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ما  بعض استراتيجيات قائـ عمى تدريبيبرنامج  فعاليةالبحث التحقؽ مف  استيدؼ امللخص:
كتككنت عينة  ،جامعة الطائؼب كمية اآلداب لدل طالب ياألكاديم دافع اإلنجازفي  التعمـ ءكرا

بالمجمكعة  طالب (3) ، األكلىكتـ تقسيـ العينة إلى مجمكعتيف ،ا( طالبن 71)البحث مف 
 دافع اإلنجازمقياس حيث أعد الباحث ) ،بالمجمكعة الضابطة طالب (2)الثانية ك  ،التجريبية
 (ممعالجة التجريبيةل التعمـما كراء  استراتيجيات بعض قائـ عمىال يبرنامج التدريبالك ، األكاديمي
( 02بكاقع ) اأسبكعين  جمستيف بمعدؿ ةجمس (02) بكاقعمبرنامج لالمجمكعة التجريبية  كتعرضت

 شارتكأ، دافع اإلنجاز األكاديميمقياس تـ تطبيؽ تدريبي الالبرنامج كبعد انتياء  ،دقيقة لمجمسة
التجريبية خالؿ القياس  طالب المجمكعةلدل  كاديميدافع اإلنجاز األ مستكل تحسف النتائج
 القياس التتبعيخالؿ  ذلؾ األثراستمرارية ك عند مقارنتيـ بطالب المجمكعة الضابطة،  البعدم

 النتائج في ضكء تمؾ كتـ تفسير ،القياس البعدممف  أسابيع ةأربعلممجمكعة التجريبية بعد مركر 
 .طار النظرماإلك  السابقةالبحكث نتائج  تكصمت إليوما 

 .كمية اآلدابطالب  – دافع اإلنجاز األكاديمي –التعمـما كراء  استراتيجيات :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 meta-

learning 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 post-

measurement. The results were interpreted by the theoretical framework 

and the results of previous studies. 

Keywords: meta-Learning Strategies - Academic achievement motivation- 

Students of the Faculty of Arts. 
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 املقذمة:
في  كبير التي حظيت باىتماـ المكضكعات مف Meta-Learning ييعد ما كراء التعمـ

العالقة بيف  عمى حيث يركز التدريسية،لما لو مف أىمية في حؿ المشكالت  ،السنكات األخيرة
في حؿ تمؾ المشكالت لدل طالب التي تساىـ  كاستراتيجيات التعمـ المختمفة المياـ األكاديمية

دافع أنجازىـ ف يإلى تحسقد يؤدم  التعمـاستخداـ استراتيجيات ما كراء  فإف، لذلؾ معةالجا
  األكاديمي.

أف ما كراء التعمـ ىك  Eze, Ezenwafor and Molokwu (2015,103) مفكؿ  يرلك 
التي يستطيع الطالب ت التعمـ كالميارات األكاديمية، مفيكـ يعتمد عمى المعتقدات المعرفية كعمميا

خالليا التمتع بمستكيات عميا مف الكعى بما كراء التعمـ، كمف ثـ يككف لدييـ القدرة عمى تقييـ مف 
 مف كالن  يرلكما  التعمـ الخاصة بيـ كتنظيميا كفقان لمتطمبات مياـ التعمـ. أساليبفعالية 

Kidman, 2015; Mylona, 2016))  أف ما كراء التعمـ ىك عممية يمكف مف خالليا االستفادة
. لمتعمـ التي تشكؿ الخبرات السابقة المككناتالكعي كالتحكـ، كاستخداميا في جميع  مككناتف م
 Mathrani, and Parsons ه كؿ مفيذكر يظير أىمية استراتيجيات ما كراء التعمـ فيما ك 

شجع عمى يعزز االبتكار، ك يأف ما كراء التعمـ يييئ لمطالب بيئة تعميمية إيجابية  (578 ,2012)
ذ القرارات في المكاقؼ التعميمية، كيساعدىـ في تحديد نقاط قكتيـ كنقاط ضعفيـ الداخمية كمف اتخا

  كذلؾ مف خالؿ االستراتيجيات المختمفة. أك تعديميا ثـ معالجتيا
ساعد ت( أف استراتيجيات ما كراء التعمـ (Winters, 2011; Chiou, 2008كؿ مف  كيذكر

جراء تغييرات كاعية في الطالب عمى التأمؿ، كتككيف المفا  أساليب تعمميـىيـ كتطكيرىا، كا 
االستراتيجيات  تمؾ تطبيؽمما يسيؿ  ،متعمميف مستقميفكأكثر فعالية ك يصبحكف أكثر إنتاجيةف

 Mylonaكيذكر يـ.تمكف الطالب مف تكلي مسؤكلية التعمـ الخاص بلكي يبفعالية مدل الحياة، 
التعمـ كتساب معارؼ ال الطالب تعمـ تساعد في تكجيوأف استراتيجيات ما كراء ال (48 ,2016)

، كما أنيا تساىـ في تعمـ المعمكمات البسيطة بيا االحتفاظمعالجة المعمكمات ك مع إمكانية الجديدة 
 ,Jonassen, 1988; Chiou 2008; Merchie and Van Keer)كؿ مف  يرلك . كالمعقدة
ثارة االنتباهاستراتيجيات  أف 2016 كخرائط المفاىيـ، ، كالتشفير، كالمراجعة، كالتقييـ،  التخطيط، كا 

 .الخرائط الذىنية تيعد مف استراتيجيات ما كراء التعمـك 
أف ما كراء التعمـ يرتبط بتنظيـ الذات كالدافع الداخمي إلى  Winters (2011, 91) كيشير

اكالتأمؿ الذاتي لدل الطالب . كقد كالتعمـ لمتدريس( يـالتنظ ذاتي) الطالب عمى مرتكزنا ، كييعد منيجن
 Doostian, Fattahi, Goudini, A’zami, Massah and بحث كؿ مفتكصمت نتائج 
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Daneshmand (2014)  إلى فعالية التدريب عمى تنظيـ الذات في تحسيف دافع اإلنجاز
 .األكاديمي

لطالب لدل ا الذات كتنظيـ يتضح مما سبؽ أف استراتيجيات ما كراء التعمـ تركز عمى الكعي
تمؾ كما أف . لدييـ كعيان بذاتيـ كتخمؽعممية التعمـ،  كالتي بدكرىا تدفعيـ داخميان نحك

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

 المختمفة. 
 Binder, 2014; Prajina and Godwin 2015; Gupta1i and Mili) مفكؿ  كيرل
يدفعيـ نحك تحقيؽ لمطالب نحك عممية التعمـ  أف دافع اإلنجاز األكاديمي ييعد دافعنا داخميان  (2016

 كؿ مف يشير لذلؾ .المعمكمات ترسيخعمى  ىـيساعدك ، المختمفة النجاحات في األعماؿ األكاديمية
Langley, Wambach, Brothen and Madyun (2004, 40)  إلى أف دافع اإلنجاز

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

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

ف اىػػتـ كثيػػر مػػػفقػػد  لػػدل الطػػػالب، دافػػع اإلنجػػاز األكػػاديميىميػػة التػػي يحظػػى بيػػػا لألكنظػػران 
 ,Aladag, 2010; Soltanzadeh) :عممػػػاء الػػػنفس كالبػػػاحثيف بدراسػػػتو كمػػػف بػػػيف ىػػػؤالء

Kanani, Adibsereshki Hashemi and Shahi, 2013; Soleymanpour, 2014; 
, 2017)and Haghgoo،  مؤشػرات  تمػؾ البحػكث كجػكد المستخمصػة مػف نتػائجال أظيػرتحيػث
 ضػركرةب فيمبػاحثممػا أكعػز ل، الطػالبجميػع لػدل دافػع اإلنجػاز األكػاديمي فػي انخفػاض  تػدؿ عمػى
 لػدل الطػالب كالتي بدكرىا تحقؽ النجاحات المياـ األكاديمية نجازاتإي تحقيؽ ف ىميتياأل تحسينيا

استخداـ بعػض  التي تقـك عمى التدريبية صيممت بعض البرامج لذلؾ فقد، في كؿ المراحؿ التعميمية
كما في  التعمـما كراء  استراتيجيات ، كمف بيف تمؾ البرامجفي مكاقؼ التعمـ المختمفة االستراتيجيات

 . (Alton, 2016; Mylona 2016) كؿ مف ثبح
 التعمـبعض استراتيجيات ما كراء عمى قائمان  تدريبيان  ان برنامج تناكؿ البحث الحالي ثـ، فإف مفك 

فعاليػة  ركػزت عمػى التيالبحكث السابقة نتائج العديد مف  أف في اعتباره ان خذآ ؛لدل طالب الجامعة
تشػير ك  ،األخػرل المتغيػرات التابعػةفػي  الػتعمـمػؽ بمػا كراء تتع التي ىذه االستراتيجياتالتدريب عمى 

 قػدف، المتغيػرات التابعػة المختمفػةتناقض بيف نتائجيا مػف حيػث تأثيرىػا الػداؿ فػي  إلى كجكد البحكث
فػػػي  الػػػتعمـلػػػبعض اسػػػتراتيجيات مػػػا كراء أسػػػفرت نتػػػائج بعػػػض تمػػػؾ البحػػػكث عػػػف كجػػػكد تػػػأثير داؿ 

 Jibrin and بحث كؿو مػففي  كمادافع اإلنجاز األكاديمي منيا  كالتيالمتغيرات التابعة المختمفة 
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Zayum, 2012; Cheema and Mirza, 2013; Mylona, 2016) .أكضػحت فػي حػيف 
الفكائػػد فػػي  الػػتعمـمػػا كراء لمبرنػػامج القػػائـ عمػػى  داؿ عػػدـ كجػػكد أثػػر األخػػرل نتػػائج بعػػض البحػػكث

مػػا بنػػاءن عمػػى . ( Lubel 1993; , Gaines (2007 ,كػػؿ مػػف  بحػػث فػػيكمػػا  ،اإليجابيػػة لمػػتعمـ
بعػض اسػتراتيجيات مػا كراء مػى دراسػة مػدل تػأثير برنػامج تػدريبي قػائـ عبحػث الحػالي االب تقدـ، قػاـ

