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 :ملخص
ى الكشف عن مستو كفايات التعلم �جتما�
 الوجدا�ي، وال��وض إ��ا�ا�
 	دف البحث 

س املتفوق8ن للعلوم والتكنولوجيا، وطلبة 01ادي.- لدى  س الثانو>ة العامة ومدا راملدا الكشف ر

 
ق بي��ما @ عن �سGام ضافة إ�� الكشف كفايات التعلم �جتما�
 الوجدا�ي، باإلوعن الفر

سة والنوع والصف، والعمر، ومحل الJسI- لكفايات التعلم �جتما�
 الوجدا�ي و رنوع املد

ك @
 البحث Pقامة، وعدد أفراد 1سرة  . طالب وطالبة) 916(ر@
 التJبؤ بال��وض 01ادي.-، وشا

مقياس ال��وض ، و) Ee&Zhou  ,2012(مقياس كفايات التعلم �جتما�
 الوجدا�ي وتم استخدام 

ىوكشفت النتائج عن توفر مستو   rعر>ب الباحثت8ن،) b,a2008, Marsh& Martin(01ادي.- 

 لدى أفراد العينة، و0انت 	ناك  التعلم �جتما�
 الوجدا�ي، وال��وض 01ادي.-مرتفع لكفايات

ق ذات داللة إحصائية ب8ن متوسطات كفايات التعلم �جتما�
 ال س وفر روجدا�ي لدى طلبة املدا

س املتفوق8ن، كما أسGمت  س املتفوق8ن للعلوم والتكنولوجيا لصا�z مدا ا رالثانو>ة العامة ومد ر ر


ة الذاتية واتخاذ القرار : ثالث كفايات للتعلم �جتما�
 الوجدا�ي } رالو�
 الذاrي وPدا

محل Pقامة وعدد سة والنوع و ل، باإلضافة إ�� نوع املد واملسؤ  أفراد 1سرة @
 التJبؤ بال��وض رو

  .01ادي.-، وتم مناقشة النتائج وأ	م التوصيات ال��بو>ة والبحثية

س املتفوق8ن للعلوم : اللمات املفتاحية رالتعلم �جتما�
 الوجدا�ي، ال��وض 01ادي.-، مدا

س الثانو>ة العامةوالتكنولوجيا   .ر، مدا



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة نايري، )1(، الجزء )193: (العدد

 

 

131 

Social-emotional learning competencies and 

academic buoyancy among students of general 

secondary and STEM schools in the light of some 

demographic variables 
Somaya Shokry Mohammed Mahmoud

1
, Amal Mohamed Ahmed 

Zayed
2 

1Department of Educational psychology- College of Education- 
Minia University 
2
Department of Educational Psychology, College of Education, 

Kafrelsheikh University. 
1Corresponding author E-mail: ssmohammadhm3@gmail.com 

Abstract 
The current research aimed to reveal the level of social-emotional 

learning competencies and the academic buoyancy of public high schools 

and STEM schools’ students and to reveal the differences between 

them in social-emotional learning competencies, in addition, to reveal 

the relative contribution of social-emotional learning competencies, 

school type, gender, grade, age, place of residence, and the family size in 

predicting academic buoyancy. Nine hundred and sixteen students 

participated in the study. The social-emotional learning competency 

scale (Zhou & Ee, 2012) and the academic buoyancy scale (Martin & 

Marsh, 2008a, b) were translated into Arabic by current researchers 

were applied. The results revealed that students in the public high 

schools and STEM schools had a high level of social-emotional learning 

competencies and academic buoyancy. Moreover, there were statistically 

significant differences between the social-emotional learning 

competencies for students in public high schools and STEM schools in 

favor of the latter. Furthermore, self-Awareness, self-management, 

responsible decision-making, school type, gender, residence, and family 

size predicted academic buoyancy. Finally, the results and the most 

important educational and research recommendations were discussed.  

Keywords: Social-Emotional learning Competencies, Academic buoyancy, 

general Secondary and STEM Schools.  
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  :مقدمة البحث

، و>مثل املتفوقو جو	ر 	ذه ال��وة، نظـرا  نrعد ال��وة ال�شر>ة }
 ال��وة ا�قيقية للدو ُل ُ

@ـــ
 مواجGـــة تحــــديات العـــصر ا�ـــديث، 1مــــر الـــذي يـــضع ع�ـــ� عــــاتق علمـــاء ال��بيـــة وعلــــم  	م  رلـــدو
عـــاي��م  لية @ـــ
 الكـــشف عـــن املتفـــوق8ن، ��ـــدف  اضـــ�
 املنـــا�� التعليميـــة املـــسؤ رالــنفس و و وتقـــديم و

ـــائل املمكنـــــة الســـــ�ثمار طاقـــــا��م واملـــــ��- ��ـــــم قـــــدما لرفعـــــة أوطـــــا��م، ول�ـــــي يـــــتم 	ـــــذا  ًأفــــضل الوســ ُ

�ســـ�ثمار ع�ـــ� الوجـــھ 1مثـــل فيجـــب أن يتحقـــق الت�امـــل @ـــ
 عمليـــة الـــتعلم بـــ8ن ا��وانـــب املعرفيـــة 
قـــوف و�جتماعيــة والوجدانيـــة والنفـــسية، والـــذي يتطلـــب عمليـــة تقيـــيم مـــستمر لGـــذه ا��وانـــب للو

  .رع�� نقاط القوة والقصو @
 أي م��ا ومن ثم rعديلھ وتقو>مھ

ـــالم املتقـــــدم ــــدو العــ ـــ- تحتـــــل مركـــــز لوإذا 0ـــــان �	تمـــــام بـــــاملتفوق8ن الـــــشغل الـــــشاغل لـ  ال¤ــ
ة @
 ذلك أك�� شدة وا�احا بالJسبة للدو 1قل تقدما، وال¤- ¥عد �	تمام  ة؛ فان الضر ُالصدا ً ل ر ور

ق النجـاة، ونقطـة �نطــالق لبنـاء قواعـد	ا العلميـة @ـ
 مختلـف مجــاالت بـاملتفوق8ن بالJـسبة لGـا طـو
الJشاط �Pسا�ي، وال©اق بركب التقدم ومجتمع املعرفة الذي ¥ستلزم طاقات ¨شر>ة ذات نوعية 

ـــا ). 2004القر>طـــــي،(خاصـــــة  ــــة بالJـــــسبة للفـــــرد، فف¬�ــ وrعـــــد املرحلـــــة الثانو>ـــــة مرحلـــــة rعليميـــــة حرجـ
ُ

ات ف واملGا ريك�سب املعا  و�تجا	ات ال¤- تمكنھ من اختيار املـسار التعلي.ـ- ومـن ثـم املـسار املـ- ر
َ

ة ال��بيـــة والتعلـــيم ا	تمامـــا خاصـــا بطلبـــة الثانو>ـــة العامـــة . الـــذي يـــرتبط بـــھ طيلـــة حياتـــھ ا وتـــو�
 و
َ َ

ر ز
	م الرافد 1و و1سا±ـ�- ل©�امعـات، ومـن ثـم لـسو العمـل، ولـذا تـم تطـو>ر نظـام التعلـيم  قباعتبا ل ر

س املتفـــوق8ن للعلـــوم والتكنولوجيـــا @ـــ
 مـــد س الثانو>ـــة العامـــة مـــن ناحيـــة وإ�ـــشاء مـــدا را  Scienceر
Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) . ىو>ـرWilliams (2011) س  أن رمــدا

STEM  ــــ��اســـــية، ��ــــدف إ رمحــــو 1ميـــــة التكنولوجيــــة، وتJــــشيط ب¼ئــــة الـــــتعلم وتحــــس8ن املنــــا�� الد
غبــــة امل >ــــادة ثقــــ��م رواشــــعال  نــــة و زتعلمــــ8ن للتقــــ¾�- و�ستكــــشاف، وrــــ½�يعGم ع�ــــ� التفك8ــــ� بمر و

ح ا��ماعـة، وrعز>ـز التعلـيم  >�Àم ع�ـ� التوجيـھ الـذاrي مـن خـالل العمـل @ـ
 فر>ـق بـر وبأنفـسGم، وتـد ر
ــــم، و>جعلGـــــم أك�ـــــ� حماســـــا تجـــــاه  اســـــية ذات معÃـــــÂ لGـ ـــواد الد القـــــائم ع�ـــــ� التجرÄـــــة ممـــــا يجعـــــل املــ

ً
ر

سالتصميم و�بت�ار،   . ةر مما ¥سGم @
 خفض معدل ال�سرب من املد

وrعـد كفايــات الـتعلم �جتمــا�
 الوجــدا�ي 
ُ

Social-Emotional Learning Comptences 
ات القــر ا�ــادي والعــشر>ن طبقــا لتقر>ـر املنتــدى �قتــصادي العــال.- للتعلــيم، حيــث  إحـدى مGــا

ً ن ر
ات ال½Ëــصية، وال¤ــ- تمكـــن الفــرد مــ ُتــم تــصJيفGا ضــمن املGـــا

ن كيفيــة مواجGـــة التغ8ــ�ات @ــ
 بيÌتـــھ ر
)2015, World Economic Forum(،عكـسr ة الفــرد  حيــث ر كفايـات الـتعلم �جتمــا�
 الوجـدا�ي قـد

ة الوجدان والتعامل بفاعلية مع Ðخر>ن واملواقف اËÏتلفة، مما يـؤثر ¨ـش�ل  رع�� فGم الذات وإدا
  ). e E& Zhou ,2012(رإيجاÑي ع�� تطو حياتھ 01اديمية وال½Ëصية 

ن أن الطـالب الــذين يتمتعـو بقــدر مناســب مـن كفايــات الــتعلم Zins et al. (2004)ىو>ـر 
 
ا��م التعليميـــة وأفـــضل أداء @ـــ �جتمـــا�
 الوجـــدا�ي أك�ـــ� وعيـــا ومثـــابرة وثقـــة بأنفـــسGم ¨ـــشأن قـــدً ر

ً

��م ع�ــ�  ة ضــغوطGم وتنظــيم أنفــسGم ¨ــش�ل أفــضل @ــ
 عملإرا��وانــب 01اديميــة نظــرا لقــد Gــم، ردا
ات التواصل ¨ش�ل  لة ¨شأن rعلمGم، وتمك��م من استخدام مGا ات مسؤ ��م ع�� اتخاذ قرا روقد ر ور

ىلــذا فالكــشف عــن مــستو كفايــات الــتعلم �جتمــا�
 الوجــدا�ي . فعــال، ومواجGــة وحــل مــشكال��م
نـة مـستو 	ـذه س املتفـوق8ن للعلـوم والتكنولوجيـا ومقا س الثانو>ة العامة ومـدا ىلدى طالب املدا ر ر  ر

ل8ن وال��بو>8ن معلومات عن مدى اك�ساب الطالب لGا @
 	ذه  والكفايات @
 0ل م��ما، يقدم للمسؤ
مة لدعم وتطو>ر 	ذه الكفايات لد�Òم   . زاملرحلة املGمة، واتخاذ Pجراءات الال
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و>واجــــھ طلبــــة الثانو>ــــة العامــــة العديــــد العديــــد مــــن التحــــديات 01اديميــــة اليوميــــة ن�يجــــة 
ات ج اســة مقــر رد تفــاع توقعــات الوالــدين ر رديــدة ومتنوعــة، كمــا يواجGــو ضــغوطا نفــسية ن�يجــة ا ن

ة امــتالكGم ملــستو جيــد مــن ال��ــوض  جات، ومــن ثــم تــأrي ضــر ىا�Ëاصــة با�ــصو ع�ــ� أع�ــ� الــد رل ور
يمكـ��م مـن مواجGـة التحـديات 01اديميـة اليوميـة وا�فـاظ ع�ـ�  01Academic Buoyancyـادي.- ِ

  . واصلة الس�
 نحو تحقيق أ	دافGمحالة إيجابية تدفعGم مل

ُو×عد ال��وض 01ادي.- أحد املتغ�8ات النفسية Pيجابية املGمة للطلبة @ـ
 جميـع املراحـل، 

ة الطالب ع�� التغلب بنجاح ع�� �نت�اسات ألنھ يمثل نة 01اديمية اليومية، و×عرف بأنھ قد ر املر ُ و
ـــــة اليوميــــة، مثـــل والتحـــديات والــــشدائد ال¤ــــ- تــــواجGGم @ـــ
 ا�يــــاة 1 جــــات لا�ــــصو ع�ــــ� 0اديميـــ رد

ســـــية وتــــزامن مواعيـــــد تقـــــديمGا والـــــضغوط  ات، وrعـــــدد الواجبـــــات املد ـــض املقــــر رمنخفــــضة @ـــــ
 ¨عــ ر
ات خاصة @
 ظل التوقعات �جتماعية والذاتية املرتفعة لألداء  Comeford) راملرتبطة بأداء �ختبا

et al., 2015).  

ـــا�
 الوجـــــدا�ي للطــــالب، و>ــــرتبط ال��ـــــوض 01ــــادي.- بكفا  تلعـــــبحيـــــث يـــــات الـــــتعلم �جتمـ
ئ¼ـسا @ــ
 تطــو>ر ال��ـوض 01ــادي.- للطـالب؛ فعنــدما ¥ــستمع  ا  العالقـات بــ8ن املعلمـ8ن والطــالب دو

ً
ر ًر

��ا فــان ذلــك ¥ــ½�عGم ع�ــ� التغلــب ع�ــ� النكــسات  جGــات نظــر	م و>قــدر اء طال��ــم و واملعلمــو آل و ر ن
 ع�ـــ� ال��ـــوض 	معـــم املعلمـــ8ن الســـتقاللية الطـــالب يحفـــزدوالتحــديات ال¤ـــ- rعيـــق rعلمGـــم، كمـــا أن 

ـــة الوجدانيــــة وال¤ــــ- تجعــــل الطــــالب مزد	ـــــر>ن 01ــــادي.-،  و×عمــــل ع�ــــ� تطــــو>ر الكفايــــات �جتماعيــ
 وقد تم استخدام ، .) Marsh& Martin ; 2014, Furrer et al; 2015, .Collie et al ,2009(أ0اديميا

�الزغIـــــ-، (جتمــــا�
 الوجـــــدا�ي لتحـــــس8ن ال��ــــوض �0ـــــادي.-التــــدخل القـــــائم ع�ــــ� كفايـــــات الـــــتعلم 
، وتـــم اعتبـــار ال��ـــوض 01ـــادي.- متغ8ـــ�ا وســـيطا بـــ8ن الـــتعلم �جتمـــا�
 الوجـــدا�ي و1	ـــداف )2018

ً ً

س الثانو>ـة  ،  إال أنـھ @ـ
 حـدود (Azemi et al., 2021)رال½Ëصية املفضلة لدى عينة من طلبة الـدا
اسة  حاولت الكشف عن �سـGام الJـسI- لكفايـات الـتعلم �جتمـا�
 رعلم الباحثت8ن ال توجد أي د

الوجـــدا�ي اËÏتلفـــة @ـــ
 التJبـــؤ بـــال��وض 01ـــادي.-، ومـــا إذا 0انـــت جميـــع الكفايـــات أو ¨عـــضGا من�ئـــا 
جو	ر>ا بال��وض 01ادي.-

ً
ونظـرا أل	ميـة 	ـذه املعلومـات عنـد تخطـيط بـرامج التـدخل القـائم ع�ـ� . 

ً

ة كفايــات الــتعلم �جتمــا� ر
 الوجــدا�ي لتحــس8ن ال��ــوض 01ــادي.-، حيــث يJبàــ
 أن rعطــى 0ــل مGــا
أ	ميـة �ـس�ية @ـ
 بــرامج التـدخل بنـاء ع�ـ� �ــسبة إسـGامGا @ـ
 تفـس�8 ال��ــوض 01ـادي.-؛ فـإن البحــث 
ا�ــــا�
 �Òـــــدف إ�ـــــ� الكــــشف عـــــن �ســـــGام الJــــسI- لكفايـــــات الـــــتعلم �جتمــــا�
 اËÏتلفـــــة @ـــــ
 التJبـــــؤ 

س املتفـــوق8ن للعلـــوم والتكنولوجيـــا بـــال��وض 01ـــادي.- لـــدى  س الثانو>ـــة العامـــة ومـــدا رطلبـــة املـــدا ر
STEM.   

ـــھ مــــن املتغ8ــــ�ات املن�ئــــة ب�ــــ�ك  وتتــــzâ أ	ميــــة ال��ــــوض 01ــــادي.- @ــــ
 املرحلــــة الثانو>ــــة، 0ونـ
ســة وخاصــة @ـ
 املنــاطق منخفـضة املــستو �قتــصادي  اسـة وال�ــسرب مـن املد ىالطلبـة ملقاعــد الد ر ر

ا و�جتمـــا�
، ملـــا لـــھ  ا±ـــ�-، أمـــا الطلبـــة الـــذين يمتل�ـــو قـــد رمـــن تـــأث�8 ع�ـــ� انخفـــاض التحـــصيل الد نر
ســـــية، وأك�ـــــ� اســـــتجابة  غبـــــة @ـــــ
 أداء واجبـــــا��م املد ـــ�  ـــن ال��ـــــوض 01ـــــادي.- ي�ونـــــو أك�ــ رمناســــبا مــ ر ن

َ

اسة  سة، ولد�Òم اعتقاد بأ	مية الد رللتعليمات، و×ستمتعو أك�� بأوقا��م @
 املد ر  Comeford et)ن
al., 2015) .  
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ىأن الطــالب الــذين يمتل�ــو مــستو مرتفــع مــن ال��ــوض 01ــادي.- ) 2019(تــضيف حلــيم و ن
يتمä8ون بالثقة بالنفس، و�نفتـاح، و�نـدماج 01ـادي.-، وت�ـو>ن عالقـات طيبـة مـع معلمـ¬�م، ممـا 

ــــن والــــــصعوÄات 01اديميــــــة، و>ــــــؤدي للنجــــــاح والتفــــــو ـــن .ق¥ــــــسGم @ــــــ
 مــــــواج��Gم للمحــ ـــم فمـــ  ومــــــن ثـــ
ر الكـــشف عـــ يالـــضر ن الفئـــات ال¤ـــ- تحتـــاج وÑـــشدة لل��ـــوض 01ـــادي.-، ح¤ـــÂ يـــتم تخطـــيط بـــرامج و

ــــ�ات  ـــر املتغ8ــــ ـــ� بحــــــــث أثـــــ إ�ــــ ــــة  ـــ�ز ا�اجــــ ـــة 1ك�ـــــــ� اســــــــتحقاقا، و	ــــــــو مـــــــا يåـــــ ــــــا للفئـــــ ـــو>ر وتوج¬�Gــ التطــــ
ً

ســة، و النــوع والــصف، والعمــر، ومحــل Pقامــة، وعــدد أفــراد رالديموجرافيــة املتعــددة مثــل نــوع املد

 ال��وض 01ادي1سرة@ -..  

  :مشلة البحث

rعد 
ُ

نكفايات التعلم �جتمـا�
 الوجـدا�ي أحـد متطلبـات العمـل والتكيـف @ـ
 القـر ا�ـادي 
ـــراد، والســــــيما املتفــــــوق8ن مــــــ��م، فع�ــــــ� الــــــرغم مــــــن أ��ــــــم  ــــع 1فـــ ني�ــــــسمو والعــــــشر>ن بالJــــــسبة ��ميــ

لعــص�ية إال باالسـتقرار العــاطفي و�ســتقاللية الذاتيــة، وأ��ــم أقــل عرضــھ لالضــطرابات الذ	نيــة وا
املعايطــة (أنــھ مــن املتوقــع أن يواجGــوا صــعوÄات وجدانيــة ومــشكالت اجتماعيــة أك�ــ� مــن العــادي8ن 

لية ). 2007، ــــو املــــــسؤ ـــة حــ ــــ� الــــــرغم مــــــن أن املتفـــــوق8ن يتم8ــــــäون بــــــامتالكGم مفـــــا	يم متقدمـــ ووع�ـ ل
ولــــد�Òم ن�جتماعيـــة وديناميـــات ا��ماعـــة والتفاعـــل �جتمــــا�
 وال يخـــشو �خـــتالف مـــع Ðخـــر>ن، 

ن حـدة @ـ
 املـزاج وحـساسية  ة ع�� ت�و>ن صداقات مع من 	م أك�å م��م سـنا؛ إال أ��ـم يظGـر والقد ً
ر

كما ذ	ب ¨عض الباحث8ن إ�� أن املتفـوق8ن يتم8ـäون @ـ
 ا��وانـب ). 2011أبو أسعد ،(تجاه Ðخر>ن 
رالعقلية و�بداعية و×عانو @
 ¨عض 1حيان من قصو @
 ا��وانب �نفعالية وض ة ع�� ن رعف القد

ــــل انفعــــــاال��م الذاتيــــــة وانفعــــــاالت Ðخــــــر>ن  ـــات ذات الطــــــا¨ع �نفعــــــا�
 مثــ معا��ـــــة وتج8Gــــــä املعلومـــ
>ــد، 2005ع�اشـــة، (املعرفيــة  نوÑـــش�ل عــام فـــإن طلبــة املرحلـــة الثانو>ــة قـــد ينــدمجو @ـــ
 ). 2014ز؛ 

ثر ع�ـــ� تحقيـــق املGـــام املعرفيـــة ن�يجـــة صـــعوÄة املرحلـــة ع�ـــ� حـــساب �1ـــشطة �جتماعيـــة؛ ممـــا يـــؤ
ان @
 النمو، ومن ثم فGناك حاجة للكـشف عـن مـستو كفايـات الـتعلم �جتمـا�
 الوجـدا�ي  ىالتو ز
ق بــــ8ن  ولـــدى جميــــع طلبــــة 	ــــذه املرحلــــة ســــواء املتفــــوق8ن أو العـــادي8ن، ومــــن ثــــم الكــــشف عــــن الفــــر

ن، ىالفئتـــ8ن، حيـــث يجـــب التحقـــق مـــن مـــستو كفايـــات الـــتعلم �جتمـــا�
 الوجـــدا�ي لـــدى املتفـــوق8
ألن تلـــك الكفايـــات rعـــد مفتاحـــا وعـــدم اقتـــصار �	تمـــام ��ـــم ع�ـــ� ا��انـــب املعر@ـــ
 @ـــ
 ال½Ëـــصية، 

ً ُ

  . (Paolini,2020) لالستعداد الوظيفي

>ة  للطلبــة @ـ
 املرحلــة الثانو>ـة 0ــي يتمكنــوا  ورو×عـد ال��ــوض 01ـادي.- أحــد املتغ8ـ�ات الــضر ُ

ســية، حيـــث يواجGــو اســـة، رمــن مواجGـــة التحــديات اليوميـــة املد ر مـــشكالت متعلقــة ب�ـــشعيب الد ن
ات حـــــــو اختيـــــــار  ــــــاذ قـــــــرا ـــــ
 حاجـــــــة التخـ ــــــرة، و>جـــــــدو أنفـــــــسGم @ــ اســـــــية ألو مـ اســـــــة مـــــــواد د لود ن رل ر ر
ىالتخــــصص، وتلبيــــة توقعــــات الوالــــدين واملعلمــــ8ن،  ومــــن ثــــم فGنــــاك حاجــــة للكــــشف عــــن مــــستو 

