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 اإلىداء


فخر،  إلى من أحمل اسمو بكل   العمم،روح جدي الذي كان حريصا عمى استمرار مسيرة  إلى

لى َمنوالدي  يمد في عمرهو  يمنحو الصحة أنوأسأل العمي القدير  كان حنانيا  العزيز، وا 

غمروني والسعيدة و  عبةالص   الذين شاركوني المحظات   إلى إخوتي، لجراحي والدتي الغالية ابمسمً 

لى ، إلى خطيبتي، و بحبيم  أىدي ثمرة جيدي إلييم جميًعاالذين وقفوا بجانبي،  أصدقائيا 
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م قد  جزء منيا، لم ي   ىذه الدراسة، أو أي   و حيثما ورد، وأن  إليالخاصة، باستثناء ما تم اإلشارة 
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 شكر وتقدير

دنا سي   ،د الخمق أجمعينسي   ،د المرسمينالم عمى سي  الة والس  العالمين، والص   الحمد هلل رب  

محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين، يشرفني أن أقف وقفة عرفان ينسب فييا الفضل إلى أىمو 

 والجميل إلى أصحابو.

إلى بجزيل الشكر والعرفان م ىذا إال أن أتقد   وال يسعني بعد االنتياء من مجيودي البحثي   

صحو عمى رسالتي، ومنحني من وقتو ون  ل باإلشراف تفض  الذي : حاتم عابدين لدكتورا

ة ح  عو بالص  وتوجييو، ما كان لو أكبر األثر في إغناء ىذه الرسالة، جزاه اهلل خير جزاء، ومت  

  ....ة.والعافي

بول ميم بقَ قدير إلى أعضاء لجنة المناقشة لتفض  كر والت  أن أتقدم بخالص الش   أيضاً  نيويسر  

 .      والدكتورة كفاح مناصرة عبد الناصر السويطي،: بالدكتورمة مناقشة ىذه الرسالة، والممث  

ما قدموه لي من أدوات الدراسة عمى حك موا جميع األساتذة األفاضل الذين إلى كر أتقدم بالش  و 

 أساتذتي الكرام في كربالذ   بشكل كبير في إتمام ىذه الرسالة، وأخص   أسيمت مةتوجييات قي  

 كٌل باسمو ولقبو ،جامعة الخميل كمية التربية

لى   ة والتقدير واالحترامالمحب   ي كل  فميم من  ىذا العمل إتمام  أسيم فيكل من وا 
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نذي طهبت انثانىيت انعامت )انتىجيهي( في  األكاديميانحساسيت االنفعانيت وعالقتها بانتهكؤ 

 مذيريت تربيت وتعهيم يطا

 إعذاد: انطانب:

 "محمذ مهذي" كمال خهيم مخامرة 

 إشراف انذكتىر:

عابذينحاتم 

الحساسية االنفعالية وعالقتها بالتلكؤ االكاديمي لدي ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى      

ما إذا كان ىناك فروق ذات  وبيان ،طلبة الثانىية العامة )التىجيهي( في مديرية تربية وتعليم يطا

والفرع  ،)الجنس لمتغيرات اتبعً  والتمكؤ األكاديمي الحساسية االنفعاليةداللة إحصائية في 

حساسية االنفعالية لمعرفة العبلقة بين ال االرتباطيّ  المنيج الوصفيّ  استخدم الباحث، (الدراسي

، محورين حيث تكونت من، االستبانة كأداة لجمع المعموماتاستخدام  وتمّ  ،والتمكؤ االكاديمي

، لقياس سموك التمكؤ االكاديمي لثانياالمحور و  ،حساسية االنفعاليةاللقياس  األولالمحور : ىما

من  ثانيال في الفصل الدراسيّ  الدراسة من جميع طمبة الثانوية العامة )التوجييي(تكون مجتمع 

ينة وبمغ عدد أفراد عّ ، ةً طالبو  طالًبا (834عددىم )والبالغ  ((2020/2019 العام الدراسيّ 

 رات الدراسة.بقية تبعًا لمتغيّ ريقة العشوائية الطّ اختيارىم بالطّ  تمّ  ةً طالبو  اطالبً ( 208الدراسة )

جاءت مستوى الحساسية االنفعالية ومستوى التمكؤ األكاديمي لدى الطمبة أن  إلى توصمت الدراسة

الحساسطية االنفعاليطة وبطين  بطين مسطتوى وجطود عبلقطة طرديطة موجبطة ضطعيفة  بدرجة متوسططة، مطع

 ،مسططتوى التمكططؤ األكطططاديمي لططدى طمبطططة الثانويططة العامطططة )التططوجييي( فطططي مديريططة تربيطططة وتعمططيم يططططا

الحساسطططية مسططتوى وجططود فططروق ذات داللططة إحصطططائية بططين متوّسطططات عطططدم إلططى  الدراسططةوأشططارت 

، تعزى لمتغير الجنساالنفعالية لدى طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا 



 ض
 

مسطططتوى التمكطططؤ األكطططاديمي لطططدى طمبطططة الثانويطططة العامطططة وكطططذلك عطططدم وجطططود فطططروق بطططين متوسططططات 

النتطائج وجطود فطروق ذات  وأظيطرت تعزى لمتغير الجطنس.)التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا 

الحساسية االنفعالية لطدى طمبطة الثانويطة العامطة )التطوجييي( مستوى داللة إحصائية بين متوّسطات 

بطين . ووجطود فطروق الفرع العممي لصالح ،الفرع الدراسي متغيرعزى لت في مديرية تربية وتعميم يطا

التمكؤ األكاديمي لدى طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربيطة وتعمطيم  مستوىمتوّسطات 

 .لصالح الفرع األدبيتعزى لمتغير الفرع الدراسي  يطا

  :ةاآلتي بجممة توصيات من أبرزىا الباحث وفي ضوء نتائج الدراسة اوصى

ضرورة ارشاد الطمبة وتدريبيم عمى ضبط انفعاالتيم والتخفيف من سرعة التأثر  .1

 العاطفي.

 ضرورة تشجيع الطمبة مشاركة بعضيم البعض في مناسباتيم االجتماعية. .2
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Abstract 

     Emotional sensitivity and its relation to academic procrastination 
among 12th graders (Tawjihi) in Yatta Directorate of Education. 
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This study aimed to identify the emotional sensitivity and its relation to 
academic procrastination among 12th graders (Tawjihi) in Yatta 
Directorate of Education. It also aimed to find out whether there were 
statistically significant differences in emotional sensitivity and academic 
procrastination attributed to gender and stream (scientific/literary). The 
researcher used the descriptive correlational approach to identify the 
relationship between emotional sensitivity and academic procrastination.  

A tow-domain questionnaire was used to collect data: the first domain 
measures emotional sensitivity, and the second domain measures 
academic procrastination behavior. The population of the study 
consisted of all 12th graders (Tawjihi) in the second semester of the 
academic year 2019/2020 with a number (834) male and female 
students. The stratified random method was used to select the sample 
(208) of the study based on the study variables. 

Results of the study showed that the level of emotional sensitivity and 
that of the academic procrastination among students scored a medium 
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degree, with a weak direct positive relationship between the level of 
emotional sensitivity and that of academic procrastination among 12th 
grade students (Tawjihi) in Yatta Directorate of Education; the study also 
showed that there were no statistical significant differences between the 
means of emotional sensitivity of 12 grade students (Tawjihi) in Yatta 
Directorate of Education due to the variable of gender. There were no 
differences between the means of the level of academic procrastination 
among 12th grade students (Tawjihi) in Yatta Directorate of Education 
due to gender variable. However, there were statistically significant 
differences between the means of emotional sensitivity of 12th grade 
students (Tawjihi) in Yatta Directorate of Education due to the stream 
variable in favor of the scientific stream; differences between the means  
of academic procrastination among 12th grade students (Tawjihi) in Yatta 
Directorate of Education due to stream variable in favor of the literary 
stream. 

In light of the results of the study, the researcher recommended a set of 
recommendations, the most prominent were as follows: 

1. Guiding and training students on how to control their emotions and 
reduce the speed of emotional vulnerability. 

2. Encouraging students to share their social gatherings. 

3. Training students on how to express their feelings in schools. 

4. Urging  students and motivating them not to procrastinate doing 
school assignments. 

Key words: emotional sensitivity, academic procrastination. 
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في تكوين  لحياة االنفعالية تؤثر في توجيو سموك الفرد، فيي جزءًا ميماً ا ة:دراسمقدمة ال 

واالنفعال ىو القوة الدافعة إلى تنوع السموك اإلنساني، لذ نجد ان االنفعال يعطى الفرد  شخصيتو،

درة أكبر وقوة لمعمل في حالة اليدوء، ولكن الدرجات المتطرفة من االنفعال تؤثر عمى سير حياة ق

يتأثر بمواقف  فالفرد الحساس نفسيا ،الفرد وتسبب لو اعتبلل في الصحة النفسية وعدم التكيف

)أبو  ةوأشار   ييتم بيا اآلخرون فيو أكثر تأثير بالعوامل المحيطة بو والخارجة عنو.ال  عادية قد

قد ال يتأثر بيا بمواقف اعتيادية  الحساسية االنفعالية ىي تأثر الفرد الشديد( أن 3122منصور، 

والشخص الحساس انفعاليا الذي يتأثر أكثر من البلزم بالعوامل الخارجية فقد يفسر اآلخرون، 

في المواقف  الكممة أكثر مما تحتمل ويفسر الحركة والنظرة بمبالغة بعض االحيان، ويتصرف

ويفتقد إلى الثبات، والتقمب،  والدجل، وتعطيل االحكام، والطبع المشاكس، ةالضاغطة بالجعجع

وسرعة التغير من حالة إلى أخرى، وعدم مبلءمة االستجابات االنفعالية بمثيراتيا وتكون عبلقتو 

 مع اآلخرين. باآلخرين متذبذبة، ويفضمون االنعزال ويشعرون باألمن وحدىم، ويشعرون بالقمق

وفي الحياة  ،عند األفراد في المجتمع بشكل عام اىر الشائعةو التمكؤ في اتمام الميام من الظد ويع

أن التمكؤ األكاديمي سائد  (Balkis & Duru, 2009ويشر كل من ) األكاديمية بشكل خاص،

التأخير ، ومنتشر بين االطبلب والمعممين ما قبل الخدمة، ويظير في األكاديمية في األوضاع

حتى آخر لحظة قبل الموعد النيائي، مما يزيد من  واالنتظار دون وجود أعذار تأدية الميامفي 

أن   (Rothblum & Solomon, 1984وقد أشار كل من روثبموم وسولومون )  التوتر لدييم.

يا لتأجيل الميام األكاديمية ويكون مصحوبا بالقمق، باعتبار أن التمكؤ األكاديمي ىو الميل ذات

والتمكؤ ىو تأجيل اإلجراءات أو الميام  التمكؤ الذاتي يجب أن يتضمن التأجيل المستمر والقمق.

 منذ بداية أية ميمة أو القرار عمىإلى وقت الحق، وىو يعتبر آلية لمتعامل مع القمق المرتبط 

 (.Schouwenburg & Groenewoud ,2001) ااستكمالي
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أساليب التقييم أحد  دورًا ىامًا في حياة الطبلب وىو امتحان الثانوية العامة التوجييييمعب و 

نظرا الرتباطو الشطديد بتحديد  . ةمشكمة مخيفة ومقمق منو مطا يجعل الضرورية إال أنو قد يرتبط بو

 المجتمع، ولذلك فيو يعتبر مشكمةي مصطير الطالطب ومستقبمو الدراسي والعممي، ومكانتو ف

ويعبر االمتحان عن الحالة التي تمع، حقيقيطة لكثير من الطبلب وأسرىم أيضطا، بل وبالنسبة لممج

ير طمبة لذا يظ ،هيصل إلييا الطالب نتيجطة الزيطادة فطي درجطة االنزعطاج واالنفعالية من أداء

حوليم في محيطيم األسري والمدرسي مما الثانوية العامة التوجييي حساسية شديدة لما يدور 

ونظرا ألن  امتحان الثانوية العامة التوجييي. بنتائج المستقبمي يعانون من جراء ارتباط مصيرىم

واساليب واشكال التعمم مما  تؤدي دورا محوريا في النجاح المدرسي لمطمبة االنفعاليةالعوامل 

طمبة التوجييي مشكمة ليست سيمة وىي  لذا يواجو ينعكس عمى أدائيم وتحصيميم الدراسي،

 الحقيقية، لذا يمالتأجيل واالخفاق في تنفيذ الميام والوجبات الدراسية والتي ال تعبر عن قدرات

وعبلقتيا بسموك االنفعالية عمى ظاىرة الحساسية تمقي الضوء دعت الحاجة إلى جراء دراسة 

 .يي( في مديرية تربية وتعميم يطاطمبة الثانوية العامة )التوجي التمكؤ األكاديمي لدى

 :وأسئمتيا مشكمة الدراسة

جاء تساؤل الدراسة الحالي: ىل ىناك عبلقة بين الحساسية االنفعالية والتمكؤ  وبناء عمى ما سبق
 العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا. الثانويةطمبة األكاديمي لدى 

 اآلتية: الدراسة إلى اإلجابة عن األسئمة تسعى ىذهلذى 

مستوى الحساسية االنفعالية لدى طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية  ما االول:السؤال 
 تربية وتعميم يطا؟

لدى طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية  األكاديميما مستوى التمكؤ  السؤال الثاني:
 وتعميم يطا؟
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في  (α≤0.05)ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  السؤال الثالث:
طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا لمستوى  متوسطات تقديرات
 تعزى لمتغيرات )الجنس، والفرع الدراسي(؟ الحساسية االنفعالية

في  (α≤0.05)اللة إحصائية عند مستوى الداللة ىل توجد فروق ذات د السؤال الرابع:
طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا لمستوى التمكؤ  متوسطات تقديرات

 تعزى لمتغيرات )الجنس، والفرع الدراسي(؟ األكاديمي

ىل توجد عبلقة ارتباطية بين مستوى الحساسية االنفعالية ومستوى التمكؤ  السؤال الخامس:
 .ييي( في مديرية تربية وتعميم يطالدى طمبة الثانوية العامة )التوج األكاديمي

  ات الدراسةفرضي  

 والمنبثقة عن أسئمتيا: اآلتيةات سعت الدراسة إلى فحص الفرضيّ 

 الثالث: المنبثقة عن سؤال الدراسة الفرضيات

في  (α≤0.05)اللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات د : الة األولىالفرضي  
تربية وتعميم يطا لمستوى  طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية متوسطات تقديرات
 )الجنس(. متغيرتعزى ل الحساسية االنفعالية

في  (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال ة الثانية:الفرضي  
عميم يطا لمستوى طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وت متوسطات تقديرات

 الفرع الدراسي(.متغير )تعزى ل الحساسية

 :المنبثقة عن سؤال الدراسة الرابع الفرضيات

في  (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال ة الثالثة:الفرضي  
طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا لمستوى التمكؤ  متوسطات تقديرات

 )الجنس(. متغيرتعزى ل األكاديمي
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في  (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  : الة الرابعةالفرضي  
طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا لمستوى التمكؤ  متوسطات تقديرات

 )الفرع الدراسي(. تعزى لمتغير األكاديمي

  ة المنبثقة عن سؤال الدراسة الخامس:الفرضيّ    

  (α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) توجد عبلقة ارتباطية ال :ة الخامسةالفرضي  
لدى طمبة الثانوية العامة )التوجييي(  بين مستوى الحساسية االنفعالية ومستوى التمكؤ االكاديمي

 في مديرية تربية وتعميم يطا؟

 أىداف الدراسة 

 اآلتية: تحقيق األىداف ىالدراسة إلىذه تسعى 

ييي( في مديرية عن مستوى الحساسية االنفعالية لدى طمبة الثانوية العامة )التوج الكشف .1
  تربية وتعميم يطا.

لدى طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية  األكاديميمستوى التمكؤ الكشف عن  .2
  .تربية وتعميم يطا

           فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةق لكشف عن ما اذا كان ىناك فرو  .3
(0.05≥α) طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية  في متوسطات تقديرات

تعزى لمتغيري وتعميم يطا لمستوى الحساسية االنفعالية ومستوى التمكؤ االكاديمي 
 الفرع الدراسي(.الجنس، و )

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  عبلقة ارتباطية كان ىناك إذا عماالكشف   .4
(0.05≥α ) لدى طمبة  األكاديميبين مستوى الحساسية االنفعالية ومستوى التمكؤ

 الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا؟
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 انبثقت أىمية ىذه الدراسة مما يمي:: ية الدراسةأىم  

عمم  النادرة عمى حدّ  المحميةمن البحوث من كونيا النظرية  يتيا اكتسبت الدراسة أىمّ   -1

بين مستوى الحساسية االنفعالية ومستوى التمكؤ عبلقة  التي تناولت دراسة الباحث

أمل يوبالتالي ، جييي( في البيئة الفمسطينيةلدى طمبة الثانوية العامة )التو  األكاديمي

العربية منيا،  الدراسات وال سيما ،دب التربويّ في إثراء األ دراسةاله ىذساعد تن أ الباحث

رات ودعميا من الناحية غيّ ز دراسة المتعزّ تُ  دراساتا لمنطمقً تكون ىذه الدراسة أن و 

 . ةالنظريّ 

 التعميميّ لميدان طبق في ات امن كونيىذه الدراسة  ةتنبع أىميّ ف ،أما من الناحية العممية -2

وبالتالي  ،الفمسطينيّ وبناء اإلنسان  التقدم والنموّ يم في التي تسميادين من أىم الُيعّد الذي 

 .طمبة الثانوية العامة ونجاحيم في دعم دراسةال هسيم ىذتأن  الباحثأمل ي

فيد نتائج ىذه الدراسة صانعي القرار في وزارة التربية والتعميم في اتخاذ ن تُ أيمكن  -3

وتوفر مناخ تعميمي لطمبة المدارس بشكل عام وطمبة الثانوية تشجع اإلجراءات التي 

 .العامة التوجييي بشكل خاص

رشدا تربويا عمل مي كونو-عممودراسة الباحث في مجال تفيد ىذه الأن أيًضا  ؤمليُ و  -4

 .لمطمبة رشاد التربويوتطوير قدراتو في مجال اإل

 حدود الدراسة

 :في اآلتي حددت الباحث دراستو

 (.2019/2020) من العام الدراسيّ  ثانيجريت ىذه الدراسة في الفصل ال: أُ الزمانيّ  الحدّ 
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طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم جريت ىذه الدراسة عمى : أُ مكانيّ ال الحدّ 

 .يطا

طمبة الثانوية العامة  منة : اقتصرت ىذه الدراسة عمى عينة عشوائية طبقيّ البشريّ  الحدّ 

 .)التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا

بالتمكؤ عبلقتيا و الحساسية االنفعالية : اقتصرت الدراسة عمى تناول موضوع الحد الموضوعيّ 

 .األكاديمي

 مصطمحات الدراسة

ىي التأثر الشديد والمبالغ في المواقف العادية واالحداث التي يمر بيا  :حساسية االنفعاليةال

الفرد في المواقف الحياتية والتيويل بيا وتضخيميا أكثر مما يتطمب الموقف، باإلضافة إلى عدم 

 (Bhatia, 2009المقدرة عمى الثبات االنفعالي )

ة عن فقرات مقياس الحساسية من اإلجاب الدرجة التي يحصل عمييا الطمبة :بأنياإجرائيا  فوتعر 

  ليذا الغرض. الذي ُأعد   االنفعالية

تأخيرىا،  تأخير الطالب الميام واالنشطة االكاديمية التي ال داعي إلىو تأجيل  :التمكؤ األكاديمي