  .الجامعة لدل طالب دافع اإلنجاز األكاديميفي  التعمـ
 البحج:مشكلة 
في المراحؿ التعميمية  األكاديمي دافع اإلنجازالبحكث السابقة إلى أىمية تحسيف ت نتائج أشار 
 .Soltanzadeh et al) بحػػث مثػػؿ، طػػالب الجامعػػةمػػف بينيػػا  كالتػػي لػػدل الطػػالب المختمفػػة

Kaur and Sankhian,  2017,et al. Kanani 2013; Soleymanpour, 2014; 
2018) Ozdemir, and Alsancak 2017; ، دافػع بعػاد ألالبحػكث تبعػان  نتػائجكلقػد تعػددت

دافػػع كجػػكد انخفػػاض ممحػػكظ فػػي  حيػػث أشػػار بعضػػيا إلػػى المسػػتيدؼ بحثيػػا،اإلنجػػاز األكػػاديمي 
، ةيػالجامعك  المرحمة الثانكية ، كخاصة لدل طالبمية المختمفةفي المراحؿ التعمياإلنجاز األكاديمي 

أف الطالب في المرحمة الثانكية كالجامعية يفتقػركف  Guptali and Mili (2016, 44) يرل حيث
فسػػػػيكلكجية كنفسػػػػية  إلػػػػى دافػػػػع اإلنجػػػػاز األكػػػػاديمي، كذلػػػػؾ لمػػػػا تعانيػػػػو ىػػػػذه المرحمػػػػة مػػػػف تغيػػػػرات

خػالؿ  مػف-الحػاليالباحػث  الحػظكلقػد  .كػؿ تمػؾ األمػكران بػيف مما يجعؿ انتباىيـ مقسػم كاجتماعية
 طالب.اللدل  دافع اإلنجاز األكاديمي في انخفاض كجكد-بالجامعة عممو بالتدريس
البحكث العربية كاألجنبية ليذا  إغفاؿ- الباحثحدكد ما اطمع عميو  في- أيضان فقد لكحظ 

مي، كلتحسيف ذلؾ المتغير؛ فإنو يمكننا مما تتضح أىمية دراسة دافع اإلنجاز األكادي ؛الشأف
يدؼ تحسيف دافع اإلنجاز باستخداـ برنامػػج تدريبي قائػػـ عمى بعض استراتيجيات ما كراء التعمـ 

األكاديمي لدل طالب كمية اآلداب بجامعة الطائؼ، حيث يعتبر ىذا اليدؼ ىك الدافع الرئيس 
قد يجعؿ البحث الحالي يسيـ بقكة في سد تمؾ الذم شجع الباحث عمى القياـ بالبحث الحالي، مما 

 الفجكة.
 :الرئيس اآلتي السؤاؿعف مشكمة البحث الحالي في محاكلة اإلجابة  ديحدت كيمكف

دافع اإلنجاز في  التعمم ما وراء بعض استراتيجيات برنامج تدريبي قائم عمى فعالية ما
 الفرعية ف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمةمتفرع تك  ؟بجامعة الطائف كمية اآلدابلدى طالب  األكاديمي
 اآلتية: 
طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في  بيف متكسطي رتب درجاتىؿ تكجد فركؽ  -

 ؟دافع اإلنجاز األكاديميمقياس ل القياس البعدم

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Gaines,+Chloe+Gail/$N?accountid=142908
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طالب المجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي  متكسطي رتب درجاتىؿ تكجد فركؽ بيف  -
 ؟فع اإلنجاز األكاديميدامقياس ل كالبعدم

 البعدم يفالقياسرتب درجات طالب المجمكعة التجريبية في  متكسطيفركؽ بيف ىؿ تكجد  -
 ؟ مقياس دافع اإلنجاز األكاديميل كالتتبعي

 البحج:هذف 
دافع في  التعمـ ءما كرا عمى بعض استراتيجيات تدريبال فعالية ييدؼ البحث الحالي إلى

مف  أربع اسابيعستمرار ىذا األثر خالؿ القياس التتبعي بعد مركر امدل ، ك اإلنجاز األكاديمي
 .بجامعة الطائؼكمية اآلداب  لدل طالب القياس البعدم

 البحج:أهمُة 
بعض  التدريب عمى لدكر عممي دليؿ وتقديمإمكانية مف  الحاليتنبع أىمية البحث  -

  .الجامعةب لدل طال دافع اإلنجاز األكاديمي في التعمـ كراء ما استراتيجيات
بعض  قائـ عمى تدريبيبرنامج ك  األكاديمي،دافع اإلنجاز  كمقياسيقدـ البحث أدكات جديدة  -

 .الجامعة طالب مع تناسبتا لمتـ إعدادى التعمـكراء  ما استراتيجيات
دافع اإلنجاز  تؤدم إلى تحسيفمكف أف التي يي  التعمـما كراء لستراتيجيات اال أفضؿ البحث عف -

 . الجامعةدل طالب ل األكاديمي
عند خاصةن ك مف نتائج البحث الحالي، أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة  استفادة إمكانية -

 .الجامعة لدل طالب دافع اإلنجاز األكاديميتيدؼ إلى تحسيف  ةتدريبيلبرامج إعدادىـ 
 حثالبفي  تكصؿ إليياتـ الالتي  نتائجال بناءن عمى التربكية الخركج بمجمكعة مف التكصيات -

 ؛ كتككف بمثابةبالجامعة البكالكريكس برامج تطكير في تسيـ بشكؿو فاعؿقد  كالتي ،الحالي
  .البرامج التدريبية المختمفة تطبيؽ مف خالؿ دافع اإلنجاز األكاديمي تحسيفل عممية محاكلة

 مصطلحات البحج:
  Meta-learning Strategies التعمم ءما ورااستراتيجيات 
جراءات تعمـ آلية تيعرؼ بأنيا تتضمف مجمكعة مف المكاقؼ التي يتعمـ الطالب مف  ؛منظمة كا 

خطيط، كدكرة االستقصاء، كخرائط تخالليا باستخداـ بعض االستراتيجيات التي تتمثؿ في ال
خالؿ جمسات تـ تدريب طالب المجمكعة التجريبية عمييا يالمفاىيـ، كالخرائط العقمية كالتي 

 حث الحالي.البرنامج التدريبي في الب
 Academic Achievement Motivation :دافع اإلنجاز األكاديمي

 عف طريؽ ةالقكة الداخمية التي تدفع الطالب نحك إنجاز المياـ األكاديميبأنو  يمكف تعريفو
 ،االىتماـ بالتميزك ، الثقة بالنجاح: ىي أبعادثالثة مف خالؿ كذلؾ  تحقيقو لألىداؼ التعميمية
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، كالتي يتـ قياسيا بمقياس دافع اإلنجاز األكاديمي الميعد في البحث نجازكتفضيؿ مكاقؼ اإل
 .الحالي
نحك السعي لبذؿ مزيد مف الجيد في األعماؿ التي فييا  الطالب ميؿىي  :الثقة بالنجاح -

بأنيـ سكؼ ينجحكف في األعماؿ المككمة إلييـ التي تتناسب مع  الذاتية تحدل، كثقتيـ
 .طمكحاتيـ المرتفعة

اتقاف المعمكمات كاكتساب الميارات اإلبداعية لمكاجية  عمى الطالبقدرة  :ىتماـ بالتميزاال -
  الصعكبات المتعمقة بالمحتكيات األكاديمية.

 ،التعميميمرتبطة بالمحتكل  تعميمية نشطةأابتكار إلى  الطالب ميؿ :قؼ اإلنجازامك تفضيؿ  -
في كقتيا  المكمؼ بيا األعماؿ كالمياـ مف االنتياءكالحرص عمى  كاالنتباه أثناء مكاقؼ التعمـ،

 في التفكؽ األكاديمي. المحدد رغبةن 
 البحج:حمذدات 

 المممكة-الطائؼ بجامعة اآلداببكمية  عمـ النفسقسـ طالب مف عينة يتحدد البحث الحالي ب
العاـ الجامعي  في الفصؿ الدراسي األكؿ مف كالمسجميف في المستكل األكؿ العربية السعكدية؛

 .األكاديمي دافع اإلنجازكمقياس  ،التدريبي المعد  بالبرنامجكذلؾ كما يتحدد  ،ق7343/7332
 :اإلطار النظرٌ

:  التعلم ءما ورا أوًلا
 ىك عبارة عف لتعمـأف ما كراء ا( ;Mylona 2016, 2016 Winters, 2011) مف كؿه  يرل

مفيـك ييتـ أساسنا  بأنوء التعمـ ما كراإلى   et alEze )2015 ,103( كيشير. "التعمـ حكؿ التعمـ"
يصبحكف أكثر فعالية في بحيث بتنمية الكعي الذاتي لدل الطالب في عممية التعمـ كتطبيقيا 

 مكاقؼ التعمـ المختمفة. 
أف ما  Vilalta, Giraud-Carrier, Brazdil and Soares (2004, 31)كؿ مف  يذكرك 

عمى التحكـ في  ىـ، كما أنو يساعدالتقميدية غيرعمى حؿ المشكالت  الطالب كراء التعمـ يساعد
 et al.Eze ) كؿ مفكينظر  عممية التعمـ كاالستفادة مف الخبرات السابقة في المكاقؼ الجديدة.

