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ــــــــ    ـــــــى الرســـــــالة الموســـــــومة ب ـــــــا عم ـــــــة المناقشـــــــة أطمعن  نحـــــــن أعةـــــــاء لجن
مماستراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا وعالقتها بقوة الـذكاء االجتمـاعي لـدى طمبـة الجامعـةاات 

ــد الســودانيت وقــد  ــد الحســين مجي ــي تقــدمت بهــا الطالبــة نــور عب ــة  ــي الت ناقشــنا الطالب
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 امتنانشكر و 
 عمى والسالم والصالة سمطانه وعظيم عظمته بجالل يميق ت مباركاً  طيباً  كثيراً  حمداً  هلل الحمد
 . أجمعين وصحبه آله وعمى البشرية معمم محمد سيدنا النبيين وامام ت المرسمين أشرف

 
 ةالفاضملمشرفتي  والتقدير االمتنان عظيم من نفسي في ما تفسير عن الكممات تعجز         
 الدقيقة باإلرشادات نيتوزود ، متواصل دعم من لي توقدم لما لمياء ياسين زغير /ةالدكتور 
 اوجيدى اوقتي من وأعطتني رسالتي مشوار في كمل دون ابجيدى نيتوشارك السديدة واآلراء
 . واالحترام والتقدير الشكر بجزيل يتألستاذ فأتوجو ، الكثير الشيء

الفاضل  ستاذيال يسعني بعد أن انتييت من كتابة بحثي إال أن أتوجو بالشكر الجزيل ألو 
 من لي قدمو لماو  كل تساؤالتيي تحمل بكل خمق نبيل ، ذ، ال حيدر كريم سكرالدكتور /
،  جمية بصورة الدراسة خطوات رؤية في ساعدتني الكثيرة أعمالو رغم وتوجييات مساعدات

 .متمنية لو دوام التقدم والرقي 
 

المحترمين لما ابدوه من سعة صدر   اعةاء لجنة السمنار يتألستاذ والتقدير الشكر وجزيل
 . اإلحترام فائق مني مفمي ،

النجاز لما قدمتو من مساعدة  / شيماء عبد الباقي البكريلمدكتورة  وعرفاني شكري وجزيل
 بحثي ىذا.
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 مستخمص البحث        

تعــد اســـتراتيجيات الــتعمم المـــنظم ذاتيــا مـــن االمــور األساســـية التــي يجـــب ان تتــوفر فـــي       
عــداد  إالكـوادر التـي تؤىـل لتتبـوأ مراكـز قياديـة فــي مختمـف المجـاالت الموجـودة فـي المجتمـ  وا 

ذوي القـــدرات  البحـــوث األساســـية والتطبيقيـــة اذ تيـــدف الجامعـــة إلـــي نشـــر العمـــم والتربيـــة بـــين
والكفايـات بقصـد إعـدادىم لخدمـة المجتمـ . والشـك أن لمجامعـة أثرىـا فـي تأىيـل الشـباب وفـي 
تنمية المواىب وتشجي  روح اإلبـداع، حيـث أن التعمـيم الجـامعي يسـيم بدرجـة كبيـرة فـي النمـو 

عد فـي العقمي، واألخالقي، واالجتماعي لمطمبة. ومـن ىنـا فـان االىتمـام بـالتعميم الجـامعي يسـا
بنــــاء وصــــقل شخصــــية الطالــــب لكونــــو عنصــــرًا فــــاعاًل فــــي مجتمعــــو لمــــا يحممــــو مــــن خبــــرات 
أكاديمية. وتعـد اسـتراتيجيات الـتعمم المـنظم ذاتيـا مـن االسـاليب الدراسـية التـي يجـب ان يتبعيـا 

لــم يعــد اســموب التعمــيم المدرســي  التقميــدي الــذي يكــون الطمبــة لمتطــوير مــن ذواتيــا وذلــك النــو 
الطالـــب ســـمبيًا اذ يتمقـــي ويحفـــظ المعمومـــات حتـــي وقـــت االمتحـــان، يناســـب عصـــر تفجـــر فيـــو 

المعرفــة الــذي نعيشــو االن والــذي يفــرل عمينــا اســموبا جديــدا يقــوم عمــي مســاعدة الطالــب ، و 
 .   يكون مستقال ويعمم نفسو بنفسو

