراهقين المتيوقين  راسيال والعا يين بمدي تي مكة المكرم

أنمال العزو السححي لل ماح واليشل لدى الالحة - غحاري ثاذر أبوش دي يوسف أبوشعيرة خالد جرا اا نا ر      (  11

 المامعيين في ضو  متغيري الم س وحرية اختيار التخصص

التلكؤ األيا يمي وعهقته بالدافعية لإلنماز والرضا عن الدراسة لدى لهب جامعة -(0449 أحمد عاية عاية محمد سيد   12

 الملك خالد بالمملكة العربية السعو ية

أنمال العزو وعهقتها بال مط السلويي أ/ب(بحث ميداني مقارم بن فئاا عمرية مختلية في -(0440 حسونة غالية العشا   19

 ي  مشق ورييهامحافظت

أنمال العزو السححي التحصيلي وعهقتها بالم س والتحصيل الدراسي لدى - الاحام محمد خالد نشواتي عحدالمميد   (  18

 للحة الس ة االولى بمامعة اإلماراا العربية المتحدة

 يرة المحاشرةالعزو السححي لحع  أنمال جراذ  األحداث وعهقتها باالنتحا  وال ا-(0444 مصايى علي احمد سيد   04

أثر الحرامل اإلثراذية الصييية للموهوبين على اساليا العزو السححي ومهاراا اتخاذ -(0449 عحدالمميد أسامةمحمد   01

 القرار لدى الاهب الموهوبين السعو يين

 

   ( نظرياا التعل  والتعلي     ار اليكر   الاحعة االولى   عمام   االر م 0440  قاامي   يوسف محمو      00

العهقة بين ميهو  ال اا القراذي و افعية اإلنماز لدى األليال ذوي صعوباا التعل  بالحلقة األولى من مرحلة التعلي    04

 نرمين محمو  أحمد  2008األساسي جامعة القاهرة معهد الدراساا التربوية قس  عل  ال يس التربوي ماجستير 

ط   راسه مقارنه بين الح ين لدي بع  لهب المرحله الثانويه التحصيل الدراسي في ضو   افعيه االنماز ووجهه الضح  01

   1890في  وله قار ام ه عحد هللا تريي عين شمس الح اا عل  ال يس التعليمى ماجستير فى التربيه 

 جامعة/ .المامعية   عملوم يلية لالحاا لدى اإلنماز الدراسي بدافد األيا يمي واليرع ال اا فاعلية عهقة سال  خليف رفقة  00

 المامعية عملوم يلية / التاحيقية الحلقا 

  141والعشروم الثالث العد  وال يسية التربوية الححوث مملةالعزو السححي وعهقة بدافعية االنماز   01
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عهقة  افعية االنماز بموضد الضحط   ومستوى الاموح والتحصيل الدراسي لدى لهب مؤسساا التعلي  العالي بالسو ام   02

- 1العد   -المملة العربية لتاوير التيوق  -الخليية   عمر هاروم  -قمحيل   يحشور يويو  -حمد الحسن   سال  هحة م

   المملد الثالث 0410

 الس حالي مصايى السيد -الثانوية   المرحلة لهب لدى بال يس الثقة االختحار ومستوى قلق بمستوى وعهقته اإلنماز  افد  09

 األزهر اإلعاقة جامعة ممال في تربوي باحثة باحث نيسي العقحاوي باحث السميد عحد أحه -  علي إسماعيل عمر- 

 عشر  الثامن المملد (اإلنسانية الدراساا سلسلة) اإلسهمية المامعة والتعلي  مملة التربية وزارة والتعلي  التربية وزارة

 0414 يونيو 212 ص - 194 ص الثاني  العد 

 في معام مدي ة في األساسي العاشر للحة الصف من عي ة لدى األيا يمي والتحصيل األيا يمية الداخلية الدافعية بين العهقة  08

 عحد خالد .  و العلوام فهح أحمد .  /ISSN 1726-6807, http://www.iugaza.edu.ps/ara/research األر م

 لهل بن الحسين التربوية جامعة العلو  العاياا يلية الرحمن

اذي قاذ  على االلعاب ال يية في تاوير مهاراا المشكها والدافعية لهنماز لدى الالحة المتيوقين في فاعلية برنامل اثر  14
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