  (.Steel, 2010أن ينجزىا في نياية الوقت ) ويرغب

اإلجابة عن فقرات مقياس التمكؤ  من الطمبةالدرجة التي يحصل عمييا بأنو  إجرائياً  فعر  وي  

 الذي ُأعّد ليذا الغرض. األكاديمي
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نشئت احدى مديريات التربية والتعميم في المحافظات الشمالية التي أ: مديرية تربية وتعميم يطا

ومسافرىا ويبمغ عدد طبلبيا ا وقراىا مدرسة منتشرة في مدينة يط( 90وتضم ) 2014سنة 

 ( معمما ومعممة.1950وطالبة، ومعممييا )( طالبا 26955)
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة  النظري  اإلطار 

: الحساسية االنفعالية، والتمكؤ الدراسة ق بمتغيريّ المتعمّ  النظريّ اإلطار يتضمن ىذا الفصل  

 ذات صمة بموضوع الدراسة كاآلتي: وأجنبيةً  عربيةً ، ودراسات األكاديمي

 :حساسية االنفعاليةأوال: ال

 االنفعال: مفيوم

االنفعاالت كباقي المفاىيم في عمطم الطنفس ال يوجطد ليطا تعريطف إجرائطي ومعيطاري واحطد متفطق عميطو 

من قبل عمماء النفس، وذلك الختبلف خصائص، ومكونات، ووظائف االنفعاالت، باإلضافة إلطى 

الفروق في الخمفيات النظرية لدى عمماء النفس، وعموما يمكن االشطارة إلطى بعطض ىطذه التعريفطات 

ن بينيا أن االنفعال: عممية عقميطة، وحالطة وجدانيطة تصطاحبيا تغيطرات فسطيولوجية، وحالطة معقطدة وم

حالة استعداد لمفعطل، وحالطة وجدانيطة طارئطة، وحالطة و مركبة من حاالت الفرد، وحالة طارئة مؤقتو، 

فططات داخميططة تشططبو الططدوافع، و حالططة اسططتثارة تططتم داخططل الفططرد، وفططي ضططوء مططا ذكططر يتضططح أن التعري

مختمفطططة مطططن حيطططث الشطططكل، لكنيطططا متشطططابية فطططي محتواىطططا، حيطططث أن القاسطططم المشطططترك فطططي جميطططع 

التعريفات تعتبر االنفعاالت: حالة وجدانية، داخميطة مفاجئطة، يصطاحبيا تغيطرات فسطيولوجية ونفسطية 

 (.2007)بني يونس، 

ر يتعمططق بحاجططات وتعططرف موسططوعة عمططم الططنفس االنفعططال بأنططو اسططتثارة وجططدان الفططرد ومشططاعره ألمطط

السطرور  الفطرد، وانفعطالالفرد ودوافعو، مثل انفعال الخوف المرتبط بالرغبة فطي تفطادي كطل مطا ييطدد 

المصاحب كل ما يشبع الفرد ويحقق لو الحماية والبقاء، وانفعال الغضطب المصطاحب كطل مطا ييطدد 
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الذي يناسبو ويتفق معو،  مصالح وبقاء الفرد، ويستثار االنفعال عندما يستثار الدافع ويأخذ الشكل

ولبلنفعطططال عطططبلوة عمطططى بطانتطططو النفسطططية مظطططاىر فسطططيولوجية عضطططوية كارتفطططاع ضطططغط الطططدم وزيطططادة 

 .(2003ضربات القمب )طو وآخرون، 

ويرى الباحث أن االنفعال حالة نفسية وجدانيطة طارئطة مؤقتطو ال تطدوم لفتطرة زمنيطة طويمطة يصطاحبيا 

 تغيرات فسيولوجية عند الفرد.

  الحساسية االنفعالية: وممفي

جميع األفراد بشكل عام، وقد تكون لدى البعض بشطكل مبطالغ فيطو، الحساسية االنفعالية لدى  توجد

حيث يستثار الحساس انفعاليا بسرعة ألسباب غير منطقية، ويفسر األمور المحيطة بو أكثطر ممطا 

يططث تتمثططل ح ،اليططأس والخططوف، والقمططق، واإلحبططاط ر مختمفططة مططنعتحتمططل وبالتططالي يتولططد لديططو مشططا

وينظططر )كططوبر(  .تططأثر الفططرد الشططديد بمواقططف عاديططة قططد ال ييططتم بيططا اآلخططرونالحساسططية االنفعاليططة ب

Cooper  إلى الحساسطية االنفعاليطة بأنيطا اإلفطراط فطي االنفعطاالت والخصطوبة فطي الشطعور باألفكطار

أنطو عمطى الطرغم  Daniel Golemanل جولمطان( )دانيطا شطيروي ،(Cooper,1990)بشكل سمبى 

إال أنططططو لططططم يططططتم االعتططططراف بيططططا كسططططمة مططططن سططططمات  ،مططططن شططططيوع الحساسططططية االنفعاليططططة بططططين النططططاس

 Elainعنطدما وضطع )إيطبلن آرون(  1996وقت متأخر جطدًا ، وتحديطدًا  العطام  فيالشخصية إال 

Aron  االنفعططاليىططذا المصطططمح ليصططف بططو األفططراد الططذين لططدييم مسططتويات عاليططة مططن عططدم الثبططات 

 ,Hasherتجعميم ينتقمون من النقيض إلى النقطيض ) التيورىافة الحس واالضطرابات العاطفية 

& Zacks, 2007 ).  وتعطرف موسطوعة عمطم الطنفس والتحميطل النفسطي الحساسطية االنفعاليطة بأنيطا

ث صور من الحساسية يجب التميز بينيما، فيناك حساسية تابعة لمجياز العصبي، عبارة عن ثبل

وحساسطططية مصطططدرىا الحطططواس، وحساسطططية معنويطططة وىطططي التطططي تنسطططحب عمطططى االنفعطططاالت والميطططول، 
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داخميطططة المنبيطططات الحسطططية  اسطططتقبالىطططو قطططدرة الفطططرد عمطططى  والمعنطططى األكثطططر شطططيوعا ليطططذا المصططططمح

( الططوارد فططي )ابططو شططمالو، 2003نطديل، قم القططدرة عمططى االسططتجابة ليططا )ن ثطوخارجيطة والتططأثر بيططا ومطط

2017.) 

تصطاحبيا  ويرى الباحث أن الحساسية االنفعالية ىي تأثر الفرد الشديد والمبطالغ فيطو لمواقطف عاديطة

 حالة من عدم االستقرار والثبات االنفعالي.

ـــاتال ـــي تفســـر الحساســـية نظري ـــةاالنفعال الت وقطططد أشطططار راجطططح ، نفسطططية معقطططدةاالنفعطططال خبطططرة  :ي

 منيا:لدى الفرد و االنفعالية الحالة  التي تقسر ( إلى العديد من النظريات1999)

النطططج: وتفسطططر ىطططذه النظريطططة فطططرط الحساسطططية االنفعاليطططة نتيجطططة الشطططعور و نظريطططة جمطططيس    .1

باالسطططتجابة الفسطططيولوجية والعضطططمية التطططي يثيرىطططا الموقطططف الخطططارجي، ولطططيس نتيجطططة إدراك 

 الموقف الخارجي.

النظريطططة المعرفيطططة: وتفسطططر ىطططذه النظريطططة مسطططتوى الحساسطططية االنفعاليطططة بنطططاء عمطططى النشطططاط  .2

المعرفطططي لطططدى الفطططرد النطططاتج عطططن الموقطططف البيئطططي الطططذي تحطططث فيطططو التغيطططرات الفسطططيولوجية 

 والعضمية.

يططا نظريططة كططانون   بططارد: وتططرى ىططذه النظريططة بططأن التغيططرات الفسططيولوجية والعضططمية لططيس ل .3

نما إدراك الفرد لممواقطف المسطببة لمحساسطية عبلقة في إحداث فرط الحساسية االنفعالية ، وا 

 االنفعالية ىي التي تحدث التغيرات الفسيولوجية والعضمية. 

يشطعرون عاطفيطا فطي كثيطر األشطخاص الحساسطون  :انفعاليا سمات الشخص الحساسو  خصائص

ا يرتططدون مشططاعرىم عمططى سططواعدىم، ويططدركون تمامططمططن األحيططان بططالعواطف وبعمططق كمططا لططو أنيططم 

أي صراع، وجدال، ومواجية، مع عدم القدرة عمى التخمص  مشاعر اآلخرين، وىم يسعون لتجنب
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المشاىد المحزنة ألنيم ال يستطيعون تحمل ثقطل العواططف من مشاعرىم بسيولة، وتجنب مشاىدة 

يططططدركون ويتططططأثرون بططططالفن والجمططططال التططططي تططططؤثر عمططططييم بعططططد ذلططططك، وعمططططى الجانططططب االيجططططابي فيططططم 

(. والحساسططون انفعاليططا أكثططر عرضططة لمتحفيططز الزائططد، ويشططعرون 2011والموسططيقى )أبططو منصططور، 

ومن الصفات المؤكدة لمشخص الحساس أنو يشعر بالعطداء  باإلرىاق من قبل كثير من المحفزات،

حساسيتو ىي نقطة ضعفو ويرغطب أن لطبيعتو الحساسة والتمني لو أنو أقسى من ذلك، ألنو يرى 

مطن الخصطائص التطي تعتبطر مطدخل لمعرفطة  .(Daniel Goleman, 2007) الطتخمص منيطا فطي

 الشخصية الحساسة من خبلل زيادة ىذه الخصائص تكون الشخصية حساسة بوضوح:

 .التييتعرضلهاثرابالمواقفأكثرتأ .1
 البكاءألحزانهم.لقدرةعلىالتفاعلالعاطفيوالتعاطفمعاآلخرينمثلا .2
 .القدرةعلىبناءعالقاتشخصيةومهاراتالتواصلمعاآلخرين .3
 .لمهارةفياستقبالانفعاالتاآلخرينوتفسيرهاا .4
سرعةاالثارةوهيالخاصيةاالساسلجميعاألحكامالوجدانيةةوهةيمةايميةزالشةخص .5

 الحساس.
 (.2915رين)احسان،القدرةعلىالتفسيرالصحيحلإلشاراتالعاطفيةمناآلخ .6

واالستجابةبشكلمبالغيمتازبسرعةاالستثارةويرىالباحثانالشخصالحساسانفعاليا

ويرغبفيالتخلصمنحساسيتهألنهيرىأنالحساسيةنقطةضةعفللبيئةمنحوله،فيه

 بالنسبةله.
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الوارد في  (Leticia & Feldmanليتسيا وفيمدمان ) يرى أبعاد الشخصية الحساسة:

 الشخصية الحساسة تتكون من ثبلثة أبعاد وىي: أن (2019)ياسين،

الحساسية السالبة: وىي ميل الفرد لردة الفعل السالبة، والمتمثمة في عواطف الغضب  .1

 واليأس، واالنتقام والعدوانية، عند تعرضو لمواقف معينة في البيئة المحيطة. 

ي لتكوين عبلقات مع اآلخرين مع مقدرتو الحساسية الموجبة: وىي ميل الفرد العاطف .2

وتعاطف معيا وخاصة مع من يعانون من ، عمى التعرف عمى عواطفيم وتفيميا

 أوضاع صعبة. 

وىو رغبة الفرد في االبتعاد عن اآلخرين وخاصة من يمرون في العاطفي:  االبتعاد .3

 ة من أجل تفادي الحساسية من ذلك.أوضاع صعب

  :الحساسية العالية لفرد ذوا أىمية

مكن رؤية إمكانات األشخاص ذوي الحساسية العالية يأنو  Elain Aron)إيبلن آرون( اشارت  
 اآلتية: وفقا لؤلسباب أن يكونوا مصدر قوة كبير ، ويمكنعتيم اليادئة وغير المواجيةبسبب طبي

، في محيطو دقيقة واالنحرافاتبمبلحظة التفاصيل ال ةشديدفرد تسمح حساسية ال :الوعي .1
 . ، سواء بالنسبة لو أو لآلخرينحعمى دراية بما يصمح وما ال يصم يجعمومما 

، محتممة قبل أن تصبح جادة"مشاكل الناس" ال يدرك د شديد الحساسيةالفر : البصيرة .2
 .بصيرة لمعرفة كيفية التعامل معياال ولديو

وافعيم الناس ود تعاطًفا يفيماسية العالية بدييًيا ومالحس ذو لفردغالًبا ما يكون ا :العطف .3
، واألشخاص ر وحل المشاكل الشخصية بشكل فعالتفسي ىذا يعني أنو يمكنوو  ،بعمق

مما يسمح  يتمون بمشاعر واحتياجات اآلخرينذوو الحساسية العالية يكرىون الصراع وي
 ليم بخمق بيئات عمل متناغمة،
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الحساسية العالية إلى العمل الجاد والحذر واليقظة بشأن  ذو فرديميل ال :الضمير .4
نو قادرو  ،لجودةا تصور االحتماالت  ، ويمكنوبيرةتفاصيل والصورة الكعمى رؤية ال ا 

 المختمفة.
مع نفسو ومع  ذو الحساسية العالية أن يكون مبدع ومدرك وممتاز فرديمكن لم الموىبة: .5

  (.Aron,1997اآلخرين )
 ألكاديميالتمكؤ اثانيًا: 

عام والحياة األكاديمية اىر الشائعة والمنتشرة في الحياة بشكل و من الظ يعد التمكؤ األكاديمي

( أن التمكؤ ظاىرة منتشرة بين الطبلب تتمثل بتأخير 2003بشكل خاص. وأكد العنزي ودغيم )

لبلمتحانات، إكمال الواجبات الدراسية أو تسميميا في الوقت المحدد إضافة إلى ضعف االستعداد 

والدراسة ساعات قمية غير كافية، وىذا ينتشر عمى نطاق واسع بين الطمبة )العنزي، ودغيم، 

2003.) 

 : مفيوم التمكؤ األكاديمي

بأنو   (The American Heritage Dictionary, 2020التمكؤ لغتا كما ورد في قاموس )
ة بسبب اإلىمال المعتاد أو خاص تأجيل القيام بشيء ما ، والتي تعني  procrastinate كممة
بأنو تأجيل الطالب إلنجاز ميامو  (2015، والتمكؤ اصطبلحا عرفو عبد اليادي )الكسل

ىمال الوقت واالدعاء بصعوبة  األكاديمية واألنشطة التعميمية عمدا، وعدم االلتزام بإكماليا، وا 
واالدعاء  ،الدافعية لمتعمم وانخفاض، وتأخير مواعيد المذاكرة ،وسوء التوافق النفسي الميام،

نجازىا في  بحاجتو لموقت إلنجاز ميامو التي يجب االنتياء منيا، أو تأجيميا إلى وقت الحق وا 
 نياية المدة المحددة لو، أو التكاسل في أدائيا.

عندا ما يأتي وقت االستعداد  ( أن الطالب الذي يؤجل الميام األكاديمية2008يشير أحمد )

ب الجموس لبلستذكار، ويبحث عن أشياء أخرى غير ميمة لتنفيذىا، كم أن لكل لتنفيذىا، ويتجن

، ويؤجل تنفيذه أطالب ىدف يسعى لتحقيقو، منيم من يحاول إنجازه بشكل فوري، ومنيم من يتباط
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كما عرفتو (. 2008حتى اخر لحظة ممكنة، وىو ما يطمق عميو التمكؤ األكاديمي )أحمد، 

جيل المتعمد من قبل الطالب في بدء أو انياء ميمة دراسية في الوقت ( بأنو التأ2013العبيدي )

( بأنو تأجيل الطالب ميام 2016وعرفو الوليمي ) المحدد ليا لدرجة يشعر فييا بعدم االرتياح.

ورغم الشعور بعدم االرتياح بسبب ذلك، مما يؤدي إلى  ،سية ضرورية بالنسبة لو بدون مبرردرا

بأنو  Rakes & Dunn (2010)الشعور بالقمق وعدم الرضى عن النفس وعن الدراسة. ويعرف 

جود نية أو رغبة في اتخاذ أي تأجيل العمل أو تأخيره عمدا، والذي يجب االنتياء منو، وعدم و 

ثبلث شروط لنحكم في ضوئيا عمى  ر( عمى ضرورة توفي2016عمل. يؤكد فيصل وصالح )

، وأن يمنتائج عكسية، وعدم توفير مبرر لتأجيم مأن يترتب عميي الطمبة بالتمكؤ األكاديمي وىي:

 ضعف إنجاز الميام. ميترتب عميي

التأجيل في الميام خر او كاديمي ىو عممية اختيارية تتضمن التأويرى الباحث ان التمكؤ األ

مبرر مما يصاحب ذلك حالة من الشعور بعدم الراحة النفسية وعدم  األكاديمية بدون ضرورة أو

 الرضى عن الذات والقمق.

 النظريات التي تفسر التمكؤ األكاديمي:

: من أكثر النظريات المعرفية التي تناولت الدافعية لتحقيق النجاح وتجنب نظرية العزو .1

صعوبة االختبار وتحيز  الفشل وتفسيرىما، فقد يعزو الطالب سبب عبلمتو المتدنية إلى

 (2008المعمم، بينما تكون الحقيقة نقص الجيد بسبب التأجيل )العتوم، وآخرون،

النظرية االجتماعية المعرفية: إن الطالب  إذا لم يكن متأكطدا من أن ما يقوم بو سيحقق  .2

)عبد  النتائج المرجوة، فإنو لن يقوم بأي فعل تجاه الموافق التعميمية الصعبة التي يمر بيا

(. فالطالب يكتسب المعتقدات المتعمقة بالفاعمية الذاتية من أدائو الفعمي 2010اليادي، 
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، فالطالب الذي في المواقف التعميمية السابقة، ومن التقدير الذي يستقبمو من اآلخرين

 (.2012يغمب عميو الشك في قدراتو يميل إلى التأجيل )عبد اهلل، 

( بأن عممية التأجيل Ellis & Kanus: يؤكد إلس ونوس )النظرية العقبلنية االنفعالية .3

نياء أداء ميمة يشعر معيا الفرد المؤجل بالقمق وعدم  ىي التأخير المعتمد في بدء وا 

رد لحماية نفسو نتيجة النقد تي يستعمميا الفالراحة، وقد يكون التأجيل أحد الوسائل ال

 (.Burka & Yuen, 1983والتجريح )

 أنواع التمكؤ:

أن التمكؤ مثل إعاقة الذات  Chu & Choi (2005), Rakes & Dunn (2010)دراسة  نتبي

والسموك المضطرب وظيفيا وبناءًا عمى ذلك فإنو ليس كل سموكيات التمكؤ ضارة تؤدي إلى نتائج 

  بين نوعين من المتمكئين: ا، لذلك فرقو سمبية

المتمكئون السمبيون بالمعنى التقميدي فيم مقيدون ويسمحون بالسموك المتردد  النوع األول:

والمشمول من قبيل الحيرة في العمل، واالخفاق في إنجاز الميام في الوقت المحدد، أو الفشل في 

  إنجازىا لترددىم.

التمكؤ  النوع الثاني: المتمكئون الناشطون فيم يقومون بأداء الميام وال يؤجموىا ويستخدمون

كاستراتيجية أكاديمية إيجابية، ألنيم ال يميمون إلى معاناة من العواقب السمبية األكاديمية 

 كالمتمكئين السمبين.

 أنواع من التمكؤ وىي:  أربعوأشار مصمحي والحسني إلى 

 .التمكؤ األكاديمي ويتحدد من خبلل تأجيل الطالب الوجبات األكاديمية .1
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الحياة اليومية من خبلل صعوبة جدولة واتمام انشطة الحياة التمكؤ عام ويكون في  .2

 اليومية المتكررة مثل دفع الفواتير وتحديد المواعيد.