لــــك يعــــد مفيــــوم الــــذكاء مــــن اكثــــر الموضــــوعات النفســــية بحثــــا فــــي الوقــــت الحاضــــر وذ     
ـــة والنفســـية واالجتماعيـــة  ـــة والميني ـــادين الحيـــاة المختمفـــة االكاديمي الرتباطـــو الحيـــوي بكافـــة مي

الـــذي عرفـــو عمـــي انـــو القـــدرة عمـــي فيـــم الرجـــال والنســـاء  4991واصـــولو تعـــود الـــي ثورنـــدايك 
 والفتيان والفتيات والقدرة عمي التعامل معيم والتصرف بحكمة بالعالقات االنسانية .

ص التي يتمت  بيـا الشـخص تـنعكس عمـي طبيعـة توافقـو وتكيفـو مـ  بيئتـو، أن الخصائ 
وبمــا أن الــذكاء االجتمــاعي أحــد اىــم العناصــر التــي تــؤثر بشــكل مباشــر عمــي أســموب تعامــل 
الفـرد مـ  اآلخــرين. لـذا فــان قـوة الــذكاء االجتمـاعي التـي يممكيــا الفـرد مــن الممكـن أن تــنعكس 

ي قدرتـو فـي التكيـف مـ  البيئـة الخارجيـة. ألن قـوة الـذكاء عمي طبيعة تعاممو م  اآلخرين وعم
االجتمـــاعي التـــي يمارســـيا الفـــرد تتمثـــل فـــي الطريقـــة التـــي يســـتخدميا الفـــرد فيمـــا يواجيـــو مـــن 
مواقف ومثيرات فانيا من الممكن أن تؤثر عمي قدرة الفرد عمي التوافق مـ  اآلخـرين والتعامـل 

 معيم.



 
 ي

ونتائج الدراسات التي اطمعت عمييا  اتدراسال ومن خالل ماالحظتو الباحثة خالل 
المنظم  التعمماستراتيجيات جاءت الدراسة الحالية محاولة لمبحث والتقصي في العالقة بين 

 ذاتيا وقوة الذكاء االجتماعي من خالل التساؤل االتي:
استراتيجيات الـتعمم المـنظم ذاتيـا وقـوة الـذكاء االجتمـاعي  ورـل  رنـاك  رل يمتمك الطمبة  

  رق بين رذ  االستراتيجيات وقوة الذكاء االجتماعي و قا لمتغير الجنس والتخصص   
 

 وليذا استيدف البحث الحالي التعرف عمي االتي:
 استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيًا لدى طمبة الجامعة.   .4
 تماعي لدى طمبة الجامعة.قوة الذكاء االج  .3

. العالقة بين استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا وقوة الذكاء االجتماعي لدى طمبة 3
 الجامعة وفق االستراتيجيات التالية:.

 ا. العالقة بين االستراتيجية المعرفية و قوة الذكاء االجتماعي .
 االجتماعي.ب. العالقة بين استراتيجية ماوراء المعرفة و قوة الذكاء 

 ج. العالقة بين استراتيجية ادارة الموارد و قوة الذكاء االجتماعي.
 الفرق في العالقة بين ) استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا وقوة الذكاء االجتماعي(. 1

 وفق االستراتيجيات االتية:   
 يمتغير  ا. الفرق في العالقة بين االستراتيجية المعرفية وقوة الذكاء االجتماعي وفق

 .انساني(–والتخصص)عممي  اناث ( –نوع )ذكور ال
ب. الفرق في العالقة بين استراتيجية ماوراء المعرفة وقوة الذكاء االجتماعي وفق 

 .انساني(–والتخصص)عممي  اناث ( –نوع )ذكور ال يمتغير 
ج. الفرق في العالقة بين استراتيجية ادارة الموارد وقوة الذكاء االجتماعي وفق 

 .انساني(–والتخصص)عممي  اناث ( –نوع )ذكور ال يغير مت
وتحقيقــــــا ألىــــــداف البحــــــث الحــــــالي قامــــــت الباحثــــــة باســــــتخدام أداتــــــين ىمــــــا مقيــــــاس   

 امجـــــاالت وفقـــــ ثـــــالث( اذ تضـــــمن االول 4994اســــتراتيجيات الـــــتعمم المـــــنظم ذاتيـــــا ل)بنتـــــرك



 
 ك

 (3112عي ل)بـــوزانفقـــرة ومقيــاس قــوة الـــذكاء االجتمــا (11)والمكـــون مــن  المــذكور نمــوذجلم
 فقرة وتم اختبار الفرضيات البديمة التالية: (11)المكون من 

  ( (  بين)استراتيجيات التعمم المنظم 1.11توجد عالقة دالة احصائيا عند مستوى
 ذاتيا وقوة الذكاء االجتماعي(.

