فعالُة برنامج تذرَبٍ قائم علً بعط اسرتاتُجُات ما وراء التعلم يف
دافع اإلجناز األكادميٍ لذي طالب اجلامعة
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 استيدؼ البحث التحقؽ مف فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى بعض استراتيجيات ما:امللخص

 كتككنت عينة،ك ارء التعمـ في دافع اإلنجاز األكاديمي لدل طالب كمية اآلداب بجامعة الطائؼ

) طالب بالمجمكعة3(  األكلى، كتـ تقسيـ العينة إلى مجمكعتيف،طالبا
)71( البحث مف
ن
 حيث أعد الباحث (مقياس دافع اإلنجاز،) طالب بالمجمكعة الضابطة2(  كالثانية،التجريبية
) كالبرنامج التدريبي القائـ عمى بعض استراتيجيات ما كراء التعمـ لممعالجة التجريبية،األكاديمي

)02( أسبكعيا بكاقع
) جمسة بمعدؿ جمستيف02( كتعرضت المجمكعة التجريبية لمبرنامج بكاقع
ن
 كأشارت، كبعد انتياء البرنامج التدريبي تـ تطبيؽ مقياس دافع اإلنجاز األكاديمي،دقيقة لمجمسة

النتائج تحسف مستكل دافع اإلنجاز األكاديمي لدل طالب المجمكعة التجريبية خالؿ القياس

 كاستم اررية ذلؾ األثر خالؿ القياس التتبعي،البعدم عند مقارنتيـ بطالب المجمكعة الضابطة
 كتـ تفسير تمؾ النتائج في ضكء،لممجمكعة التجريبية بعد مركر أربعة أسابيع مف القياس البعدم

.ما تكصمت إليو نتائج البحكث السابقة كاإلطار النظرم

. استراتيجيات ما كراء التعمـ– دافع اإلنجاز األكاديمي – طالب كمية اآلداب:الكممات المفتاحية
Title: The effectiveness of a training program based on some of the meta-

learning strategies in the academic achievement motivation of university
students.
Abstract: The study aimed to verify the effectiveness of a training program
based on some of the meta-learning strategies in the academic achievement
motivation of the students of the Faculty of Arts at Taif University. The
sample consisted of (17) students. The sample was divided into two groups
that (9) students in the experimental group, and (8) students in the control
group , the researcher prepared (the measure of academic achievement
motivation, and the training program based on some of the strategies metalearning for experimental treatment) and the experimental group was
subjected to (20) sessions and the rate of two sessions per week, (60)
minutes session, After the end of the training program, the measure of
academic achievement motivation was applied, The results indicated that
the academic achievement motivation of the experimental group was
improved during the post-measurement when compared with the students
of the control group and the continuity of that effect during the follow up
measurements of the experimental group after four weeks of the postmeasurement. The results were interpreted by the theoretical framework
and the results of previous studies.
Keywords: meta-Learning Strategies - Academic achievement motivationStudents of the Faculty of Arts.
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املقذمة:

ييعد ما كراء التعمـ  Meta-Learningمف المكضكعات التي حظيت باىتماـ كبير في
السنكات األخيرة ،لما لو مف أىمية في حؿ المشكالت التدريسية ،حيث يركز عمى العالقة بيف
المياـ األكاديمية المختمفة كاستراتيجيات التعمـ التي تساىـ في حؿ تمؾ المشكالت لدل طالب

الجامعة ،لذلؾ فإف استخداـ استراتيجيات ما كراء التعمـ قد يؤدم إلى تحسيف دافع أنجازىـ
األكاديمي.

كيرل كؿ مف ) Eze, Ezenwafor and Molokwu (2015,103أف ما كراء التعمـ ىك

مفيكـ يعتمد عمى المعتقدات المعرفية كعمميات التعمـ كالميارات األكاديمية ،التي يستطيع الطالب

مف خالليا التمتع بمستكيات عميا مف الكعى بما كراء التعمـ ،كمف ثـ يككف لدييـ القدرة عمى تقييـ

فعالية أساليب التعمـ الخاصة بيـ كتنظيميا كفقان لمتطمبات مياـ التعمـ .كما يرل كالن مف

) )Kidman, 2015; Mylona, 2016أف ما كراء التعمـ ىك عممية يمكف مف خالليا االستفادة

مف مككنات الكعي كالتحكـ ،كاستخداميا في جميع المككنات التي تشكؿ الخبرات السابقة لمتعمـ.
كيظير أىمية استراتيجيات ما كراء التعمـ فيما يذكره كؿ مف Mathrani, and Parsons

) (2012, 578أف ما كراء التعمـ يييئ لمطالب بيئة تعميمية إيجابية يعزز االبتكار ،كيشجع عمى
اتخاذ الق اررات في المكاقؼ التعميمية ،كيساعدىـ في تحديد نقاط قكتيـ كنقاط ضعفيـ الداخمية كمف
ثـ معالجتيا أك تعديميا كذلؾ مف خالؿ االستراتيجيات المختمفة.

كيذكر كؿ مف ) )Winters, 2011; Chiou, 2008أف استراتيجيات ما كراء التعمـ تساعد

الطالب عمى التأمؿ ،كتككيف المفاىيـ كتطكيرىا ،كاجراء تغييرات كاعية في أساليب تعمميـ
فيصبحكف أكثر إنتاجية كأكثر فعالية كمتعمميف مستقميف ،مما يسيؿ تطبيؽ تمؾ االستراتيجيات

بفعالية مدل الحياة ،لكي يتمكف الطالب مف تكلي مسؤكلية التعمـ الخاص بيـ .كيذكر Mylona

) (2016, 48أف استراتيجيات ما كراء التعمـ تساعد في تكجيو الطالب الكتساب معارؼ التعمـ
الجديدة مع إمكانية معالجة المعمكمات كاالحتفاظ بيا ،كما أنيا تساىـ في تعمـ المعمكمات البسيطة

كالمعقدة .كيرل كؿ مف (Jonassen, 1988; Chiou 2008; Merchie and Van Keer,

 2016أف استراتيجيات التخطيط ،كاثارة االنتباه ،كالتشفير ،كالمراجعة ،كالتقييـ ،كخرائط المفاىيـ،
كالخرائط الذىنية تيعد مف استراتيجيات ما كراء التعمـ.
كيشير ( Winters (2011, 91إلى أف ما كراء التعمـ يرتبط بتنظيـ الذات كالدافع الداخمي

تكز عمى الطالب (ذاتي التنظيـ) لمتدريس كالتعمـ .كقد
منيجا مر نا
كيعد
ن
كالتأمؿ الذاتي لدل الطالب ،ي
تكصمت نتائج بحث كؿ مف Doostian, Fattahi, Goudini, A’zami, Massah and
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) Daneshmand (2014إلى فعالية التدريب عمى تنظيـ الذات في تحسيف دافع اإلنجاز
األكاديمي.

يتضح مما سبؽ أف استراتيجيات ما كراء التعمـ تركز عمى الكعي كتنظيـ الذات لدل الطالب

كالتي بدكرىا تدفعيـ داخميان نحك عممية التعمـ ،كتخمؽ لدييـ كعيان بذاتيـ .كما أف تمؾ

االستراتيجيات تعزز المراقبة كمتابعة عممية التعمـ كتحفز كعى الطالب بما يعرفو ككيؼ يعرفو؛
األمر الذم قد يسيـ في تحسيف دافع اإلنجاز األكاديمي لدل الطالب في محتكيات المقررات

المختمفة.

كيرل كؿ مف (Binder, 2014; Prajina and Godwin 2015; Gupta1i and Mili

دافعا داخميان لمطالب نحك عممية التعمـ يدفعيـ نحك تحقيؽ
) 2016أف دافع اإلنجاز األكاديمي ييعد ن
النجاحات في األعماؿ األكاديمية المختمفة ،كيساعدىـ عمى ترسيخ المعمكمات .لذلؾ يشير كؿ مف
) Langley, Wambach, Brothen and Madyun (2004, 40إلى أف دافع اإلنجاز

األكاديمي يساىـ في تحسيف جكدة تعمـ المعمكمات الجديدة كاتقاف الميارات كتطبيؽ تمؾ الميارات
كالمعمكمات في مكاقؼ جديدة .كما يذكر كؿ مف ) Akpan and Umobong (2013, 389أف

دافع اإلنجاز األكاديمي يساعد الطالب عمى المشاركة في األعماؿ األكاديمية ،كيمكنيـ مف
التعامؿ مع الصعكبات األكاديمية ،كمكاجية الضغكطات.

كنظ ػ انر لألىميػػة التػػي يحظػػى بيػػا دافػػع اإلنجػػاز األكػػاديمي لػػدل الطػػالب ،فقػػد اىػػتـ كثيػػر م ػف

عممػػاء الػػنفس كالبػػاحثيف بد ارسػػتو كمػػف بػػيف ى ػؤالء:

Soltanzadeh,

;2010

(Aladag,

Hashemi and Shahi, 2013; Soleymanpour, 2014; Kanani, Adibsereshki

) ،and Haghgoo, 2017حيػث أظيػرت النتػائج المستخمصػة مػف تمػؾ البحػكث كجػكد مؤشػرات

تػدؿ عمػى انخفػاض فػي دافػع اإلنجػاز األكػاديمي لػدل جميػع الطػالب ،ممػا أكعػز لمبػاحثيف بضػركرة
تحسينيا ألىميتيا في تحقيؽ إنجازات المياـ األكاديمية كالتي بدكرىا تحقؽ النجاحات لػدل الطػالب

صممت بعض البرامج التدريبية التي تقكـ عمى استخداـ بعػض
في كؿ المراحؿ التعميمية ،لذلؾ فقد ي
االستراتيجيات في مكاقؼ التعمـ المختمفة ،كمف بيف تمؾ البرامج استراتيجيات ما كراء التعمـ كما في
بحث كؿ مف ).(Alton, 2016; Mylona 2016

كمف ثـ ،فإف البحث الحالي تناكؿ برنامجان تدريبيان قائمان عمى بعض استراتيجيات ما كراء التعمـ

لدل طالب الجامعة؛ آخذان في اعتباره أف العديد مف نتائج البحكث السابقة التي ركػزت عمػى فعاليػة

التدريب عمى ىذه االستراتيجيات التي تتعمػؽ بمػا كراء الػتعمـ فػي المتغيػرات التابعػة األخػرل ،كتشػير
البحكث إلى كجكد تناقض بيف نتائجيا مػف حيػث تأثيرىػا الػداؿ فػي المتغيػرات التابعػة المختمفػة ،فقػد
أسػػفرت نتػػائج بعػػض تمػػؾ البحػػكث عػػف كجػػكد تػػأثير داؿ لػػبعض اسػػتراتيجيات مػػا كراء الػػتعمـ ف ػػي
المتغيرات التابعة المختمفة كالتي منيا دافع اإلنجاز األكاديمي كما في بحث و
كؿ مػف Jibrin and
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) .Zayum, 2012; Cheema and Mirza, 2013; Mylona, 2016فػي حػيف أكضػحت
نتػػائج بعػػض البحػػكث األخػػرل عػػدـ كجػػكد أثػػر داؿ لمبرنػػامج القػػائـ عمػػى مػػا كراء الػػتعمـ فػػي الفكائػػد

ػاء عمػػى مػػا
اإليجابيػػة لمػػتعمـ ،كمػػا فػػي بحػػث كػػؿ مػػف ) . )Gaines , 1993; Lubel , 2007بنػ ن
تقدـ ،قػاـ الباحػث الحػالي بد ارسػة مػدل تػأثير برنػامج تػدريبي قػائـ عمػى بعػض اسػتراتيجيات مػا كراء
التعمـ في دافع اإلنجاز األكاديمي لدل طالب الجامعة.

