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لػدي والعة ػة بننيمػا الكشف عف مسػتوي الككمػة والدافعيػة اقية يػة  الدراسة إلى تىدفمستخمص الدراسة : 

،  الككمػػة والدافعيػػة اقية يػػةكػػم مػػف  فػػ   الفػػروؽ بػػنف النػػوع  والتيرػػص الدراسػػ معرفػػة ، و  الجامعػػةطػػة  
 الباكثػػة مايػػاسواسػػتيدمت ، الكشػػف عػػف إمكانيػػة التنبػػع بالدافعيػػة اقية يػػة مػػف الككمػػة و بعادىػػا باإلضػػافة إلػػ  
  مػنيـ  بكميػة التربيػة ببنيػا طالبػا وطالبػة ( 044)  عننػة الدراسػة مػفوتكونػت ، الدافعيػة اقية يػة الككمة ومايػاس 

 ظيػرت النتػا ت تطػورا متوسػطا فػ  و  ـ ، 6412/  6412فػ  العػاـ الجػامع    ( طالبػا 11و)،  ( طالبػة 913) 
، كما وجدت عة ة دالة إكرا يا بنف  بعاد الككمة والدافعية اقية ية ، كمػا كم مف الككمة والدافعية اقية ية 

اإلنكػدار المتعػدد عػف إسػياـ كػم مػف المعرفػة الذاتيػة واإلنثػار والمشػاركة المميمػة فػ  التنبػع بالدافعيػة  سفر تكمنم 
والتيرص الدراس  ف  كم مػف  وجود تأثنرات دالة لكم مف الجنس اقية ية ، كما  سفر تكمنم التبانف عف عدـ

 الككمة والدافعية اقية ية .
 الدافعية اقية ية . –الككمة الكممات المفتاحية : 

The level of wisdom and moral motivation and their relationship with a 
sample of university students 

By: Dr. Hanaa Mohamed Zaki-    Lecturer of Educational Psychology- 

Benha University 

 
The study aims to reveal the level of wisdom and moral motivation and the 

relationship between them at the students of the university and knowledge of the 

differences between the sex and specialization in wisdom and moral motivation, in 

addition to revealing the possibility of predicting the moral motivation of wisdom and 

its dimensions, The researcher used tools to  measure of wisdom and the moral 

motivation. The study sample consisted of (400) male and female students in the 

faculty of education in Banha (319) female and (81 ) male students in the academic 

year 2016/2017. The results showed moderate progress in both wisdom and moral 

motivation, There was also a statistically significant relationship between the 

dimensions of wisdom and moral motivation. The analysis of multiple regression 

resulted in the contribution of self-knowledge, altruism, and inspirational participation 

in the prediction of moral motivation. The analysis of variance resulted in the absence 

of significant effects on both sex and academic specialization in both wisdom and 

moral motivation. 
 

Key words: Wisdom – Moral Motivation. 

 



-2- 

 الجامعة بةطم عينة من لدي والعالقة بينهماوالدافعية األخالقية الحكمة مستوي 
 إعداد

 هناء دمحم زكي/ ةدكتور 
 مدرس عمـ النفس التربوي 
 كمية التربية جامعة بنيا

 :  مدخل الدراسة
وىذه االيتيارات ليست بالضػرورة  ف تكػوف  ية يػة ف  طريق الكياة نواجو العدند مف االيتيارات 

 ويعان  الفرد مف الشعور بالذن ، تغم  عمنيا الذاتية  ، كما  نيا ف  معظميا ايتيارات شيرية 
شػر ليسػوا تالت  ف البإلػ   اإلنتبػاهويجػ  كننما تكوف ايتياراتػو ينػر متوافاػة مػم  ػيـ المجتمػم  ، 

إلنسػػػانية  و الدافعيػػػة بمغػػػة عمػػػـ الػػػنفس ىػػػ  التػػػ  تعطػػػ   ىػػػذه اإلرادة ، كػػػرة إرادة   وانمػػػا لػػػدنيـ 
وىػػذا العرػػر ممػػ ح بالتكػػديات والمشػػكةت اإلرادة   تمػػؾ اإلنسػػاف معنػػ  وال معنػػ  لديػػةؽ بػػدوف 

وال ، الرعبة والمكنرة والبد مف الموازنة بنف االىتمامات الشيرية واىتمامات ومرػال  اخيػريف 
ذا ا  و  .مػػف الككمػػة والدافعيػػة اقية يػػةمناسػػبا الفػػرد  ػػدرا  يكػػوف لػػديتكاػػق ذلػػؾ دوف  ف يمكػػف  ف ن

 رادة.اإلىذه  ال عف طريق إال نتكاق  ف ىذا السموؾإف تكوف عمما ف كانت اقيةؽ سموكا  بم 

 

ف  ية يػػة بػػم عمػػاد الشيرػػية كميػػػا، و رادة عمػػاد اقاإلف  ( 2491332سػػند عثمػػاف ) يشػػنرو    
كمػػا   رادة ورشػػدىا تػػدريبا وتيػػذنبا.ال بنضػػت اإلإ يػػة ورشػػد الشيرػػية ، النػػتـ تمامػػو اقيةنضػػت 
تبػػاع إلػػى إتػػدفم الفػػرد دافعيػػة التػػى نبػػم مػػف تمػػؾ الت يػػةف اقية  لػى إ (Haydon, 1999)يشػنر 

الاواعد ومراعاة  يـ المجتمم الذي يعيش فيو، فالسموؾ اقية   ليس ضربا مف الكظ والمرػادفة 
ف تنبػػػػم ىػػػػذه  نمػػػػا نجػػػػ  ا  و  اإلجتماعيػػػػة اتفػػػػاؽ  و عػػػػدـ اتفػػػػاؽ ترػػػػرفات اقفػػػػراد مػػػػم الاواعػػػػد و 

 Malina , Tirrib& Liauwa) كنػث نػري سػميـ. ال سػتكثو لمترػرؼمػف دافػم  ػوي يالترػرفات 
إتبػػاع الاػػيـ اقية يػػة مثػػم العػػدؿ والمسػػاواة  وتوجػػو الفػػرد نكػػو المسػػاعدة وتوجيػػو نكػػ  ف (2015,

الت  نج   اقية ية ودوافع ننبم مفومساعدة اخيريف واإلنيراط ف  النشاط المدن  واإلجتماع  
  . تسمو فوؽ المرمكة الذاتية  ف
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أنها تساعذ انفرد عهي مىاجهة انمعضالت وانتحذيات  ) Kingori & Gerrets, (2016كما نري 

عمػ  العدنػد مػف وتشػتمم الػدوافم اقية يػة  األخالقية في مجاالت انحياة انخاصة ومجال انعملم . 
نجػػػاد وا  عمػػػم عة ػػػات اجتماعيػػػة و مراعػػػاة الضػػػمنر ومسػػػاعدتيـ و مثػػػم  اكتػػػراـ اخيػػػريف الميػػػارات 

تباع معنى لمكياة    .(Narvaez,2008) الايـ والتاالندوا 

وفػػ  ظػػم الظػػروؼ الكياتيػػة الضػػايطة التػػ  يعيشػػيا الفػػرد تظيػػر بعػػض اقككػػاـ النفعيػػة  لػػذلؾ 
اقية ػػ  وتعتبػػر مػػف  تليػػة تكفنزيػػة لمسػػموؾ االجتمػػاع  وجػػ  االىتمػػاـ بالدافعيػػة اقية يػػة قنيػػا
),Kukuczka, -Czernatowicz Kossowska ىػػػػػـ متغنػػػػػرات عمػػػػػـ نفػػػػػس اقيػػػػػةؽ 

Szumowska, & Anna Czarna ,2016). لػذلؾ طػرح . (Young& Durwin,2013)   
ويارد بو ) إتياذ الارارات النومية والعطاح الينري   Moral Realismمفيوـ الوا عية اقية ية 

والعمم وفاػا لممعتاػدات اقية يػة االجتماعيػة والتركنػز عمػ  الػدوافم الذاتيػة لمايػاـ بمػا ىػو رػوا  
 .وا عيةودور الدافعية اقية ية ف  التررؼ برورة  ية ية وتكسنف رورة الذات ( 

بػر العمػر و كثػر الػدافم اقية ػ  نتطػور ع ف   (Walker & Frimer ,2015)وتشػنر دراسػة 
والاػيـ السػمطة تبػاع وا     ػدرة الفػرد عمػ  الترػرؼ وفاػا إليتياراتػو الشيرػية الكػرة فالعوامم تأثنرا 

مػم اقيػذ فػ  اإلعتبػار الثاافػة المجتمعيػة ، فػالفرد يعػيش فػ  جماعػة يسػتمد و و ولوياتيا بالنسبة ل
وال يمكػػف ورػػػفو باقية يػػػة إال فػػػ  ضػػػوح سػػمة  ية نتػػػو مػػػف الاواعػػػد التػػ  تككػػػـ ىػػػذه الجماعػػػة 
  .تفاعمو االجتماع  ووعيو بتأثنر سموكياتو عم  اخيريف 

كأكد  ىـ العوامم ركنز عم  الككمة ويعيذ عم  النظريات النفسية المرتبطة باقيةؽ عدـ الت
عم  طبيعة  التركنز  مجاؿ عمـ نفس اقيةؽ يج  عم  الباكثنف فو  ةاقية ي  فالمعثرة 

جراح المزيد مف الدراسات ا بكث رتباطية والدراسات التجريبية و إلالعة ة بنف الككمة واقية ية وا 
دمت  و  )& Staudinger  Pasupathi,(2001مدي تضمنف ذلؾ ف  التربية اقية ية 

2016),Narvaez  ( مم الككمة بكثا عف الككمة مم عممو الياص ف  التربية ، وا ترح  ف نعا
ولك  نرم لتمؾ اقية ية الناضجة نكتاج لإلىتماـ بالوع  اقية   بورفيا  ية ية ناضجة 

كنر المعن  والايـ واقيةؽ والتف وتطوير اليبرات اقية ية النومية وتوجيو الشبا  لمبكث عف
 .الككيـ
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ا ف  اخونة اقينرة الككمة  كد  ىـ مفاىيـ عمـ النفس اإلنجاب  الت  نالت إىتماما متزاند دوتع 
متعػػػػدد اقبعػػػػاد  ف الككمػػػػة مفيػػػػوـ ويتفق العدند مف الباكثنف عم   اقيةؽنفس عمـ ف  مجاؿ 
بأنيا  درة عامية عامة لدمت الذكاح مم اقيةؽ،   (Wang & Zheng ,2012)عرفيػا ىػذا و 

بتوجيو مف الضمنر والدافم  وتساعد اقفراد عمى التررؼ وتكتس  مف يةؿ اليبرة والممارسة
الركي ، وتطبنق الذكاح لفيـ وكم المشكةت المعادة الت  تواجييـ والتورم إلى كموؿ مبتكرة 

وتعتبر الككمة دالة لمعمر .وتستمد الككمة مف المعرفة  وفعالة، وتمنم إلى تعزيز الينر العاـ
العامية واالجتماعية والعاطفية  تطم  النمو المستمر ف  النواك وت  عمى  شكاؿ النمو اإلنسان و 

إل واقية ية   .) Jaltema  , (2002يةاليانن ينر معارؼالب ماـلوا 

إل  ارتباط الككمة بالعدند مف اليرا ص النفسية اإلنجابية مثم  ) Barone ,2013 (ويشنر 
 وة الشيرية والفيـ االستثنا   والنزاىة و وة اقنا والنضت، والككـ اقية   الركي   وميارات 

ويري الككمة كمزيت مف المعرفة وتتضمف )فيـ الكياة ،  عامم مم اخيريف، ومواجية الامقالت
اة(، والتأمم )الادرة واالستعداد لمنظر ف  الظواىر واقكداث مف وجية والريبة ف  معرفة الكاي

خيريف( والككمة ى  نضت  دراتنا المعرفية اوالعاطفة )التعاطف والركمة وك   نظر ميتمفة(،
)Gasper& كما يشنر   الادرة عم  التكنف مم الكياة.الفرد  واإلنفعالية والسموكية مما يعط 

2006 ),Bramesfeld   إل  إعتماد الككمة عم  المعرفة المفاىيمية الت  نتـ استدعاعىا ف
ممنزة لوجود شيرية متكاممة ، وتكوي الدافعية جانبنف ميمنف الجان   الدافعية الت  تعد سمة

 Action( وتستيدـ لإلشارة إل  نبضات العمم   Wantاقوؿ نتميص ف  كممة ) تريد 
Impulses  تياذ  رار لذلؾ نكو عمم معنف والجان  الثان  كنف تتكوؿ كممة  ريد إل  فعم وا 

 فالككمة والدافعية مجاال يربا لدراسات جدندة ف  مجاؿ عمـ النفس التربوي .

 The heart ofإل   ف الككمة ى    م   التعمػيـ اقية ػ   )  ,(Jaltema2002ويشنر 
moral education   كنػػػػث نجػػػػ   ف نتضػػػػمف  ي برنػػػػامت  ية ػػػػ   الفيػػػػـ المعرفػػػػ  والػػػػوع

فالككمة تساعد الفػرد عمػ  فيػـ ذاتػو   Wisdomوالككمة  awareness Emotionalاإلنفعال  
رادة تنفنػػذ ىػػذه الاػػرارات قنيػػا تجعػػم الفػػرد يضػػم الاػػيـ  وفيػػـ اخيػػريف والتورػػم لاػػرارت  ية يػػة وا 
اقية ية ف  مرتبة  عم  مف الايـ اقيري ، فالككمة  كثر عماا مف مجرد المعرفة فيػ  تتضػمف 

والكياتيػة التػ  تجعػػم الفػرد  ػادرا عمػػ   داح دوره المجتمعػ  ومسػػ ولياتو   يضػا الميػارات الشيرػػية
تتضمف تمؾ الميارات الكياتية ف  إطار   Moral lifeتجاه ذاتو وتجاه اخيريف فالكياة اقية ية 

http://search.proquest.com.ugrade1.eul.edu.eg:2048/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Jaltema,+Elaine+Sheridan/$N?accountid=37552
http://search.proquest.com.ugrade1.eul.edu.eg:2048/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Jaltema,+Elaine+Sheridan/$N?accountid=37552
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  ية ػػػػ  ولػػػػف نتػػػػأت  ذلػػػػؾ إال  ف تكػػػػوف لػػػػدي الفػػػػرد إرادة كايايػػػػة  ف يفعػػػػم رػػػػوابا نتماشػػػػ  مػػػػم
 . يةالمس وليات اإلجتماع

،  Good will وينطوي المكوف اقية   لمككمة عمى ثةثة عنارر ى  9 وجود كسف النية
رادة الفعم الت  تيدـ لت  نتيذىا وينبغ   ف تتاند اقفعاؿ ا ،والتررؼ اقية   ،الرال  العاـ وا 

وينبغ   ف نترت  عمى الفعم الككيـ الذي لمفعم والمبادئ ووجود عوا   جندة  الشيص الككيـ
الت   وكمما زادت عنارر الينر ،تعزيز إنجاب  قنو نيدـ الرال  العاـنورف باقية ية 

ويعتبر التفكنر اقية      ) Zheng & Wang ,(2012ضمنيا الفعم، كمما كاف  كثر ككمةنت
نفتاح عم  التجار  وناد التررؼ واإلاقية   وطرؽ  ف  تطور الككمة فمم نمو التفكنر عامة

 التجار  الكياتية وكم المعضةت اقية ية كم ذلؾ ندعـ الككمة قنيا  شمم مف مجرد التفكنر

2001),supathi& Staudinger Pa (  ايتمف الباكثوف كوؿ ماىية الككمة فالبعض نراىا و
يعتاد  و،عامم مف عوامم الشيرية  إلنيا عم   نيا البعض اخيرينظر كيبرة معرفية، و 

 . (Narvaez ,2016)نمو لدنا وال يمكف ترور الككمة إال ف  إطار  ية    نيا  تيروف 

المعرفة  افعية تنفنذ الفعم فاد تكوف لديود الفرد تمن  ف الككمة  ) ,(Sternberg2013ويشنر 
الكافية لمككـ اقية   وكس  دوف إرادة الفعم وف  الوا م يكتاج الفرد تمؾ الدافعية ، فالطة  

مف  جم ميما كانوا نتمتعوف بمستوي مرتفم مف الذكاح والتعمـ يكتاجوف إل  المزيد مف الككمة  
اقيةؽ لذلؾ ننبغ   ف تكوف المعرفة بداية التعميـ وليس نيانتو فالايـ اقية ية ضرورية ولكنيا 
ينر كافية لمككمة وافتااد الككمة نعدي النتياكات  ية ية كبنرة عم  سبنم المثاؿ يمكف لطال  

 انتكاؿ نص الكترون  ف  نارة زر واكدة .
 

وترتبط بالعدند مف اليرا ص  ، عم  مكوف  ية  نتض  مما سبق  ف الككمة تنطوي 
كنث  نيا تتضمف ميارات ، و نيا  كثر عماا مف مجرد المعرفة  ،العامية والشيرية اإلنجابية

جتماعية ، وكفاحات شيرية ، اقية   وىذا  عم  دافعية الفعمكم ىذه الجوان  ر ، وربما تعثوا 
كظ عم  معظـ شبا  الجامعة مف انفةت  ية   ف  ظم ما يةما تكاوؿ الدراسة الكالية بكثو 

و يم  ، يفتار إلرادة كاياية لفعم الروا  ، وف  ظم التادـ التادـ التكنولوج  الذي  بعد الغالبية 
 . العظم  مف الشبا  عف اإللتزاـ بالمعاننر المجتمعية ومراعاة الجان  االجتماع  اقية   

 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Sternberg%2C%20Robert%20J.%22%7C%7Csl~~rl','');
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 مشكمة الدراسة: 
يشنر العدند مف الباكثنف إل   ف الككمة تػعثر فػ  اقية يػة فالشيرػية الذكيػة نجػ   ف تتكامػم 
مثػم العدالػة  بالككمة الت  تعمم عم  إكداث توازف بنف ذكاح الفرد واجتماعياتػو و يمػو اقية يػة
رادتػػو نكػػو فعػػم الينػػر والرػػوا ،  وسػػموكو اقية ػػ   وتوافاػػو االجتمػػاع  والعاةنيػػة فػػ  الكيػػاة وا 
نمػػػا عميػػػو معرفػػػة كيفيػػػة تطبنػػػق ىػػػذه  ويػػػدرؾ الشػػػيص الككػػػيـ  ف المعرفػػػة لوكػػػدىا ليسػػػت كافيػػػة وا 
المعرفة ف  التورم لارارات  ية ية تتفق و يـ الفرد الشيرية و ػيـ الجماعػة فػالفرد الككػيـ نتسػـ 
بالػػػػػػػذكاح ولديػػػػػػػو رعيػػػػػػػة شيرػػػػػػػية كػػػػػػػوؿ ماىيػػػػػػػة المشػػػػػػػكةت المكيطػػػػػػػة وكيفيػػػػػػػة التعامػػػػػػػم معيػػػػػػػا  
(Sternberg, Reznitskaya & Jarvin (2007); Brown&Greene ,2009, 
Sternberg,2013,Roeber,2014) . 