 ذ القرار في وقتو مثل شراء سيارة،التمكؤ في اتخاذ القرار ويتمثل في عدم القدرة في اتخا .3

ة الفرد التمكؤ القيري وىو أصعب األنواع ويظير كاضطراب وظيفي ناتج من عدم قدر  .4

مثل الفشل وفقد الوظيفة  عمى التكيف مع الحياة اليومية مما يؤدي إلى عواقب وخيمة

 (.2008)أحمد، 

ويرى الباحث أنو بالرغم من أنواع التمكؤ المخمفة اال أنيا جميعا عممية اختيارية تتضمن التأخير 

 دى الفرد.في اتمام الميام دون مبرر ويصاحبيا حالة من عدم االستقرار ل والتأجيل

 اسباب التمكؤ األكاديمي:

ضعف إدارة الوقت وتنظيمو،  في:أن اسباب التمكؤ األكاديمي تكم  (Noran,2000ذكر نوران )

عدم القدرة عمى التركيز وغياب اليقظة الذىنية عند أداء الميمات، وجود مشتتات في بيئة التعمم 

( أن أسباب التمكؤ ىي: اسباب 2016( الوارد في )أبو طو، Joannaوأشار جونا ) كاإلزعاج.

مثل الخوف من اإلخفاق، وأسباب متعمقة بالميام وصعوبتيا، وأسباب متعمقة برؤية  ةشخصي

( 2013الفرد لقدراتو وانطباعو الشخصي عن فاعمية ذاتو واحترامو وتقديره ليا. ويرى العبيدي )

لخوف من الفشل واألداء السيئ، او أن اسباب التمكؤ األكاديمي تكمن في: صعوبة اتخاذ القرار، 

وكره األنشطة التعميمية، ونقص الطاقة لدى الطالب. ويرى  النفور من الميمات التعميمية،و 

( أن أسباب التمكؤ األكاديمي تكم في الخوف من الفشل، وكره الميمة، Jaradat,2004جردات )

ما كره الميمة فإنو يعكس حيث يقود الخوف من الفشل إلى القمق وتدني مستوى احترام الذات، ا

   تعبيرات ذاتية سمبية. 
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اما أن تكون شخصية خاصة بالطالب مثل نقص  األكاديميويرى الباحث العوامل المؤدية لمتمكؤ 

الدافعية والخوف والقمق واالتجاه السمبي نحو المادة الدراسية، واما ان تكون خاصة بطبيعة الميام 

 واألعمال واألنشطة األكاديمية مثل صعوبتيا.

 خصائص الطمبة المتمكئين:

كممة واجباتيم الدراسة بنجاح، يرتبط التمكؤ األكاديمي باعتقاد الطمبة الخاص بقدراتيم عمى ت

فالطمبة الذين تنخفض ثقتيم في قدراتيم عمى تكممة الميام والواجبات المكمفين بيا، يؤجمون تمك 

في (. 2011)عبد الخالق، والدغيم،  أكثر من زمبلئيم الذين يثقون بقدراتيم الميام بشكل متكرر

اتيم حتى ولو كانت الميام صعبة، ذلك حين أن الطمبة ذوي التمكؤ المنخفض يكونوا واثقين بقدر 

أنيم ينظرون إلييا عمى أنيا تحديات يمكن السيطرة عمييا، ال مصاعب ال يمكن تجاوزىا ويجب 

تفادييا، كما أنيم يحسنوا استعمال االنتباه والجيد وتوزيعيما عمى مطالب الميمة، لتحقيق اليدف 

داء الميمات، ويكون شعور الخوف من ىم أشخاص مجتيدون ويثابرون في أو المطموب بعزيمة، 

( أن من خصائص الطمبة المتمكئين 2013أشار العبيدي )(. و 2008)الحربي،  الفشل لدييم قميل

  عندما يقترب موعد االمتحان: تراودىم أحبلم اليقظة، والسرحان، ويقومون بأعمال غير ضرورية. 

ة بالنفس، والشعور بالعجز لصعوبة ويرى الباحث أن الطمبة المتمكئين يمتازون بانخفاض الثق

 الميام، وكذلك الشعور بالخوف والقمق من الفشل.

 ثالثًا: الدراسات السابقة

مة بمتغيري الدراسة فيما يأتي عرض لبعض الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصّ      

التسمسل الزمني في ( من األقدم إلى األحدث من حيث حساسية االنفعالية والتمكؤ األكاديمي)ال

 :محورين منفصمين، ىما
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  ةاالنفعاليحساسية أواًل: الدراسات السابقة ذات العالقة بال

مستوى الحساسية االنفعالية لدى  عمى تعرف ( إلى2019دراسة )الفواعير والقرطوبية،  ىدفت
تكونت عينة و  المعاقين سمعيا بكمية الخميج في سمطنة عمان، واتبعت الدراسة المنيج الوصفي،

. وقد تم اختيارىم بالطريقة القصدية، وقد ا( طالبا وطالبة من المعاقين سمعي65الدراسة من )
وقد توصمت  .(2011استخدم الباحثان مقياس الحساسية االنفعالية من إعداد أبو منصور )

ة الخميج كان أن مستوى الحساسية االنفعالية لدى المعاقين سمعيا بكمي النتائج اآلتية: الدراسة إلى
(. وأظيرت نتائج 1.72في المستوى المتوسط، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمحساسية االنفعالية )

في مستوى الشعور بالحساسية االنفعالية لدى  الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
 الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية تعزى لمتغيري الجنس والسنة الدراسية. 

( إلى الكشف عن مستوى الحساسية االنفعالية لدى الطالبات 2019دراسة )ياسين، وىدفت 
(، 2019 2018المتفوقات في كمية التربية لمعموم االنسانية جامعة البصرة من العام الدراسي )

والتعرف ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة احصائية وفقا لمتغير المرحمة الدراسية )ثانية، ثالثة(، 
( طالبة موزعين عمى 58(، تكونت عينة الدراسة من )2014ت الباحثة مقياس )حمزة، استخدم

المرحمتين الثانية والثالثة وعمى سبع أقسام عممية من كمية التربية لمعموم االنسانية، وقد توصمت 
الدراسة إلى النتائج اآلتية: أن مستوى الحساسية االنفعالية لدى الطالبات المتفوقات أعمى من 

 متوسط، مع وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير المرحمة الدراسة لصالح، المرحمة الثانية.ال

( التعرف عمى درجة الحساسية االنفعالية وعبلقتيا بالتمكؤ 2018وىدفت دراسة )عبد اهلل، 
(، تكونت عينة الدراسة من 2018 2017األكاديمي لدى جامعة واسط في العام الدراسي)

( طابا وطالبة، 3747طالبة اختيرت عشوائيا من مجتمع الدراسة البالغ )( طالبا و 400)
الحساسية االنفعالية بوتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية: الطمبة في جامعة واسط يتصفون 

والتمكؤ األكاديمي، عدم وجود تأثير لمتغير النوع عمى الحساسية االنفعالية والتمكؤ األكاديمي، ال 
 األكاديمي. ؤتباطية بين الحساسية االنفعالية والتمكتوجد عبلقة ار 

 المتفوقين الزائدة لدى الطمبة الحساسية عمى درجة إلى التعرف( 2018)اإلقبالي،  دراسة ىدفت
الوصفي من  المنيجوالجنس، واستخدمت الدراسة  لمتغيري المرحمة تبعا واختبلفياالميث  بمحافظة
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( طالبا من الطمبة 120) ، وتكونت العينة منالمعموماتاستبانة أعدىا الباحث لجمع  خبلل
كانت بدرجة متوسطة.  المتفوقين(. وأشارت النتائج إلى أن درجة الحساسية لدى الطمبة  المتفوقين

باختبلف  الزائدة الحساسية في احصائيةاللة د فروق ذات كذلك أشارت النتائج إلى وعدم وجود
 .والجنس الدراسيةالمرحمة 

ما إذا كان المعممون والمعممات يعانون أعراض التعرف ( إلى 2017ىدفت دراسة )الشيماء،كما و 
االضطراب الوجداني الموسمي، وما ىو مستواه، وىل توجد فروق بين المعممين والمعممات في 
أعراض االضطراب الوجداني الموسمي. ثم ىدفت الدراسة إلى الكشف عن الحساسية االنفعالية 

راسة من المعممين والمعممات ذوي االضطراب الوجداني الموسمي، وما إذا كانت لدى عينة الد
أعراض االضطراب الوجداني الموسمي تنبئ بالحساسية االنفعالية لدى عينة الدراسة. وقد أجريت 

( معممة من مرحمة التعميم األساسي بالمنيا، طبقت 63( معمما و)60) ،( فردا123الدراسة عمى )
استمارة المقابمة الكمينيكية، ومقياس تقدير  وىيالباحثة أعدتيا  التي-لدراسة عمييم أدوات ا

أعراض االضطراب الوجداني الموسمي، ومقياس الحساسية االنفعالية. وقد توصمت نتائج الدراسة 
إلى وجود عبلقة ارتباطية دالة موجبة بين أعراض االضطراب الوجداني الموسمي والحساسية 

ووجود فروق دالة لصالح اإلناث في االضطراب الوجداني الموسمي. كما وجدت االنفعالية، 
فروق دالة في الحساسية االنفعالية بين مجموعتي االضطراب الوجداني الموسمي )متوسط( 

لصالح مجموعة شديد. وقد أسيمت أعراض االضطراب  ،واالضطراب الوجداني الموسمي )شديد(
%( من تباين الحساسية االنفعالية؛ حيث 43.7حصائيا قدره )الوجداني الموسمي إسياما داال إ

 أمكن التنبؤ بيا من خبلل أعراض االضطراب الوجداني الموسمي لدى عينة الدراسة.

التعرف عمى الحساسية االنفعالية السمبية لدى طمبة ( إلى 2016في حين ىدفت دراسة )عماد، 
المفيوم الخاطئ )رايمي( في التقميل من فرط قسم االرشاد النفسي، ومدى فاعمية اإلرشاد بفرض 

المنيجين )الوصفي التحميمي( و)المنيج التجريبي( من خبلل ت الباحثة الحساسية السمبية، اتبع
تطبيق مقياس الحساسية االنفعالية السمبية الذي تم اعداده ألغراض البحث الحالي عمى عينة 

ن عينة البحث أاشارت نتائج اليدف االول و ، ( طالبا وطالبة من قسم اإلرشاد النفسي256بمغت )
)عموما(، واإلناث منيم )خصوصا(، تتوافر لدييم مستويات دالة من الحساسية االنفعالية السمبية، 
رغم كونيم طمبة في )قسم اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي( ويفترض ان تتوافر مستويات دالة 
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من الحساسية االنفعالية االيجابية، أي القدرة عمى معرفة المسترشد باقل العبارات والجمسات، 
ووفقا لنتائج اليدف االول، تم إعداد وتطبيق برنامج ارشادي بفرض المفيوم الخاطئ وفق نظرية 
ج رايمي )اليدف الثاني(، واظيرت النتائج ان البرنامج كان ذو فاعمية دالة احصائيا. واستنت

 الباحث ان اساليب المعاممة والتنشئة واستخدام االرشاد المناسب عوامل مؤثرة. 

معرفة الفرق في العبلقة بين الحساسية االنفعالية والذكاء ( إلى 2015وىدفت دراسة )السوداني، 
ولتحقيق أىداف البحث قامت  ، التخصصالجنس اتالوجداني لدى طمبة الجامعة تبعًا لمتغير 

طالبة  150طالبًا و 150طالب وطالبة من طمبة الجامعة بواقع  300يار الباحثة باخت
ولمتخصصين العممي واإلنساني. وقد تبنت الباحثة مقياس )دابروفسكي( لمحساسية االنفعالية 

فقرة. ومقياس )باراون( والمترجم من  30( والمتكون من 2011والمترجم من )أبو منصور، 
فقرة. وبعد تطبيقو عمى عينة البحث،  41المتكون من  ( لمذكاء الوجداني2005)الجندي، 

أظيرت النتائج )وجود حساسية انفعالية لدى طمبة الجامعة(، كما يوجد لدييم ذكاء وجداني، 
وىناك عبلقة طردية إيجابية بين الحساسية االنفعالية والذكاء الوجداني، بحيث كمما ارتفع مستوى 

مستوى الذكاء الوجداني لدييم، وال توجد فروق في العبلقة بين الحساسية االنفعالية لمعّينة ازداد 
ناث(، أو التخصص )عممي  الحساسية االنفعالية والذكاء الوجداني تبعًا لمتغير الجنس )ذكور وا 

 وأنساني(. 

فاعمية برنامج إرشادي بالمعب لخفض مستوى ( إلى معرفة 2015وىدفت دراسة )خمف اهلل، 
لدى عينة من الطالبات البلتي يعانين من التمعثم. استخدمت الباحثة الحساسية الزائدة لمنقد 

( 14عينة الدراسة من ) ، وتكونتوالتتبعي ( ،والبعدي ،)القبمي المنيج التجريبي ذو التصميم
 ،( سنة13-15تراوحت أعمارىن بين ) طالبة ممن يعانين من التمعثم في المرحمة اإلعدادية

استخدمت و  ،( طالبات7وضابطة( عدد كل منيا )، )تجريبيةت العينة إلى مجموعتين قسم
 (2008مقياس الحساسية لمنقد إعداد جوردون أطمس ) -1الباحثة في الدراسة أداتين ىما: 

أداة قياس شدة  -3اإلرشادي بالمعب )تصميم الباحثة(.  البرنامج-2تعريب وتقنين الباحثة . 
 نتائج، واسفرت الدراسة عن ال(2005)التمعثم لؤلطفال والمراىقين إعداد سيد أحمد البياص 

 ،رجات أفراد المجموعتين التجريبية: توجد فروق ذات داللٍة إحصائية بين متوسطات رتب داآلتية
توجد  ،الحساسية لمنقد تعزى لتطبيق البرنامج اإلرشادي والضابطة في القياس البعدي عمى مقياس
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فروق ذات داللٍة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين 
ال توجد فروق و  ،والبعدي عمى مقياس الحساسية لمنقد تعزى لتطبيق البرنامج اإلرشادي ،القبمي

 ،عة التجريبية في القياسين البعديدرجات أفراد المجمو ذات داللٍة إحصائية بين متوسطات رتب 
والتتبعي عمى مقياس الحساسية لمنقد تعزى لتطبيق البرنامج اإلرشادي وىذا يدل عمى استمرار 

طالبات البلتي يعانين من فعالية وأثر البرنامج اإلرشادي في خفض الحساسية الزائدة لمنقد لدى ال
 . التمعثم

الحساسية االنفعالية وعبلقتيا ( التعرف إلى 2011في حين ىدفت دراسة )أبو منصور، 
 ، ومعرفة ما إذا كان مستوىبالميارات االجتماعية لدى المعاقين سمعيًا في محافظات غزة

يتأثر ببعض المتغيرات الميارات االجتماعية لدى المعاق سمعيًا  مستوىالحساسية االنفعالية و 
، تكونت منطقة السكن، نوع األسرة، العمل، المستوى التعميمي، الحالة االجتماعية، الجنساآلتية: 

( معاق سمعيا موزعين عمى جمعيات محافظة غزة، استخدمت الباحثة 100عينة الدراسة من )
االستبانة لجمع البيانات من خبلل مقياس الحساسية االنفعالية ومقياس الميارات االجتماعية، 

عن النتائج اآلتية: مستوى الحساسية االنفعالية لدى المعاقين سمعيا في قطاع  واسفرت الدراسة
غزة متوسطا، ومستوى الميارات االجتماعية جيد جدا، ال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة 
احصائية بين الحساسية االنفعالية والميارات االجتماعية لدى المعاقين سمعيا، ال توجد فروق 

ة في الحساسية االنفعالية وفي الميارات االجتماعية تعزى لمتغيرات )الجنس، ذات داللة احصائي
والحالة االجتماعية، والمستوى التعميمي، والعمل(، توجد فروق ذات داللة احصائية في الحساسية 
االنفعالية تبعا لمتغير نوع األسرة لصالح األسرة النووية، توجد فروق ذات داللة احصائية في 

 الجتماعية تبعا لمتغير السكن لصالح محافظات غزة وجنوب غزة.الميارات ا

التي ىدفت إلى   (2011( الواردة في )أبو منصور، Leticia & Other, 2005وفي دراسة )

دراسة االختبلف في الحساسية االنفعالية بين مجموعتين غير متماثمتين ثقافيا أحدىما انجميزية 

 اموا بتعبئة مقياس خاص بالحساسية االنفعالية بنسختيواألخرى فنزويمية، أفراد العينة قا

االنجميزية لئلنجميز، والفنزويمية لمفنزويميين، وبشكل أساسي تحت المقارنة بين ىيكمية العوامل 

االنفعالية في المقياسين، ومن تم استخدام تحميل العوامل لموصول إلى النتائج، وقد أظيرت 
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في المقياس االنجميزي تكونت من بعدين في حين أن مقياس نتائج التخميل أن ىيكمية العوامل 

اإلسباني الخاص بالفنزويميين( تكون من ثبلثة أبعاد. وأظيرت نتائج الدراسة أن االنجميز لدييم 

حساسية انفعالية سواء موجبة أو سالبة أكثر من نظرائيم الفنزويميين، ويعزو الباحثون ىذا 

 ة لممجموعتين.االختبلف الختبلف البيئة الثقافي

   ثانيًا: الدراسات السابقة ذات الصمة بالتمكؤ األكاديمي    

إلى التعرف عمى مستوى التمكؤ األكاديمي لدى عينة من  (2020)السيولي،  دراسة ىدفتو 

طبلب كمية التربية، والتعرف عمى طبيعة العبلقة االرتباطية بين التمكؤ األكاديمي والعوامل 

الخمسة الكبرى لمشخصية لدى أفراد عينة الدراسة، وتحديد الفروق بين الذكور واإلناث، والفروق 

الفرقة الثالثة، والفروق بين طبلب التخصص األدبي وطبلب بين طبلب الفرقة الثانية و طبلب 

التخصص العممي في التمكؤ األكاديمي، والتنبؤ بالتمكؤ األكاديمي من خبلل العوامل الخمسة 

الكبرى لمشخصية، والتعرف عمى طبيعة البناء النفسي وديناميات الشخصية لدى أفراد عينة 

( طالبًا 437ديمي. وتكونت عينة الدراسة من )الدراسة من مرتفعي ومنخفضي التمكؤ األكا

وطالبة، واستخدمت الدراسة مقياس التمكؤ األكاديمي)إعداد/الباحثة(، وقائمة العوامل الخمسة 

(. وأسفرت 1997، ترجمة/ بدر األنصاري، 1992الكبرى لمشخصية )إعداد/كوستا وماكري، 

طبلب كمية التربية، ووجود عبلقة نتائج الدراسة عن ارتفاع مستوى التمكؤ األكاديمي لدى 

ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين درجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس التمكؤ األكاديمي 

ودرجاتيم عمى عامل العصابية، ووجود عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا بين درجات أفراد 

ل من عامل االنبساطية، واالنفتاح عينة الدراسة عمى مقياس التمكؤ األكاديمي، ودرجاتيم عمى ك

عمى الخبرة، والمقبولية، ويقظة الضمير، ووجود فروق دالة إحصائيًا عمى مقياس التمكؤ 
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األكاديمي بين الذكور واإلناث لصالح الذكور، وبين طبلب الفرقة الثانية وطبلب الفرقة الثالثة 

ب التخصص العممي لصالح لصالح طبلب الفرقة الثانية، وبين طبلب التخصص األدبي وطبل

طبلب التخصص األدبي، وأنو أمكن التنبؤ بالتمكؤ األكاديمي من خبلل العوامل الخمسة الكبرى 

لمشخصية. كما أظيرت الدراسة اختبلف البناء النفسي وديناميات الشخصية لدى أفراد الدراسة 

 .من مرتفعي ومنخفضي التمكؤ األكاديمي

( إلى التعرف عمى التمكؤ األكاديمي لدى طمبة 2019مي، ىدفت دراسة )خميفة والبلفي حين 

( طالبا وطالبة من طبلب المرحمة 100) عدادية، وتكونت عينة الدراسة منالمرحمة اال

االعدادية، قام الباحثان ببناء مقياس التمكؤ األكاديمي، وأسفرت نتائج الدراسة عن اآلتي: أن 

أكاديمي، مع وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى طبلب المرحمة االعدادية لدييم تمكؤ 

 التمكؤ األكاديمي وفقا لمتغير التخصص ولصالح الفرع االدبي.