ـــدود علـــــ م البـــــاحثت8ن ال��ــــوض 01ـــــادي.- لـــــدى طلبــــة الثانو>ـــــة العامـــــة @ــــ
 الب¼ئـــــة املـــــصر>ة، ففــــي حــ
 
اســات ال¤ـ- حاولــت قيــاس مـستو ال��ــوض 01ـادي.- لــدى طلبــة املرحلـة الثانو>ــة @ــ ىاقتـصرت الد ر

اســة عبـد هللا  >ــة مــصر العرÄيـة ع�ــ� د س املتفــوق8ن أو العــادي8ن @ـ
 جمGو رمـدا لــدى عينــة ) 2021(رر
سة  رمن طلبة الصف 1و والثا�ي الثانو بمد ي ،  حيث أن نقطة �نطSTEMل الق �	تمام ر بالعبو

  . بأي متغ�8 }
 قياسھ

يوقـد بـ8ن 1دب النظـر أن ال��ـوض 01ـادي.- لـھ دو جـو	ر @ـ
 تكيـف الطـالب 01ــادي.-  ري
تباطا إيجابيا بكفايـات الـتعلم �جتمـا�
 الوجـدا�ي   &Martin)روالنف�ê- ¨ش�ل عام، وأنھ يرتبط ا

Marsh, 2006, 2008a,b, 2013; Miller et al. 2013)فإنـھ يمكـن اسـتخدام التـدخل ، ومـن ثـم 
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القائم ع�� كفايات التعلم �جتما�
 الوجدا�ي لتحس8ن ال��وض 01ـادي.-، ونظـرا لتعـدد كفايـات 
ً

التعلم �جتما�
 الوجدا�ي، فإنھ من املفيد تحديد 1	مية الJس�ية ل�ل كفاية @
 برامج التدخل، 
و	و ما ي�åز ا�اجة إ�� ترت¼ب 	ذه الكفايات تبعا إل

ً
  .سGامGا @
 التJبؤ بال��وض 01ادي.-

وع�� الرغم من أ	مية املتغ�8ات الديموجرافية كطر>قة سر×عة للكشف عن الفئات 1ك�� 
اسـات ال¤ـ-  ة @ـ
 الد اسـات الـسابقة أن 	نـاك نـد رحاجة للتدخل، فقد تب8ن مـن خـالل مراجعـة الد ر ر

وأن املتغ�8 الديموجرا@
 الوحيد الذي ا	تمت بتأث�8 املتغ�8ات الديموجرافية @
 ال��وض 01ادي.-، 
ق @ـ
 ال��ـوض وال¤ـ-  اسـات ال¤ـ- بحثـت الفـر و0ان محل ا	تمام البـاحث8ن 	ـو النـوع، إال أن نتـائج الد ر
اسـة ســابقة حاولـت الكــشف  Äة، و@ـ
 حــدود علـم البـاحثت8ن ال توجــد د رترجـع إ�ـ� النــوع 0انـت متــضا ر

P ســــة والنـــوع والــــصف، والعمــــر، ومحـــل قامــــة، وعـــدد أفــــراد 1ســـرة مجتمعــــة @ــــ
 رعـــن أثــــر نـــوع املد
س الثانو>ـــة العامـــة  س املتفـــوق8ن للعلـــوم والتكنولوجيـــارال��ـــوض 01ـــادي.- لـــدى طلبـــة املـــدا ، رومـــدا
  :ومن ثم يمكن صياغة مش�لة البحث @
 1سئلة التالية

س الثانو>ـــــة العامــــــة  .1 رمـــــا مـــــستو كفايـــــات الـــــتعلم �جتمـــــا�
 الوجــــــدا�ي لـــــدى طلبـــــة املـــــدا ى
س   املتفوق8ن للعلوم والتكنولوجيا؟رومدا

س  .2 ق ب8ن متوسطات كفايات التعلم �جتما�
 الوجدا�ي لدى طلبة املدا رما ما معنو>ة الفر و
س املتفوق8ن للعلوم والتكنولوجيا؟  رالثانو>ة العامة العادية ومدا

س املتفــــوق8ن  .3 س الثانو>ــــة العامــــة ومــــدا ـــة املــــدا ـــادي.- لــــدى طلبـ رمــــا مــــستو ال��ــــوض 01ـ ر ى
 م والتكنولوجيا؟للعلو

ســة والنــوع والــصف،  .4 رمـا مــدى �ســGام الJــسI- لكفايـات الــتعلم �جتمــا�
 الوجــدا�ي ونـوع املد
س  روالعمـر، ومحــل Pقامــة، وعــدد أفــراد 1ســرة @ـ
 التJبــؤ بــال��وض 01ــادي.- لــدى طلبــة املــدا

س املتفوق8ن للعلوم والتكنولوجيا   ؟STEMرالثانو>ة العامة ومدا

  أ�داف البحث

س الثانو>ـة ا .1 رلكشف عن مستو كفايات التعلم �جتما�
 الوجدا�ي لدى طلبـة املـدا ى
س املتفوق8ن للعلوم والتكنولوجيا  .رالعامة ومدا

س املتفــوق8ن  .2 س الثانو>ــة العامــة العــادي8ن ومــدا ق بــ8ن طلبــة املــدا رالكـشف عــن الفــر ر و
 .للعلوم والتكنولوجيا @
 كفايات التعلم �جتما�
 الوجدا�ي

س الكـشف  .3 س الثانو>ــة العامـة ومــدا رعـن مــستو ال��ـوض 01ـادي.- لــدى طلبـة املـدا ر ى
 .املتفوق8ن للعلوم والتكنولوجيا

ســـــة والنـــــوع  .4 رالكـــــشف عـــــن PســـــGام الJـــــسI- لكفايـــــات الـــــتعلم �جتمـــــا�
 الوجـــــدا�ي ونـــــوع املد
 .والصف، والعمر، ومحل Pقامة، وعدد أفراد 1سرة @
 ال��وض 01ادي.-

  
  :أ�مية البحث

ي ت�ــــ� نتــــائج البحــــث ا�ــــا�
 1دب النظــــر ا�Ëــــاص بكفايــــات الــــتعلم �جتمــــا�
 :��ميــــة النظر�ــــة ي
ــــالل تقــــــديم معلومـــــات تفــــــصيلية عـــــن طبيعــــــة العالقـــــة بــــــ8ن  ـــدا�ي وال��ــــــوض 01ـــــادي.- مــــــن خـ الوجــ
املتغ8ــ�ين، وأي كفايــات الـــتعلم �جتمــا�
 الوجـــدا�ي تمثــل من�ئـــات بــال��وض 01ـــادي.-، ومــا ترت¼ـــب 

 املنبات تبعا إلسGامGا @
 التJبؤ بال��وض 01ادي.-	ذه
ً

.  



سهام النسبي لكفايات التعلم االجتماعي الوجداني وبعض المتغيرات الا
 .... لدى طلبة المدارس األكاديميالديموجرافية في التنبؤ بالنهوض 

  سوميه شكري محمـد محمود/ د

 أمل محمـد أحمد زايــد/ د
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 :��مية التطبيقية
يي�ـ� البحـث املكتبــة العرÄيـة بمقيــاس لكفايـات الــتعلم �جتمـا�
 الوجــدا�ي لألطفـال واملــرا	ق8ن  .1

رذات خـصائص ســي�وم��ية جيـدة؛ ممــا يمكـن مــن تقيـيم ومتا¨عــة التطـو العــاطفي لGـم وإجــراء  ُ

ــــنفس .التـــــدخالت املناســـــبة ـــم الـ ـــد متغ8ـــــ�ات علــ  باإلضـــــافة إ�ـــــ� مقيـــــاس ال��ـــــوض 01ـــــادي.- 0أحــ
PيجاÑي وال¤- rعد مدخال للتدخل لتعز>ز العديد من املتغ�8ات النفـسية @ـ
 الـسياق 01ـادي.- 

ً ُ

ا±�- و�ندماج 01ادي.-  .ر0الدافعية والتحصيل الد
ات القر ا�ادي ُيلقي البحث ا�ا�
 الضوء ع�� كفايات التعلم �جتما�
 الوجدا .2 ن�ي 0أحد مGا ر

>�يـة لتعز>ـز 	ـذا املتغ8ــ�  ل8ن إلعـداد الåـ�امج التد روالعـشر>ن، ممـا يمثـل دعـوة للبـاحث8ن واملـسؤ و ُ

ا��م ع�ـــــ� مواجGـــــة التغ8ـــــ�ات املتالحقـــــة @ـــــ
 الب¼ئـــــة  رلـــــدى طلبـــــة الثانو>ـــــة العامـــــة ممـــــا ¥عـــــز قـــــد ز ُ

�جتماعية و01اديمية وا�ياة ¨ش�ل عام. 
ســة ع�ــ� 0ــل مــن كفايــات الــتعلم �جتمــا�
 rــسGم نتــائج البحــ .3 رث ا�ــا�
 @ــ
 تحديــد تــأث�8 نــوع املد

س ال¤ــــ- تـــــدعم 	ـــــذين  رالوجــــدا�ي، ممـــــا يمكــــن املـــــسئول8ن مـــــن rعمــــيم أ�ـــــشطة الــــتعلم @ـــــ
 املـــــدا
س 1خر ىاملتغ�8ين إ�� املدا  .ر

ـــي البحـــــث ا�ـــــا�
 الـــــضوء ع�ـــــ� أ	ميـــــة ال��ـــــوض 01ـــــادي.- بالJـــــسبة لطلبـــــة املرحلـــــة الثان .4 و>ـــــة ُيلقـ
ىالعامــة، نظــرا أل��ــم مــن أك�ــ� الفئــات حاجــة للتمتــع بمــستو مرتفــع مــن ال��ــوض 01ــادي.- 0ــي  ً

يتمكنـــوا مـــن مواجGـــة التحـــديات 01اديميـــة اليوميـــة وا�فـــاظ ع�ـــ� حالـــة إيجابيـــة تمكـــ��م مـــن 
ُ

مواصلة الس�
 وامل��- قدما نحو تحقيق 1	داف
ً ُ

 . 
ـــة تخطــــيط بــــ .5 ـــائج البحــــث ا�ــــا�
 ع�ــــ� دقـ رامج التــــدخل القائمــــة ع�ــــ� كفايــــات الــــتعلم rــــساعد نتـ

 
�جتمــا�
 الوجــدا�ي لتحــس8ن ال��ــوض 01ــادي.-، مــن خــالل ترت¼ــب كفايــات الــتعلم �جتمــا�
ــا ملـــــدى تأث�8	ـــــا @ــــ
 الوجــــدا�ي  تبعـــ

ً
ـــة الJـــــس�ية لGـــــذه  ال��ـــــوض 01ـــــادي.-، وÄالتـــــا�
 تحديــــد 1	ميــ

 . الكفايات @
 برامج التدخل
6. 
ل8ن ع�� تحس8ن ال��وض 01ادي.- لدى طلبة املرحلة الثانو>ة rساعد نتائج البحث ا�ا� و املسؤ

ــــ�ات  ــــات 1ك�ـــــ� أولو>ـــــة وحاجـــــة للتـــــدخل مـــــن خـــــالل الكـــــشف عـــــن تـــــأث�8 املتغ8ـ @ـــــ
 تحديـــــد الفئـ
 .الديموجرافية @
 ال��وض 01ادي.-

  التعر�ف 'جرا%ي ملتغ"!ات البحث

 :Social-Emotional Learning Competenciesكفايات التعلم .جتما-, الوجدا*ي  .1{  

بJية واسعة النطاق، تتضمن خمـس كفايـات وجدانيـة ومعرفيـة وسـلوكية تتمثـل @ـ
 الـو�
 الـذاrي، 
ـــات ة العالقــ ة الـــــذات، وإدا ل، وإدا �جتمـــــا�
، واتخـــــاذ القـــــرار املـــــسؤ 
روالــــو� ر  Jennings &(و

2009, Greenberg(. 
2.  FGاديI� وضKLالAcademic buoyancy 

ة امل	ــو  ُتعلمــ8ن ع�ـــ� التعامــل بنجــاح مــع Pخفاقـــات والتحــديات 01اديميــة ال¤ــ- تمثـــل رقــد

جـــات ضــعيفة @ـــ
 ¨عـــض  ســية اليوميـــة، مثـــل ا�ــصو ع�ـــ� د رجــزء مـــن املــسار العـــادي ل©يـــاة املد لر
اسية  ات الد ات، واملقر ض مواعيد rسليم 1عمال والواجبات، وضغط �ختبا ات، أو rعا راملقر ر رر ر

ق @ــــ
 الــــصعبة، و}ــــ
 تختلــــف بــــ جــــة والنــــوع، فمــــن حيــــث الفــــر نــــة 01اديميــــة @ــــ
 الد وذلك عــــن املر رو
 ÂـــــÃا±ــــ�-، ب¼نمـــــا ¥ع ـــ
 التحـــــصيل الد ـــÂ  باالنخفـــــاض املــــزمن @ــ نـــــة 01اديميــــة rعÃــ جــــة، فـــــإن املر ُالد ر ر

ُ
و

ات ¨ش�ل استñناðي، ومن حيث  جات منخفضة @
 ¨عض املقر رال��وض 01ادي.- با�صو ع�� د ر ل
ق @ـــ
 النـــوع  فـــإن املر والفـــر نـــة 01اديميـــة rعÃـــÂ بمجا��ـــة مـــشاعر القلـــق املتطـــرف الـــذي يـــؤدي ا�ـــ
 و

ُ



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
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لالشعو بال�òز، ب¼نما ¥عÃـÂ ال��ـوض 01ـادي.- بمجا��ـة مـشاعر نقـص الثقـة ن�يجـة ا�ـصو ع�ـ�  ُ ر
ات ¨ش�ل استñناðي  جة منخفضة @
 ¨عض املقر رد  . ) b,a2008, Marsh& Martin(ر

س املتفــوق"ن للعلـوم والتكنولوجيــا  .3 مـدخل تت�امــل فيـھ تخصــصات العلــوم  }ــ
 :STEMرمـدا
Science والتكنولوجيــــا Technology ندســــةGوال Engeneering والر>اضــــيات Mathematics و>ــــتم ،

ب علميــة يقــوم الطــالب مــن خاللGــا  عات عــن طر>ــق دمــج املنــا�� بتجــا رفيــھ الــتعلم بطر>قــة املــشر و
ــــيات @ـــــ
 ســـــياقا ــــل بتطبيـــــق العلـــــوم والتكنولوجيـــــا والGندســـــة والر>اضـ اســـــة والعمـ رت تـــــرÄط بـــــ8ن الد

 ).2016شوا	8ن ،(وا�Ïتمع 
/ ر>ـف(، والصف، والعمـر، ومحـل Pقامـة )أنÂô/ذكر(  شملت النوع:املتغ"!ات الديموجرافية .4

 .، وعدد أفراد 1سرة)حضر
 :حدود البحث

البحـــث ا�ـــا�
 بالعينـــة املـــستخدمة و1دوات وكـــذلك الف�ـــ�ة الزمنيـــة ال¤ـــ- تـــم تتحـــدد نتـــائج 
ا±ـ�- جمع ال ا±ـ�- 1و مـن العـام الد ربيانات خاللGا و}
 الفصل الد   م، كمـا تتحـدد 2022/ 2021لر

نتائج البحث م�انيا بمحافظة كفر الشيخ
ً

.  

 :ي'طار النظر للبحث
 bعر�ف املتفوق"ن وخصائص^م

ة عاليـة ع�ـ� Pنجـاز @ـ
 1فراد املتفوق8ن بأ��م Johnsen (2021) ُ¥عرف ر الذين يمتل�و قد ن
ات العقليـة أوىن�يجـة أمـتالكGم مــستو متم8ـ0äـادي.- معــ8ن مجـال أ Pبداعيـة أو الفنيــة  ر مـن القــد

ســـة مـــن أجـــل تطـــو>ر تلـــك  رأوالقياديـــة، ولـــذلك فGـــم يحتـــاجو إ�ـــ� أ�ـــشطة غ8ـــ� عاديـــة تقـــدمGا املد ن
ات ¨ـش�ل 0امـل سـان . رالقـد أن املتفــوق8ن أك�ـ� سـرعة @ـ
 حـل املـشكالت، وأك�ــ� ) 2001(وو>ـذكر الر

ة ع�ــ� ة ع�ــ� رقــد حــة علــ¬�م، وأك�ــ� قــد ر التعب8ــ� عــن أنفــسGم، وأك�ــ� دقــة واســتجابة لألســئلة املطر و
�سـتجابة وحـضو البد�Òـة ) 2015(و>ـضيف سـليمان ومن¼ـب . النقـد 
رأن املتفـوق8ن لـد�Òم سـرعة @ـ

Äــــــط ا�åËـــــ�ات الــــــسابقة  ــــ� التحليــــــل وال��كيـــــب و�ســـــتدالل و ة ع�ـ روســـــعة 1فـــــق، و>متل�ــــــو املقـــــد ر ن
ســـة عـــن أقـــرا��م مـــا بـــ8ن بالالحقـــة وإصـــ >ـــادة ســـرعة تقـــدمGم @ـــ
 املد ردار 1ح�ـــام، و>ـــصل متوســـط  ز

تيJيـة ال¤ـ- تحتـاج  Ñـع سـنوات @ـ
 العمـر العق�ـ
، و>متل�ـو الـص�å ع�ـ� أداء 1عمـال الر وسJت8ن إ�ـ� أ ن ر
ة الذاتيــــة ع�ـــ� املالحظــــة  >ب، باإلضــــافة إ�ـــ� وضــــوح @ـــ
 التفك8ــــ� وخـــصوÄة @ـــ
 ا�Ëيــــال والقـــد رإ�ـــ� تـــد ر

، و�Òتمـــــو بالبحـــــث والتنقيـــــب عـــــن أصـــــل والتــــذكر  نو�ســـــ�يعاب، و>تطلعـــــو إ�ـــــ� املـــــستقبل بتفـــــاؤ ل ن
  . ن1شياء، كما يتمتعو بJسبة عالية من الذ0اء وPبداع والتحصيل

ـــد املوقـــــع @ـــــ
 ) 2010(ىوتـــــر بـــــدير  ة مبكـــــرة ع�ـــــ� Pحـــــساس بتحديــ رأن املتفـــــوق8ن لـــــد�Òم قـــــد
ة ع�ــ� إنتــاج نمــاذج الفــراغ، ولــد�Òم الــو�
 املبكــر باالتجا	ــات واملفــ را	يم البيولوجيــة، وكــذلك القــد

>ــة مــن املــس��ل�ات،  ات رابت�ا ��م ع�ــ� توظيــف ا�ركــة @ــ
 ضــوء التعليمــات واملGــا رباإلضــافة إ�ــ� قــد ر
م . السمعية اء قادر ع�� التصو لعدد ) 2016(رو>ضيف أبو امل�اøن ف رأن املتفوق8ن 	م مفكر نو

ة ع�ــــ� مــــن �حتمــــاالت والنتــــائج و1ف�ــــار ذات ا ح للنقــــاش، ولــــد�Òم القــــد رلعالقــــة باملوضــــوع املطــــر و
Pبـداع والــرÄط بــ8ن املعلومــات و1شـياء و1ف�ــار وا�قــائق ال¤ــ- تبــدو 0ـأن لــ¼س لGــا عالقــة ببعــضGا 

��م ع�� مواجGة املواقف الصعبة وإيجاد ا�لو للمشكالت املعقدة لالبعض، باإلضافة لقد   .ر

ـــــم ا�Ëــــــصائص �جتماعيــــــة و�نف ــــة وعــــــن أ	ـ ـــــة للمتفــــــوق8ن؛ يــــــذكر املعايطــ أن ) 2007(عاليـ
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ناملتفــــوق8ن ي�ــــسمو باالســــتقرار العــــاطفي و�ســــتقاللية الذاتيــــة، وأ��ــــم أقــــل عرضــــھ لالضـــــطرابات 
الذ	نية والعص�ية إال أنھ من املتوقع أن يواجGوا صعوÄات انفعالية ومشكالت اجتماعية أك�� من 

ان . العــــادي8ن وو>ـــــر جــــر مال�úــــم ومعلمـــــ¬�م، و>تم8ـــــäون محأن املتفـــــوق8ن ) 2012(ى زبوÄـــــو مــــن قبـــــل  ن
النــــ�â 1خالûــــ
 املبكــــر، وحــــسن الدعابــــة والنكتــــة، والقيــــادة، وا�ــــساسية املفرطــــة، والكماليــــة، ب

وضــبط الــنفس، والتوافــق ال½Ëــ¾�- و�جتمــا�
، وامليــل للمخــاطرة وPقــدام، والقيــادة، و�كتفــاء 
تفــــاع مــــستو القــــيم �جتماعيــــة 0املــــس ىالـــذاrي، وا ايرة و�ســــتقالل، و�ل�ــــäام باملGــــام املو0لــــة إلــــ¬�م ر

   .ومساعدة �خر>ن

لأن املتفـــوق8ن يتم8ـــäون بـــامتالكGم مفـــا	يم متقدمـــة حـــو ) 2011(كمـــا يـــضيف أبـــو أســـعد 
ـــــتالف مـــــــع  ــــا�
 وال يخـــــــشو �خــ لية �جتماعيـــــــة وديناميكيـــــــات ا��ماعـــــــة والتفاعــــــل �جتمـــ ناملــــــسؤ و

ة ع�� ت�ـو>ن  ن حـدة @ـ
 رÐخر>ن، ولد�Òم القد وصـداقات مـع مـن 	ـم أكåـ� مـ��م سـنا، إال أ��ـم يظGـر ً

ناملـــزاج وحــــساسية تجــــاه Ðخـــر>ن، و>مكــــ��م تقيــــيم أنفـــسGم، كمــــا يتمتــــع املتفوقـــو ¨ــــسمات التفــــرد 
  .والكفاءة الذاتية

ــــار  ــــا��م، ) 2016(وتــــــضيف ج©�ــــــل والنجــ ــــة املتفــــــوق8ن ال يحبــــــو التــــــدخل @ــــــ
 حيــ نأن الطلبــ
رو>فــضلو لعــب 1دوار والقــد نة ع�ــ� التكيــف و>فــضلو امليــل إ�ــ� القيــادة والزعامــة، وحــب التــدين ن

ة ع�ـ� ا�ــوار والتفاعــل مـع Ðخــر>ن والتــأث�8  رو�ل�ـäام بقــيم ا�Ïتمـع، وامليــل إ�ــ� �سـتقاللية، والقــد
ة ع�ـــ� التــذو الفÃـــ- وا��مـــا�
 والتجديــدي والتفك8ـــ� امل�ــشعب، وتوليـــد 1ف�ـــار و فــ¬�م، قلـــد�Òم القــد ر

ــــــ�ê- والدعابـــــــة و�ســـــــتدالل  اك ا�ـ ــــاÑي وPد ـــي والكتـــ ــــــ� اللفظــــ روالتمـــــــايز، وأصـــــــالة التفك8ـــــــ� والتعب8ـ
  .واËÏاطرة، وامليل إ�� �ك�شاف

  :برامج املتفوق"ن للعلوم والتكنولوجيا وال^ندسة والر�اضيات

rعـد
ُ

 ,Science Technologyبـرامج املتفـوق8ن للعلـوم والتكنولوجيـا والGندسـة والر>اضـيات  
Engineering, and Mathematics (STEM)،ـــم  أحــد محـــاوالت اســـ�ثمار طاقــات املتفـــوق8ن	وأ 