 Pasupathi)دراسة وف  إطار العة ة بنف الككمة واقية ية  جريت العدند مف الدراسات مثم 
& Staudinger ,2001) إل  إسياـ الككمة بشكم موج  وداؿ إكرا يا ف   يا شارت نتا ج

االستدالؿ اقية   ، ووجود فروؽ دالة إكرا يا ف  كم مف الككمة واالستدالؿ اقية   وفاا 
والت  ىدفت العداد برنامت ثةث  اقبعاد لمتعمـ  (Jaltema,2002) دراسةو  لعمر.لمتغنر ا

 arvajal (Cاقية   نتضمف المعرفة وضبط االنفعاؿ والككمة ف  المدارس. وف  دراسة
Chartier, 2007) بنف الككمة واالستدالؿ اقية    نتا جيا إل  العة ة اإلرتباطية  شارت

وتبرز نتا ت ىذه الدراسة  ) e,2013Baron(دراسة ، و عننة مف طة  المركمة الثانوية  عم 
االنفعاؿ ( باعتبارىا معشرا  ويا قية يات الرعاية،  –التأمم  –المعرفة اقبعاد 9 الككمة )  ىمية

 )Roeber,2014(كما تورمت درسة و  وة اقنا ف  و ت متأير مف الكياة والتكيفات الناجكة. 
 ف التفكنر  إل  ) Yu, Alan,(2015 سةدراإل  إرتباط الككمة بالمعاننر اقية ية . وتورمت 

التأمم  الذي تنطوي عميو الككمة لو دور ف  التورم لارارت  ية ية مم توفر دافعية تطبيايا 
  وىو ما يارد بو الدافعية اقية ية  و إرادة الفعم .

ويةكظ عم  الدراسات الساباة ف  مجاؿ الككمة واقية ية ف  إطار عمـ النفس  نيا مكدودة 
بالريـ  ف  ىذا المجاؿ إال ف  إطار الدراسات الفمسفيةف  البن ة اقجنبية وال توجد دراسات عربية 
 مف  ىمية الككمة و بعادىا ف  اقية ية  .

بالدافعية اقية ية والبكث عف العوامم  ةتماـ الباكثرزت مشكمة الدراسة الكالية نتنجة اىبكما 
باة والدراسات السا يات النفسيةعماة لددبت، وبعد مراجعة مالت  تسيـ ف  تكفنز السموؾ اقية  

إل  مف التوجيات النظرية الت  تشنر  العدندوجود  ةالباكث تالكظ المتعماة بمتغنري الدراسة،
ف  مجاؿ اقيةؽ ويارة الدافعية اقية ية الت  تكفز الاياـ بالفعم  مستوى الككمة ىمية 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Sternberg%2C%20Robert%20J.%22%7C%7Csl~~rl','');
http://search.proquest.com.ugrade1.eul.edu.eg:2048/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Jaltema,+Elaine+Sheridan/$N?accountid=37552
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كما  ف البكث ف  مجاؿ اقيةؽ نج   ف نتجاوز الجان  التنموي ف  نظرية . اقية   
كولبرج ويتجو لمبكث لمتركنز عم  الجوان  الدافعية لمسموؾ اقية   واستراتنجيات تنفنذ اقككاـ 

 . )Tivnan, Kaplan, Crockett  & (2014ية   كما يشنر اقية ية واإلدراؾ اق

وف  كدود ما إطمعت عميو الباكثة توجد ندرة ف  الدراسات الت  تتناوؿ الدافعية اقية ية ف  
عة تيا بالككمة سواح ف  البن ة العربية  و اقجنبية بالريـ مف تواتر اقبكاث ف  مجاؿ الفمسفة 

لتكوف نواة لمدراسات التجريبية ف  مجاؿ التعمـ  العة ة بننيما فيـلذلؾ تكاوؿ الباكثة   ،
 .اقية   

 ى الككمة والدافعية اقية ية مف يةؿ السعاؿ الر يس التال 9 ما مستو وتتمثم مشكمة الدراسة 
 بعاد وىم يمكف التنبع بالدافعية اقية ية مف  ، وما العة ة بننيما؟ لدى عننة مف طمبة الجامعة

، وىم توجد فروؽ ذات داللة إكرا ية ف  كم مف الككمة والدافعية اقية ية الميتمفة مة الكك
 لذلؾ تتمثم مشكمة الدراسة ف  اقس مة التالية 9 تبعا لمتغنري الجنس والتيرص الدراس  ؟

 لدي طمبة الجامعة ؟ والدافعية اقية ية ما مستوي الككمة -1
 والدافعية اقية ية ؟ية بنف الككمة و بعادىا الفرعية ىم توجد عة ة إرتباط -6
 ؟تبعا لمتغنري الجنس والدافعية اقية ية الككمة تتبانف  بعادىم   -9
 التيرص الدراس  ؟ تبعا لمتغنر والدافعية اقية ية ىم تتبانف  بعاد الككمة -0
 ؟الككمةىم يمكف التنبع بالدرجة الكمية لمدافعية اقية ية مف يةؿ  بعاد  -5

 
 تيدؼ الدراسة الكالية إلى9أهداف الدراسة: 

 الجامعة.الكشف عف مستوي الككمة والدافعية اقية ية لدي طة   -1
الكشف عف العة ة بنف الككمة و بعادىا والدافعية اقية ية كأكد  ىـ مكركات السموؾ  -6

 اقية  .
ف  الككمة والدافعية  الدراس  (رافية ) الجنس والتيرص معرفة تأثنر المتغنرات الديموي -9

 .اقية ية 
 الكشف عف إمكانية التنبع بالدافعية اقية ية مف الككمة و بعادىا الميتمفة .  -0
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 9ما نم  تتكدد  ىمية الدراسة فيأهمية الدراسة : 
 .  ف  اقية ية ميمةالمتغنرات ال كأكدالككمة  لااح الضوح عم  متغنرإ  -1
المتغنر ف  البن ة العربية مم اقية ية ف  إطار عمـ النفس التربوي لـ نتـ دراسة ىذا  -6

 وليس الفمسفة .
جريبية ف  مجاؿ التعمـ اقية   فاد تادـ الدراسة الكالية ونتا جيا  ساسا لمدراسات الت -9

 .  (Narfaez,2016)تكدث نامة نوعية ف  ىذا اإلطار 
 رر الفاعم لمسموؾ اقكثر  ية ية .متغنر الدافعية اقية ية العنلااح الضوح عم  إ -0

 
 :Definition of Terms مصطمحات الدراسة

  9Wisdom الحكمة
 وتتمثم ف  9  وسموكية اجتماعية وانفعاليةمعرفية و  عادا نتضمف  بشير  كوف م

دراكو لمنظر لماضػايا تعرؼ بو   Self Knowledgeمعرفة الذات  - مدي معرفة الشيص وا 
دراكو لمرالكو اليارة   تووتكدند نااط الاػوة والضػعف فػ  شيرػنالميتمفة ف  الكياة وا 

تتسػػػػـ المعرفػػػػة الذاتيػػػػة بأرػػػػالة الشيرػػػػية واالكتفػػػػاا برػػػػد يا فػػػػ  ميتمػػػػف السػػػػيا ات و 
 المجتمعية .

الفػػرد عمػػ  ضػػبط مػػدي  ػػدرة ب ويعػػرؼ  ManagementEmotionalإدارة اإلنفعػػاالت  -
 انفعاالتو ف  الموا ف الرعبة والتعامم مم الضغوط بفعالية .

ويرػف ىػذا البعػد التعامػم مػم اخيػريف بػاكتراـ وتاػدنر ومسػاعدتيـ  Altruism اإلنثػار  -
تممػػػس اكتياجػػػاتيـ ويػػػرد معيػػػـ والتفػػػاوض معيػػػـ عنػػػد الكاجػػػة و والػػػتعمـ مػػػنيـ والتعػػػاطف 

 اعتباراىـ .
ويرػػػف ىػػػذا البعػػػد التػػػأثنر فػػػ    Inspirational Engagementالمشػػػاركة المميمػػػة  -

يػػو ثاػػة فػػ   دراتػػو وياػػدـ داخيػػريف وا عطػػاح النرػػا   ليػػـ و ف يكػػوف  ػػدوة ليػػـ وشػػجاعا ول
 الكجت و ف يكوف مستعدا لمواجية الموا ف الطار ة وفق يطة مسباة . 

معرفػػػة الفػػػرد بػػػأف ىنػػػاؾ طر ػػػا ميتمفػػػة لمنظػػػر فػػػ   ويعنػػػ  Judgmentإرػػػدار اقككػػػاـ  -
وجيػػػات النظػػػر  بػػػار ضػػػية مػػػا عنػػػد إتيػػػاذ  ػػػرار بشػػػأنيا وعمػػػ  الفػػػرد  ف يأيػػػذ بعػػػنف اإلعت

فضػػة عػػف تػػأثنر يبػػرات الشػػيص ذاتػػو ويتسػػـ الفػػرد الككػػيـ  الميتمفػػة مػػم مراعػػاة السػػياؽ
 بكدة اإلدراؾ .
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والعػالـ الطبيعػ  والمعػارؼ  ي البشػر  التػرابطإلػ   شػنرتو  Life knowledgeالكيػاة  رفةمع -
واقفكػػػار والاػػػدرة عمػػػ  فيػػػـ المعػػػان  واقسػػػ مة العمياػػػة لمكيػػػاة والوجػػػود ويتمنػػػز ىػػػذا البعػػػد 
بالاػػػدرة عمػػػ  فيػػػـ الاضػػػايا المكوريػػػة و ف نجػػػد الفػػػرد ميرجػػػا فػػػ  الاضػػػايا الكرجػػػة وفيػػػـ 

 الكاا ق الكياتية .
دارتيػػا والمسػػػ وليات ل تشػػػنرو   life Skillsالميػػارات الكياتيػػة  - ميػػارات لعػػ  اقدوار وا 

 Practicalالنوميػػة المتعػػددة عمػػ  نكػػو فعػػاؿ فالميػػارات الكياتيػػة ىػػ  الكفػػاحة العمميػػة 
Competence . ف  كم المشكةت ف  سيا يا 

  لمسػػتمرريبػػة الفػػرد فػػ  الػػتعمـ ال ويشػػنر Willingness to Learnاالسػػتعداد لمػػتعمـ  -
 Learning fromفالككمة تنمو كننما ندرؾ الفرد  ف مفتاح التعمـ ىو التعمـ مف الكياة 

Life   وف  المركمة الجامعية يكاوؿ اقفراد تطبنق ما تعمموه دايم ويارج الكػـر الجػامع
فػػػ  كيػػػاتيـ ، والشػػػيص ذاتػػػو ىػػػو مكػػػور تطػػػور الككمػػػة مػػػف يػػػةؿ توجيػػػو نكػػػو الػػػتعمـ 

 .)Brown & Greene, 200( 9ريف واليبرات والتفاعم مم اخي
 وتعرؼ الككمة إجرا يا بالدرجة الت  يكرم عمنيا الفرد ف  ماياس تطور الككمػة المسػتيدـ 

 نػو  و سػامة عبدالمجنػد عػةح الػدنف  ترجمػوو  (Brown & Greene ,2006) مػف إعػداد
 إل  العربية. ( 6419)

 
 Moral Motivation 9 الدافعية األخالقية

والػذي يشػنر لمدافعيػة اقية يػة عمػ   (Kaplan & Tivnan, 2014)الباكثػة تعريػف  وتتبنػ  
كػػو  نيػػا عمميػػة دنناميػػة لمتفاعػػم بػػنف المعرفػػة واإلنفعػػاؿ وتػػعدي لمككػػـ اقية ػػ  وتكفنػػز الػػذات ن

 السموؾ الذي نتسـ باقية ية .
وتعرؼ الدافعية اقية ية إجرا يا بالدرجة الت  يكرم عمنيا الفرد ف  ماياس الدافعية اقية يػة  

 الباكثة .ترجمة  (Kaplan, & Tivnan, 2014)مف إعداد 
 

   Delimitations of the Studyحدود الدراسة 
العاـ  ف ببنيا كمية التربية طة  وطالبات  عننة مف ا تررت كدود الدراسة الكالية عم 

( طالبا وطالبة وعم  ماياس الككمة والدافعية  044، وعددىـ ) (ـ 6412/  6412 )الدراس 
 .اقية ية المستيدمنف ف  الدراسة الكالية 
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 :  Wisdomالحكمة أوًلا
فػػ  كتابػػػو الكػػريـ ) نػػػعت  يػػر التػػراث العربػػػ  واإلسػػةم  بتنػػػاوؿ الككمػػة كنػػػث ياػػوؿ   تعػػػال  ز 

  ( )الباػرة اخيػة الككمة مف يشاح ومف نعت الككمة فاد  وت  ينرا كثنرا وما نذكر إال  ولو اقلبا
كمػػا كانػػت الككمػػة موضػػوعا مركزيػػا فػػ  الفمسػػفات الاديمػػة ال سػػيما فيمػػا نتعمػػق  ( . 623ر ػػـ / 

وظمت البكوث العممية فػ  الككمػة بالدنف والفمسفة بند  نو لـ يكف موضوعا ر يسيا لمبكث العمم  
جتمػاع  يارػة فػ  السػياؽ اإلعمػ  التفكنػر والسػموؾ  ركزتو س مكدودة جدا يارة ف  عمـ النف

استندت اقعماؿ النفسية ف  الككمة يالبا إل  تكميةت تارييية وفمسفية تعود إل   ػروف مضػت و 
(Beimorghi,Hariri&  Babalhavaej, 2017).  

 
تعػػزز بعضػػيا الػػبعض ويعػػرؼ  اقبعػػاديػـو متعػػدد  ف الككمػػة مف فػػ كثنف البػػاىنػاؾ إتفػػاؽ بػػنف و  

(Ardelt,2003)   اليبػػػرة فػػػ  سػػػموؾ شػػػكاؿ اقداح المعرفػػػ  المتاػػػدـ  و شػػػكم مػػػف  الككمػػػة بأنيػػػا
واخيػػػػػػػػريف وكػػػػػػػػبيـ والتعػػػػػػػػاطف معيػػػػػػػػـ بالػػػػػػػػذات  والػػػػػػػػوع   و فػػػػػػػػف االسػػػػػػػػتجوا ومعنػػػػػػػػى الكيػػػػػػػػاة

تضػػػػمف االستبرػػػػار كمػػػػة  كػػػػد  شػػػػكاؿ اقداح النمػػػػوذج  وت ف الك ) ,(Sternberg2013ويػػػػري .
ردار  ككاـ   ركيكة لمشكةت كياتية رعبة .والمعرفة بالذات واخيريف وا 

 
تشمم  عة ة تكاممية بنف يرا ص متنوعة وعادة ما تعبر الككمة عف يارية فردية تنشأ عف  

و ػػػد نيسػػػر نمػػػو  ات متدايمػػػة بػػػنف الشيرػػػية والمعرفػػػة ػػػدرات عاميػػػة، ويرػػػا ص شيرػػػية، و ػػػدر 
الادرات العامية تطور الككمة مف يةؿ السماح بدمت جوان   و  نواع ميتمفة مف المعارؼ، ومػف 

لذلؾ تتضمف برامت تنمية الككمة ، يةؿ تسينم نمو الفيـ االية   والادرة عمى إردار اقككاـ
ت وتفيػػـ اخيػػريف التفكنر واالستبرػػار وضػػبط االنفعػػاالبػػد مػػف اقبعػػاد مثػػم التأمػػم والػػوع  العدنػػ

) ,Phusophaوايتيػػػػػػػػػػػػػػػار البػػػػػػػػػػػػػػػدا م الرػػػػػػػػػػػػػػػكيكة فػػػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػػػم المشػػػػػػػػػػػػػػػكةت 
2015).Saenubon,  Sathapornwong,  

المعرفػة المتراكمػة والػتعمـ المػنظـ ، الككمػة عمػ   نيػا إلػ   )et al., Beimorghi(2017ويشنر 
والككػػػـ بػػػنف الينػػػر والشػػػر ، والاػػػدرة عمػػػ  كػػػم المشػػػكةت وفيػػػـ مبػػػاديح العاػػػم وتػػػوفنر الرػػػكة 

 & Wang)  ػػدـ كمػػا  .ار  فضػػم نمػػط لمكيػػاة والعاةنيػػةاالجتماعيػػة لممجتمػػم البشػػري ، وايتيػػ
Zheng ,2012) ككمػة مكاح واقيػةؽ كمكػوننف لدمػت الػذفيومػا جدنػدا لدراسػة الككمػة  كنػث م

فاا ليذا التوجو الادرة العامية الت  تجمم بنف الذكاح مم الفضنمة اقية ية ف  عممية لذلؾ في  و و 
الفػرد  ػادرا عمػى الترػرؼ بككمػة ويمكػف  رػب سي تكامػم ذلؾ الاكتسا  المعرفة والعمم. ونظػرا لػ

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Sternberg%2C%20Robert%20J.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Phusopha%2C%20Janphen%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Phusopha%2C%20Janphen%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Saenubon%2C%20Khanchit%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Sathapornwong%2C%20Patananusorn%22%7C%7Csl~~rl','');
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ورف ىذا السموؾ بأنو  ية   ، وفاا لممعاننر اقية ية كما  ف الفرد يكوف  ػادرا عمػ  التورػم 
 إلى اقككاـ الركيكة لممشكةت الت  نواجييا.

 
عبػارة عػف نظػاـ معرفػ  ليبػرة الفػرد يسػتيدمو فػ   نيػا  إلػ  شػنرتتعريفػات تامنديػة لمككمػة ىناؾ و 

، كمػا )et al.,2015) Phusopha مػ  معمومػات معاػدة وينػر ياننيػة مشػكةت تنطػوي ع كػم
بأنيػا تطبنػق لمػذكاح واالبػداع واالبتكػار والمعرفػة لتكانػق  ( Sternberg et al.,2007)يعرفيػا 

ويػػم مػػم عػػدـ تغافػػم التػػوازف بػػنف العة ػػات الشيرػػية والمرػػال  العامػػة عمػػ  المػػدي الارػػنر والط
(  إلػ   ف الككمػة تتضػمف فيػـ  6412،نوسف  طام  ومنػ   بػونعيـ )ويشنر   ة .الايـ اقية ي

م مف اقيةؽ والايـ وتطبنق ذلػؾ لتعزيػز السػعادة والرفاىيػة الرورة الكبنرة لمكياة وتعن  كذلؾ بك
بأنيػا العاةنيػة فػ  العة ػات  ( Roeber,2014 )ويعرفيػا  ف  الكياة لكم مف الذات واخيريف .