مشكلة البحج:

أشارت نتائج البحكث السابقة إلى أىمية تحسيف دافع اإلنجاز األكاديمي في المراحؿ التعميمية

المختمفػػة لػػدل الطػػالب كالتػػي مػػف بينيػػا طػػالب الجامعػػة ،مثػػؿ بحػػث (Soltanzadeh et al.
2013; Soleymanpour, 2014; Kanani et al. 2017, Kaur and Sankhian,

) ،2017; Alsancak and Ozdemir, 2018كلقػد تعػددت نتػائج البحػكث تبعػان ألبعػاد دافػع
اإلنجػػاز األكػػاديمي المسػػتيدؼ بحثيػػا ،حيػػث أشػػار بعضػػيا إلػػى كجػػكد انخفػػاض ممحػػكظ فػػي دافػػع

اإلنجاز األكاديمي في المراحؿ التعميمية المختمفة ،كخاصة لدل طالب المرحمة الثانكية كالجامعيػة،

حيث يرل ) Guptali and Mili (2016, 44أف الطالب في المرحمة الثانكية كالجامعية يفتقػركف
إل ػػى دافػػػع اإلنجػ ػػاز األكػ ػػاديمي ،كذلػػػؾ لمػ ػػا تعانيػػػو ىػػػذه المرحم ػػة م ػػف تغي ػ ػرات فس ػػيكلكجية كنفسػػػية

كاجتماعية مما يجعؿ انتباىيـ مقسػمان بػيف كػؿ تمػؾ األمػكر .كلقػد الحػظ الباحػث الحػالي-مػف خػالؿ

عممو بالتدريس بالجامعة-كجكد انخفاض في دافع اإلنجاز األكاديمي لدل الطالب.

فقد لكحظ أيضان -في حدكد ما اطمع عميو الباحث -إغفاؿ البحكث العربية كاألجنبية ليذا

الشأف؛ مما تتضح أىمية دراسة دافع اإلنجاز األكاديمي ،كلتحسيف ذلؾ المتغير؛ فإنو يمكننا
استخداـ برنامػػج تدريبي قائػػـ عمى بعض استراتيجيات ما كراء التعمـ بيدؼ تحسيف دافع اإلنجاز
األكاديمي لدل طالب كمية اآلداب بجامعة الطائؼ ،حيث يعتبر ىذا اليدؼ ىك الدافع الرئيس

الذم شجع الباحث عمى القياـ بالبحث الحالي ،مما قد يجعؿ البحث الحالي يسيـ بقكة في سد تمؾ
الفجكة.

كيمكف تحديد مشكمة البحث الحالي في محاكلة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي:

ما فعالية برنامج تدريبي قائم عمى بعض استراتيجيات ما وراء التعمم في دافع اإلنجاز

األكاديمي لدى طالب كمية اآلداب بجامعة الطائف؟ كتتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية
اآلتية:

 ىؿ تكجد فركؽ بيف متكسطي رتب درجات طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة فيالقياس البعدم لمقياس دافع اإلنجاز األكاديمي؟
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 ىؿ تكجد فركؽ بيف متكسطي رتب درجات طالب المجمكعة التجريبية في القياسيف القبميكالبعدم لمقياس دافع اإلنجاز األكاديمي؟

 ىؿ تكجد فركؽ بيف متكسطي رتب درجات طالب المجمكعة التجريبية في القياسيف البعدمكالتتبعي لمقياس دافع اإلنجاز األكاديمي؟

هذف البحج:

ييدؼ البحث الحالي إلى فعالية التدريب عمى بعض استراتيجيات ما ك ارء التعمـ في دافع

اإلنجاز األكاديمي ،كمدل استمرار ىذا األثر خالؿ القياس التتبعي بعد مركر أربع اسابيع مف

القياس البعدم لدل طالب كمية اآلداب بجامعة الطائؼ.

أهمُة البحج:

 تنبع أىمية البحث الحالي مف إمكانية تقديمو دليؿ عممي لدكر التدريب عمى بعضاستراتيجيات ما كراء التعمـ في دافع اإلنجاز األكاديمي لدل طالب الجامعة.

 يقدـ البحث أدكات جديدة كمقياس دافع اإلنجاز األكاديمي ،كبرنامج تدريبي قائـ عمى بعضاستراتيجيات ما كراء التعمـ تـ إعدادىما لتتناسب مع طالب الجامعة.

 البحث عف أفضؿ االستراتيجيات لما كراء التعمـ التي ييمكف أف تؤدم إلى تحسيف دافع اإلنجازاألكاديمي لدل طالب الجامعة.
 إمكانية استفادة أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة مف نتائج البحث الحالي ،كخاصةن عندإعدادىـ لبرامج تدريبية تيدؼ إلى تحسيف دافع اإلنجاز األكاديمي لدل طالب الجامعة.

بناء عمى النتائج التي تـ التكصؿ إلييا في البحث
 الخركج بمجمكعة مف التكصيات التربكية نو
بشكؿ فاعؿ في تطكير برامج البكالكريكس بالجامعة؛ كتككف بمثابة
الحالي ،كالتي قد تسيـ
محاكلة عممية لتحسيف دافع اإلنجاز األكاديمي مف خالؿ تطبيؽ البرامج التدريبية المختمفة.

مصطلحات البحج:

استراتيجيات ما و ارء التعمم Meta-learning Strategies

تيعرؼ بأنيا آلية تعمـ كاجراءات منظمة؛ تتضمف مجمكعة مف المكاقؼ التي يتعمـ الطالب مف
خالليا باستخداـ بعض االستراتيجيات التي تتمثؿ في التخطيط ،كدكرة االستقصاء ،كخرائط

المفاىيـ ،كالخرائط العقمية كالتي يتـ تدريب طالب المجمكعة التجريبية عمييا خالؿ جمسات
البرنامج التدريبي في البحث الحالي.

دافع اإلنجاز األكاديميAcademic Achievement Motivation :
يمكف تعريفو بأنو القكة الداخمية التي تدفع الطالب نحك إنجاز المياـ األكاديمية عف طريؽ

تحقيقو لألىداؼ التعميمية كذلؾ مف خالؿ ثالثة أبعاد ىي :الثقة بالنجاح ،كاالىتماـ بالتميز،
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المعد في البحث
كتفضيؿ مكاقؼ اإلنجاز ،كالتي يتـ قياسيا بمقياس دافع اإلنجاز األكاديمي ي
الحالي.
 الثقة بالنجاح :ىي ميؿ الطالب نحك السعي لبذؿ مزيد مف الجيد في األعماؿ التي فيياتحدل ،كثقتيـ الذاتية بأنيـ سكؼ ينجحكف في األعماؿ المككمة إلييـ التي تتناسب مع

طمكحاتيـ المرتفعة.

 االىتماـ بالتميز :قدرة الطالب عمى اتقاف المعمكمات كاكتساب الميارات اإلبداعية لمكاجيةالصعكبات المتعمقة بالمحتكيات األكاديمية.

 تفضيؿ مكاقؼ اإلنجاز :ميؿ الطالب إلى ابتكار أنشطة تعميمية مرتبطة بالمحتكل التعميمي،كاالنتباه أثناء مكاقؼ التعمـ ،كالحرص عمى االنتياء مف األعماؿ كالمياـ المكمؼ بيا في كقتيا

المحدد رغبةن في التفكؽ األكاديمي.

حمذدات البحج:

يتحدد البحث الحالي بعينة مف طالب قسـ عمـ النفس بكمية اآلداب بجامعة الطائؼ-المممكة

العربية السعكدية؛ كالمسجميف في المستكل األكؿ في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الجامعي
7332/7343ق ،كما يتحدد كذلؾ بالبرنامج التدريبي المعد ،كمقياس دافع اإلنجاز األكاديمي.

اإلطار النظرٌ:
ا
أوًل :ما وراء التعلم

يرل ك هؿ مف ( )Winters, 2011; Mylona 2016, 2016أف ما كراء التعمـ ىك عبارة عف

أساسا
"التعمـ حكؿ التعمـ" .كيشير ) Eze et al (2015, 103إلى ما ك ارء التعمـ بأنو مفيكـ ييتـ
ن
بتنمية الكعي الذاتي لدل الطالب في عممية التعمـ كتطبيقيا بحيث يصبحكف أكثر فعالية في

مكاقؼ التعمـ المختمفة.

كيذكر كؿ مف ( Vilalta, Giraud-Carrier, Brazdil and Soares (2004, 31أف ما

كراء التعمـ يساعد الطالب عمى حؿ المشكالت غير التقميدية ،كما أنو يساعدىـ عمى التحكـ في

عممية التعمـ كاالستفادة مف الخبرات السابقة في المكاقؼ الجديدة .كينظر كؿ مف ( Eze et al.

تكز عمى الطالب (ذاتي
 (2015,103إلى ما كراء التعمـ عمى أنو
منيج لمتدريس كالتعمـ مر ه
ه
التنظيـ) ،يدكر حكؿ فكرة اإلدراؾ كالتحكـ في التعمـ الذم يخص الطالب ذاتو .كيتضمف ىذا
المفيكـ عدة مبادئ تتمخص فيما يمي :احتياج الطالب إلى امتالؾ المعرفة حكؿ الكيفية التي

يتعممكف مف خالليا ،كامتالؾ الطالب لمحافز الذم يجعميـ سباقيف في إدارة أنفسيـ بيذه الطريقة،

كأف يككف لدل الطالب القدرة عمى تنظيـ تعمميـ.

7

كيضيؼ ) Winters (2011, 91أف مف بيف خصاص استراتيجيات ما كراء التعمـ ،أنيا

مفيدة لتنظيـ التفكير التأممي.

كما يرل ) Meyera, Knightc, Callaghana and Baldocka (2015, 279أٌ تهك

االستساتُجُات تًكٍ انطالب يٍ تُاء تًثُم ذاتٍ ألَفسهى .كيذكر ) Mylona (2016, 36أنيا
تكجو الطالب نحك إنجاز مياـ التعمـ كالميؿ نحكىا لتحسيف كفاءتيـ أك إثبات ذاتيـ ،كما أف تمؾ

االستراتيجيات تزيد مف كعي الطالب ،مما يسمح ليـ بالتحكـ في عممية التعمـ ،كتساىـ أيضان في

ربط المعرفة كالخبرات السابقة بالمعمكمات الجديدة.

يتضح مما سبؽ أف ما كراء التعمـ كاستراتيجياتو يزيد مف عممية الكعي الذاتي لدل الطالب

كالتي تجعؿ لدييـ القدرة عمى فيـ المعمكمات كتعمميا كتطبيقيا ،كذلؾ مف خالؿ التفكير في عممية
التعمـ ذاتيا؛ أم أدراؾ الطالب لمحتكل التعمـ كقدرتو عمى التعمـ ،كادراكو لكيفية استخداـ ىذه

متعمما أكثر فاعمية فينعكس ذلؾ عمى أدائو األكاديمي.
القدرة لكي يصبح
ن

اسرتاتُجُات ما وراء التعلم:

 -7استراتيجية التخطيط Planning Strategy
يقكـ الطالب في ىذه االستراتيجية بتحديد ما يجب القياـ بو في عممية التعمـ ،ككيفية القياـ بو
(التخطيط المسبؽ) كتعديؿ الخطط أثناء قيامو بذلؾ (التخطيط أثناء العمؿ) .(Jackson, 2004,

 .(394كيرل ) Jonassen, (1988, 175أف استراتيجية التخطيط يقكـ الطالب فييا بتحديد
أىداؼ التعمـ عمى أساس نكاتج التعمـ ،كاإلعداد المسبؽ كتنشيط مخططات الذاكرة ذات الصمة،

كتحديد مستكل "عمؽ" المعالجة المطمكبة ،كالتقدير؛ أم التنبؤ بمعالجة المعمكمات.