 ( بين االستراتيجية المعرفية و قوة 1.11توجد عالقة دالة احصائيا عند مستوى  )
 االجتماعي. الذكاء

 ( بين استراتيجية ماوراء المعرفة و قوة 1.11توجد عالقة دالة احصائيا عند مستوى )
 الذكاء االجتماعي.

 ( بين استراتيجية ادارة الموارد و قوة 1.11توجد عالقة دالة احصائيا عند مستوى )
 الذكاء االجتماعي.

 ( في العالق1.11يوجد فرق دال احصائيا عند مستوى الداللة ) ة بين )استراتيجيات
اناث(  –)ذكور   التعمم المنظم ذاتيا وقوة الذكاء االجتماعي (وفقا لمتغير النوع

 انساني(. -والتخصص ) عممي 
 (في العالقة بين المعرفية وقوة الذكاء 1.11يوجد فرق دال احصائيا عند مستوى)

 .انساني( -اناث( والتخصص )عممي -االجتماعي وفقا لمتغيري النوع)ذكور
 (في العالقة بين ماوراء المعرفة وقوة 1.11يوجد فرق دال احصائيا عند مستوى)

 انساني(. -اناث( والتخصص )عممي -الذكاء االجتماعي وفقا لمتغيري النوع)ذكور
 (في العالقة بين ادارة الموارد وقوة الذكاء 1.11يوجد فرق دال احصائيا عند مستوى)

 انساني(. -اناث( والتخصص )عممي -االجتماعي وفقا لمتغيري النوع)ذكور

 
ـــي مجموعـــة مـــن      ـــة مـــن صـــدق ىـــذه المقـــاييس مـــن خـــالل عرضـــو عم وقـــد تحققـــت الباحث

( فقـرة لكـل مقيـاس. تكونـت عينـة 11الخبراء. ، وأصبح المقياس بصورتو النيائية يتكون من )
ن، ( طالـــب وطالبـــة مـــن الجامعـــات )المستنصـــرية ، بغـــداد، النيـــري111البحـــث الحـــالي مـــن )

-اآلداب(لمجامعـــــــــــــة المستنصـــــــــــــرية )العمـــــــــــــوم-التكنولوجيـــــــــــــة( يمثمـــــــــــــون كميـــــــــــــات )التربيـــــــــــــة
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وىندســـة الحاســوب( )كميـــة  –ىندســةالمعمومات(لجامعة النيــرين و)ىندســـة المكــائن والمعــدات 
 كمية التربية لمبنات( لجامعة بغداد اختيروا بطريقة عشوائية. –الفنون الجميمة 
وقـــد أظيـــرت نتـــائج البحـــث بـــأن ترتيـــب اســـتراتيجيات الـــتعمم المـــنظم ذاتيـــا لـــدى  

طمبة الجامعة ىي عمي التوالي، )االسـتراتيجية المعرفيـة، اسـتراتيجية ادارة المـوارد، اسـتراتيجية 
مــاوراء المعرفــة(. أمــا بالنســبة لقــوة الــذكاء االجتمــاعي اظيــرت النتــائج ان الطمبــة يمتمكــون قــوة 

ي . وكـذلك أظيـرت النتـائج فيمـا يتعمـق بالعالقـة بـين اسـتراتيجيات الـتعمم المـنظم ذكاء اجتماع
ذاتيا وقوة الذكاء االجتماعي لدى طمبة الجامعة. ان ىناك ارتباط دال موجـب بـين المتغيـرين. 
وأمــا بشــأن الفــرق العالقــة بــين اســتراتيجيات الــتعمم المــنظم ذاتيــا وقــوة الــذكاء االجتمــاعي لــدى 

ة اظيــرت النتــائج انـــو التوجــد فــروق دالــة بـــين االســتراتيجيات وقــوة الــذكاء وفقـــا طمبــة الجامعــ
 لمتغير الجنس والتخصص. 