 ذاتي) الطالب عمى كالتعمـ مرتكزه  لمتدريس منيجه  عمى أنو ما كراء التعمـإلى  2015,103)
 ىذا كيتضمف. الذم يخص الطالب ذاتو لتعمـا في كالتحكـ اإلدراؾ فكرة حكؿ ، يدكر(التنظيـ

التي  الكيفية امتالؾ المعرفة حكؿ إلى الطالباحتياج  تتمخص فيما يمي:المفيكـ عدة مبادئ 
 ،الطريقة بيذه أنفسيـ إدارة في سباقيف الذم يجعميـ محافزلالطالب  متالؾاك خالليا، يتعممكف مف 

 .تعمميـ تنظيـ عمى القدرة ل الطالبلديككف كأف 
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أنيا  ،ما كراء التعمـ استراتيجيات مف بيف خصاص أفWinters (2011, 91)  يضيؼك 
  .مفيدة لتنظيـ التفكير التأممي

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

 أنيا Mylona (2016, 36) يذكرك االستساتُجُات تًكٍ انطالب يٍ تُاء تًثُم ذاتٍ ألَفسهى. 
ثبات ذاتيـ، كما أف تمؾ إلتحسيف كفاءتيـ أك  اتكجو الطالب نحك إنجاز مياـ التعمـ كالميؿ نحكى

في  أيضان  تساىـك بالتحكـ في عممية التعمـ،  ـمما يسمح لي ،الطالبتزيد مف كعي االستراتيجيات 
  السابقة بالمعمكمات الجديدة. كالخبرات ربط المعرفة

لدل الطالب  يالذات الكعي زيد مف عمميةيكاستراتيجياتو  مـالتع كراء ما أف يتضح مما سبؽ
كذلؾ مف خالؿ التفكير في عممية  ،كتعمميا كتطبيقيا عمى فيـ المعمكمات ةقدر ال كالتي تجعؿ لدييـ

دراكولمحتكل التعمـ كقدرتو عمى التعمـ،  الطالبأم أدراؾ  ؛التعمـ ذاتيا استخداـ ىذه لكيفية  كا 
 .عمى أدائو األكاديمي فينعكس ذلؾ ا أكثر فاعميةيصبح متعممن  لكيالقدرة 

 :التعلم ءما ورا اسرتاتُجُات
 Planning Strategyالتخطيط استراتيجية  -7

ككيفية القياـ بو  في عممية التعمـ، تحديد ما يجب القياـ بويقكـ الطالب في ىذه االستراتيجية ب
 ,Jackson, 2004). العمؿ(ط أثناء بذلؾ )التخطي و)التخطيط المسبؽ( كتعديؿ الخطط أثناء قيام

 تحديدب أف استراتيجية التخطيط يقـك الطالب فييا Jonassen, (1988, 175)ل ير . ك 394)
  ،تنشيط مخططات الذاكرة ذات الصمةك اإلعداد المسبؽ ك  ،أىداؼ التعمـ عمى أساس نكاتج التعمـ

 .معالجة المعمكماتبالتنبؤ ؛ أم تقديرالك "عمؽ" المعالجة المطمكبة،   تحديد مستكلك 
  Inquiry Cycle Strategy استراتيجية دورة االستقصاء-2

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

استراتيجية دكرة  أف Smyrnaiou, Foteini and Kynigos (2012, 235) كؿ مف يرل
اكتشاؼ ك  لدييـ يةالمنطق أنشطتيـ المختمفة، كتنمية المفاىيـتساعد الطالب في تعزيز  االستقصاء

جراء المالحظات.ك جديدة، السببية العالقات ال  White and Frederiksenح كؿ مف أقتر قد ك  ا 
تحديد السؤاؿ  "السؤاؿ، ( 7: ىيية دكرة االستقصاء خمس مراحؿ الستراتيج (109 ,1998)

رسـ تخطيطي خاص ك ، "كصؼ الخبرة السابقة لدل الطالب"الخبرة، ( 4التنبؤ ( 0 "بكضكح
 التطبيؽ.( 5 ةالنمذج( 3 "عرض جدكؿ البياناتك كصؼ كيفية استخدامو لمتنفيذ، ك بالطالب، 

  Concept Mapping Strategy استراتيجية خرائط المفاهيم -2
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 تمكف ةتكضيح تخطيطي أداة تيعداستراتيجية خرائط المفاىيـ  أف Gray (2014, 162) يذكر
كتتضمف ىذه االستراتيجية ست  .ما مكضكع حكؿ اكعالقاتي األساسية المفاىيـ تنظيـمف  الطالب

( 0 كاحد بيضاكم شكؿ في الخريطة كسط أك أعمى في العاـ البدء بالمكضكع( 7خطكات ىي: 
 مصطمحات قائمة باستخداـ الكاحد االتجاه ذات األسيـب الصمة ذات بالمفاىيـ العاـ كعالمكض ربطك 

 حتى بينيا الركابط كتحديد باألسيـ المفاىيـ ربط في االستمرار( 4المقدمة  األساسية المفاىيـ
 في المصطمحات كفقط الكؿ يتـ استخدـ( 3المقدمة  األساسية المفاىيـ مصطمحات جميع تستخدـ
 مصطمح ـايتـ استخد( 5بالطالب  الخاصة المفاىيـ خريطة لتككيف المقدمة الرئيسية المفاىيـ قائمة

 بيف األسيـ كؿ فكؽ كصفية عبارات يتـ كتابة( 0الخريطة  تككيف عند فقط كاحدة مرة المفيكـ
 بينيا. فيما العالقات إلظيار المفاىيـ

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

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

لو مراجعة شاممة  كىك بمثابة ؛حكؿ المكضكع يجية أربع خطكات ىي: نظرة عامةاالستراتىذه 
الرؤية كالمراجعة المتعمقة ك  ،عرض المعمكمات كمراجعتيا مبكران ك  ،عممية التعمـ أثناء بدايةك  خالؿ

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

كتساعدىـ في  الطالب تنمى التفكير لدل التعمـ ما كراء استراتيجياتمما سبؽ أف  ستخمصيي ك 
سياؽ بيككنكا عمى كعى أعمؽ لكي  عممية التعمـتخطيط كتحديد أىدافيـ المستقبمية، كتنظيـ 

دكرة  ،التخطيطمة في المتمث ؛كذلؾ مف خالؿ استخداـ تمؾ االستراتيجيات محتكل التعمـ
التدريب عمى باىتماـ البحكث السابقة  كما يتضح، كالخرائط العقمية ،كخرائط المفاىيـ ،االستقصاء

في  التعمـ أك فعالية البرامج التدريبية أك استخداـ بعض االستراتيجياتبعض استراتيجيات ما كراء 
المناقشات التأممية كالكتابة مستكل  ما كراء التعمـ يحسف مفاألخرل كأف  التابعة بعض المتغيرات

مف  تكصمت النتائج إلى إمكانية التنبؤ بأداء الطالب األكاديمي لدل طالب الجامعة كقد .االبتكارية
 ؛ ,Owens and Clark (2004) Nortonكما في بحث  خالؿ التدريب عمى ما كراء التعمـ

التحصيؿ العممي كتعمـ  يـ في تحسيفالمفاىفعالية استراتيجية خرائط إلى نتائج ال بعض كأشارت
كفى تحسيف اإلنجاز األكاديمي كما في بحث  ؛  Chiou (2008)كما في بحث مفاىيـ المحاسبة

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

 Ward, Connolly and Meyerتكصمت نتائج بحث كما في مكاد التقنية لدل الطالب،
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إلى فعالية أنشطة ما كراء التعمـ في تحفيز الطالب عمى البحث عف المعمكمات  ؛(2015)
 Van Keerبحث تكصمت نتائج ك ، كالمعارؼ السابقة بطريقة غير مقصكدة كزيادة كعييـ

(2016) Merchie and إلى أف استراتيجية الخرائط العقمية أدت إلى تحسيف مستكل تالميذ   ؛
 ,Colthorpe, Sharifirad  تكصمت نتائج بحثك ، المرحمة االبتدائية في تعمـ النصكص

Ainscough, Anderson, and Zimbardi (2018)  ليا  كافالتعمـ  ما كراء أف مياـ إلى؛
 Turan- Oluk and تكصمت نتائج بحثك  الطبية. طالب كمية العمكـ تأثير إيجابي عمى تعمـ
Ekmekci, (2018)  ـ مفيـك تحميؿ الجاذبيةإلى فعالية استراتيجية خرائط المفاىيـ في تعم؛. 

ا:
ا
 :األكادميٍ دافع اإلجناز حانُ

 اإلنجػاز دافػع  ) ;Binder, ;2003 Steinmeyer,Ewing 2001 2015( مػف كػؿ يػرل
 مػف كذلػؾ المختمفػة فػي المجػاالت األكاديميػة التميػز عمػى الطالػب تحفػز داخميػة قػدرة ىك األكاديمي

 انتيٍ الميػاـ نجػازإل السػعي نحػك الحػافز ىػذا ويكجيػ كمػا ؛مكقػؼ أم فػي جيػدة بأعماؿ قيامو خالؿ

 Sarouni, Jenaabadi, andكػػؿ مػػف كمػػا يعػػرؼ .األكادًَُيي  انكفيياءات تحقُييك إنييً ؤديتيي
Pourghaz (2016, 128)  نحػك  يـسػمكك بأنو قدرة الطػالب عمػى تكجيػودافع اإلنجاز األكاديمي

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

اآللية الرئيسة التي يتعرؼ الطالب مػف خالليػا عمػى مػكاىبيـ كقػدراتيـ ككفػاءاتيـ التػي تشػكؿ جػزءان 
 .ةميمان مف تطكير طمكحاتيـ المستقبمي

Mizuno, Tanaka, Ishii, Tanabe, Onoe, Sadato and Watanabe (2008)وَركس  

 لػدل األكػاديمي كاألداء النفسػي كالتكيػؼ اىـ في تحسيف جػكدة الػتعمـاإلنجاز األكاديمي يسأف دافع 
 الطػالب يسػاعد األكػاديمي اإلنجػاز دافػع أٌ Nadari and Saki (325 ,2018) َشُسو .الطالب
 النشطة المشاركة في االستمرار خالؿ مف المعمكمات كفيـ األكلكيات كتحديد المسؤكلية تحمؿ عمى

يػذكر ك  .الػتعمـ عمميػة فػي المطمكبػة الميػاـ إكمػاؿ إلى تؤدل بدكرىا كالتي التعميمية األنشطة كتنظيـ
(2009,5) Pakma المثػػػػػابرة، كالتخطػػػػػيط  فػػػػػي أف خصػػػػػائص دافػػػػػع اإلنجػػػػػاز األكػػػػػاديمي تتمثػػػػػؿ

كالتػػػأني فػػػي  الػػػنفس فػػػي المكاقػػػؼ االنفعاليػػػة، كضػػػبط المسػػػتقبمي، كالتكيػػػؼ مػػػع الظػػػركؼ الجديػػػدة،
كابتكػػػػار  الطمػػػػكح، مسػػػػتكل المخػػػػاطر، كارتفػػػػاع تحمػػػػؿك  ية،الشخصػػػػ كالمسػػػػؤكلية إصػػػػدار األحكػػػػاـ،

 .األنشطة المختمفة، كما أنو يساعد في كضع أىدافان ترتبط بالمينة
مساعدة الطالب عمى تحديد أىدافيـ  في األكاديمي اإلنجاز دافعستنتج مما سبؽ أىمية كيي 

إنجاز المياـ عمى  ـكعمى التكيؼ مع المكاقؼ الجديدة التي تكاجييـ، كتحفيزى المستقبمية،
النشطة في  اإلبداعية عمى المشاركة ىـ، كما أنو يساعدالمقررةبالمحتكيات  المتعمقة األكاديمية

 .لتحقيؽ التفكؽ األكاديمي عممية التعمـ باستمرار

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Ekmekci,+G/$N?accountid=142908
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 :خصائص الطالب روٌ دافع اإلجناز األكادميٍ املرتفع
يمي يرغبكف في اتقاف الميارات أف الطالب ذكم دافع اإلنجاز األكاد Ross (1999,4) يذكر

كالمعمكمات، كيفضمكف المياـ الصعبة كاألعماؿ التي تكصؼ بالتحػدم، كلػدييـ فضػكؿ، كيعتمػدكف 
أف  Gardner (2003,14)يػػرل كمػػا عمػى ذاتيػػـ فػػي الػػتعمـ، كلػػدييـ اسػػتقاللية فػػي اتخػػاذ القػػرار. 