إلى التعرف عمى مدى انتشار التمكؤ األكاديمي  (2018)ميسون وآخرون،  ىدفت دراسةوكما 

الطالب وحالتو لدى الطمبة الجامعيين وفيما إذا كان مدى ىذا االنتشار يختمف باختبلف جنس 

  )100االجتماعية والرغبة من عدميا في االلتحاق بالتخصص، تكونت عينة الدراسة من )

اختيارىا  طالب وطالبة من قسم عمم النفس وعموم التربية بجامعة قاصدي مرباح ورقمة، تم

غزال،  بالطريقة العشوائية الطبقية، وطبقت الباحثات عمييا مقياس التمكؤ األكاديمي لمعاوية أبو

، كما تمكؤ األكاديمي لدى عينة الدراسةوقد كشفت نتائج الدراسة عن ارتفاع نسبة انتشار ال

أظيرت النتائج أّنو ال توجد فروق في مستوى التمكؤ األكاديمي باختبلف الجنس، الحالة 

 .االجتماعية، الرغبة في االلتحاق بالتخصص من عدميا
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ظاىرة التمكؤ  إلى التعّرف عمى درجة سمة الكمالية ودرجة شيوع  (2017)الزىراني، ىدفت دراسةو 

والكشف عن الفروق اإلحصائية  األكاديمي لدى الطبلب الموىوبين بمنطقة الباحة التعميمية، 

الدرجتين، والكشف عن العبلقة االرتباطية بين درجات  متغير المرحمة التعميمية عمى  وأثربينيما 

وتكّونت  ات سمة الكمالية لدى الطبلب الموىوبين بمنطقة الباحة التعميمية. ودرج التمكؤ األكاديمي 

( طالبًا 91المتوسطة و) ( طالبًا بالمرحمة 47( طالبًا موىوبًا منيم )138عينة الدراسة من )

( 416البسيطة من مجتمع الدراسة البالغ ) بالمرحمة الثانوية، تم اختيارىم بالطريقة العشوائية 

%(، وأتّبعت الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي حيث 33بنسبة ) نطقة الباحة التعميمية موىوبًا بم

الذي تكّون من  ( فقرة ومقياس الكمالية 15تطوير مقياس التمكؤ األكاديمي الذي تكّون من ) تم 

وأسفرت النتائج     الصدق والثبات. ( فقرة ، وقد تم التأكد من خصائصيما السيكومترية من 24)

ووجود درجة عالية من سمة الكمالية، كما تبين  ن وجود درجة متوسطة في التمكؤ األكاديمي ع

في درجة الكمالية ُتعزى لممرحمة التعميمية لصالح الثانوية، بينما ال  وجود فروق دالة إحصائيًا 

ة، كما لم التعميمي فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجتي التمكؤ األكاديمي ُتعزى لممرحمة  توجد 

سمة الكمالية ودرجات مظاىر التمكؤ  يتبين وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين درجات 

     األكاديمي. 

والدافعية  األكاديميقة بين التمكؤ بلإلى الكشف عن الع (2017)ايوب والبديوي،  ىدفت دراسةو 

ية أخرى ، كما ىدفت إلى معرفة والتدفق النفسي من ناح األكاديميالذاتية من ناحية وبين التمكؤ 

بين المرتفعات والمنخفضات في كل من الدافعية الذاتية والتدفق  األكاديميالفروق في التمكؤ 

من الدافعية الذاتية والتدفق  األكاديميالنفسي، كما ىدفت إلى الكشف عن إمكانية التنبؤ بالتمكؤ 

جامعة  اإلنسانيةالتربية بكمية الدراسات النفسي كل عمى حدة لدى طالبات الفرقة الرابعة بشعبة 

طالبة واستخدمت الباحثتان مقياس التمكؤ  (218) ، وبمغ عدد المشاركات في الدراسةاألزىر
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ومقياس الدافعية الذاتية، ومقياس التدفق  (2015، خيرى عبدالوىاب)داليا  إعداد األكاديمي

 وجود عبلقة سالبة دالة احصائيا :اآلتيةالباحثتان، وتوصمت الدراسة إلى النتائج  دالنفسي إعدا

بأبعاده والدرجة الكمية والدافعية الذاتية لدى المشاركات في الدراسة، وجود  األكاديميبين التمكؤ 

ما عدا بعد فقدان الشعور  والدرجة الكمية والتدفق النفسي بأبعاده األكاديمي بين التمكؤ بلقةع

فرعية فغير دال إحصائيا لدى المشاركات في الدراسة، وجود بالوقت في ارتباطو بالتمكؤ بأبعاده ال

وجود  بين الدافعية الذاتية بأبعادىا والدرجة الكمية والتدفق النفسي، عبلقة ايجابية دالة إحصائيا

لصالح  في التمكؤ األكاديميبين مرتفعي ومنخفضي الدافعية الذاتية  فروق دالة إحصائيا

التدفق النفسي في  بين مرتفعي ومنخفضي فروق دالة إحصائيا ، وجودالدافعية الذاتيةمنخفضي 

خبلل من  األكاديمييمكن التنبؤ بالتمكؤ  التمكؤ األكاديمي لصالح منخفضي التدفق النفسي،

 .الدافعية الذاتية، والتدفق النفسي لدى المشاركات في الدراسة

إلى الكشف عن العبلقة بين التمكؤ األكاديمي وجودة الحياة  (2013)العبيدي،  ىدفت دراسةو 

فضبل عن التعرف عمى الفروق بين الطمبة في التمكؤ األكاديمي وجودة  ،لدى طمبة الجامعة

( طالبا وطالبة. 300تألفت عينة الدراسة من ) والتخصص الدراسي، الحياة وفقا لمتغيري النوع

إعداد  )منس التمكؤ األكاديمي ومقياس جودة الحياة وتم تطبيق مقياسا الدراسة وىما مقيا

وقد أسفرت نتائج الدراسة عن إن طمبة الجامعة أظيروا مستوى مرتفع من التمكؤ  ،الباحثة(

الحياة. وعدم وجود فروق بين طمبة التخصص الدراسي  جودة األكاديمي ومستوى متدني من

ألكاديمي وجودة الحياة. ووجود عبلقة العممي وطمبة التخصص الدراسي اإلنساني في التمكؤ ا

 .ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين التمكؤ األكاديمي وجودة الحياة
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( إلى التعرف عمى التمكؤ األكاديمي وعبلقتو بالضغوط النفسية 2012ىدفت دراسة )التميمي، و 

وفق  النفسية والضغوطفي التمكؤ األكاديمي ما إذا كان ىناك فروق التعرف و  لدى طمبة الجامعة،

معرفطة فيما إذا كانطت ىنالك عبلقططة ارتباطيططة مطا بيطن التمكططؤ األكاديمططي والضغوط و  ،متغير النوع

طالب وطالبة من كميات جامعة  (400). وشممت عينة البحث الحالي طمبة الجامعة النفسية لدى

الطمبة من  يعانيئج اآلتية: الدراسة عن النتا ديالى الذي تم اختيارىم بطريقة عشوائية. أسفرت

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية معنويطة في التمكؤ األكاديمطي تبعًا لمتغير و  ،التمكؤ األكاديمي

يوجد فروق ذات داللة إحصائية معنوية في الضغوط ، و الضغوط النفسيةالطمبة من  يعاني، النوع

بين )التمكؤ األكاديمي والضغوط وجود عبلقة ارتباطية موجبة  ، معالنفسية ولصالح الذكور

 النفسية(. 

( إلى تحميل التفاعل بين أساليب التعمم وسموكيات التمكؤ Babadogan,2010وىدفت دراسة )

األكاديمي واإلنجازات األكاديمية لمطبلب المشاركين في برنامج تعميم المغة اإلنجميزية في كمية 

دالة بين التحصيل الدراسي والتمكؤ األكاديمي، العموم التربوية، وتبين أنو ليست ىناك عبلقة 

وأساليب تعمم الطبلب، بينما وجدت عبلقة إيجابية بين أساليب التعمم وسموكيات التمكؤ األكاديمي 

 لمطبلب.

 :التعميق عمى الدراسات السابقة

يا تباينت من حيث أىدافيا والمتغيرات التي ض الدراسات السابقة نجد أنّ من خبلل استعرا 

أىم أوجو  فييا، وىنا ستعرض الباحث ُطّبقت القطاعات التي تناولتيا، والبيئات التيدرستيا، و 

 دراسة الحالية والدراسات السابقة.االختبلف واالتفاق بين ال
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بذكاء  وعبلقتيا الحساسية االنفعالية بدراسة ( 2015)السوداني،  قام الباحثان االختبلف:

( بدراسة الحساسية االنفعالية وعبلقتيا بالميارات االجتماعية 2011و)أبو منصور،  ،الوجداني

 في حين بقية الدراسات اقتصرت عمى دراسة الحساسية االنفعالية بشكل لدى المعاقين سمعيا،

( الحساسية 2019طبقت عمى مجتمعات دراسة متباينة مثل دراسة: )القواعير والقراطوبية،منفرد و 

( الحساسية االنفعالية لدى الطالبات 2019لدى المعاقين سمعيا، ودراسة )ياسين،  االنفعالية

 الحساسية االنفعالية لدى الطمبة المتفوقين، ودراسة (2018المتفوقات، ودراسة )اإلقبالي، 

 (2016، ودراسة )عماد، الحساسية االنفعالية لدى المعممين والمعممات (2017)الشيماء، 

 االنفعالية لدى طمبة قسم االرشاد.الحساسية 

التمكؤ األكاديمي وعبلقتو  بدراسة( 2012)التميمي،  لمتمكؤ األكاديمي قام الباحثونما بالنسبة أ 

بجودة الحياة، و)ايوب  التمكؤ األكاديمي وعبلقتو بدراسة (2013بالضغوط النفسية، و)العبيدي، 

التمكؤ األكاديمي وعبلقتو بالدافعية الذاتية والتدفق النفسي، و)الزىراني،  بدراسة (2013والبديوي، 

( سمة الكمالية وشيوه التمكؤ األكاديمي، في حين بقية الدراسات اقتصرت عمى دراسة 2017

)السيولي،  ة متباينة مثل دراسة:يطبقت عمى مجتمعات دراسو  منفرد التمكؤ األكاديمي بشكل

التمكؤ  (2019ي لدى طمبة كمية التربية، ودراسة )خميفة والبلمي، ( التمكؤ األكاديم2020

التمكؤ األكاديمي لدى  (2018األكاديمي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية، ودراسة )ميسون وآخرون،

 طمبة الجامعة.

اولت العبلقة الحساسية االنفعالية التي تن (2018دراسة )عبد اهلل،  وقد اتفقت ىذه الدراسة مع

 .األكاديمي والتمكؤ
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 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة

 .بالمعمومات والمعرفةلمدراسة  إثراء اإلطار النظري  -1

 بناء أداة الدراسة )االستبانة(. -2

 ة منيا.يّ وخاصة األجنب ،االسترشاد ببعض المراجع -3

 تفسير نتائج الدراسة الحالية. -4

 أوجو تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

الدراسة  إال أنّ  ،الدراسة بالرغم من وجود بعض الدراسات القميمة التي ربطت بين متغيريّ   

والمتعمقة  الميدان التربوي الفمسطيني عمى حد عمم الباحثطبق في األولى التي تُ ُتعّد الحالية 

جييي( في لدى طمبة الثانوية العامة )التو  األكاديميالحساسية االنفعالية وعبلقتيا بالتمكؤ بدراسة 

 مديرية تربية وتعميم يطا
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 الفصل الثالث
جراءات الدراسة  طريقة وا 

جراءاتيا التي قامتناول ىذا الفصل وصفًا لطريقة الّدراسة  لغايات تنفيذ الدراسة  بيا الباحث وا 

جراءاتيا،  وتشمل وصف المنيج المستخدم ومجتّمع الّدراسة وعينتيا وأدواتيا وصدقيا وثباتيا، وا 

 واألسموب اإلحصائي، والنتائج والتوصيات.

 منيج الد راسة:

ىذه الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي وىطو طريقطة فطي وصف الواقع دون إحداث تغيير  اتبع في

في الظروف القائمة، بيدف تجييز بيانات لغايات إثبات فروض معينة واإلجابة عن أسئمة محددة 

 مرتبطة بالظواىر الحالية واألحداث التي يمكن جمع المعمومات عنيا وقت تنفيذ الدراسة. 

 د راسة: مجتم ع ال
يتكون مجتّمع الّدراسة من جميع طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا في 

( يوضح خصائص أفراد 1( طالبًا وطالبة، والجدول )834محافظة الخميل والبالغ عددىم )

 مجتّمع الدراسة. 

 فرعوال (: خصائص أفراد مجتّمع الدراسة حسب الجنس1جدول )

 العدد مستوى المتغير المتغير
 الجنس

 
 308 ذكر
 526 أنثى

 834 المجموع
 567 ادبي فرع الدراسيال

 210 عممي

 57 الفروع المينية

 834 المجموع
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 عينة الد راسة:

 العينة االستطالعية:

( طالبًا وطالبةً  من طمبة الثانوية 15دراسًة استطبلعّيًة عمى عينة مكونة من ) الباحث ىأجر 

العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا من خارج العينة االصمية، وذلك من أجل الّتحّقق 

من صدق أدوات الّدراسة وثباتيا، وقد تراوحت معامبلت ارتباط فقرات أداة الحساسية االنفعالية 

(، وبمغت قيمة معامل الثبات ألداة الحساسية 0.85-0.62الدرجة الكّمية لؤلداة ما بين ) مع

(، وتراوحت معامبلت ارتباط فقرات أداة التمكؤ االكاديمي مع الدرجة الكّمية 0.96االنفعالية )

( حيث 0.95(، وبمغت قيمة معامل الثبات ألداة التمكؤ االكاديمي )0.82-0.64لؤلداة ما بين )

مؤّشرًا عمى استخدام  الّصدق والثّبات، ما أعطى الباحثبّين أّن األدوات تتّمتع بدرجة عالية من ت

 األدوات من أجل تحقيق أىداف الّدراسة.

 العينة األساسية )االصمية(:

( طالبا وطالبة من طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية 208تكونت عينة الدراسة من )

%( من مجتّمع 25م، عن طريق أخذ نسبة )2019/2020يطا لمعام الدراسي تربية وتعميم 

( استبانة عمى طمبة 208الدراسة الكمي، تّم اختيارىم بطريقة عشوائية طبقية، وقد وّزع الباحث )

( يوضح خصائص أفراد عينة 2الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا والجدول )

 افية:الدراسة الديموغر 
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 فرع(: خصائص أفراد عينة الدراسة حسب الجنس، وال2الجدول )

 الجنس
 المجموع النسبة  فرعال

 فروع مينية ادبي عممي

 77 %37 7 43 27 ذكر

 131 %63 7 99 25 أّنثى

 208 %100 14 142 52 المجموع

 

 أدوات الد راسة:

 أواًل: مقياس الحساسية االنفعالية

 وصف المقياس:

األدب النظري والدراسات  من خبلل الرجوع إلى الحساسية االنفعاليةتّم بناء فقرات مقياس 
وتكون المقياس بصورتو  ( 2018(، ودراسة عبد اهلل )2011دراسة أبو منصور ) ،السابقة

 ( فقرة، وىو مقياس خماسي االستجابة وفق )تصنيف ليكرت(، عمى النحو اآلتي:23األولية من )

( درجات، 3) بدرجة متوسطة ( درجات،4) بدرجة كبيرة( درجات، 5) ة كبيرة جدا: بدرجموافق
 .واحدة درجةوبدرجة قميمة جدا درجتين،  بدرجة قميمة

 :صدق المقياس -1

 صدق المحتوى )المحكمين( - أ

( محكمًا من العاممين في 11لممقياس، ُعرض المقياس عمى ) المحتوىلمّتحّقق من الّصدق 

ومن ذوي االختصاص والخبرة، وذلك من أجل التوصل إلى الّصدق الجامعات الفمسطينية 

( فقرة، حيث تّم إجراء بعض 23الظاىري لممقياس، وقد تكون المقياس بصورتو األولية من )

%( من 80وتم اعتماد معيار االتفاق ) ،وحذفت فقرتان التعديبلت في صياغة بعض الفقرات،
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( فقرة انظر 21ياس في صورتو النيائية مكونًا من )المق صبحأو المحكمين لئلبقاء عمى الفقرة، 

)كبيرة جدا، كبيرة، متوسطة، قميمة، قميمة  بدرجة وىي( 5وبما أن عدد البدائل ) (.3ممحق رقم )

 س( لمفقرات االيجابية وبالعك5،4،3،2،1الدرجات من ) ، وعند تصحيح المقياس اعطيتجدا(

 (1،2،3،4،5لمفقرات السمبية)

 :الداخميصدق االتساق - ب

الباحث من صدق المقياس عن طريق صدق االتساق الداخمي وذلك بحساب معامل ارتباط  تحّقق

فقرة من فقرات المجال مع الدرجة الكّمية كل ( بين درجة Pearson Correlationبيرسون )

 (3لممجال، كما ىو مبين في الجدول )

لمصفوفة ارتباط كل فقرة  (Pearson Correlation(: نتائج معامل االرتباط بيرسون )3جدول )
 من فقرات المجال مع الدرجة الكّمية لممجال

رقم 
 الفقرة 

 الفقرات
معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتّمالية 

(Sig.) 

 مجال الحساسية الفردية السالبة: إلى أي درجة تعبر الفقرات التالية عن حساسيتك االنفعالية

 0.00 0**71. أشعر أني سريع االستثارة.  .1

 0.00 0**76. ن باآلخرين.ظأسيء ال  .2

 0.00 0**82. أنفعل لسموك الطمبة السمبي بسرعة.  .3

 0.00 0**81. أتجنب االختبلط بالطمبة قدر اإلمكان.  .4

 0.00 0**85. .يتعمدون مضايقتيأعتقد أن الطمبة   .5
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رقم 
 الفقرة 

 الفقرات
معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتّمالية 

(Sig.) 

 0.00 0**76. أشعر بأني األفضل بين الطمبة.  .6

 0.00 0**71. وقوعي في خطأ ولو كان بسيطا.اشعر بخيبة أمل عند   .7

 مجال الحساسية الموجبة لآلخرين: إلى أي درجة تعبر الفقرات التالية عن حساسيتك االنفعالية

 0.00 0**62.  يكرىني.أنزعج حين أرى أحًدا   .8

 0.00 0**65. الطمبة.أشعر باإلىانة لو تجاىمني أحد   .9

 0.00 0**73. أحمل الموقف أكثر مما يحتمل.  .10

 0.00 0**62. أفضل التعامل بصدق مع الطمبة.  .11

 0.00 0**63. أشعر أن روحي المعنوية عالية.  .12

 0.00 0**73. أشعر أني سريع التأثر عاطفيا.  .13

 0.00 0**68. أتذوق كل ما ىو جميل عند رؤيتو.  .14

 االنفعاليةمجال االبتعاد العاطفي: إلى أي درجة تعبر الفقرات التالية عن حساسيتك 

 0.00 0**64. أفضل عدم مشاركة الطمبة بأفراحي وأحزاني.  .15

 0.00 0**72. أبتعد عن التعبير عن مشاعري أمام الطمبة.  .16

 0.00 0**65. أكبت انفعاالتي عند حدوث شيء أمامي.  .17

 0.00 0**72. مشاىدتي لطالب يعاني ال تزعجني.  .18

 0.00 0**81. أفضل االبتعاد عن الطمبة في المدرسة.  .19
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رقم 
 الفقرة 

 الفقرات
معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتّمالية 

(Sig.) 

