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 الممخص

درجة الذكاء المغوي لدى طمبة المرحمة الثانوية وعالقتو بدافعيتيم إلى معرفة ىدفت ىذه الدراسة 

رية التربية والتعميم. اعتمدت المعرفية نحو المغة اإلنجميزية في ضوء متغيرات الجنس والفرع ومدي

( 4605لمناسبتو لمثل ىذه الدراسة. وتكون مجتمع الدراسة من ) ؛الباحثة المنيج الوصفي االرتباطي

في   ،2018/2012ي محافظة جنين لمعام الدراسي طالبًا وطالبة من طمبة الصف الحادي عشر ف

%( 6أي ما نسبتو ) ،( طالبة158( طالب و)112حين تم اختيار عينة طبقية عنقودية تكونت من )

 من مجتمع الدراسة. 

إحداىما لقياس  : قامت الباحثة بتطوير أداتين وىما عبارة عن استبانتين ،ولتحقيق أىداف الدراسة

واألخرى لقياس درجة الدافعية المعرفية نحو المغة اإلنجميزية  ،فقرة 22درجة الذكاء المغوي  مكونة من 

 ث تم التحقق من صدقيما وثباتيما قبل تطبيق الدراسة.حي ،فقرة  20ومكونة من 

وكشفت نتائج الدراسة أن درجة الذكاء المغوي لدى طمبة الصف الحادي عشر في محافظة جنين كانت 

كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  ،(  3.24متوسطة حيث بمغ المتوسط الحسابي )

متوسطات درجة الذكاء المغوي لدى طمبة الصف الحادي عشر  في (α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة  

فروق ذات وكذلك بينت النتائج عدم وجود  ،في محافظة جنين تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث
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في متوسطات درجة الذكاء المغوي لدى طمبة  (α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

 وٌّزغُش ِذَشَخ اٌزشثُخ واٌزؼٍُُ. لمتغير الفرع   الصف الحادي عشر في محافظة جنين تعزى

كشفت نتائج الدراسة أن درجة الدافعية المعرفية  ،أما فيما يتعمق بالدافعية المعرفية نحو المغة اإلنجميزية

حيث بمغ  ،نحو المغة االنجميزية لدى طمبة الصف الحادي عشر في محافظة جنين كانت متوسطة

كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   ، (3.22المتوسط الحسابي )

(α ≤ 0.05)  في متوسطات درجة الدافعية المعرفية نحو المغة االنجميزية  لدى طمبة الصف الحادي

عشر في محافظة جنين تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث. كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق 

في متوسطات درجة الدافعية المعرفية نحو  (α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة  ذات داللة إحصائية 

ومتغير مديرية  المغة اإلنجميزية لدى طمبة الصف الحادي عشر في محافظة جنين تعزى  لمتغير الفرع

 .  التربية والتعميم

نحو ة المعرفية وأظيرت النتائج وجود عالقة ارتباطية طردية بين درجة الذكاء المغوي و درجة الدافعي

أي كمما زاد الذكاء المغوي زادت  ،لدى طمبة  الصف الحادي عشر في محافظة جنين المغة اإلنجميزية 

 الدافعية المعرفية نحو المغة اإلنجميزية والعكس صحيح.

أوصت الباحثة بضرورة تطوير استراتيجيات وأساليب تربوية ترفع من درجة  ،وفي ضوء نتائج الدراسة

كما أوصت الباحثة  ،مغوي لدى الطمبة وتزيد من دافعيتيم المعرفية نحو المغة اإلنجميزيةالذكاء ال

التربويين والمشرفين بضرورة توجيو أنظار المعممين لالىتمام بالذكاء المغوي والدافعية المعرفية نحو 

بين الذكاء  وكذلك أوصت الباحثة بضرورة إجراء المزيد من األبحاث حول العالقة ،المغة اإلنجميزية

المغوي والدافعية المعرفية لدى الطمبة عمى عينات تختمف عن عينة الدراسة الحالية وباستخدام متغيرات 

جديدة. 