ة، كالعمؿ الجاد، كالشعكر بالثقة باألنشطة الصعب كيبدكف اىتمامنا ؛فيمتحمسيككنكف ىؤالء الطالب 
 .بشكؿ جيد الظركؼ الصعبة في كيتمسككف بإنجاز المياـ بالنفس، كااللتزاـ بأداء المياـ،

صػػفات بعػػدة يتصػػفكف  مرتفػػعدافػػع إنجػػاز أكػػاديمي ممػػا سػػبؽ أف الطػػالب الػػذيف لػػدييـ  يتضػػح
حػدم، كيعتمػدكف عمػى يفضػمكف األعمػاؿ التػي تتصػؼ بالت ، حيػث أنيػـأقػرانيـ اآلخػريفعػف  تميزىـ

كلػػػدييـ القػػػدرة عمػػػى اتخػػػاذ  أنفسػػػيـ فػػػي أدائيػػػـ لألعمػػػاؿ المعقػػػدة كانجازىػػػا فػػػي الظػػػركؼ الصػػػعبة،
  القرارات الصائبة في المكاقؼ المختمفة.

 أبعاد دافع اإلجناز األكادميٍ: 
األكػػاديمي يتضػػمف دافػػع اإلنجػػاز أف عمػػى ( 0221 ،ة؛ خميفػػ7333، )الشػػعراكميتفػػؽ كػػؿ مػػف 

  بالنجاح، كاالىتماـ بالتميز، كتفضيؿ مكاقؼ اإلنجاز. الثقةبعاد ىي ثالثة أ
، كىك األكاديمى ييعد مؤشران لمستقبؿ الطالب دافع اإلنجاز األكاديمي أفكيتضح مما سبؽ 

أحد األىداؼ التي يسعى الطالب لتحقيقيا مف خالؿ تمؾ األبعاد التي تساىـ في إنجاز المياـ 
 . تفكقيـ العممي األكاديمية التي تؤدل إلى

كقػػد الحػػظ الباحػػث الحػػالي اىتمػػاـ البحػػكث السػػابقة بتنميػػة أك تحسػػيف دافػػع اإلنجػػاز األكػػاديمي 
البػػرامج التدريبيػػة المختمفػػة أك  تنميػػة أك ،بعضػػيا كالتػػدريب عمػػىاسػػتخداـ االسػػتراتيجيات  مػػف خػػالؿ
ؽ المجمكعػػػة إلػػػى تفػػػك الػػػذم أشػػػار  Aladag (2010)بحػػػث  كرد فػػػي كمػػػا التدريسػػػية، األسػػػاليب
عمػػػى المجمكعػػػة الضػػػابطة التػػػي اسػػػتخدمت  نظػػػـ المعمكمػػػات الجغرافيػػػة تاسػػػتخدمالتػػػي التجريبيػػػة 

 نتػائج بحػث كشػفتك  .الطريقة التقميدية في اإلنجاز كالدافع األكاديمي لدل تالميذ المرحمة االبتدائيػة
(2013) et al.Soltanzadeh   اإلنجػػاز فعاليػػة أسػػمكب الػػتعمـ النشػػط فػػي تحسػػيف دافػػع إلػػى
أنمػػػكذج التػػػدريس  إلػػػى فعاليػػػة Soleymanpour (2014)كشػػػفت نتػػػائج بحػػػث كمػػػا  .األكػػػاديمي

نتائج بحػث كأشارت  .اإلبداعي في تحسيف اإلنجاز األكاديمي كالدافع لدل تالميذ المرحمة االبتدائية
(2014) Chan ع لػدل إلى فعالية الػتعمـ القػائـ عمػى حػؿ المشػكالت فػي اإلنجػاز األكػاديمي كالػداف

  and Yurt  (2017) Aktas أظيرت نتائج بحث  مف ناحية أخرل .طالب المجمكعة التجريبية
إلػػػى أف القصػػػػص الرقميػػػة كػػػػاف ليػػػا تػػػػأثير إيجػػػابي عمػػػػى اإلنجػػػاز األكػػػػاديمي كالدافعيػػػة كاالحتفػػػػاظ 

 .تركيػػػابة التجريبيػػػة مقارنػػػة بالمجمكعػػػة الضػػػابطة بكميػػػة التربيػػػة بالمعمكمػػػات لػػػدل طػػػالب المجمكعػػػ
فعاليػة التػدريب عمػى مراقبػة الػذات فػي دافػع  إلػى  et al.Kanani 2017)( تكصػمت نتػائج بحػثك 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Yurt,+Serap+Uzuner/$N?accountid=142908
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Aktas,+Elif/$N?accountid=142908
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 تكصػمت نتػائج بحػثك  .اإلنجاز لدل التالميذ الذيف يعػانكف مػف عسػر القػراءة فػي المرحمػة االبتدائيػة
فػي تحسػيف  األنشػطةإلػى فعاليػة الطريقػة القائمػة عمػى  Kaur and Sankhian (2017) كؿ مػف

 نتػػائج بحػػث أظيػػرتك  .مػػادة الرياضػػيات لػػدل طػػالب المػػدارس الثانكيػػة فػػي األكػػاديمي دافػػع اإلنجػػاز

lippedF  انًعكيى  اندزاسيٍ انفصيم أًَيىذ  فعانُ  Ozdemir and Alsancak 2018) (كم

odelM lassroomC  كالدافع كاالحتفاظ لدل طالب الجامعةفي تحسيف اإلنجاز األكاديمي.  
 النظػرم اراإلطػاسػتفاد مػف البحػكث السػابقة فػي إعػداد كبنػاء الحػالي  الباحػثكيمكف القكؿ بأف 

،  Alton, (2016)فػي بحػث تي كردتػال كاالسػتراتيجيات التػي تػرتبط بيػا الػتعمـبمػا كراء  الخػاص
Kaur  2013;et al. tanzadeh, Sol) كػؿ مػف الػكارد فػي بحػث األكػاديميدافػع اإلنجػاز  كفػي

and Sankhian, 2017)  البحػث  عناصػر لكػؿ شامؿ النظرم اإلطارككف ي، كذلؾ مف أجؿ أف
 ) Nadari and Saki ;2015 et al.Eze ,بحثػياسػتفاد بصػفة خاصػة مػف كمػا  .الحػالي

خػالؿ البرنػامج مػف البحػكث السػابقة فػي إعػداد  مػػف بعػض االسػتفادة تـ مف ناحية أخرل،. (2018
) Alton, 2016; Mylona  et al.Ward ;2015 :مثػؿالبحػث الحػالي،  في الجمسات التدريبية

2018) et al.2016, Colthorpe  
 السابقة:الحالي من البحوث البحث  موقع
برنامج  فعاليةل وتناكل أسمكب في التي تـ عرضيا البحكث السابقة عفالحالي  البحث يختمؼ-7

 لدل طالب األكاديمي دافع اإلنجاز في التعمـكراء  ما تراتيجياتبعض اس قائـ عمى تدريبي
 .جامعة الطائؼ

مف حيث المستقؿ كالتابع عف البحكث السابقة  يفمتغير لم وفي تناكل ختمؼي الحالي البحث-0
  إلطار النظرم. ل اعرضي

قائـ ال ريبيالتدبرنامج كالالحالي مع معظـ البحكث السابقة في العينة كاألدكات  البحث يختمؼ-4
مف بعض البحكث السابقة في  ة الباحثرغـ استفاد ،التعمـكراء  ما بعض استراتيجياتعمى 

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

تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػطي رتػػػب درجػػػات طػػػالب المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة  -
لصػػػػالح طػػػػالب المجمكعػػػػة  األكػػػػاديمي دافػػػػع اإلنجػػػػاز مقيػػػػاسلكالضػػػابطة فػػػػي القيػػػػاس البعػػػػدم 

 .التجريبية
التجريبيػػة فػػي  ةتكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطي رتػػب درجػػات طػػالب المجمكعػػ -

 .القياس البعدملصالح  األكاديمي دافع اإلنجازمقياس ل البعدمك  يف القبميالقياس
ت طػالب المجمكعػة التجريبيػة فػي ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي رتب درجا -

 .األكاديمي دافع اإلنجازمقياس ل القياسيف البعدم كالتتبعي
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 إجراءات البحج:
  البحث:المنهج المستخدم في 

ينتمي البحث الحالي إلى فئة البحكث شبو التجريبية التي تيدؼ إلى بحث أثر متغير تجريبي 
)المتغير  في التعمـكراء  ما عض استراتيجياتب قائـ عمى تدريبيبرنامج )المتغير المستقؿ( كىك 

  .األكاديمي دافع اإلنجازالتابع( كيتمثؿ في 
 البحث:مجتمع 

 اآلداببكمية  قسـ عمـ النفس المستكل األكؿ مف تككف مجتمع البحث مف جميع طالب
 ىػ،7343/7332كالمسجميف في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الجامعي  بجامعة الطائؼ،

 .( طالبنا57غ عددىـ )كالبال
 :   اًلستطالعُة:العُنة أوًلا

قسـ ب المستكل األكؿ طالب( طالبنا مف 50تـ اختيار عينة استطالعية لمبحث بمغ قكاميا )
مف العاـ الجامعي  األكؿفي الفصؿ الدراسي  المسجميف بجامعة الطائؼ المغة العربية بكمية اآلداب

( 0.0( شيرنا، بانحراؼ معيارم )045.0الزمنية ) ق، كقد بمغ متكسط أعمارىـ 7332/  7343
 شيرنا.
ا:
ا
 العُنة األساسُة: حانُ