 .الكياتية وفيـ الرال  العاـ لممجتمم بأكممو وتانيـ الكجت والكوار والتعايش مم المجتمم 
 

 خصائص الحكمة :
 ف الككمػة مفيػوـ معاػد نػدمت المعرفػة والشيرػية إلػ   Bergsma & Ardelt) (2012,ويشػنر

اع  السػموكيات االجتماعيػة، ورػنم الاػرار االجتمػو  الموا ػف والعام واقيةؽ وتتضػمف الككمػة 9
الػػتفيـ الػػذات ، والتسػػام  والتعامػػم مػػم عػػدـ و والتػػوازف العػػاطف  التفكنػػر المعرفػػة العمميػػة لمكيػػاة، و 
وبعػػض تكػػامة ليرػػا ص الشيرػػية والنػػواك  المعرفيػػة،  لػػذلؾ تعتبػػر الككمػػة الغمػػوضو اػػنف الي

لػػػذات والريبػػػة فػػػ  معرفػػػة إدراؾ اويتضػػػمف البعػػػد المعرفػػػ  لمككمػػػة  ،الاػػػيـ اقية يػػػة مثػػػم الركمػػػة
فيمػا  مظػواىر واقكػداث وال سػيمال قنػعمالفيػـ التياذ  رارات ككيمة تورػف باقية يػة و ا  الكاياة و 

كمػػػػا نتضػػػػمف البعػػػػد الشيرػػػػ  لمككمػػػػة التعػػػػاطف وفيػػػػـ الػػػػدوافم   اإلجتماعيػػػػةنتعمػػػػق بالمسػػػػا م 
 .ة والك  والسعادت والسموؾ و مم المشاعر السمبية واإلنفعاال

 
والتكامػػػم بػػػبف وتتمنػػػز الككمػػػة بعػػػدد مػػػف اليرػػػا ص و الممنػػػزات منيػػػا 9 الكفػػػاحة اإلجتماعيػػػة ، 

تياذ الارارات إالادرة عمى و  المتعماة لدمور المعرفةو الجوان  المعرفية والوجدانية والتفكنر العمنق 
والوجدانيػة  معرفػة الشػيص لذاتػو و دراتػو و إمكانياتػو الماديػة والبدنيػة والعاميػة و  ردار اقككاـو إ

السػػع  إلػػى إرسػػاح و  والاػػواننف االجتماعيػػة العػػرؼ،  و دننوالػػ وااللتػػزاـ اقية ػػ  والمعرفيػػة وسػػموكو
 )et al., Beimorghi (2017ويشنر  )Zheng & Wang ,,  (2012  واعد السمـ االجتماع 

نتمنػز بػاليبرة  فػالفرد الككػيـ   Social Healthجتماعيػة لمفػرد الرػكة اإل فػ  مػةإل  تػأثنر الكك
والمعرفة واإلستعداد لمتعمـ ، واستيداـ يبراتو ف  كم المشػكةت االجتماعيػة مػتفيـ لييػريف لديػو 

 .جندةعة ات اجتماعية 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Phusopha%2C%20Janphen%22%7C%7Csl~~rl','');
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معظـ البيانات الت  تـ التورم إلنيا مف يةؿ اسػتطةعات الػر ي والماػابةت الشيرػية  تشنرو  
إلػػػى  ف اقفػػػراد ننظػػػروف إلػػػى الككمػػػة كمكػػػوف منفرػػػم، نتػػػدايم مػػػم الػػػذكاح، لكنػػػو نيتمػػػف عنػػػو. 
فالذكاح واإلبداع ُيعنياف بالجوان  المعرفية )الذىنية( ف  المااـ اقوؿ بننمػا تيػتـ الككمػة بالجوانػ  

        معرفيػػػة والوجدانيػػػػة والمنظػػػور الشػػػػامم لممعرفػػػة باإلضػػػػافة إلػػػى التوجػػػػو وااللتػػػزاـ اقية ػػػػ  فنيػػػػاال
التفكنر الككيـ نتضمف الادرة عمى استيداـ كم ٍّ مف معرفػة الفػرد وذكا ػو و درتػو عمػى اإلبػداع فػ  و 

ة اخيػػػريف سػػػبنم تكانػػػق الرػػػال  العػػػاـ وىػػػذا بتكانػػػق التػػػوازف بػػػنف منفعػػػة الفػػػرد الشيرػػػية ومنفعػػػ
  )Jaltema(2002, والمجتمم بأكممو مػف يػةؿ تبنػ   ػيـ  ية يػة عمػى المػدى الارػنر والطويػم

فػػػػػإف الػػػػػذكاح نيتمػػػػػف عػػػػػف الككمػػػػػة فالػػػػػذكاح نػػػػػوفر المعرفػػػػػة  (Jeste&Harris,2010)ووفاػػػػػا ؿ 
اقساسية إلنجاز المياـ لدعـ الكياة النومية لمذات واخيريف ف  كػنف  ف الككمػة تشػمم المعػارؼ 

ردار اقككاـ والمرونة ف  كم المشكةت الر يسية مف  جم الرال  العاـ   .وا 

ىـ ما يمنز الككمة  نيا ترجمة   لمفرد و رفية والشيرية والسموكية وتايـ الككمة النواك  المع
    تمكنو مف فيـ اقمور معطيات متجددةد لمككيـ  ف تكوف لديو معمومات و ليبرات الفرد ، فةب

الككيـ ال يفترض ف ،استنتاجات عامة  وكيفية عمم اقشياح،  بم  ف يادـ عمى إردار  ككاـ و 
بالتعرؼ بم ىو شغوؼ  ر  التعبنري يمارس فيو ككمتو لو  ف يكوف جاىة ف  المجاؿ الذ

تكويف فيـ اقمور و ل المعارؼ الساباةوالتد نق فنيا وربطيا باليبرات و  عمى المعمومات الجدندة
يص المعرفة ليست كافية ليكوف الش ويسع  دا ما نكو موا ف عاةنية ، كما  ف رورة متكاممة

دراؾ  ف الكاياة كي  ميـ  يضايايا ف  سيا يا الركيفية تطبككيما فإدراؾ نسبية المعرفة و  ، وا 
 درة عمى فيـ اقمور مف فيذا اقمر يعط  اتساعا لمرعية و ثر مف زاوية، يمكف فيميا مف  ك
عدـ التعر  لتفسنر يص الككيـ يستطيم تكمم الغموض، و كما  ف الش، منظور  كثر  ية ية 

 .(Pasupathi & Staudinger ,2001)د  نو التفسنر الوكند  و الشا مما لمجر 

 9 ًلتجاهات النظرية لدراسة الحكمةا

ف  اقد  النفس  التربوي الياص بالككمة عدة اتجاىات نظرية كاولت تفسنر  ةجد الباكثت
 ، عم  ورف كم  Explicit theories of wisdom وتركز النظريات الرريكة لمككمةالمفيـو

كيفية اكتسابيا وكدودىا وكيفية كم و فة مف بنية واليرا ص الممنزة المرتبطة بالتفكنر والمعر 
النضت الشير  وتطور   ما النظريات الضمنية فتركز عم المشكةت واقداح المعرف  لمفرد ،  
يرا ص الشيص الككيـ مثم الذكاح واالبتكار واإلدراؾ  و  وة اقنا والتكامم االنفعال  المعرف  

 .((Baltes & Kunzmann, 2004; Carvajal Chartier, 2007واليمق وينرىا 

http://search.proquest.com.ugrade1.eul.edu.eg:2048/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Jaltema,+Elaine+Sheridan/$N?accountid=37552
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ويمثمو  ف  الككمة   (Berlin)نموذج  الت  تنتم  لمتوجينف ما نم  9  ومف  برز ىذه النماذج
وتنظر ىذه المجموعة إلى (Baltes,1993) مجموعة مف العمماح تأثروا بآراح بياجيو وعمى ر سيـ

الواسعة عف الككمة عمى  نيا شكم مف  شكاؿ اقداح المعرف  المتادـ، وتتضمف المعرفة 
كما  دـ  .الكاا ق، وفيـ مجريات الكياة، والفروؽ بنف الايـ، واقىداؼ واقولويات

)Sternberg,1995(  كنث نراىا تطبنق المعرفة الضمنية نظرية التوازف ف  الككمةTacit 
Knowledge  والايـ نكو تكانق الينر المشترؾ لمفرد والجماعة وتعمم الككمة عم  التوازف بنف

تطبنق لمذكاح واإلبداع  عمى  نيا ويراىاامات الفرد الشيرية واالجتماعية والتكنف مم الكياة اىتم
والمعرفة مف  جم تكانق الفضنمة، ويكوف ذلؾ عف طريق إنجاد التوازف بنف مرال  الفرد 
الشيرية، ومرال  اخيريف، ومرال  الجماعات والمعسسات عمى المدى الاري  والبعند مف 

واالستراتنجيات، يةؿ التكنف مم البن ة  و تشكمنيا  و ايتيارىا وفق معاننر المعرفة، والعمميات 
   .)5,200Sternberg( والككـ عمى اقشياح، والشيرية والدافعية، والسياؽ البن   المكيط

بػػنف المعرفػػة  تكػػامة اىػػانر  كنػػثالككمػػة مػػف الناكيػػة اإلدراكيػػة  ) (Ardelt,2003نمػػوذج  وياػػيس
)الكاياػػة والبرػػنرة المكتسػػبة والػػوع  لمعة ػػات دايػػم الشػػيص وبػػنف اقشػػياص(،والتأمم )إدراؾ 
الظػػاىرة واقكػػداث مػػف وجيػػات نظػػر متعػػددة واالنيػػراط فػػ  الفكػػص الػػذات  تطػػوير الػػوع  الػػذات  

 الباكػػث وجمػػموالبرػػنرة الذاتيػػة(، والعاطفػػة )الكػػ  الػػركيـ والامػػق مػػف  جػػم رفاىيػػة اخيػػريف(. ، 
البيانات الكمية والنوعية عمى  ساس الماابةت مم عننة مف  كبار السف ، اليتبار رػدؽ وثبػات 

مايػاس لمككمػة لكبػار السػف نتضػمف ثةثػة  بعػاد  (Ardelt,2003) طػورو االيتبار ثةث  اقبعاد 
فيػػو نمػػوذج  (Kramer,2000) جا نمػػوذ مػػاالنفعػػاؿ (.  –التأمػػم  –لايػػاس الككمػػة ) المعرفػػة 

سػػداح النرػػ   يمػػزج بػػنف المعرفػػ  والعػػاطف ، ويػػرى  ف وظػػا ف الككمػػة ىػػ 9 كػػم المشػػكةت، وا 
جراح مراجعة لمكياة، والتفكنر الروكان ، والكوار لكم التنا ضات  لييريف، والعمم االجتماع ، وا 

 .الموجودة ف  كياة اقفراد والجماعات 
 

لمككمػػة الػػذي تتضػػمف فػػ   (Brown,2004)مايػػاس  ) GreenBrown &2009,( طػػوركمػػا 
 –والمعرفػػة الكياتيػػة  –والككػػـ  –وفيػػـ اخيػػريف  –رػػورتو اقولػػ  سػػتة  بعػػاد ى )معرفػػة الػػذات 

واالستعداد لمتعمـ ( ، وتػـ تعدنمػو لترػب  الككمػة تتكػوف مػف ثمانيػة  بعػاد وىػ   –وميارات الكياة 
 –والككػػػـ  –( Leardshipالايػػػادة و  -Altruismوفيػػػـ اخيػػػريف ويشػػػمم)اإلنثار –)معرفػػػة الػػػذات 
واالسػتعداد  –( وميارات الكياة وتشػمم )ميػارات الكيػاة ، والضػبط االنفعػال   –والمعرفة الكياتية 

تبنػػت الباكثػػة الكاليػػة ىػػذا النمػػوذج إلرتبػػاط  بعػػاد الككمػػة فػػ  ىػػذا النمػػوذج بالدافعيػػة و  ، لمػػتعمـ 
ومعظػػـ الدراسػػات الكدنثػػة التػػ  اىتمػػت بايػػاس الككمػػة تكػػاوؿ تورػػنف وفيػػـ  بعػػاد  اقية يػػة .
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أمػػم تفعاليػػة واالجتماعيػػة واقية يػػة والنز  كثػػر عمػػ  النػػواك  المعرفيػػة واإلالككمػػة الميتمفػػة وتركػػ
)Brown ف  عمـ الػنفس شػمولية الماػانيس لدبعػاد الميتمفػة لمككمػة  وتكاوؿ الدراسات التجريبية

) ,2009Green&  ، 2003و ػػد  ػػاـ),(Webster عػػداد مايػػاس تاريػػر ذاتػػ  لايػػاس الككمػػة إب
( سػنة وتتضػمف الككمػة يمسػة  بعػاد ىػ  اليبػرة  21 -66عم  عننات تتػراوح  عمارىػا مػا بػنف )

واإلنفعاالت والذكريات واإلنفتاح والفكاىة إال  ف الماياس لـ نيضم لمزيػد مػف البكػث ولػـ نوضػ  
 الفكاىة كأكد  بعاد الككمة .  الباكث لماذا  درج

 Moral Motivationثانيا الدافعية األخالقية 

 الذاتية والمرال  المينيػة وينرىػا،ف رنم الارار اقية   يشمم يالبًا رراع بنف المرمكة إ
ى استجابة وجدانية تماا ية ولكف لإف تعدي  ف المرمكة الذاتية يمكف  ى إلبعض الباكثنف  شنروي
ذا كاف ىناؾ رراع فمف المكتمػم  ف تفػوز المرػمكة الذاتيػة قف  رػوليا  وليػة ومرتبطػة بالباػاح إ

لػى رػراعات المرػال  والسػموكيات إليػا تػأثنر عمػى المعالجػة المعديػة لذلؾ فػاف المرػمكة الذاتيػة 
  .(Dunbar,2005) الغنر  ية ية

واضػػكا عنػػدما تكػػم الاػػيـ الارػػور فػػ  الػػدوافم يكػػوف إلػػ   (Bebeau, 2002) كمػػا يشػػنر
 والدافعيػػػػة ات مكػػػػم االىتمػػػػاـ بفعػػػػم مػػػػاىو رػػػػوا الشيرػػػػية مثػػػػم تكانػػػػق الػػػػذات  و كمايػػػػة الػػػػذ

 ;Young&Durwin,2013; Walker & Frimer,2015) كػػز كػػم مػػفاقية يػػة كمػػا نر 
(Silfver-Kuhalampia, Figueiredob ,Sortheixa&Fontainec , 2015)   عمػ  فكػرة

الذاتية ماابم تعزيز مرال  اخيػريف ويتمثػم الجانػ  التكفنػزي لمسػموؾ اقية ػ  تعزيز المرال  
عػػة باعتبارىػػا مكمػػم لذاتيػػة الفػػرد  فػػ  الدافعيػػة اقية يػػة النابعػػة مػػف ذات الفػػرد التػػ  تنظػػر لمجما

كمػا  ف رػورة الػذات  مػاـ  عاالت الت  تكفػز الػدافم اقية ػ مشاعر اليجم مف  كثر اإلنفلؾ فلذ
  .ندفم الفرد لماياـ بالفعم اقية    اخيريف

فػػالارارات اليمايػػة   ة بالماارنػػة مػػم الاػػيـ المنافسػػةوالدافعيػػة اقية يػػة ىػػى  ىػػـ معطػػى لماػػيـ اليمايػػ
تتطم  يالبا ايتيار بنف  يـ متنافسة كنث تتعمق بالاياـ بما ىو  ية   بغػض النظػر عمػا تمميػو 

 فعاؿ ميتمفة ترجم لنوع اإليتيار الايمى الذى نتعرض الايـ اقيرى، فيمكف  ف يكوف ىناؾ ردود 
كػػذلؾ  ياػػرره الفػػرد مػػف فعػػم يػػةؿ المو ػػف فيمػػالػػو الفػػرد فايمػػة مثػػم التابػػم اإلجتمػػاعى ربمػػا تػػعثر 

فيػى التػى تكػدد إذا كانػت الاػيـ اليمايػة تعطػى  سػباية عػف الاػيـ  ميمادافعية الفرد ىنا دورا  عديت
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تكانػق و اقمػف المػادى، و الشػرعية، و التفوؽ المينى، و اقيرى مثم الكساسية لممشكةت السياسية، 
تانيمػػا لميطػػوات المتنوعػػة لمكػػدث   يشػػممو كمايػػة المنظمػػة التػػى ننتمػػى إلنيػػا الشػػيص و الػػذات، 

ف وعة تيا بالايـ اليماية وتأثنرىا عمى الفعم. وفى بعػض اقكيػاف االيتيػار لمبػدنم اليماػى نتضػم
 تضكية بالمركمة الشيرية 

 (Rest, Bebeau, Narvaez, 1999; Welfel, 2002; Morton 

Worthley,Testerman, & Mahoney,2006). 

 

وعندما نتكدث الفةسفة عف الدافعية اقية ية فإف الظاىرة اقساسية التى يسعوف لفيميا ىى مػا 
فػس النمػو لمسموؾ اقية ػ ، وفػى عمػـ نإذا كاف الككـ اقية   لمشيص نثنر دافعنتو لمتررؼ 

الدافعيػػة اقية يػػة بػػدايم نمػػوذج الجػػانى السػػعند وىػػذا المػػديم نػػربط بػػنف  تػػـ إجػػراح بكػػوث كػػوؿ 
يعػػازىـ لممشػاعر، يارػػة  المػدركات اقية يػػة لدطفػاؿ ) ى فيػػـ الااعػدة واالسػػتدالؿ اقية ػ ( وا 

وتابػػػم إلػػػى  ف الشػػػيص الميطػػػىح  ػػػد اسػػػتديم  و شػػػارتفػػػى كػػػاالت ميالفػػػة الااعػػػدة اقية يػػػة 
و د  شار مجموعة مف الباكثنف إلى  ف عزو اقطفػاؿ لإلنفعػاالت فػى  رةكية الااعدة اقية ية

إذا ركػػزوا  مػػةيمف اقية ػػ  يعتبرىػػا اقطفػػاؿ ميمػػة الجػػانى السػػعند توضػػ   ى ناكيػػة مػػف المو ػػ
وة عمػػى وعػػة يعػػاز مشػػاعر إنجابيػػة لػػووف باعمػػى تكانػػق اقىػػداؼ الشيرػػية لمجػػانى، فػػإنيـ ياومػػ

مف يةؿ ميالفة الااعدة سوؼ  ونشاعر باىتمامات تتعمق بالسعادة قذلؾ، نبرز اقطفاؿ تمؾ الم
 ىدافػػو إذا ركػػز اقطفػػاؿ عمػػى رػػةكية الااعػػدة  ) الميطػػأ مػػف الناكيػػة اقية يػػة ( يكاػػق الجػػانى

لمجػانى كنتنجػة لميالفػة الااعػدة ويبػرروف  اقية ية، فإنيـ ياوموف بعزو مشاعر سمبية ) ية ية(
السمبى لمجانى   Emotional Attributionsىذا باىتمامات  دبية  و ينرية. إف العزو الوجدانى 

والتػػػى تكػػػوف مناسػػػبة  ية يػػػا وتاابػػػم اسػػػتدالؿ  ية ػػػ   و تعػػػاطفى يمكػػػف  ف ننظػػػر ليػػػا كمعشػػػر 
لمدافعيػػػة اقية يػػػة لدطفػػػاؿ ومػػػم ذلػػػؾ إذا بػػػرر اقطفػػػاؿ عػػػزو اإلنفعػػػاالت السػػػمبية بػػػاليوؼ مػػػف 

  لذلؾ مف نما يعبر عف يوؼ مف العااا  عاؿ ال يعبر عف دافعية  ية ية و العاا  فإف عزو اإلنف
)  ,Maltiالضػػػػرورى دراسػػػػة اقثػػػػر الكمػػػػى لعػػػػزو اإلنفعػػػػاؿ ومػػػػا ياابميػػػػا مػػػػف تبريػػػػرات معػػػػاً 

Gummerum, & Buchmann, 2007). 
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ذا كنا برػدد فيػـ الدافعيػة اقية يػة فإنيػا تشػمم نظػامنف متاػاطعنف يعمػةف بطػرؽ ميتمفػة  وا 
ية يػػػة ونظػػػاـ لمػػػذات ياػػػدـ نوجػػػد نظػػػاـ لممعرفػػػة اقية يػػػة ياػػػدـ معمومػػػات مػػػف  جػػػم اقككػػػاـ اق

معمومػػات مػػف  جػػم فيػػـ الػػذات وتكمػػم المسػػ ولية إف التكمنػػم النفسػػى، والفمسػػفة السػػموكية ونظريػػة 
التعمـ اإلجتماعى عممت جميعيػا عمػى تفسػنر كيفيػة إكتسػا  اقفػراد لمضػوابط الدايميػة الضػرورية 

و عػػػات اإلجتماعيػػػة. كانػػػت لمنػػػم المنػػػم إلػػػى مكافػػػأة الػػػذات ومااومػػػة اإليػػػراح بػػػاإلنكراؼ عػػػف الت
اقيػػةؽ عبػػارة عػػف تركنػػ  يػػارجى مفػػروض عمػػى اقفػػراد مػػف الشػػىح. يمكػػف  ف تكػػوف الاواعػػد 
اقية يػػة المسػػتديمة فعالػػة فاػػط إذا كانػػت مفروضػػة بواسػػطة مشػػاعر سػػمبية  ويػػة مثػػم اإلكسػػاس 

