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  مستخلص الدراسة
  :هدفت الدراسة احلالية إيل

  . حتديد الفروق ىف الذكاء الوجداىن بني الطالب والطالبات -١
 التعرف علي العالقة بني الذكاء الوجداين وكل من الكفاءة يف التعلم والتفكري اإلبتكارى لدى طالب وطالبـات             -٢

  .الصف األول الثانوى
  .والتفاعل بينهما على الكفاءة ىف التعلم ،واجلنس التعرف على تاثري متغريى الذكاء الوجداىن -٣
 التفكري اإلبتكارىوالتفاعل بينهما على  ،واجلنسالتعرف على تاثري متغريى الذكاء الوجداىن  -٤
 . الذكاء الوجداين ىف التنبؤ بالكفاءة ىف التعلمأبعاد التعرف علي مدى إسهام -٥

 
 ة بالصف األول الثانوى العام مبدينىت املراغة وسوهاج طالب وطالب٤٣٢تكونت العينة النهائية للدراسة من  
  

 :لنتائج التاليةدراسة إىل اوتوصلت ال
بـني الـذكور    ) ٠,٠١(أسفر حتليل التباين البسيط عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة                -١

" تيسري اإلنفعاالت للتفكري   " الذكاء الوجداىن كما بينها كل من سالوىف وماير ما عدا بعد           أبعادواإلناث ىف مجيع    
بني الذكور واإلناث   ) ٠,٠١(لصاحل اإلناث كما اسفر عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة              

  .ىف الدرجة الكلية ملقياس الذكاء الوجداىن لصاحل اإلناث
د مـستوى داللـة   وذات داللة إحصائية عن،أسفرت معامالت إرتباط بريسون عن وجود عالقة إرتباطية موجبة          -٢

والدرجـة الكليـة    ، الكفـاءة ىف الـتعلم       أبعاد الذكاء الوجداىن والدرجة الكلية وكل من        أبعادبني  ) ٠,٠١(
ومنخفـضى  ،للطالب مرتفعى الذكاء الوجـداىن      " ت"كما أنه بإستخدام إختبار     . هأبعادوالتفكري اإلبتكارى ب  ،

إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        مت التوصل   ) األدىن% ٢٧األعلى ؛ % ٢٧(الذكاء الوجداىن   
كما توصلت  ، الكفاءة ىف التعلم والدرجة الكلية لصاحل الطالب مرتفعى الذكاء الوجداىن            بعادأل) ٠,٠١(داللة  

التفكري اإلبتكارى والدرجـة الكليـة      بعادأل) ٠,٠١(إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          
 .الذكاء الوجد اىنلصاحل الطالب مرتفعى 

بـني الطـالب   ) ٠,٠١(عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         ) ٢×٢(أسفر حتليل التباين الثنائي      -٣
والدرجة الكليـة  ، يز والترك، اإلندماج ، املشاركة، مرتفعى ومنخفضى الذكاء الوجداىن ىف  األداء على املثابرة     

للكفاءة ىف التعلم  لصاحل الطالب مرتفعى الذكاء الوجداىن كما بينت وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد     
كما أظهـرت   ،بني اجلنسني ىف األداء على اإلندماج والكفاءة ىف التعلم ككل لصاحل اإلناث             ) ٠,٠١(مستوى  
) املـرتفعني واملنخفـضني   ( الذكاء الوجداىن   : تغريى الدراسة   وجود تأثري ذي داللة إحصائية بني م      عدم  النتائج  

 . الكفاءة ىف التعلم والدرجة الكليةأبعادعلى األداء ىف ) إناث–ذكور ( واجلنس 
بـني الطـالب   ) ٠,٠١(عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         ) ٢×٢(أسفر حتليل التباين الثنائي      -٤

  لـصاحل    الطالقة الفكرية ؛ األصالة ؛ والدرجـة الكليـة          األداء على     مرتفعى ومنخفضى الذكاء الوجداىن ىف    
بـني  ) ٠,٠١(كما بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى             الطالب مرتفعى الذكاء الوجداىن   

ت كما أظهر ، لصاحل اإلناث  األصالة والدرجة الكلية    ، املرونة التلقائية   ، الطالقة الفكرية   اجلنسني ىف األداء على     



) املـرتفعني واملنخفـضني   ( الذكاء الوجداىن   : وجود تأثري ذي داللة إحصائية بني متغريى الدراسة         عدم  النتائج  
 . والدرجة الكليةالتفكري اإلبتكارى أبعادعلى األداء ىف ) إناث–ذكور ( واجلنس 

 الثانوى العام حيث بلغت     الكفاءة ىف التعلم لطالب الصف األول     مبستوى  الذكاء الوجداىن ىف التنبؤ      أبعادسهم  ت -٥
؛ ٠,٩٣( قيمتـه    عن طريق حساب معامـل التحديـد  الكفاءة ىف التعلمبقيم إسهام الذكاء الوجداىن ىف التنبؤ   

، %٩٤؛% ٩٣لدى العينة الكلية وعينة الذكور وعينة اإلناث على الترتيب وهذا يعـىن أن            ) ٠,٩٦؛  ٠,٩٤
 الكلية وعينة الذكور وعينة اإلناث علـى الترتيـب أمكـن            من تباين الكفاءة ىف التعلم بالنسبة للعينة      % ٩٦

  . الذكاء الوجداىنأبعادإستخالصه عن طريق 
  

 