 
متطلبـات العــصر ا�ــا�
؛  أل��ـا ت�ــيح الفرصــة إلعـداد املتعلمــ8ن كمGندســ8ن وعلمـاء متخصــص8ن @ــ
ـــ
 ا�Ïــــــاالت العلميــــــة  >ــــــادة فــــــرص العمــــــل @ـــ ـــا مــــــن ذو التفك8ــــــ� التــــــأم�
، وrعمــــــل ع�ــــــ�  زالتكنولوجيـــ ي

؛ حيــث rــسGم @ـ
 انتــاج قــوة ¨ــشر>ة والتكنولوجيـة، ممــا يــؤدي  لا�ـ� النمــو املعر@ــ
 و�قتــصادي للـدو
ة ع�ـــ� انتـــاج وتطبيـــق أف�ـــار إبداعيــة تمكـــ��م مـــن املنافـــسة العامليـــة ات خاصـــة قـــاد رذات مGــا بمـــا  ر

  .)Slater&  Kasza   ;2018,.Burrows et al ,2017( ني�ناسب مع متطلبات القر ا�ادي والعشر>ن

 بــرامج املتفــوق8ن للعلــوم والتكنولوجيــا والGندســة Erdogan & Stuessy (2015)ُ×عـرف  و
والر>اضـــيات بأ��ــــا منـــا�� مبتكــــرة لتعز>ـــز الت�امــــل بـــ8ن املوضــــوعات اËÏتلفـــة باســــتخدام التقــــ¾�- 
ىوجمع البيانات والتحليل و�ختبار، واستخدام التكنولوجيا وحل املشكالت لرفع مستو املبدع8ن 

كمـــدخل تت�امـــل فيـــھ تخصـــصات العلـــوم والتكنولوجيـــا ) 2016(	8ن واملبتكـــر>ن، كمـــا ¥عرفGـــا شـــوا
ب  عات عــــن طر>ــــق دمــــج املنــــا�� بتجــــا روالGندســــة والر>اضــــيات، و>ــــتم فيــــھ الــــتعلم بطر>قــــة املــــشر و
علميـة يقــوم الطــالب مــن خاللGــا بتطبيــق العلـوم والتكنولوجيــا والGندســة والر>اضــيات @ــ
 ســياقات 

اسة والعمل وا�Ïتمع   .رترÄط ب8ن الد

س املتفــوق8ن @ــ
 العلــوم والتكنولوجيــا و رقــد أ�ــشÌت مــدا
ُ

)STEM ( القــرار Âمــصر بمقتــ�� 
@ــ
قـــــم  ار  رالـــــو ي ا��م، 2011لـــــسنة ) 369(ز ـــام بقـــــد ـــة املتفـــــوق8ن و�	تمــ س لرعايــ ـــذه املـــــدا ر، و��ـــــدف 	ــ ر

ة @ــــ
 العلــــوم والر>اضــــيات والتكنولوجيــــا، واســــتخدام أســــاليب تكنولوجيــــا  ×س املنــــا�� املتطــــو روتـــد ر
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حيــــة وال��بو>ـــة وrعميــــق قــــيم املعلومـــات  ولتطــــو>ر العمليـــة التعليميــــة، و�	تمــــام ب��ســـيخ القــــيم الر
ات Pبداعيــــــة للطـــــالب  ـــام القـــــد ـــ� العـــــالم، وفـــــتح ا�Ïــــــال أمــ ــــاح ع�ـــ ة ال��بيــــــة (رال�ـــــسامح و�نفتـ ا رو ز

قم   ، ار روالتعليم، قرار و ي   ). 2011 /11/10، )369(ز

åËـــ�ة املفا	يميـــة املت�املـــة، والوقـــوف ل يتمركـــز حـــو ا�STEMأن مـــن�� ) 2011(ىوتـــر غـــانم 
ع�ـــ� حـــل املـــشكالت وتطبيقGـــا مـــن خـــالل تطبيقـــات مباشـــرة ومكثفـــة لأل�ـــشطة العلميـــة، والتمركـــز 
ـــر  ـــــة املعمليــــــة ع�ــــــ� شــــــ�ل فــــ ـــالبحوث التجر>�يـ ــــــددة واملوجGــــــة ذاتيــــــا، والقيـــــــام بـــÏـــ�ة ا قحــــــو ا�åËـــ ًل

�¨عــاد لتقيــيم 1داء، وال��ك8ــä ع�ـــ� مجموعــات أو ثنائيــات و�عتمــاد ع�ــ� التقــو>م الـــواق�
 متعــدد 

ات التفك8ـــ� العل.ـــ- والناقـــد و�بـــدا� ات العلميـــة والتكنولوجيــــة  STEMوتن.ـــ- بـــرامج . رقـــد راملGـــا

ات  رو�جتماعيــة عــن طر>ــق الــتعلم مــن خــالل أ�ــشطة وخåــ�ات واقعيــة، كمــا rعمــل ع�ــ� تنميــة املGــا
 العلـوم والتكنولوجيـا والر>اضـيات @ـ
 Pبداعية من خالل اتاحة الفرصـة لتوظيـف مبـادئ ومفـا	يم

ة وظيفيـة ممـا يـؤدي  رالتصميم الGند±�- باإلضافة إلتاحة الفرصة لتعلم املفا	يم والعالقـات بـصو
ة ع�ــ� حــل املــشكالت ا�ياتيــة  ات التفك8ــ� العليــا والقــد را�ــ� تنميــة مGــا  ,.Torres-Crespo et al)ر

2014).  


 العلـوم والتكنولوجيـا والGندسـة والر>اضـيات أن الت�امل املعر@
 @ـ) 2017(و>ذكر الدغيم 
STEM ـــدف إلعـــداد جيـــل�Ò اليـــة، حيـــثعات Pصـــالح ال��بـــو @ـــ
 الف�ـــ�ة ا� ي ¥عـــد مـــن أفـــضل مـــشر و ُ

ف  ـــا ة ع�ـــــ� تطبيـــــق املعــ رمتنــــو علميـــــا وتكنولوجيـــــا ومتفــــتح الـــــذ	ن @ـــــ
 تلــــك ا�Ïـــــاالت، ولديـــــھ القــــد ر
ً ً

ر
ات ملواجGــــة التحــــديات واملــــشكالت ال¤ــــ- تواجGــــ و×عتمــــد . قھ @ــــ
 ا�يــــاة اليوميــــة وســــو العمــــلرواملGـــا

STEM واحـــد يتـــضمن ســـياقات 
×ـــسGا مـــن خـــالل نمـــوذج ت�ـــام� ر ع�ـــ� الـــرÄط بـــ8ن تلـــك ا�Ïـــاالت وتد
ـــة الــــــشاملة  ــــق للطــــــالب املعرفـــ ×ــــــسGا منفــــــصلة، ممــــــا يحقـ ــــة بــــــدال مـــــن تد ــــسية واقعيــ ×ــ رومواقـــــف تد ر

ً

اسـ إ�ـ� ) 2015(ية، وrـش�8 أبـو عليـوة روامل��ابطة ب8ن ا��وانب النظر>ـة والتطبيقيـة للموضـوعات الد
ات العلميــــــة STEMأن  ــــä ع�ــــــ� املــــــستقبل وتحقيــــــق جــــــودة ا�يــــــاة مــــــن خــــــالل �بت�ــــــا ر rــــــس�� لل��ك8ــ

ـــا  ات وخåــــــ�ات الطـــــالب @ــــــ
 مجـــــال العلــــــوم والتكنولوجيـــ ـــوف�8 الفـــــرص لتنميــــــة مGـــــا روالتكنولوجيـــــا بتـــ
والGندسة والر>اضيات، ومنح املعلم8ن فرصا ملواصلة نمو	م امل- ¨

ً
ش�ل مستمر، وتحس8ن Pنجاز 

  . 01ادي.- للطالب

  :كفايات التعلم .جتما-, الوجدا*ي

Social-  كفايــات الــتعلم �جتمــا�
 الوجــدا�ي  Greenberg & Jennings)2009(ُ¥عـرف 
Emotional Learning Competences ية واسعة النطاق، تتضمن خمس كفايـات وجدانيـةJبأ��ا ب 

ة ومعرفيــــة وســــلوكية تتمثــــل ل، وإدا �جتمــــا�
، واتخــــاذ القــــرار املــــسؤ 
ر @ــــ
 الــــو�
 الــــذاrي، والــــو� و
ة العالقـــــات وrعـــــد . رالـــــذات، وإدا

ُ
 
ـــا�
 الوحـــــدا�ي نواتجـــــا للـــــتعلم �جتمـــــا� ــــتعلم �جتمــ كفايـــــات الـ

ً

 .(Zins & Elias, 2006; Zins et al., 2007) الوجدا�ي

تباط كفايات التعل اسات السابقة عن ا روأسفرت نتائج الد م �جتما�
 الوجدا�ي  إيجابيا ر
، و�نـــدماج 01ـــادي.- و�نفعـــا�
 )Street ,2017(الرفا	يـــة النفـــسية : بالعديــد مـــن املتغ8ـــ�ات مثــل

، )Liew ,2012(التنظـــيم الـــذاrي و، ) Bru& Eriksen ,2022(والـــسلو0ي والرفا	يـــة الوجدانيـــة 
±ـ�-  ، والتفك8ـ�  (Oberle et al., 2014) ي.-، والنجـاح 01ـاد)(Allen et al., 2017رو�نتمـاء املد

التJبـؤ بالنجـاح و،  ) Gueldner& Feuerborn ,2019(، واليقظـة العقليـة )Arslan ,2018(الناقـد 
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)2008, Bilimoria& Hopkins(نــة ±ــ�- )Zieher et al. ,2020 (و، وrعلــيم املر ر، والتكيــف املد
)2021, . et alNakamichi(ح�ــ��، ) Jennings ,2011(اق 01ــادي.- ، وتحــس8ن 1داء وخفــض 
  .)Yüksel et al; 2021, Yang. ,2019(فعالية الذات و1مل و

فقـا لــ©�معية التعاونيـة 01اديميـة للـتعلم �جتمـا�
 الوجـدا�ي  ًو  Collaborative) 2008(و
for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL) 
 فــإن كفايــات الــتعلم �جتمــا�

ات }ــــــ
الو ــــا ــــ� مجموعــــــة مــــــن املGــ ــــشتمل ع�ــ ـــدا�ي rــ ــــرف: رجـــ ة املــــــشاعر، وتنميــــــة �	تمــــــام ،التعــ ر وإدا
لة، والتعامل مـع املواقـف الـصعبة ¨ـش�ل وإباآلخر>ن، وإقامة عالقات إيجابية،  ات مسؤ وتخاذ قرا ر

ـــر نمـــــوذج . َبنـــــاء ات �جتماعيـــــة الوجدانيـــــة @ـــــ
 ضـــــوء مـــــستو>8نCASEL)(و>نظــ ـــ� املGـــــا ــــستو : ر إ�ــ ىاملـ
ى-، والـــذي ينطـــو ع�ـــ� فGـــم املـــرء وتنظيمـــھ لعواطفـــھ، ومـــستو العالقـــات ال½Ëـــصية،ال½Ëـــ¾�  ي

لة،  ات املــــسؤ ات اتخـــاذ القــــرا وو>تـــضمن فGــــم مـــشاعر Ðخــــر>ن، والعالقـــات معGــــم، باإلضـــافة ملGــــا ر ر
ة أن ي�و �	تمام بالتعلم �جتما�
 الوجدا�ي جزءا أساسيا @
 مراحل التعليم ًوأوصت بضر ن   .ور

)Ee & Zhou ; 2017, . et al Tarbetsky;2000, .Frey et al; 2007, ndBela ,وقـد حـدد 
)2006, Elias& Zins ; 2012
   : خمسة م�ونات لكفايات التعلم �جتما�
 الوجدا�ي 0التا�

ات الفــرد @ــ
 التعــرف ع�ــ� نقــاط قوتــھ وتحديــد Self-Awareness :الـو-, الــذاbي  .1 ر و×ــشمل مGــا
ة نقــاط ضــعفھ ومــشاعره وعواطفــھ وفGــ رم كيفيــة تأث�8	ــا ع�ــ� أدائــھ، كمــا يمثــل الــو�
 الــذاrي القــد

ــــة الـــــذين يـــــدر0و نقـــــاط قـــــو��م  ــــذات، فالطلبـ ــــ- تحـــــدد خطـــــوات معينـــــة @ـــــ
 تطـــــو>ر الـ ناملعرفيـــــة ال¤ـ
ة ع�ــ� التأمــل والتعــرف ع�ــ� ا�الــة ال¤ــ- ¥ع¼ــشو��ا، ولــد�Òم أســباب وا
ــة  روضــعفGم لــد�Òم القــد

ر إ�ـ� أن 1طفـال وخـصوصا الـذ0و لـد�Òم Froming et al. (1998)وتوصـل . الستجابا��م �نفعاليـة
ً

ة ع�ـ� تنظـيم سـلوكGم باسـتخدام اËÏططــات الذاتيـة �جتماعيـة عنـدما يتـوفر لـد�Òم القــدر  رالقـد
ر للتنظيم الذاrي للفرد يال�ا@
 من الو�
 الذاrي، وأن الو�
 الذاrي ضر  .و

ة الذات .2 ة الفرد Self-management : رإدا ة دوافعـھ وضـبط انفعاالتـھ، ر وrش�8 إ�� قد رع�� إدا
ًو×عــــد التنظــــيم الــــذاrي أمــــرا مGمــــا لتطــــو>ر العالقــــات الفعالــــة . واملثــــابرة @ــــ
 التغلــــب ع�ــــ� العقبــــات ً ُ

ة البدنية، وتبÃ- 1	داف ال½Ëصية و01اديمية، ومراقبة øفاظ ع�� الوالنجاح @
 العمل وا�
 .التقدم نحو تحقيقGا

ــــا-, .3 ات Ðخــــــر>ن  : Social Awareness الـــــو-, .جتمــ ـــ� فGـــــم إشــــــا ة الفـــــرد ع�ـــ رو×ـــــش�8 لقــــــد ر
ة ع�ــــ�  رو�ســـتجابة ملــــشاعر	م وانفعــــاال��م ¨ـــش�ل مناســــب، وتقــــدير	م، والتعـــاطف معGــــم، والقــــد

مـشاركة حـال��م �نفعاليـة، ومحاولــة توضـيح الغمـوض الــذي يـؤثر ع�ـ� تنــاغم العمـل مـع Ðخــر>ن،  
 . ومن ثم التواصل معGم ¨ش�ل أفضل

ة ا .4 ة الفرد ع�� �نخراط والتواصل : Relationship Management لعالقاترإدا روrش�8 إ�� قد
ة ع�ـــــ�  ة مناســـــبة، @ــــ
 ضـــــوء املعـــــاي�8 1خالقيــــة، والقـــــد رمــــع Ðخـــــر>ن واملـــــشاركة �جتماعيــــة بـــــصو ر

سة أساليب �قناع وطلب املساعدة عند ا�اجة  .رالتفاوض، وحل الصراع ومما
ل  .5 ة الفـــرد ع�ــ� مراعـــاة : Responsible decision-makingواتخــاذ القــرار املـــسؤ رو×ـــش�8 إ�ــ� قــد

لية @ــ
 ا�يــاة  �جتماعيــة @ـ
 اتخــاذ القـرار بحيــث يمكنـھ التعامــل بمـسؤ 
و1خـالق و1مانــة والنـوا�
فا	يتھ النفسية   .ر01اديمية وا�Ïتمعية اليومية مما ¥سGم @
 تحقيق 

ـــواتج لعمليــــة الـــــتعلم ومــــن ا��ــــدير بالــــذكر أن كفايــــات الــــتعلم �جتمـــــا� 
 الوجــــدا�ي }ــــ
 نـ
�جتما�
 الوجدا�ي، حيث ¥عرف التعلم �جتما�
 الوجدا�ي ُSocial- Emotional Learning  بأنھ 

عمليـــة دمـــج التفك8ـــ� و�نفعـــاالت والـــسلوكيات مـــن أجـــل أن يـــصبح الفـــرد واعيـــا بذاتـــھ وÄـــاآلخر>ن، 
ً
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لة ات مـسؤ ه ا�Ëاصـة، و>تخـذ قـرا ة أمـو وو×ـستطيع إدا رر  ,Zins & Elias)  ¨ــشأن نفـسھ وÐخـر>نر
ات ، فــ- (2006 ف و�تجا	ـــات واملGـــا رالعمليــة ال¤ــ- يك�ــسب مــن خاللGــا 1طفــال والبــالغو املعــا ر ن

��ـــــا، وتبÃـــــ- وتحقيـــــق 1	ـــــداف Pيجابيــــــة، وإظGــــــار الرعايـــــة  ـــرف ع�ـــــ� انفعـــــاال��م وإدا مـــــة للتعــ رالال ز
لة، والتعامل و�	تمام باآلخر>ن، وت�و>ن عالقات إيجابية و ات مسؤ ـــــا، واتخاذ قرا افظة عل¬�ـÏوا ر

)Martinsone; 2011, .Durlak et al; 2008, .Payton et al مع املواقف ال½Ëصية ع�� نحو فعال
)2017, Vilcina& .  

�تجا	ـــات، و1داء 01ــــادي.-،  
و>مكـــن ت©Ëـــيص مخرجـــات الـــتعلم �جتمـــا�
 الوجـــدا�ي @ـــ
�تجا	ــات ع�ــ� املــستو>ات العاليـة مــن الكفــاءة الذاتيــة، و�تجــاه PيجــاÑي والـسلوكيات؛ وrــشتمل 

>ــادة الطمـــوح 01ــادي.-، واح�ـــ�ام املعلــم والثقـــة  ســـة، و�نتمــاء لGـــا، والقــيم 1خالقيـــة، و زنحــو املد ر
سـية ات @ـ
 الفنـو . رفيھ، والتعامل املالئم مع الـضغوط املد نو>تـضمن 1داء 01ـادي.- تحـسن املGـا ر

ات والر>ا ـــل املـــــشكالت ومGـــــا رضـــــيات واللغـــــة، وتحـــــسن التحـــــصيل، وأداء أفـــــضل @ـــــ
 التخطـــــيط وحــ
>ـادة . �ستدالل سـة وانخفـاض �ـسبة الغيـاب، و زأما السلوكيات ف�شمل ا�رص ع�ـ� حـضو املد ر ر

ـــ
 الفــــصل، وانخفــــاض الــــسلوك العــــدوا�ي، وانخفــــاض املــــشكالت الــــسلوكية 0التــــدخ8ن  املــــشاركة @ـ
سـة الر>اضـ ات التفـاوض وحـل ال�äاعـات رو�دمـان، ومما )Durlak et al. ,2011 ;رة، وتحـسن مGـا

2007, .Zins et al; 2006, Elias& Zins; 2017, . et alTarbetsky (.  
وقـــد تزايـــد ا	تمـــام املعلمـــ8ن والبـــاحث8ن @ـــ
 الـــسنوات 1خ8ـــ�ة بـــالتعلم �جتمـــا�
 الوجـــدا�ي، 

وأصـــبح عنـــصرا أساســـيا @ـــ
 أساســـيات عمليـــة التعلـــيم 
ً ً

(CASEL, 2003) . حيـــث أن ت�امـــل ا��انـــب
�جتما�
 الوجدا�ي مع ا��انب 01ادي.- 	و أحد �تجا	ات ا�ديثة لتحقيق 1	داف التعليمية 

مـــــة للنجـــــاح @ـــــ
 ا�يـــــاة ات الال ــــا زبمـــــستو>ا��ا اËÏتلفـــــة، أل��ـــــا rعمـــــل ع�ـــــ� اكـــــساب الطـــــالب املGـ  ر
(Weissberg et al., 2015).   

ًجـــــدا�ي جـــــزءا ال يتجـــــزأ مـــــن التعلـــــيم والتنميـــــة ال�ـــــشر>ة، فGـــــو ُو×عـــــد الـــــتعلم �جتمـــــا�
 الو

ات واملواقـــف وتطبيقGـــا لتطـــو>ر  رالعمليـــة ال¤ـــ- يك�ـــسب مـــن خاللGـــا الـــشباب والكبـــار املعرفـــة واملGـــا
ة �نفعاالت وتحقيق 1	داف ال½Ëصية وا��ماعية، والشعو بالتعاطف مع Ðخر>ن  رالذات وإدا ر

لة وإظGار التعاطف معGم وإ�ـشاء عال ات مـسؤ وقـات داعمـة وا�فـاظ عل¬�ـا، واتخـاذ قـرا  ,CASEL)ر
يقلــل الــتعلم �جتمــا�
 الوجــدا�ي الفجــوة بــ8ن الطلبــة مرتف�ــ
 ومنخفــ��- التحـــصيل كمــا . (2022

ا±ـ�- مـة للنجــاح الد ات الال >ــد	م باملGـا ا±ـ�- مـن خـالل تز رالد ز ر  ,CASEL, 2003; Zins & Elias)ور
2006).  