 . ( Power,2005)بالذن  واليجم 

 , Malina)دراسػة  فػ  الدافعيػة اقية يػة  الجنسػنفمف الدراسات الت  كشفت عف الفروؽ بنف و 
Tirrib & Liauwa, 2015)   عػف وجػود فػروؽ ذات داللػة إكرػا ية  فػ  الدافعيػة والت  كشفت

 Valuesوالتوجػو نكػو الاػيـ  -  Helping Orientationاقية يػة ) التوجػو نكػو المسػاعدة 
Orientation  ق مػػػم اقطػػػر النظريػػػة التػػػ   وردىػػػا ( بػػػنف المػػػراىانف لرػػػال  اإلنػػػاث وىػػػذا نتفػػػ

 نيـ إنثار وتادنر لممجتمم .دالباكثوف ف  ىذا اإلطار فاإلناث يكبذف المشاركة االجتماعية ول

 :  نماذج األخالقية الدافعية األخالقية في 

طبيعػػػة التبادليػػػة اليمايػػػة، و الرػػػوا ، و المفػػػاىيـ اليمايػػػة مثػػػم الكػػػق،  بعػػػضتفسػػػر نظريػػػة كػػػولبرج 
كمايػػة و االسػػتاامة، والينػػر وكػػذلؾ الاػػيـ اليمايػػة مثػػم طاعػػة السػػمطة، و االلتػػزاـ، و الاواعػػد اليمايػػة، و 

كػػم ىػػذه المفػػاىيـ اليمايػػة نػػتـ تشػػكنم اقككػػاـ ف كفػػظ العيػػد، العة ػػات الػػودودة ومػػو كيػػاة البشػػر، 
  (:2000Narvaez, Bebeau & Thoma,  ,Rest Inاليماية اليارة بالفرد )

 
مراكػػم النمػػو   تعكػػس فػػ  ثةثػػة مسػػتوياتلمنمػػو اليماػػ  كػػولبرج وتتمثػػم المسػػتويات التػػ  كػػددىا 

عموميػػة وعالميػػة مػػف كنػػث اقبنيػػة اقساسػػية لكػػم مركمػػة ومػػف كنػػث وىػػذه المسػػتويات  اليماػػ  
الاضػايا التػى تعالجيػا ومػف كنػث التتػابم النيػا   ليػذه المراكػم لكػف المسػتوى النػوع  لكػم مركمػة 

ا تنتاػم ممػا ىػو ذاتػ  فػ  المسػتوى اقوؿ الػى مػو  ،نيتمف مف ثاافة إلى  يرى  كيانا  ضيةولكم 
   & Kohlberg )لػػى مػػا ىػػو إنسػػان  فػػ  المسػػتوى الثالػػثإىػػو إجتمػػاع  فػػ  المسػػتوى الثػػان  

Nisan, 1982) . 
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 فيػو ياػمو  The pre-conventional moralityالمسػتوى اقوؿ9 المسػتوى  بػم التامنػدي       
تػرتبط فيػو  ككػاـ الفػرد اقية يػة ، و  فيو طفاؿ وبعض مف المراىانف ونسبة كبنرة مف الجانكنفاق

مػف يػةؿ الاػوة اليارجيػة التػى ددة لمػا ىػو مابػوؿ  و مرفػوض، بااللتزاـ بالاواعػد االجتماعيػة المكػ
الطفػاؿ يالبيػة ا تاػمو مركمػة التوجػو بالعاػا  والطاعػة مركمتنف ىما9 ويشممتفرضيا ىذه الاواعد 

مطة  يمػة  ية يػة فػ  كػد ذاتيػا لتجنبػو التعػرض يعتبر الفرد طاعة السػ وتكت سف عشر سنوات 
يػػػر مرػػػمكتو اليارػػػو التػػػى يسػػػعى يل يػػػرى  فو الفػػػرد  مركمػػػة التوجػػػو الوسػػػنم  النسػػػب و  لمعاػػػا 

 وراحىا، وعند التعارض مم مرال  اخيريف ترب  ىذه المرمكة نسبية لمرمكة الفرد نفسو.

ياػػػم كثنػػػر مػػػف  The conventional morality الثػػػان 9 المسػػػتوى التامنػػػدي المسػػػتوى 
 ة ويشمم مػركمتنف ىمػاياوـ تفكنره عمى  ساس فكر المجموعو المراىانف ونسبة كبنرة مف الراشدنف 

يرػػػػب  الفػػػػرد  كثػػػػر إدراكػػػػًا لكاجػػػػات اخيػػػػريف كنػػػػث  مركمػػػػة التوجػػػػو لمتوافػػػػق مػػػػا بػػػػنف اقشػػػػياص
 ومركمػػةاىـ جػػكػػًا إلرتبػػاط  بػػوليـ لػػو بسػػموكيـ تكمػػا يرػػب   كثػػر إدرا وانفعػػاالتيـ ولتو عػػاتيـ منػػو

 يػػػةو المجتمعاتػػػالفػػػرد واجب تأديػػػةوفنيػػػا نتمثػػػم الرػػػوا  فػػػ    ية يػػػة النظػػػاـ اإلجتمػػػاع  والضػػػمنر
 .عادة ورفاىية المجتمم كرص عمى سالـ النظاـ اإلجتماع  وتكرى  واعده و ككامو، و اكتر ا  و 

اقفػػراد  مػة مػف  Post- conventional  levelبعػد التامنػدي  المسػتوى الثالػث9 المسػتوى مػػا 
وفيػػو تظيػػر مكاولػػة واضػػكة لتكدنػػد واتبػػاع الاػػيـ والمبػػاديح اقية يػػة اإلنسػػانية  ويمكػػف  ف يكااػػ

مركمة التعا د    ويشمم مركمتنف ىمابررؼ النظر عف مدى ارتباطيا بالاانوف والعرؼ اإلجتماع
مسػػػػاندة وتػػػػدعيـ الكاػػػػوؽ اقساسػػػػية لدفػػػػراد ويارػػػػد بيػػػػا  Social contractاإلجتماعيػػػػة    

والتعا دات الاانونية لمجتمم ما كتى عندما تتعارض ىذه التعا ػدات مػم الاواعػد واقككػاـ المجػردة 
ويتمثػم الرػوا  ىنػا فػ  وجػود  مركمة المباديح الفردية النابعة مف الضػمنر  ماالمجتمم ف  ذلؾ 

بالشموؿ والعمومية يكددىا الفرد عف ا تناع ويػرى ضػرورة  ف مثم ومباديح عميا  ية ية تترف 
 .(Kohlberg & Nisan, 1982)تتبعيا اإلنسانية جمعاح

اإلنرػػياع الدافعيػػة اقية يػػة فػػ  نموذجػػو تكػػت بعػػد  )GrychBerkowitz &,(1998  وردو  
 ف  نػػرى الباكثػػافكنػػث  Compliance with external standards لممعػػاننر اليارجيػػة

اإلنرػػياع لممعػػاننر اليارجيػػة يعػػد جػػزحا تمنػػا لمكيػػاف اليماػػ  لمفػػرد الػػذي نجػػ  عميػػو  ف يسػػتديم 
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اف ف   ف ىذه العمميػة ىػى ر ي بوتم وض  وي رجية كتى تظير ف  السموؾ بعد ذلؾالمعاننر اليا
ة فيمػػا بعػػد عػػف توجيػػو اليمػػق واقككػػاـ اليمايػػة بوجػػو عػػاـ ولػػذلؾ نجػػ   ف نػػتعمـ اقطفػػاؿ المسػػ ول

إشػػػراؾ اخيػػػريف فػػػ  اقشػػػياح التػػػى يمتمكونيػػػا كمػػػا  ف المعػػػ  معيػػػـ يعػػػد  مػػػرًا يشػػػجعو المجتمػػػم، 
وا عتمادىمػػػا عمػػػى ـ فػػػ  نمػػو اإللتػػػزاـ مبكػػػرًا فمرونػػػة اقـ واق  يػػػموالسػػموؾ الوالػػػدي يعػػػد ذا تػػػأثنر 

لى تأثنر إنجاب  لنمو ىذه الادرة، فالوالداف ذوا إوض وليس التككـ المباشر نعدي ا شة  و التفالمنا
الػػػنظـ التسػػػمطية يفشػػػةف فػػػ  تنميػػػة الفضػػػنمة والاػػػيـ بطرياػػػة رػػػكيكة فػػػ  ظػػػم ىػػػذا الػػػنمط مػػػف 

ذا استمر عاػا  الوالػدنف وورػم  المعاممة، لػى كػد تيدنػد الطفػم فإنػو نتمركػز كػوؿ ذاتػو وتنمػو إوا 
المنوؿ المضاده لممجتمم، كما نعدى تنا ض الوالندف وتعارضيما المسػتمر الػى عػدـ اسػتارار  لديو

 النموذج اقية   لدى الطفم.

(  وؿ نمػوذج عربػ  لمعمميػات النفسػػية 16-953  1332وفػ  البن ػة العربيػة عػرض سػند عثمػاف )
ىػػ 9 اإلدراؾ )الػػوع  فػ  البنيػػة اقية يػة كنػػث نػػرى  نيػا تتضػػمف تسػم عمميػػات نفسػػية متفاعمػة و 

رادة الفعػػم، و ترػػور مشػػروع الفعػػم ، و التانػػيـ، و التفسػػنر، و التعػػاطف، و بالػػذات( ،  ترػػور نتػػا ت و ا 
يمػا مػف مرػادر مكنث تعد عمميات النموذج مرػدرا تنفنذ الفعم، مواجية  عاا  الفعم. و الفعم، 

 شػارت نتػا ت دراسػة رػفاح ، و  وىػ  مكػم إىتمػاـ الدراسػة الكاليػة رادة الفعػمإاالعتةؿ اقية   فػ
عػػف الدافعيػػة Rest(  ف إرادة الفعػػم فػػ  ترػػور سػػند عثمػػاف نتطػػابق مػػم ترػػور 6440عفيفػػ  )
مستودع الطا ات التى شكنت تمػؾ اإليتيػارات مػف جانػ  اإلرادة  ف يري سند عثماف و  اقية ية 

 ػػوى فػػ  اسػػتعدادىا الذاتيػػة، ليػػذا كانػػت اإلرادة المغروسػػة بعمػػق فػػ  الػػوعى البػػاطف ىػػى اإلدارة اق
 ف اإلرادة عنػػػد اإلنسػػػاف فنيػػػا عنرػػػر دافعػػػ   ، و وضػػػ لكمػػػم الػػػذات عمػػػى تنفنػػػذ العمػػػم الميتػػػار

رادة متر يػة فػى تنفنػذىا و وضػ  إتنفنػذ بػم ىػى ارادة  تنفنػذ متػرؽ، ارتاا  ،  نيا ليست مجرد إرادة 
رادة اقفضػم، و إرادة اقر ػى،  عنػدما يكػوف الفعػم فعػًة  ية يػاً ما يكوف ىذا التر ػى  رادة اقكمػم و ا  ا 

الكمػػالى عنػػد اإلنسػػاف  والمكػػؾ الكاياػػ ، العممػػ ، لمػػدى و يارػػية إراديػػو تمثػػم البعػػد اإلرتاػػا  ، 
لزاـ الواج ، وثاة الرجاح. و  ،التماسؾ اقية     ىذا مكؾ كرية اإليتيار وا 

ت ىػػػ 9 بأربعػػػة مكونػػػات نفسػػػية، وىػػػذه المكونػػػاالسػػػموؾ اقية ػػػ  نتكػػػدد   Restنمػػػوذج وفػػػ  
مػػف المعرفػػة  وتتػػدايم كػػم ،التنفنػػذو الدافعيػػة اقية يػػة، و  ػػ ، الككػػـ اقيةو الكساسػػية اقية يػػة، 

واإلنفعػػػاؿ فػػػ  كػػػم مكػػػوف، وىػػػذه المكونػػػات اقربعػػػة ككػػػم مسػػػ ولة عػػػف إنتػػػاج السػػػموؾ اقية ػػػ . 
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يعطػػ  اقولويػػة لمايمػػة اقية يػػة فػػوؽ  والدافعيػػة اقية يػػة وفاػػا ليػػذا التوجػػو تشػػنر إلػػ   ف الفػػرد
اإليتيػػار مػػف بػػنف نػػواتت الاػػيـ المتنافسػػة لممبػػادىح، والنػػاتت ، و جميػػم الاػػيـ اخيػػرى وينػػوي تكايايػػا

الذى نج  التررؼ مف  جمو، وتكدند ما إذا كاف نج  مكاولة تكانػق المبػادىح اقية يػة لمفػرد 
   (Rest & Narvaez, 1995 : 386; Rest et al, 1999)  ـ ال

إلػػ  ارتبػػاط  كػػم الػػدوافم  ),Chenb, Jeongc & Glover, Hana(2016 وتشػػنر دراسػػة
  تػاحت ىػذه النتنجػة وفاػا لمدراسػة الاقية ية واالنفعاالت اقية ية بالتورم لارارات  ية ية وج

 اقية يػػةالدافعيػػة ف اإليفػػاؽ فػػى كمػػا  ف عمػػ  المػػل والنػػواك  العرػػبية نكثالبػػا بكثيػػا عػػدد مػػف
يكدث عندما ال يضم الفرد الايـ اقية ية فى مكانة  عمى مػف الاػيـ اقيػرى  ػد يكػدث ىػذا مػثة 

ى فػػو إكتسػػا  تاػػدنر اخيػػريف، مػػعثرة عنػػدما تكػػوف الاػػيـ اقيػػرى مثػػم كمايػػة الػػذات  و النجػػاح  
 Rest & Narvaez, 1995) شػار و . التررؼ  كثر مف اقىتماـ بفعم ماىو روا  وركي 

فشػػم الدافعيػػة اقية يػة  ى  ف إيفػػا يـ اقية ػػ  لػػـ إلػى ىتمػػر ورػػداـ كسػػنف كأمثمػة ل (388 :
 و عجػػزىـ عػػف معرفػػة الشػػىح المناسػػ   ية يػػا وعى بػػأثر ترػػرفيـ يكػػف نرجػػم إلػػى  رػػور فػػى الػػ

 نيما  ىتموا بايـ  يرى ينر الايـ اقية ية.ولكالذى نج   داعه 

مجموعػػة مػػف  كنػػث طمػػ  مػػف دراسػػات السػػاباةالمثػػاؿ لػػذلؾ مػػف  (Damon,1977)    ػػدـو 
  مكافػػػأة ليػػػعالح الػػػذنف رػػػنعوا إسػػػورة  ف يفكػػػروا فػػػى كيفيػػػة توزيػػػم عشػػػرة  طػػػم شػػػيكوالتو ك اقطفػػػاؿ

 نفنػػػذ يططيػػػـ المكػػػددةميتمفػػػة لمتوزيػػػم العػػػادؿ وفسػػػروا سػػػب  ضػػػرورة ت اورػػػف اقطفػػػاؿ يططػػػو 
يـ تة لكػػى نوزعونيػػا، يػػالفوا يططػػالعشػػر لػػنفس ىػػعالح اقطفػػاؿ فيمػػا بعػػد  طػػم الكمػػوى  وعنػػدما  ػػدـ

لذلؾ فػإف الكػدس اقية ػ   وى مف الاطمادؿ، و دموا قنفسيـ عدد ينر متساالمكددة لمتوزيم الع
وؿ تمػػؾ ة  يمػػة  كثػػر جاذبيػػة، وىػػى متعػػة تنػػاواقككػػاـ اقية يػػة لدطفػػاؿ  ػػد تػػـ تسػػويتيا بواسػػط

ات الميتمفػة وعوا بيػا فػى مو ػف مم مراعاة  ف الشيص يكػوف عمػى وعػى بالترػرف المذنذة الكموى 
 معػػنف، و ف الكثنػػر منيػػا يكػػوف لػػو جاذبيػػة بدنمػػة، لمػػاذا نيتػػار ذلػػؾ الشػػيص البػػدنم اقية ػػ ؟ مػػا

يتيػػػػػار الاػػػػػيـ اقية يػػػػػة وتفرػػػػػنميا عمػػػػػى الاػػػػػيـ اقيػػػػػرى؟ لاػػػػػد  تػػػػػى الػػػػػذى نثنػػػػػر دافعيػػػػػة الفػػػػػرد إل
ر الايـ اقية ية وتفضنميا المتيرروف فى عمـ النفس بالكثنر مف النظريات لتفسنر سب  ايتيا

 –التعزيػػز االجتمػػاع   –اليجػػم واليػػوؼ واالكسػػاس بالػػذن   –مثػػم الفطػػرة عمػػى الاػػيـ اقيػػرى 
االكتفػػػػاا بمفيػػػػـو الػػػػذات واالكسػػػػاس  –كػػػػ  الػػػػوطف  –اليػػػػوؼ مػػػػف    –الػػػػوالح لسػػػػمطة  عمػػػػ  
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   & Rest) اعية المس ولية االجتم –المكافظة عم  عة ات يسوده الدعـ والرعاية  –بالتكامم 
2016) et al., Kossowska ;396-Narvaez, 1995:395    . 

وتعػد   Self Determination Theoryوعنػد تنػاوؿ الدافعيػة نجػ  ذكػر نظريػة تاريػر المرػنر 
نظرية تارير المرنر نظرية كميػة لمدافعيػة اإلنسػانية والتنميػة واإلرادة وتيػتـ نظريػة تاريػر المرػنر 
بالعوامػػػم البن يػػػة التػػػ  تعػػػوؽ مػػػف الدافعيػػػة الذاتيػػػة واإلجتماعيػػػة والرفاىيػػػة الشيرػػػية فضػػػة عػػػف 

جػاه تمػؾ النزعػات ، النزعات النما ية الموجبة ومعو اتيا ف  البن ات االجتماعية الت  تعد عدا يػة ت
كمػػا تيػػتـ بالتنميػػة الشيرػػية والتنظػػيـ الػػذات  والكاجػػات النفسػػية و ىػػداؼ الكيػػاة والطمػػوح والطا ػػة 
والكنوية ويتض  التمننز بنف  نماط الدافعية ف  سياؽ نظرية تارير المرنر مف يةؿ الادرة عم  

نسانية والتنوع فػ  الميرجػات تفسنر مدي واسم مف السموؾ اإلنسان  والكفاحة ف  تمثنم اليبرة اإل
وتفترض نظرية تارير المرػنر ثةثػة  نمػاط مػف الدافعيػة تاػم عمػ  مترػم وىػ  الدافعيػة الدايميػة 

تعرؼ الدافعيػة وفاػا  وتمثم كالة الةدافعية كالة ناص نية الفعم ، والدافعية اليارجية والةدافعية 
والذي نتمنز باإلرادة واإليتيار و ػد تكػوف ليذه النظرية عم   نيا السب  الذي يكمف يمف السموؾ 

الدافعية دايمية عندما نريد الفرد االندماج ف  النشاط مف  جمو ف  كد ذاتو مػف  جػم االسػتمتاع ، 
و ػد تكػوف يارجيػة كننمػا ننػدمت الفػرد فػ  نشػػاط لغػرض معػنف منفرػمة عػف النشػاط فػ  كػد ذاتػػو 

 Rayan)كػػػو الػػػػذات وتجنػػػ  الفشػػػػم إرضػػػاح لييػػػريف والتوجػػػػو نكػػػو المكافػػػػآت اليارجيػػػة ون
&Deci,2000) .  