-2استراتيجية دورة االستقصاءInquiry Cycle Strategy

يرل ( Winters )2011, 90أف استراتيجية دكرة االستقصاء تنمى التفكير التكليدم لدل
الطالب ،كتساعد في تنظيـ التفكير التأممي حكؿ التعمـ ،كما تساعد في تحسيف عممية التعمـ .كما

يرل كؿ مف ) Smyrnaiou, Foteini and Kynigos (2012, 235أف استراتيجية دكرة

االستقصاء تساعد الطالب في تعزيز أنشطتيـ المختمفة ،كتنمية المفاىيـ المنطقية لدييـ كاكتشاؼ
العالقات السببية الجديدة ،كاجراء المالحظات .كقد أقترح كؿ مف White and Frederiksen

) (1998, 109خمس مراحؿ الستراتيجية دكرة االستقصاء ىي )7 :السؤاؿ " ،تحديد السؤاؿ
بكضكح"  )0التنبؤ  )4الخبرة" ،كصؼ الخبرة السابقة لدل الطالب" ،كرسـ تخطيطي خاص

بالطالب ،ككصؼ كيفية استخدامو لمتنفيذ ،كعرض جدكؿ البيانات"  )3النمذجة  )5التطبيؽ.

 -2استراتيجية خرائط المفاهيم Concept Mapping Strategy
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يذكر ( Gray (2014, 162أف استراتيجية خرائط المفاىيـ تيعد أداة تكضيح تخطيطية تمكف
الطالب مف تنظيـ المفاىيـ األساسية كعالقاتيا حكؿ مكضكع ما .كتتضمف ىذه االستراتيجية ست
خطكات ىي )7 :البدء بالمكضكع العاـ في أعمى أك كسط الخريطة في شكؿ بيضاكم كاحد )0
كربط المكضكع العاـ بالمفاىيـ ذات الصمة باألسيـ ذات االتجاه الكاحد باستخداـ قائمة مصطمحات

المفاىيـ األساسية المقدمة  )4االستمرار في ربط المفاىيـ باألسيـ كتحديد الركابط بينيا حتى
تستخدـ جميع مصطمحات المفاىيـ األساسية المقدمة  )3يتـ استخدـ الكؿ كفقط المصطمحات في

قائمة المفاىيـ الرئيسية المقدمة لتككيف خريطة المفاىيـ الخاصة بالطالب  )5يتـ استخداـ مصطمح
المفيكـ مرة كاحدة فقط عند تككيف الخريطة  )0يتـ كتابة عبارات كصفية فكؽ كؿ األسيـ بيف
المفاىيـ إلظيار العالقات فيما بينيا.

 -4استراتيجية الخرائط العقمية Mind Mapping Strategy
يذكر ) Ayal, Kusuma, Sabandar and Dahlan (2016,53أف استراتيجية الخرائط

العقمية تساعد الطالب في عممية التعمـ ،كتخزيف المعمكمات ،كما تساعدىـ عمى فيـ المكضكعات
بسيكلة مف خالؿ بناء خرائط أك رسكـ بيانية ،كتشجعيـ عمى التعبير عف آرائيـ بحرية .كتتضمف

ىذه االستراتيجية أربع خطكات ىي :نظرة عامة حكؿ المكضكع؛ كىك بمثابة مراجعة شاممة لو

خالؿ كأثناء بداية عممية التعمـ ،كعرض المعمكمات كمراجعتيا مبك انر ،كالرؤية كالمراجعة المتعمقة

لممكضكع ،كالمراجعة عمى شكؿ ممخص لممكاد التي تـ تدريسيا كالتأكيد عمى المعمكمات كالمفاىيـ
بصيغة ميمة لمتذكر يتحكـ بيا الطالب.

كييستخمص مما سبؽ أف استراتيجيات ما كراء التعمـ تنمى التفكير لدل الطالب كتساعدىـ في
تخطيط كتحديد أىدافيـ المستقبمية ،كتنظيـ عممية التعمـ لكي يككنكا عمى كعى أعمؽ بسياؽ

محتكل التعمـ كذلؾ مف خالؿ استخداـ تمؾ االستراتيجيات؛ المتمثمة في التخطيط ،دكرة

االستقصاء ،كخرائط المفاىيـ ،كالخرائط العقمية ،كما يتضح اىتماـ البحكث السابقة بالتدريب عمى
بعض استراتيجيات ما كراء التعمـ أك فعالية البرامج التدريبية أك استخداـ بعض االستراتيجيات في

بعض المتغيرات التابعة األخرل كأف ما كراء التعمـ يحسف مف مستكل المناقشات التأممية كالكتابة
االبتكارية .كقد تكصمت النتائج إلى إمكانية التنبؤ بأداء الطالب األكاديمي لدل طالب الجامعة مف

خالؿ التدريب عمى ما كراء التعمـ كما في بحث ) Norton, Owens and Clark (2004؛

كأشارت بعض النتائج إلى فعالية استراتيجية خرائط المفاىيـ في تحسيف التحصيؿ العممي كتعمـ
مفاىيـ المحاسبة كما في بحث ) Chiou (2008؛ كفى تحسيف اإلنجاز األكاديمي كما في بحث

كؿ مف)(Jibrin and Zayum, 2012; Cheema and Mirza, 2013؛ كتكصمت نتائج
بحث) Eze et al. (2015إلى فعالية طريقة تدريس ما كراء التعمـ في تحسيف األداء األكاديمي

في مكاد التقنية لدل الطالب ،كما تكصمت نتائج بحث Ward, Connolly and Meyer
9

)(2015؛ إلى فعالية أنشطة ما كراء التعمـ في تحفيز الطالب عمى البحث عف المعمكمات
كالمعارؼ السابقة بطريقة غير مقصكدة كزيادة كعييـ ،كتكصمت نتائج بحث

Van Keer

) Merchie and (2016؛ إلى أف استراتيجية الخرائط العقمية أدت إلى تحسيف مستكل تالميذ
المرحمة االبتدائية في تعمـ النصكص ،كتكصمت نتائج بحث

Colthorpe, Sharifirad,

)Ainscough, Anderson, and Zimbardi (2018؛ إلى أف مياـ ما كراء التعمـ كاف ليا

تأثير إيجابي عمى تعمـ طالب كمية العمكـ الطبية .كتكصمت نتائج بحث Turan- Oluk and

)Ekmekci, (2018؛ إلى فعالية استراتيجية خرائط المفاىيـ في تعمـ مفيكـ تحميؿ الجاذبية.
ا
حانُا :دافع اإلجناز األكادميٍ:

يػرل كػؿ مػف ) (Ewing 2001; Steinmeyer, 2003; Binder, 2015دافػع اإلنجػاز

األكاديمي ىك قػدرة داخميػة تحفػز الطالػب عمػى التميػز فػي المجػاالت األكاديميػة المختمفػة كذلػؾ مػف
خالؿ قيامو بأعماؿ جيػدة فػي أم مكقػؼ؛ كمػا يكجيػو ىػذا الحػافز نحػك السػعي إلنجػاز الميػاـ انتيٍ
ت يؤدي إنييً تحقُييك انكفيياءات األكادًَُ ي  .كمػػا يعػػرؼ كػػؿ مػػف Sarouni, Jenaabadi, and
) Pourghaz (2016, 128دافع اإلنجاز األكاديمي بأنو قدرة الطػالب عمػى تكجيػو سػمككيـ نحػك

التعمـ كاإلنجاز.

كيشػير كػؿ مػف ) Agrawal and Teotia (2015, 27إلػى دافػع اإلنجػاز األكػاديمي ىػك

اآللية الرئيسة التي يتعرؼ الطالب مػف خالليػا عمػى مػكاىبيـ كقػدراتيـ ككفػاءاتيـ التػي تشػكؿ جػزءان

ميمان مف تطكير طمكحاتيـ المستقبمية.
وَركس)Mizuno, Tanaka, Ishii, Tanabe, Onoe, Sadato and Watanabe (2008
أف دافع اإلنجاز األكاديمي يساىـ في تحسيف جػكدة الػتعمـ كالتكيػؼ النفسػي كاألداء األكػاديمي لػدل

الطالب .وَشُس ) Saki and Nadari (2018, 325أٌ دافػع اإلنجػاز األكػاديمي يسػاعد الطػالب
عمى تحمؿ المسؤكلية كتحديد األكلكيات كفيـ المعمكمات مف خالؿ االستمرار في المشاركة النشطة
كتنظيـ األنشطة التعميمية كالتي بدكرىا تؤدل إلى إكمػاؿ الميػاـ المطمكبػة فػي عمميػة الػتعمـ .كيػذكر

) Pakma (2009,5أف خص ػ ػػائص داف ػ ػػع اإلنج ػ ػػاز األك ػ ػػاديمي تتمث ػ ػػؿ ف ػ ػػي المث ػ ػػابرة ،كالتخط ػ ػػيط
المس ػػتقبمي ،كالتكي ػػؼ م ػػع الظ ػػركؼ الجدي ػػدة ،كض ػػبط ال ػػنفس ف ػػي المكاق ػػؼ االنفعالي ػػة ،كالت ػػأني ف ػػي

إصػػػدار األحكػ ػػاـ ،كالمسػػػؤكلية الشخص ػ ػية ،كتحمػ ػػؿ المخػ ػػاطر ،كارتفػ ػػاع مسػ ػػتكل الطم ػػكح ،كابتكػ ػػار
األنشطة المختمفة ،كما أنو يساعد في كضع أىدافان ترتبط بالمينة.

كيستنتج مما سبؽ أىمية دافع اإلنجاز األكاديمي في مساعدة الطالب عمى تحديد أىدافيـ
ي
المستقبمية ،كعمى التكيؼ مع المكاقؼ الجديدة التي تكاجييـ ،كتحفيزىـ عمى إنجاز المياـ
األكاديمية المتعمقة بالمحتكيات المقررة ،كما أنو يساعدىـ عمى المشاركة اإلبداعية النشطة في
عممية التعمـ باستمرار لتحقيؽ التفكؽ األكاديمي.
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خصائص الطالب روٌ دافع اإلجناز األكادميٍ املرتفع:

يذكر ) Ross (1999,4أف الطالب ذكم دافع اإلنجاز األكاديمي يرغبكف في اتقاف الميارات

كالمعمكمات ،كيفضمكف المياـ الصعبة كاألعماؿ التي تكصؼ بالتحػدم ،كلػدييـ فضػكؿ ،كيعتمػدكف

عمػى ذاتيػػـ فػػي الػػتعمـ ،كلػػدييـ اسػػتقاللية فػػي اتخػػاذ القػرار .كمػػا يػػرل ) Gardner (2003,14أف

اىتماما باألنشطة الصعبة ،كالعمؿ الجاد ،كالشعكر بالثقة
ىؤالء الطالب يككنكف متحمسيف؛ كيبدكف
ن
بالنفس ،كااللتزاـ بأداء المياـ ،كيتمسككف بإنجاز المياـ في الظركؼ الصعبة بشكؿ جيد.
يتضػػح ممػػا سػػبؽ أف الطػػالب الػػذيف لػػدييـ دافػػع إنجػػاز أكػػاديمي مرتفػػع يتصػػفكف بعػػدة صػػفات

تميزىـ عػف أقػرانيـ اآلخػريف ،حيػث أنيػـ يفضػمكف األعمػاؿ التػي تتصػؼ بالتحػدم ،كيعتمػدكف عمػى
أنفس ػػيـ ف ػػي أدائي ػػـ لألعم ػػاؿ المعق ػػدة كانجازى ػػا ف ػػي الظ ػػركؼ الص ػػعبة ،كل ػػدييـ الق ػػدرة عم ػػى اتخ ػػاذ

الق اررات الصائبة في المكاقؼ المختمفة.
أبعاد دافع اإلجناز األكادميٍ:

يتفػػؽ كػػؿ مػػف (الشػػعراكم7333 ،؛ خميفػة )0221 ،عمػػى أف دافػػع اإلنجػػاز األكػػاديمي يتضػػمف

ثالثة أبعاد ىي الثقة بالنجاح ،كاالىتماـ بالتميز ،كتفضيؿ مكاقؼ اإلنجاز.