أن الـــتعلم �جتمـــا�
 الوجـــدا�ي �Òـــدف إلكـــساب الطلبـــة  Weisberg et al.(2015)ىو>ـــر 
ا±ـــ�- إيجـــاÑي،  ط rعلـــم آمنـــة، ومنـــاخ د ركفايـــات الـــتعلم �جتمـــا�
 الوجـــدا�ي مـــن خـــالل تـــوف�8 شـــر و
ا±ــــ�-، كمـــا �Òـــتم الــــتعلم  رحيـــث تـــدار ب¼ئـــة الــــتعلم ¨ـــش�ل جيـــد وrعتمــــد ع�ـــ� التعـــاو و�نـــدماج الد ن ُ

ات >ب ع�ــــــ� املGــــــا ـــــد ر�جتمــــــا�
 الوجــــــدا�ي بالتـ ة ر ــــ� فGــــــم وإدا ــــساعد ع�ــ ــــ- rــ ــــة ال¤ــ ر العقليــــــة وا�ياتيــ
لالعواطـف وÄنـاء عالقـات مالئمـة، وإظGـار التعــاطف مـع 1خـر>ن، وإيجـاد حلـو مناسـبة للمــشكالت 

لة  ات املسؤ وال¤- تواجھ الفرد، واتخاذ القرا   .ر

ُ مـــن 1طفـــال واملــــرا	ق8ن، وجـــد أن بــــرامج 288000 ع�ــــ� (CASEL,2008)و@ـــ
 إحـــصائيات ل

�جتمـا�
 الوجـدا�ي ســا	مت @ـ
 خفـض املـشكالت الــسلوكية مثـل العنـف والعـدوان بJــسبة الـتعلم 
ات �جتماعيــة الوجدانيــة %9، وتحـس8ن �تجــاه نحــو الــذات وÐخــر>ن بJــسبة 9% ر، وتحــس8ن املGــا
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ســة بJــسبة %10، وخفــض القلــق و�كتئــاب بJــسبة %23بJــسبة  ، %9ر، وتحــس8ن �تجــاه نحــو املد
  %.  011ادي.- بJسبة وتحس8ن التحصيل 1

 أن الــتعلم �جتمــا�
 الوجــدا�ي ¥ــسGم @ــ
 ا�ــد مــن عوامــل Durlak et al.(2011)و>ــذكر 
ا�Ëطـر ال¤ــ- ��ــدد الطلبــة عـن طر>ــق rعز>ــز آليــات ا�مايــة والتكيـف PيجــاÑي ال¤ــ- rــس�ند �Ïموعــة 

ات املعرفية والسلوكية والوجدانية، و×عمل ع�� تحـس8ن 1 داء 01ـادي.-، وإنتـاج رم��ابطة من املGا
سـلوكيات اجتماعيـة أكثـر إيجابية، وتقليـل املـشكالت الـسلوكية، والـضغوط �نفعاليـة، باإلضـافة 

ات التحـصيلية  أن الكفايـات �جتماعيـة Durlak et al., (2011)و>ـضيف. رإ�� تحس8ن نتائج �ختبا
Ïاالت اس��ا وتطبيقGا @
 ا� Ëتلفة من خالل منظومة التعلـيم، حتـى رالوجدانيـة يمكن rعلمGا ومما

  .يتمكن الطالب من استخدامGا كجزء من حيا��م اليومية

 @ــ
 املنــا�� ع�ـــ� تــصميم بــرامج تـــدخل للــتعلم �جتمـــا�
 نواملتخصـــصونو>حــرص البــاحثو 
>ب ) 270000( برنــامج شــملت أك�ــ� مــن 200الوجــدا�ي؛ حيــث أظGــرت نتــائج تقيــيم  رطالــب أن التـــد

ات �جتماعيـة ع�� برامج التع رلم �جتما�
 الوجدا�ي أدى إ�ـ� اك�ـساب الطـالب مجموعـة مـن املGـا
>ب  رالوجدانيــة باإلضـــافة إ�ــ� تحـــس8ن التحــصيل 01ـــادي.- ¨ـــش�ل م©ــوظ لـــدى املــشارك8ن @ـــ
 التـــد

)Durlak et al., 2011.( 

FGاديI� وضKLال Academic Buoyancy  

نس PيجـــاÑي و>مثـــل امل�ـــو النفـــ�ê- الـــذي ُ¥عـــد ال��ـــوض 01ـــادي.- أحـــد مفـــا	يم علـــم الـــنف ُ

ة الطـــالب ع�ـــ� التغلــب بنجـــاح ع�ـــ�  نـــة 01اديميــة اليوميـــة، و>ـــتم rعر>فــھ ع�ـــ� أنـــھ قــد ر¥عكــس املر و
�نت�اسات والتحديات والشدائد ال¤- تواجGGم @
 ا�ياة 01اديميـــــة اليوميـة (Comeford et al., 

2015; Martin & Marsh, 2006, 2008a,b, 2009) ــصو ع�ــ� ، مثــلجــات منخفــضة، لا� رد
ـــددة، وضـــغوط Ïاملواعيـــد ا 
ســـية @ـــ ة تقـــديم الواجبـــات املد رومجا��ـــة الـــضغط النـــاتج عـــن ضـــر ور

ات واملGام الصعبة    .(Hutagalung et al., 2022; Martin,  2014)ر�ختبا

 Academicبــ8ن ال��ــوض 01ــادي.-  ) b2008, Martin and Marsh ,2009(قو>فــر 
Buoyancy  نــة 01اديميـــة نـــة 01اديميـــةAcademic Resilience و واملر ة  و بــأن املر رrــش�8 إ�ـــ� قـــد

ُالطالـب ع�ـ� التغلـب ع�ـ� املـشكالت والـشدائد ا�ـادة أو املزمنـة ال¤ـ- ينظـر إل¬�ـا ع�ـ� أ��ـا مGــددات 

شعر كب8ــ�ة للعمليــات التعليميـــة؛ حيــث  تظGـــر أ	مي��ــا @ـــ
 التعامــل مـــشكالت القلــق املر�ـــ�- ال¤ــ- rـــ
ا±�- املزمن، ب¼نما ¥عا�� ال��وض  سة والتد�ي الد رالطالب بال�òز و�خفاق وتكرار الغياب من املد ر
01ــــادي.- املــــشكالت اليوميــــة  الطفيفــــة ال¤ــــ- تواجــــھ الطالــــب @ــــ
 ا�يــــاة اليوميــــة 01اديميــــة مثــــل 

ا±ـ�- أحيانــا وقلـة الدافعيــة والقلـق اليــومي ال�ـسيط وانخفــاض ا لرغبـة @ــ
 رانخفـاض التحــصيل الد
فض املشاركة @
 �1شطة الصفية، ومن ثم يرتبط ال��وض 01ادي.- بJسبة كب�8ة من  اسة و رالد ر
ف خاصــــة، بـــل و>ــــر  نــــة 01اديميـــة ¨عـــدد قليــــل مـــن الطلبــــة @ـــ
 ظـــر ىالطلبـــة؛ @ـــ
 حــــ8ن تـــرتبط املر و و

Martin (2014)�نة  و أن ال��وض �0ادي.- @
 ¨عض 1حيان يمكن أن ي�و من�ئا باملر   . 0اديميةن

: م�ونات التوقع:  إ�� ثالث م�ونات لل��وض 01ادي.- و}
Comeford et al. (2015)و×ش�8 
ة ع�ــ� التخطــيط والــضبط، وم�ونــات قيميــة ة الطالــب : روتتــضمن فعاليــة الــذات والقــد روrعÃــ- قــد

نخفض ع�� املثابرة من أجل تحقيق الGدف الذي يرجوه، وم�ونات انفعالية، وrعÃ- حالة القلق امل
	ا ا ع�� مواجGة الصعاب وتجاو زال¤- تجعل الطالب قاد   .ر



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة نايري، )1(، الجزء )193: (العدد

 

 

143 

اســـات الـــسابقة @ـــ
 ترجم��ـــا ملتغ8ـــ�  ، حيـــث تناولتـــھ Academic Buoyancyرواختلفـــت الد
اســــات ع�ـــــ� أنــــھ  ، وعطيـــــة 2018(، وناصــــف )2018(الزغIـــــ- : مثــــل" ال��ـــــوض 01ــــادي.-"ر¨عــــض الد

ـــھ حـــــسن )2021(ي ، والع�ــــä)2021(، والعتيIــــ- وا�رÑـــــي والـــــشر>ف )2020( ؛ حلـــــيم )2020(، وتناولــ
ع�ــــــ� أنــــــھ ) 2018(؛ محمـــــود )2019(؛  ع�ــــــ�)2020(؛ العظامــــــات واملعـــــال )2021(؛ عبـــــد هللا )2019(
ا±ــ�-) "2015(، وأطلقــت عليــھ شــلI- "الطفــو 01ــادي.-" ،  إال أن البحــث ا�ــا�
 ي�بÃــÂ "رال��ــوض الد

 ".ال��وض 01ادي.-" ترجمتھ

ادي.- @
 تقليل الكث�8 من ا��åËات السلبية ال¤- يمكن أن rعيق وتتzâ أ	مية ال��وض 01
ومــن ثـم فـال��وض 01ــادي.- 	ـو بنـاء وثيــق الـصلة بتكيـف الطــالب 01ـادي.- وغ8ــ� . الـتعلم وPنجـاز

 أن ال��ــوض ¨عــض البــاحث8ن ىكمــا يــرر01ــادي.- بمــا @ــ
 ذلــك التطــو �جتمــا�
 الوجــدا�ي للمــتعلم، 
تبا ًطـــا إيجابيــــا بمخرجـــات الـــتعلم �جتمـــا�
 الوجــــدا�ي متـــضمنا تقـــدير الــــذات، ر01ـــادي.- يـــرتبط ا ً

كمـا أشـار . (Martin& Marsh, 2006, 2008a,b, 2013; Miller et al. 2013) واملثـابرة، والتخطـيط
)Tarbetsky et al. (2017 الوجــدا�ي حيـــث إ 
�ــ� أن ال��ــوض 01ــادي.- يــرتبط بــالتعلم �جتمــا�

ة ريــــرتبط بم�ـــــو إدا ـــ� التـــــوتر والـــــضغوط، ن ة 1ف�ــــار والعواطـــــف للتغلـــــب ع�ــ ر الـــــذات مـــــن خـــــالل إد
ل ة ع�ـــ� اتخـــاذ القـــرار املـــسؤ وو>ـــرتبط بم�ـــو القـــد ر ات بنـــاءة للتغلـــب ع�ـــ�  ن رمـــن خـــالل اتخـــاذ خيـــا

  .الصعوÄات والتحديات 01اديمية اليومية

اســات تغ8ــ�ات  عــن عالقــة ال��ــوض �0ــادي.- بالعديــد مــن امل الــسابقة روأســفرت نتــائج الد
، ))Collie et al. ,2017اســـ��اتيجيات الـــتعلم و، )Martin ,2014(اËÏرجـــات 01اديميـــة: مثـــل

د	ــار املعر@ــ
 )Yu et al. ,2019(والدافعيــة و�نــدماج 01ــادي.- والتكيــف   �،  )2019ع�ــ
، (ز، و
، )Anderson ,2019(، والرفا	يــــة النفــــسية )Poulakanaho et al. ,2019( وخفــــض القلــــق

ـــة  ـــوم الــــذات �0ــــادي.- و1داء �0ــــادي.- )Marsh& Martin,2020(والتحــــديات 01اديميـ ، ومفGـ
)2019, .et al, Colmar( ـــصيةË½وســـمات ال ،)2019, .et al, Rohinsa( وفعاليـــة الـــذات ،
)2019, .et al, Rosemary( والدافعية العقلية  ،) ،جيـة )2020حسن ر،  والدافعيـة الداخليـة وا�Ëا
اء املعرفـــة والدافعيـــة 01اديميـــة )2020ات واملعـــال، العظامـــ( ، (ر، ومـــاو äة )2021يالع�ـــ ر،  و�ســـ�ثا

±ــ�-  )Yang, & .Datu ,2021 (التحــصيل 01ــادي.-و، )2021عبــدهللا ،(رالفائقــة و�نــدماج املد
 
   .)et al, Azemi. ,2021(و1	داف ال½Ëصية املفضلة والتعلم �جتما�

 إ�ــــ� أن 	نــــاك عــــدة عوامــــل مــــؤثرة @ــــ
 ال��ــــوض Martin& Marsh (2008a)وقــــد أشــــار 
ئ¼سة، تتمثل الفئة 1و�� @
 العوامل النفسية ال¤- فئات01ادي.-، وال¤- يمكن تصJيفGا إ�� ثالث  ر 

 
رتتضمن الفعالية الذاتية، والتحكم، بالـسلوك والـشعو بالGـدف والـدافع، وتتمثـل الفئـة الثانيـة @ـ
سة،  وتتضمن املشاركة @
 الفصل، والطموحات التعليمية، وعالقة الطالب رالعوامل املرتبطة باملد

اســية، أمــا  ، والJــشاط خــارج املنــا�� الد ســية، وا�ــضو ربــاملعلم، واســتجابة املعلمــ8ن، والقــيم املد رر
ب ، : رالفئة الثالثة ف�شمل العوامل املرتبطة باألسرة و1قا يوتتـضمن دعـم 1سـرة، وال�ـ�ابط 1سـر

نقـران و1صـدقاء،  كمـا يمكـن تـصJيف 	ـذه العوامـل إ�ـ�  عوامـل قر>بـة ت�ـو أك�ـ� والعالقات مـع 1
نـة وفعاليــة @ـ
 إحــداث rغي8ـ�ات ترÄو>ــة وسـلوكية إيجابيــة، وrـشمل ا�åËــ�ات ا�ياتيـة والنفــسية  ومر

 .والتعليمية و1قران و1سرة، وعوامل ¨عيدة rشمل ا��åËات ا�ياتية ع�� مدى حياة الفرد
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ة الطلبـة ع�ـ� مواجGـة التحـديات باإلضافة  إ� ر� مـا سـبق، فGنـاك عـدة متغ8ـ�ات من�ئـة بقـد
 ،
سـة : فاعلية الذات01اديمية اليومية و} ��م ع�ـ� 1داء ا��يـد باملد روrش�8 إ�� ثقة الطلبة بقد ر

و×ش�8 إ�� عدم تأكد الطلبة من أدا�úم لـبعض �عمـال : والضبط غ"! املؤكدومواجGة التحديات، 
ــــة ــــاديFG، 01اديميــ ــــوح الـــــــذاrي واملثـــــــابرة : و.نـــــــدماج �Iـــ ـــــة والطمـــ اســ ــــتمتاع بالد ـــ� �ســـ رو×ـــــــش�8 إ�ــــ

�عمــــال الــــصفية،  
تيــــاح الطلبــــة عنــــد : والقلــــقواملــــشاركة @ــــ ـــدم ا رو×ــــش�8 إ�ــــ� الــــشعو بــــالتوتر وعـ ر
اســـية،  اجبـــا��م الد ات و �ختبـــا 
رتفك8ـــ�	م @ـــ ات : والعالقـــة بـــ"ن املعلـــم والطالـــبور روrـــش�8 لتـــصو

ــــن ـــــــــة عــــــ ــــــــب الطلبـ ـــ8ن الطالـــ ــــادل بـــــــ ـــ�ام املتبـــــــ ـــــل معGــــــــــم و�ح�ـــــــ ـــــــر التعامــــــ ـــــ¬�م وطـــ ق عالقـــــــــــا��م بمعلمـــــ
  .(Martin& Marsh,2008a)واملعلم

اسات السابقة   :رالد

اسات تناولت كفايات التعلم .جتما-, الوجدا*ي y, عالقاتھ ببعض املتغ"!ات .1   : رد

اســـات الـــسابقة بالكـــشف عـــن العالقـــة بـــ8ن كفايـــات  الـــتعلم رلقـــد أ	تمـــت العديـــد مـــن الد
ــــث 	ــــــــدفت  ـــھ، حيــــ ــــــة املــــــــؤثرة فيـــــ ــــــل املعرفيــ ا±ــــــــ�- أو العوامــ ــــــصيل الد ــــا�
 الوجــــــــدا�ي والتحــ ر�جتمــــ

اســـة بحـــث العالقـــة بـــ8ن الـــتعلم �جتمـــا�
 الوجـــدا�ي والدافعيـــة  إ�ـــ� Roeser et al.,)2002 (رد
ا±ـــــ�- لـــــدى  ــــدماج الد ــــة و�نـ ̈ـــــسان ) 97(ر01اديميـ ســـــت8ن  ـــرة  بمد رطالبـــــا @ـــــ
 مرحلـــــة املرا	قـــــة املبكــ

ً

تباطيـة موجبـة بـ8ن الـتعلم �جتمـا�
 الوجـدا�ي فر را�س¼س�و، وأسفرت النتائج عن  وجـود عالقـة ا
اسـة  ا±ـ�-، كمـا بحثـت د روالدافعيـة 01اديميـة و�نـدماج الد  العالقـة بـ8ن Oberle et al) .2014(ر

مــن ) 461(كفايـات الـتعلم �جتمـا�
 الوجـدا�ي والتحـصيل 01ـادي.- @ـ
 القـراءة والر>اضـيات لـدى 
 
تبـــــاط موجـــــب لكفايـــــات الـــــتعلم �جتمـــــا� رالطلبـــــة @ـــــ
 املرا	قـــــة املبكـــــرة، وأســـــفرت النتـــــائج عـــــن ا
تبـاط مـع  رالوجدا�ي بمستو>ات مرتفعة من التحصيل 01ادي.- @
 القراءة، @
 ح8ن لم rسفر عن ا
 رالتحـصيل @ــ
 الر>اضــيات، و0انـت كفايــات الــتعلم �جتمـا�
 الوجــدا�ي لــدى الـذ0و أع�ــ� منــھ عنــد

اسة . Pناث  فGـدفت إ�ـ� بحـث العالقـة بـ8ن الـتعلم �جتمـا�
 الوجـدا�ي Turki et al. (2018)رأما د
من طلبة ا��امعة، وأسفرت النتائج عن وجود ) 240(ودافعية التحصيل وال��ابط �جتما�
 لدى 

ق @
 التعلم �جتما�
 الوجدا�ي  جود فر تباطية موجبة ب8ن متغ�8ات البحث، و وعالقة ا و ترجع إ�� ر
 ، اسـةرالنـوع لـصا�z الـذ0و العالقـة بـ8ن الـتعلم �جتمـا�
 الوجـدا�ي )  Arslan ,2018 (روتقـصت د

من طلبة ا��امعة، وأسفرت النتائج عن وجود عالقة ) 367(والتنظيم الذاrي والتفك�8 الناقد لدى 
تباطية موجبة ب8ن التعلم �جتما�
 الوجدا�ي والتفك�8 الناقد والتنظيم الذ   .اrيرا

 
ـــــات الــــــتعلم �جتمــــــا� ـــــات بكــــــشف العالقــــــة بــــــ8ن كفايـ اسـ ـــر مــــــن الد ــ ر وأ	تمــــــت فئــــــة أخـ ى
اسـة  ات Ogurlu (2018)رالوجدا�ي وÑعض املتغ�8ات �جتماعية، حيث بحثت د ر العالقـة بـ8ن مGـا

س ) 117(الــــتعلم �جتمــــا�
 الوجــــدا�ي واملــــساندة �جتماعيــــة لــــدى  ـــن الطلبــــة املو	ــــو8Äن باملــــدا رمـ
تبـــاط موجـــب قـــو بـــ8ن الـــتعلم �جتمـــا�
 الوجـــدا�ي واملـــساندة املتوســـطة، و يأســـفرت عـــن وجـــود ا ر

ر�جتماعية، كما حققت Pناث مستو>ات أع�� من الذ0و @
 كفايات الـتعلم �جتمـا�
 الوجـدا�ي 
اســــة   إ�ــــ� بحــــث العالقــــة بــــ8ن كفايــــات الــــتعلم Lisinskienė& Akelaitis)2018(ر، كمــــا 	ــــدفت د
	م مــن ) 498(والــسلوك �جتمــا�
 PيجــاÑي لــدى �جتمــا�
 الوجــدا�ي  رمــن املــرا	ق8ن ت�ــ�اوح أعمــا

تباطيــــة موجبــــة بــــ8ن كفايــــات الــــتعلم الوجــــدا�ي والــــسلوك وتوصــــلت إ�ــــ�، )15-16( ر وجــــود عالقــــة ا
ق @ــ
 كفايـات الــتعلم �جتمـا�
 الوجــدا�ي  و�جتمـا�
 PيجـاÑي، كمــا أسـفرت النتــائج عـن وجــود فـر

P zناثترجع للنوع لصا� . 
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اسـات الـسابقة بالكـشف عـن العالقـة بـ8ن كفايـات الـتعلم    ركما أ	تمت فئة ثالثة مـن الد
اسـة   Yükselر�جتما�
 الوجدا�ي وÑعض متغ�8ات علـم الـنفس الـنفس PيجـاÑي،  حيـث 	ـدفت د

)2019. (et al الوجدا�ي وفعالية الذات و1مل لدى 
) 281( إ�� بحث العالقة ب8ن التعلم �جتما�
ي، وأسـفرت النتــائج عـن أن ذو املــستو>ات العاليــة مـن فعاليــة الـذات و1مــل حــصلوا البـا وطالبــةط

جــات مرتفعـة أيــضا @ـ
 الــتعلم �جتمــا�
 الوجـدا�ي،  اســة رع�ـ� د  Bru & Eriksenركمــا كـشفت د
ـــة �نفعاليــــة و�نـــــدماج )2022( ـــن العالقــــة بــــ8ن كفايــــات الــــتعلم �جتمــــا�
 الوجــــدا�ي والرفا	يـ  عـ

تباطيـــة ) 1085(ادي.- لـــدى 01ــ س الثانو>ـــة، وأســـفرت النتــائج عـــن وجــود عالقـــة ا رمــن طلبـــة املــدا ر
إيجابيــة دالــة بــ8ن كفايــات الــتعلم �جتمــا�
 الوجــدا�ي والرفا	يــة �نفعاليــة و�نــدماج 01ــادي.-، 

ماج كمـا بيJـت النتـائج عــن أن كفايـات الـتعلم �جتمــا�
 الوجـدا�ي rـسGم بفعاليــة @ـ
 تحـس8ن �نــد
 . 01ادي.- لدى أفراد العينة

اســات الــسابقة ع�ــ� الــتعلم �جتمــا�
 الوجــدا�ي كمــدخل للتـــدخل،  روأعتمــدت ¨عــض الد
اســة الزغIــ- حيــث  إ�ــ� التعــرف ع�ــ� تــأث�8 برنــامج قــائم ع�ــ� الــتعلم �جتمــا�
 @ــ
 ) 2018(ر	ــدفت د

ـــةمــــن املتع�ــــ�ات أ0اديميــــا بجام) 67(ىتحــــس8ن مــــستو ال��ــــوض 01ــــادي.- لــــدى  وتوصــــلت . عــــة طيبـ
ـــة الـــــــضابطة  جــــــات ا�Ïموعـــ ـــــ8ن متوســــــطات د ـــــادي.- بــ ق @ــــــ
 ال��ــــــوض 01ـ ـــود فـــــــر ـــ� وجـــ رالنتــــــائج إ�ـــ و

اســة امل�ــاو والتجر>�يــة لــصا�z ا�Ïموعــة التجر>�يــة، و يتحققــت د >ب ) 2021(ر رمــن أثــر برنــامج تــد
�ندماج 01ادي.- لدى عينة م 
ن املرا	ق8ن قائم ع�� ¨عض كفايات التعلم �جتما�
 الوجدا�ي @

	م مــن ) 20( رطالبــا مــن ذو Pعاقــة البــصر>ة ت�ــ�اوح أعمــا ي ً
، وأســفرت النتــائج عــن وجــود )18 -14(

�ندماج 01ادي.- لصا�z القياس البعدي 
ق دالة احصائيا ب8ن القياس القب�
 والبعدي @   .وفر

اسات ال}F تناولت الKLوض �Iاديy FG, عالقتھ ببعض املتغ"!ات .2   :رالد

ا±�- ا	تمت ¨ اسات بالكشف عن العالقة ب8ن ال��وض 01ادي.- بالتحصيل الد رعض الد ر
اسـة   إ�ـ� بحــث العالقـة بــ8ن Martin& Marsh (2008b)رأو العوامـل املـؤثرة فيــھ،  حيـث 	ــدفت د

س الثانو>ـــة بأســـ��اليا، وأســـفرت ) 3450(ال��ـــوض 01ـــادي.- والدافعيـــة و�نـــدماج لـــدى  رمـــن املـــدا
تباط مو رجب ودال ب8ن املتغ�8ات، وأن ال��ـوض 01ـادي.- لـدى الـذ0و أع�ـ� منـھ لـدى رالنتائج عن ا

Pنــــاث مــــن أفــــراد العينــــة، كمــــا حــــصل الطــــالب 1صــــغر عمــــرا ع�ــــ� مــــستو>ات أع�ــــ� مــــن ال��ــــوض 
ً

اسة  نة بمن 	م أك�å م��م سنا، كما 	دفت د ر01ادي.- مقا ر
ً

Martin (2014) بحث أثر ال��وض ��إ 
ا±ـ�- لــدى 01ـادي.- ع�ـ� التحــصيل مـن الطلبــة ) 3374(يمـن الطلبــة ذو فـرط الJــشاط و) 87(ر الد

ا±ــ�-  س الثانو>ــة، وأســفرت النتــائج عــن تــأث�8 ال��ــوض 01ــادي.- @ــ
 التحــصيل الد رالعــادي8ن باملــدا ر
  .لكال ا�Ïموعت8ن

اســــة ناصــــف  ـــ� بحــــث العالقــــات بــــ8ن ال��ــــوض 01ــــادي.- والعــــزم ) 2018(ركمــــا 	ــــدفت د إ�ـ
P ي لــدى 01ـادي.- والنمـوÑوكـشفت النتـائج عــن ) 454(يجـا ، يطالـب وطالبـة بالـصف 1و الثــانو ل