بكمية  عمـ النفسبقسـ  المستكل األكؿ مف طالب( طالبنا 71عينة أساسية قكاميا )اختيار تـ 
، كىـ الذيف تقع درجاتيـ في األكاديمي دافع اإلنجاز مستكل منخفضيف فيبجامعة الطائؼ اآلداب 

أف يككنكا  ىذه العينة، كقد ركعي عند اختيار دافع اإلنجاز األكاديميمقياس  عمى األدنى يرباعإلا
 االكؿ، كقد تـ ذلؾ االختيار في الفصؿ الدراسي ةلمعينة االستطالعي تكل األكاديميالمسمف نفس 

ىػ، كبمغ متكسط األعمار الزمنية لعينة البحث األساسية 7343/7332مف العاـ الدراسي 
( شيران ، كتـ تقسيـ العينة إلى مجمكعتيف إحداىما تجريبية 7.2شيرنا، بانحراؼ معيارم ) (041.7)
 ( طالب.2، كاألخرل ضابطة )طالب( 3)

ا:
ا
 :التكافؤ بني اجملمىعتني التجرَبُة والضابطة حالخ

في بعض المتغيرات التي قد  حرص الباحث عمى التكافؤ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة
التدريبي القائـ عمى بعض استراتيجيات ما كراء التعمـ( في  )البرنامجمع المتغير المستقؿ  تتداخؿ

  .تأثيره عمى المتغير التابع )دافع اإلنجاز األكاديمي(
 لمعمر حتى ال يككف كما تـ حساب التكافؤ بيف طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة

  .( يكضح ذلؾ7كالجدكؿ ) ،ر في المعالجة التجريبيةأث كأبعاده دافع اإلنجاز األكاديميك الزمني 
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 لمتوسطي رتب درجات طالب المجموعتين  "U( نتائج حساب قيمة "1جدول )
 وأبعاده ودافع اإلنجاز األكاديميالعمر الزمني  فيالتجريبية والضابطة 

 
 المجموعة التجريبية  المتغيرات 

 9ن = 
 المجموعة الضابطة 

 الرتبمجموع  الرتبمتوسط  الرتبمجموع  الرتبمتوسط  الداللة U Z 8ن = 
 غير دالة 10445 18077 73077 17043 63077 7077 العمر الزمني

د
جاز

اإلن
فع 
ا

 
مي
كادي

األ
 

 غير دالة 10125 240577 67057 7056 92057 17028 الثقة بالنجاح
 غير دالة 70838 270577 63057 7094 89057 9094 االهتمام بالتميز

 غير دالة 10135 240577 69057 7072 83057 17044 تفضيل مواقف اإلنجاز       
 غير دالة 70486 31077 67077 8038 86077 9056 الدرجة الكمية

بيف متكسطي رتب درجات أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائينا ( 7) السابؽ الجدكؿيتضح مف 
كالدرجة  كالمتمثمة في العمر الزمنيت البحث عمى جميع متغيرا المجمكعتيف التجريبية كالضابطة

بيف  كجكد تكافؤ يدؿ عمى مما ،عمى البرنامج التدريب قبؿدافع اإلنجاز األكاديمي  مقياسك الكمية 
 .المجمكعتيف التجريبية كالضابطة

 
ا
   البحج:: أدوات ارابع

  )إعداد الباحث( األكاديمي دافع اإلنجاز( مقياس 1) 
   .الجامعة طالب لدلاألكاديمي دافع اإلنجاز  ديد مستكلتح :المقياس الهدف من

ىذا المقياس تـ االستفادة مف المقاييس المتضمنة في إلعداد : لممقياساألساس النظري 
 دافع اإلنجاز األكاديميذكم  الطالب خصائصحدد ي الذل النظرم طارإلالبحكث السابقة كابعض 
;and Saki wal and Teotia, 2015;Agra Pakma, 2009 ) كؿ مف بحث مثؿ المرتفع
2018 Nadari,  ،كصياغة العبارات  ،أبعادهكذلؾ لتحديد ( 2102؛ خميفو، 7333، الشعراكل

 .المتضمنة في كؿ بيعد
  :وصف المقياس

األكػاديمي  لػدافع اإلنجػاز تقيس ثالثػة إبعػاد ( عبارة44) يتككف المقياس في صكرتو النيائية مف
 تخمسػػة اختيػػاراكأمػػاـ كػػؿ عبػػارة  ،كتفضػػيؿ مكاقػػؼ اإلنجػػاز تمػػاـ بػػالتميزالثقػػة بالنجػػاح كاالى: ىػػي

  .(، كيككف عمى الطالب اختيار اإلجابة المناسبة لوأبدا-نادرنا –أحياننا -غالبان  –)دائمنا 
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 والمؤشرات الدالة عميها األكاديمي دافع اإلنجازمقياس  ( أتعاد2جدول )

أرقام  العبارات البعد
 العبارات

ثقة ال
 بالنجاح

 مذاكرة دركسي اكالن بأكؿ يساعدني عمى النجاح. -
 لتغمب عمى صعكبة بعض المقررات لمكصكؿ إلى النجاح.ا لدل القدرة عمى -
 أشعر أف مكاعيد االختبارات ال تساعدني عمى النجاح. -
 أثؽ بقدراتي عمى النجاح. -
 أسعى لتحقيؽ التفكؽ في دراستي الجامعية. -
 سئمة التي تطرح في المحاضرة يساعدني عمى النجاح.باإلجابة عمى األ اىتمامي -
 أكمف بأف الحظ ىك أساس النجاح في الجامعة. -
 تفكؽ عمى زمالئي.ال حتى احافظ عمىاىتـ باستذكار دركسي أكالن بأكؿ  -
 انتظر ظيكر نتيجتي لمعرفة مدل تحقيؽ أىدافي. -
  يحقؽ لي النجاح. المحاضراتاىتمامي بحضكر  -
 اء المعقدة مف أستاذم يساعدني عمى النجاح. اطمب إعادة شرح األجز  -

7 ،0 ،70 ،
73 ،72 ،
00، 03، 
00 ،03 ،
40،47       

االىتماـ 
 بالتميز

  الطالبية.أسعى لممشاركة في األنشطة  -
 أحب التعرؼ عمى المعمكمات اإلثرائية في المقررات الدراسية. -
  سريعان.أرغب في انتياء كقت المحاضرات  -
 مية.أحدد أىدافي المستقب -
 اىتـ بتعمـ المعمكمات الجديدة في مجاؿ تخصصي. -
 أقـك 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. -

4 ،5 ،1، 
3، 77 ،
74 ،75 ،
71 ،73 ،
07  ،04  

       
تفضيؿ 
مكاقؼ 
 اإلنجاز

 اتغمب عمى الصعكبات التي تكاجينى في دراستي الجامعية. -
 التـز بجدكؿ مكاعيد المذاكرة. -
 أركز أنتباىى أثناء شرح المحاضرات. -
 اىتـ بحضكر المحاضرات مبكران. -
 جعة دركسي مبكران.اى االنتياء مف مر أكاظب عم -
 يصعب عمى حضكر جميع المحاضرات يكميان. -
 .أضع جدكالن لمراجعة محاضراتي -
 اناقش زمالئي فيما يخص الدراسة الجامعية في أكقات الفراغ. -
 أقـك بحؿ نماذج االمتحانات السابقة لجميع مقرراتي الدراسية. -
 اتنافس مع زمالئي عمى التفكؽ الدراسي. -
 .عمى كتابة المعمكمات الميمة أثناء المحاضرات أحرص -

0 ،3 ،2 ،
72 ،70 ،
02 ،05 ،
42،02،01 

44 

  الدرجات:تقدير 
ػ) يمػيالػدرجات كمػا  تقديريتـ  ( بالنسػبة 7=  أبػدان  ،0نػادرنا =  ،4=  أحياننػا 3=غالبػان  ،5ا = دائمن

، 1عبارتيف سالبتيف ىما  ما عدا ،إيجابية العباراتجميع ف إحيث  ،كؿ عبارة مف عبارات المقياسل
كتدؿ الدرجة المرتفعة عمػى ارتفػاع مسػتكل  ،( درجة705) ىيلممقياس أم أف النياية العظمى  02

  .كالعكس صحيح ،األكاديمي دافع اإلنجاز
 لممقياس:الخصائص السيكومترية 
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 الصدق:-1
مػف يف تسػعة محكمػعمػى  فػي صػكرتو األكليػة عػرض المقيػاسبقاـ الباحث  :المحكمين صدق-أ 

 المناىج كطرؽ التػدريس بكميػة التربيػةالتربية الخاصة ك  كقسميبكمية اآلداب عمـ النفس قسـ أساتذة 
لتحقيػػػؽ ىػػػدؼ  كػػػؿ عبػػػارة ضػػػكحك ك  مالءمػػػة إبػػػداء الػػػرأم حػػػكؿ يـطمػػػب مػػػن حيػػػث ،جامعػػػة الطػػػائؼ

مػػػف  عبػػػارةيكضػػػح النسػػػب المئكيػػػة التفػػػاؽ السػػػادة المحكمػػػيف عمػػػى كػػػؿ  التػػػاليكالجػػػدكؿ  ،المقيػػػاس
 :المقياس باراتع

  األكادٍمٌ دافع اإلنجاز( اتفاق انمحكمَن عهي عثارات مقَاس 3جدول )
رقـ 
 العبارة

نسبة 
 االتفاؽ

رقـ 
 العبارة

نسبة 
 االتفاؽ

رقـ 
 العبارة

نسبة 
 االتفاؽ

رقـ 
 العبارة

نسبة 
 االتفاؽ

رقـ 
 العبارة

نسبة 
 االتفاؽ

1 177% 8 177% 15 8808% 22 8808% 29 8808% 
2 177% 9 177% 16 177% 23 177% 37 177% 
3 8808% 17 8808% 17 177% 24 177% 31 177% 
4 177% 11 177% 18 8808% 25 177% 32 177% 
5 177% 12 177% 19 8808% 26 177% 33 177% 
6 8808% 13 177% 27 177% 27 8808%   
7 8808% 14 177% 21 177% 28 8808%   

دافع مقياس  عباراتنسب اتفاؽ السادة المحكميف عمى أف  (4) السابؽ يتضح مف الجدكؿ
المقياس يتمتع  ىذا ( % مما يشير إلى أف722 –22.2تراكحت ما بيف ) األكاديمي اإلنجاز