كيتضح مما سبؽ أف دافع اإلنجاز األكاديمي ييعد مؤش انر لمستقبؿ الطالب األكاديمى ،كىك
أحد األىداؼ التي يسعى الطالب لتحقيقيا مف خالؿ تمؾ األبعاد التي تساىـ في إنجاز المياـ
األكاديمية التي تؤدل إلى تفكقيـ العممي.

كقػػد الحػػظ الباحػػث الحػػالي اىتمػػاـ البحػػكث السػػابقة بتنميػػة أك تحسػػيف دافػػع اإلنجػػاز األكػػاديمي

مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ االسػػتراتيجيات كالتػػدريب عمػػى بعضػػيا ،أك تنميػػة الب ػرامج التدريبيػػة المختمفػػة أك
األسػػاليب التدريس ػػية ،كم ػػا كرد فػػي بح ػػث )(2010

 Aladagال ػػذم أشػػار إل ػػى تف ػػكؽ المجمكع ػػة

التجريبي ػػة الت ػػي اس ػػتخدمت نظ ػػـ المعمكم ػػات الجغرافي ػػة عم ػػى المجمكع ػػة الض ػػابطة الت ػػي اس ػػتخدمت
الطريقة التقميدية في اإلنجاز كالدافع األكاديمي لدل تالميذ المرحمة االبتدائيػة .ككشػفت نتػائج بحػث

) Soltanzadeh et al. (2013إلػػى فعاليػػة أسػػمكب الػػتعمـ النشػػط فػػي تحسػػيف دافػػع اإلنجػػاز

األكػػاديمي .كمػػا كشػػفت نتػػائج بحػػث ) Soleymanpour (2014إلػػى فعاليػػة أنمػػكذج التػػدريس
اإلبداعي في تحسيف اإلنجاز األكاديمي كالدافع لدل تالميذ المرحمة االبتدائية .كأشارت نتائج بحػث

) Chan (2014إلى فعالية الػتعمـ القػائـ عمػى حػؿ المشػكالت فػي اإلنجػاز األكػاديمي كالػدافع لػدل
طالب المجمكعة التجريبية .مف ناحية أخرل أظيرت نتائج بحث )Aktas and Yurt (2017
إل ػػى أف القص ػػص الرقمي ػػة ك ػػاف لي ػػا ت ػػأثير إيج ػػابي عم ػػى اإلنج ػػاز األك ػػاديمي كالدافعي ػػة كاالحتف ػػاظ

بالمعمكم ػػات ل ػػدل ط ػػالب المجمكعػ ػة التجريبي ػػة مقارن ػػة بالمجمكع ػػة الض ػػابطة بكمي ػػة التربي ػػة بتركي ػػا.
كتكصػمت نتػائج بحػث ) Kanani et al. (2017إلػى فعاليػة التػدريب عمػى مراقبػة الػذات فػي دافػع
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اإلنجاز لدل التالميذ الذيف يعػانكف مػف عسػر القػراءة فػي المرحمػة االبتدائيػة .كتكصػمت نتػائج بحػث

كؿ مػف ) Kaur and Sankhian (2017إلػى فعاليػة الطريقػة القائمػة عمػى األنشػطة فػي تحسػيف

دافػػع اإلنجػػاز األكػػاديمي فػػي مػػادة الرياضػػيات لػػدل طػػالب المػػدارس الثانكيػػة .كأظيػػرت نتػػائج بحػػث
كم ) Alsancak and Ozdemir (2018فعانُ أًَيىذ انفصيم اندزاسيٍ انًعكيى Flipped
 Classroom Modelفي تحسيف اإلنجاز األكاديمي كالدافع كاالحتفاظ لدل طالب الجامعة.
كيمكف القكؿ بأف الباحػث الحػالي اسػتفاد مػف البحػكث السػابقة فػي إعػداد كبنػاء اإلطػار النظػرم

الخػاص بمػا كراء الػتعمـ كاالسػتراتيجيات التػي تػرتبط بيػا التػي كردت فػي بحػث )،Alton, (2016
كفػي دافػع اإلنجػاز األكػاديمي الػكارد فػي بحػث كػؿ مػف ( Soltanzadeh, et al. 2013; Kaur

) ، and Sankhian, 2017كذلؾ مف أجؿ أف يككف اإلطار النظرم شامؿ لكػؿ عناصػر البحػث

الحػالي .كمػا اسػتفاد بصػفة خاصػة مػف بحثػي (Eze et al. 2015; Saki and Nadari,

) .2018مف ناحية أخرل ،تـ االسػتفادة مػػف بعػض البحػكث السػابقة فػي إعػداد البرنػامج مػف خػالؿ

الجمسات التدريبية في البحػث الحػالي ،مثػؿ(Ward et al. 2015; Alton, 2016; Mylona :

)2016, Colthorpe et al. 2018

موقع البحث الحالي من البحوث السابقة:

-7يختمؼ البحث الحالي عف البحكث السابقة التي تـ عرضيا في أسمكب تناكلو لفعالية برنامج

تدريبي قائـ عمى بعض استراتيجيات ما كراء التعمـ في دافع اإلنجاز األكاديمي لدل طالب

جامعة الطائؼ.

-0البحث الحالي يختمؼ في تناكلو لممتغيريف المستقؿ كالتابع عف البحكث السابقة مف حيث
عرضيا لإلطار النظرم.

-4يختمؼ البحث الحالي مع معظـ البحكث السابقة في العينة كاألدكات كالبرنامج التدريبي القائـ
عمى بعض استراتيجيات ما كراء التعمـ ،رغـ استفادة الباحث مف بعض البحكث السابقة في

المعد؛ مثؿ بحث ).Mylona (2016
بناء البرنامج ى
فروض البحج:

 تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطي رتػػب درجػػات طػػالب المجمػػكعتيف التجريبيػػةكالض ػػابطة ف ػػي القي ػػاس البع ػػدم لمقي ػػاس داف ػػع اإلنج ػػاز األك ػػاديمي لص ػػالح ط ػػالب المجمكع ػػة

التجريبية.

 تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطي رتػػب درجػػات طػػالب المجمكعػة التجريبيػػة فػػيالقياسيف القبمي كالبعدم لمقياس دافع اإلنجاز األكاديمي لصالح القياس البعدم.

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي رتب درجات طػالب المجمكعػة التجريبيػة فػيالقياسيف البعدم كالتتبعي لمقياس دافع اإلنجاز األكاديمي.
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إجراءات البحج:

المنهج المستخدم في البحث:
ينتمي البحث الحالي إلى فئة البحكث شبو التجريبية التي تيدؼ إلى بحث أثر متغير تجريبي

(المتغير المستقؿ) كىك برنامج تدريبي قائـ عمى بعض استراتيجيات ما كراء التعمـ في (المتغير
التابع) كيتمثؿ في دافع اإلنجاز األكاديمي.

مجتمع البحث:

تككف مجتمع البحث مف جميع طالب المستكل األكؿ مف قسـ عمـ النفس بكمية اآلداب

بجامعة الطائؼ ،كالمسجميف في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الجامعي 7332/7343ىػ،
طالبا.
كالبالغ عددىـ ( )57ن
ا
أوًل :العُنة اًلستطالعُة:

طالبا مف طالب المستكل األكؿ بقسـ
تـ اختيار عينة استطالعية لمبحث بمغ قكاميا ( )50ن
المغة العربية بكمية اآلداب بجامعة الطائؼ المسجميف في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الجامعي

شيرا ،بانحراؼ معيارم ()0.0
 7332 / 7343ق ،كقد بمغ متكسط أعمارىـ الزمنية ( )045.0ن
شيرا.
نا
حانُا :العُنة األساسُة:
طالبا مف طالب المستكل األكؿ بقسـ عمـ النفس بكمية
تـ اختيار عينة أساسية قكاميا ( )71ن
اآلداب بجامعة الطائؼ منخفضيف في مستكل دافع اإلنجاز األكاديمي ،كىـ الذيف تقع درجاتيـ في

اإلرباعي األدنى عمى مقياس دافع اإلنجاز األكاديمي ،كقد ركعي عند اختيار ىذه العينة أف يككنكا

مف نفس المستكل األكاديمي لمعينة االستطالعية ،كقد تـ ذلؾ االختيار في الفصؿ الدراسي االكؿ
مف العاـ الدراسي 7332/7343ىػ ،كبمغ متكسط األعمار الزمنية لعينة البحث األساسية

شيرا ،بانحراؼ معيارم ( )7.2شي انر  ،كتـ تقسيـ العينة إلى مجمكعتيف إحداىما تجريبية
( )041.7ن
( )3طالب ،كاألخرل ضابطة ( )2طالب.
ا
حالخا :التكافؤ بني اجملمىعتني التجرَبُة والضابطة:
حرص الباحث عمى التكافؤ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في بعض المتغيرات التي قد

تتداخؿ مع المتغير المستقؿ (البرنامج التدريبي القائـ عمى بعض استراتيجيات ما كراء التعمـ) في
تأثيره عمى المتغير التابع (دافع اإلنجاز األكاديمي).

كما تـ حساب التكافؤ بيف طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة حتى ال يككف لمعمر

الزمني كدافع اإلنجاز األكاديمي كأبعاده أثر في المعالجة التجريبية ،كالجدكؿ ( )7يكضح ذلؾ.
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جدول ( )1نتائج حساب قيمة " "Uلمتوسطي رتب درجات طالب المجموعتين
التجريبية والضابطة في العمر الزمني ودافع اإلنجاز األكاديمي وأبعاده

دافع اإلنجاز األكاديمي

المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
المتغيرات
ن=8
ن=9
U
متوسط مجموع متوسط مجموع
الرتب الرتب الرتب الرتب
العمر الزمني
18077 73077 17043 63077 7077
240577 67057 7056 92057 17028
الثقة بالنجاح
270577 63057 7094 89057 9094
االهتمام بالتميز
تفضيل مواقف اإلنجاز 240577 69057 7072 83057 17044
31077 67077 8038 86077 9056
الدرجة الكمية

Z
10445
10125
70838
10135
70486

الداللة
غير
غير
غير
غير
غير

إحصائيا بيف متكسطي رتب درجات
يتضح مف الجدكؿ السابؽ ( )7أنو ال تكجد فركؽ دالة
ن
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى جميع متغي ارت البحث كالمتمثمة في العمر الزمني كالدرجة

الكمية كمقياس دافع اإلنجاز األكاديمي قبؿ التدريب عمى البرنامج ،مما يدؿ عمى كجكد تكافؤ بيف

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة.
ا
رابعا :أدوات البحج:

( )1مقياس دافع اإلنجاز األكاديمي (إعداد الباحث)
الهدف من المقياس :تحديد مستكل دافع اإلنجاز األكاديمي لدل طالب الجامعة.

األساس النظري لممقياس :إلعداد ىذا المقياس تـ االستفادة مف المقاييس المتضمنة في
بعض البحكث السابقة كاإلطار النظرم الذل يحدد خصائص الطالب ذكم دافع اإلنجاز األكاديمي

المرتفع مثؿ بحث كؿ مف ( Pakma, 2009; Agrawal and Teotia, 2015; Saki and
 ، Nadari, 2018الشعراكل7333 ،؛ خميفو )0221 ،كذلؾ لتحديد أبعاده ،كصياغة العبارات
المتضمنة في كؿ يبعد.