 
ق بـ8ن الـذ0و وPنـاث @ـ اسة، باإلضافة إ�� عـدم وجـود فـر روجود عالقة موجبة ب8ن متغ�8ات الد و ر
العالقة ب8ن ال��وض 01ادي.- وتوجGات أ	داف Pنجاز ) 2019(وÄحثت حليم .  ال��وض 01ادي.-

تباطيــــة طالــــ) 365(لـــدى  ، وأســـفرت النتــــائج عــــن وجــــود عالقــــة ا رب وطالبــــة بالــــصف 1و الثــــانو ي ل
 
ـــ8ن ال��ــــوض 01ــــادي.- وتوجGــــات أ	ــــداف Pنجــــاز، كمــــا حقــــق الــــذ0و مــــستو  أع�ــــ� @ــــ ىموجبــــة بـ ر

اســة   إ�ــ� بحـــث العالقــة بـــ8ن Colmar et al) .2019(رال��ــوض 01ــادي.- مـــن Pنــاث، و	ـــدفت د
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ـــادي.- ال��ـــــوض 01ـــــادي.- و1داء 1 س ) 191(لـــــدى 0ــــــادي.- ومفGـــــوم الــــــذات 01ــ رمــــــن طلبـــــة املــــــدا
تباطيـــــة موجبــــة بـــــ8ن ال��ـــــوض 01ـــــادي.-  ر�بتدائيــــة العليـــــا، وأســـــفرت النتـــــائج عــــن وجـــــود عالقـــــة ا

  . ومفGوم الذات 01ادي.- و1داء 01ادي.-

اسـة حــسن  يــة إ�ــ� التعـرف ع�ــ� العالقـة بــ8ن الدافع) 2020(رو@ـ
 الــسياق نفـسھ، 	ــدفت د
طالبا باملرحلة الثانو>ة، وأسفرت النتائج عن وجود عالقـة ) 200(العقلية وال��وض 01ادي.- لدى 

ً

ق  تباطيــة موجبـــة دالـــة احـــصائيا بـــ8ن ال��ـــوض 01ـــادي.- والدافعيـــة العقليـــة، وكـــذلك وجـــود فـــر وا
ً

ر
ــــادي.-  ـــة احـــــصائيا بـــــ8ن الــــــذ0و وPنـــــاث @ـــــ
 أ¨عـــــاد ال��ــــــوض 01ـ ــــة الذاتيـــــة، (ردالــ �نــــــدماج الفاعليـ

جة ال�لية ق ترجـع ) ر01ادي.-، العالقة ب8ن املعلم والطالب، والد ولـصا�P zنـاث، وعـدم وجـود فـر
اسـة عطيـة )الـسيطرة غ8ـ� املؤكـدة، القلـق(إ�� النوع @
 أ¨عاد  إ�ـ� التعـرف ع�ـ� ) 2020(ر، و	ـدفت د

من ) 114(فوق8ن، ومن املت) 102(ىمستو ال��وض 01ادي.- وعادات العقل، والعالقة بي��ما لدى 
ــــن تــــــوفر مــــــستو مرتفــــــع للطفـــــــو  ، وأســــــفرت النتـــــــائج عــ ــــانو ـــــة العــــــادي8ن بالــــــصف 1و الثــ ىالطلبـ ي ل
تباطيــة موجبــة بــ8ن  جــود عالقــة ا ر01ــادي.- لــدى املتفــوق8ن، ومــستو متوســط لــدى العــادي8ن، و و ى

اسـة العظامـات واملعـال  رف ع�ــ� إ�ـ� التعـ) 2020(رال��ـوض 01ـادي.- وعـادات العقـل، كمـا 	ـدفت د
جيــــة لــــدى  رمــــستو ال��ــــوض 01ــــادي.- والدافعيــــة الداخليــــة وا�Ëا طالــــب وطالبــــة بالــــصف ) 401(ى

جـود  والعاشر، وأسفرت النتائج عن وجود مستو متوسط للطفـو 01ـادي.- لـدى أفـراد العينـة، و ى
ق @
 ال��وض 01ادي.- ترجع إ�� النوع لصا�z الذ0و رفر   .و

 äاسة الع� يوكشفت د القات ب8ن ال��وض 01ادي.- والدافعية 01اديمية عن الع) 2021(ر
اء املعرفـــة لــدى  تبـــاط . طالـــب وطالبــة باملرحلـــة الثانو>ــة) 127(رومــاو روأســـفرت النتــائج عـــن وجــود ا

اء املعرفــة، وعــدم وجــود  رموجــب دال احــصائيا بــ8ن ال��ــوض 01ــادي.- والدافعيــة 01اديميــة ومــاو
ً

ق @ـ
 ال��ـوض 01ــادي.- بـ8ن الطـال اسـة عبـد هللا وفـر إ�ـ� التعــرف ) 2021(رب والطالبـات، و	ــدفت د
ة الفائقــة لـدى  ±ــ�- و�سـ�ثا رع�ـ� مــستو ال��ـوض 01ــادي.- و�نـدماج املد ر لبالــصف8ن 1و ) 107(ى

ســــة  روالثــــا�ي الثــــانو بمد اســــة وجــــود مــــستو متوســــط لل��ـــــوض . ر بــــالعبوSTEMي ىومــــن نتــــائج الد ر
ق @
 ال��وض 1 س و01ادي.-، وعدم وجود فر ، كمـا STEMر0ادي.- ب8ن الطالب والطالبات @
 مـدا

اســة العتيIــ- وا�رÑــي والــشر>ف  عالقـــة الــتعلم املــنظم ذاتيــا بــال��وض 01ـــادي.- ) 2021(ربحثــت د
ً

تباطيــة موجبــة ) 343(لــدى  ، وأســفرت النتــائج عــن وجــود عالقــة ا رطالبــا وطالبــة بجامعــة أم القــر ى ً

ق @
 ال��وض 01ادي.- ب8ن الذ0و وPناث ب8ن التعلم املنظم ذاتيا وال��وض 1 جود فر ر0ادي.-، و و و
  .رلصا�z الذ0و

اســـــــة  ـــــوض 01ــــــادي.-، حيــــــث 	ــــــدفت د ـــــات بتقيــــــيم مــــــستو ال��ـ اسـ روا	تمــــــت ¨عــــــض الد ىر
Datu&Yang(2016) مـن طلبـة ا��امعـة بـالفلب8ن، ) 421(ى لتحديد مستو ال��وض 01ادي.- لـدى

ق @
 ال��وض ىوأسفرت النتائج عن مستو مرتفع ال��وض جود فر و 01ادي.- لدى أفراد العينة، و و
ر01ـــادي.- rعــــز ملتغ8ــــ� النــــوع لـــصا�z الــــذ0و اســــة . ى  Sihotang & Nugraha(2021(روÄحثــــت د

ـــا، ) 232(ىمــــستو ال��ــــوض 01ــــادي.- لــــدى  ونـ رمــــن طلبــــة الــــسنة 1و�ــــ� با��امعــــة أثنــــاء جائحــــة 0و
ــائج عــــن مــــستو متوســــط لل��ــــوض 01ــــادي نــــاث .- لــــدى أفــــراد العينــــة، وامــــتالك Pىوأســــفرت النتــ

نة بالذ0و رمستو مرتفع من ال��وض 01ادي.- مقا ر   .ى

اســ  بتحديــد املتغ8ـ�ات املن�ئــة بــال��وض 01ـادي.-، حيــث 	ــدفت اتركمـا أ	تمــت ¨عـض الد
اسة  ى إ�� التJبـؤ بمـستو ال��ـوض 01ـادي.- مـن خـالل فعاليـة الـذات Martin& March(2008a)رد

س ) 895(ماج 01ادي.-، والقلق، والعالقة ب8ن الطالب واملعلم لدى والضبط و�ند رمن طلبة املدا
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الثانو>ة ا��ومية وا�Ëاصة بأس��اليا، وأسفرت النتائج عن أن فعالية الذات والضبط و�نـدماج 
01ــادي.-، والقلــق، والعالقــة بــ8ن الطالــب واملعلــم عوامــل من�ئــة بــال��وض 01ــادي.-، وأن ال��ــوض 

  .ر0ادي.- لدى الذ0و أع�� منھ لدى Pناث1

اســــات للكــــشف عــــن أثــــر ¨عــــض املتغ8ــــ�ات الديموجرافيــــة @ــــ
 ال��ــــوض  رو	ـــدفت ¨عــــض الد
ق @
 ال��وض 01ادي.- لـدى ) 2018(01ادي.-، حيث بحثت محمود  ىطالبـة باملـستو ) 200(والفر

ق @ـ
 ال� و1و والرا¨ـع با��امعـة، وأسـفرت النتـائج عـن عـدم وجـود فـر �ـوض 01ـادي.- بـ8ن طالبـات ل
لاملـستو 1و والرا¨ـع اسـة . ى ق @ــ
 Safoura & Behazd (2019)رو	ـدفت د و إ�ــ� التعـرف ع�ـ� الفـر

اسية لدى  من طلبة ا��امعة من السنة 1و�� ) 272(رال��وض 01ادي.- @
 ضوء النوع والسنة الد
ق @ـــ
 ال��ــوض 01ــادي.- لـــ صا�z طــالب الــسنة الرا¨عـــة، ووالرا¨عــة، وأســفرت النتــائج عـــن وجــود فــر

ق @
 ال��وض 01ادي.- ب8ن الذ0و و�ناث روعدم وجود فر  .و

لكما تم تناو ال��وض 01ادي.- كحالة نفسية من خالل استخدامھ كمتغ�8 وسيط، حيث 
 
اسة ع� إ�� التعرف ع�� ال��وض 01ادي.- كمتغ�8 وسيط ب8ن ضغط الـصدمة ) 2019(ر	دفت د
�يالثانو 1سر و طالب وطالبة بالسنة ال��ائية بجامعة الوادي ا��ديد ) 297(زد	ار املعر@
 لدى ي

د	ـار املعر@ـ
، وعـدم  �تباطية موجبة ب8ن ال��وض 01ادي.- و زوأسفرت النتائج عن وجود عالقة ا ر
ق @ـ
 ال��ـوض 01ـادي.- ترجـع ملتغ8ـ� النـوع  اسـة ). انـاث/ رذ0ـو(ووجـود فـر  .Azemi et alرو	ـدفت د

إ�ــ� بحــث ال��ــوض 01ـــادي.- كمتغ8ــ� وســيط بــ8ن الـــتعلم �جتمــا�
 الوجــدا�ي و1	ـــداف  (2021)
س الثانو>ـة، وأسـفرت النتـائج ) 350(ال½Ëصية املفضلة و�ندماج 01ـادي.- لـدى  رمـن طلبـة الـدا

تباطيــــة مباشــــرة بــــ8ن ال��ــــوض 01ــــادي.- و�نــــدماج 01ــــادي.-، وكــــذلك يلعــــب  رعــــن وجــــود عالقــــة ا
ا وسيطاال��وض 01 ادي.- دو

ً
 د� احصائيا @
 العالقة ب8ن 1	داف ال½Ëصية املفضلة والـتعلم ر

ً ً

>ادة �ندماج 01ادي.- لدى الطالب  
  .ز�جتما�
 الوجدا�ي، وأن ال��وض 01ادي.- ¥سGم @

اسات السابقة ببحث العالقـة بـ8ن ال��ـوض 01ـادي.- وÑعـض متغ8ـ�ات  روا	تمت ¨عض الد
ة علـم الــنفس Pيجــøيــة النفــسية والــ	ي، بــل وتـم اســتخدامھ كمــدخل للتــدخل لتحـس8ن الرفاÑا

اســة   إ�ــ� التعــرف ع�ــ� العالقــة بــ8ن ال��ــوض Rosemary et al. (2019)رالعقليـة، حيــث 	ــدفت د
مـن الطـالب باملرحلـة الثانو>ـة، وأسـفرت النتـائج عـن وجـود ) 469(01ادي.- والكفاءة الذاتية لـدى 

تباطيــة موجبــة  ق @ــ
 ال��ـــوض رعالقــة ا وبــ8ن ال��ــوض 01ــادي.- والكفــاءة الذاتيــة، وعــدم وجــود فــر
اسة . ر01ادي.- ب8ن الذ0و و�ناث من أفراد العينة  إ�� التعرف ع�� Anderson (2019)رو	دفت د

ة العقلية لدى øية النفسية وال	تحس8ن الرفا 
من طلبة ا��امعة ) 32(أثر ال��وض 01ادي.- @
ق دالــــة مـــن خـــالل برنــــامج تـــ >I- قـــائم ع�ــــ� ال��ـــوض 01ـــادي.-، وأســــفرت النتـــائج عـــن وجــــود فـــر ود ر

ة العقلية ب8ن القياس8ن القب�
 والبعديøية النفسية وال	الرفا 
إحصائيا @
ً

.  

اســـات الـــسابقة العالقـــة الـــسالبة بـــ8ن ال��ـــوض 01ـــادي.- و0ـــل مــــن  ركمـــا أثب�ـــت ¨عـــض الد
 عـن وجـود Poulakanaho et al.(2019)اسـة رالـضغوط، والتحـديات 01اديميـة، حيـث أسـفرت د

ق @
 مستو ال��وض  ىعالقة سالبة ب8ن ال��وض 01ادي.- والضغوط، باإلضافة إ�� عدم وجود فر و
اسـة . من طلبة الـصف التاسـع بفنلنـدا) 249(01ادي.- ترجع إ�� النوع لدى   &Martinرو	ـدفت د

Marsh (2020) -.ــ� بحــث العالقــة بــ8ن ال��ــوض 01ــادي�مــن ) 481(والتحــديات 01اديميــة لــدى  إ
تباطية عكسية ب8ن ال��وض 01ـادي.-  س الثانو>ة، وأسفرت النتائج عن وجود عالقة ا رطلبة املدا ر
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ق جو	ر>ة @
 ال��وض 01ادي.- ب8ن الذ0و وPناث باإلضافة إ�� والتحديات 01اديمية،  روجود فر و
  .لصا�P zناث

اسات السابقة  :رbعليق ع{| الد

اســات الــسابقة �	تمــام البحôــ- @ــ
 الوقــت الــرا	ن ب�ــل مــن كفايــات ي ر�بــ8ن مــن خــالل الد
التعلم �جتما�
 الوجدا�ي وال��وض 01ادي.- كمتغ�8ات  إيجابية @
 ا�ياة 01اديمية، كما ي�ب8ن 
تبطـــا  اســـات الـــسابقة أن الـــتعلم �جتمـــا�
 الوجـــدا�ي وال��ـــوض 01ـــادي.- ا رمـــن خـــالل تحليـــل الد ر

عــدد كب8ــ� مــن املتغ8ــ�ات النفــسية Pيجابيــة، وأنــھ تــم اســتخدام 0ــل م��مــا كمــدخل للتــدخل لــدى ¨
>ب قــائم ع�ــ� ) 2021(يحيــث اســتخدم امل�ــاو فئــات مختلفــة، ممــا يــدل ع�ــ� أ	مي��مــا،  ربرنــامج تــد

¨عض كفايات التعلم �جتما�
 الوجدا�ي @
 تحـس8ن �نـدماج 01ـادي.- لـدى عينـة مـن املـرا	ق8ن 
برنــامج قــائم ع�ــ� الــتعلم �جتمــا�
 @ــ
 ) 2018(كمــا اســتخدمت الزغIــ- . يذو Pعاقــة البــصر>ةمــن 

 Andersonواسـتخدم . تحس8ن ال��وض 01ادي.- لدى عينة مـن املتع�ـ�ات أ0اديميـا بجامعـة طيبـة
ة العقليـة  (2019)øية النفسية والـ	تحس8ن الرفا 
>I- قائم ع�� ال��وض 01ادي.- @ ربرنامج تد

  .دى عينة من طلبة ا��امعةل

اسـات ال¤ـ- حاولـت    ة @ـ
 الد اسات الـسابقة أن 	نـاك نـد ركما ي�ب8ن من خالل تحليل الد ر ر
س  رقياس مستو كفايات التعلم �جتما�
 وال��وض 01ادي.- لدى طلبة املرحلة الثانو>ة @
 مـدا ى

>ة مصر العرÄية، حيث اقتصرت @
 حدود علـم اسـة راملتفوق8ن والعادي8ن @
 جمو ر البـاحث8ن ع�ـ� د
ل، وال¤- ا	تمت بقياس مستو ال��ـوض لـدى عينـة مـن طلبـة الـصف 1و والثـا�ي )2021(عبد هللا  ى

سة  رالثانو بمد   .ر بالعبوSTEMي

 وع�ـــ� الــــرغم مـــن أ	ميــــة املتغ8ــــ�ات الديموجرافيـــة كطر>قــــة ســــر×عة للكـــشف عــــن الفئــــات 
اسات ال اسات ال¤- ر1ك�� حاجة للتدخل، فإنھ  يتzâ من خالل الد ة @
 الد رسابقة أن 	ناك  ند ر

ا	تمت بتأث�8 املتغ�8ات الديموجرافية @
 ال��وض 01ادي.-، وأن املتغ�8 الديموجرا@
 الوحيد الذي 
ق @ــــ
 ال��ــــوض  اســــات ال¤ــــ- بحثــــت الفــــر ـــائج الد و0ــــان محــــل ا	تمــــام البــــاحث8ن 	ــــو النــــوع، إال أن نتـ ر

Äة ل، ولــــذا يحــــاو البحــــث ا�ــــا�
 الكــــشف عــــن تــــأث�8 ر01ــــادي.- وال¤ــــ- ترجــــع إ�ــــ� النــــوع 0انــــت متــــضا
مجموعـــة واســـعة مــــن املتغ8ـــ�ات الديموجرافيــــة  rـــشمل النــــوع والـــصف، والعمــــر، ومحـــل Pقامــــة، 

سة @
 ال��وض �0ادي.-   .روعدد أفراد 1سرة باإلضافة إ�� نوع املد

اسات السابقة أن 	ناك اف��اض قائم بـ8ن البـاحث8 ن ع�ـ� ركما يتzâ من خالل تحليل الد
ـــ8ن كفايـــــات الـــــتعلم �جتمـــــا�
 الوجـــــدا�ي وال��ـــــوض 01ـــــادي.- حيـــــث تـــــم  ـــة بــ تباطيــ روجـــــود عالقـــــة ا
ـــــــــوض  ـــــــــدا�ي لتحــــــــــس8ن ال��ــ ـــــــــا�
 الوجـ ـــــتعلم �جتمــ ـــــات الـــــ ــــ ــــــــ� كفايـ ــــــــائم ع�ـــ ـــــــدخل القــ ــــــــتخدام التـــ اســ

، وتــــم اعتبــــار ال��ــــوض 01ــــادي.- متغ8ــــ�ا وســــيطا بــــ8ن الــــتعلم �جتمــــا�
 )2018الزغIــــ-، (�0ــــادي.-
ً ً

س الثانو>ــة الوجـدا  ,.Azemi et al)ر�ي و1	ــداف ال½Ëــصية املفـضلة لــدى عينــة مــن طلبـة الــدا
2021) -IسJام الGس�اسة  ا	تمت بالكشف عن  ر ـ إال أنھ ـ  @
 حدود علم الباحثت8ن ـ ال توجد أي د

ع لكفايــات الــتعلم �جتمــا�
 الوجــدا�ي اËÏتلفــة @ــ
 التJبــؤ بــال��وض 01ــادي.-، ومــا إذا 0انــت جميــ
الكفايــات أو ¨عــضGا من�ئــا جو	ر>ــا بــال��وض 01ــادي.-، وrعــد 	ــذه املعلومــات مGمــة عنــد تخطــيط 

ُ ً ً

برامج التدخل القائم ع�� كفايـات الـتعلم �جتمـا�
 الوجـدا�ي لتحـس8ن ال��ـوض 01ـادي.-، حيـث 
ة أ	مية �س�ية @
 برامج التدخل بناء ع�� �سبة إسGامGا @
 تفس�8 
 أن rعطى 0ل مGاàبJال��وض ري 

  .01ادي.-
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  :و'جراءات الطر�قة
أوال
ً

تبــاطي، حيــث تــم : املــن��:  �اســات املــستعرضة متــضمنا املــن�� الوصــفي  رتــم اتبــاع تــصميم الد ر
ً

س  رقياس كفايات التعلم �جتما�
 الوجـدا�ي وال��ـوض 01ـادي.- لـدى عينـة ممثلـة مـن طلبـة املـدا
س املتفوق8ن للع   .م2021 خالل شGر نوفمSTEM �åلوم والتكنولوجيا رالثانو>ة العامة وطلبة مدا

ثانيا
ً

  :ا��تمع والعينة: 

س الثانو>ـة العامـة بمحافظـة   وطلبـة كفـر الـشيخريتمثل مجتمع البحث @
 جميع طلبـة مـدا
سة الثانو>ة للمتفوق8ن @
 العلوم والتكنولوجيا  ، وت�ونـت عينـة البحـث  فرع كفر الـشيخSTEMراملد

مشار0ا،) 916(من 
ً

  
ا±�- @ ا±�- 1و من العام الد رالفصل الد ، وتم جمع البيانات م2022/ 2021لر
ـــي ــــرابط �لك��و�ــــ ــــن باســـــــتخدام الـــ ـــــم )https://forms.gle/yGuS5w9dJ7ocX7F47: (مـــ ، والـــــــذي تــ

سالھ س حيث قاموا بJشره للطلبة من خالل منصات التعلم �لك��و�ي، رإ ر  عن طر>ق مدير املدا ي
س الثانو>ـــة العامـــة العاديـــة إلجـــراء التحلـــيالت 500ت وتــم �عتمـــاد ع�ـــ� اســـتجابا ر مـــن طـــالب املـــدا

Pحصائية ا�Ëاصة بالتحقق من ا�Ëصائص الـسي�وم��ية للمقـاي¼س ع�ـ� الب¼ئـة املـصر>ة، ومـن ثـم 
تـــم إيقــــاف rــــسلم الــــردود �ـــ8ن �ن��ــــاء مــــن التحليــــل Pحـــصاðي ا�Ëــــاص بــــالتحقق مــــن ا�Ëــــصائص 

ســال الــرابط بــنفس الطر>قــة ��ــدف جمــع الـسي�وم��ية للمقــاي¼س، ثــم تــم ت رفعيــل اســتالم الــردود وإ
مة لإلجابة عن أسئلة البحث، كما تم اسـ�بعاد ا�Ïموعـة 1و�ـ� مـن املـشارك8ن تلقائيـا  البيانات الال
ً

ز

 نماذج جوجل"التقييد برد واحد"  من خالل rعي8ن ا�Ëيار من العينة 1ساسية للبحث@  Google 

formsســـة املتفــوق8ن للعلـــوم والتكنولوجيــا ب¼نمـــا 208ل أســبوع ، وقــد اســتجاب خـــال ر مـــن طلبــة مد
س الثانو>ة العامة، ولتحقيق التواز بـ8ن ا�Ïمـوعت8ن، فقـد 728استجاب  ن طالب وطالبة من املدا ر

×ــع العينــة 1ساســية ) 1(ل بطر>قــة عــشوائية، و>و
ــz جــدو728 اســتجابة مــن  208تــم اختيــار  زتو
تفصيليا 
ً