   -وفي ضوء اىداف البحث تم التوصل الي النتائج التالية : 
ان متوسط عينة البحث اعمي من المتوسط الفرضي مما يدل عمي ارتفـاع مسـتوى  .4

 استراتيجيات التعمم.

ث اعمي من المتوسط الفرضي مما يدل عمي ارتفـاع مسـتوى ان متوسط عينة البح .3
 قوة الذكاء االجتماعي.

 وفي ضوء نتائج البحث طرحت الباحثة عدد من التوصيات والمقترحات وىي كاالتي:
 :التوصيات

اقامة محاضرات تثقيفية لمطمبة في الجامعات والمعاىد والمدارس بشكل دوري عن  .4
 التصرف بمباقة وتكون باشراف متخصصين . اصول التعامل م  االخرين وكيفية

االتجاه بالمناىج نحو االعتماد عمي الذات في دراستيا بحيث تساعد الطالب عمي  .3
 تطوير ميارتو وقدراتو العقمية .

 اتباع اساليب تربوية تقوي الجوانب الماوراء معرفية لدى الطمبة. .3
كادوات بحث في  نوصي باالستفادة من المقاييس المستخدمة في البحث الحالي .1

 دراسات اخرى.



 
 م

 
 :المقترحات

عن عالقة استراتيجيات التعمم بمتغيرات اخرى لم يتناوليا اجراء دراسة ارتباطية  .4
،الميارات االكاديمية ، تطور الذات، الذكاء انماط الشخصية مثل )، البحث 
 .العممي(

خرى لم يتناوليا بمتغيرات ا جتماعياجراء دراسة ارتباطية بين مفيومي قوة الذكاء اال .3
، ماوراء الذاكرة ، الرضا الوظيفي ، مستوى اساليب المعاممة الوالدية البحث مثل)

 .الطموح الثقة بالنفس (
لمدراسة الحاليةعمي عينات اخرى من شرائح المجتم   مماثمة اجراء دراسة ارتباطية .3

 .(مدرسي ريال االطفال والمدارس االبتدائية) مثل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ن

 المحتوياتثبت 
 

 الصفحة الموضوع  
 ب اآلية

 و اإلىداء
 ز امتنانشكر و 

 م-ط المستخمص
 ع-ن ثبت المحتويات
 ف-ع ثبت الجداول
 ص-ف ثبت المالحق
 ص ثبت االشكال
 43-4التعريف بالبحث                                           الفصل األول
  مشكمة البحث
  أىمية البحث

  البحثأىداف 

  الفرضيات
  حدود البحث

  تحديد المصطمحات
 51-43االطار النظري والدراسات السابقة                        الفصل الثاني

  الستراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا أواًل: االطار النظري
  نماذج استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا\

  التعمم المنظم ذاتيانظريات 
  مناقشة النظريات 

  الدراسات السابقة الستراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا
  مناقشة الدراسات السابقة



 
 س

  : االطار النظري لقوة الذكاء االجتماعيثانيا
  نظريات الذكاء االجتماعي

  مناقشة النظريات
  الدراسات السابقة

  مناقشة الدراسات السابقة
 99-55اجراءات البحث                                          الفصل الثالث

  أواًل: مجتم  البحث
  ثانيًا: عينة البحث
  ثالثًا: أدوات البحث

  استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيامقياس 
  ترجمة المقياس

  اعداد تعميمات المقياس
  تصحيح المقياس 
  التحميل االحصائي

  التمييزية لمفقراتإستخراج القوة 
  عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس
  عالقة درجة الفقرة بدرجة كل مجال

  الصدق
  الظاىريصدق 

  صدق البناء
  الثبات

  طريقة إعادة االختبار
  الثبات بحساب معامل االتساق الداخمي

  الخصائص الوصفية لممقياس
  مقياس قوة الذكاء االجتماعي



 
 ع

  المقياس ترجمة
  اعداد تعميمات المقياس

  تصحيح المقياس
  التحميل االحصائي

  إستخراج القوة التمييزية لمفقرات
  عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس
  عالقة درجة الفقرة بدرجة كل مجال