 العالقة بين الحكمة واألخالق 

ارتبطػػت الككمػػة بػػاقيةؽ منػػذ  رسػػطو وكػػانط فكػػاف الفةسػػفة يعتاػػدوف  نػػو لػػيس مػػف الممكػػف  ف 
تكػػػوف  ية يػػػا بػػػدوف ككمػػػة وال ككيمػػػا بػػػدوف الفضػػػنمة اقية يػػػة لػػػذلؾ فوجيػػػات النظػػػر الفمسػػػفية 
لمعة ة بنف الككمة واقيةؽ كانت تنظر لمككمػة واقيػةؽ عمػ   ف الككمػة تمػد الفػرد بالبرػنرة  

 ككػػػـ كػػػوؿ المشػػػكةت والمعضػػػةت الروكيػػػة والكياتيػػػة ينػػػر المعكػػػده واتيػػػاذ  ػػػرارات  ية يػػػة   وال
.)Pasupathi & Staudinger ,2001 ( 

نظػػػـ التعمػػػيـ الكدنثػػػة عمػػػ  الككمػػػة واقيػػػةؽ  تركنػػػزإلػػػ   ىميػػػة  ,ternberg(S2013)ويشػػػنر 
نمػػػا فالطالػػػ  نجػػػ   ف نػػػدرؾ  ف ىنػػػاؾ سػػػموكيات ينػػػر   ية يػػػة ال ننبغػػػ  يػػػض الطػػػرؼ عنيػػػا وا 

بككمػػة ومكاولػػة كميػػا مثػػم رعيػػة الطالػػ  لطالػػ  تيػػر يغػػش ، كمػػا نجػػ   ف تكػػوف ىنػػاؾ التفكنػر 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Sternberg%2C%20Robert%20J.%22%7C%7Csl~~rl','');
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عم  تعدنم اإلنتياكات اقية ية وفعم الروا  تمؾ ت  تكث الطال  تكفنز لمدافعية اقية ية ال
اقية ػػػ  وتكدنػػػد الااعػػػدة اقية يػػػة  نمػػػا لإلنتبػػػاه لمتجػػػاوز ينػػػرليسػػػت فاػػػط لمسػػػموؾ وا  الدافعيػػػة 

رادة تطبيايػػا ومعرفػػة عوا ػػ  الفعػػم وتػػأثنره عمػػ   المرتبطػػة بالكالػػة ومعرفػػة تطبنػػق تمػػؾ الااعػػدة وا 
 اخيػػػريف وتاريػػػر الميالفػػػات اقية يػػػة واليطػػػوة اقكثػػػر تكػػػديا ىػػػ  ترجمػػػة التفكنػػػر إلػػػ  فعػػػػم .

 Moodإلػػ   ف الككمػػة تػػعدي إلػػ  تنظػػيـ المػػزاج  (Gasper&Bramesfeld,2006) ويشػػنر
Regulation   والكروؿ عم  مشاعر إنجابية وتكفنز ذات  والاػدرة عمػ  إتيػاذ الاػرارات المعاػدة

 وتبادؿ اقفكار الجدلية والمعادة .
 
معرف  لمفرد ميزوف  ف الككمة ليست مجرد  درة المعرفية  و  ( Lombardo,2014)ويري  

نما ى  كذلؾ  الفضنمة والادرة العممية والتطبياية لممعرفة اقية ية وى  تشمم  سالن  التفكنر وا 
مف  المتعددة والفيـ والتكمنم والتعمنم والكدس والتركن  كما  نيا تكوف باتساع الوع  ليشمم كم

ا ترح بعض الباكثنف  ف الككمة ى   عم  مستوي ممكف لمفرد  ف الماض  والكاضر والمستابم و 
و ف  النمو العام  ويستطيم الفرد الذي نترف بوجود الككمة لديو  ف يساىـ بشكم يرم إلي

واض  ف  تكسنف اقوضاع اإلنسانية والثاافية كنث تعثر الككمة كذلؾ عم  استراتنجيات كم 
نجاد عالـ  فضم لمغد والككمة ال تولد مم اإلنساف ولكنيا نتاج  تياذ الارارات وا  المشكةت وا 

عن  المعرفة والدافعية والتعاطف واالستماع لييريف والمكرمة  ف الككمة ت اليبرة والتعمـ
اقيةؽ والشيرية االجتماعية وىذه المجموعة المتكاممة مف الرفات توفر المثم العميا و 

لمستابم التعميـ وتزود الفرد بالادرات والمباديح لمواجية المستابم ) ناة عف 9 نوسف  طام  
 ( . 902  2641ومن   بونعيـ ، 

 
عمى الريـ مف التدايم المفاىيم  بنف التفكنر اقية   والككمة المتعماػة بالمعرفػة والككػـ ، إال و 

 نيمػػا ميتمفػػنف ، فالنطػػاؽ اقية ػػ   كثػػر مكدوديػػة نطػػاؽ مػػف الككمػػة وىنػػاؾ  دلػػة تجريبػػة كػػوؿ 
اقية ػ  ويالبػا فػ   بننيمػا مػف يػةؿ الميطػط النمػا   لمفػرد  وفاػا لنظريػة كػولبرج لمنمػو العة ة

)r Pasupathi & Staudingeمركمػػة البمػػوغ ال تػػرتبط الككمػػة بػػالعمر فكةىمػػا متػػرابطنف
2001), 

 
اقداح النفس  لمشيرية الككيمة نتضػمف ثةثػة إل   ف  )(Carvajal Chartier, 2007ويشنر 

جوانػػ  ننبغػػ   ف تتكامػػم فػػ  ىػػذا السػػياؽ برػػنرة عمياػػة وواسػػعة عػػف الػػذات واخيػػريف والعػػالـ و 
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تنظػػيـ العاطفػػة المعاػػدة ومػػا نتطمبػػو ذلػػؾ مػػف تسػػام  مػػم الغمػػوض، التوجػػو الػػدافع  الػػذي نتجػػاوز 
و ػػػد  ثػػػار ا تػػػراح  .الـ ) الدافعيػػػة اقية يػػػة (المرػػػال  الذاتيػػػة واسػػػتثمارىا فػػػ  رفػػػاه اخيػػػريف والعػػػ

ويعتاػػػد بعػػػض المعارضػػػنف  ف  ف "تعمػػػـ الككمػػػة" الكثنػػػر مػػػف الجػػػدؿسػػػتنرنبرج  ف المدرسػػػة نجػػػ   
الككمة عادة ما تاوـ عمى ما بعػد الرسػمية  و التعمػيـ اقساسػ  واكتسػابيا فاػط مػف يػةؿ التجربػة 
،ولكػػف اكتسػػا  المعرفػػة ذات الرػػمة بالككمػػة يرػػم  ويكػػوف جنػػدا  فػػ  مركمػػة المراىاػػة فػػ  و ػػت 

ا بتنػػوع الثاافػػات الميتمفػػة متػػأير ومركمػػة البمػػوغ وال شػػؾ فػػ   ف اقية يػػة ذات رػػمة وثياػػة ثاافيػػ
الت  اعتمػدت ايػتةؼ المعػاننر اقية يػة. لكػف  ىنػاؾ مبػادئ  ية يػة مشػتركة ال تػرتبط بالثاافػة 

 . )Zheng & Wang ,,(2012المبد  النفع الة. ،و بم ى   مبد  الينر ،و مبد  العد
 

بػدوف  (Cherniss & Adler, 2000) وعف بعض  بعاد الككمػة ودورىػا فػ  اقية يػة  يشػنر 
الػػػوعى بالػػػذات يرػػػب  السػػػموؾ اقية ػػػى وترػػػرفات الفػػػرد ينػػػر مدركػػػة وينػػػر مطاباػػػة لمعػػػاننر 

ذا كانػػت اإلسػػتجابة المرتبطػػة بالتعػػاطف، ويارػػػة .  المجتمػػم ويفتاػػروف إلػػى الفاعميػػة الذاتيػػة  وا 
بط مشػػػاركة اخيػػػريف ىػػػى الػػػدافم المتكػػػرر لمسػػػموؾ المكبػػػذ إجتماعيػػػا ، فإننػػػا نتو ػػػم منيػػػا  ف تػػػرت

ذلػػؾ قف المعتاػػدات والػػدوافم التػػى توجػػو الاػػرارات قية ػػى وكػػذلؾ السػػموؾ اقية ػػى. بػػالتفكنر ا
 ػػم االاقية يػػة مػػف المعتاػػد  نيػػا تػػنعكس فػػى مسػػتوى التفكنػػر الػػذى يعبػػر عنػػو الشػػيص، عمػػى 
ينػػر  بػػدايم مػػدى المسػػتويات التػػى يكػػوف الفػػرد  ػػادرا عمػػى ميمتيػػا، لػػذلؾ كتػػى إذا كػػاف اقطفػػاؿ

 ,Eisenberg, 2005) ادريف عمى فيـ  و التعبنر عف المستويات العمى مف الككـ اقية ى، 
Morton et al., 2006)   . 

 
رػػف و يمنػػز اقشػػياح الرػػالكة  ية يػػًا وي  ىػػـ مػػاه نكػػو اخيػػريف  و اإلثياريػػة إف االتجػػاكمػػا  ف  

ىػػدنف عػػف المجتمػػم ، ويػػػعدوف اػػد ننعػػزؿ بعػػض الاديسػػػنف والزا ف االنسػػاف بأنػػو رجػػم  يػػةؽ فعػػػةً 
فػػػ  مجتمػػػم ، وكمػػػا  ػػػاؿ  رسػػػطو إف  يعػػػيشاقية يػػػة منفػػػردنف ، لكػػػف الرجػػػم العػػػادي  الواجبػػػات

 - 9121 6444)وليػاـ لنمػ  ،  لياً إو منعزاًل إما  ف يكوف وكشًا  و االنساف الذي يعيش منفردًا  
126( )Gigerenzer, 2007: 181  
 

( وسػند عثمػاف mattison, 2000( )Gigerenzer, 2007) مثػم ويتفػق العدنػد مػف البػاكثنف
(1332   )(Rest et al.,1999   عمى دور  درة الفرد عمى إ امة عة ات اجتماعية ناجكة ف

عػف نتػا ت  ؿمشاعرىـ والتعاطف معيـ واالسػتدالسموكيـ اقية   ومراعاة شعور اخيريف وفيـ 
ذا لػػـ نراعػػى الفػػرد  السػػموؾ عمػػى مشػػاعرىـ فكػػم سػػموؾ يرػػدر عػػف الفػػرد موجػػو نكػػو اخيػػر ، وا 
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نتا ت سموكياتو وو فيػا عمػى اخيػريف فسػوؼ نتامػ  المجتمػم إلػى مجتمػم ال  ية ػ  يسػوده عػدـ 
 االكساس بمشاعر اخيريف.

 

بعضا مف  بعاد الككمة عم   نيا مكونات لدية ية  ) (Berkowitz & Grych, 1998  وردو  
فالسػموؾ اقية ػ  ننبػم  مػف اإلىتمػاـ بػاقفراد   Social Orientationالتوجػو اإلجتمػاع   مثػم

Self – Control 9 اخيريف والمشاركة ف  موا ف التفاعم اإلجتماع  و التككـ الذات 
 ورد بعػض مػف  بعادىػا مكػم فالشيرية اقية يػة لػدنيا الاػدرة عمػى الػتككـ فػ  سػموكياتيا، كمػا 

و الضمنر   Empathyالتعاطف مثم   ر يسية لدداح اليما لية كمجاالت لمجاالت الدراسة الكا
Conscience  ويتكػػوف كنتػػاج لممعػػاننر المسػػتديمة وكػػذلؾ النػػواتت الوجدانيػػة السػػموكية لإللتػػزاـ  و

يرػب  ىنػاؾ تػأثنر إنجابيػًا فػ  النمػو اليماػ  كنػث  إنتياؾ ىذه المعاننر فنمو الضمنر نعثر تػأثنراً 
   كثػػر ثػػراح لمػػذات اليمايػة وكػػذلؾ تكامػػم شػػامم لميويػة اليمايػػة والشيرػػية ويعػػد الضػػمنر مفػاىيم

يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد و  Altruism اإلنثار و  ا  وكذلؾ النمو اليما  عبر الزمفمعشرًا عمى مستوى التعام اليم
مفيوـ اإلنثار مف  كثر النااط التى تـ دراستيا مف يةؿ عمـ نفس اقيةؽ كنث ننظر إليو عمى 

وؾ  و مجموعػػة مػػف السػػموكيات  و  نػػو سػػمة مػػف سػػمات الشيرػػية وىنػػاؾ عػػدد كبنػػر مػػف  نػػو سػػم
الدراسػػات  وضػػكت مكػػددات السػػموـ اإلنثػػاري، ويشػػنر الباكثػػاف  ف ذوى السػػموؾ اإلنثػػاري يمنمػػوف 
الى  ف يكونوا مفعمنف بالنشاط ،ويمتمكوف الكفاحة اإلجتماعيػة ،والمشػاركة الوجدانيػة، والكفػاحة فػ  

 .ما الككـ الي
 
 مما سبق نتض   ف ىناؾ دورا لمككمة ف  اقية ية كنث تتضمف الككمة عددا مف اليرا ص 

الترػػػرؼ بشػػػكم سػػػميـ فالمعرفػػػة الذاتيػػػة والػػػوع  بالػػػذات واخيػػػر مػػػف الػػػدعا ـ  التػػػ  تػػػنعكس عمػػػ 
اقساسػػية لديػػةؽ ، كمػػا  ف الككمػػة تسػػاعد الفػػرد عمػػ  ضػػبط إنفعاالتػػو فػػ  موا ػػف الغضػػ   و 
كسػػ  سػػياؽ المو ػػف ، باإلضػػافة إلػػ  الجانػػ  االجتمػػاع  الػػذي تتضػػمنو الككمػػة لػػو انعكاسػػات 

واالكتػػػػراـ المتبػػػػادؿ والتعػػػػاطف مػػػػم اخيػػػػر ، باإلضػػػػافة إلػػػػ   إنجابيػػػػة عمػػػػ  التفاعػػػػم االجتمػػػػاع 
كػػػم ىػػػذه اليرػػػا ص  ػػػد يكػػػوف ليػػػا مػػػردود فػػػ  الدافعيػػػة الميػػػارات الكياتيػػػة واالسػػػتعداد لمػػػتعمـ ، 

 اقية ية وىذا ما تكاوؿ الدراسة الكالية الكشف عنو .

 األخالقية : الدافعية و  الدراسات التي تناولت الحكمة و

إمكانيػة التنبػع باالسػتدالؿ اقية ػ   إلػ  (Pasupathi & Staudinger ,2001)دراسة ىدفت 
مػػػف يػػػةؿ الككمػػػة وبعػػػض المتغنػػػرات الشيرػػػية والمعرفيػػػة لػػػدي عػػػنف ميتمفػػػة اقعمػػػار تتػػػراوح 
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وتػـ تانػيـ الككمػة وفاػا لنمػوذج ككمػة بػرلنف مػف يػةؿ ثػةث ( عامػا  12 -64 عمارىـ مػا بػنف )
يػا برػوت مرتفػم ويػتـ تكمنػػم البروتوكػوالت لمعرفػة درجػة تانػيـ ككمػة الفػػرد ،  عنجػا  مشػكةت ن

 شارت نتا ت الدراسة إل  إسياـ الككمة بشكم موجػ  وداؿ إكرػا يا فػ  االسػتدالؿ اقية ػ  ، و 
 ووجود فروؽ دالة إكرا يا ف  كم مف الككمة واالستدالؿ اقية   وفاا لمتغنر العمر. 

   نتضمف العداد برنامت ثةث  اقبعاد لمتعمـ اقية  (Jaltema, 2002) دراسةكما ىدفت 
المعرفة وضبط االنفعاؿ والككمة ف  المدارس وتتضمف إجراحات البرنامت اقية   تاديـ 

افة والتنوع وتانيـ اوجيات نظر متعارضة مم اتاكة الفررة لمتفكنر النا د واكتراـ المساواة والث
ية   الت  م اقوتعمـ تنفنذ الفع ةالمعمومات ، وتعميـ كيفية ضبط االنفعاؿ والدوافم اقية ي

 تتفق ودوافعيـ فالبرنامت ف  مجممو نركز عم  المعرفة واإلنفعاؿ والسموؾ . 

الت   شارت الت  بكثت ف  نمو الشيرية و  ).(Carvajal Chartier, 2007دراسةوف  
بنف الككمة واالستدالؿ اقية   عم  عننة مف طة   دالة وموجبة إرتباطيةنتا جيا إل  عة ة 
 المركمة الثانوية .

جتمػػاعى لدطفػػاؿ العة ػػات بػػنف السػػموؾ اإل تنػػاولوا  ) (Malti et al, 2007وفػػى دراسػػة 
السػػػموؾ اإلجتمػػػاعى  اقميػػػات ومعممػػات ريػػػاض اقطفػػاؿ درتتعػػاطف والدافعيػػػة اقية يػػة، و ػػػوال

التعػػػاطف مػػػف يػػػةؿ التاػػػارير عػػػف الػػػذات وتاػػػارير الكبػػػار، وتػػػـ تانػػػيـ  ػػػاس البػػػاكثوف ،و  لدطفػػػاؿ
اة المفترضػػػنف وتجػػػاه  نفسػػػيـ. جنػػػإيعػػػاذ اقطفػػػاؿ لممشػػػاعر تجػػػاه ال الدافعيػػػة اقية يػػػة عػػػف طريػػػق

وة عػػة اقـ درتػػومػػاعى الػػذى  سػػطت الدافعيػػة اقية يػػة العة ػػة بػػنف التعػػاطف والسػػموؾ اإلجتو وت
بغػض النظػر عػف زيادة مستوى الدافعية اقية يػة  مستوى السموؾ اإلجتماعى مم دعمى ذلؾ إزدا
 جتماعى.اقية ية تنبأ التعاطف بسموؾ اإلمستوى الدافعية 

ؽ فػ  واقيػة الككمػة دراسػة العة ػة بػنف )Barone,2013(وكػاف الغػرض اقساسػ  مػف دراسػة 
 ف إنجاد ىوية إنجابية إلى كد كبنر  ، كنث افترض الباكث كبار السف ل مجاؿ الرعاية الركية 

التػ  تػأت   مزايػا لمكرػوؿ عمػى الككمػة ـكبػار السػف لػدنيف  ػوة اقنػانػعدي إلػ   ف   واير الكيػاة 
 يمػة فػ  الكيػاةالمقمػور كػوؿ ا ىـالعة ات، والمسا م اقسرية، ومنظػور و   الكياة يبراتمف  مف 

وىػذا  يػريفواخ ورعايػة الػذات فيػـ الشػيص لذاتػوليذه الدراسة بأنيػا  تعن  وفاا ية يات الرعايةفأ
، وتػػـ  يػػاس الككمػػة فػػ  ىػػذه الدراسػػة لمػػذات واخيػػر نتطمػػ  الكركػػة نكػػو االىتمػػاـ بػػالفيـ والػػوع 

وتبػػرز نتػػػا ت  االنفعػػػاؿ ( –التأمػػم  –ثةثػػ  اقبعػػػاد لمككمػػة )المعرفػػػة  )Ardelt,2003(بمايػػاس 

http://search.proquest.com.ugrade1.eul.edu.eg:2048/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Jaltema,+Elaine+Sheridan/$N?accountid=37552
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 ػوة اقنػا فػ  و ػت متػأير  والككمة باعتبارىا معشرا  ويا قية يات الرعاية،    ىميةىذه الدراسة 
 . كنث تنبأت الككمة بأية يات الرعاية و وة اقنا  التكيفات الناجكةو مف الكياة 
 

إلػ  وجػود عة ػة ارتباطيػة موجبػة دالػة إكرػا يا بػنف   ( Roeber,2014) شارت نتػا ت دراسػة و 
التػ  ىػدفت لبكػث  ) Yu, Alan,(2015دراسػة و  .Moral normsالككمػة والمعػاننر اقية يػة 

ويارػد بػو تمػؾ العمميػة التػ  تنطػوي   Moral Imaginationدور الككمػة فػ  التينػم اقية ػ  
عم  النظر والتأمم والتفكنػر فػ  معضػةت وتػوترات  ية يػة باسػتيداـ الاػيـ االجتماعيػة والثاافيػة 
مف يةؿ منيت دراسة الكالة و د تورمت الدراسة  ف التفكنػر التػأمم  الػذي تنطػوي عميػو الككمػة 

طبيايا وىو ما يارػد بػو الدافعيػة اقية يػة لو دور ف  التورم لارارت  ية ية مم توفر دافعية ت
  و إرادة الفعم .