طبقا للمتغ�8ات
ً

  . الديموجرافية

  ): 1(لجدو 

�ع العينة �ساسية تبعا للمتغ"!ات الديموجرافية تو
ً

  )  (N= 416ز

سة   208STEM=   208= الثانو�ة العامة  رنوع املد

  الصف
  ل�و

90  

  الثا*ي

57  

  الثالث

61  

  ل�و

120 

  الثا*ي

52 

  الثالث

36 

 النوع
  رذكو

102  

  إناث

106  

  رذكو

96 

  إناث

112 

 العمر
  املتوسط

15.3  

.نحراف 
  ياملعيار

2.2 

  املتوسط

15.7 

  ي.نحراف املعيار

1.7 

  محل 'قامة
  ر�ف

132  

  حضر

76  

  ر�ف

84  

  حضر

124  
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سة   208STEM=   208= الثانو�ة العامة  رنوع املد

عدد أفراد  12= ا��د �ع{| 3=ا��د �د*ى 1= ا��د �ع{| 3=ا��د �د*ى
  5=املنوال  5=املنوال �سرة

ثالثا
ً

  :التحليل 'حصا%ي: 

 إلجـــراء التحليـــل العامـــل Mplus 7(Muthén & Muthén,1998)تــم اســـتخدام برنـــامج 
ـساب معامـل   SPSS & OMEGA macro(Hayes & Coutts, 2020)التوكيـدي،  واسـتخدام  �

جات McDonald’s ωثبـات أوميجـا ماكدونالـدز ة عـن �ـسبة مرÑــع مجمـوع rـشبعات الــد ر، و	ـو عبــا ر
ام�
، إ�� التباين الك�ـ
، وrعـا�قيقية للمقياس وال¤- ترجع للعوامل املستخلصة من التحليل الع

ُ
د 
ــــاس ن�يجـة عامـل عـام  ــــــة للمقيـــــ ــ جـة ال�ليــ جة املرتفعة لGـذا املعامـل دلـيال ع�ـ� دقـة تفـســـــــ�8 الد رالد ر

ً

(Green & Yang, 2015)  ـــ� اســتخدام برنـــامج�باإلضــافة إ ، SPSS V.28 حـــصاءاتP ــساب� 
×ــــع  تبــــاط املــــz�ø للفقــــرات، زالوصــــفية والتحقــــق مــــن اعتداليــــة تو �راملتغ8ــــ�ات وحــــساب معامــــل 

تبـــاط بـــ8ن املتغ8ـــ�ات، وإجـــراء اختبـــار  � للعينـــة الواحـــدة، وتحليـــل Pنحـــدار ا�Ëطـــي )T(رومعــامالت 

�<   .راملتعدد باستخدام طر>قة �نحدار التد

ا�عا
ً

  أدوات القياس: ر

، (Zhou & Ee, 2012)   نمقيـاس كفايـات الـتعلم .جتمـا-, الوجـدا*ي لألطفـال واملـرا�ق"  .1
>ج خما±�- ي��اوح من ال تنطبق ع�
 مطلقا25نو>ت�و من   فقرة من نوع التقر>ر الذاrي ذات تد

ً ّ ) 1(ر
إ�� تنطبق ع�
 تماما 
ً ، وتق¼س خمسة أ¨عاد لكفايات التعلم �جتما�
 الوجدا�ي لـدى 1طفـال )5(ّ

، والـو�
 ) فقـرات5(الـو�
 الـذاrي : ي، }ـ
واملـرا	ق8ن مـن الـصف الثالـث �بتـداðي إ�ـ� الثالـث الثـانو
 
ة الذاتيـــة ) فقــــرات5(�جتمـــا� ة العالقـــات ) فقــــرات5(ر، وPدا ، واتخـــاذ القــــرار ) فقــــرات5(ر، وإدا

ل  ة 1جن�يـة مــن املقيـاس عــدة أدلـة للــصدق مثـل صــدق البنــاء).  فقــرات5(واملـسؤ ، رو>تـوفر للــصو
، و تـم ترجمـة املقيـاس مـن خـالل ثـالث خطـوات ع، وكما يتمتع املقياس بñبـات مرتفـيالصدق التJبؤ


{: 
�Ëة أوليــة مــن ال��جمــة مــن خــالل تحديــد املفــا	يم و1ف�ــار املتــضمنة @ــ
 الفقــرة   . أ التوصــل إ�ــ� �ــ

 . 1صلية ثم صياغ��ا باللغة العرÄية بحيث تناسب سياق الب¼ئة العرÄية
إجراء ترجمة عكسية من اللغة العرÄية إ�� اللغة Pنجلä8ية من ق  . ب

ً
بل أحد متخصـ¾�- ال��جمـة 

 .نمن العرÄية إ�� Pنجلä8ية، دو أن يطلع ع�� املقاي¼س 1جن�ية
نــة الJـــ�Ëة 1جن�يـــة 1صـــلية بال��جمـــة العكــسية، وتحديـــد مـــدى �تفـــاق بـــ8ن الJـــ�Ëت8ن   . ت رمقا

�Ëت8ن ودقة ال��جمةJساق الrت اJكم ع�� دقة ال��جمة، وال¤- بي .ل©

ـــة مــــن وتــــم التحقــــق مــــن ا�Ëــــصائص الــــسي�و  طالــــب 500م��ية للJــــ�Ëة امل��جمــــة ع�ــــ� عينـ
تباط املz�ø للفقرات ب8ن  �س الثانو>ة العامة، حيث تراوح معامل  روطالبة من املدا  كما 5.إ�� 3.ر


 جدو@ z
  ). 2(ل	و مو

  ) 2(لجدو 

تباط امل¢¡  لفقرات مقياس كفايات التعلم .جتما-, الوجدا*ي   )500= ن(رمعامالت .
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رقم 
  الفقرة

تباط م رعامل .
  امل¢¡ 

رقم 
  الفقرة

تباط  رمعامل .
  امل¢¡ 

رقم 
  الفقرة

تباط  رمعامل .
  امل¢¡ 

1  .409  10  .317  19  .392  

2  .383  11  .360  20  .395  

3  .500  12  .438  21  .462  

4  .499  13  .381  22  .452  

5  .497  14  .388  23  .468  

6  .312  15  .319  24  .313  

7  .331 16  .369 25  .462 

8  .300 17  .371    

9  .358 18  .367    

ثم تم استخدام التحليل العام�
 التوكيـدي للتحقـق مـن البJيـة العامليـة للمقيـاس، والـذي 
نبـــ8ن أن املقيـــاس يت�ـــو مـــن خمـــسة أ¨عـــاد مرتبطـــة، و��ـــدف تقيـــيم جـــودة مطابقـــة نمـــوذج التحليـــل 

P التوكيـدي تـم اختيـار مجموعـة مـن مؤشـرات حـسن املطابقـة 
حـصائية 1قـل تـأثرا ب��ـم العـام�
ً

ب ، وا��ـذر ال��بي�ـ
 ملتوســطات RMSEA رالعينـة مثـل ا��ـذر ال��بي�ــ
 ملتوسـط مرÑعـات خطــأ التقـا
>ـة 
 املعياûعـات البـواÑرمر SRMRن، ومؤشـر املطابقـة املقـار CFI لـوس -، ومؤشـر تـوكر TLI zـ
، و>و

 0انــت قــيم مؤشــرات حــسن ، وقــد)(Byrne, 2010مــدى القــيم املقبولــة لGــذه املؤشــرات ) 3(لجــدو
،  ممـا يـدل ع�ـ� مطابقـة (RMSEA=.051, SRMR=.053, CFI=.966, TLI=.948)املطابقـة للنمـوذج 

ـــ8ن ات ع�ــــ� العوامـــــل بـ ـــيم rــــشبعات العبـــــا ـــا تراوحــــت قــ ، 1(، و>و
ـــــz شـــــ�ل 758.و. 300رجيــــدة، كمــ
ـــل العــــام�
 التوكيــــدي ملقيــــاس كفايــــات الــــتعلم �) 1م©ــــق جتمــــا�
 شــــ�ل املــــسار @ــــ
 نمــــوذج التحليـ

ات دالة عند مستو أقل مـن ىالوجدا�ي، و0انت جميع املسا ، كمـا 0انـت معـامالت ثبـات أوميجـا 01.ر
�جتمـــــا�
 )713.(ماكدونالـــــدز لبعـــــد الـــــو�
 الـــــذاrي  
ـــو� ة الذاتيـــــة )691.(، ولبعـــــد الــ ر، ولبعـــــد Pدا

ة العالقــات )786.( ل ، ولبعــد)814.(ر، ولبعــد إدا ا يــدل ع�ــ� جــودة ، ممــ)724.(و اتخــاذ القــرار املــسؤ

�Ëة امل��جمة من مقياس كفايات التعلم �جتما�Jصائص السي�وم��ية للËا�.  

  )3(لجدو 

   املؤشرات 'حصائية املستخدمة ل¤�كم ع{| مطابقة النموذج والقيم املقبولة لل مKLا

  مدى القيم املقبولة    املؤشر

ب   08.ين أو ®ساو أقل م   RMSEA را��ذر ال¬!بي», ملتوسط مرªعات خطأ التقا

�ة   07.يأقل من أو ®ساو    SRMR روا��ذر ال¬!بي», ملتوسطات مرªعات البوا°, املعيا

  95.يأك³! من أو ®ساو    CFI نومؤشر املطابقة املقار

  95.يأك³! من أو ®ساو   TLI لوس -ومؤشر توكر 
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2.  FGاديI� وضKLمقياس ال)b,a2008, Marsh& Martin (: نوع التقر>ر  فقرات من4ن و>ت�و من 

>ج سبا� ، ال أوافق وال ) 3(، ال أوافق إ�� حد ما) 2(، ال أوافق )1(ال أوافق ¨شدة  :رالذاrي، ذات تد

فــض  >ج )7(، وأوافــق ¨ـــشدة)6(، وأوافــق ) 5(،  أوافــق إ�ـــ� حــد مـــا)4(رأ ر،  إال أنــھ تـــم اســتخدام التـــد
ا�Ëما±ــ�- نفـــسھ ملقيــاس كفايـــات الــتعلم �جتمـــا�
 الوجــدا�ي، حفاظـــا
ً

 ع�ــ� ال��يـــؤ العق�ــ
 للطلبـــة 
ات م�ـو عـام أحــادي . أثنـاء Pجابـة، ومراعـاة لعـدم ألفـ��م باملقـاي¼س النفــسية نوتقـ¼س 	ـذه العبـا ر

ة 1جن�يــة مـن 	ـذا املقيــاس عـدة أدلـة للـصدق مثــل صـدق البنـاء رالبعـد، و>تـوفر للـصو  والــصدق ،ُ
جاتـھ مرتفـع املرتبط بمحك،  ُوثبـات إعـادة التطبيـق جيـد، و×عـد ر كما أن ثبات �rساق الداخ�
 لد

من أوسع مقاي¼س ال��وض  01ادي.- استخداما @
 البحث العل.-، و
ً

تم ترجمة املقياس من خـالل 
اتبــاع خطــوات ال��جمــة العكــسية املتبعــة @ــ
 ترجمــة مقيــاس كفايــات الــتعلم �جتمــا�
 الوجــدا�ي، 

 املقيـــــاس  ا�ــــا�
 صـــــدق بنــــاءوÄيJــــت نتـــــائج تحليــــل ا�Ëـــــصائص الــــسي�وم��ية للمقيـــــاس @ــــ
 البحـــــث
تبـاط املـz�ø لفقـرات املقيـاس  �جاتھ، حيث 0انت معامالت  تفاع معامل ثبات د روا ر  ،  409.(}ـ
 ر

ن ع�ـ� ال��ت¼ــب، كمـا بيJــت نتـائج التحليــل العـام�
 التوكيــدي أن املقيـاس يت�ــو )499 ، 500. ، 383.
ـــــ ـــرات حــــــسن املطابقـــــــة للنمــــــوذج جيـ ـــــيم مؤشـــ ــــد واحــــــد،  و0انـــــــت قـ  ,RMSEA=.071)دة ُمــــــن ¨عــ

SRMR=.063, CFI=.947, TLI=.939) ع�� العامــل العـام بــ8نrا ر، كمـا تراوحـت قــيم rـشبعات العبـا
شـ�ل املـسار @ـ
 نمـوذج التحليـل العـام�
 ملقيـاس كفايـات ) 1، م©ق2(، و>و
z ش�ل 838.و. 623

جــة ال�ليــة  ع�ــ� املقيــاس رالــتعلم �جتمــا�
 الوجــدا�ي، و0ــان معامــل ثبــات أوميجــا ماكدونالــدز للد
، ممــــــا يــــــدل ع�ــــــ� جــــــودة ا�Ëــــــصائص الــــــسي�وم��ية للJــــــ�Ëة امل��جمــــــة مــــــن مقيــــــاس ال��ــــــوض 815.

  . 01ادي.-

  

  

خامسا
ً

  'جراءات: 

ــــداف البحـــــث، والتحقـــــق مــــــن دقـــــة خصائــــــصGا    ــــار أدوات القيــــــاس املناســـــبة أل	ــ تـــــم اختيـ
مة لإلجابة عن أسئلة السي�وم��ية ع�� عينة من خارج العينة 1ساسية،  ثم تم جمع البيانات  زالال

ات  رالبحث من خالل تطبيق أدوات القياس الك��ونيا، حيث تزامن إجراء البحث مع ان�شار متحو
ً

ونـا @ـ
 ��ايـة  ابـط الك��و�ـي باسـتخدام 2021رف8ـ�وس 0و ن يت�ـو مـن Google Formsرم، فـتم إ�ـشاء 
 البيانــــات، والبيانــــات لمــــن ثالثــــة أجــــزاء، ¥ــــشمل ا��ــــزء 1و rعليمــــات التطبيــــق والGــــدف مــــن جمــــع

الديموجرافيـــة، وشــــمل ا��ــــزء الثـــا�ي مقيــــاس كفايــــات الــــتعلم �جتمـــا�
 الوجــــدا�ي وشــــمل ا��ــــزء 
ســال الــرابط  �لك��و�ــي ألدوات القيــاس إ�ــ� الطلبــة مــن  رالثالــث مقيــاس ال��ــوض 01ــادي.-، وتــم إ

سة املتفوق8ن للعلوم والتكن س الثانو>ة العامة ومد رخالل مدير املدا ر   .ولوجية بمحافظة الشيخي

 :النتائج ومناقش´Kا

×ــــــع  ــــدف التعــــــرف ع�ــــــ� شــــــ�ل تو ــــات ��ــ ـــفية للبيانــ ـــــصائية الوصـــ زتــــــم إجــــــراء التحلــــــيالت Pحـ
 zـــ
املتغ8ـــ�ات املتـــصلة، والتحقـــق مـــن اعتداليتـــھ قبـــل البـــدء @ـــ
 إجـــراء التحلـــيالت Pحـــصائية، و>و

والتفلطح لكفايـات الـتعلم �جتمـا�
 و�لتواء ) ع(يو�نحراف املعيار) م(قيم املتوسط ) 4(لجدو 
  .الوجدا�ي وال��وض 01ادي.-

  ): 4(لجدو 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة نايري، )1(، الجزء )193: (العدد

 

 

153 

    والKLوض �IاديFG 'حصاءات الوصفية لكفايات التعلم .جتما-, الوجدا*ي

 املتغ"! م ع .لتواء التفلطح

 كفايات التعلم .جتما-, الوجدا*ي 81.97 30.35 31.- 1.01-

 لKLوض �IاديFGا 39.19 13.67 17.- 1.01-

أن قـــيم �لتـــواء والـــتفلطح 0انـــت @ـــ
 املـــدى الطبي�ـــ
 الـــذي ال �Òـــدد ) 4(لو>تـــzâ مـــن جـــدو 
، وقـــيم الـــتفلطح ال¤ــــ- 2+ إ�ــــ� 2-زتحقـــق �عتداليـــة، حيـــث أن قــــيم �لتـــواء ال¤ـــ- تتجــــاو املـــدى مـــن 

ـــات           7+ إ�ــــ� 7-زتتجــــاو املــــدى  ×ــــع البيانــ  & Finney ,2006(ز rــــش�8 إ�ــــ� عــــدم اعتداليــــة تو
DiStefano .(  

ىمــــا مـــستو كفايـــات الـــتعلم �جتمـــا�
 الوجــــدا�ي " :لولإلجابـــة عـــن الـــسؤال �و للبحـــث
س الثانو>ـة العامـة  س املتفـوق8ن للعلـوم والتكنولوجيـارلـدى طلبـة املـدا تـم اسـتخدام اختبـار " ؟رومـدا

)T (�نــة املتوســط الفع�ــ
 للعينـــة باملتوســط  ف��ا�ــ�- وذلــك بالJـــسبة رللعينــة الواحــدة حيــث تـــم مقا
ــــدا�ي ـــات الــــــتعلم �جتمـــــــا�
 الوجـــ ــ ـــــدو . أل¨عــــــاد كفايــ ـــــ
 جــ ـــة @ــ ـــائج التحليـــــــل املب¼نـــ ـــــرت نتــــ أن ) 5(لوأظGـ

ـــل مــــن ـــد مــــستو أقـ ىاملتوســــطات الفعليــــة 0انــــت أع�ــــ� ¨ــــش�ل دال إحــــصائيا عنـ ً
مــــن املتوســــطات  01.

�ف��اضـــية، ونظـــرا لتـــأثر اختبـــار الداللـــة Pحـــصائية ب��ـــم العينـــة، فقـــد تـــم حـــ
ً

ساب #�ـــم التـــأث�8 
ة الذاتيــة أي #�ــم تــأث�8 متوســط، 331.باســتخدام معامــل 0ــو	8ن، وال¤ــ- 0انــت قيمتــھ ر @ــ
 ¨عــد Pدا ُ


 1¨عــــاد، و	ـــو مـــا ¥ــــش�8 إ�ـــ� #�ـــم تــــأث�8 قـــو1.285إ�ــــ� 738.وتراوحـــت قيمتـــھ بـــ8ن ûـــسبة لبـــاJي بال 
(Privitera, 2017)ف�ق��اضـية 	ـو فـر حقيقـي ق، أي أن الفر ب8ن املتوسطات الفعلية واملتوسـطات 

 .وال يرجع إ�� عامل الصدفة

  ): 5(لجدو 

قللفر ب"ن املتوسط الفرF¸¹ واملتوسط الفع{ـ, لكفايـات الـتعلم .جتمـا-,  للعينة الواحدة) ت(اختبار 
  )416=ن(الوجدا*ي 

  كفايات التعلم

  .جتما-, الوجدا*ي

  املتوسط

F¸¹الفر 

  املتوسط

 الفع{,

  .نحراف

 ي املعيار

  "نقالفر ب

 املتوسط"ن
 Tقيمة 

  القيمة

  .حتمالية

�م»  

  التأث"!

 988. 001.> 20.15 4.49 4.542 19.49 15 الو-, الذاbي

 816. 001.> 16.65 3.65 4.47 18.65 15 الو-, .جتما-,

ة الذاتية  331. 001.> 6.75 1.82 5.51 16.82  15  ر'دا

ة العالقات  1.285 001.> 26.22 4.95 3.85 19.95  15  رإدا

انخاذ القرار 
ل   واملسؤ

15  18.38 4.56 3.37 15.05 <.001 .738 

تفــــاع مــــستو كفايــــات الــــتعلم �جتمــــا�
 الوجــــدا�ي لــــدى عينــــة البحــــث مــــن طلبــــة  ىو×عــــد ا ر ُ

ســة املتفــوق8ن للعلــوم والتكنولوجيــا مؤشــرا إيجابيــا ع�ــ� جــودة نــواتج  س الثانو>ــة العامــة ومد املــدا
ً ً

ر ر

ـــ
 ا�Ïــــال �جتمــــا� س املتفــــوق8ن للعلــــوم الــــتعلم @ـ س العاديــــة ومــــدا ر @ــــ
 الثانو>ــــة العامــــة @ــــ
 املــــدا ر



سهام النسبي لكفايات التعلم االجتماعي الوجداني وبعض المتغيرات الا
 .... لدى طلبة المدارس األكاديميالديموجرافية في التنبؤ بالنهوض 

  سوميه شكري محمـد محمود/ د
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ُوالتكنولوجيــا، و>مكــن تفــس�8 ذلـــك @ــ
 ضــوء ا�Ëــصائص �جتماعيـــة للمجتمــع املــصر والــذي ¥عـــد  ي

ومــن ا��ــدير بالــذكر أن قيمــة #�ــم التــأث�8 1قـــل . زمجتمــع منفــتح، و×عــز قــيم التفاعــل �جتمــا�

ة الـــذات غــــم أن مـــستو العينــــة @ـــ
 	ـــذه الكفايــــة 0ـــان أع�ــــ� مـــن املتوســــط ر0انـــت @ـــ
 كفايــــة إدا ى، و ر
ـــات الــــــتعلم  ــــع 1فــــــراد بمــــــستو مرتفــــــع مــــــن جميــــــع كفايـــ ر أن يتمتــ ـــــن الــــــضر ــــ�-، إال أنــــــھ مـ ىالفر�ــ ي و
ي�جتمـا�
 الوجــدا�ي ح¤ــÂ يتمكنــوا ¨ـش�ل قــو مــن التكيــف مــع ب¼ئـ��م، ومــن ثــم فيو$ــ�Â باال	تمــام 

ة الذاتية >ب الطلبة ع�� Pدا ربتد   .ر

س : "ولإلجابـة عـن الـسؤال الثـا*ي للبحـث رمـا مـستو ال��ـوض 01ـادي.- لـدى طلبـة املـدا ى
س املتفوق8ن للعلـوم والتكنولوجيـاالثانو>ة العامة  للعينـة الواحـدة ) T(تـم اسـتخدام اختبـار " ؟رومدا

جــــة ال�ليــــة للطفــــو 01ــــادي.- نــــة املتوســــط الفع�ــــ
 للعينــــة باملتوســــط �ف��ا�ــــ�- للد رحيــــث تــــم مقا . ر
أن املتوسط الفع�
 لل��وض 01ادي.- لدى أفراد العينة ) 6(لأظGرت نتائج التحليل املب¼نة @
 جدو و

ىأع�ــ� ¨ــش�ل دال إحــصائيا عنــد مــستو أقــل مــن ً
مــن املتوســط �ف��ا�ــ�-، و0انــت قيمــة معامــل  01.

قالفـر ، أي أن (Privitera, 2017)  و	ـو مـا ¥ـش�8 إ�ـ� #�ـم تـأث�8 متوسـط00.386و	8ن ���م التـأث�8 
 .قب8ن املتوسط الفع�
 واملتوسط �ف��ا��- 	و فر حقيقي وال يرجع إ�� عامل الصدفة

  

  

  

  

  ):6(لجدو 

ــــدة) ت( اختبــــــار  ــــاديFG  للعينــــــة الواحــ ــــ, للKLــــــوض �Iــ قللفــــــر بــــــ"ن املتوســــــط الفر¹ــــــ¸F واملتوســــــط الفع{ــ
 )416=ن(

 املتغ"!
  املتوسط

F¸¹الفر 

  املتوسط

 الفع{,

  .نحراف 

 ياملعيار

  قالفر ب"ن

 املتوسط"ن
 Tقيمة 

  القيمة

  .حتمالية

�م»  

  التأث"!