  الصدق
  الظاىريصدق 

  صدق البناء
  الثبات

  الخصائص الوصفية لممقياس
  االحصائيةالوسائل 

 441-99عرل النتائج                                            الفصل الراب 
  عرل النتائج ومناقشتيا

  التوصيات
  المقترحات
 431-444 المراج 
 413-434 المالحق

 a-d ممخص الرسالة بالغة االنكميزية

 

 

 

 

 

 



 
 ف

 ثبت الجداول
 رقم الجدول عنوان الجدول رقم الصفحة

 0 عدد ا راد المجتمع موزعين حسب الكميات والجنس 67

 3 عدد ا راد العينة موزعين حسب الكميات والجنس 69

 3 ارقام  قرات المقياس موزعة عمى االبعاد الثالثة 71
 1 تمييز  قرات استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا بمجموعتين مدنيا وعمياا 74

الفقرات والدرجة الكمية بين درجات معامالت ارتباط  77
 ألستراتيجيات التعمم

5 

الذي ينتمي اليهالمجال درجة الفقرة ب درجة عالقة 78  6 
ثبات األختبار بطريقتي أعادة األختبار وألفاكرونباخ لمجاالت  82

 المقياس
7 

الخصائص اإلحصائية والوصفية لمقياس استراتيجيات التعمم  83
 المنظم ذاتيا

8 

 9 ارقام  قرات مقياس قوة الذكاء االجتماعي موزعة عمى االبعاد  85

 01 القوة التمييزية لقوة الذكاء االجتماعي 88

 11 عالقة درجة  الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس قوة الذكاء االجتماعي 90

عالقة درجة  الفقرة بالدرجة الكمية لكل مجال لمقياس قوة الذكاء  91
 االجتماعي

03 

 02 مصفو ة االرتباطات الداخمية 93

 14 ثبات اختبار الذكاء االجتماعي 96
 الخصائص اإلحصائية والوصفية لمقياس قوة الذكاء االجتماعي 96

 

05 

 16 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستراتيجيات التعمم 100
 17 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لقوة الذكاء االجتماعي 101
معامالت االرتباط بين االستراتجية المعر ية وقوة الذكاء  103 18 



 
 ص

 االجتماعي
معامالت االرتباط بين استراتيجية ما وراء المعر ة وقوة الذكاء  103

 االجتماعي
19 

معامالت االرتباط بين استراتيجية ادارة الموارد وقوة الذكاء  104
 االجتماعي

20 

االستراتيجية المعر ية وقوة الذكاء  داللة الفرق  ي العالقة بين 106
 االجتماعي تبعا لمتغير النوع والتخصص

21 

داللة الفرق  ي العالقة بين استراتيجية ما وراء المعر ة وقوة  107
 الذكاء االجتماعي تبعا لمتغير النوع والتخصص

22 

داللة الفرق  ي العالقة بين استراتيجية ادارة الموارد وقوة الذكاء  109
 االجتماعي تبعا لمتغير النوع والتخصص

23 

 
 

 ثبت المالحق

 

 رقم الممحق عنوان الممحق رقم الصفحة

استراتيجيات التعمم   المقياسينأسماء السادة الخبراء حول صالحية  122
  مرتبة حسب المقب قوة الذكاء االجتماعي   و و   المنظم ذاتيا

 العممي والحروف الهجائية.

0 

تسهيل المهمة إلى وزارة التعميم العالي والبحث العمميكتاب  123 أ-3   

ب-3 كتاب تسهيل المهمة إلى جامعة التهرين والجامعة التكنولوجية 124  

جـ-3 كتاب تسهيل المهمة إلى الجامعة المستنصرية وجامعة بغداد 125  

 2 مقياس استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا بالغة االنكميزية 126

 1 مقياس قوة الذكاء االجتماعي بالغة االنكميزية 130

االوليةمقياس استراتيجيات التعمم بصورته  135  5 

 6 مقياس قوة الذكاء االجتماعي بصورته النهائية 140



 
 ق

لنهائيةامقياس استراتيجيات التعمم بصورته  012  7 
 

 ثبت االشكال
 رقم الشكل عنوان الشكل رقم الصفحة

الثالثي لعممية التنظيم الذاتيالتحميل  36  1 

 2 استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا 84

 3 قوة الذكاء االجتماعي 97

 