 0.00 0**75. أفضل عدم مشاركة الطمبة في مشاكمي.  .20

 0.00 0**79. أشعر بالتعاسة لو لم أحصل عمى رضى زمبلئي.  .21

( إلى أّن جميع قيم مصفوفة ارتباط فقرات المجال مع 3تشير المعطيات الواردة في الجدول )

الداخمي لفقرات المقياس، وىذا  الدرجة الكّمية لممجال دالة إحصائيًا، مّما يشير إلى قوة االتساق

 بالتالي يعبر عن صدق فقرات األداة في قياس ما صيغت من أجل قياسو.

 الثبات: -2

ُحسَب الثبات بطريقة معادلة الثبات كرونباخ ألفا، وكذلك بطريقة التجزئة النصفية، وذلك كما 
 (.4يبين الجدول )

 االنفعاليةالحساسية (: معامبلت الثبات لمقياس 4جدول )ال

 المقياس
عدد 

 الفقرات

كرونباخ 
 ألفا

 التجزئة النصفية

معامل 
 الثبات

معامل 
 االرتباط

معامل ارتباط جتّمان 
 المصحح

مجال الحساسية الفردية 
 السالبة

7 0.91 0.65 *0.85 

مجال الحساسية الموجبة 
 لآلخرين

7 0.90 0.72 *0.87 
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 المقياس
عدد 

 الفقرات

كرونباخ 
 ألفا

 التجزئة النصفية

معامل 
 الثبات

معامل 
 االرتباط

معامل ارتباط جتّمان 
 المصحح

 0.88* 0.76 0.94 7 مجال االبتعاد العاطفي

 0.93* 0.81 0.96 21 الدرجة الكّمية لممقياس

 يتّم اعتّماد معامل جتّمان في حال عدم تساوي نصفي المقياس )*(

( أّن المقياس يتّمتع بدرجات ثبات تسمح باستخدامو في الّدراسة، حيث 4يّتضح من الجدول )

(، كما أمكن الّتحقق من 0.96ألفا لمدرجة الكّمية لممقياس ) بمغت قيمة معامل ثبات كرونباخ

ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية، وبمغ معامل الثبات وفق معادلة )جتّمان( العامة 

(، مّما يشير إلى أّن األداة تتّمتع بدرجة مرتفعة من الثبات، وىذا يشير إلى أّن المقياس 0.93)

  .لدراسةاصالح لمتطبيق وتحقيق أىداف 

 تصحيح المقياس:

استخدم الباحث مقياسًا ُمعّدا بطريقة ليكرت )خماسي(، وقد تّم تصحيح المقياس بحيث ُأعطيت 

( بدرجة متوسطة( درجات، )4( )بدرجة كبيرة( درجات، )5( )بدرجة كبيرة جدا) موافق اإلجابة

 ( درجة واحدة.بدرجة قميمة جدا( درجتين، )بدرجة قميمة( درجات، )3)

ّمم الخماسّي إلى ثبلث فئات لمعرفة درجة موافقة أفراد عينة الدراسة، وتّم  وتّم تقسيم طول السُّ

 حساب فئات المقياس الخماسي كما يمي:

 4( = 1-5الحّد األدنى لممقياس = )-مدى المقياس = الحّد األعمى لممقياس
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 3عدد الفئات = 

 عدد الفئات÷ طول الفئة = مدى المقياس 

    =4  ÷3  =1.33 

سابّية كما ( لمحد األدنى لكل فئة نحصل عمى فئات المتوّسطات الح1.33بإضافة طول الفئة )
 (:5ىو موّضح في الجدول )

 (: فئات المتوّسطات الحسابّية لتحديد درجة الموافقة عمى مقياس الحساسية االنفعالية5جدول )

 الحساسية االنفعالية فئات المتوسط الحسابيّ 

 رجة الموافقةد

 قميمة فأقلّ  2.33

 متوسطة 2.34-3.67

 كبيرة فأكثر 3.68

 ثانيًا: مقياس التمكؤ االكاديمي:

 وصف المقياس:

ات دراسو  األدب النظري من خبلل الرجوع إلى األكاديميالتمكؤ بتطوير مقياس  قامت الباحث

وىو مقياس ( فقرة، 24)وتكون في صورتو األولية من  (2018خاصة دراسة عبد اهلل ) السابقة

( 5) : بدرجة كبيرة جداموافق عمى النحو اآلتي: خماسي االستجابة وفق )تصنيف ليكرت(،

وبدرجة درجتين،  بدرجة قميمة( درجات، 3) بدرجة متوسطة ( درجات،4) بدرجة كبيرةدرجات، 

 .واحدة درجةقميمة جدا 
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 صدق المقياس:  1

 (صدق المحتوى )المحكمين- أ

( محكمًا من العاممين في 11الّصدق الظاىري لممقياس، ُعرض المقياس عمى )لمّتحّقق من 

الجامعات الفمسطينية ومن ذوي االختصاص والخبرة، وذلك من أجل التوصل إلى الّصدق 

( فقرة، حيث تّم تصحيح وتعديل 24الظاىري لممقياس، وقد تكون المقياس بصورتو األولية من )

%( من 80وتم اعتماد معيار االتفاق ) وحذفت ثبلث فقرات، صياغة بعض الفقرات وتعديميا،

( فقرة، أّنظر 21من ) المقياس في صورتو النيائية مكوناً  وأصبح المحكمين لئلبقاء عمى الفقرة،

( لمفقرات االيجابية 5،4،3،2،1، وعند تصحيح المقياس اعطيت الدرجات من )(3ممحق رقم )

 (1،2،3،4،5لمفقرات السمبية) سوبالعك

 صدق االتساق الداخمي: - ب

 Pearsonتّم الّتحقق من صدق االتساق الداخمي عن طريق حساب معامل ارتباط بيرسون )

Correlation ) وذلك كما ىو واضح في فقرة من فقرات المقياس مع الدرجة الكّمية لممقياس، لكل

 (.6الجدول )

المقياس مع الدرجة الكّمية (: نتائج معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات 6جدول )ال
 لممقياس.

رقم 
 الفقرة 

 الفقرات
معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتّمالية 

(Sig.) 

 لديك. األكاديميلى أي درجة تعبر الفقرات التالية عن التمكؤ إالمجال المعرفي: 



41 
 

رقم 
 الفقرة 

 الفقرات
معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتّمالية 

(Sig.) 

 0.00 0**68. أختمق األعذار لتأجيل الواجبات المدرسية.  .1

 0.00 0**71. االجتماعية أىم من الواجبات المدرسية.أعتقد أن الواجبات   .2

 0.00 0**69. أشعر أن عمي التأجيل من أجل تحسين أدائي.  .3

 0.00 0**82. أعتقد أن الدراسة اليومية ال تجدي نفعا.  .4

 0.00 0**81. تأجيمي لبلمتحانات بسبب ضعف االستعداد.  .5

 0.00 0**71. المدرسيةأشعر بالتعب بشكل مستمر عند أداء الواجبات   .6

 0.00 0**72. أشعر بضعف الدافعية بسبب تأجيمي الواجبات المدرسية.  .7

 لديك. األكاديميالمجال االنفعالي: إلى أي درجة تعبر الفقرات التالية عن التمكؤ 

 0.00 0**69. أشعر بالممل بسبب الروتين المدرسي.  .8

 0.00 0**64. أشعر بالخوف من عدم قدرتي عمى النجاح.  .9

 0.00 0**71. أشعر باإلحباط عند البدء بتنفيذ الواجبات المدرسية. 

 0.00 0**68. أندم عند الفشل في أداء الواجبات المدرسية.  .10

 0.00 0**65. أشعر بكرىي لبعض المواد الدراسة.  .11

 0.00 0**64. أشعر بالندم عندما اضيع الوقت في تنفيذ الوجبات المدرسية.  .12

 0.00 0**73. بالسعادة عند تنفيذ الواجبات المدرسية.أشعر   .13

 لديك. األكاديميالمجال السموكي: إلى أي درجة تعبر الفقرات التالية عن التمكؤ 
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رقم 
 الفقرة 

 الفقرات
معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتّمالية 

(Sig.) 

 0.00 0**69. أعتمد عمى غيري في تنفيذ واجباتي المدرسية.  .14

 0.00 0**71. أعتمد عمى نفسي في تنفيذ واجباتي المدرسية.  .15

ن كانت سيمة.أؤجل تنفيذ   .16  0.00 0**68. واجباتي المدرسية حتى وا 

 0.00 0**76. أستعد جيدا لبلمتحانات قبل موعدىا.  .17

 0.00 0**81. أنجز الواجبات المدرسية حتى النياية ميما كانت صعبة.  .18

 0.00 0**75. أتيرب من الواجبات المدرسية التي تتطمب جيدا مضاعفا.  .19

 0.00 0**75. التي تجمب لي المدح والثناء.أميل إلى الواجبات المدرسية   .20

  

( أّن جميع ِقيم معامبلت االرتباط بين فقرات المقياس مع الدرجة الكّمية 6ُيستدّل من الجدول )

يشير إلى قوة االتساق الداخمي لفقرات المقياس في قياس التمكؤ مّما لممقياس داّلة إحصائّيًا، 

 .األكاديمي

 :الثبات-2

أمكن التحّقق من معامبلت الثبات عن طريق استخدام معادلة الثبات كرونباخ ألفا، كما حسب 

 (.7وذلك كما ىو موّضح في الجدول )الثبات بطريقة التجزئة النصفية، 
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 األكاديميالتمكؤ (: معامبلت الثبات لمقياس 7جدول )

 المقياس
عدد 

 الفقرات

كرونباخ 
 ألفا

 التجزئة النصفية

معامل 
 الثبات

معامل 
 االرتباط

معامل ارتباط جتّمان 
 المصحح

 0.86* 0.64 0.89 7 مجال المعرفي

 0.85* 0.69 0.92 7 مجال االنفعالي

 0.89* 0.66 0.90 7 مجال السموكي

الدرجة الكّمية 
 لممقياس

21 0.95 0.79 *0.93 

 يتّم اعتّماد معامل جتّمان في حال عدم تساوي نصفي المقياس )*(

َتوصّل الباحث إلى أّن قيمة معامل ثبات كرونباخ ألفا لمدرجة الكّمية لممقياس مرتفعة، إذ بمغ 

(، كذلك تّم الّتحقق من ثبات المقياس 0.95معامل ثبات كرونباخ ألفا لمدرجة الكّمية لممقياس )

س بحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية، حيث بمغ معامل جتّمان لمدرجة الكّمية لممقيا

 (. مّما يشير إلى أّن المقياس يتّمتع بدرجة مرتفعة من الثبات.0.93)

 تصحيح المقياس:

استخدم الباحث مقياسًا ُمعّدا بطريقة ليكرت )خماسي(، وقد تّم تصحيح المقياس بحيث ُأعطيت 

( بدرجة متوسطة( درجات، )4( )بدرجة كبيرة( درجات، )5( )بدرجة كبيرة جدا) موافق اإلجابة

 ( درجة واحدة.بدرجة قميمة جدا( درجتين، )بدرجة قميمةدرجات، )( 3)
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وتّم تقسيم طول الّسمم الخماسّي إلى ثبلث فئات لمعرفة درجة موافقة أفراد عينة الدراسة، وتّم 
 حساب فئات المقياس الخماسي كما يمي:

 4( = 1-5الحد األدنى لممقياس = )-مدى المقياس = الحد األعمى لممقياس

 3الفئات = عدد 

 عدد الفئات÷ طول الفئة = مدى المقياس 

    =4  ÷3  =1.33 

بّية كما ( لمحّد األدنى لكل فئة نحصل عمى فئات المتوّسطات الحسا1.33بإضافة طول الفئة )
 (:8ىو موّضح في الجدول )

 ياألكاديمالتمكؤ (: فئات المتوّسطات الحسابّية لتحديد درجة الموافقة عمى مقياس 8جدول )

 األكاديميالتمكؤ  فئات المتوسط الحسابيّ 

 درجة الموافقة

 قميمة فأقلّ  2.33

 متوسطة 2.34-3.67

 كبيرة فأكثر 3.68

 

 متغي رات الد راسة:

 المتغّيرات المستقّمة: )الحساسية االنفعالية(

 )الجنس، التخصص(. الدخيمة:المتغيرات 

 .(األكاديمي)التمكؤ المتغّيرات التابعة: 
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فقد شّكمت مجتّمعًة مقاييس الّدراسة التي ىدفت إلى قياس الحساسية االنفعالية وعبلقتيا بالتمكؤ 
 لدى طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا. األكاديمي

 إجراءات الدراسة:

 ساعد  تّم الرجوع إلى ما أتيح من األدب التربوّي، المطرتبط بمتغّيرات الدراسة، الذي

  .الباحث عمى تكوين خمفية عممية لموضوع الدراسة

  وثباتيا. دراسةال أداةالتأكد من صدق 

  طبق الباحث االدوات عمى عينة استطبلعية من أجل التحّقق من صدق أدوات الدراسة
 وثباتيا.

  الحصول عمى كتب تسييل الميّمة من الجامعة والموّجية إلى مديرية التربية والتعميم

 ن أجل تسييل ميمة الباحث في تطبيق الدراسة عمى أفراد العينة./يطا( م

  طالبا وطالبة.( 802نة الدراسة البالغة )االستبانة عمى عيّ توزيع الباحث 

  نيمبجمعيا م ت الباحثوبعد ذلك قام ،منيم بما ىو مطموبتعبئة المبحوثين لبلستبانة، 

 .(802)المسترجعة  تباناتاالس عدد وقد بمغ

  استخدام برنامج لتحميل النتائج بجياز الحاسوب إلى  البيانات من االستباناتإدخال

 (.SPSSالتحميل اإلحصائي)

 األساليب اإلحصائية:

اعتّمد الباحث في تحميل بيانات الدراسة بعد تطبيق األدوات عمى أفراد عينة الدراسة، حزمة 
 البرامج االحصائية لمعموم االجتّماعية، 

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences, Version (26) 

 وتّم استخدام االختبارات اإلحصائية اآلتية:
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 .التكرارات واألوزان النسبية لمعرفة خصائص أفراد العينة الديموغرافية 

  المتوّسطات الحسابّية، االنحرافات المعيارية لمعرفة درجة موافقة أفراد عينة الدراسة
لدى طمبة الثانوية العامة  األكاديميعمى الحساسية االنفعالية وعبلقتيا بالتمكؤ 

 )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا 

 .اختبار كرونباخ ألفا لمعرفة ثبات فقرات المقياس 

  جتّمان لمعرفة الثبات بطريقة التجزئة النصفية. معامل ارتباط 

 ( معامل االرتباط بيرسونPearson Correlation ،لمعرفة صدق فقرات المقياس )
 من جية أخرى. األكاديميولمعرفة العبلقة بين الحساسية االنفعالية والتمكؤ 

 ( )ت( اختبارIndependent samples T-Test لمعرفة الفروق بين ،)
 ينتين مستقّمتين.متوّسطات ع

 ( اختبار تحميل التباين األحاديOne-Way Analysis of Variance لممقارنة )
بين المتوّسطات أو التوّصل إلى قرار يتعّمق بوجود فروق بين المتوّسطات أو بعدم 

 وجودىا.

 ( اختبار شيفيوScheffe.لممقارنات الثنائية البعدية إليجاد مصدر الفروق ) 
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 الرابعالفصل 

 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

ل إلييا من خبلل اإلجابة عن أسئمتيا، التوصّ  لنتائج الدراسة التي تمّ  ن ىذا الفصل عرًضايتضمّ 

 عمى النحو اآلتي:ىي و 

ما مستوى الحساسية االنفعالية لدى طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية  الس ؤال األول:

 تربية وتعميم يطا؟

لئلجابة عن الّسؤال األول، تّم استخراج المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارية واألوزان 

ي مديرية تربية وتعميم النسبية لمستوى الحساسية االنفعالية لدى طمبة الثانوية العامة )التوجييي( ف

 (.9يطا، وذلك كما يّتضح في الجدول )

(: المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمستوى الحساسية 9جدول )
 االنفعالية لدى طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا، مرتبة تنازلياً 

رقم 
 المجال 

 المجال
وسط المت

 الحسابيّ 
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي %

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

 متوسطة 2 64.2 0.65 3.21 مجال الحساسية الفردية السالبة 1

 كبيرة 1 74.2 0.83 3.71 مجال الحساسية الموجبة لآلخرين 3

 متوسطة 3 61.4 0.68 3.07 مجال االبتعاد العاطفي 2

 متوسطة 66.6 0.72 3.33 االنفعاليةالدرجة الكّمية الحساسية 

مستوى الحساسية (، إلى أّن درجة الموافقة عمى 9البيانات الموّضحة في الجدول )تشير 

االنفعالية لدى طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا جاءت بدرجة 
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( بنسبة مئوية بمغت 3.33االنفعالية )متوسطة، إذ بمغ المتوسط الحسابّي لمدرجة الكّمية لمحساسية 

(، وقد جاء  )مجال 3.71 – 3.07%(، وقد تراوحت المتوّسطات الحسابّية ما بين )66.6)

(، ونسبة مئوية بمغت 3.71الحساسية الموجبة لآلخرين( في المركز األول بمتوسط حسابي بمغ )

بة( بمتوسط حسابي بمغ %(، تبله في المركز الثاني )مجال الحساسية الفردية السال74.2)

%(، وفي المركز الثالث )مجال االبتعاد العاطفي( بمتوسط 64.2( ونسبة مئوية بمغت )3.21)

 %(.61.4( ونسبة مئوية بمغت )3.07حسابي بمغ )

مستوى الحساسية االنفعالية لدى طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية بأما فيما يتعمق 

، فقد استخرجت المتوّسطات ل من مجاالت الحساسية االنفعاليةلكل مجا تربية وتعميم يطا

 الحسابّية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لكل مجال عمى النحو اآلتي:

 (:10، ويبينيا الجدول )الحساسية الفردية السالبةمجال أوال: 

لمجال الحساسية المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية (: 10جدول )
 ، مرتبة تنازليًا.الفردية السالبة

رقم 
 الفقرة

 مرتبة حسب أىميتيا الحساسية الفردية السالبةمجال 
المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 
 الرتبة

درجة 
 الموافقة

 متوسطة 4 68.8 0.71 3.44 االستثارة.أشعر أني سريع  1

 متوسطة  5 59.2 0.69 2.96 ن باآلخرين.ظأسيء ال 2

 كبيرة 1 75.2 0.65 3.76 أنفعل لسموك الطمبة السمبي بسرعة. 3

 متوسطة 2 73.2 1.00 3.66 أتجنب االختبلط بالطمبة قدر اإلمكان. 4
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رقم 
 الفقرة

 مرتبة حسب أىميتيا الحساسية الفردية السالبةمجال 
المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 
 الرتبة

درجة 
 الموافقة

 متوسطة 3 71.4 0.54 3.57 .يتعمدون مضايقتيأعتقد أن الطمبة  5

 متوسطة 6 56.8 0.88 2.84 أشعر بأني األفضل بين الطمبة. 6

اشعر بخيبة أمل عند وقوعي في خطأ ولو كان  7
 بسيطا.