FGاديI� وضKL0.386 001.> 7.867 1.69 4.39 13.69 12 ال 

اسات السابقة؛ حيث 0ان مستو ال��وض 01ادي.-  ىوتختلف 	ذه الن�يجة عن نتائج الد ر
لن 1و ، ولدى عينة من الـصف8)2020(العظامات واملعال (متوسط لدى عينة من الصف العاشر 

ســــة  روالثـــا�ي الثــــانو بمد ، ولــــدى عينــــة مــــن طلبــــة الــــسنة 1و�ــــ� )2021عبــــد هللا، (ر بــــالعبو STEMي
ونـا ، و>مكـن تفـس�8 	ـذه الن�يجـة مــن (Sihotang & Nugraha, 2021)ربا��امعـة أثنـاء جائحـة 0و

ن عالقـة خالل �ف��اض املف��- إ�� تأث�8 العوامـل �جتماعيـة @ـ
 ال��ـوض 01ـادي.-، وال¤ـ- تتـضم
ئ¼ــسا @ــ
  تلعــبالطالــب بــاألقران و1صــدقاء واملعلــم، حيــث  ا  العالقــات بــ8ن املعلمــ8ن والطــالب دو

ً
ر ًر

)Martin;2014, Furrer et al; 2015, .Collie et al  &تطــو>ر ال��ــوض 01ــادي.- للطــالب
)2009, Marsh&  Martin a2008,Marshـت اJـ� ن�يجـة الـسؤال 1و وال¤ـ- بي�رتفـاع ل، باإلضـافة إ

ـــدى العينـــــة، فـــــيمكن القـــــو أنـــــھ نظـــــرا لتمتـــــع عينـــــة البحـــــث  ـــا�
 لــ ـــات الـــــتعلم �جتمــ مــــستو كفايــ
ً ل ى

��ـا وفGـم  ربمستو مرتفع من كفايات التعلم �جتما�
 الوجدا�ي يمك��م  مـن فGـم انفعـاال��م وادا ى
ة عالقــات جيــدة مــع 1 ة ع�ــ� بنــاء وإدا مــالء ومعلمــ8ن، والقــد يطــ8ن ��ــم مــن Ïرانفعــاالت ا ر خــر>ن، ز



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة نايري، )1(، الجزء )193: (العدد

 

 

155 

لة rعـز 	ـذه العالقــات،  ومـن ثـم امــتالك الفرصـة إلقامـة عالقــات  ات مناسـبة ومــسؤ زوإتخـاذ قـرا و ر
يط8ن وخاصة املعلم8ن، مما عز ال��وض 01ادي.- لد�ÒمÏزإيجابية وداعمة من 0ل ا.  

ق بـــ8ن متوســـطات ": ولإلجابـــة عـــن الـــسؤال الثالـــث كفايـــات الـــتعلم �جتمـــا�
 ومـــا معنو>ـــة الفـــر
س الثانو>ة العامة العادية ا�يالوجد س املتفوق8ن للعلوم والتكنولوجيار لدى طلبة املدا  تم "؟رومدا

 Levene'sلعيJت8ن مستقلت8ن، وقد بيJت نتائج اختبار ليف8ن لت�افؤ التباين " ت"استخدام اختبار 
Test for Equality of Variancesمـوعت8ن غ8ـ� متحقـق، حيـث 0انـ�Ïا 
ت قيمـة  أن ت�ـافؤ التبـاين @ـ

 بالJـــسبة ��ميـــع الكفايـــات، ومــن ثـــم تـــم اســـتخدام اســـتخدام 01.ىدالــة عنـــد مـــستو أقـــل مــن ) ف(
ا تــم " ت"اختبــار  لعيJتــ8ن مــستقلت8ن @ــ
 حــال عــدم تحقــق شــرط ت�ــافؤ ا�Ïمــوعت8ن @ــ
 التبــاين، كمــ

 . النتائج) 7(لحساب #�م التأث�8 باستخدام معامل 0و	8ن، و>و
z جدو

  

  

  

  

  

  

  ):7(لجدو 

قلعي¾ت"ن مستقلت"ن لداللة الفر بـ"ن متوسـطات كفايـات الـتعلم .جتمـا-, الوجـدا*ي ) ت( اختبار نتائج
س املتفوق"ن للعلوم والتكنولوجيا س الثانو�ة العامة العادية ومدا رلدى طلبة مدا   ر

 2ع 2م  1ع 1م املتغ"!
  قيمة 

 ت

جات   رد

 ا��ر�ة

القيمة 
 .حتمالية

�م»  

  التأث"!

 340. 001.> 365.56 3.47 5.24 18.73 3.58 20.25 الو-, الذاbي

 259. 009. 345.53 2.64 5.33 18.07 3.30 19.22 الو-, .جتما-,

ة الذاتية  544. 001.> 402.47 5.55 5.75 15.38 4.85  18.27  ر'دا

ة العالقات  289. 003. 358.82 2.94 4.50 19.39 2.97  20.50  رإدا

انخاذ القرار 
ل   واملسؤ

19.53  3.39 17.21 5.25 5.36 354.44 <.001 .526 

ســة املتفــوق"ن للعلــوم والتكنولوجيــا، م1م س الثانو�ــة 2ر متوســط املتغ"ــ! yــ, مد ر متوســط املتغ"ــ! yــ, مــدا
ــــوم والتكنولوجيـــــــا، وع1العامــــــة العاديـــــــة، ع ـــــوق"ن للعلـــ ـــة املتفــ ســــ ـــــراف املعيـــــــار للمتغ"ـــــــ! yـــــــ, مد ر .نحــ  2ي

س الثانو�ة  ر.نحراف املعيار للمتغ"! y, مدا  .العامة العاديةي

ق دالـــة بـــ8ن متوســـطات كفايـــات الـــتعلم �جتمـــا�
 " ت"وتبـــ8ن نتـــائج اختبـــار  وأن 	نـــاك فـــر



سهام النسبي لكفايات التعلم االجتماعي الوجداني وبعض المتغيرات الا
 .... لدى طلبة المدارس األكاديميالديموجرافية في التنبؤ بالنهوض 

  سوميه شكري محمـد محمود/ د

 أمل محمـد أحمد زايــد/ د
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س املتفـــوق8ن @ـــ س الثانو>ـــة العامـــة العاديـــة ونظ���8ـــا لـــدى طلبـــة مـــدا رالوجـــدا�ي لـــدى طلبـــة املـــدا ر
ة  بالJـــسبة ل289.العلـــوم والتكنولوجيـــا، باإلضـــافة إ�ـــ� قيمـــة #�ــــم التـــأث�8 تراوحـــت بـــ8ن  ركفايــــة إدا

جة ال�لية و	و ما ¥ش�8 إ�� #�م تأث�8 متوسط562.العالقات إ��  ، (Privitera, 2017)ر بالJسبة للد
س الثانو>ة  رو>دل ع�� أن الفر ب8ن متوسطات كفايات التعلم �جتما�
 الوجدا�ي لدى طلبة املدا ق

س املتفــوق8ن @ــ
 العلــوم والتكن قولوجيــا 	ــو فــر حقيقــي ال رالعامــة العاديــة ونظ���8ــا لــدى طلبــة مــدا
  .يرجع إ�� عامل الصدفة

س املتفوق8ن  رو>مكن تفس�8 ذلك من خالل طبيعة الب¼ئة �جتماعية ال¤- يوفر	ا نظام مدا
>�Àم للعلوم والتكنولوجيا، حيث �Òدف إ�� إثراء ب¼ئة ر الـتعلم وتحـس8ن ثقـة املتعلمـ8ن بأنفـسGم، وتـد

ح ا��ماعــة ع�ــ� التوجيــھ الــذاrي مــن خــالل العمــل @ــ
 فر>ــ ي�ــيح لGــم ، ممــا (Williams, 2011)وق بــر
ر بخ�åات اجتماعية فر>دة rسمح لGم باك�شاف وفGم انفعـاال��م  والفرصة للتفاعل �جتما�
 واملر
ة  ة الـــذات وإدا ا��م ع�ـــ� إدا يطـــ8ن ��ـــم  باإلضــافة إ�ـــ� rعز>ـــز قـــدÏـــم وتقـــدير مـــشاعر اGروقــراءة وف ر ر

ات ـــــرا ـــر>ن واتخــــــــاذ قـــ ــــوم رالعالقـــــــات مــــــــع Ðخـــــ س املتفــــــــوق8ن للعلــــ ــــــدا لة، حيــــــــث أن نظــــــــام مــ ر مــــــــسؤ و
س  مالئــھ ومعلميــھ، ع�ـ� خــالف املــدا ســة مـع  روالتكنولوجيـا ي�ــيح للطالـب Pقامــة الداخليــة @ـ
 املد ز ر

، كمــا يتمركــز نظــام  ل حــو ا�åËــ�ة املفا	يميــة املت�املــة، مــن خــالل تطبيقــات STEMىالثانو>ــة 1خــر
د ع�ــ� خåــ�ات محــددة وموجGــة ذاتيــا، والقيــام بــالبحوث مباشــرة ومكثفــة لأل�ــشطة العلميــة، و×عتمــ

 rعمـل ع�ـ� rعز>ـز  STEMقالتجر>�ية املعملية ع�ـ� شـ�ل فـر مجموعـات أو ثنائيـات، لـذا فـإن بـرامج 
ات العلميــة والتكنولوجيــة و�جتماعيــة عــن طر>ــق الــتعلم مــن خــالل أ�ــشطة وخåــ�ات واقعيــة  راملGــا

  ، )2011غانم ،(

تفــاع  س ركمــا يمكــن تفــس�8 ا رمــستو كفايــات الــتعلم �جتمــا�
 الوجــدا�ي لــدى طلبــة مــدا ى
س الثانو>ة العامة العادية @
 ضوء خصائص  نة بطلبة املدا راملتفوق8ن @
 العلوم والتكنولوجيا مقا ر

سان  ة ) 2001(واملتفوق8ن ، حيث أو
z الر رأن املتفوق8ن أك�ـ� سـرعة @ـ
 حـل املـشكالت، وأك�ـ� قـد
ــــ ــــ� عـــــن أنفـــــسGم، كمـ ـــ� التعب8ـ أن املتفـــــوق8ن لـــــد�Òم ســـــرعة @ـــــ
 ) 2015(ا أو
ـــــz ســـــليمان ومن¼ـــــب ع�ــ

ان  و�ستجابة وحضو البد�Òة وسـعة 1فـق، وإصـدار 1ح�ـام، كمـا يـر جـر أن املتفـوق8ن ) 2012(ىر
ــــضبط تفــــــاع مــــــستو القــــــيم يتم8ــــــäون بــ ـــــادة، وا ــــ¾�- و�جتمــــــا�
، والقيـ ــــق ال½Ëــ ـــــنفس، والتوافــ ى الـ ر

كمــا و
ــz أبــو . �ــäام باملGــام املو0لــة إلـ¬�م ومــساعدة �خــر>ن�جتماعيـة 0املــسايرة و�ســتقالل، و�ل
لية �جتماعيـــــة ) 2011(أســـــعد  ــــäون بـــــامتالكGم مفـــــا	يم متقدمـــــة حـــــو املـــــسؤ وأن املتفـــــوق8ن يتم8ـ ل

ة ع�ــ�  روديناميكيـات ا��ماعـة والتفاعــل �جتمـا�
 وال يخـشو �خــتالف مـع Ðخـر>ن، ولــد�Òم القـد ن
رم ســــنا؛ ممــــا ¥عــــز فــــرص تطــــو كفايــــات الــــتعلم �جتمــــا�
 ت�ــــو>ن صــــداقات مــــع مــــن 	ــــم أكåــــ� مــــ�� ز ً

أن الطلبة املتفوق8ن ) 2016(والوجدا�ي لد�Òم ¨ش�ل أفضل من العادي8ن، كما ب8ن ج©�ل والنجار 
ة ع�� ا�وار والتفاعل مع Ðخر>ن والتأث�8 ف¬�م ريفضلو �ل�äام بقيم ا�Ïتمع والقد  .ن

سـGام الJـسI- لكفايـات الـتعلم �جتمـا�
 الوجـدا�ي وÑعـض مـا � " : ولإلجابة عن السؤال الرا�ـع
س  س الثانو>ـة العامـة ومـدا راملتغ�8ات الديموجرافية @
 التJبـؤ بـال��وض �0ـادي.- لـدى طلبـة املـدا ر

ــــدد ، فقـــــد "؟STEMاملتفـــــوق8ن للعلـــــوم والتكنولوجيـــــا  تـــــم اســـــتخدام تحليـــــل �نحـــــدار ا�Ëطـــــي املتعـ

�< ، حيـث تـم ادخـال كفايـات الـتعلم �جتمـا�
 الوجـدا�ي، وال¤ـ- رباستخدام طر>قة �نحـدار التـد

ل،   ة العالقات، وانخاذ القرار املسؤ ة الذاتية، وإدا �جتما�
، وPدا 
وrشمل الو�
 الذاrي، والو� ر ر
، والــــصف والعمــــر ومحــــل )ذكــــر، أنôــــÂ(النـــوع : باإلضـــافة إ�ــــ� املتغ8ــــ�ات الديموجرافيــــة وال¤ــــ- rــــشمل

ســة دد أفــراد 1ســرة، ووعــ) ر>ــف، حــضر(Pقامــة كمتغ8ــ�ات ) STEMثانو>ــة عامــة عاديــة، (رنــوع املد
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ا�Ëطيـــة بــ8ن كفايـــات الــتعلم �جتمـــا�
 الوجـــدا�ي Pنحـــدار، وتــم التحقـــق مــن مــستقلة @ـــ
 معادلــة 
ـــ8ن كفايـــــات الـــــتعلم �جتمــــــا�
 وال��ـــــوض 01ـــــادي.- مـــــن  تبـــــاط ب�8ســـــو بــ نخـــــالل حـــــساب معامــــــل ا ر

تباط ب8ن جميع أ¨عاد كفايات التعلم �جتما�
 الوجدا�ي وال��وض 01ادي.-، �ر وÄيJت النتائج أن 
 ، 404.(، حيـث 0انـت قيمتـھ 001.ىالوجدا�ي وال��وض 01ادي.- موجب ودال عنـد مـستو أقـل مـن 

ة  )397.، 347.،405. ،  292. ة الذاتيــــة،  وإدا �جتمــــا�
، وPدا 
ربالJــــسبة للــــو�
 الــــذاrي، والــــو� ر
ل ع�ـ� ال��ت¼ــب، كمــا تــم التحقــق مـن عــدم التعدديــة ا�Ëطيــة بــ8ن العالقـات،  وانخــا وذ القــرار املــسؤ

 The Variance Inflationاملتغ8ــ�ات املــستقلة @ــ
 النمــوذج، باســتخدام مؤشــر تــËâم التبــاين  
Factor(VIF) النمـوذج،  1.592 و1.042 والذي تراوحت قيمتـھ بـ8ن 
 بالJـسبة للمتغ8ـ�ات املـستقلة @ـ

 .(Privitera, 2017) مما يدل ع�� وجود rعددية خطية ب8ن املتغ�8ات املستقلة10وجميعGا أقل من 
ل،  ة الذاتيـة، واتخـاذ القـرار املـسؤ ووقد بيJت نتـائج نتـائج تحليـل �نحـدار أن الـو�
 الـذاrي، وPدا ر

سة، والنوع، ومحل Pقامة، وعدد أفـراد 1سـرة،  ، }ـ
 متغ8ـ�ات من�ئـة بـال��وض 01ـادي.-رونوع املد
ة العالقات، والصف والعمر فـتم اسـ�بعاد	ا مـن نمـوذج �نحـدار ن�يجـة  �جتما�
 وإدا 
رأما الو�

ودالل��ـا لنمـوذج �نحـدار، " ف"قيمـة ) 7(لعدم داللة تأث�8	ا @ـ
 ال��ـوض 01ـادي.-، و>و
ـz جـدو 
¤ـ- ¥عåــ� ع��ـا مرÑــع باإلضـافة إ�ـ� �ــسبة التبـاين املفـسر @ــ
 املتغ8ـ� التــا¨ع @ـ
 ضـوء النمــوذج املق�ـ�ح وال

تباط املعدل �  .Adjusted R2 رمعامل 

  ):7(لجدو 
تبـــاط املعـــدل لنمـــوذج انحـــدار الKLـــوض �IـــاديFG ع{ـــ| كفايـــات الـــتعلم " ف" قيمـــة  رومرªـــع معامـــل .

 .جتما-, الوجدا*ي واملتغ"!ات الديموجرافية
مصدر 
  التباين

مجموع 
  املرªعات

جات  رد
  ا��ر�ة

متوسط 
  املرªعات

  )ف(قيمة 
القيمة 

  .حتمالية
مرªع معامل 

تباط املعدل   ر.
 316.  001.>  28.173  369.383  7  2585.682  .نحدار

        13.111  404  5296.946  البا°,
          411  7882.629  ا��موع

تبـاط )α ≤ 0.001(ىوتب8ن النتائج معنو>ة Pنحدار عند مستو  �ر، وأن قيمـة مرÑـع معامـل 
ـــرار (- أن املتغ8ــــ�ات املــــستقلة ممــــا ¥عÃــــ) 316.(يrــــساو  ة الذاتيــــة، واتخــــاذ القـ رالــــو�
 الــــذاrي، وPدا

سـة والنــوع، ومحـل Pقامـة، وعـدد أفــراد 1سـرة ل، ونـوع املد راملـسؤ مــن %) 31.6(تفـسر مجتمعـة ) و
>ـــة) 8(لو>و
ـــz جـــدو . تبـــاين ال��ـــوض 01ـــادي.- وا�Ëطـــأ ) B( رقـــيم معـــامالت �نحـــدار غ8ـــ� املعيا

>ة ياملعيار @
 تق  @ـ
 النمـوذج، ودالل��ـا، وrـشβ �8ردير	ا، باإلضافة إ�� قيم معامالت �نحدار املعيا
إ�� مقدار التغ�8 الذي يطرأ ع�� املتغ�8 التا¨ع إذا حدث rغ�8 @
 ) β( يقيمة معامل �نحدار املعيار


 املتغ�8اتûة واحدة وذلك عند تحييد أثر با<   .راملتغ�8 املستقل بمقدار وحدة معيا

  ): 8(ل جدو

معـامالت .نحـدار الدالــة yـ, نمـوذج انحــدار الKLـوض �IــاديFG ع{ـ| كفايـات الــتعلم .جتمـا-, الوجــدا*ي 
  )416= ن(واملتغ"!ات الديموجرافية 

القيمة 
  .حتمالية

  قيمة ت
معامل .نحدار 

 ياملعيار
يا�Áطأ املعيار 

 ,yB  
معامل .نحدار غ"! 

  Bياملعيار 
  ملستقلاملتغ"! ا
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القيمة 
  .حتمالية

  قيمة ت
معامل .نحدار 

 ياملعيار
يا�Áطأ املعيار 

 ,yB  
معامل .نحدار غ"! 

  Bياملعيار 
  ملستقلاملتغ"! ا

  الثابت  5.856  1.780    3.29 001.

  الو�
 الذاrي  151.  049.  158.  3.06  002.

ة الذاتية 234. 036. 295. 6.55 001.>   رPدا

ل 269. 047. 275. 5.71 001.>   واتخاذ القرار املسؤ

سة 1.031- 384. 118.- 2.69- 008.   رنوع املد

  النوع 1.302- 364. 149.- 3.57- 001.>

  محل Pقامة 952.- 377. 109.- 2.52- 012.

  عدد أفراد 1سرة 423.- 161. 112.- 2.62- 009.

سة : ترم"Ã املتغ"!ات سة الثانو�ة العامة STEM= 1رمد ، محل 'قامة 2= ، 'ناث 1=ر،  الذكو2= ر ، املد
  . ،2=  ، محل 'قامة ا��ضر1= الر�ف

نة قيم معامالت �نحدار املعيار ا يوتب8ن مقا ملقابلة لكفايات التعلم �جتما�
 الوجدا�ي ر
ة الذاتية 0انت أك�� إسGاما @
 التJبؤ بال��وض 01ادي.- املن�ئة بال��وض 01ادي.- أن كفاية Pدا

ً
 ر

)β=.295( ل ، وأخ8ــ�ا كفايــة الــو�
 الــذاrي )β=.275(و، تل¬�ــا كفايــة اتخــاذ القــرار املــسؤ
ً

)β=.158( ،
@ـــ
 ال وجميعGـــا تـــؤثر إيجابيـــا 

ً
ى��ـــوض 01ـــادي.-،  و>رجـــع ذلـــك إ�ـــ� أن الطالـــب الـــذي يتمتـــع بمـــستو 

ة الذاتية  ة دوافعھ وتحفä8 ذاتـھ للتغلـب ع�ـ� العقبـات وضـبط رمرتفع من Pدا ا ع�� إدا ري�و قاد ر
ً ن

 كمـــا يلعـــب. انفعاالتـــھ الـــسلبية ال¤ـــ- تJـــتج عـــن العقبـــات والتحـــديات اليوميـــة @ـــ
 ا�يـــاة 01اديميـــة
ا التنظيم الذاrي دو
ً
اسـة وتبÃـ- 1	ـداف ال½Ëـصية و01اديميـة، ومراقبـة ر ر مGمـا @ـ
 النجـاح @ـ
 الد ً

ل يتعـــاملو  ة ع�ـــ� إتخـــاذ القـــرار املـــسؤ نالتقــدم نحـــو تحقيقGـــا، كمـــا أن الطـــالب الـــذين لــد�Òم قـــد و ر
لية @
 ا�ياة 01اديمية و×ـستطيعو مواجGـة أنفـسGم بأخطـا�úم وتحديـد أسـباب Pخفـاق  نبمسؤ و

ضـــع خطـــة للتحـــس8 ة وو التعـــرف ع�ـــ� الفـــرد ع�ـــ� رن والتطـــو>ر الـــذاrي، كمـــا يمثـــل الـــو�
 الـــذاrي  قـــد
 و	ــــو مــــا نقـــاط قوتــــھ وتحديــــد نقــــاط ضـــعفھ ومــــشاعره وعواطفــــھ وفGــــم كيفيـــة تأث�8	ــــا ع�ــــ� أداءه،

ة 	ــــــذه Pنفعــــــاالت والــــــتخلص مــــــن مــــــشاعر Pحبــــــاط الناتجــــــة عــــــن Pخفاقــــــات  ــــ� إدا ــــساعده ع�ــ ر¥ــ
�سـتñنائية @ـ
 1داء 01ـادي.-; 2017, . et al Tarbetsky;2000, .Frey et al; 2007, Beland(

)2006, Elias& Zins ; 2012, Ee & Zhou  ا<  كمـا أن الـو�
 الـذاrي يمثـل متطلبـا ضـر
ً ً
نجـاح لور

  .(Froming et al.,1998) التنظيم الذاrي للفرد
ة  �جتمــــا�
 وإدا 
تبــــاط بــــ8ن 0ـــــل مــــن الــــو� �روع�ــــ� الــــرغم مــــن داللـــــة معامــــل  العالقـــــات ر

بـــال��وض 01ـــادي.-؛ إال أن 	ـــات8ن الكفـــايت8ن لـــم rــــسGما @ـــ
 التJبـــؤ بـــال��وض 01ـــادي.- لـــدى طلبــــة 
ات  ة الفــــرد ع�ــــ� فGــــم إشــــا ـــايت8ن rعكــــسان قــــد ـــ� أن 	ــــات8ن الكفـ راملرحلــــة الثانو>ــــة، و>رجــــع ذلــــك إ�ـ ر