)Bramesfeld &Gasper ,2006 ;وف  إطار العة ة بنف الككمة والدافعية تشنر دراسات 
) Zahang,2014 . ال  ارتباط الككمة بالدافعية بشكم موج  وداؿ إكرا يا 

الدراسات العربية واقجنبية الت  مف يةؿ عرض الدراسات الساباة الكظت الباكثة ندرة ف  
اتفات الدراسات الت  عرضتيا الباكثة عم  إرتباط الككمة ة والدافعية اقية ية ، و تتناوؿ الككم

بالدافعية بشكم عاـ ، كما ترتبط الككمة باالستدالؿ اقية   والمعاننر اقية ية و ية يات 
س  ف تتيط  الجان  التنموي ف  نظرية الرعاية ، ويج  عم  اقبكاث الكدنثة ف  عمـ النف

كولبرج و ف تيتـ بالنواك  الدافعية باإلضافة إل  ضرورة االىتماـ بالككمة ف  إطار عمـ النفس 
 اقية   .

 جراءات الدراسة :إ

 لمناسبتو قىداؼلورف  استيدمت الباكثة ف  ىذه الدراسة المنيت ا 9المنهج والطريقة -  
 . الدراسة

 تمثمت عننت  الدراسة االستطةعية واقساسية كما نم  99  عينة الدراسة -  
( طالبًا 126مف )االستطةعية 9 تكونت عننة الدراسة  ة اًلستطالعيةعينة الدراس -1

سنة (  6111بمتوسط عمري ) بكمية التربية ببنيا ، مف مركمة البكالوريوس  وطالبة
نكراؼ معياري )  /  6412ف  الفرم الدراس  الثان  مف العاـ الجامع  )(  4151وا 

 .الميتمفة ـ (  ف  جامعة بنيا  مف التيررات  6412
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( طالبا وطالبة  9055 تكونت العننة ف  رورتيا اقولية مف ) عينة الدراسة األساسية -6
، اقدبية والعممية مف طة  الفر ة الرابعة بكمية التربية ببنيا مف التيررات الميتمفة 

  بمتوسط عمري  ( طالبا وطالبة لعدـ جدية االستجابة عم  الماانيس 55 ) تـ استبعاد
نكراؼ معياري )، سنة (  61،  0)   جابة عفتيداـ ىذه العننة لإلتـ إس( و  4، 09وا 

 ( توزيم عننة الدراسة النيا ية .1الدراسة الكالية ويوض  الجدوؿ )  س مة 

 اقساسية مف كنث الجنس والتيرص( 9 توزيم عننة الدراسة  1جدوؿ )

 الشعب العممية الشعب األدبية
 عدد الطالب إناث ذكور الشعبة عدد الطالب إناث ذكور عبةالش

 72 53 13 رياضيات 102 122 02 لغة عربية
 12 12 2 كيمياء 05 02 5 تاريخ

 13 6 5 بيولوجي 72 53 17 لغة إنجميزية
 7 4 1 فيزياء 11 03 4 فمسفة واجتماع

 106 77 07 إجمالي 050 002 30 إجمالي
 222 العدد اإلجمالي

( طالبا، كما بمغ عدد طة   11( طالبة ، ) 913( نتض   ف عدد الطالبات ) 1ومف جدوؿ )
 ( طالبا وطالبة . 626( طالبا وطالبة ، وعدد طة  الشع  اقدبية ) 161الشع  العممية )

 فيما يمي تعرض الباحثة األدوات التي تم استخدامها في الدراسة الحالية : أدوات الدراسة: -ج

   Wisdom Development Scaleمقياس تطور الحكمة  -1

الذي ترجمو إل   (Brown & Greene ,2006)استيدمت الباكثة ف  الدراسة الكالية ماياس 
، وىو ماياس تارير ذات  نتكوف مف  (  6419و سامة عبدالمجند )  نو الدنف عةح  العربية 

إدارة  –ى  ) المعرفة الذاتية لطة  الجامعة  ( مفردة تايس ثمانية  بعاد لمككمة  20)
ردار اقككاـ  - والمشاركة المميمة –اإلنثار  –اإلنفعاالت  وميارات  -ومعرفة الكياة  -وا 

 & Brown &Greene ,2006;Brown)وتشنر دراسة كم مف ،  (واالستعداد لمتعمـ - الكياة
Greene,2009 )   إل   ف ماياس تطور الككمة نتمتم بيرا ص سيكومترية مابولة عم

 المفردات واقبعاد .ثبات مستوي البناح العامم  وعم  مستوي 

وتتمثم طرياة االستجابة عم  الماياس باستيداـ  سمو  ليكرت وذلؾ بايتيار  كد البدا م     
، إل  كد (درجات 0( ،  وافق بدرجة كبنرة ) درجات 5فق بدرجة كبنرة جدا ) اليمسة التالية 9  وا

 درجات ( ال  وافق بدرجة كبنرة ) درجتنف ( ، ال  وافق عم  اإلطةؽ ) درجة واكدة ( . 9ما )
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 9  الخصائص السيكومترية لممقياس

 أوًل الصدق : 

( بترجمة الماياس والتأكد مف ركة الترجمة  6419 اـ عةح الدنف  نو  و سامة عبدالمجند )
كسا  تكمنم عامم  استكشاف  باستيداـ ( بدوؿ اليمنت وتـ  622وتـ تطبياة عم  عننة بمغت )

(  4،  0طرياة المكونات اقساسية وتـ انتااح المفردات ذات التشبعات الت  تزيد عم  )
م  العامم الذي كاف تشبعيا عميو  كبر و سفر التكمنم العامم  عم  ثمانية عوامم وترنيفيا ع

الباكثاف ف  نفس الدراسة تكمنم   جري كما  % ( 9 29152وبمغت  يمة التبانف الكم  لمعوامم )
التكمنم البناح الثمان  لمماياس و د تراوكت  يـ معامةت المسار  و شار إل عامم  توكندي 
 ( .  4، 41( وجميعيا دالة إكرا يا عند مستوي ) 4، 35 – 4، 91بنف ) لممفردات ما 

( طالبا وطالبة مف طة   126لعننة بمغ عددىا )الماياس طبات الباكثة وف  الدراسة الكالية 
،  وتـ كسا   التكمنم العامم  شعبة المغة اإلنجمنزية بالفر ة الرابعة بكمية التربية ببنيا 

 Varimaxاالستكشاف  باستيداـ طرياة المكونات اقساسية كنث تـ التدوير المتعامد بطرياة 
لمكروؿ عم  العوامم مف يةؿ ايتيار المفردات المتشبعة عم  كم عامم بعد تدويره وتـ 

مم الذي كاف تشبعيا ( وترنيفيا عم  العا 4، 0ايتيار المفردات الت  تزيد تشبعاتيا عم  ) 
 .عميو  كبر ويوض  الجدوؿ نتا ت التكمنم العامم  
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 ( 126( 9 نتا ت التكمنم العامم  لماياس الككمة )ف = 6جدوؿ ) 

عدد 
 المفردات

معرفة  اإليثار
 الحياة

مهارات 
 الحياة

المشاركة 
 الممهمة

إصدار 
 األحكام

إدارة 
 اًلنفعاًلت

اًلستعداد 
 لمتعمم

المعرفة 
 الذاتية

1 224 ،4 202 ،4 291 ،4 261 ،4 549 ،4 502 ،4 531 ،4 595  ،4 

6 541 ،4 211 ،4 240 ،4 562 ،4 202 ،4 216 ،4 512 ،4 242 .، 

9 246 ،4 206 ،4 205 ،4 551 ،4 216 ،4 294 ،4 290 ،4 259  ،4 

0 221  ،4 212 ،4 215 ،4 222 ،4 294 ،4 251 ،4 561 ،4 562  ،4 

5 201 ، 4 252 ،4 252 ،4 210 ،4 251 ،4 251 ،4 215 ،4  

2 106  ،4 214 ،4 250 ،4 264 ،4 251 ،4    

2 210 ،4 243 ،4 202 ،4 236 ،4 200 ،4    

1 296  ،4 221 ،4 516 ،4 511 ،4     

3 204  ،4 55514 291 ،4 292 ،4     

14 213 ،4 212 ،4 221 ،4 215 ،4     

11 266 ،4 212 ،4       

16 219  ،4        
الجذر 
 الكامف 

19 ،2 15 ،5 91 ،0 42 ،0 19 ،9 42 ،6 21 ،1 92 ،1 

،  92 % 2،  10 %1، 45 % 3، 51 نسبة التبانف
2% 

13  ،
0% 

69  ،9 
% 

29 ،6% 19  ،
6% 

 % 09،  21 النسبة الكمية 

 يمة التبانف الكم  و سفر التكمنم العامم  عم  ثمانية عوامم وبمغت ( نتض   6جدوؿ  )ومف 
 % ( 9   09، 21لمعوامم )
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    ( وفسر نسبة 2،  19وبمغت  يمة الجذر الكامف ) عبارة(  16 )اإلنثار  وتشبعت عميو -1
 % ( مف التبانف الكم  ،  3، 51)
      ( وفسر نسبة 5،  15وكاف الجذر الكامف لو ) عبارة ( 11 )معرفة الكياة تشبم عميو  -6

 مف التبانف الكم . %(، 1،  45)
         وفسر نسبة(  0،  91ت وكاف الجذر الكامف )عبارا(  14 )ميارات الكياة وتشبم عميو -9

 (10  ،2 . ) % 
( وفسر   0، 42ت وبمغ الجذر الكامف لو )عبارا(  14 )تشبم عمنياالمشاركة المميمة   -0

 ( مف التبانف الكم  ، %2،  92نسبة )
( وفسر 9، 19ات وبمغت  يمة الجذر الكامف لو )عبار (  2 )وتشبم عميو إردار اقككاـ  -5

 ( مف التبانف الكم  .%0،  13نسبة )
(   6، 42ات وبمغت  يمة الجذر الكامف )عبار (  5 ) وتشبم عميو إدارة االنفعاالت عامم -2

 % 9،  69وفسر نسبة 
   ( وفسر نسبة 1، 21ات وكاف الجذر الكامف لو )عبار (  5 )وتشبم عميو االستعداد لمتعمـ  -2

 (  مف التبانف الكم  . 6%، 29)
 19( وفسر نسبة ) 1، 92ات والجذر الكامف )عبار (   0 ) وتشبم عميو المعرفة الذاتية   -1

 .% ( مف التبانف الكم    6،

 ثانيا ثبات المقياس : 

 سمو  ( باستيداـ  6419 سامة إبراىيـ )تـ كسا  ثبات الماياس ف  دراسة عةح الدنف  نو  و 
إعادة التطبنق وطرياة  لفا كرونباخ وجاحت جميم  يـ معامةت الثبات مرتفعة مما ندؿ عم  
ثبات الماياس ، وف  الدراسة الكالية كسبت الباكثة ثبات اإليتبار باستيداـ طرياة  لف كرونباخ 

 المشاركة المميمة - اإلنثار -  إدارة االنفعاالت -  المعرفة الذاتيةالمتمثمة ف  )  قبعاد الماياس
 ةوكذلؾ الدرجة الكمي االستعداد لمتعمـ  - ميارات الكياة - معرفة الكياة - إردار اقككاـ -

 4، 250،  4، 221، 4، 233،  4، 252،  4، 255،  4، 222 ) يـ معامةت  لفا  وجاحت
 عم  الترتن  .(  4، 261،  4، 223،  4،  244، 

رتباط درجة إمم كسا  االتساؽ الدايم  عف طريق كسا  معا9 تـ  اإلتساق الداخمي لممقياس
 9 وجاحت النتنجة كما نم   البعد والدرجة الكمية
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  ( تراوكت 0 – 1مف  العبارات ويتضمف المعرفة الذاتيةالبعد اقوؿ )  يـ معامةت 
إكرا يا  ( وى   يـ دالة 4، 222 – 4،   013ات والبعد ما بنف )عبار اإلرتباط بنف ال
 ( . 4، 41)  عند مستوي 

  يـ معامةت ( وتراوكت  3- 5ات مف عبار ويتضمف ال إدارة االنفعاالتالثان  ) البعد 
( وى   يـ دالة إكرا يا عند مستوي                            4، 513 – 4، 933اإلرتباط ما بنف ) 

 (41 ،4 . ) 
 وتراوكت  يـ معامةت اإلرتباط  (61- 14ات مف عبار ويتضمف ال البعد الثالث )اإلنثار

 ( . 4، 41وى   يـ دالة إكرا يا عند مستوي )  (   4، 231 – 4، 022ما بنف ) 
 وتراوكت  يـ معامةت (  91- 66ات مف عبار ويتضمف ال البعد الرابم )المشاركة المميمة

 41) (   وى   يـ دالة إكرا يا عند مستوي  4، 231 – 4، 509اإلرتباط ما بنف ) 
،4 . ) 

   ( وتراوكت  يـ  91 – 96ات مف عبار إردار اقككاـ  ويتضمف الالبعد اليامس )
(   وى   يـ دالة إكرا يا عند  4، 531 – 4، 044معامةت اإلرتباط ما بنف ) 

 ( . 4، 41مستوي ) 
 ( وتراوكت  يـ معامةت  03 - 93ات مف عبار سادس )معرفة الكياة ويتضمف الالبعد ال

  .( 4، 41وى   يـ دالة إكرا يا عند مستوي )  ( 4، 231 – 4، 922اإلرتباط ما بنف ) 
 ( وتراوكت  يـ معامةت  53 -54ات مف عبار بم )ميارات الكياة  ويتضمف الالبعد السا

 ( . 4، 41) ي وى   يـ دالة إكرا يا عند مستو  (  4، 533 – 4، 096اإلرتباط ما بنف ) 
  ( وتراوكت  يـ  20 -24ات مف عبار )االستعداد لمتعمـ  ويتضمف الالبعد الثامف

وى   يـ دالة إكرا يا عند (   4، 234 – 4، 042معامةت اإلرتباط ما بنف ) 
 ( . 4، 41مستوي ) 

،  4، 205وجاحت معامةت اإلرتباط بنف اقبعاد الثمانية والدرجة الكمية لمككمة بالترتن  ) 
وى   يـ (  4، 211،  4، 505،  4، 290،  4، 533،  4، 209،  4، 213،  4، 251

 ( مما ندؿ عم  اإلتساؽ الدايم  لمماياس . 4، 41دالة إكرا يا عند مستوي )

 
 ترجمة الباكثة  (Kaplan& Tivnan,2014) مف إعداد  مقياس الدافعية األخالقية -6

 الفرد ف وراح ايتياراتتا   Motivational Structureبناحات دافعية نتكوف الماياس مف ستة 
           وىاننز Kohlberg المعضةت اقية ية اإلفتراضية لكولبرج  تـ إشتاا يا مفاقية ية و  و ككامو
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Heinz  مم اقيذ ف  اإلعتبار نظرية تارير المرنرself Determination Theory  ؿ
(Ryan &Connell,1989 )  ،كنث انطمق الباكثاف مف افتراض  ف التباننات ف  اقككاـ 

التباننات ف  الدوافم الذاتية اقية ية ولذلؾ تـ ترور الدافم اقية   كعممية مف اقية ية تنبم 
نفعاؿ وتعدي لمككـ الذي نتسـ اإلو لمتفاعم بنف المعرفة  Dynamic Processدننامية 

باقية ية وكذلؾ الفعم اقية   وىذا اإلطار الدننام  يمكننا مف فكص كشف رعي اقفراد 
عضةت اقية ية ولذلؾ فرنم الارار اقية   و عماؿ الكياة وتفضيةتيـ ف  التعامم مم الم
  اؾ والعاطفة .النومية كرد فعم دننام  لةدر 

وتتمثم طرياة االستجابة عم  الماياس باستيداـ  سمو  ليكرت وذلؾ بايتيار  كد البدا م 
، (  6)تأيذ الدرجة   تنطبق  مية ،(  1عم  اإلطةؽ تأيذ الدرجة ) تنطبقاليمسة التالية 9 ال 

وتأيذ  تنطبق تماما( ،  0تأيذ الدرجة ) تنطبق كثنرا( ،  9تأيذ الدرجة ) تنطبق برورة متوسطة
وكمما ارتفعت درجة الفرد عم  الماياس دؿ ذلؾ عم  مستوي مرتفم مف الدافعية (  5)الدرجة 
و د تكاق واضع   ( . 1. ممكق ) وىو ما يعكس مركمة متطورة مف النمو اقية   اقية ية

  ية.الماياس مف اليرا ص السيكومترية لمماياس ومدي مناسبتة لاياس الدافعية اقية

 صدق المقياس :

تكاق واضع  الماياس مف الردؽ التةزم  لمماياس مم ماانيس  يري عدندة مثم ماانيس 
الباكثة  ترجمتو  معامةت االرتباط دالة إكرا يا ، الدافعية اقية ية والوع  االنفعال   وجاحت

جاىزية الماياس وبعد مف متيرر  المغة اإلنجمنزية بكمية التربية الماياس وعرضو عم  إثننف 
مف إعداد  تكدند الاضايامم ماياس  ماياسمالردؽ التةزم  للية الكاالباكثة  درتلمتطبنق  

Rest ( 1319دمحم رفا  عيس  ،ترجمة و)  ماياس لمككـ اقية   يعكس  يضا النمو وىو
          وجاح معامم اإلرتباط بنف الماياسنف اقية   لمفرد وىذا يعط  معشرا لردؽ الماياس 

 ( وىذا ندؿ عم  ردؽ الماياس . 4 ، 13) 

تكاات الباكثة مف اإلتساؽ الدايم  لمماياس عف طريق كسا  9  اًلتساق الداخمي لممقياس
معامم اإلرتباط بنف درجة كم بناح دافع  والدرجة الكمية لماياس الدافعية اقية ية وجاحت 

   (. 9)كما بالجدوؿ 
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 اإلرتباط بنف درجة المفردة والدرجة الكمية( 9 معامم 9جدوؿ ) 

 معامم اإلرتباط بالدرجة الكمية المفردة
1 22 ،4 
6 51 ،4 
9 20 ،4 
0 53 ،4 
5 23 ،4 
2 21 ،4 

( نتض   ف  يـ معامةت اإلرتباط دالة إكرا يا مما ندؿ عم  اإلتساؽ الدايم   9ومف جدوؿ )
 لمماياس

 ثبات المقياس :

 ( ، 4، 12) وكاف معامم  لفا لمماياس ككممعدا الماياس مف الثبات باستيداـ معادلة  لفا   تكاق
(  4، 15وتكاات الباكثة مف الثبات باستيداـ نفس الطرياة وجاحت  يمة معامم  لفا لإليتبار ككم )

 وى   يمة مرتفعة تدؿ عم  ثبات الماياس  .