 قميمة 7 44.8 0.85 2.24

 متوسطة 64.2 0.76 3.21  الحساسية الفردية السالبةالدرجة الكّمية لمجال 

مجال الحساسية ( إلى أّن درجة الموافقة عمى مستوى 10المعطيات الواردة في الجدول )تشير 

مجال الحساسية كانت متوسطة، إذ بمغ المتوسط الحسابّي لمدرجة الكّمية لمستوى  الفردية السالبة

%(. وقد تراوحت المتوّسطات الحسابّية بين 64.2( وبنسبة مئوية بمغت )3.21) الفردية السالبة

(3.67- 2.24.) 

( قد حصمت عمى أعمى درجة موافقة بالنسبة لمستوى 3( أّن الفقرة )10يّتضح من الجدول )

أنفعل لسموك الطمبة السمبي ، وقد تّمحورت ىذه حول الفقرة: )مجال الحساسية الفردية السالبة

 (، وجاءت بدرجة موافقة كبيرة.بسرعة

ساسية مجال الح( قد حصمت عمى أقل درجة الموافقة بالنسبة لمستوى 7في حين أّن الفقرة )

اشعر بخيبة أمل عند وقوعي في خطأ ولو كان ، وقد تّمحورت ىذه الفقرة حول: )الفردية السالبة

 ( وجاءت بدرجة موافقة قميمة.بسيطا
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 (:11، ويبينيا الجدول )مجال الحساسية الموجبة لآلخرينثانيا: 

لمجال الحساسية (: المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية 11جدول )
 ، مرتبة تنازليًا.الموجبة لآلخرين

رقم 
 الفقرة

مرتبة حسب  مجال الحساسية الموجبة لآلخرين
 أىميتيا

المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 
 الرتبة

درجة 
 الموافقة

 متوسطة 5 68.4 0.56 3.42  يكرىني.أنزعج حين أرى أحًدا  1

 كبيرة 2 80.4 0.88 4.02 الطمبة.أشعر باإلىانة لو تجاىمني أحد  2

 متوسطة 6 64.2 0.77 3.21 أحمل الموقف أكثر مما يحتمل. 3

 كبيرة 1 91.0 0.67 4.55 أفضل التعامل بصدق مع الطمبة. 4

 كبيرة 3 77.4 1.00 3.87 عالية.أشعر أن روحي المعنوية  5

 متوسطة 7 63.4 0.83 3.17 أشعر أني سريع التأثر عاطفيا. 6

 كبيرة 4 75.0 0.67 3.75 أتذوق كل ما ىو جميل عند رؤيتو. 7

 كبيرة 76.0 0.76 3.71 لمجال الحساسية الموجبة لآلخرينالدرجة الكّمية 

مجال الحساسية ( إلى أّن درجة الموافقة عمى مستوى 11المعطيات الواردة في الجدول ) تشير

مجال الحساسية ، إذ بمغ المتوسط الحسابّي لمدرجة الكّمية لمستوى كبيرة كانت الموجبة لآلخرين

%(. وقد تراوحت المتوّسطات الحسابّية 76.0( وبنسبة مئوية بمغت )3.71) الموجبة لآلخرين

 (.3.17 -4.55بين )
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( قد حصمت عمى أعمى درجة موافقة بالنسبة لمستوى 4أّن الفقرة ) (11يّتضح من الجدول )

أفضل التعامل بصدق مع وقد تّمحورت ىذه حول الفقرة: ) ،لآلخرينمجال الحساسية الموجبة 

 (، وجاءت بدرجة موافقة كبيرة.الطمبة.

الحساسية مجال ( قد حصمت عمى أقل درجة الموافقة بالنسبة لمستوى 6في حين أّن الفقرة )

( وجاءت بدرجة أشعر أني سريع التأثر عاطفيا، وقد تّمحورت ىذه الفقرة حول: )الفردية السالبة

 .متوسطةموافقة 

 (:12ويبينيا الجدول ) ،العاطفياالبتعاد  ثالثا: مجال

مجال االبتعاد (: المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ل12جدول )
 مرتبة تنازليًا. ،العاطفي

رقم 
 الفقرة

 مرتبة حسب أىميتيا مجال االبتعاد العاطفي
المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 
 الرتبة

درجة 
 الموافقة

 متوسطة 7 49.0 0.92 2.45 أفضل عدم مشاركة الطمبة بأفراحي وأحزاني. 1

 متوسطة 2 67.8 0.96 3.39 أبتعد عن التعبير عن مشاعري أمام الطمبة. 2

 متوسطة 5 53.4 1.09 2.67 أكبت انفعاالتي عند حدوث شيء أمامي. 3

 متوسطة 6 53.0 0.93 2.65 مشاىدتي لطالب يعاني ال تزعجني. 4

 متوسطة 3 57.4 0.94 2.87 أفضل االبتعاد عن الطمبة في المدرسة. 5

 متوسطة 1 69.4 1.01 3.47 أفضل عدم مشاركة الطمبة في مشاكمي. 6

 متوسطة 4 56.4 0.92 2.82 أشعر بالتعاسة لو لم أحصل عمى رضى زمبلئي. 7
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رقم 
 الفقرة

 مرتبة حسب أىميتيا مجال االبتعاد العاطفي
المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 
 الرتبة

درجة 
 الموافقة

 متوسطة 61.4 0.99 3.07 لمجال االبتعاد العاطفيالدرجة الكّمية 

مجال الحساسية ( إلى أّن درجة الموافقة عمى مستوى 12المعطيات الواردة في الجدول ) تشير

مجال ، إذ بمغ المتوسط الحسابّي لمدرجة الكّمية لمستوى متوسطة كانتاالبتعاد العاطفي 

%(. وقد تراوحت المتوّسطات 61.4( وبنسبة مئوية بمغت )3.07)االبتعاد العاطفي الحساسية 

 (.2.45 -3.47بين ) في ىذا المجال الحسابّية

 ( قد حصمت عمى أعمى درجة موافقة بالنسبة لمستوى6( أّن الفقرة )12يّتضح من الجدول )

أفضل عدم مشاركة الطمبة في ، وقد تّمحورت ىذه حول الفقرة: )االبتعاد العاطفيمجال الحساسية 

 (، وجاءت بدرجة موافقة كبيرة.مشاكمي

مجال الحساسية ( قد حصمت عمى أقل درجة الموافقة بالنسبة لمستوى 1في حين أّن الفقرة )

( عدم مشاركة الطمبة بأفراحي وأحزاني أفضل، وقد تّمحورت ىذه الفقرة حول: )العاطفي \البتعادا

 .متوسطةوجاءت بدرجة موافقة 

لدى طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية  األكاديمي: ما مستوى التمكؤ الس ؤال الثاني

 وتعميم يطا؟

ان لئلجابة عن الّسؤال األول، تّم استخراج المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارية واألوز 

لدى طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم  األكاديميالنسبية لمستوى التمكؤ 

 (.13يطا، وذلك كما يّتضح في الجدول )



54 
 

(: المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمستوى التمكؤ 13جدول )
 لدى طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا، مرتبة تنازلياً  األكاديمي

رقم 
 المجال 

 المجال
المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي %

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

 متوسطة 3 65.8 0.67 3.29 مجال المعرفي 1

 متوسطة 1 73.0 0.79 3.65 مجال االنفعالي 3

 متوسطة 2 66.2 0.62 3.31 مجال السموكي 2

الدرجة الكّمية لمستوى التمكؤ 
 األكاديمي

3.41 0.69 
68.3 

 متوسطة

(، إلى أّن درجة الموافقة عمى لمستوى التمكؤ االكاديمي 13البيانات الموّضحة في الجدول )تشير 

جاءت بدرجة متوسطة، إذ بمغ  لدى طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا

( بنسبة مئوية بمغت 3.41المتوسط الحسابّي لمدرجة الكّمية لمستوى التمكؤ االكاديمي )

(، وقد جاء  )المجال 3.65 – 3.29%(، وقد تراوحت المتوّسطات الحسابّية ما بين )68.3)

%(، تبله 73.0)(، ونسبة مئوية بمغت 3.65االنفعالي( في المركز األول بمتوسط حسابي بمغ )

( ونسبة مئوية بمغت 3.31في المركز الثاني )المجال السموكي( بمتوسط حسابي بمغ )

( ونسبة مئوية 3.29%(، وفي المركز الثالث )المجال المعرفي( بمتوسط حسابي بمغ )66.2)

 %(.65.8بمغت )

( في مديرية تربية لدى طمبة الثانوية العامة )التوجييي األكاديميأما فيما يتعمق لمستوى التمكؤ 

، فقد استخرجت المتوّسطات الحسابّية األكاديميوتعميم يطا لكل مجال من مجاالت التمكؤ 

 نسبية لكل مجال عمى النحو اآلتي:واالنحرافات المعيارية واألوزان ال
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 (:14ويبينيا الجدول ) المعرفيالمجال  أوال:

، لممجال المعرفيالحسابّية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية  (: المتوّسطات14جدول )
 مرتبة تنازليًا.

رقم 
 الفقرة

 مرتبة حسب أىميتيا المعرفيالمجال 
المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 
 الرتبة

درجة 
 الموافقة

 متوسطة 4 69.2 0.61 3.46 أختمق األعذار لتأجيل الواجبات المدرسية. 1

أعتقد أن الواجبات االجتماعية أىم من الواجبات  2
 المدرسية.

 متوسطة  5 68.8 0.89 3.44

 كبيرة 1 75.8 0.75 3.79 أشعر أن عمي التأجيل من أجل تحسين أدائي. 3

 متوسطة 2 60.2 0.54 3.01 أعتقد أن الدراسة اليومية ال تجدي نفعا. 4

 متوسطة 3 60.8 0.59 3.04 االستعداد.تأجيمي لبلمتحانات بسبب ضعف  5

أشعر بالتعب بشكل مستمر عند أداء الواجبات  6
 المدرسية

 متوسطة 6 68.4 0.78 3.42

أشعر بضعف الدافعية بسبب تأجيمي الواجبات  7
 المدرسية.

 متوسطة 7 57.6 0.83 2.88

 متوسطة 65.8 0.71 3.29  المعرفيالدرجة الكّمية لمجال 

المعرفي مجال ال( إلى أّن درجة الموافقة عمى مستوى 14المعطيات الواردة في الجدول ) تشير

( وبنسبة مئوية بمغت 3.29)ليذا المجال ، إذ بمغ المتوسط الحسابّي لمدرجة الكّمية متوسطة كانت

 (.2.88 -3.79بين ) في ىذا المجال %(. وقد تراوحت المتوّسطات الحسابّية65.8)
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( قد حصمت عمى أعمى درجة موافقة بالنسبة لمستوى 3( أّن الفقرة )14ل )يّتضح من الجدو 

أشعر أن عمي التأجيل من ، وقد تّمحورت ىذه حول الفقرة: )االبتعاد العاطفيمجال الحساسية 

 (، وجاءت بدرجة موافقة كبيرة.أجل تحسين أدائي

مجال الحساسية ( قد حصمت عمى أقل درجة الموافقة بالنسبة لمستوى 7في حين أّن الفقرة )

أشعر بضعف الدافعية بسبب تأجيمي الواجبات ، وقد تّمحورت ىذه الفقرة حول: )العاطفي \البتعادا

 .متوسطة( وجاءت بدرجة موافقة المدرسية

 (:15ويبينيا الجدول ) ،االنفعاليالمجال : ثانيا

 ،االنفعاليممجال الحسابّية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ل(: المتوّسطات 15جدول )
 مرتبة تنازليًا.

رقم 
 الفقرة

 مرتبة حسب أىميتيا المجال االنفعالي
المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 
 الرتبة

درجة 
 الموافقة

 متوسطة 4 70.8 0.86 3.54 أشعر بالممل بسبب الروتين المدرسي. 1

 كبيرة 2 85.4 0.89 4.27 أشعر بالخوف من عدم قدرتي عمى النجاح. 2

 متوسطة 6 62.2 0.73 3.11 أشعر باإلحباط عند البدء بتنفيذ الواجبات المدرسية. 3

 كبيرة 3 79.0 0.68 3.95 أندم عند الفشل في أداء الواجبات المدرسية. 4

 متوسطة 7 58.8 1.00 2.94 أشعر بكرىي لبعض المواد الدراسة. 5

أشعر بالندم عندما اضيع الوقت في تنفيذ الوجبات  6
 المدرسية.

 متوسطة 5 65.4 0.73 3.27
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رقم 
 الفقرة

 مرتبة حسب أىميتيا المجال االنفعالي
المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 
 الرتبة

درجة 
 الموافقة

 كبيرة 1 89.4 0.69 4.47 أشعر بالسعادة عند تنفيذ الواجبات المدرسية. 7

 متوسطة 73.0 0.79 3.65 ممجال االنفعاليالدرجة الكّمية ل

االنفعالي مجال ال( إلى أّن درجة الموافقة عمى مستوى 15المعطيات الواردة في الجدول ) تشير

( وبنسبة مئوية بمغت 3.65)ليذا المجال ، إذ بمغ المتوسط الحسابّي لمدرجة الكّمية متوسطة كانت

 (.2.94 -4.47بين ) في ىذا المجال %(. وقد تراوحت المتوّسطات الحسابّية73.0)

( قد حصمت عمى أعمى درجة موافقة بالنسبة لمستوى 7( أّن الفقرة )15الجدول )يّتضح من 

أشعر بالسعادة عند تنفيذ ، وقد تّمحورت ىذه حول الفقرة: )االبتعاد العاطفيمجال الحساسية 

 (، وجاءت بدرجة موافقة كبيرة.الواجبات المدرسية

مجال الحساسية ( قد حصمت عمى أقل درجة الموافقة بالنسبة لمستوى 5في حين أّن الفقرة )

( وجاءت أشعر بكرىي لبعض المواد الدراسة، وقد تّمحورت ىذه الفقرة حول: )العاطفي \البتعادا

 .متوسطةبدرجة موافقة 
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 (:16، ويبينيا الجدول )المجال السموكيثالثا: 

،  مجال السموكيل(: المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية 16جدول )
 مرتبة تنازليًا.

رقم 
 الفقرة

 مرتبة حسب أىميتيا المجال السموكي
المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 
 الرتبة

درجة 
 الموافقة

 متوسطة 7 57.4 0.68 2.87 أعتمد عمى غيري في تنفيذ واجباتي المدرسية. 1

 كبيرة 1 77.4 0.47 3.87 أعتمد عمى نفسي في تنفيذ واجباتي المدرسية. 2

ن كانت سيمة. 3  متوسطة 6 59.0 1.01 2.95 أؤجل تنفيذ واجباتي المدرسية حتى وا 

 متوسطة 3 66.4 0.83 3.32 أستعد جيدا لبلمتحانات قبل موعدىا. 4

النياية ميما كانت  أنجز الواجبات المدرسية حتى 5
 صعبة.

 متوسطة 5 62.8 0.92 3.14

أتيرب من الواجبات المدرسية التي تتطمب جيدا  6
 مضاعفا.

 متوسطة 4 64.4 0.67 3.22

أميل إلى الواجبات المدرسية التي تجمب لي المدح  7
 والثناء.

 كبيرة 2 77.0 0.96 3.85

 متوسطة 66.2 0.79 3.31 لمجال السموكيالدرجة الكّمية 

السموكي مجال ال( إلى أّن درجة الموافقة عمى مستوى 16ات الواردة في الجدول )تشير المعطي

( وبنسبة مئوية بمغت 3.31)ليذا المجال ، إذ بمغ المتوسط الحسابّي لمدرجة الكّمية متوسطة كانت

 (.2.87 -3.87بين ) في ىذا المجال %(. وقد تراوحت المتوّسطات الحسابّية66.2)
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( قد حصمت عمى أعمى درجة موافقة بالنسبة لمستوى 2( أّن الفقرة )16يّتضح من الجدول )

أعتمد عمى نفسي في تنفيذ ، وقد تّمحورت ىذه حول الفقرة: )االبتعاد العاطفيمجال الحساسية 

 (، وجاءت بدرجة موافقة كبيرة.واجباتي المدرسية

مجال الحساسية وافقة بالنسبة لمستوى ( قد حصمت عمى أقل درجة الم1في حين أّن الفقرة )

( أعتمد عمى غيري في تنفيذ واجباتي المدرسية، وقد تّمحورت ىذه الفقرة حول: )العاطفي \البتعادا

 .متوسطةوجاءت بدرجة موافقة 

في  (α≤0.05) ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة السؤال الثالث:

طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا لمستوى  متوسطات تقديرات

 (؟فرع الدراسيتعزى لمتغيرات )الجنس، وال الحساسية االنفعالية

 عمى الّنحو اآلتي: (2 1) وقد انبثق عنو الفرضّيات

( بين α≤0.05ال ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية األولى:

طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا لمستوى  تقديراتمتوّسطات 

 ُتعزى إلى متغّير الجنس. الحساسية االنفعالية

-Independent-Sample tلفحص الفرضّية األولى، استخدم اختبار )ت( لمعينات المستقمة )

testة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية ( إليجاد الفروق بين متوّسطات تقديرات طمب

 وتعميم يطا لمستوى الحساسية االنفعالية ُتعزى إلى متغّير الجنس.
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( لمتعرف إلى الفروق بين Independent- Sample t-test( نتائج اختبار )ت( )17جدول )
طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا لمستوى  تقديراتمتوّسطات 

 ُتعزى إلى متغّير الجنستعزى  الحساسية االنفعالية

 العدد الجنس المتغّير
المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

الّداللة 
 اإلحصائّية

مستوى الحساسية 
 االنفعالية

 0.86 3.24 77 ذكر
-0.259 0.51 

 0.75 3.27 131 أّنثى

 

( الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 17ر النتائج الواردة في الجدول )تشي

تقديرات طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية ( بين متوّسطات  ≥ 0.05الّداللة )

ُتعزى إلى متغّير الجنس، حيث بمغت قيمة )ت(   وتعميم يطا لمستوى الحساسية االنفعالية

( عند مستوى داللة 1.96( وىي أصغر من قيمة )ت( الجدولية )0.259-المحسوبة  )

 (. وبيذه النتيجة تقبل الفرضّية األولى.0.05)

( بين α≤0.05ال ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الثانية:

تقديرات طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في متوّسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى 

 .فرع الدراسيُتعزى إلى متغّير المديرية تربية وتعميم يطا لمستوى الحساسية االنفعالية 

طمبة  تقديراتلمستوى لفحص الفرضّية، تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارية 

ُتعزى إلى الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا لمستوى الحساسية االنفعالية 

 :(18ىو موّضح في الجدول )، وذلك كما فرع الدراسيمتغّير ال
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تقديرات طمبة الثانوية (: يبين األعداد والمتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارية 18جدول )
ُتعزى إلى متغّير  ييي( في مديرية تربية وتعميم يطا لمستوى الحساسية االنفعاليةالعامة )التوج

 فرع الدراسي.ال

 العدد فرع الدراسيال المتغّير
المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياري

مستوى الحساسية 
 االنفعالية

 0.82 3.12 142 ادبي

 0.92 3.35 52 عممي

 0.59 3.20 14 الفروع المينية

 0.77 3.22 208 المجموع
 

تقديرات طمبة ( وجود فروق ظاىرّية بين المتوّسطات الحسابّية لمستوى 18يّتضح من الجدول )

ُتعزى إلى الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا لمستوى الحساسية االنفعالية 