وصف المقياس:

يتككف المقياس في صكرتو النيائية مف ( )44عبارة تقيس ثالثػة إبعػاد لػدافع اإلنجػاز األكػاديمي

ىػػي :الثقػػة بالنجػػاح كاالىتمػػاـ بػػالتميز كتفضػػيؿ مكاقػػؼ اإلنجػػاز ،كأمػػاـ كػػؿ عبػػارة خمسػػة اختيػػا ارت

نادر-أبدا) ،كيككف عمى الطالب اختيار اإلجابة المناسبة لو.
أحيانا – نا
(دائما – غالبان -ن
ن
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دالة
دالة
دالة
دالة
دالة

جدول ( )2أتعاد مقياس دافع اإلنجاز األكاديمي والمؤشرات الدالة عميها
البعد
الثقة
بالنجاح -
االىتماـ
بالتميز -
تفضيؿ -
مكاقؼ -
اإلنجاز
-

العبارات
مذاكرة دركسي اكالن بأكؿ يساعدني عمى النجاح.
لدل القدرة عمى التغمب عمى صعكبة بعض المقررات لمكصكؿ إلى النجاح.
أشعر أف مكاعيد االختبارات ال تساعدني عمى النجاح.
أثؽ بقدراتي عمى النجاح.
أسعى لتحقيؽ التفكؽ في دراستي الجامعية.
اىتمامي باإلجابة عمى األسئمة التي تطرح في المحاضرة يساعدني عمى النجاح.
أكمف بأف الحظ ىك أساس النجاح في الجامعة.
اىتـ باستذكار دركسي أكالن بأكؿ حتى احافظ عمى التفكؽ عمى زمالئي.
انتظر ظيكر نتيجتي لمعرفة مدل تحقيؽ أىدافي.
اىتمامي بحضكر المحاضرات يحقؽ لي النجاح.
اطمب إعادة شرح األجزاء المعقدة مف أستاذم يساعدني عمى النجاح.
أسعى لممشاركة في األنشطة الطالبية.
أحب التعرؼ عمى المعمكمات اإلثرائية في المقررات الدراسية.
أرغب في انتياء كقت المحاضرات سريعان.
أحدد أىدافي المستقبمية.
اىتـ بتعمـ المعمكمات الجديدة في مجاؿ تخصصي.
أقكـ بتحضير محاضراتي يكميان.
أشارؾ أساتذتي في المناقشة كالحكار أثناء المحاضرة
أككف سعيدان عندما أفكز عمى زمالئي في المسابقات.
أىتـ بفيـ الدركس المقررة.
أثؽ في قدرتي عمى تحقيؽ التميز في الدراسة الجامعية.
أنتبو إلى أستاذم أثناء المحاضرة.
اتغمب عمى الصعكبات التي تكاجينى في دراستي الجامعية.
التزـ بجدكؿ مكاعيد المذاكرة.
أركز أنتباىى أثناء شرح المحاضرات.
اىتـ بحضكر المحاضرات مبك انر.
مرجعة دركسي مبك انر.
أكاظب عمى االنتياء مف ا
يصعب عمى حضكر جميع المحاضرات يكميان.
أضع جدكالن لمراجعة محاضراتي.
اناقش زمالئي فيما يخص الدراسة الجامعية في أكقات الفراغ.
أقكـ بحؿ نماذج االمتحانات السابقة لجميع مقرراتي الدراسية.
اتنافس مع زمالئي عمى التفكؽ الدراسي.
أحرص عمى كتابة المعمكمات الميمة أثناء المحاضرات.

أرقام

العبارات
،70 ،0 ،7
،72 ،73

،03 ،00

،03 ،00
47،40

،1 ،5 ،4
،77 ،3

،75 ،74
،73 ،71
04 ، 07

،2 ،3 ،0
،70 ،72

،05 ،02

01،02،42
44

تقدير الدرجات:
ػادر =  ،0أبػدان =  )7بالنسػبة
أحيانػا =  ،4ن نا
دائمػا =  ،5غالبػان=3
ن
يتـ تقدير الػدرجات كمػا يمػي ( ن
لكؿ عبارة مف عبارات المقياس ،حيث إف جميع العبارات إيجابية ،ما عدا عبارتيف سالبتيف ىما ،1
 02أم أف النياية العظمى لممقياس ىي ( )705درجة ،كتدؿ الدرجة المرتفعة عمػى ارتفػاع مسػتكل

دافع اإلنجاز األكاديمي ،كالعكس صحيح.
الخصائص السيكومترية لممقياس:
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-1الصدق:

أ -صدق المحكمين :قاـ الباحث بعػرض المقيػاس فػي صػكرتو األكليػة عمػى تسػعة محكمػيف مػف
أساتذة قسـ عمـ النفس بكمية اآلداب كقسمي التربية الخاصة كالمناىج كطرؽ التػدريس بكميػة التربيػة
جامعػػة الطػػائؼ ،حيػػث طمػػب مػػنيـ إبػػداء ال ػرأم حػػكؿ مالءمػػة ككضػػكح كػػؿ عبػػارة لتحقيػػؽ ىػػدؼ

المقي ػػاس ،كالج ػػدكؿ الت ػػالي يكض ػػح النس ػػب المئكي ػػة التف ػػاؽ الس ػػادة المحكم ػػيف عم ػػى ك ػػؿ عب ػػارة م ػػف
عبارات المقياس:
جدول ( )3اتفاق انمحكمَن عهي عثارات مقَاس دافع اإلنجاز األكادٍمٌ
رقـ

نسبة

رقـ

نسبة

رقـ

نسبة

رقـ

نسبة

رقـ

نسبة

العبارة

االتفاؽ

العبارة

االتفاؽ

العبارة

االتفاؽ

العبارة

االتفاؽ

العبارة

االتفاؽ

1
2
3
4
5
6
7

%177
%177
%8808
%177
%177
%8808
%8808

8
9
17
11
12
13
14

%177
%177
%8808
%177
%177
%177
%177

15
16
17
18
19
27
21

%8808
%177
%177
%8808
%8808
%177
%177

22
23
24
25
26
27
28

%8808
%177
%177
%177
%177
%8808
%8808

29
37
31
32
33

%8808
%177
%177
%177
%177

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ( )4أف نسب اتفاؽ السادة المحكميف عمى عبارات مقياس دافع

اإلنجاز األكاديمي تراكحت ما بيف ( % )722 –22.2مما يشير إلى أف ىذا المقياس يتمتع
بدرجة مناسبة مف الصدؽ ،ككانت أىـ التعديالت التي أشاركا إلييا ىي تعديؿ صياغة بعض
عبارات المقياس لتعبر عف مؤشرات دافع اإلنجاز األكاديمي ،كاضافة عبارتيف عمى بعد تفضيؿ

مكاقؼ اإلنجاز ىما اتنافس مع زمالئي عمى التفكؽ الدراسي ،كأحرص عمى كتابة المعمكمات
كبعد الثقة بالنجاح ،أنتبو إلى أستاذم أثناء المحاضرة .كحذؼ بعض
الميمة أثناء المحاضرة ،ي
العبارات عمى يبعد االىتماـ بالتميز ،كتـ عرض المقياس مرة أخرل عمى المحكميف بعد إجراء
التعديالت المطمكبة كأفاد جميع المحكميف بصدؽ المقياس.
 -االتساق الداخمي:

كتـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة العبارة الكاحدة فى مقياس دافع اإلنجاز األكاديمي

كدرجة البعد الذم تنتمي إليو ،كما تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ بعد كالدرجة الكمية

كذلؾ مف خالؿ تطبيؽ المقياس عمى طالب عينة البحث االستطالعية التي بمغ عدد أفرادىا ()50

طالبان مف طالب قسـ المغة العربية ،كجدكؿ ( )3يكضح ذلؾ.
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جدول ( )4معامالت االتساق انداخهي تَن اندرجة انكهَة نهمقَاس ودرجة كم تعد

عدد العبارات

أبعاد المقياس

11
11
11

الثقة بالنجاح
االىتماـ بالتميز
تفضيؿ مكاقؼ اإلنجاز

معامل الثبات
7072
7069
7078

ككذلؾ عف طريؽ حساب معامالت االرتباط بػيف درجػة كػؿ بعػد مػف أبعػاد مقيػاس دافػع اإلنجػاز

األكاديمي كعبارتو ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
جدول ( )5معامالت االرتثاط تَن درجة كم تعد من أتعاد انمقَاس ودرجات عثاراته
الثقة بالنجاح
1
6
12
14
18
22
24
26
29
31
32

7069
7071
7068
7064
7077
7071
7069
7064
7069
7071
7068

االىتماـ

تفضيؿ مكاقؼ

بالتميز
7063 3
7064 5
7062 7
7065 9
7063 11
7061 13
7077 15
7068 17
7069 19
7066 21
7063 23

اإلنجاز
7077 2
7071 4
7069 8
7065 17
7069 16
7064 27
7062 25
7063 27
7061 28
7061 37
7071 33

يتضح مف الجدكؿ ( )5أف معامالت االرتباط بػيف درجػة العبػارة كدرجػة البعػد الػذم تنتمػي إليػو،
ككذلؾ بيف درجة البعد كالدرجة الكميػة لممقيػاس أف كػؿ منيمػا دالػة إحصػائيان ،ممػا يشػير إلػى صػدؽ

المقياس كامكانية الثقة في النتائج التي يمكف التكصؿ إلييا مف خاللو.
-2الثبات:

قاـ الباحث بحساب الثبات بطريقة إعادة تطبيقق االختبقار بفاصػؿ زمنػي أسػبكعيف عمػى العينػة

االسػ ػػتطالعية ( ف =  )50كبمغػ ػػت قيمػ ػػة معامػ ػػؿ الثبػ ػػات لبعػ ػػد " الثقػ ػػة بالنجػ ػػاح" ( ،)2.02كلبعػ ػػد"

االىتم ػػاـ ب ػػالتميز " ( ،)2.03كلبع ػػد "تفض ػػيؿ مكاق ػػؼ اإلنج ػػاز" ( ،)2.17كلمدرج ػػة الكمي ػػة ()2.14
كىػػى قػػيـ مرتفعػػة ،ممػػا يػػدؿ عمػػى ثبػػات مناسػػب لممقيػػاس كيػػدعك إلػػى الثقػػة فػػي النتػػائج التػػي يمكػػف

التكصػػؿ إلييػػا ،كمػػا تػػـ حسػػاب ثبػػات المقيػػاس مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ معامققل ألفاكرونبققا  ،لألبعػػاد
الفرعية كالدرجة الكمية لممقياس ،فكانػت قيمػة معامػؿ ألفاكركنبػاخ عمػى بعػد الثقػة بالنجػاح (،)2.03
كبع ػػد االىتم ػػاـ ب ػػالتميز ( ،)2.12كبع ػػد تفض ػػيؿ مكاق ػػؼ اإلنج ػػاز ( ،)2.03ككان ػػت قيم ػػة معام ػػؿ

ألفاكركنباخ لمدرجة الكمية (  ،)2.13كيشير ذلؾ إلى ثبات مناسب لممقياس.
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( )2البرنامج التدريبي القائم عمى بعض استراتيجيات ما وراء التعمم (إعداد الباحث)

الهدف العام لمبرنامج:

تحس ػػيف مس ػػتكل داف ػػع اإلنج ػػاز األك ػػاديمي ل ػػدل ط ػػالب الجامع ػػة عق ػػب الت ػػدريب عم ػػى البرن ػػامج

التدريبي القائـ عمى بعض استراتيجيات ما كراء التعمـ.