 عمي النحو التالي :سارت إجراءات الدراسة إجراءات الدراسة : 

  تـ تطبنق  دوات الدراسة المتمثمة ف  ) ماياس الككمة وماياس الدافعية ( عم  عننة
( طالبا وطالبة مف طة  كمية التربية ببنيا   126الدراسة االستطةعية البالغ عددىا ) 

التكاق مف اليرا ص السيكومترية ( طالبا وطالبة بيدؼ  11بعد استبعاد عدد بمغ ) 
 وات الدراسة .دق

 وطالبة طال  (  044)تـ تطبنق  دوات الدراسة عم  عننة الدراسة اقساسية البالغ عددىا
 .بالفر ة الرابعة بكمية التربية 

 ستيداـ اقسالن  اإلكرا ية باستيداـ كزمة ررد ت الباكثة نتا ت  دوات الدراسة وا 
ف  ضوح تساعالت الدراسة لمتورم لمنتا ت  ( Spss version 18)البرامت اإلكرا ية 

 النيا ية .
 الباكثة نتا ت الدراسة فس ضوح اقطر النظرية والدراسات الساباة . فسرت 

 المعالجة اإلحصائية :
لإلجابة عف تساعالت الدراسة استيدمت الباكثة المتوسطات والمدي و عم  درجة و دن  

 وتكمنم التبانف .وتكمنم اإلنكدار المتعدد درجة وكذلؾ معامةت إرتباط بنرسوف ، 
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 : وتفسيرها نتائج الدراسة 

مف  طر  ما إطمعت عميو تعرض الباكثة ف  الجزح التال  لنتا ت الدراسة وتفسنرىا ف  ضوح
 نظرية ودراسات ساباة كوؿ متغنري الدراسة .

 9 وتفسيرها نتائج السؤال األول

لإلجابة عف السعاؿ اقوؿ والذي ننص عم  ما مستوي الككمة والدافعية اقية ية لدي عننة 
البكث مف طة  الجامعة ؟ ولإلجابة عم  ىذا التساعؿ تـ كسا  المتوسطات والمدي 

( 1دافعية اقية ية ويظير الشكم )لكم مف  بعاد الككمة والو عم  درجة و دن  درجة 
( المتوسطات والمدي و عم  درجة و  م درجة الستجابات العننة عم  متغنرات  0والجدوؿ )
وكذلؾ المتوسط اإلفتراض  الذي تـ كسابو لكم بعد عف طريق تادنر نرف درجة البكث 

االستجابة عم  المفردة مضروبة ف  عدد مفردات البعد ، ويتـ ماارنة مستوي البعد ف  ضوح 
 كسو  فعميا والمتوسط االفتراض  . يمت  المتوسط الم

 ( : المتوسطات والمدي وأعمي درجة وأقل درجة ًلستجابات العينة عمي متغيرات البحث 2جدول )

أقل  المدي البعد
 درجة

أكبر 
 درجة

اإلنحراف  المتوسط
 المعياري 

المتوسط 
 اإلفتراضي

 14 9، 152 16، 296 60 5 13 المعرفة الذاتية البعد اقوؿ
 16.5 6، 192 19، 314 60 3 15 إدارة االنفعاالت الثان البعد 

 94 2، 636 94، 305 50 12 91 اإلنثار البعد الثالث
 65 9.295 63، 311 00 64 60 المشاركة المميمة البعد الرابم
 12.5 6، 103 13، 612 63 10 15 إردار اقككاـ البعد اليامس
 62.5 2.101 61.52 51 19 91 معرفة الكياة البعد السادس
 65 9.263 61.246 01 13 66 ميارات الكياة البعد السابم
 16.5 6.295 12.626 62 11 15 االستعداد لمتعمـ البعد الثامف

 124 62.09 123.164 623 162 156 الدرجة الكمية
 15 9.935 15.624 62 1 13 الدافعية اقية ية

دارة االنفعاالت واإلنثار (  ف  بعاد الككمة  0ويتض  مف الجدوؿ) المتمثمة ف  المعرفة الذاتية وا 
ردار اقككاـ ومعرفة الكياة وميارات الكياة متوسطاتيا   ر  مف المتوسط  والمشاركة المميمة وا 
االفتراض  وىذا يعن   ف عننة الدراسة تتمتم بمستوي متوسط مف الككمة  ما البعد الياص 

(   16، 5(  ما المتوسط اإلفتراض  لو ) 12، 626ذا البعد )باالستعداد لمتعمـ كاف المتوسط لي
مما يعن   ف عننة الدراسة تتمتم بمستوي مرتفم ف  البعد الياص باالستعداد لمتعمـ ،  ما بالنسبة 
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لمدافعية اقية ية فجاح المتوسط  يضا ماار  لممتوسط االفتراض  لدرجات الماياس المستيدـ 
 لدنيا مستوي متوسط مف الدافعية اقية ية .مما يعن   ف عننة الدراسة 

 6412)  يشنر عزت عبدالكمندكنث    BoxPlotولتمثنم تمؾ البيانات والماارنة بننيا باستيداـ 
كم  يارة اإللتواح فإف لـ يكف   ف رسـ الرندوؽ يستيدـ ف  بياف شكم توزيم متغنر ( 123، 

)ف  إلتواح فإذا كاف الوسيط   ر  لإلرباع  اقوؿالوسيط ف  منترف الرندوؽ يكوف التوزيم لو 
الثالث )ف    سفم الرندوؽ يكوف التوزيم موج  اإللتواح  ما إذا كاف الوسيط   ر  إل  اإلرباع 

يكوف التوزيم سال  اإللتواح ويوض  الرندوؽ التمثنم البيان  لممتغنرات   عم  الرندوؽ (
رباعيات وشكم والوسيط و  م  يمة و كبر  يمة واإلوتوضي  الايـ اإلكرا ية الميتمفة لممتوسط 

مستوي متغنرات الدراسة  وفيما نم  الرسـ البيان  لمرندوؽ نوض  التوزيم وبعض الايـ الشاذة .
( واقبعاد الثمانية لمككمة والدرجة  1كنث يمثم المكور اقفا  الدافعية اقية ية ر ـ )الكالية 

 (  14 – 6الكمية مف اقر اـ )

 

 يمثم  بعاد الككمة والدافعية اقية ية  Box Plot( 9 رسـ بيان   1شكم )

 

الدراسة تطورًا متوسطا ف   بعاد الككمة لدي طة  وطالبات كمية وبشكم عاـ  ظيرت نتا ت 
التربية كنث  ظيرت العننة مستويات متااربة  و  عم   مية مف المتوسط اإلفتراض  وىو ما 

 .يعكس تطورا مكدودا ف   بعاد الككمة لدي عننة الدراسة 
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مة لدي الطال  المعمـ ، و د كاولت الدراسة الكالية وضم بروفنم لمستوي كم مف  بعاد الكك
ىذا البروفنم ياترح ويوض   ف الطة  المعممنف استطاعوا ف  مركمتيـ العمرية ىذه  ف 
يطوروا  درا متوسطا  و  عم  مف المتوسط  مية لكف الذي تسع  إليو النظـ التربوية الكدنثة 

تفم مف الككمة ،  ف يكوف ىعالح الطة  المعممنف وما تطمبو مينتيـ المستابمية عم   در مر 
ومف الممفت لمنظر  ف متوسط االستعداد لمتعمـ  عم  مف المتوسط اإلفتراض  ويشنر ىذا إل  
تطمم ىذه الف ة العمرية إل  مزيد مف التعمـ ولكف المعمـ نج   ف يكوف عم   در مرتفم مف 

ردار اقككا دارة اإلنفعاالت والمشاركة المميمة وا  ـ ومعرفة الكياة المعرفة الذاتية واإلنثار وا 
تمم عنده يرا ص الشيرية الككيمة ، وربما جاح ىذا البروفنم لمككمة وميارات الكياة ليك

لطبيعة المتغنر فند ذاه فالككمة ترتبط باليبرات الكياتية والمعرفة الساباة لمفرد وىعالح 
راح الطة  ف  ىذه المركمة بكاجة إل  مزيد مف تطور الككمة ، لذلؾ فالمجاؿ ير  إلج

 العدند مف الدراسات التجريبية ف  ىذا المجاؿ .

كما كاولت الدراسة الكالية وضم بروفنم لمستوي الدافعية اقية ية لدي عننة الدراسة جنبا 
إل  جن  مم  بعاد الككمة و ظيرت النتا ت تمتم الطة  بمستوي متوسط  يضا مف الدافعية 
اقية ية عكس ما تو عت الباكثة ، وربما تأت  ىذه النتنجة لتعاد الكياة ومتغنراتيا 

كم ذلؾ يكتـ عم  الفرد  كيانا  ف تكوف مرمكتو الذاتية ف  المادمة فتام وضغوطاتيا 
وتري الباكثة  ىمية دافعنتو اقية ية الت  تكثو عم   ف تكوف الايـ اقية ية ف  المادمة 

كم  ربالغة لتنمية ىذا الجان  عند الطة  المعممنف جنبا إل  جن  مم الككمة كنث  شا
 إني تأثير انحكمة عهي انذافعية .)Zhang, ;2006 ,Bramesfeld &Gasper (2011مف 

 :وتفسيرها نتائج السؤال الثاني 

ىم توجد عة ة إرتباطية بنف الككمة و بعادىا الفرعية والدافعية وينص السعاؿ الثان  عم  ) 
( ولإلجابة عم  ىذا السعاؿ تـ كسا  معامم ارتباط بنرسوف بنف  بعاد الككمة  اقية ية ؟

 (. 5الثمانية والدافعية اقية ية وجاحت  يـ معامةت اإلرتباط كما ف  جدوؿ )
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 معامالت اإلرتباط بين أبعاد الحكمة والدافعية األخالقية : قيم(  3)جدول

 معامةت الرتباط يـ  البعد

 4.114 الذاتيةالمعرفة 
 4.246 إدارة االنفعاالت
 4.191 اإلنثار

 4.239 المشاركة المميمة
 4.292 إردار اقككاـ
 4.106 معرفة الكياة
 4.296 ميارات الكياة
 4.203 االستعداد لمتعمـ
 4.362 الدرجة الكمية

( نتض   ف جميم  يـ معامةت اإلرتباط بنف  بعاد الككمة والدافعية  5ومف جدوؿ )
 (  4، 41اقية ية دالة إكرا يا عند مستوي )

وبإمعاف النظر إل  نتنجة السعاؿ الثان  نجد  ف  بعاد الككمة المتمثمة ف  ) المعرفة الذاتية 
ردار اقككاـ ، ومعرفة الكياة  دارة اإلنفعاالت وا  وميارات الكياة واالستعداد لمتعمـ ( وتتفق وا 

 &Gasper)ىذه النتنجة مم الدراسات الت  تناولت الككمة والدافعية بوجو عاـ مثم دراست  
Bramesfeld,2006 ; Zhang, 2011)   والدراسات الت  تناولت الككمة وبعض جوان

 ;Pasupathi & Staudinger ,2001; Jaltema,2002)اقداح اقية   مثم دراسات
Carvajal Chartier,2007; Barone,2013; Roeber,2014; Yu, Alan ,2015)  
، كما تتفق نتنجة الدراسة الكالية مم التوجيات النظرية الت  تشنر إل   ف الككمة تنطوي 
 .عم  مكوف  ية   و ف ليا دورا فاعة ف  إرادة الفرد نكو تنفنذ السموؾ المكبذ إجتماعيا 

مثم  الميتمفة جموعة مف المكوناتممف الككمة  وتتضمنيمكف تفسنر ىذه النتنجة وفاا لما و 
التعمق ـ بالعمق والتفكنر النا د وتتضمف)المعرفة فالفرد الككيـ ال بد  ف يكوف لديو معرفة تتس
اكتشاؼ جوان  االيتةؼ بنف جوان  و ف  البكث ، والسع  نكو التكامم المعرف   ، 

، المعرفة ،والتركنز عمى جوىر اقشياح ، وسرعة البدنية و الذكاح ، و السياؽ و الوع  
كما تتضمف الككمة االستبرار الذات   ،المتوازنة لدمور( واستشراؼ المستابم ، والنظرة

و ع  بنااط الضعف و  وة الشيرية ، ويشتمم عمى االوع   بالذات و اخيريف ، و الو 
السع  إلى إرساح و ترسنل العادات والايـ الكسنة ف  النفس ووضعيا ف  مكانة  عم  مف 

دافعية اقية ية ( ، باإلضافة إل  التعاطف والضبط الوجدان 9 ويشمم ) الاقيرى  الايـ 
االنفعاالت، والسيطرة عمى  عمى كظـ ييظو ،  والتككـ ف   التعاطف مم اخير و درة الفرد 

http://search.proquest.com.ugrade1.eul.edu.eg:2048/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Jaltema,+Elaine+Sheridan/$N?accountid=37552
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يضبو ويوفو ، والتعبنر عف االنفعاالت بطرياة  ية ية ، وعدـ التسرع ف  إردار اقككاـ 
فة الجوان  االنفعالية ر  ية ية، الادرة عمى الضبط النفس  مف كاوارادة تنفنذ اقككاـ اقكث

وتتضمف الككمة  يضا التوازف ببف العام و الوجداف. التوازف ببف المرمكة  والشعورية
والتوجو وااللتزاـ اقية   ، والمرمكة العامة االتساؽ الذات  وثاة اخيريف   اليارة بالفرد 

الوع  الدنن  ،واالنسجاـ و واضكة ، والتأمم و التفكنر ف  الكياة ،االلتزاـ بمبادئ  ية ية و 
المرونة السموكية و المجتمم ، و ىـ ما يمنز الككمة اإلدارة الرشندة قمور الكياةو   بنف الفرد
 .و ميارات التوارم  اإليماف بالكق المطمق ف  التررؼ كنث عدـ

والدافعية  انف  بعاد الككمةبتت عم   نو ) ىم ثالثوينص السعاؿ ال نتائج السؤال الثالث ومناقشتها : 
  جرت الباكثة تكمنم التبانف  كادي اإلتجاه ؟( ولإلجابة عم  ىذا السعاؿ بتبانف عامم الجنساقية ية 
ANOVA  بعد التكاق مف افتراضات استيدامو باستيداـ برنامت(Spss version 18) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-38- 

 ANOVAنتا ت تكمنم التبانف  كادي اإلتجاه ( 9  2جدوؿ )

 مستوي الداللة DF MS F مجموع المربعات مردر التبانف اقبعاد
 ينر دالة 4.319 3.430 1 3.430 بنف المجموعات المعرفة الذاتية

 3.329 931 9325.909 دايم المجموعات
  933 9320.091 المجموع

 ينر دالة 1.506 16.913 1 16.915 بنف المجموعات إدارة اإلنفعاالت

 1.492 931 9131.921 دايم المجموعات
  933 9614.224 المجموع

 ينر دالة 4.409 1.261 1 1.261 بنف المجموعات اإلنثار
 93.231 931 15232.423 دايم المجموعات
  933 15231.234 المجموع

 ينر دالة 9.59 56.450 1 56.450 بنف المجموعات المشاركة المميمة
 19.152 931 5510.110 دايم المجموعات
  933 552.392 المجموع

 ينردالة 4.140 4.100 1 4.100 بنف المجموعات إردار اقككاـ

 1.193 931 9693.690 دايم المجموعات
  933 9604.421 المجموع

 ينردالة 4.336 92.041 1 92.041 بنف المجموعات معرفة الكياة
 92.62 931 15419.624 دايم المجموعات
  933 15454.222 المجموع

 دالة 2.223 142.935 1 142.935 بنف المجموعات ميارات الكياة
 19.222 931 5009.946 دايم المجموعات
  933 5503.532 المجموع

 دالةينر  4.516 9.190 1 9.190 بنف المجموعات االستعداد لمتعمـ
 2.031 931 6311.249 دايم المجموعات
  933 6315.091 المجموع

 الدرجة الكمية

 

 ينر دالة 4.222 025.522 1 025.522 بنف المجموعات
 233.021 931 621913.029 دايم المجموعات
  933 621155.404 المجموع

الدافعية 
 اقية ية

 ينر دالة 4.504 2.663 1 2.663 بنف المجموعات
 11.505 931 0530.291 دايم المجموعات

  933 0244.324 المجموع

( نتض  عدـ وجود فروؽ ذات داللة إكرا ية بنف متوسطات كم مف  2مف جدوؿ )
 –إردار اقككاـ  –المشاركة المميمة  – اإلنثار – إدارة اإلنفعاالت - المعرفة الذاتية)
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والدافعية اقية ية ( وفاا لمتغنر الجنس  –الدرجة الكمية  –االستعداد لمتعمـ  –معرفة الكياة 
 .بننما وجدت فروؽ ذات داللة إكرا ية ف  البعد الياص بميارات الكياة 

و د  ظيرت النتا ت عدـ وجود فروؽ دالة إكرا يا بنف الطة  والطالبات ف   بعاد الككمة 
وىذه النتنجة تعن   ف الذكور واإلناث ف  البن ة المررية تتاح ليـ نفس اليبرات ونفس 

عم  مستوي الككمة فطبيعة ىذا المتغنر نرتبط المعارؼ ونفس مستوي التعميـ مما انعكس 
التعميـ المادـ لذؾ نجد ىذه النتنجة بعدـ فروؽ بنف الجنسنف ف  متغنر  بالثاافة وطبيعة

(  6419الككمة . و د  شارت نتا ت دراسة عةح الدنف  نو  و سامة دمحم عبد المجند )
بوجود فروؽ ذات داللة إكرا ية بنف طة  الدوؿ اليمنجية ف  بعض  بعاد الككمة المتمثمة 

ردار اقككاـ ومعرفة الكياة والميارات ف  ) إدارة اإلنفعاالت واإلنثا ر والمشاركة المميمة وا 
 الكياتية والدرجة الكمية ( .