 Oneاختبار تحميل التّباين األحادي ). ولمّتحّقق من داللة الفروق استخدم فرع الدراسيمتغّير ال

Way Anova( كما ىو موّضح في الجدول ،)19:) 

( لمتعرف إلى الفروق One Way Anova( نتائج اختبار تحميل التّباين األحادي )19جدول )
تقديرات طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا لمستوى بين متوّسطات 
  فرع الدراسي.ُتعزى إلى متغّير الفعالية الحساسية االن

 مصدر التّباين المتغّير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 الّداللة

 اإلحصائّية

 **0.00 5.87 16.15 2 32.30 بين المجموعاتمستوى 
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 مصدر التّباين المتغّير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 الّداللة

 اإلحصائّية

الحساسية 
 االنفعالية

 2.75 105 289.74 داخل المجموعات

 ----- 107 322.04 المجموع
 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 19النتائج الواردة في الجدول )يّتضح من خبلل 

تقديرات طمبة الثانوية تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى ( بين متوّسطات α≤0.05الّداللة )

ُتعزى إلى متغّير لمستوى الحساسية االنفعالية  العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا

اللة ( وىي أصغر من مستوى الدّ 0.00حيث كانت قيمة الّداللة اإلحصائّية ىي )، فرع الدراسيال

 ( وداّلة إحصائّيًا. 0.05)

لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق بين ( Scheffeشيفيو )وإليجاد مصدر الفروق، استخدم اختبار 

تقديرات طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في قديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى تمتوّسطات 

كما ىو ، فرع الدراسيُتعزى إلى متغّير المديرية تربية وتعميم يطا لمستوى الحساسية االنفعالية 

 (.20موّضح من خبلل الجدول )
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( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق بين متوّسطات Scheffe(: نتائج اختبار شيفيو )20جدول )
تقديرات طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا لمستوى الحساسية االنفعالية 

 فرع الدراسي.ُتعزى إلى متغّير ال

 المقارنات المجال
المتوسط 
 الحسابيّ 

 ادبي
 عممي

الفروع 
 المينية

مستوى 
الحساسية 
 االنفعالية

 *0.32- *0.36- ------ 3.12 ادبي

 ------ ------  3.35 عممي

 ------   3.20 الفروع المينية

 

فروق في متوّسطات تقديرات طمبة وجود  ( إلى20الثنائية البعدية وفق الجدول ) تشير المقارنات

نفعالية ُتعزى إلى لمستوى الحساسية اال الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا

، وقد كانت الفروق بين طمبة الثانوية العامة )التوجييي( )العممي( و)الفروع فرع الدراسيمتغّير ال

الثانوية العامة )االدبي( من جية أخرى، وكانت الفروق لصالح  وبين طمبةالمينية( من جية 

 كثر من غيرىم.انفعالية أ حساسيةمستوى فرع العممي الذين كان طمبة ال

في  (α≤0.05)ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة السؤال الرابع:

طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا لمستوى التمكؤ  متوسطات تقديرات

 تعزى لمتغيرات )الجنس، والفرع الدراسي(؟ األكاديمي

 عمى الّنحو اآلتي:( 4 3)وقد انبثق عنو الفرضّيات 
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( بين α≤0.05ال ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الثالثة:

طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا لمستوى التمكؤ  تقديراتمتوّسطات 

 ُتعزى إلى متغّير الجنس. األكاديمي

-Independent-Sample tالفرضّية األولى، استخدم اختبار )ت( لمعينات المستقمة ) لفحص

test ( إليجاد الفروق بين متوّسطات تقديرات طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية

 ُتعزى إلى متغّير الجنس. األكاديميوتعميم يطا لمستوى التمكؤ 

( لمتعرف إلى الفروق بين Independent- Sample t-test( نتائج اختبار )ت( )21جدول )
طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا لمستوى التمكؤ  تقديراتمتوّسطات 
 ُتعزى إلى متغّير الجنس تعزى االكاديمي 

 العدد الجنس المتغّير
المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

الّداللة 
 اإلحصائّية

مستوى التمكؤ 
 األكاديمي

 0.77 3.35 77 ذكر
-0.175 0.51 

 0.82 3.37 131 أّنثى

 

( الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 21ر النتائج الواردة في الجدول )تشي

( بين متوّسطات تقديرات طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية  ≥ 0.05الّداللة )

وتعميم يطا لمستوى التمكؤ االكاديمي ُتعزى إلى متغّير الجنس، حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة  

(. وبيذه 0.05( عند مستوى داللة )1.96( وىي أصغر من قيمة )ت( الجدولية ) 0.175-)

 األولى. النتيجة تقبل الفرضّية
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( بين α≤0.05ال ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) :رابعةالفرضية ال

تقديرات طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في متوّسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى 

 .فرع الدراسيُتعزى إلى متغّير ال ألكاديمياالتمكؤ مديرية تربية وتعميم يطا لمستوى 

لفحص الفرضّية، تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارية لمستوى تقديرات طمبة 

ُتعزى إلى متغّير  ألكاديمياالثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا لمستوى التمكؤ 

 (:22ذلك كما ىو موّضح في الجدول )، و فرع الدراسيال

 

تقديرات طمبة الثانوية والمتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارية (: يبين األعداد 22جدول )
فرع ُتعزى إلى متغّير ال ألكاديمياالتمكؤ العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا لمستوى 

 الدراسي.

 العدد فرع الدراسيال المتغّير
المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياري

التمكؤ مستوى 
 األكاديمي

 0.62 3.72 142 ادبي

 0.82 3.15 52 عممي

 0.55 3.23 14 الفروع المينية

 0.66 3.36 208 المجموع

( وجود فروق ظاىرّية بين المتوّسطات الحسابّية لمستوى تقديرات طمبة 22يّتضح من الجدول )

ُتعزى إلى متغّير  ألكاديمياالثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا لمستوى التمكؤ 

 One Way. ولمّتحّقق من داللة الفروق استخدم اختبار تحميل التّباين األحادي )فرع الدراسيال

Anova( كما ىو موّضح في الجدول ،)23:) 
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( لمتعرف إلى الفروق One Way Anova( نتائج اختبار تحميل التّباين األحادي )23جدول )
العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا لمستوى  تقديرات طمبة الثانويةبين متوّسطات 

 فرع الدراسي.الُتعزى إلى متغّير  األكاديميالتمكؤ 

 مصدر التّباين المتغّير
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 الّداللة

 اإلحصائّية

التمكؤ مستوى 
  األكاديمي

 23.77 2 47.54 بين المجموعات

 3.64 105 382.42 داخل المجموعات **0.00 6.54

 ----- 107 322.04 المجموع

 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 23النتائج الواردة في الجدول )يّتضح من خبلل 

( بين متوّسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى تقديرات طمبة الثانوية α≤0.05الّداللة )

لفرع ُتعزى إلى متغّير ا ألكاديمياالعامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا لمستوى التمكؤ 

اللة ( وىي أصغر من مستوى الدّ 0.00، حيث كانت قيمة الّداللة اإلحصائّية ىي )الدراسي

 إحصائّيًا.  ( وداّلة0.05)

( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق بين Scheffeوإليجاد مصدر الفروق، استخدم اختبار شيفيو )

متوّسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى تقديرات طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في 

كما ىو ، فرع الدراسيُتعزى إلى متغّير ال ألكاديميامديرية تربية وتعميم يطا لمستوى التمكؤ 

 (.24موّضح من خبلل الجدول )
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( لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق بين متوّسطات Scheffe(: نتائج اختبار شيفيو )24جدول )
 كاديمياألالتمكؤ تقديرات طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا لمستوى 

 فرع الدراسي.ُتعزى إلى متغّير ال

 المقارنات المجال
المتوسط 
 الحسابيّ 

 ادبي
 عممي

الفروع 
 المينية

مستوى 
التمكؤ 

 األكاديمي

 *0.22- ------ ------ 3.72 ادبي

 *0.27- ------  3.15 عممي

 ------   3.23 الفروع المينية

فروق في متوّسطات تقديرات طمبة وجود  إلى( 24الثنائية البعدية وفق الجدول ) تشير المقارنات

، فرع الدراسيا لمستوى ُتعزى إلى متغّير الالثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يط

وبين وقد كانت الفروق بين طمبة الثانوية العامة )التوجييي( )العممي( و)الفروع المينية( من جية 

فرع االدبي الذين وكانت الفروق لصالح طمبة ال الثانوية العامة )االدبي( من جية أخرى، طمبة

 كاديمي أكثر من غيرىم.ألتمكؤ االكان مستوى 

ىل توجد عبلقة ارتباطية بين مستوى الحساسية االنفعالية ومستوى التمكؤ  السؤال الخامس:

 لدى طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا؟ األكاديمي

 انبثق عن الّسؤال الخامس، الفرضّية اآلتية: 

( α≤0.05ال ُتوجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الخامسة:

لدى طمبة الثانوية العامة )التوجييي(  األكاديميبين مستوى الحساسية االنفعالية ومستوى التمكؤ 

 في مديرية تربية وتعميم يطا 
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، استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون إليجاد العبلقة بين مستوى خامسةضّية اللفحص الفر 

ة لدى طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديري األكاديميالحساسية االنفعالية ومستوى التمكؤ 

 ( يبين قيم معامبلت االرتباط. 25تربية وتعميم يطا، والجدول )

 

(: نتائج معامل ارتباط بيرسون لمعبلقة بين مستوى الحساسية االنفعالية ومستوى 25جدول )
 لدى طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا األكاديميالتمكؤ 

 قيمة )ر( المتغّيرات
الّداللة 

 اإلحصائّية

 0.00 **0.14 األكاديميالتمكؤ  مستوى* مستوى الحساسية االنفعالية

( إلى أّن قيمة معامل االرتباط لمعبلقة بين مستوى 25النتائج الُموّضحة في الجدول )أشارت 

( وىي قيمة ذات داللة إحصائية 0.14قد بمغت ) األكاديميالحساسية االنفعالية ومستوى التمكؤ 

(، وىذا يدل عمى وجود عبلقة طردية موجبة ضعيفة بين مستوى 0.05عند مستوى أقل من )

أّي أّنو كمما زاد مستوى الحساسية االنفعالية قد  األكاديمي،الحساسية االنفعالية ومستوى التمكؤ 

 لدى طمبة الثانوية العامة.  أكاديمييكون ىناك تمكؤ 
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسةتفسير 

الحساسية االنفعالية وعالقتها بالتلكؤ التعرف عمى بعد إجراء ىذه الدراسة التي ىدفت إلى 

ما إذا كان  وبيان ،لدي طلبة الثانىية العامة )التىجيهي( في مديرية تربية وتعليم يطا األكاديمي

لمتغيرات  اتبعً ىناك فروق ذات داللة إحصائية في الحساسية االنفعالية والتمكؤ األكاديمي 

التي ستخضع لممناقشة والتحميل  النتائجمن عدد  إلى توصمت الباحث ،(والفرع الدراسي ،)الجنس

وقد عرض  ميا الدراسة في ضوء تمك النتائج،، باإلضافة إلى التوصيات التي تقدفي ىذا الفصل

  لنتائج عمى النحو اآلتي:الباحث ا

ما مستوى الحساسية االنفعالية لدى طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية السؤال األول: 
 تربية وتعميم يطا؟

مستوى الحساسية االنفعالية لدى طمبة الثانوية العامة أّن  تشير النتائج المتعمقة بيذا السؤال

)التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا جاءت بدرجة متوسطة، إذ بمغ المتوسط الحسابّي لمدرجة 

طات %(، وقد تراوحت المتوسّ 66.6( بنسبة مئوية بمغت )3.33الكّمية لمحساسية االنفعالية )

. ويفسر الباحث ىذه النتيجة أن طالب التوجييي بالرغم من (3.71 – 3.07الحسابّية ما بين )

األكاديمية المدرسية إال أن ىذا التكيف والموائمة يشوبو مع الحياة  والموائمة محاولتو التكيف

نتائج الثانوية العامة التوجييي واإلخفاق في االمتحان،  يخشاه من مماالحذر والخوف والقمق 

متوسطة ية جاءت بدرجة ، ولربما أن الحساسالذي يعتبر مصيري يحدد مستقبل الطالب في الحياة

والتشجيع المقدم من األىل والمدرسة لطمبة التوجييي لضرورة النجاح وتجاوز  دعميعود إلى ال قد

دراسة  ىدفتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة كل من ىذا االمتحان المصري. واتفقت نت

مستوى الحساسية االنفعالية لدى المعاقين  أن إلىالتي أشارت ( 2019)الفواعير والقرطوبية، 
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التي أشارت إلى أن ( 2018دراسة )عبد اهلل، و  سمعيا بكمية الخميج كان في المستوى المتوسط،

التي أشارت  (2018)اإلقبالي،  ، ودراسةاالنفعاليةالحساسية بالطمبة في جامعة واسط يتصفون 

التي  (2016)عماد،  .، ودراسةكانت بدرجة متوسطة المتفوقينأن درجة الحساسية لدى الطمبة 

ن عينة البحث )عموما(، واإلناث منيم )خصوصا(، تتوافر لدييم مستويات دالة من أإلى  أشارت

وجود حساسية انفعالية  التي أشارت (2015)السوداني،  ، ودراسةالحساسية االنفعالية السمبية

مستوى الحساسية أن إلى التي أشارت ( 2011)أبو منصور، ، ودراسة دى طمبة الجامعةل

 دراسةواختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع ، االنفعالية لدى المعاقين سمعيا في قطاع غزة متوسطا

الحساسية االنفعالية لدى الطالبات المتفوقات في كمية  أن إلى التي أشارت (2019)ياسين، 

 أعمى من المتوسط. موم االنسانية جامعة البصرة جاءتالتربية لمع

لدى طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية  األكاديمي: ما مستوى التمكؤ الس ؤال الثاني
 وتعميم يطا؟

مستوى إلى أّن التمكؤ االكاديمي لدى طمبة الثانوية العامة أّن  تشير النتائج المتعمقة بيذا السؤال

بدرجة متوسطة، إذ بمغ المتوسط الحسابّي لمدرجة  في مديرية تربية وتعميم يطا جاء )التوجييي(

ويفسر الباحث ىذه  %(،68.3( بنسبة مئوية بمغت )3.41الكّمية لمستوى التمكؤ االكاديمي )

انطبلقا من اسباب شخصية مثل الخوف من  تأجيل والمماطمةالنتيجة أن الطمبة يميمون إلى ال

اإلخفاق، وأسباب متعمقة بالميام وصعوبتيا، وأسباب متعمقة برؤية الفرد لقدراتو وانطباعو 

الشخصي عن فاعمية ذاتو واحترامو وتقديره ليا، وكذلك النفور من الميمات التعميمية، وكره 

 نقص الدافعية لدى الطمبة.لى قررات التعميمية، وربا كذلك إلبعض الم
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إلى أن طبلب التي أشارت ( 2019)خميفة والبلمي،  واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة

 إلى  التي أشارت (2017)الزىراني، ىدفت دراسةو  ، ودراسةالمرحمة االعدادية لدييم تمكؤ أكاديمي

 لدى الطبلب الموىوبين في منطقة الباحة التعميمية، وجود درجة متوسطة في التمكؤ األكاديمي

واختمفت  ،التمكؤ األكاديميمن  يعانون الطمبة أنإلى  التي أشارت (2012)التميمي، ودراسة 

إلى ارتفاع مستوى التمكؤ  التي أشارت (2020)السيولي،  دراسةنتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة 

إلى ارتفاع  التي أشارت (2018)ميسون وآخرون،  دراسة ،األكاديمي لدى طبلب كمية التربية

 التي أشارت (2013)العبيدي،  ىدفت دراسة ،تمكؤ األكاديمي لدى عينة الدراسةنسبة انتشار ال

 .إلى طمبة الجامعة أظيروا مستوى مرتفع من التمكؤ األكاديمي

في  (α≤0.05) ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة السؤال الثالث:

طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا لمستوى  متوسطات تقديرات

 (؟فرع الدراسيتعزى لمتغيرات )الجنس، وال الحساسية االنفعالية

 عمى الّنحو اآلتي: (2 1) وقد انبثق عنو الفرضّيات

( بين α≤0.05الداللة )ال ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الفرضية األولى:

طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا لمستوى  تقديراتمتوّسطات 

 ُتعزى إلى متغّير الجنس. الحساسية االنفعالية

الى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المتعمقة بفحص الفرضية األولى تشير النتائج 

تقديرات طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية بين متوّسطات (  ≥ 0.05مستوى الّداللة )

مما يشير إلى أن ُتعزى إلى متغّير الجنس،   تربية وتعميم يطا لمستوى الحساسية االنفعالية

ناثا، ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى تشابو  مستوى الحساسية االنفعالية متساوية بين طمبة ذكورا وا 
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والحذر والخوف والقمق من امتحان الثانوية العامة التوجييي، والذي ي يحدد ظروف الطمبة 

مستقبل الطالب في الحياة بغض النظر عن جنسو، كل ذلك خمق مستوى متساوي من الحساسية 

التي ( 2019)الفواعير والقرطوبية،  واتفقت نتيجة ىذه الدراسة من نتيجة دراسة ،االنفعالية

في مستوى الشعور بالحساسية االنفعالية لدى  ق ذات داللة إحصائيةعدم وجود فرو  إلىأشارت 

التي أشارت إلى  (2018)عبد اهلل،  ودراسة  ،الجنس ذوي اإلعاقة السمعية تعزى لمتغيرالطمبة 

 التي أشارت (2018)اإلقبالي،  ، ودراسةوجود تأثير لمتغير النوع عمى الحساسية االنفعالية عدم

 س، ودراسةوالجنباختبلف  الزائدة الحساسية في احصائيةاللة د ذاتفروق  إلى وعدم وجود

تبعًا لمتغير فروق في الحساسية االنفعالية  ودوجعدم إلى  التي أشارت (2015)السوداني، 

فروق في الحساسية عدم وجود  التي أشارت إلى (2011)أبو منصور، ودراسة  ،الجنس

 تعزى لمتغير الجنس.االنفعالية 

( بين α≤0.05ال ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الثانية:الفرضية 

طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا لمستوى متوّسطات تقديرات 

  )العممي، واألدبي، والفروع المينية( فرع الدراسيُتعزى إلى متغّير الالحساسية االنفعالية 

لى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى المتعمقة بفحص الفرضية الثانية إتشير النتائج 

تقديرات طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية ( بين متوّسطات  ≥ 0.05الّداللة )

، وكانت الفروق لصالح يلفرع الدراسُتعزى إلى متغّير ا  وتعميم يطا لمستوى الحساسية االنفعالية

ويعزو الباحث ىذه  كثر من غيرىم.انفعالية أ تيمحساسيفرع العممي الذين كان مستوى الطمبة 

رات المطروحة ليم في التحصيل االنتيجة أن طمبة الفرع العممي ىم من نخبة الطمبة والخي

متعددة، وخاصة مجاالت الطب واليندسة بفروعيا وقبول الطمبة فييا تنافسيا مما يزيد  الجامعي



74 
 

من االخفاق في عدم الحصول عمى معدل مرتفع يؤىل الطمبة لدراسة التخصص  حالة القمق

  المرغوب وىذا يزيد من حساسيتيم االنفعالية.