تعديؿ صياغة بعض  ىي إليياالتي أشاركا  ديالتككانت أىـ التعبدرجة مناسبة مف الصدؽ، 
ضافة  ،اديمياألك دافع اإلنجازعبارات المقياس لتعبر عف مؤشرات  تفضيؿ عمى بعد  عبارتيفكا 

ىما اتنافس مع زمالئي عمى التفكؽ الدراسي، كأحرص عمى كتابة المعمكمات  مكاقؼ اإلنجاز
كحذؼ بعض  أنتبو إلى أستاذم أثناء المحاضرة. الثقة بالنجاح، كبيعد ،ةالميمة أثناء المحاضر 

بعد إجراء  رة أخرل عمى المحكميفم عرض المقياستـ ك  بالتميز،عد االىتماـ العبارات عمى بي 
 .التعديالت المطمكبة كأفاد جميع المحكميف بصدؽ المقياس

 االتساق الداخمي: -
 دافع اإلنجاز األكاديميمقياس  فىالكاحدة  العبارةتـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة ك 

الكمية كالدرجة تنتمي إليو، كما تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ بعد  الذمكدرجة البعد 
( 50بمغ عدد أفرادىا ) التي يةالبحث االستطالع طالب عينةمف خالؿ تطبيؽ المقياس عمى  كذلؾ
  يكضح ذلؾ. (3)جدكؿ ، ك مف طالب قسـ المغة العربيةطالبان 
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 ( معامالت االتساق انداخهي تَن اندرجة انكهَة نهمقَاس ودرجة كم تعد4جدول )

 معامل الثبات العباراتعدد  أبعاد المقياس
 7072 11 الثقة بالنجاح
 7069 11 االىتماـ بالتميز

 7078 11 تفضيؿ مكاقؼ اإلنجاز
مقيػاس دافػع اإلنجػاز  ككذلؾ عف طريؽ حساب معامالت االرتباط بػيف درجػة كػؿ بعػد مػف أبعػاد

 .يكضح ذلؾ التاليكالجدكؿ  ،عبارتوك  األكاديمي
 عد من أتعاد انمقَاس ودرجات عثاراته( معامالت االرتثاط تَن درجة كم ت5جدول )

االىتماـ  الثقة بالنجاح
 بالتميز

تفضيؿ مكاقؼ 
 اإلنجاز

1 7069 3 7063 2 7077 
6 7071 5 7064 4 7071 
12 7068 7 7062 8 7069 
14 7064 9 7065 17 7065 
18 7077 11 7063 16 7069 
22 7071 13 7061 27 7064 
24 7069 15 7077 25 7062 
26 7064 17 7068 27 7063 
29 7069 19 7069 28 7061 
31 7071 21 7066 37 7061 
32 7068 23 7063 33 7071 

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

مكانية  .مف خاللوالثقة في النتائج التي يمكف التكصؿ إلييا  المقياس كا 
 :الثبات-2

عينػة العمػى   أسػبكعيفبفاصػؿ زمنػي  االختبقار تطبيقق إعادةقاـ الباحث بحساب الثبات بطريقة 
 كلبعػػػػد"(، 2.02) "الثقػػػػة بالنجػػػػاحلبعػػػػد "  ( كبمغػػػػت قيمػػػػة معامػػػػؿ الثبػػػػات50 ) ف = االسػػػػتطالعية

( 2.14كلمدرجػػػة الكميػػػة ) ،(2.17" )تفضػػػيؿ مكاقػػػؼ اإلنجػػػازكلبعػػػد " ،(2.03" ) االىتمػػػاـ بػػػالتميز
كيػػدعك إلػػى الثقػػة فػػي النتػػائج التػػي يمكػػف  ممقيػػاسل مناسػػبممػػا يػػدؿ عمػػى ثبػػات ، مرتفعػػةكىػػى قػػيـ 

 لألبعػػاد ، معامققل ألفاكرونبققا ، كمػػا تػػـ حسػػاب ثبػػات  المقيػػاس مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ التكصػػؿ إلييػػا
(، 2.03) الثقػة بالنجػاح فرعية كالدرجة الكمية لممقياس، فكانػت قيمػة معامػؿ ألفاكركنبػاخ عمػى بعػدال

(، ككانػػػػت قيمػػػػة معامػػػػؿ 2.03) تفضػػػػيؿ مكاقػػػػؼ اإلنجػػػػاز(، كبعػػػػد 2.12) االىتمػػػػاـ بػػػػالتميز كبعػػػػد
 (، كيشير ذلؾ إلى ثبات مناسب لممقياس. 2.13ألفاكركنباخ لمدرجة الكمية ) 
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  (الباحثإعداد ) التعمموراء ما  بعض استراتيجيات القائم عمى لتدريبيا( البرنامج 2) 
 لمبرنامج:الهدف العام 
عقػػػب التػػػدريب عمػػػى البرنػػػامج  الجامعػػػةلػػػدل طػػػالب  األكػػػاديمي دافػػػع اإلنجػػػاز مسػػػتكل تحسػػػيف
 .التعمـ كراء ما بعض استراتيجيات القائـ عمى التدريبي

 األهداف الفرعية لمبرنامج:
 : يككف الطالب قادران عمىأف عمى البرنامج  انتياء التدريببعد ييتكقع   
 . مختمؼ المكاقؼ التعميمية فيجدارة ب التعمـما كراء  استراتيجيات بعض ـاستخدا -

كخػػػرائط المفػػػاىيـ كالخػػػرائط  كدكرة االستقصػػػاء التخطػػػيط) سػػػتراتيجياتالا ىػػػذه بعػػػض ؽيػػػطبت -
 .المختمفة التعمـ مكاقؼ في( العقمية

 :لبرنامجا اءخطوات بن
كفػػػى إطػػػار  البحػػػث،، فػػػي ضػػػكء اليػػػدؼ العػػػاـ مػػػف التػػػدريبي البرنػػػامجقػػػاـ الباحػػػث بإعػػػداد 

كدكر كؿ مف  ،الحالي كخصائصيا البحثفي  استراتيجيات ما كراء التعمـ لبعض التعريؼ اإلجرائي
 مػف كػؿ أبحػاثكمػا كرد فػي كالكتابات النظرية فػي ىػذا المجػاؿ  البحكثبناء عمى  الطالبك  الباحث

(Jonassen, 1988; White and Frederiksen, 1998; Winters, 2011; Smyrnaiou 
 ,Mylona ;2016 et al.Ayal,  2015; et al.Eze  Gray, 2014; 2012; et al.

2016).  
 البرنامج:جمسات 
 ىما:نكعيف مف الجمسات  عمىالبرنامج  اشتمؿ

  
بمعمكمات طالب المجمكعة التجريبية مداد إالجمسات إلى  ىذه ىدفت اإلعالمية:الجمسات : (1)

 كذلؾ ،(اإلنجاز األكاديمي دافع- التعمـ ءما كرااستراتيجيات ) الحالي متغيرات البحثب متعمقة
، مف الطالبالمتكقع  داءاألك ، كؿ طالبل مةككى المي  بالمياـ كتعريفيـ ،عمى البرنامج تييئتيـ لمتدريبل

 .كاحد اأسبكعن  تنفيذىماستغرؽ ا مسةبكاقع ساعة لكؿ ج يفجمست كتـ ذلؾ في
 

 كراء ما بعض استراتيجيات عمى الطالب تدريبالجمسات إلى  ىذه ىدفت :التنفيذيةالجمسات : (2)
بكمية  عمـ النفسقسـ المستكل األكؿ مف طالب ل عمـ نفس النمكمف خالؿ محتكل مقرر  التعمـ
ىدؼ التدريب إلى  كصكالن  اإلعالميةت كتطبيؽ ما تـ تعممو خالؿ الجمسا، بجامعة الطائؼ اآلداب

الجمسات التنفيذية  كتضمنت ،المجمكعة التجريبية طالب لدل دافع اإلنجاز األكاديميكىك تحسيف 
 .ف دقيقةيست جمسة كاستغرؽ زمف كؿ ،ابيعأس تسع لمدة أسبكعيناتيف بكاقع جمسجمسة  ثمانية عشر

 .التعمـكراء  ما بعض استراتيجيات تطبيؽتدريب الطالب عمى  التنفيذيةمف خالؿ الجمسات كتـ 
 الجمسات:الفنيات المتبعة في تنفيذ  -



 09 

 المنزلي. الكاجب- المناقشة-الذىني العصؼ- المحاضرة

 :التدريبيمكونات البرنامج  -

 كخصائصيا،  ،التعمـما كراء  بعض استراتيجيات عمى ىذا المككف يركزالمعرفي:  المكون
كؿ مف الباحث كالطالب في ضكء االستراتيجيات التي تـ التدريب عمييا كاألدكار المنكطة ب
 كأىميتو األكاديمي اإلنجازدافع أبعاد عمى  المككفىذا حتكل ا، كما في جميع الجمسات

 . لدل الطالب تحسينوككيفية 
 مقرر  محتكلتتعمؽ ب تدريبية تعميمية أنشطة تقديـ عمىالمككف  يركز ىذا المهارى: المكون

ما  استراتيجياتمف خالؿ بعض  يياالتدريب عمكالتي تـ  لممجمكعة التجريبيةنفس النمك عمـ 
 .لدل الطالب دافع اإلنجاز األكاديمي أبعاد بيدؼ تحسيف التعمـكراء 

 تعميمي قائـ عمى الكد كالحب بيف الباحث  مناخ بتكفير ىذا المككف ارتبط :الوجداني المكون
بعيدان عف ك عمى التعمـ  مما شجع الطالب ،يـ البعضبعضك  ككذلؾ بيف الطالب كالطالب
اإلنجاز  مما يزيد مف دافع كمشاركتيـ بفعالية في إجراءات جميع جمسات التدريب، ،الركتيف

 .األكاديمي لدييـ
  :التدريبيجمسات البرنامج وصف محتوى 
كراء  ما تبعض استراتيجيا جمسات البرنامج القائـ عمىمحتكل ل اممخصن  التالييكضح الجدكؿ 

 منيا: كاليدؼيا كعددىا كزمن التعمـ
 انتعهموراء  ما استراتَجَات تعض انقائم عهي انتدرٍثٌمحتوى جهسات انثرنامج  (6جدول )

رقم 
 الجمسة

 عنوان الجمسة
 عدد 
 الجمسات

زمن 
 ةالجمس

 الجمسات اإلجرائي منالهدف  الفنيات المستخدمة

 ءما ورا 1
 التعمم

 
 
 
2 

 اعالمية
 

67 
 ةدقيق

-المحاضرة 
العصؼ 

المناقشة -الذىني
الكاجب -

 المنزلي

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

دافع  2
 اإلنجاز

 كاديمياأل 
 

67 
 دقيقة

-المحاضرة 
العصؼ 

المناقشة -الذىني
الكاجب -

 المنزلي.