 ما بالنسبة لمتغنر الدافعية اقية ية فاد  ظيرت النتا ت  يضا عدـ وجود فروؽ ذات داللة 
 & Malina , Tirrib)دراسة تمؾ النتنجة مم  إيتمفتإكرا ية بنف الطة  والطالبات و د 

Liauwa, 2015)   عف وجود فروؽ ذات داللة إكرا ية  ف  الدافعية والت  كشفت
وترجم الباكثة ىذه النتنجة إل   ف الطة  والطالبات اقية ية بنف المراىانف لرال  اإلناث 

تكت نفس مظمة نوع التعميـ والبن ة الثاافية والمجتمعية والمساواة الت   ربكت وا عا ممموسا 
 مف الناكية اقية ية بشكم ال يسم  بوجود فروؽ جوىرية بننيـ .ف  مرر نتشكموف 

 ومناقشتها :  رابعلنتائج السؤال ا

بتبانف عامم والدافعية اقية ية  انف  بعاد الككمةبتت عم   نو ) ىم وينص السعاؿ الرابم
 جرت الباكثة تكمنم التبانف  كادي اإلتجاه  تيرص الدراس  ؟( ولإلجابة عم  ىذا السعاؿال

Anova  بعد التكاق مف افتراضات استيدامو باستيداـ برنامت(Spss version 18)  
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 ANOVA( نتا ت تكمنم التبانف  كادي اإلتجاه  2جدوؿ )

 مستوي الداللة  DF MS F مجموع المربعات مردر التبانف اقبعاد 
 ينر دالة 6.300 63.110 1 63.110 المجموعاتبنف  المعرفة الذاتية

 3.319 931 9305.650 دايم المجموعات
  933 9320.091 المجموع

 ينر دالة  4.213 2.952 1 9.952 بنف المجموعات إدارة اإلنفعاالت

 1.451 931 9640.040 دايم المجموعات
  933 9614.224 المجموع

 ينر دالة 1.629 03.315 1 03.315 بنف المجموعات اإلنثار
 93.524 931 15201.145 دايم المجموعات

  933 15231.234 المجموع
 ينر دالة 5.232 23.316 1 23.316 بنف المجموعات المشاركة المميمة

 19.212 931 5012.465 دايم المجموعات
  933 552.392 المجموع

 ينر دالة 4.621 6.641 1 6.641 بنف المجموعات إردار اقككاـ

 1.195 931 962.122 دايم المجموعات
  933 9604.422 المجموع

 ينر دالة 5.313 669.194 1 669.194 بنف المجموعات معرفة الكياة
 92.655 931 10162.501 دايم المجموعات

  933 15454.222 المجموع
 دالة 19.421 122.062 1 122.062 بنف المجموعات ميارات الكياة

 19.544 931 592.121 دايم المجموعات
  933 5503.532 المجموع

 ينر دالة 4.401 4.924 1 4.924 بنف المجموعات االستعداد لمتعمـ
 2.544 931 6315.422 دايم المجموعات

  933 6315.091 المجموع
 الدرجة الكمية

 

 ينر دالة  9.010 6064.41 1 6064.412 بنف المجموعات
 30.524 931 622090.305 دايم المجموعات

  933 621155.404 المجموع
 ينر دالة 1.215 64.591 1 64.591 بنف المجموعات الدافعية اقية ية 

 11.543 931 0514.066 دايم المجموعات
  933 0244.32 المجموع

المعرفة ذات داللة إكرا ية بنف متوسطات كم مف )عدـ وجود فروؽ ( 2نتض  مف جدوؿ )
معرفة الكياة  –إردار اقككاـ  –المشاركة المميمة  – اإلنثار – إدارة اإلنفعاالت - الذاتية
والدافعية اقية ية ( وفاا لمتغنر التيرص الدراس    –الدرجة الكمية  –االستعداد لمتعمـ  –

( بنف متوسطات ميارات  4، 41ند مستوي ). بننما توجد فروؽ ذات داللة إكرا ية ع
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قف ويمكف تفسنر ذلؾ  .لرال  الاسـ اقدب   الكياة وفاا لمتغنر التيرص الدراس  
مستوي التيرص الدراس  نعثر عم  مستوي الطموح والميارات الكياتية بشكم عاـ، كما 

ي الدراسة الككمة ذات داللة ف  با   المتغنرات لطبيعة متغنر تفسر الباكثة عدـ وجود فروؽ 
والدافعية االجتماعية فكةىما نرتبط باليبرات االجتماعية والثاافية والكياة العامة واالنفعاالت 

 الت  ال ترتبط ف  كثنر مف اقكياف بتيرص الفرد .

ولإلجابة عم  السعاؿ الياص بيم يمكف التنبع بالدافعية  نتائج السؤال الخامس ومناقشتها :
اقية ية مف يةؿ  بعاد الككمة لدي عننة مف طة  الجامعة ؟ جرت الباكثة تكمنم 

متغنرات ) المعرفة  وتـ اعتبار Stepwiseاإلنكدار المتعدد عم  استجابات الطة  بطرياة 
دارة االنفعاالت  –الذاتية  ردار اقككاـ ومعرفة  –اركة المميمة والمش –واإلنثار  –وا  وا 

الكياة وميارات الكياة واالستعداد لمتعمـ والدرجة الكمية لمككمة عم   نيا متغنرات تنبعية 
  ( .1))مستامة ( والدافعية اقية ية متغنر تابم كما ف  الجدوؿ 

دراسة تأثنر ( عند 0تكمنم االنكدار المتعدد اليطوة )تكمنم التبانف ل نتا ت  ( :6جدول )
 ةالمستامة عم  الدافعية اقية ي المتغنرات

مجموووووووووووووووووووووووووع  مصدر التباين 
 المربعات

درجووووووووووووووووووات 
 الحرية 

مسوووووووووووووووووووووتوي  قيمة ف متوسط المربعات
 الدًللة 

معامووووووول 
 التحديد

 2R 

 4.302 4.4441 1110.165 1921.132 9 0119.511 المنسوب إلي اإلنحدار

 1.691 932 012.926 المنحرف عن اًلنحدار

  933 0244.324 الكمي 

(  ي  نو  4.4441( نتض   ف  يمة )ؼ( لممتغنرات المستامة دالة عند مستوي)1ومف جدوؿ )
 R2 يمكف التنبع بالدافعية اقية ية مف يةؿ المتغنرات المستامة . كما  ف  يمة معامم التكدند

وتشنر تمؾ الايمة إل   ف نسبة (  4.302 )، والذي نتكدد بايمة مربم معامم االرتباط بمغت
مف التبانف (  4.302 ) ي  ف (  4.302 ) تأثنر المتغنرات المستامة مجتمعة ف  المتغنر التابم

 ( . 9005 6444ف  المتغنر التابم تعود إل  المتغنرات المستامة  ند الدراسة )رةح مراد ،

والمتغنرات المستامة  ند الدراسة و د  ظير تكمنم اإلنكدار المتعدد مف يةؿ يطوات التكمنم   
الت  تـ إدراجيا ف  معادلة االنكدار المتعدد وذلؾ مرتبة كس   ىمنتيا و وة تأثنرىا ف  المتغنر 
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التابم وى  البعد اقوؿ ) المعرفة الذاتية ( تـ إدراجو ف  اليطوة اقول  بإعتباره   وي المتغنرات 
تـ إدراج البعد الثالث ) اإلنثار ( ف  اليطوة الثانية ، ثـ  المستامة تأثنرا عم  المتغنر التابم بننما

تـ إدراج البعد الرابم ) المشاركة المميمة ( ف  اليطوة  الثالثة ، ويعرض الجدوؿ التال  مميرا 
 . Stepwiseلنماذج تكمنم اإلنكدار المتعدد وىذه النماذج ياابميا ثةث يطوات بطرياة 

 التكدند ومربعاتو ومعامم التكدند التوافا  يـ معامةت  : ( 3جدوؿ )
       معامم اإلرتباط المتعدد النموذج

 ) معامم التكدند (
  مربم معامم اإلرتباط المتعدد 

  2R) معامم التكدند (
 معامم التكدند التوافا 

 4.229 4.220 4.114 االوؿ
 4.125 4.125 4.392 الثان 
 4.139 4.130 4.302 الثالث

 

          المتعدد  و معامم التكدند يساوي  مربم معامم اإلرتباط ف  ( 3،  1) فمف الجدوالويتض  
( وىو النموذج الذي يكتوي عم  ثةث متغنرات مستامة 9( وذلؾ ف  كالة النموذج ) 4.139) 

وى  المعرفة الذتية واإلنثار والمشاركة المميمة وى  كمية كبنرة جدا مف التبانف المفسر بواسطة 
لمدافعية اقية ية نتا ت تكمنم اإلنكدار المتعدد (  14)نوض  الجدوؿ كما ىذه المتغنرات .

 وى   بعاد الككمة اؿ )المتغنر التابم ( عم  المتغنرات المستامة المستيدمة ف  الدراسة الكالية
 وكذلؾ نسبة إسياـ كم متغنر مف المتغنرات المستامة وداللة ىذا اإلسياـ .
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( عند دراسة تأثنر 0( 9 مميص نتا ت تكمنم اإلنكدار المتعدد اليطوة )14جدوؿ )
 المتغنرات المستامة عم  الضغوط اقكاديمية

المعامل  المتغيرات المستقمة 
 Bالبائي 

الخطأالمعياري 
 البائي

مستوي  قيمة)ت ( ßبيتا 
 الدًللة

اليطوة  
 اقول 

 272221 117124 - 27102 17457 الثابت

 272221 17662 27662 27204 27724 )المعرفةالذاتية (البعداقوؿ

اليطوة 
 الثانية

 27072 17237 - 27122 27100 الثابت

 272221 017311 27353 27204 27417 البعد اقوؿ

 272221 167212 27221 27211 27016 البعد الثالث

اليطوة  
 الثالثة

 272221 47272 - 27261 07707 الثابت

 272221 157251 27241 27206 27274 معرفة الذاتيةال

 272221 17221 27164 27211 27026 )اإلنثار(البعد الثالث

 272221 67121 27026 27201 27167 )المشاركةالمميمة(البعدالرابم

) البعد اقوؿ ( +  4.032+ (  07707معادلة التنبع لمدافعية اقية ية ف  اليطوة الثالثة =)
 ) البعد الرابم ( . 4.113) البعد لثالث ( +  4.641

مف النتا ت الساباة نتض   ف  كثر  بعاد الككمة اسياما ف  الدافعية اقية ية ى  المعرفية 
الذاتية ثـ اإلنثار ثـ المشاركة المميمة ، ومف يةؿ إطةع الباكثة عم  اقطر النظرية الت  

جان  تتعمق باقيةؽ نجد  ف المعرفة الذاتية  و الوع  بالذات  كد  ىـ العوامم المعثرة ف  ال
 Eisenberg, 2005, Morton et)كذلؾ (Cherniss & Adler, 2000) مثم اقية   

al., 2006( ويمكف تفسنر ذلؾ  نو كننما يكوف الفرد عم  درجة  1332. كذلؾ سند عثماف ، )
نفعاالتو وسموكياتو يكوف واعيا بمدي تأثنر تمؾ  مرتفعة مف المعرفة الذاتية يرب  واعيا قفكاره وا 

يات عم  اخيريف كما يكوف مدركا لما تمميو عميو جماعتو مف إتباع الايـ اقية ية السموك
والعرؼ والتاالند وبالتال  يضم الايـ اقية ية ف  مرتبة عميا ويبتعد عف اقككاـ النفعية وترب  

(  إل  اليمم ف  اقية ية نرجم  1332 فعالو متساة مم  يـ الجماعة لذلؾ  شار سند عثماف)
  اليمم ف  العمميات النفسية ومنيا اإلدراؾ  و المعرفة الذاتية، فبدوف المعرفة بالذات ال إل
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يستطيم الفرد الاياـ بعمميات االستدالؿ اقية   وال تكدث دافعية الفعم . ويشنر 
(Power,2005 ) لمتررؼ وفاا  ف  ىذا اإلطار إل   ف الدوافم اقية ية  ا مة عم إدراؾ الفرد

اقية   الذي تفرضو عميو  يـ المجتمم واكساسو بما ىو ركي   ية يا ، لذلؾ جاحت لواجبو 
 نتنجة الدراسة الكالية متوافاة مم اقطر النظرية والدراسات الساباة . 

ـ التى يىامفوىو مف  كثر ال Altruismوالبعد الثالث اقكثر اسياما ف  الدافعية اقية ية اإلنثار 
عمـ نفس اقيةؽ كنث ننظر إليو عمى  نو مجموعة مف السموكيات  و  نو  تـ دراستيا مف يةؿ

سمة مف سمات الشيرية وىناؾ عدد كبنر مف الدراسات  وضكت مكددات السموـ اإلنثاري، 
ويشنر الباكثاف  ف ذوى السموؾ اإلنثاري يمنموف الى  ف يكونوا مفعمنف بالنشاط ،ويمتمكوف 

ويمكف الاوؿ  ف اإلنثار مف  ،الوجدانية، والكفاحة ف  الككـ اليما  الكفاحة اإلجتماعية ،والمشاركة
متيـ  و لمساعدة اخيريف  و يد  ية   التزاـ نرى  ف اقفراد لدنيـ مكونات اقية ية كنث
العيش مف  جم اخيريف، وُيعرؼ مف ، و  المرمكة الذاتيةالتضكية بو نفعيـ، إذا لـز اقمر، 

وُتعط  ىذه الريغة النيا ية لديةؽ اإلنسانية ، وى  ر ًيا مف ىذه اقية يات بػ "المعثيكمم  
 . ]"العيش مف  جم اخيريف"[، جزاًح مباشًرا لغرا ز الينر ومردر السعادة المشترؾ والواج 

بطرؽ ميتمفة، ولكف تدور جميم التعريفات  نثاراإل وعمماح النفس الفةسفة ويكدد العدند مف
 )(Berkowitz, & Grych, 1998لذلؾ جعمو بشكم عاـ كوؿ االلتزاـ اقية   لنفم اخيريف 

مف اقية ية ف  نموذجو كم ىذه االنفعاالت الدايمية اإلنجابية تكث الدافعية  ميماجزحا 
 اقية ية وىذا ما يفسر اسياـ اإلنثار ف  التنبع بالدافعية اقية ية .

فػػػػ  التنبػػػػع   Inspirational Engagementكمػػػػا يسػػػػيـ البعػػػػد اليػػػػاص بالمشػػػػاركة المميمػػػػة 
تػأثنر فػ  اخيػريف وا عطػاح النرػا   ليػـ و ف يكػوف  ػدوة ويرػف ىػذا البعػد ال بالدافعية اقية ية 

ليـ وشجاعا ولديو ثاة ف   دراتو ويادـ الكجػت و ف يكػوف مسػتعدا لمواجيػة الموا ػف الطار ػة وفػق 
( mattison, 2000( )gigerenzer, 2007) مثػم ويتفػق العدنػد مػف البػاكثنفيطػة مسػباة .  
عمػػػى دور  ػػػدرة الفػػػرد عمػػػى إ امػػػة عة ػػػات  Rest et al.,1999)(   1332وسػػػند عثمػػػاف )

مشػاعرىـ والتعػاطف معيػـ اجتماعية ناجكػة فػ  سػموكيـ اقية ػ  ومراعػاة شػعور اخيػريف وفيػـ 
، يرػػدر عػػف الفػػرد موجػػو نكػػو اخيػػر  فكػػم سػػموؾ عػػف نتػػا ت السػػموؾ عمػػى مشػػاعرىـ ؿواالسػػتدال

ونركو وا  ناعو والادرة عم  كم  فمشاركة اخير وا  امة عة ات إنسانية  ا مة عم  اكتراـ اخير
الرراعات ى  جوىر الدافعية اقية ية فف  نيايػة اقمػر السػموؾ اقية ػ  ىػو سػموؾ إجتمػاع  
نتػػأثر بػػالفرد والجماعػػة ويمكػػف الاػػوؿ  ف رػػكة اقية يػػة ودافعنتيػػا تنبػػم مػػف مػػدي اإلنسػػجاـ بػػنف 

إلػ   ف المشػاركة  ( Gasper& Bramesfeld,2006)الفرد والجماعة . وف  ىذا السياؽ يشنر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9
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المميمػػة تبعػػث عمػػ  السػػعادة فػػ  العمػػم واالسػػتمتاع فػػ  اقداح ويكػػوف اليػػدؼ ىػػو العمػػم فػػ  كػػد 
 ومتابعة التادـ ومساعدة اخيريف .ذاتو واالنيراط فيو ويمق  جواح إنجابية 

 التوصيات والبحوث المقترحة :

 اختية 9وتيرج الباكثة مف جميم النتا ت الساباة بالتوريات 

 .  دمت برامت تنمية الككمة ف  برامت التعمـ اقية 
  االىتماـ بالككمة عند الطة  المعممنف لما ليا مف تأثنرات إنجابية عم  الشيص

 والمجتمم .
 . االىتماـ بالدافعية اقية ية ف  برامت تنمية الشيرية 
  كث الطة  عم  التعمـ مف يبراتيـ وربط الوا م بما نتـ تدريسو. 
  عاد دورات تدريبية وندوات تثايفية مستمرة لمطة  لتنمية الشيرية ويتـ االىتماـ

 بالككمة والدافعية اقية ية .

9 تاترح الباكثة عددا مف البكوث ف  ضوح ما  سفرت عنو نتا ت الدراسة  بحوث مقترحة
 الكالية 9

 ية لدي عننة مف فعالية برنامت تدريب   ا ـ عم  الككمة ف  تنمية الدافعية اقية 
 طة  الجامعة .

  فعالية برنامت تدريب   ا ـ عم  الككمة ف  تنمية الكساسية اقية ية لدي عننة مف
 طة  الجامعة .

  فعالية برنامت تدريب   ا ـ عم  الككمة ف  تنمية الككـ اقية   لدي عننة مف
 طة  الجامعة .

  ف  السموؾ اقية   لدي عننة مف  ثر برنامت تدريب  لتنمية الدافعية اقية ية
 طة  المركمة الثانوية .

 . ) الذكاح الوجدان  والككمة والسموؾ اقية   ) دراسة عاممية 
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 اإلسػػػػػػػػػػػـ
 

 9 ........................................   التيرص 9...................................

 تاريل الميةد9 ..................................  9.................................. الفر ة

عزيزى الطال / عزيزتى الطالبة9 فيما نمى مجموعة مف العبارات التى ترتبط بؾ وبكياتؾ الدراسية والمطمو  منؾ 
رجة الموافاة. ال تترؾ عبارة بدوف  راحة كم عبارة بد ة، ثـ سجم  ماـ كم عبارة ف  اليانة الميررة لذلؾ د

 اإلجابة عمنيا. 

ًل   العبارات رقم
تنطبق 
عمي 
 اإلطالق

تنطبق 
 قميال

تنطبق 
بصورة 
 متوسطة

تنطبق 
 كثيرا

تنطبق 
 تماما

مف الميـ إطاعة السمطات واقشياص  ول   1
اقمر وبيذه الطرياة يمكف الكروؿ عم  مكافأة 
وتجن  العاا  ومم ذلؾ نج   ف يكوف لكم 
جريمة عاوبة بعبارة  يري نج  فعم الروا  

 وىذا  مر ضروري 

     

مف الميـ إتباع الاواعد واإلتفا يات واقوامر  6
عندما تكوف ف  كنز إىتمامات  ومرمكت  
و درؾ كاوؽ اخيريف و تبادؿ المعرفة بننيـ 
وبيذه الطرياة فإف التفاعةت اإلنسانية يمكف  ف 

قنو مفند تكاق العدؿ الذي نج  إتباعو دا ما 
 ويكاق الرضا .

     

  الشعور بالذن  لمكروؿ عم  مكافأة  و تجن 9
 كتاج  ف  كوف شيص جند مف وجية نظري 
وف  عنوف اخيريف  يضا و ف  يذ وجيات 
نظرىـ ف  اإلعتبار والكفاا عم  عة ات جندة 
معيـ بما ف  ذلؾ مراعاة السمطات والايـ الميمة 
ل  وبعبارة  يري نج   ف  كوف شيص جند 

 لنفس  واخيريف وىذا  مر ضرورى .

     

قننػػ   شػػعر بػػالامق إزاح الاواعػػد والمعػػاننر والاػػيـ  0
والسنر السػميـ لممجتمػم ومعسسػاتو ) مثػم اقسػرة 
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والمدرسػػػػػػة والككومػػػػػػة ( عمننػػػػػػا جميعػػػػػػا  ف نتبػػػػػػم 
واجباتنػػػػػػا االجتماعيػػػػػػة وفعػػػػػػم مػػػػػػا ىػػػػػػو رػػػػػػكي  
لممجتمم بعبارة  يري النظاـ االجتماع  والسمطة 

  مراف  ساسياف . 
نسع  مف  جم فعم  فج   قنن   عتاد  ننا ن 5

الينر قكبر عدد ممكف  در اإلمكاف ويج  
عمننا استيداـ الاواننف والمنطق والعاةنية 

المجموعات  در  لرفاىية  كبر عدد ممكف مف
اإلمكاف بعبارة  يري الاانوف وفعم الينر  مراف 

  ضرورياف . 

     

قف الكرامة وكاوؽ اإلنساف لجميم البشر ليما  2
 روى بالنسبة ل  بغض النظر عف  ي  ىمية 

كتراـ كرامة كم فرد ريية ف  العدالة  تمننز وا 
لمجميم والتعرؼ عم  البشرية جمعاح مف  ىـ 
 ولويات  بعبارة  يري المباديح العامة ضرورية 

 بالنسبة ل  .

     

 