في  (α≤0.05)ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة السؤال الرابع:

يطا لمستوى التمكؤ طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم  متوسطات تقديرات

 تعزى لمتغيرات )الجنس، والفرع الدراسي(؟ األكاديمي

 عمى الّنحو اآلتي:( 4 3)وقد انبثق عنو الفرضّيات 

( بين α≤0.05ال ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الثالثة:

بية وتعميم يطا لمستوى التمكؤ طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تر  تقديراتمتوّسطات 

 ُتعزى إلى متغّير الجنس. األكاديمي

ذات داللة إحصائية عند الى عدم وجود فروق  الفرضية الثالثةالمتعمقة بفحص تشير النتائج 

( بين متوّسطات تقديرات طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية  ≥ 0.05مستوى الّداللة )

ويعزو الباحث ىذه النتيجة لمستوى التمكؤ االكاديمي ُتعزى إلى متغّير الجنس،  تربية وتعميم يطا

ناثا لدييم نفس المستوى من التمكؤ األكاديمي فيم يميمو  إلى التأجيل  نإلى أن الطمبة ذكورا وا 

والمماطمة انطبلقا من اسباب شخصية مثل الخوف من اإلخفاق، وأسباب متعمقة بالميام 

ا كذلك ملنفور من الميمات التعميمية، وكره لبعض المقررات التعميمية، وربوصعوبتيا، وكذلك ا

ناثا. واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة )ميسون  إلى ونقص الدافعية لدى الطمبة ذكورا وا 

د فروق في مستوى التمكؤ األكاديمي باختبلف و وج عدم إلى التي أشارت (2018وآخرون، 

فروق ذات داللة إحصائية  التي أشارت إلى عدم وجود (2012التميمي، ودراسة )الجنس، 

واختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة  ،معنويطة في التمكؤ األكاديمطي تبعًا لمتغير النوع
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وجود فروق دالة إحصائيًا عمى مقياس التمكؤ األكاديمي  ( التي أشارت إلى2020)السيولي، 

 .لصالح الذكورين الذكور واإلناث ب

( بين α≤0.05ال ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) :رابعةالفرضية ال
التمكؤ تقديرات طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا لمستوى متوّسطات 

 .فرع الدراسيُتعزى إلى متغّير ال ألكاديميا

في متوّسطات تقديرات طمبة  وجود فروق الى الفرضية الرابعةالمتعمقة بفحص تشير النتائج 

، وقد فرع الدراسيا ُتعزى إلى متغّير الالثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يط

وبين كانت الفروق بين طمبة الثانوية العامة )التوجييي( )العممي( و)الفروع المينية( من جية 

فرع االدبي الذين الثانوية العامة )االدبي( من جية أخرى، وكانت الفروق لصالح طمبة ال طمبة

ويعزو الباحث ىذه النتيجة أن مستوى التحصيل  كاديمي أكثر من غيرىم.األتمكؤ الكان مستوى 

 الفرع العممي والخيارات المطروحة ليم لدراسةطمبة الدراسي لطمبة الفرع األدبي متدني مقارنة مع 

ولربما ال تحتاج إلى معدالت مرتفعة وال  تخصصات أكاديمية في الجامعات أقل من الفرع العممي

التعمم تخضع لمتنافس في القبول كما ىو الحال لطمبة الفرع العممي، مما يؤثر عمى دافعيتيم في 

مع  نتيجة ىذه الدراسةمستوى التمكؤ األكاديمي لدييم أعمى من الفرع العممي. واتفقت  ويجعل

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في  التي أشارت (2019)خميفة والبلمي،  نتيجة دراسة

. واختمفت نتيجة ىذه مستوى التمكؤ األكاديمي وفقا لمتغير التخصص ولصالح الفرع االدبي

إلى وعدم وجود فروق بين طمبة  التي أشارت (2013)العبيدي،  الدراسة مع نتيجة دراسة

 .سي اإلنساني في التمكؤ األكاديميالتخصص الدراسي العممي وطمبة التخصص الدرا

ىل توجد عبلقة ارتباطية بين مستوى الحساسية االنفعالية ومستوى التمكؤ  السؤال الخامس:
 ؟لدى طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا األكاديمي
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 انبثق عن الّسؤال الخامس، الفرضّية اآلتية: 

( α≤0.05ال ُتوجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الخامسة:

لدى طمبة الثانوية العامة )التوجييي(  األكاديميبين مستوى الحساسية االنفعالية ومستوى التمكؤ 

 في مديرية تربية وتعميم يطا 

قيمة معامل االرتباط لمعبلقة بين مستوى الحساسية  فحص الفرضية الخامسة نتائجأشارت 

( وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند 0.14قد بمغت ) األكاديمياالنفعالية ومستوى التمكؤ 

(، وىذا يدل عمى وجود عبلقة طردية موجبة ضعيفة بين مستوى 0.05مستوى أقل من )

أّي أّنو كمما زاد مستوى الحساسية االنفعالية قد  كاديمي،األتمكؤ سية االنفعالية ومستوى الالحسا

واختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة لدى طمبة الثانوية العامة.  أكاديمييكون ىناك تمكؤ 

( التي أشارت إلى عدم عبلقة ارتباطية بين الحساسية االنفعالية والتمكؤ 2018)عبد اهلل،

 ر طمبة الجامعة بالحساسية االنفعالية ال لو بالتمكؤ األكاديمي. األكاديمية، أي أن شعو 
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 التوصيات

أنيا  بعض التوصيات التي يرى الباحثتائج التي أفرزتيا الدراسة، يمكن اإلشارة إلى من خبلل الن

 عف والقصور:ب عمى نقاط الضّ والتغمّ  ،ة لتعزيز نقاط القوة الموجودةميمّ 

وتدريبيم عمى ضبط انفعاالتيم والتخفيف من سرعة التأثر ضرورة ارشاد الطمبة  .5

 العاطفي.

 ضرورة تشجيع الطمبة مشاركة بعضيم البعض في مناسباتيم االجتماعية. .6

 ضرورة تدريب الطمبة في التعبير عن مشاعرىم في المدرسة. .7

 ضرورة تحفيز الطمبة واثارة دافعيتيم لعدم تأجيل تنفيذ الميام التعميمية. .8

يب الطمبة عمى الدراسة اليومية واقناعيم بجدوىا في تحقيق األىداف والتفوق ضرورة تدر  .9

 الدراسي.

 ضرورة حث الطمبة في االعتماد عمى أنفسيم في تنفيذ واجباتيم المدرسية. .10

ومكافأتيم اثناء تنفيذ الواجبات التعميمية في الموعد ضرورة مدح الطمبة  .11

 المناسب.

لخفض التمكؤ واعادة النظر فيما يعتقدون  عمل برامج ارشادية لطمبة التوجييي .12

 من افكار سمبية نحو قدراتيم.

 تعزيز عبلقة المعمم مع الطمبة لما ليا من أثر في رفع الروح المعنوية ليم. .13
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 :(1الممحق رقم)

 االستبانة في صورتيا األولية

                                                          

 كهيت انتربيت

 انذراساث انعهيا

 خطاب التحكيم

 .....................حضرة األستاذ/ الدكتور: ..........................................

 ..........المؤسسة:..............................................................
 تحي ة طي بة، وبعد:

)الحساسية االنفعالية وعالقتيا بالتمكؤ االكاديمي لدى يقوم الباحث بإعداد دراسة حول      
استكماال لمحصول عمى درجة طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا.( 

 الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي.
لذا، أرجو الّتكّرم بإبداء آرائكم واقتراحاتكم حول فقرات االستبانة، ومدى انتماء كّل فقرة لممجال 
المحدد ليا، وصّحة بنائيا المغوي، أو أّية اقتراحات أو تعديبلت أخرى ترونيا مناسبة لتحقيق 

)كبيرة جد ًا، كبيرة، متوس طة، ّدراسة، عممًا بأن بدائل اإلجابة عمى الفقرات كالتّالي: أىداف ىذه ال
 وافر االحترام والت قدير. مع          .(قميمة، قميمة جد اً 

لي ة:  أو اًل: البيانات األو 
 )    ( ذكر.   )    ( أنثى.الجنس:  -1
 انسانية. )   ( الفروع المينيةعموم (    ) العممي .    )    (الفرع الدراسي:  -2
  

 الباحث: محّمد ميدي مخامرة                                                                               
 إشراف: د. حاتم عابدين                                                                                   
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 استبانة الحساسية االنفعالية: ثانيًا: فقرات

: الى أي درجة تعبر الفقرات التالية عن مجال الحساسية السالبة
 حساسيتك االنفعالية

كبيرة 
 جدا

فميمة  قميمة متوسطة كبيرة
 جدا

      .أشعر أني سريع االستثارة .1
      .ن باآلخرينظأسيئ ال .2
      .أنفعل لسموك الطمبة السمبي بسرعة .3
      االختبلط بالطمبة قدر اإلمكان.أتجنب  .4
      أعتقد أن الطمبة تتعمد مضايقتي. .5
      .أشعر بأني األفضل بين الطمبة .6
اشعر بخيبة أمل عند وقوعي في خطأ ولو كان  .7

 .بسيطا
     

الى أي درجة تعبر الفقرات التالية عن  مجال الحساسية الموجبة:
 حساسيتك االنفعالية

كبيرة 
 جدا

قمية  قميمة متوسطة كبيرة
 جدا

       يكرىني. أحدانزعج حين ارى  .1
      .الطمبة أحدأشعر باإلىانة لو تجاىمني  .2
      .أفسر الموقف أكثر مما يحتمل .3
      .أفضل التعامل بصدق مع الطمبة .4
      .أشعر أن روحي المعنوية عالية .5
      .أشعر أني سريع التأثر عاطفيا .6
      البسيطة وأضخميا.اىتم بالتفاىات  .7
      .أتذوق كل ما ىو جميل عند رؤيتو .8

الى أي درجة تعبر الفقرات التالية عن  مجال االبتعاد العاطفي:
 حساسيتك االنفعالية

كبيرة 
 جدا

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة
 جدا

      .أفضل عدم مشاركة الطمبة بأفراحي وأحزاني .1
      الطمبة.ابتعد عن التعبير عن مشاعري أمام  .2
      اكبت انفعاالتي عند حدوث شيئا أمامي. .3
      مشاىدتي لطالب يعاني ال تزعجني. .4
      أفضل االبتعاد عن الطمبة في المدرسة. .5
      اتجنب من يحرجني. .6
      أفضل عدم مشاركة الطمبة في مشاكمي. .7
      أشعر بالتعاسة لو لم أحصل عمى رضى زمبلئي. .8
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 األكاديميثالثا: فقرات استبانة التلكؤ 

عن التمكؤ : الى أي درجة تعبر الفقرات التالية المجال المعرفي
 لديك. األكاديمي

كبيرة 
 جدا

فميمة  قميمة متوسطة كبيرة
 جدا

      .اختمق األعذار لتأجيل الواجبات المدرسية .1
اعتقد أن الواجبات االجتماعية أىم من الواجبات  .2

 المدرسية.
     

      أشعر أن عمي التأجيل من اجل تحسين أدائي. .3
      أعتقد أن الدراسة اليومية ال تجدي نفعا. .4
      تأجيمي لبلمتحانات بسبب ضعف االستعداد. .5
      أشعر بالتعب بشكل مستمر عند أداء الواجبات المدرسية .6
اومن ان اداء الوجبات االجتماعية أم من الواجبات  .7

 األكاديمية.
     

      أشعر بضعف الدافعية بسبب تأجيمي الواجبات المدرسية. .8
عن التمكؤ : الى أي درجة تعبر الفقرات التالية المجال االنفعالي

 لديك. األكاديمي
كبيرة 
 جدا

قمية  قميمة متوسطة كبيرة
 جدا

      أشعر بالممل بسبب الروتين المدرسي. .1
      أشعر بالخوف من عدم قدرتي عمى النجاح. .2
      نفسي لمقيام بالميام األكاديمية. أحفز .3
      أشعر باإلحباط عند البدء بتنفيذ الواجبات المدرسية. .4
      أندم عند الفشل في اداء الواجبات المدرسية. .5
      أشعر بكرىي لبعض المواد الدراسة. .6
أشعر بالندم عندما اضيع الوقت في تنفيذ الوجبات  .7

 المدرسية.
     

      بالسعادة عند تنفيذ الواجبات المدرسية.اشعر  .8
عن التمكؤ : الى أي درجة تعبر الفقرات التالية المجال السموكي

 لديك. األكاديمي
كبيرة 
 جدا

قمية  قميمة متوسطة كبيرة
 جدا

      اعتمد عمى غيري في تنفيذ واجباتي المدرسية. .1
      اعتمد عمى نفسي في تنفيذ واجباتي المدرسية. .2
اتكاسل في البدء في الواجبات المدرسية حتى يشارف  .3

 موعد تسميميا
     

ن كانت سيمة. .4       أؤجل تنفيذ واجباتي المدرسية حتى وا 
      استعد جيدا لبلمتحانات قبل موعدىا. .5
      انجز الواجبات المدرسية حتى النياية ميما كانت صعبة. .6
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      جيدا مضاعفا.اىرب من الواجبات المدرسية التي تتطمب  .7
أميل إلى الواجبات المدرسية التي تجمب لي المدح  .8

 والثناء.
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  (2الممحق رقم )

                              االستبانة في صورتيا النيائية

 

 

 

  

  

 

  جامعة الخليل

ّية الّدراسات العليا والبحث العلمّي 
ّ
 كل

 والتربوي رشاد النفس ي لا برنامج 
 اخي الطالب / اختي الطالبة 

 تحي ة طي بة، وبعد:
)الحساسية االنفعالية وعالقتيا بالتمكؤ االكاديمي لدى يقوم الباحث بإعداد دراسة حول      

طمبة الثانوية العامة )التوجييي( في مديرية تربية وتعميم يطا.( استكماال لمحصول عمى درجة 
 والتربوي.الماجستير في اإلرشاد النفسي 

يرجى الّتكّرم باإلجابة عمى فقرات االستبانة بما يتناسب مع رؤيتكم، من أجل تحقيق اىداف 
 الدراسة، عمما أن المعمومات الواردة لن تستخدم إال ألغراض البحث العممي فقط.

 مع وافر االحترام والت قدير وأتمنى لكم النجاح.
لي ة:  أو اًل: البيانات األو 

 ( ذكر.   )    ( أنثى. )   الجنس:  -1
 عموم انسانية. )   ( الفروع المينية(    ) العممي .    )    (الفرع الدراسي:  -2

 الباحث: محّمد ميدي مخامرة                                      
 إشراف: د. حاتم عابدين                                         
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 الحساسية االنفعالية:ثانيًا: فقرات استبانة 

لى أي درجة تعبر الفقرات التالية إ: مجال الحساسية الفردية السالبة
 حساسيتك االنفعاليةعن 

كبيرة 
 جدا

فميمة  قميمة متوسطة كبيرة
 جدا

      .أشعر أني سريع االستثارة .1
      .ن باآلخرينظأسيء ال .2
      .أنفعل لسموك الطمبة السمبي بسرعة .3
      االختبلط بالطمبة قدر اإلمكان.أتجنب  .4
      .يتعمدون مضايقتيأعتقد أن الطمبة  .5
      .أشعر بأني األفضل بين الطمبة .6
اشعر بخيبة أمل عند وقوعي في خطأ ولو كان  .7

 .بسيطا
     

لى أي درجة تعبر الفقرات إ مجال الحساسية الموجبة لآلخرين:
 حساسيتك االنفعاليةالتالية عن 

كبيرة 
 جدا

قمية  قميمة متوسطة كبيرة
 جدا

       يكرىني.أنزعج حين أرى أحًدا  .1
      الطمبة.أشعر باإلىانة لو تجاىمني أحد  .2
      .أحمل الموقف أكثر مما يحتمل .3
      .أفضل التعامل بصدق مع الطمبة .4
      .أشعر أن روحي المعنوية عالية .5
      .أشعر أني سريع التأثر عاطفيا .6
      .كل ما ىو جميل عند رؤيتوأتذوق  .7

لى أي درجة تعبر الفقرات التالية عن إ مجال االبتعاد العاطفي:
 حساسيتك االنفعالية

كبيرة 
 جدا

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة
 جدا

      .أفضل عدم مشاركة الطمبة بأفراحي وأحزاني .1
      أبتعد عن التعبير عن مشاعري أمام الطمبة. .2
      عند حدوث شيء أمامي.أكبت انفعاالتي  .3
      مشاىدتي لطالب يعاني ال تزعجني. .4
      أفضل االبتعاد عن الطمبة في المدرسة. .5
      أفضل عدم مشاركة الطمبة في مشاكمي. .6
أشعر بالتعاسة لو لم أحصل عمى رضى  .7

 زمبلئي.
     

 األكاديميثالثا: فقرات استبانة التلكؤ 

فميمة  قميمة متوسطة كبيرةكبيرة عن التمكؤ أي درجة تعبر الفقرات التالية  لىإ: المجال المعرفي
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 جدا جدا لديك. األكاديمي
 .أختمق األعذار لتأجيل الواجبات المدرسية .1
أعتقد أن الواجبات االجتماعية أىم من الواجبات  .2

 المدرسية.

     

      أشعر أن عمي التأجيل من أجل تحسين أدائي. .3
      الدراسة اليومية ال تجدي نفعا.أعتقد أن  .4
      تأجيمي لبلمتحانات بسبب ضعف االستعداد. .5
أشعر بالتعب بشكل مستمر عند أداء الواجبات  .6

 المدرسية
     

أشعر بضعف الدافعية بسبب تأجيمي الواجبات  .7
 المدرسية.

     

عن التمكؤ لى أي درجة تعبر الفقرات التالية إ: المجال االنفعالي
 لديك. األكاديمي

كبيرة 
 جدا

قمية  قميمة متوسطة كبيرة
 جدا

      أشعر بالممل بسبب الروتين المدرسي. .1
      أشعر بالخوف من عدم قدرتي عمى النجاح. .2
      أشعر باإلحباط عند البدء بتنفيذ الواجبات المدرسية. .3
      أندم عند الفشل في أداء الواجبات المدرسية. .4
      لبعض المواد الدراسة.أشعر بكرىي  .5
أشعر بالندم عندما اضيع الوقت في تنفيذ الوجبات  .6

 المدرسية.
     

      أشعر بالسعادة عند تنفيذ الواجبات المدرسية. .7
عن التمكؤ لى أي درجة تعبر الفقرات التالية إ: المجال السموكي

 لديك. األكاديمي
كبيرة 
 جدا

قمية  قميمة متوسطة كبيرة
 جدا

      أعتمد عمى غيري في تنفيذ واجباتي المدرسية. .1
      أعتمد عمى نفسي في تنفيذ واجباتي المدرسية. .2
ن كانت سيمة. .3       أؤجل تنفيذ واجباتي المدرسية حتى وا 
      أستعد جيدا لبلمتحانات قبل موعدىا. .4
أنجز الواجبات المدرسية حتى النياية ميما كانت  .5

 صعبة.
     

الواجبات المدرسية التي تتطمب جيدا أتيرب من  .6
 مضاعفا.

     

أميل إلى الواجبات المدرسية التي تجمب لي المدح  .7
 والثناء.
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 (3الممحق رقم )

 قائمة المحك مين

 الجامعة االسم الرقم
 جامعة القدس المفتوحة أ. د. محمد شاىين 1
 جامعة القدس المفتوحة د. مجدي زامل. أ 2
 جامعة الخميل الجنديد. نبيل . أ 3
 جامعة الخميل د. إبراىيم المصري 4
 جامعة الخميل د. إبراىيم أبو عقيل 5
 جامعة الخميل د. محمد عجوة 6
 جامعة الخميل د. كامل كتمو 7
  البوليتكنيكجامعة  خالد قطوفد.  8
 جامعة القدس المفتوحة د. عبد الناصر السويطي 9
 جامعة القدس د. أشرف أبو الخيران 10
 جامعة فمسطين األىمية بيت لحم د. محمود الطميزي 11
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 (4الممحق رقم )

 كتاب تسييل الميمة 


 