األهداف الفرعية لمبرنامج:

ييتكقع بعد انتياء التدريب عمى البرنامج أف يككف الطالب قاد انر عمى:
 استخداـ بعض استراتيجيات ما كراء التعمـ بجدارة في مختمؼ المكاقؼ التعميمية. -تطبيػ ػؽ بع ػػض ى ػػذه االس ػػتراتيجيات (التخط ػػيط كدكرة االستقص ػػاء كخػ ػرائط المف ػػاىيـ كالخػ ػرائط

العقمية) في مكاقؼ التعمـ المختمفة.

خطوات بناء البرنامج:

ق ػػاـ الباح ػػث بإع ػػداد البرن ػػامج الت ػػدريبي ،ف ػػي ض ػػكء الي ػػدؼ الع ػػاـ م ػػف البح ػػث ،كف ػػى إط ػػار
التعريؼ اإلجرائي لبعض استراتيجيات ما كراء التعمـ في البحث الحالي كخصائصيا ،كدكر كؿ مف

الباحث كالطالب بناء عمى البحكث كالكتابات النظرية فػي ىػذا المجػاؿ كمػا كرد فػي أبحػاث كػؿ مػف
(Jonassen, 1988; White and Frederiksen, 1998; Winters, 2011; Smyrnaiou

et al. 2012; Gray, 2014; Eze et al. 2015; Ayal, et al. 2016; Mylona,

).2016

جمسات البرنامج:
اشتمؿ البرنامج عمى نكعيف مف الجمسات ىما:
( :)1الجمسات اإلعالمية :ىدفت ىذه الجمسات إلى إمداد طالب المجمكعة التجريبية بمعمكمات

متعمقة بمتغيرات البحث الحالي (استراتيجيات ما ك ارء التعمـ -دافع اإلنجاز األكاديمي) ،كذلؾ

المك ىكمة لكؿ طالب ،كاألداء المتكقع مف الطالب،
لتييئتيـ لمتدريب عمى البرنامج ،كتعريفيـ بالمياـ ي
أسبكعا كاحد.
كتـ ذلؾ في جمستيف بكاقع ساعة لكؿ جمسة استغرؽ تنفيذىما
ن
( :)2الجمسات التنفيذية :ىدفت ىذه الجمسات إلى تدريب الطالب عمى بعض استراتيجيات ما كراء
التعمـ مف خالؿ محتكل مقرر عمـ نفس النمك لطالب المستكل األكؿ مف قسـ عمـ النفس بكمية
اآلداب بجامعة الطائؼ ،كتطبيؽ ما تـ تعممو خالؿ الجمسات اإلعالمية كصكالن إلى ىدؼ التدريب
كىك تحسيف دافع اإلنجاز األكاديمي لدل طالب المجمكعة التجريبية ،كتضمنت الجمسات التنفيذية

أسبكعيا لمدة تسع أسابيع ،كاستغرؽ زمف كؿ جمسة ستيف دقيقة.
ثمانية عشر جمسة بكاقع جمستيف
ن
كتـ مف خالؿ الجمسات التنفيذية تدريب الطالب عمى تطبيؽ بعض استراتيجيات ما كراء التعمـ.

 -الفنيات المتبعة في تنفيذ الجمسات:
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المحاضرة -العصؼ الذىني-المناقشة -الكاجب المنزلي.

 -مكونات البرنامج التدريبي:

 المكون المعرفي :يركز ىذا المككف عمى بعض استراتيجيات ما كراء التعمـ ،كخصائصيا،
كاألدكار المنكطة بكؿ مف الباحث كالطالب في ضكء االستراتيجيات التي تـ التدريب عمييا
في جميع الجمسات ،كما احتكل ىذا المككف عمى أبعاد دافع اإلنجاز األكاديمي كأىميتو
ككيفية تحسينو لدل الطالب.

 المكون المهارى :يركز ىذا المككف عمى تقديـ أنشطة تدريبية تعميمية تتعمؽ بمحتكل مقرر
عمـ نفس النمك لممجمكعة التجريبية كالتي تـ التدريب عمييا مف خالؿ بعض استراتيجيات ما
كراء التعمـ بيدؼ تحسيف أبعاد دافع اإلنجاز األكاديمي لدل الطالب.

 المكون الوجداني :ارتبط ىذا المككف بتكفير مناخ تعميمي قائـ عمى الكد كالحب بيف الباحث
كالطالب ككذلؾ بيف الطالب كبعضيـ البعض ،مما شجع الطالب عمى التعمـ كبعيدان عف

الركتيف ،كمشاركتيـ بفعالية في إجراءات جميع جمسات التدريب ،مما يزيد مف دافع اإلنجاز
األكاديمي لدييـ.

وصف محتوى جمسات البرنامج التدريبي:
ممخصا لمحتكل جمسات البرنامج القائـ عمى بعض استراتيجيات ما كراء
يكضح الجدكؿ التالي
ن
التعمـ كعددىا كزمنيا كاليدؼ منيا:
جدول ( )6محتوى جهسات انثرنامج انتدرٍثٌ انقائم عهي تعض استراتَجَات ما وراء انتعهم
رقم

الجمسة

عنوان الجمسة

1

ما و ارء

2

دافع

عدد

زمن

الجمسات الجمسة

67
دقيقة

التعمم

2
اعالمية
اإلنجاز

67
دقيقة

األ كاديمي

67
18
1
التدريب
إلى عمى بعض تنفيذية دقيقة
لكل

الفنيات المستخدمة

المحاضرة -

العصؼ
الذىني-المناقشة -
الكاجبالمنزلي
المحاضرة -

الهدف اإلجرائي من الجمسات

بعد االنتياء مف الجمسة يككف الطالب قاد انر عمى أف:
يعرؼ معنى استراتيجيات ما كراء التعمـ.
يكضح مبادئ ما كراء التعمـ.
يذكر خصائص استراتيجيات ما كراء التعمـ.
يحدد استراتيجيات ما كراء التعمـ.

بعد االنتياء مف الجمسة يككف الطالب قاد انر عمى أف:

العصؼ
 يعرؼ معنى الدافع.الذىني-المناقشة  -يذكر مفيكـ دافع اإلنجاز األكاديمي.
 يشرح أىمية دافع اإلنجاز األكاديمي.الكاجب يحدد خصائص دافع اإلنجاز األكاديمي.المنزلي.
 يحدد أبعاد دافع اإلنجاز األكاديمي.بعد االنتياء مف الجمسة يككف الطالب قاد انر عمى أف:
المحاضرة  -7 -يعرؼ الطالب إجراءات استراتيجية التخطيط ككيؼ تتطبؽ.
 -0يعػػرؼ الطالػػب إجػ ػراءات اسػػتراتيجية دكرة االستقصػػاء ،ككيػػؼ
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زمن
عدد
رقم
عنوان الجمسة
الجمسات الجمسة
الجمسة

 18استراتيجيات
ما وراء
التعمم

جمسة

الفنيات المستخدمة

الهدف اإلجرائي من الجمسات

تتطبؽ.
العصؼ
 -4يعػػرؼ الطالػػب إج ػراءات اسػػتراتيجية تخطػػيط المفػػاىيـ ،ككيػػؼ
الذىني-المناقشة
تتطبؽ.
الكاجب -3يعػػرؼ الطالػػب إج ػراءات اس ػػتراتيجية الخ ػرائط الذىنيػػة ،ككيػػؼ
المنزلي.
تتطبؽ.
 -3يطبػ ػػؽ الطالػ ػػب اإلج ػ ػراءات األساسػ ػػية السػ ػػتراتيجيات مػ ػػا كراء
قادر عمى أف:
التعمـ كيصبح نا
 يذكر مفيكـ عمـ نفس النمك.يشرح اتجاىات عمـ نفس النمك. يشػػرح التغيػرات التػػي تطػ أر عمػػى السػػمكؾ اإلنسػػاني خػػالؿ م ارحػػؿالعمر.
يذكر مفيكـ ظاىرة النمك. يحدد القكانيف التي تحكـ ظاىرة النمك. يشرح مطالب النمك. يكضح أسباب الفشؿ في تحقيؽ كاجبات النمك. يحدد المفاىيـ المرتبطة بعمـ نفس النمك. يذكر مفيكـ النضج. يحدد عالقة النضج باالستعداد. يكضح االتجاىات في دراسة عمـ نفس النمك. يشرح أىداؼ عمـ نفس النمك. يكضح أىمية دراسة عمـ نفس النمك. يذكر قكانيف كمبادئ النمك. يشرح العكامؿ المؤثرة في النمك.يذكر مفيكـ الكراثة.يحدد مفيكـ البيئة. يحدد خصائص الكراثة. يحدد جكانب تأثير البيئة عمى النمك. يذكر مفيكـ الغدد. يحدد أنكاع الغدد. يفرؽ بيف الغدة النخامية كالغدة الدرقية. يشرح أىـ الغدد الصماء المكجكدة في جسـ االنساف. يشرح نظرية التحميؿ النفسي عند فركيد. يشرح مراحؿ النمك النفسي. يفرؽ بيف مراحؿ النمك النفسي عند فركيد. يشرح نظرية اريكسكف في النمك النفسي كاالجتماعي. يكضح مراحؿ النمك النفسي كاالجتماعي عند اريكسكف. يذكر مفيكـ النمك عند بياجيو. يشرح المرحمة الحسية-الحركية عند بياجيو. يكضح مرحمة ما قبؿ العمميات عند بياجيو. يفسر مرحمة ما قبؿ العمميات عند بياجيو. -يناقش مرحمة العمميات الشكمية عند بياجيو.
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زمن
عدد
رقم
عنوان الجمسة
الجمسات الجمسة
الجمسة

الفنيات المستخدمة

الهدف اإلجرائي من الجمسات

 يحدد مراحؿ النمك عند بياجيو. يحدد مستكيات النمك الخمقي. يقارف بيف مستكيات النمك الخمقي عند ككلبرج. يذكر مفيكـ المنيج الكصفي. يش ػرح أىػػـ خط ػكات المػػنيج الكصػػفي المسػػتخدمة فػػي عمػػـ نفػػسالنمك.
 يذكر مفيكـ طريقة المالحظة الطبيعية. يحدد خطكات طريقة المالحظة الطبيعية. ييعدد عيكب طريقة المالحظة الطبيعية. يذكر مفيكـ المالحظة المقيدة. يفرؽ بيف الطريقة الطكلية كالطريقة المستعرضة. يذكر مزايا كعيكب الطريقة المستعرضة. يشرح الطريقة المستعرضة التتبعية. يذكر مفيكـ المنيج التجريبي يحدد خطكات المنيج التجريبي. يكضح مشكالت المنيج التجريبي. يذكر مفيكـ المنيج اإلكمينيكي. يذكر مفيكـ المنيج اإلكمينيكي. يكضح أىداؼ الطريقة اإلكمينيكية. يشرح عيكب الطريقة اإلكمينيكية. يفرؽ بيف مرحمة النطفة كمرحمة العمقة. يكضح مرحمة تككيف العظاـ كالعضالت. يذكر مفيكـ صدمة الميالد. يكضح مراحؿ النمك في الشيكر األكلى. يكضح أىمية السنكات األكلى مف حياة الطفؿ. يحدد خصائص الطفؿ في مرحمة الرضاعة. -يشرح األزمات التي تكاجو الطفؿ أثناء الفطاـ.

 الحدود الزمنية والمكانية لتطبيق البرنامج:استغرؽ التطبيؽ القبمي كالبعدم أسبكع باإلضافة إلى الجمسات "اإلعالمية" ك"التنفيذية" فترة
أسبكعا ،كبكاقع جمستيف
زمنية مدتيا عشر أسابيع بمعدؿ جمستيف إعالمية استغرؽ تنفيذىما
ن
أسبكعيا لمجمسات التنفيذية لطالب (المجمكعة التجريبية) مف قسـ عمـ النفس بكمية اآلداب بجامعة
ن
الطائؼ لمعاـ الجامعي  ،7332 /7343كتـ التدريب بإحدل القاعات الدراسية بالكمية.