ة الفــرد ع�ــ�  التعامــل مــع ر1خــر>ن، والتواصــل معGــم بفاعليــة، ب¼نمــا ¥عكــس ال��ــوض 01ــادي.- قــد
ه ودوافعـھ الداخليــة بحيـث ¥ـسيطر ع�ـ� املــشاعر الـسلبية و×ـشعل دافعيتـھ و>وجــھ  رمـشاعره وأف�ـا

ه ل¼ستمر @
 الس�
 نحو تحقيق 1	داف   .) b,a2008, Marsh& Martin(رأف�ا
ة قــــيم  ــا رو>مكـــن تحديــــد أثـــر املتغ8ــــ�ات الديموجرافيـــة @ــــ
 ال��ــــوض 01ـــادي.- مــــن خـــالل إشــ

سة 0ـان سـالبا، وحيـث أنـھ تـم ترم8ـä معامالت Pنحدار،  فمعامل �نحدار بالJسبة ملتغ�8 لنوع املد
ً

ر
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س املتفـــوق8ن للعلـــوم والتكنولوجيـــا بـــالرمز س الثانو>ـــة العامـــة بـــالرمز 1رمــدا  ، فـــإن ذلـــك 2ر ، واملـــدا
س املتفــوق8ن  ســة لــصا�z مــدا ق معنو>ــة @ــ
 ال��ــوض 01ــادي.- ترجــع لنــوع املد ريــدل ع�ــ� وجــود فــر ر و

تفاع كفايات التعلم �جتما�
 الوجدا�ي  والتكنولوجيا ،للعلوم  لدى رو>مكن تفس�8 ذلك @
 ضوء ا
س  س املتفوق8ن للعلوم والتكنولوجيا من ناحية، وانخفاض كثافة الفصو @
 	ذه املدا رطلبة مدا لر

، و	و ماي�يح فرصة أك�å للطلبة ل©ص س الثانو>ة العامة العادية من ناحية أخر نة باملدا ىمقا ر لو ر
��ا فـــان ذلـــك ع�ـــ� دعـــم معلمـــ¬�م،  جGـــات نظـــر	م و>قـــدر اء طال��ـــم و وفعنـــدما ¥ـــستمع املعلمـــو آل و ر ن

) Furrer et ; 2015, .Collie et al¥½�عGم ع�� التغلب ع�� النكسات والتحديات ال¤- rعيق rعلمGم
)2009, Marsh& Martin ; 2014, al  

البا، وحيــــث أنـــھ تــــم ترم8ـــä النــــوع أمـــا عـــن معامــــل �نحـــدار بالJــــسبة ملتغ8ـــ� النــــوع ف�ـــان ســـ
ً

ق معنو>ــة @ــ
 ال��ــوض 01ــادي.- ترجــع إ�ـــ� )P ،=2نــاث1=رالــذ0و( و، فــإن ذلــك يــدل ع�ــ� وجــود فــر
، وت�سق 	ذه الن�يجة مع نتائج  اسة رالنوع لصا�z الذ0و  لدى عينة Martin& March (2008a)رد

ا س الثانو>ة ا��ومية وا�Ëاصة بأس��اليا، ود رمن طلبة املدا  لدى عينة Datu&Yang,(2016)سة ر
اســة حلــيم  يلــدى عينــة مــن طــالب الــصف 1و الثــانو ، ) 2019(رمــن طلبــة ا��امعــة بــالفلب8ن، ود ل

اسة العظامـات واملعـال  اسـة العتيIـ- وا�رÑـي ) 2020(رود رلـدى عينـة مـن طلبـة الـصف العاشـر، ود
، ب¼نما تختلف  لدى )2021(والشر>ف  اسة ىعينة من طلبة جامعة أم القر  &Martinرمع نتائج د

Marsh (2020) اسة حسن اسة د ر ، ود اسة ) 2020(ر  لـدى عينـات Martin& Marsh (2020)ر، ود
اسـة  س الثانو>ـة، ود رمـن طلبـة املـدا  لـدى عينـة مـن طلبـة الـسنة Sihotang & Nugraha (2021)ر

ق @ــ
 ال��ــوض 01ـــادي.- ترجــع ملت غ8ـــ� النــوع لـــصا�z و1و�ــ� با��امعــة ، وال¤ـــ- توصــلت إ�ـــ� وجــود فـــر
اسة ناصف  Pناث، وكذلك تختلف مع نتائج ،  ) 2018(رد يع�� عينة من طلبة الصف 1و الثانو ل

اســة   ع�ــ� عينــة مــن طلبــة ا��امعــة مــن الــسنة 1و�ــ� والرا¨عــة Safoura & Behazd (2019)رود
اســة  اســـة ر لــدى عينـــة مــن طلبـــة الــصف التاســـع بفنلنــدا، ودPoulakanaho et al. (2019)رود

Rosemary et al. (2019) 
اســة ع�ــ لــدى ) 2019(ر لـدى عينــة مــن الطــالب باملرحلــة الثانو>ــة، ود
 äاســـة الع�ــ يعينــة مــن طلبــة الــسنة ال��ائيـــة بجامعــة الــوادي ا��ديــد، ود لــدى  عينــة مـــن ) 2021(ر

اســـــة عبـــــد هللا  للـــــدى عينـــــة مـــــن طلبـــــة الـــــصف8ن 1و والثـــــا�ي ) 2021(رطلبـــــة املرحلـــــة الثانو>ـــــة ، ود
ســــة  رالثــــانو بمد ـــاث @ـــــ
 STEMي ق بــــ8ن الــــذ0و وPنـ ـــود فــــر ، وال¤ــــ- توصــــلت إ�ــــ� عــــدم وجـ ر بــــالعبو و ر
  .ال��وض 01ادي.-

كمــا 0ــان معامــل �نحــدار بالJـــسبة ملتغ8ــ� محــل Pقامــة ســالبا، وحيـــث أنــھ تــم ترم8ــä محـــل 
ً

ق معنو>ــة @ــ
 ال��ــوض 1)2= ، ا�ــضر 1= الر>ــف(Pقامــة  0ــادي.- و، فــإن ذلــك يــدل ع�ــ� وجــود فــر
ـــل Pقامـــة لـــصا�z الطلبـــة املقيمـــ8ن @ـــ
 الر>ـــف،  و>مكـــن تفـــس�8 ذلـــك مـــن خـــالل العوامـــل Ï ترجـــع

ر إ�ـــ� دو الJـــشاط خـــارج Martin& Marsh (2008a) أشـــار املـــؤثرة @ـــ
 ال��ـــوض 01ـــادي.- ، حيـــث 
ب ـــرة و1قـــــا اســـــية، والعوامـــــل املرتبطـــــة باألســ راملنـــــا�� الد ــــ�ا: ر ــــم 1ســـــرة، وال�ـ بط وال¤ـــــ- تتـــــضمن دعـ

 
، والعالقـــات مـــع 1قـــران و1صـــدقاء @ـــ
 ال��ـــوض 01ـــادي.-، وÄـــالنظر إ�ـــ� طبيعـــة ا�يـــاة @ـــ ي1ســـر
 
نــة باملــدن، حيــث تتم8ــä ا�يــاة @ــ رالر>ــف املــصر نجــد أن 	ــذه العوامــل متــوفرة ¨ــش�ل أفــضل مقا ي

جـو والر>ف بميل 1فراد إ�� ا�فاظ ع�� العالقات �جتماعية وال�ـ�ابط والـدعم 1سـر و د 1سـرة ي
  .املمتدة 

اد  زوÄاملثل 0ان معامل Pنحدار بالJسبة ملتغ�8 عدد أفراد 1سر سالبا، مما ¥عÃـ- أنـھ 0لمـا 
ً
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عدد أفراد 1سرة نقص ال��وض 01ادي.- لدى 1بناء، أي أن 	ناك عالقة عكسية ب8ن عدد أفراد 
ة املنــاخ �جتمـا�
 @ــ
 1ســر 1سـرة وال��ــوض 01ـادي.- لألبنــاء، و>مكــن تفـس�8 ذلــك @ــ
 ضـوء طبيعــ

م  زكب8ـــ�ة ا���ـــم وال¤ـــ- يقـــل ف¬�ـــا نـــص¼ب الطفـــل مـــن ا	تمـــام الوالـــدين وا�ـــصو ع�ـــ� الـــدعم الـــال ل
  .زلتجاو العقبات

  :ا�Áاتمة

ـــا�
 الوجــــــدا�ي وال��ــــــوض  ــــتعلم �جتمـــ ــــن أن مــــــستو كفايــــــات الــ ــــا�
 عــ ىكــــــشف البحــــــث ا�ــ
س ا س الثانو>ــــة العامــــة ومــــدا ر01ــــادي.- لــــدى طلبــــة املــــدا ـــ
 العلــــوم التكنولر جيــــا، 0ــــان وملتفــــوق8ن @ـ

س املتفوق8ن للعلوم والتكنولوجيا  رمرتفعا، وأن كفايات التعلم �جتما�
 الوجدا�ي لدى طلبة مدا
ً

س الثانو>ة العامة العادية، كمـا بيJـت نتـائج البحـث أن كفايـات  رأفضل من نظر>��ا لدى طلبة املدا
تباطGـــــا ج غـــــم ا ـــا�
 الوجـــــدا�ي  رالـــــتعلم �جتمــ ــــالث ر ميعـــــا ¨ـــــش�ل دال بـــــال��وض 01ـــــادي.-، إال أن ثـ

ً

ل 0ان لGا إسGام دال @
 التJبؤ  ة الذاتية واتخاذ القرار املسؤ وكفايات فقط }
 الو�
 الذاrي وPدا ر
ة الذاتيـة ثـم اتخـاذ  ليا تبعا لJـسبة PسـGام مـن Pدا جة تنا ربال��وض 01ادي.-، وال¤- تم ترتي�Àا لد ز ر

ً ً

ل وا خ8ـــ�ا الـــو�
 الــذاrي، كمـــا بيJـــت النتـــائج أن ال��ــوض 01ـــادي.- أفـــضل لـــدى طلبـــة والقــرار املـــسؤ
ً

س الثانو>ـــة العامـــة العاديــــة ،  س املتفـــوق8ن للعلــــوم والتكنولوجيـــا مـــن نظ8ــــ�ه لـــدى طلبـــة مــــدا رمـــدا ر
 
نــــة بـــاملقيم8ن @ــــ نـــة باإلنــــاث، ولـــدى املقيمـــ8ن @ــــ
 الر>ـــف مقا روكـــذلك 0ـــان أفــــضل لـــدى الــــذ0و مقا ر ر

نة باألسرة كب�8ة ا���ميا�ضر ولدى ذو   . ر 1سرة صغ�8ة ا���م مقا

  

اسة  يمكن أق¬!اح التوصيات التالية   :روy, ضوء نتائج الد

جــــة PســــGام الJــــسI- لكفايــــات الــــتعلم �جتمــــا�
 الوجــــدا�ي @ــــ
 التJبــــؤ  .1 ر1خــــذ ¨عــــ8ن �عتبــــار د
س8ن ال��ـوض بال��وض 01ادي.- عند إعداد بـرامج التـدخل القائمـة ع�ـ� 	ـذه الكفايـات لتحـ

جـــة  ر01ــادي.- لـــدى طلبـــة املرحلـــة الثانو>ـــة، بحيـــث ت�ــو ل�ـــل كفايـــة أ	ميـــة �ـــس�ية تـــوائم د ن
ة الذاتيــة  رإسـGامGا @ـ
 التJبـؤ بـال��وض 01ــادي.-، أي أن ت�ـو 1	ميـة الJـس�ية لكفايـة Pدا ن

ل والو�
 الذاrي  .وأك�å من نظر>��ا لكفاية إتخاذ القرار املسؤ
ـــات الـــــتعلم .2 ي لطلبـــــة الثانو>ـــــة العامـــــة ســـــواء @ـــــ
 تقيـــــيم كفايــ ـــا�
 الوجـــــدا�ي ¨ـــــش�ل دو ر �جتمــ

ل8ن  ــــھ ان�بــــــاه املــــــسؤ ــــا، وتوجيــ س املتفــــــوق8ن للعلــــــوم والتكنولوجيــ س العاديــــــة أو مــــــدا واملــــــدا ر ر
ات القر ا�ادي والعشر>ن، وال¤- rعد أيضا  ×س نحو أ	مي��ا 0أحد مGا وأعضاء 	يئة التد
ً ُ ن ر ر

ات الناعمة ال¤- تمكن   .الفرد من السيطرة ع�� بيÌتھ والتكيف معGارإحدى املGا
×س نحــو أ	ميـــة ال��ــوض 01ــادي.- 0أحـــد أدوات  .3 ل8ن وأعـــضاء 	يئــة التــد رتوجيــھ ان�بــاه املــسؤ و

ـــا  	ـ رالطالــــب ملواجGــــة التحــــديات و�خفاقــــات 01اديميــــة اليوميــــة @ــــ
 الثانوÄــــة العامــــة باعتبا
اسية حرجة، يتوقف عل¬�ا مص�8 الفرد العل.- وا  .مل-رمرحلة د

ـــر صــــغ�8ة ا���ــــم بمــــا ي�ــــيح لGــــم الفــــرص املناســــبة  .4 rعز>ــــز الب¼ئــــة �جتماعيــــة للطلبــــة مــــن 1سـ
 .الك�ساب وتطو>ر كفايا��م �جتماعية الوجدانية

س الثانو>ـــة  .5 ة لل��ـــوض 01ـــادي.- @ــ
 املرحلـــة الثانو>ـــة لطلبـــة املـــدا رترت¼ــب أولو>ـــة الåـــ�امج املعـــز ز

 املدن، وأبناء 1سر كب�8ة ا���مالعامة العادية، وPناث واملقيم8ن @. 

  : البحوث املق¬!حة
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كفايـــات الـــتعلم �جتمـــا�
 الوجـــدا�ي وال��ـــوض 01ـــادي.- لـــدى املتفـــوق8ن أ0اديميـــا والعـــادي8ن   .1
اسيا من طلبة ا��امعة  .رواملتع��ين د

ـــات الـــــتعلم �جتمـــــا�
 الوجـــــدا�ي @ـــــ
 تحـــــس8ن ال��ـــــوض 01ـــــادي.- لــــــذو  .2 >I- لكفايــ يبرنـــــامج تـــــد ر
 .Äات التعلم باملرحلة Pعداديةصعو

س املتفوق8ن للعلوم والتكنولوجيا .3 اسة حالة-رب¼ئة التعلم @
 مدا  .ر د
اسة حالة الطالب مرتف�
 ومنخف��- ال��وض 01ادي.- @
 املرحلة الثانو>ة .4  . رد
ق @
 الب¼ئة �جتماعية للطلبة @
 الر>ف وا�ضر ومدي تأث�8 ذلك @
 املتغ�8ات النفسية  .5 والفر

 .0اديميةو1
اســـات لتحديـــد املتغ8ــــ�ات 1خـــر املن�ئـــة بـــال��وض 01ـــادي.- لـــدى طلبــــة  .6 ىإجـــراء مز>ـــد مـــن الد ر

  . املرحلة الثانو>ة

  

  

  

  

  

  املراجع

  :املراجع العرÅية: أوال

شــاد املو	ـــو8Äن واملتفـــوق8ن). 2011(أبــو أســـعد، أحمــد عبـــد اللطيـــف  ّ، عمــان، دار املـــس�8ة للJـــشر رإ َ

×ع   .زوالتو

ســة @ـــ
 التنميــة املGنيـــة ). 2015( ��لـــة ســيد أبــو عليــوة، نــة لـــبعض تطبيقــات نظر>ــة مجتمـــع املما اســـة مقا رد ر ر
ــا ا��نوÄيـــــة وإم�انيـــــة Pفـــــادة م��ـــــا @ـــــ
 STEMملعل.ـــــ-  >ـــ ـــدة 1مر>كيـــــة و0و ر @ـــــ
 0ـــــل مـــــن الواليـــــات املتحــ

>ــــة مــــصر العرÄيــــة اســــات ترÄو>ــــة واجتماعيــــة. رجمGو  -29، )2(21 ، جامعــــة حلــــوان- 0ليــــة ال��بيــــة-رد
120.  

>مـــان    ســـبل ودعـــم - أســـاليب استكـــشافية-ســـي�ولوجية املو	بـــة والعبقر>ـــة بـــرامج تنمو>ـــة). 2010(ربـــدير، 0ا
  .القا	رة، عالم الكتب. املو	و8Äن

م  اسيا نموذج للبناء املعر@
): 2016(رجاد هللا، أبو امل�ا ًاملتفوقو د ر >ة، املكتبة ال��بو>ة. ن   .رPسكند

ان ×ع. قاملو	بة والتفو و�بداع). 2012(، فت(
 عبد الرحمن وجر زعمان، دار الفكر للJشر والتو ّ .  

واملو	وÄــــــو ذو صــــــعوÄات الــــــتعلم). 2016(ج©�ــــــل، نــــــصرة دمحم والنجــــــار، حــــــسÂÃ زكر>ــــــا  1ســــــس النظر>ـــــــة ، ن
  .القا	رة، مكتبة 1نجلو املصر>ة. وال�½Ëيصية و�س��اتيجيات ال��بو>ة

 
مــــضان ع�ـــ ليـــة وعالق��ــــا بـــالطفو 01ــــادي.- لـــدى طــــالب املرحلــــة الدافعيــــة العق). 2020(رحـــسن، 
  .  322 -280، )3(131مجلة 0لية ال��بية، جامعة ب��ا،. الثانو>ة
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العالقــة بــ8ن الطفــو 01ــادي.- وتوجGــات أ	ــداف �نجــاز لــدى طلبــة ). 2019(يحلــيم، شــ�8 مــسعد 
ي1و الثــانو بمحافظــة الــشرقية الــصف اســات عرÄيــة @ــ
 ال��بيــة وعلــم ا. ل ، 112، لــنفسرد

296- 338.  

البJيـــة املعرفيـــة للطالـــب املعلـــم تخـــصص علـــوم فيمـــا يتعلـــق بمجــــاالت ). 2017(الـــدغيم، خالـــد بـــن إبـــرا	يم 
ا��معيــة املــصر>ة للمنــا�� . وrعلــيم العلــوم) العلــوم والتقنيــة والGندســة والر>اضــيات (STEMتوجــھ 

×س، روطر التد   .121 -86، 226 ق

ق  سان، فـار والر ّ، َعمـان، دار الفكـر جية 1طفـال غ8ـ� العـادي8ن مقدمـة @ـ
 ال��بيـة ا�Ëاصـةسـي�ولو). 2001(و

×ع   .زللطباعة والJشر والتو

سن Ïأمل عبد ا ،-I2018(الزغ .(
الوجدا�ي @
 تحس8ن ال��وض 01ادي.- / تأث�8 التعلم �جتما�
ة ، )6(34، يوطجامعـة أسـ. 0ليـة ال��بيـة. رللمتع��ات أ0اديميا @
 جامعـة طيبـة باملدينـة املنـو

389- 446.  

. الـــذ0اء الوجـــدا�ي وعالقتـــھ بالـــضغوط النفـــسية لـــدى الطلبـــة املو	ـــو8Äن أ0اديميـــا). 2015(ز>ـــد، العرÑـــي دمحم 
  .297-225، )162 (4، مجلة ال��بية للبحوث ال��بو>ة والنفسية و�جتماعية

ناملتفوقـو واملو	وÄـو). 2015( ، ��ــا�ي دمحممن¼ـبسـليمان، عبـد الــرحمن سـيد و نن  القـا	رة، مكتبــة .و واملبتكــر
  .1نجلو املصر>ة

±ــ�- ).2015(شــلI-، سوســن أبــو العــال  ا باال�ــشغال املد ا±ــ�- وقلــق �ختبــار @ــ
 عالق��ــ ر بــر وفــيالت ال��ــوض الد ر

، )2(23، مجلـة العلـوم ال��بو>ـة. والتحصيل باستخدام التحليل العنقودي لدى طالب املرحلة الثانو>ة
29- 97.  

@ـــ
 التعلــــيم برنـــامج ). 2016(مان شـــوا	8ن، خ8ـــ� ســــلي دن، عــــالم .ّ نمــــاذج تطبيقيـــة- STEMطرائـــق حديثــــة  ر 1
  .الكتب ا�ديث

ة ). 2021(عبد هللا، �شوة عبد املنعم  
 ضوء متغ�8 الطفو 01ادي.- و�سـ�ثا@ -�± ر�ندماج املد ير
ــــة املتفــــــوق8ن الثانو>ـــــة @ـــــ
 العلـــــوم والتكنولوجيـــــا  سـ ــــدى طلبـــــة مد ـــة لـ �Ïلــــــة ا. STEMرالفائقــ

  .212 -160، ال��بو>ة، 0لية ال��بية، جامعة سو	اج

+ بــال��وض ). 2021(العتيIـ-، ســم�8ة؛ وا�رÑـي، ســماح؛ والــشر>ف، أمنيـة  الــتعلم املــنظم ذاتيـا كمنIــ
اســـات ال��بو>ــــة ا. ى01ـــادي.- لـــدى طلبـــة جامعــــة أم القـــر بمكـــة املكرمـــة ر�Ïلــــة الدوليـــة للد

 .919- 898، (3)9 والنفسية،

ا يال��ـــوض 01ـــادي.- وعـــادات العقـــل لطالـــب الـــصف 1و الثـــانو العـــام  ).2020(نيـــا دمحم رعطيـــة،  ل
اسات عرÄية @
 ال��بية وعلم النفس. املتفوق8ن والعادي8ن أ0اديميا   .173 -137، 118، رد

جية ). 2020(العظامات، عمر؛ واملعال، نظ.-  رالطفو 01ادي.- وعالقتھ بالدافعية الداخلية وا�Ëا
اســــات وابحــــاث ا�Ïلــــة العرÄيــــة @ــــ
 العلــــوم . ة الــــصف العاشــــر 1سا±ــــ�-لــــدى طلبــــ رمجلــــة د

  .�P 12) 1( ،674- 691سانية و�جتماعية،

 
مجلــة 0ليــة . أدوار املعلــم @ــ
 تنميــة الــذ0اء �نفعــا�
 لــدى 1طفــال املو	ــو8Äن). 2005(ع�اشــة، محمــود فت(ــ
اسات �جتماعية بجامعة العلوم والتكنولوجيا   .90-30، )20(10يمن، ، الرالد
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مضان  يالطفو 01ـادي.- كمتغ8ـ� وسـيط بـ8ن ضـغط الـصدمة الثـانو 1سـر ). 2019(رع��، أحمد  ي
د	ار املعر@ـ
 لـدى طـالب ا��امعـة � مجلـة جامعـة تبـوك للعلـوم �Pـسانية و�جتماعيـة،. زو

8 ،57- 92.  
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سهام النسبي لكفايات التعلم االجتماعي الوجداني وبعض المتغيرات الا
 .... لدى طلبة المدارس األكاديميالديموجرافية في التنبؤ بالنهوض 

  سوميه شكري محمـد محمود/ د

 أمل محمـد أحمد زايــد/ د
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  كفايات التعلم االجتماعي الوجدانياس العاملي لمقيشكل المسار في نموذج التحليل ): 1(شكل

(RMSEA= 0.051, SRMR= 0.053, CFI= 0.966, TLI= 0.948) 
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  كفايات التعلم االجتماعي الوجدانياس شكل المسار في نموذج التحليل العاملي لمقي): 1(شكل

(RMSEA= 0.071, SRMR= 0.063, CFI= 0.947, TLI= 0.939) 

 

  