 عمى أف: بعد االنتياء مف الجمسة يككف الطالب قادران    
 يعرؼ معنى الدافع. -
 .يذكر مفيـك دافع اإلنجاز األكاديمي -
 .يشرح أىمية دافع اإلنجاز األكاديمي -
 .يحدد خصائص دافع اإلنجاز األكاديمي -
  األكاديمي.عاد دافع اإلنجاز يحدد أب - 

1 
 إلى

التدريب 
بعض  عمى

18 
 تنفيذية

67 
 دقيقة
لكل 

 
-المحاضرة 

 بعد االنتياء مف الجمسة يككف الطالب قادران عمى أف:
 .تتطبؽ ككيؼالتخطيط  يةاستراتيج إجراءات الطالب يعرؼ -7
 ككيػػػؼ االستقصػػػاء،إجػػػراءات اسػػػتراتيجية دكرة  الطالػػػب يعػػػرؼ -0
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رقم 
 الجمسة

 عنوان الجمسة
 عدد 
 الجمسات

زمن 
 ةالجمس

 الجمسات اإلجرائي منالهدف  الفنيات المستخدمة

 استراتيجيات 18
وراء  ما

 التعمم 

العصؼ  جمسة
المناقشة -الذىني
الكاجب -

 المنزلي.

 
 

   .تتطبؽ
ككيػػؼ  المفػػاىيـ،إجػػراءات اسػػتراتيجية تخطػػيط  الطالػػب يعػػرؼ -4

   .تتطبؽ
، ككيػػػؼ إجػػػراءات اسػػػتراتيجية الخػػػرائط الذىنيػػػةيعػػػرؼ الطالػػػب  -3

 تتطبؽ.
 مػػػػػا كراء السػػػػػتراتيجياتاألساسػػػػػية  اإلجػػػػػراءاتيطبػػػػػؽ الطالػػػػػب  -3

 : أف يصبح قادرنا عمىك  التعمـ
  يذكر مفيـك عمـ نفس النمك. -
 يشرح اتجاىات عمـ نفس النمك.-
خػػالؿ مراحػػؿ  اإلنسػػانييشػػرح التغيػػرات التػػي تطػػرأ عمػػى السػػمكؾ  -

 .العمر
 يذكر مفيـك ظاىرة النمك.-
 يحدد القكانيف التي تحكـ ظاىرة النمك. -
 يشرح مطالب النمك. -
 تحقيؽ كاجبات النمك. يكضح أسباب الفشؿ في -
 . يحدد المفاىيـ المرتبطة بعمـ نفس النمك -
 يذكر مفيـك النضج. -
 يحدد عالقة النضج باالستعداد. -
 .يكضح االتجاىات في دراسة عمـ نفس النمك -
 .يشرح أىداؼ عمـ نفس النمك -
 . عمـ نفس النمك دراسة يكضح أىمية -
 .يذكر قكانيف كمبادئ النمك -
 .في النمك المؤثرةكامؿ العيشرح  -
 يذكر مفيـك الكراثة.-
 يحدد مفيـك البيئة.-
 .يحدد خصائص الكراثة -
 .يحدد جكانب تأثير البيئة عمى النمك -
 . يذكر مفيـك 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. -
  كاالجتماعي.يشرح نظرية اريكسكف في النمك النفسي  -
  .يكضح مراحؿ النمك النفسي كاالجتماعي عند اريكسكف -
 يذكر مفيـك النمك عند بياجيو. -
 الحركية عند بياجيو.-حسيةيشرح المرحمة ال -
 يكضح مرحمة ما قبؿ العمميات عند بياجيو. -
 يفسر مرحمة ما قبؿ العمميات عند بياجيو. -
 يناقش مرحمة العمميات الشكمية عند بياجيو. -
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رقم 
 الجمسة

 عنوان الجمسة
 عدد 
 الجمسات

زمن 
 ةالجمس

 الجمسات اإلجرائي منالهدف  الفنيات المستخدمة

 .يحدد مراحؿ النمك عند بياجيو -
 .الخمقييحدد مستكيات النمك  -
 يقارف بيف مستكيات النمك الخمقي عند ككلبرج. -
  .يذكر مفيـك المنيج الكصفي -
 فػػي عمػػـ نفػػس المسػػتخدمة الكصػػفيح أىػػـ خطػػكات المػػنيج ر يشػػ -

  .النمك
 .طريقة المالحظة الطبيعية مفيـك يذكر -
 يحدد خطكات طريقة المالحظة الطبيعية. -
 عيكب طريقة المالحظة الطبيعية. ييعدد -
 . مفيـك المالحظة المقيدة يذكر -
 .المستعرضةالطريقة كلية ك يفرؽ بيف الطريقة الط -
 . يذكر مزايا كعيكب الطريقة المستعرضة -
 .يشرح الطريقة المستعرضة التتبعية -
  يذكر مفيـك المنيج التجريبي  -
 .يحدد خطكات المنيج التجريبي -
 . يكضح مشكالت المنيج التجريبي -
 .اإلكمينيكييذكر مفيـك المنيج  -
 يذكر مفيـك المنيج اإلكمينيكي. -
  يكضح أىداؼ الطريقة اإلكمينيكية. -
 .يشرح عيكب الطريقة اإلكمينيكية -
 .يفرؽ بيف مرحمة النطفة كمرحمة العمقة -
 يكضح مرحمة تككيف العظاـ كالعضالت. -
 يذكر مفيـك صدمة الميالد. -
 يكضح مراحؿ النمك في الشيكر األكلى. -
 يكضح أىمية السنكات األكلى مف حياة الطفؿ. -
 خصائص الطفؿ في مرحمة الرضاعة. يحدد -
 يشرح األزمات التي تكاجو الطفؿ أثناء الفطاـ. -

 الحدود الزمنية والمكانية لتطبيق البرنامج: -
 ةفتر " ك"التنفيذية" اإلعالميةالجمسات "ة إلى فباإلضا أسبكع القبمي كالبعدمتطبيؽ الاستغرؽ 

 جمستيف ، كبكاقعاا أسبكعن مغرؽ تنفيذىستإعالمية ا تيفجمسبمعدؿ  ابيعأس عشرمدتيا زمنية 
بجامعة  اآلداببكمية  عمـ النفسقسـ )المجمكعة التجريبية( مف  طالبللمجمسات التنفيذية أسبكعينا 
 .بالكميةالدراسية  القاعات، كتـ التدريب بإحدل 7332/ 7343لمعاـ الجامعي  الطائؼ

 :التدريبيالبرنامج التحقق من صالحية  -
القائـ عمى بعض استراتيجيات ما كراء  عرض البرنامج التدريبيقائـ الباحث ب :البرنامجصدق 

 عمـ النفس قسـمف أعضاء ىيئة التدريس مف  أساتذةتسع عمى المحكميف البالغ عددىـ  التعمـ
بكمية التربية جامعة الطائؼ، ألخذ  كالمناىج كطرؽ التدريس الخاصة التربية كقسمي ؛بكمية اآلداب
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 سعادتيـ حيث طمب مف الطالب،لمتطبيؽ عمى  البرنامجصالحية  في مدلاتيـ آرائيـ كمقترح
، كالجدكؿ التالي يكضح نسب في ضكء عناصر التحكيـ الجمسات التدريبية جراءاتإ الحكـ عمى

 اتفاؽ المحكميف عمى عناصر تحكيـ البرنامج.
انقائم عهي      ٌانتدرٍثنسة االتفاق تَن انمحكمَن عهي عناصر تحكَم انثرنامج  (7جدول )

 انتعهمتعض استراتَجَات ما وراء 

 َسة االتفاق عُاصس انتحكُى و

 %011 بأىداؼ التدريبارتباط اليدؼ العاـ لمبرنامج التدريبي  0

 %011 مالئمة محتكل الجمسات التدريبية لألىداؼ 9

 %88.8 .لألىداؼمالءمة األنشطة التدريبية كالمياـ  3

 %88.8 في المحتكل التدريبي  مناسبة المغة لمطالب 4

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

ضافة بعض األمثمة التطبيقية التدريبية تعديؿ ك يـ آرائيـ كمقترحاتب األخذكتـ  ،الجمساتبعض  في كا 
أفاد جميع المحكميف بصدؽ حيث  ؛عمييـ مرة أخرل البرنامج رض، ثـ عي في ضكء ذلؾ الجمسات

بعض البرنامج، كبذلؾ تـ التحقؽ مف مدل صالحية جمسات البرنامج التدريبي القائـ عمى 
  .استراتيجيات ما كراء التعمـ

ا:
ا
  البحج:إجراءات  خامس
مف ككاف  .ذات العالقة بمكضكع البحث الحالي ث السابقةر النظرية كالبحك طي ألعمى ا االطالع .0

بعض  القائـ عمى كالبرنامج التدريبي، مقياس دافع اإلنجاز األكاديميىذه الخطكة إعداد  نتائج
         .استراتيجيات ما كراء التعمـ

كمية  فيعمى التطبيؽ  لمدراسات العميا كالبحكث تـ الحصكؿ عمى مكافقة ككيؿ الجامعة   .9
 .داب بجامعة الطائؼاآل
عمى عينة مماثمة لمعينة األصمية لمبحث بيدؼ تقنيف األدكات  ةتـ إجراء دراسة استطالعي .3

 كصالحيتيا لمتطبيؽ. 
األدنى  ذىكتحديد الطالب الذيف تقع درجاتيـ في اإلرباعدافع اإلنجاز األكاديمي طبؽ مقياس  .4

 .دافع اإلنجاز األكاديميفي مقياس 
التحقؽ ضابطة، كتـ  كألخرل تجريبية : إحداىماإلى مجمكعتيف المشاركيف() تـ تقسيـ الطالب .5