 -التحقق من صالحية البرنامج التدريبي:

صدق البرنامج :قائـ الباحث بعرض البرنامج التدريبي القائـ عمى بعض استراتيجيات ما كراء

التعمـ عمى المحكميف البالغ عددىـ تسع أساتذة مف أعضاء ىيئة التدريس مف قسـ عمـ النفس
بكمية اآلداب؛ كقسمي التربية الخاصة كالمناىج كطرؽ التدريس بكمية التربية جامعة الطائؼ ،ألخذ
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آرائيـ كمقترحاتيـ في مدل صالحية البرنامج لمتطبيؽ عمى الطالب ،حيث طمب مف سعادتيـ

الحكـ عمى إجراءات الجمسات التدريبية في ضكء عناصر التحكيـ ،كالجدكؿ التالي يكضح نسب
اتفاؽ المحكميف عمى عناصر تحكيـ البرنامج.
جدول ( )7نسة االتفاق تَن انمحكمَن عهي عناصر تحكَم انثرنامج انتدرٍثٌ انقائم عهي
تعض استراتَجَات ما وراء انتعهم
َسة االتفاق
عُاصس انتحكُى
و
%011
 0ارتباط اليدؼ العاـ لمبرنامج التدريبي بأىداؼ التدريب
%011
 9مالئمة محتكل الجمسات التدريبية لألىداؼ
3

مالءمة األنشطة التدريبية كالمياـ لألىداؼ.

%88.8

4

مناسبة المغة لمطالب في المحتكل التدريبي

%88.8

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ( )1أف نسبة اتفاؽ المحكميف عمى عناصر التحكيـ تراكحت ما
بيف %722 ،%22.2؛ حيث أبدل بعض المحكميف مالحظات عمى تعديؿ بعض األنشطة

التدريبية كاضافة بعض األمثمة التطبيقية في بعض الجمسات ،كتـ األخذ بآرائيـ كمقترحاتيـ كتعديؿ
الجمسات في ضكء ذلؾ ،ثـ يعرض البرنامج عمييـ مرة أخرل؛ حيث أفاد جميع المحكميف بصدؽ
البرنامج ،كبذلؾ تـ التحقؽ مف مدل صالحية جمسات البرنامج التدريبي القائـ عمى بعض

استراتيجيات ما كراء التعمـ.
ا
خامسا :إجراءات البحج:

 .0االطالع عمى األطير النظرية كالبحكث السابقة ذات العالقة بمكضكع البحث الحالي .ككاف مف
نتائج ىذه الخطكة إعداد مقياس دافع اإلنجاز األكاديمي ،كالبرنامج التدريبي القائـ عمى بعض

استراتيجيات ما كراء التعمـ.

 .9تـ الحصكؿ عمى مكافقة ككيؿ الجامعة لمدراسات العميا كالبحكث عمى التطبيؽ في كمية

اآلداب بجامعة الطائؼ.

 .3تـ إجراء دراسة استطالعية عمى عينة مماثمة لمعينة األصمية لمبحث بيدؼ تقنيف األدكات
كصالحيتيا لمتطبيؽ.

 .4طبؽ مقياس دافع اإلنجاز األكاديمي كتحديد الطالب الذيف تقع درجاتيـ في اإلرباعىذ األدنى
في مقياس دافع اإلنجاز األكاديمي.

 .5تـ تقسيـ الطالب (المشاركيف) إلى مجمكعتيف :إحداىما تجريبية كألخرل ضابطة ،كتـ التحقؽ

مف مدل التكافؤ بينيما في العمر الزمني كدافع اإلنجاز األكاديمي.

 .6تـ تطبيؽ مقياس دافع اإلنجاز األكاديمي تطبيقان قبميان عمى المجمكعتيف.

 .7تـ تطبيؽ جمسات البرنامج التدريبي عمى طالب المجمكعة التجريبية فقط.
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 .8بعد االنتياء مف البرنامج تـ تطبيؽ مقياس دافع اإلنجاز األكاديمي عمى طالب المجمكعة
الضابطة كالتجريبية (قياس بعدل) ،ثـ تطبيؽ نفس المقياس بعد مركر أربع اسابيع عمى طالب

المجمكعة التجريبية فقط (قياس تتبعي).

 .9قاـ الباحث بتصحيح استجابات الطالب عمى المقياس المستخدـ ،كتـ رصد الدرجات فٍ
جداول خاص إلجساء عًهُات انتحهُم اإلحصائٍ نها ،وتى تفسَغ انثُاَات وإجساء انتحهُم
اإلحصائٍ نها ،ثى تفسُس انُتائج فٍ ضىء اإلطاز انُظسٌ وَتائج انثحىث انساتق ككضع

التكصيات كالبحكث المقترحة في ضكء نتائج البحث الحالي.
ا
سادسا :نتائج البحج ومناقشتها

الفرض األول :ينص ىذا الفرض عمى أنو " :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب
درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمقياس دافع اإلنجاز

األكاديمي لصالح طالب المجموعة التجريبية " .كالختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار
ماف كيتنى  Mann Whitneyلألزكاج غير المتماثمة لبحث داللة الفركؽ بيف متكسطي رتب

درجات طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في القياس البعدم لمقياس دافع اإلنجاز
األكاديمي ،كيتضح ذلؾ في الجدكؿ التالي:
جدول ( )8قَمة ( )Uنمتوسطٌ رتة درجات طالب انمجموعتَن انتجرٍثَة وانضاتطة فٌ
انقَاس انثعدً نمقَاس دافع اإلنجاز األكاديمي.
البعد

معامل
متوسط مجموع
مان
المجموعة ن
الرتب الرتب
ويتنى U

حجم
قيمة  Zالداللة التأثير

30488 70777 11707
7
36077
 30496 70777 11707دالة
7
36077
 30477 70777 11707دالة
7
36077
 30479 70777 11707دالة
7
36077

التجريبية 1307 9
الثقة بالنجاح الضابطة 7 8
405
7084
التجريبية 1307 9
االهتمام بالتميز الضابطة 7 8
405
7085
تفضيل مواقف التجريبية 1307 9
الضابطة 7 8
اإلنجاز
4057
7084
التجريبية 1307 9
الدرجة الكمية الضابطة 7 8
4057
7
إحصائيا عند مستكل ( )2.27بػيف متكسػطي
دالة
فركؽ
يتضح مف الجدكؿ السابؽ ( )2كجكد
ن
رتػػب درجػػات طػػالب المجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة ،فػػي أبعػػاد دافػػع اإلنجػػاز األكػػاديمي كالدرجػػة
دالة

7085

الكميػػة ،كىػػذه الفػػركؽ لصػػالح طػػالب المجمكعػػة التجريبيػػة ،كمػػا تراكحػػت قيمػػة حجػػـ األثػػر باسػػتخداـ
القػػانكف (قسػػمة قيمػػة  Zعمػػى جػػذر  )nمػػا بػػيف ( )2.25( ،)2.23ممػػا يعنػػي أف مػػف ( )%23إلػػى

( )% 25مف تبايف درجات طالب المجمكعة التجريبية في القياس البعدم لدافع اإلنجاز األكاديمي
يعكد ألثر البرنامج كىذه القيـ تشير لحجـ تأثير كبير.
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كتتفؽ نتيجة ىذا الفرض مف حيث تأثير البرنامج التدريبي القائـ عمى بعض استراتيجيات ما كراء

التعمـ في المتغيرات األخرل التي استخدمت مع نتائج العديد مف البحكث السابقة التي استخدمت

برنامجان تدريبيان عمى استراتيجيات أك التدريب عمى بعض االستراتيجيات كمنيا بحث (Norton
et al. 2004; Chiou, 2008; Jibrin and Zayum, 2012; Cheema and Mirza,
;2013; Eze et al. 2015; Ward et al. 2015; Merchie and Van Keer, 2016
)  ،Colthorpe et al. 2018; Turan-Oluk and Ekmekci, 2018كتتفؽ نتيجة البحث
الحالي مع ما أشار إليو ( Eze et al. (2015أف استراتيجيات ما كراء التعمـ أف تعزز األداء
األكاديمي لدل الطالب ،حيث أنيا تساعدىـ في الحصكؿ عمى كعي أعمؽ لسياؽ كمحتكل عممية

التعمـ ،كما أف ىذه االستراتيجيات تساعدىـ عمى االنتباه ،كالتفكير.

كيعزم الباحث الحالي تفكؽ طػالب المجمكعػة التجريبيػة عمػى طػالب المجمكعػة الضػابطة فػي

القياس البعدم لمقياس دافع اإلنجاز األكاديمي ،إلى أف الدافع الداخمي ساعد الطالب عمػى عػرض
األفكػػار المختمفػػة أثنػػاء التػػدريب كتقييميػػا ممػػا أدل إلػػى التنػػافس الشػػديد بيػػنيـ ،كالػػذم انعكػػس بػػدكره

عمػػى إنج ػػاز األعمػػاؿ كاتق ػػاف المعمكمػػات كاكتس ػػاب المعػػارؼ كالمي ػػارات العقميػػة ،كال ػػذم سػػاىـ ف ػػي
ارتفاع مستكل الطالب في المجاالت األكاديمية المختمفة ،مما دفعيـ نحك تحقيؽ النجاحػات؛ كربمػا

ارتفاع مستكل دافع اإلنجاز األكاديمي لدييـ يزيد مف تفكقيـ األكاديمي.

كقد يعزل ذلؾ التفكؽ إلى استخداـ الطالب لكسػائؿ تعميميػة متنكعػة أثنػاء التػدريب ،كىػذا يتفػؽ

مػػع مػػا أشػػار إليػػو ) Muola (2010أف الكسػػائؿ التعميميػػة المختمفػػة تزيػػد مػػف دافػػع اإلنج ػاز لػػدل

الطالب ،كأف أكلئؾ الذيف حققكا نجاحات عالية كنماذج يحتػذل بيػا فػي تجػربتيـ المبكػرة فػي الحيػاة
سكؼ يطكركف مستكيات عالية مف اإلنجاز.

كقد ييعزل التفكؽ أيضان إلى أف التدريب عمى البرنامج ساعد عمى إعادة تنظيـ المعارؼ
كالمعمكمات الميمة الكاردة في المحتكل التدريبي ،كما ساىـ في ربط المعرفة السابقة بالمعمكمات
الجديدة مف خالؿ عمؿ مخططات كاف ليا األثر اإليجابي في تحفيزىـ عمى تطبيؽ تمؾ المعارؼ

كالمعمكمات في ظركؼ جديدة ،األمر الذم أدل إلى تحسيف دافع اإلنجاز األكاديمي لدل الطالب،

كىذا يتفؽ مع ما أشار إليو كؿ مف ) )Vilalta et al. 2004; Mylona, 2016إلى أف التدريب
عمى استراتيجيات ما كراء التعمـ يساعد الطالب عمى التحكـ في عممية التعمـ؛ كذلؾ مف خالؿ
الجكانب المعرفية كالتحفيزية كالكجدانية التي تتضمنيا تمؾ العممية كاالستفادة مف الخبرات السابقة

في المكاقؼ الجديدة ،كاستخداـ الكسائؿ التعميمية.
الفرض الخانٍ:
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ينص ىذا الفرض عمى أنػو " :توجد فروق ذات داللة إحصقائية بقين متوسقطي رتقب درجقات

طالب المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي لمقياس دافع اإلنجاز األكقاديمي لصقالح

القياس البعدي0

كالختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ماف كيتنى  Mann Whitneyلألزكاج غير

المتماثمة لبحث داللة الفركؽ بيف متكسطي رتب درجات مقياس دافع اإلنجاز األكاديمي كأبعاده
لدل طالب المجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم ،كيتضح ذلؾ في الجدكؿ (:)3

جدول ( )9نتائج حساب قيمة ( )Uلمتوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في
القياسين القبمي والبعدي لمقياس دافع اإلنجاز األكاديمي وأبعاده

البعد

معامل
متوسط مجموع
مان
نوع القياس ن
الرتب الرتب
ويتنى U

حجم
قيمة  Zالداللة التأثير

القبمي 30623 70777 45077 5077 9
الثقة بالنجاح
البعدي 12607 1407 9
7 5077
القبمي 7 9
 30593 70777 45077دالة 7085
االهتمام بالتميز البعدي 12607 1407 9
7 5077
القبمي 7 9
 30591 70777 45077دالة 7085
تفضيل مواقف
اإلنجاز
البعدي 12607 1407 9
7 5077
القبمي 7 9
 30589 70777 45077دالة 7085
الدرجة الكمية
البعدي 12607 1407 9
7
7
ػائيا بػيف متكسػطي رتػب درجػات طػالب
ص
إح
ػة
ل
دا
ػركؽ
يتضح مف الجدكؿ السابؽ ( )3كجػكد ف
ن
المجمكعة التجريبية في القياسيف كالقبمي كالبعدم لمقياس دافقع اإلنجقاز األكقاديمي كأبعػاده لصػالح
دالة

7086

القياس البعدم عند مستكل ( ،)2.27كما تراكحت قيـ حجـ األثر باستخداـ القانكف (قسػمة قيمػة Z
عمى جذر  )nبيف ( ،)2.20( ،)2.25مما يعني أف مف ( )%25إلى ( )% 20مف تبايف درجػات
طالب المجمكعة التجريبيػة فػي القيػاس البعػدم فػي المقيػاس السػابؽ ذكػره ترجػع ألثػر التػدريب عمػى

بعض استراتيجيات ما كراء التعمـ ،كىذه القيـ تشير لحجـ تأثير كبير.

كتتفؽ نتيجة الفرض الثاني مع نتائج بعض البحكث السابقة مف حيث فعالية التدريب عمى

بعض المتغيرات المستقمة في دافع اإلنجاز األكاديمي لدل الطالب في جميع المراحؿ التعميمية،
كمنيا بحث كؿ مف (Aladag, 2010; Soltanzadeh et al. 2013; Soleymanpour,

2014; Chan, 2014; Aktas and Yurt, 2017; Kanani et al.2017; Kaur and

) 0Sankhian, 2017; Alsancak and Ozdemir, 2018كتتفؽ ىذه النتيجة أيضان مع ما
أشار إليو ) Colthorpe et al. (2018بأف التدريب عمى استراتيجيات ما كراء التعمـ يساعد
الطالب عمى و
فيـ أعمؽ لممعارؼ كعمميات التعمـ الخاصة بيـ ،كأف تمؾ المعارؼ تعينيـ لكي
كعيا بعمميات التنظيـ الذاتي لدييـ ،كأف ىذه االستراتيجيات قد
يصبحكا متعمميف أكثر فعالية ،كأكثر ن
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كتعمما مستقالن،
انفتاحا
تساىـ في زيادة الكعي الذاتي لدل الطالب ،كما دفعتيـ إلى أف يككنكا أكثر
ن
ن
كبالتالي فيي تؤثر عمى أسمكبيـ في التعمـ ،مما يمكنيـ مف التفكير بطرؽ مختمفة ،كما منحتيـ
القدرة عمى التكيؼ مع الظركؼ الجديدة كتحسيف األداء ،كتمكنيـ مف تنمية ميارات التعمـ مدل

الحياة ،كىك ما ظير في القياس البعدم.

كيمكف أف ييعزل التفكؽ في القياس البعدم إلى أف البرنامج القائـ عمى ما كراء التعمـ يخمؽ
بيئة تشجع الطالب عمى التفاعؿ كالمشاركة الفعالة مف جانبيـ كطرح األفكار المختمفة حكؿ مكاقؼ

التعمـ ،كاتخاذ الق اررات بشأنيا ،كتمكنيـ مف ربط المعمكمات الجديدة بالمعمكمات المكجكدة في البنية
المعرفية لدييـ .كما أنو ييعتقد أف ذلؾ البرنامج قد ساعد الطالب عمى إظيار نقاط القكة لدييـ
لتدعيميا كنقاط الضعؼ لمعالجتيا ،األمر الذم قد أدم بدكره إلى تحسف دافع اإلنجاز األكاديمي
لدييـ كبالتالي كاف لو أثر ممحكظ عمى نجاحاتيـ األكاديمية .كقد يحفز برنامج التدريب عمى
استراتيجيات ما كراء التعمـ في إحداث زيادة في التحفيز الداخمي كاالتجاه نحك عممية التعمـ ،مما

أظير أث انر إيجابيان في تحسيف دافع اإلنجاز األكاديمي لدل الطالب .كيمكف أف يرجع ذلؾ التفكؽ

أيضان إلى التعزيز المفظي أثناء التدريب عمى الجمسات ،مما انعكس عمى المشاركة الفعالة مف
جانبيـ.

الفرض الخالج:

يػػنص ىػػذا الفػػرض عمػػى أنػػو " :ال توجققد فققروق ذات داللققة إحصققائية بققين متوسققطي رتققب

درجقققات طقققالب المجموعقققة التجريبيقققة فقققي القياسقققين البعقققدي والتتبعقققي لمقيقققاس دافقققع اإلنجقققاز

األكاديمي"0

كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار كيمككسكف  Wilcoxonلألزكاج المتماثمة،

كالجدكؿ ( )72يكضح النتائج المرتبطة بيذا الفرض.
جدول ( )17نتائج حساب قيمة " "Zلمتوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في
القياسين البعدي والتتبعي لمقياس دافع اإلنجاز األكاديمي وأبعاده
المتغير
الثقة
بالنجاح

االهتمام
بالتميز

Z

العدد متوسط الرتب مجموع الرتب
الرتب
7057
3075
2
الرتب السالبة
3
الرتب الموجبة
70777
7057
2057
الرتب المتساوية 4
9
المجموع
5077
5077
1
الرتب السالبة
4
الرتب الموجبة
70777
17077
2057
الرتب المتساوية 4
9
المجموع
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الداللة
غير
دالة

غير
دالة

تفضيؿ
مكاقؼ
اإلنجاز
الدرجة
الكمية

الرتب السالبة

الرتب الموجبة

الرتب المتساوية
المجموع

الرتب السالبة

الرتب الموجبة

الرتب المتساوية
المجموع

1
4
4
9
3
4
2
9

3077
3077
3033
4057

3077
12077
17077
18077

غير

 10342دالة

غير

 70682دالة

يتضح مف الجدكؿ ( )72عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف رتب درجات المجمكعة التجريبية

عمى أداء أبعاد دافع اإلنجاز األكاديمي كالدرجة الكمية في القياسيف البعدم كالتتبعي مما يدؿ عمى
استم اررية فعالية البرنامج المستخدـ.

كتتفؽ نتيجة ىذا الفرض مع نتائج البحكث السابقة عمى الرغـ مف تبايف المتغير التابع إال أنيا

اعتمدت عمى استراتيجيات ما كراء التعمـ كمتغير مستقؿ مثؿ بحث ) Alton (2016الذم

تكصمت نتائجو إلى فعالية استراتيجيات ما كراء التعمـ في تقميؿ صعكبات تعمـ المحتكل ،كفي

زيادة االحتفاظ كتحسيف تطبيؽ مفاىيـ عمـ الصيدلة لدل طالب الجامعة ،كبحث Mylona

) (2016الذم تكصمت نتائجو إلى فعالية استراتيجيات ما كراء التعمـ في تحسيف المكاقؼ المختمفة
في عممية التعمـ مثؿ التأمؿ في الماضي كالحاضر ،كالتأمؿ في القياـ بذلؾ في المستقبؿ.

احصائيا بيف رتب درجات طالب المجمكعة
كييعزم الباحث الحالي عدـ كجكد فركؽ دالة
ن
التجريبية في القياسيف البعدم كالتتبعي لمقياس دافع اإلنجاز األكاديمي؛ إلى أف التدريب عمى
بعض استراتيجيات ما كراء التعمـ قد شجع ىؤالء الطالب عمى االستقاللية في جميع مراحؿ عممية
التعمـ كتنظيـ مككنات المعرفة كاالعتماد عمى النفس كاالحتفاظ بالمعمكمات ،كيتفؽ ذلؾ مع ما

أشار إليو ) Chiou (2008بأف استراتيجية خرائط المفاىيـ ىي إحدل استراتيجيات ما كراء التعمـ،

التي تتيح لمطالب تعمـ كيفية التعمـ ،كتساىـ في تحسيف قدرة الطالب عمى التعمـ بشكؿ مستقؿ في
بيئة التعميـ الجامعي ،كككف تمؾ االستراتيجية بمثابة أداة لتمثيؿ المعرفة تعكس العالقات المكجكدة

بيف المفاىيـ المكجكدة داخؿ ذاكرة الطالب عمى المدل الطكيؿ.

كقد تعزل ىذه النتيجة إلى أف األنشطة التدريبية التي تـ التخطيط ليا سابقان في ضكء األىداؼ

السمككية قد تـ تنفيذىا مف خالؿ الطالب كمراقبتيا كتقييميا بكاسطة الباحث ،كىذه األنشطة قيدمت

لمطالب أثناء المكاقؼ التعميمية في جميع الجمسات لمتدريب عمييا ،كما أف أسئمة التقكيـ المستمر

التي أعقبت كؿ عنصر مف عناصر المحتكل قد تؤدم إلى إثارة التفكير لدييـ كالكعي بيا مما كاف

لو أثر إيجابي في تحسيف مستكل دافع اإلنجاز األكاديمي لدييـ؛ كالذم انعكس بدكره في التفكؽ
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األكاديمي .كما يمكف أف تعزل ىذه النتيجة إلى أف استراتيجيات ما كراء التعمـ ساعدت الطالب
عمى المركنة في التفكير لتعزيز االبتكار؛ كذلؾ مف خالؿ تشجيعيـ عمى تبادؿ اآلراء كاألفكار
ككجيات النظر المختمفة كخمؽ كتككيف رؤية جديدة ساعدت عمى تحسيف عممية التعمـ كبالتالي

زادت مف دافعيتيـ نحك ىذه العممية؛ األمر الذم قد ساعد في تحسيف مستكل دافع اإلنجاز
األكاديمي لدييـ كاستمرار أثره.

التىصُات:

يقدـ الباحث في ضكء نتائج البحث الحالي التكصيات اآلتية:

 -7تدريب أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة عمى كيفية استخداـ كتطبيؽ استراتيجيات ما كراء
التعمـ في جميع المقررات الجامعية.

 -0إجراء بحكث حكؿ كيفية تنمية دافع اإلنجاز األكاديمي لدل طالب الجامعة.

 -4الحاجة إلى تبنى أعضاء ىيئة التدريس استراتيجيات ما كراء التعمـ في تدريس المقررات.
 -3حث أعضاء ىيئة التدريس عمى تطبيؽ استراتيجيات ما كراء التعمـ في عممية التدريس.
البحىث املقرتحة:

 -7فعالية استراتيجيتيف لما كراء التعمـ في فعالية الذات لدل طالب الجامعة.
 – 0العالقة بيف دافع اإلنجاز األكاديمي كالتفكير اإليجابي لدل طالب الجامعة.

 – 4فعالية التدريب عمى استراتيجيات ما كراء التعمـ في ميارات التفكير اإلبداعي لػدل طػالب
الجامعة.

-3إجراء نفس البحث عمى عينات مف مستكيات عمرية مختمفة (مراحؿ تعميمية مختمفة).
 – 5العالقة بيف النظرية البنائية كما كراء التعمـ لدل طالب الجامعة.
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