  .العمر الزمني كدافع اإلنجاز األكاديميالتكافؤ بينيما في  مف مدل
 قان قبميان عمى المجمكعتيف.  يتـ تطبيؽ مقياس دافع اإلنجاز األكاديمي تطب .6
 ريبية فقط.تـ تطبيؽ جمسات البرنامج التدريبي عمى طالب المجمكعة التج .7
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المجمكعة طالب عمى  دافع اإلنجاز األكاديميبعد االنتياء مف البرنامج تـ تطبيؽ مقياس  .8
طالب  عمى أربع اسابيعبعد مركر  الضابطة كالتجريبية )قياس بعدل(، ثـ تطبيؽ نفس المقياس

 )قياس تتبعي(. المجمكعة التجريبية فقط
 فٍ رصد الدرجاتتـ س المستخدـ، ك قاـ الباحث بتصحيح استجابات الطالب عمى المقيا .9

جساء انتحهُم إتى تفسَغ انثُاَات و، ونها اإلحصائٍجداول خاص  إلجساء عًهُات انتحهُم 

 كضعك انساتق   انثحىثوَتائج  انُظسٌ طازاإلضىء  فٍنها، ثى تفسُس انُتائج  اإلحصائٍ
 .البحث الحالينتائج  في ضكء كالبحكث المقترحة التكصيات

ا: 
ا
 ومناقشتها  البحجج نتائسادس

 رتببين متوسطي  ةإحصائيذات داللة  توجد فروق"  أنو: عمىينص ىذا الفرض  األول:الفرض 
دافع اإلنجاز مقياس ل طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي درجات

ختبار ا تـ استخداـ كالختبار صحة ىذا الفرض ." المجموعة التجريبية طالب لصالح األكاديمي
 رتبمتكسطي لألزكاج غير المتماثمة لبحث داللة الفركؽ بيف  Mann Whitneyماف كيتنى 

دافع اإلنجاز  القياس البعدم لمقياس فيطالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  درجات
 كيتضح ذلؾ في الجدكؿ التالي: األكاديمي،

جرٍثَة وانضاتطة فٌ درجات طالب انمجموعتَن انترتة  نمتوسطٌ( Uقَمة ) (8جدول )

 .دافع اإلنجاز األكاديمي نمقَاس انقَاس انثعدً

 البعد
 

متوسط  ن المجموعة
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 معامل
مان 
 Uويتنى 

 الداللة Zقيمة 
حجم 
 التأثير

1307 9 التجريبية الثقة بالنجاح
7 

11707
 7085 دالة 30488 70777 7

 36077 405 8 الضابطة
1307 9 التجريبية االهتمام بالتميز

7 
11707
 7084 دالة 30496 70777 7

 36077 405 8 الضابطة
تفضيل مواقف 

 اإلنجاز
1307 9 التجريبية

7 
11707
 7085 دالة 30477 70777 7

 36077 4057 8 الضابطة
1307 9 التجريبية الدرجة الكمية

7 
11707
 7084 دالة 30479 70777 7

4057 8 الضابطة
7 36077 

متكسػطي  ( بػيف2.27عند مستكل ) كجكد فركؽ دالة إحصائينا( 2) السابؽ يتضح مف الجدكؿ
 كالدرجػػةدافػػع اإلنجػػاز األكػػاديمي أبعػػاد  فػػيالمجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة، طػػالب  رتػػب درجػػات

حجػػـ األثػػر باسػػتخداـ  تراكحػػت قيمػػةكمػػا  ،المجمكعػػة التجريبيػػةطػػالب لصػػالح  كىػػذه الفػػركؽ ،الكميػػة
%( إلػػى 23( ممػػا يعنػػي أف مػػف )2.25(، )2.23بػػيف ) ( مػػاnعمػػى جػػذر  Zقػػانكف )قسػػمة قيمػػة ال
 األكاديمي لدافع اإلنجازفي القياس البعدم  المجمكعة التجريبية%( مف تبايف درجات طالب  25)

 يعكد ألثر البرنامج كىذه القيـ تشير لحجـ تأثير كبير.
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استراتيجيات ما كراء  بعض القائـ عمى التدريبيامج تتفؽ نتيجة ىذا الفرض مف حيث تأثير البرنك 
استخدمت  التيمع نتائج العديد مف البحكث السابقة  التي استخدمت المتغيرات األخرل في التعمـ

 Norton)كمنيا بحث  بعض االستراتيجيات أك التدريب عمى  استراتيجياتبرنامجان تدريبيان عمى 

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, 2018 ) ، البحث كتتفؽ نتيجة
 األداء تعزز استراتيجيات ما كراء التعمـ أف أف Eze et al. (2015)مع ما أشار إليو الحالي 

 عممية محتكلك  لسياؽ أعمؽ كعي عمى الحصكؿ يف تساعدىـ أنيا حيث ،الطالب األكاديمي لدل
  .التفكيرك  نتباه،اال تساعدىـ عمى، كما أف ىذه االستراتيجيات التعمـ

كيعزم الباحث الحالي تفكؽ طػالب المجمكعػة التجريبيػة عمػى طػالب المجمكعػة الضػابطة فػي 
الطالب عمػى عػرض  لى أف الدافع الداخمي ساعدإ ،األكاديمي دافع اإلنجازمقياس لالقياس البعدم 

انعكػػس بػػدكره  كالػػذماألفكػػار المختمفػػة أثنػػاء التػػدريب كتقييميػػا ممػػا أدل إلػػى التنػػافس الشػػديد بيػػنيـ، 
سػػػاىـ فػػػي كالػػػذم ، كاكتسػػػاب المعػػػارؼ كالميػػػارات العقميػػػة اتقػػػاف المعمكمػػػاتك  إنجػػػاز األعمػػػاؿ عمػػػى

ربمػا ك  ؛اتالنجاحػ تحقيؽ حكن دفعيـ مماالمجاالت األكاديمية المختمفة، في ارتفاع مستكل الطالب 
 .تفكقيـ األكاديمي يد مفز ي دافع اإلنجاز األكاديمي لدييـارتفاع مستكل 
كىػذا يتفػؽ  أثنػاء التػدريب، تعميميػة متنكعػةاستخداـ الطالب لكسػائؿ التفكؽ إلى ذلؾ كقد يعزل 

لػػدل  ازاإلنجػػ دافػػع الكسػػائؿ التعميميػػة المختمفػػة تزيػػد مػػف أف Muola (2010)مػػع مػػا أشػػار إليػػو 
 الحيػاة فػي المبكػرة تجػربتيـ فػي بيػا يحتػذل كنماذج عالية نجاحات حققكا الذيف أكلئؾكأف  ،الطالب
 اإلنجاز. مف عالية مستكيات يطكركف سكؼ

إلى أف التدريب عمى البرنامج ساعد عمى إعادة تنظيـ المعارؼ  أيضان  عزل التفكؽكقد يي 
بي، كما ساىـ في ربط المعرفة السابقة بالمعمكمات المعمكمات الميمة الكاردة في المحتكل التدريك 

األثر اإليجابي في تحفيزىـ عمى تطبيؽ تمؾ المعارؼ  االجديدة مف خالؿ عمؿ مخططات كاف لي
 ،إلى تحسيف دافع اإلنجاز األكاديمي لدل الطالب أدلكالمعمكمات في ظركؼ جديدة، األمر الذم 

إلى أف التدريب  ((Vilalta et al. 2004; Mylona, 2016 كؿ مف كىذا يتفؽ مع ما أشار إليو
كذلؾ مف خالؿ  ؛عممية التعمـ في التحكـ عمى يساعد الطالب عمى استراتيجيات ما كراء التعمـ

السابقة  اتالخبر  كاالستفادة مف الجكانب المعرفية كالتحفيزية كالكجدانية التي تتضمنيا تمؾ العممية
  ئؿ التعميمية.كاستخداـ الكسا في المكاقؼ الجديدة،

 الفرض الخانٍ:

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Van+Keer,+Hilde/$N?accountid=142908
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Turan-Oluk,+N/$N?accountid=142908
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Turan-Oluk,+N/$N?accountid=142908
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 توجد فروق ذات داللة إحصقائية بقين متوسقطي رتقب درجقاتنػو: " أ عمىينص ىذا الفرض 
لصقالح مقياس دافع اإلنجاز األكقاديمي ل ين القبمي والبعديالتجريبية في القياسة طالب المجموع

 البعدي0القياس 
لألزكاج غير  Mann Whitneyكالختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ماف كيتنى 

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

جريبية في ة التطالب المجموع رتب درجات لمتوسطي( U( نتائج حساب قيمة )9جدول )
 وأبعاده دافع اإلنجاز األكاديمي مقياس ل والبعدي القياسين القبمي

 البعد
 

متوسط  ن نوع القياس
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 معامل
مان 
 Uويتنى 

 الداللة Zقيمة 
حجم 
 التأثير

 7086 دالة 30623 70777 45077 5077 9 القبمي الثقة بالنجاح
1407 9 البعدي

7 
12607
 7085 دالة 30593 70777 45077 5077 9 القبمي بالتميز االهتمام 7

1407 9 البعدي
7 

12607
تفضيل مواقف  7

 اإلنجاز
 7085 دالة 30591 70777 45077 5077 9 القبمي
1407 9 البعدي

7 
12607
 7085 دالة 30589 70777 45077 5077 9 القبمي الدرجة الكمية 7

1407 9 البعدي
7 

12607
7 

( كجػكد فػركؽ دالػة إحصػائينا بػيف متكسػطي رتػب درجػات طػالب 3) السابؽ يتضح مف الجدكؿ
لصػالح  كأبعػاده لمقياس دافقع اإلنجقاز األكقاديمي البعدميف كالقبمي ك التجريبية في القياسة المجمكع
 Z(، كما تراكحت قيـ حجـ األثر باستخداـ القانكف )قسػمة قيمػة 2.27مستكل ) البعدم عندالقياس 

%( مف تبايف درجػات  20%( إلى )25(، مما يعني أف مف )2.20(، )2.25( بيف )nى جذر عم
التػدريب عمػى  ألثػرترجػع  المقيػاس السػابؽ ذكػرهطالب المجمكعة التجريبيػة فػي القيػاس البعػدم فػي 

 ، كىذه القيـ تشير لحجـ تأثير كبير.التعمـكراء  استراتيجيات ما بعض
 التدريب عمى فعالية حيث البحكث السابقة مف بعض تائجمع ن الثانيكتتفؽ نتيجة الفرض 

 ،في جميع المراحؿ التعميمية الطالبلدل  دافع اإلنجاز األكاديمي في المتغيرات المستقمةبعض 
 ,Aladag, 2010; Soltanzadeh et al. 2013; Soleymanpour)كمنيا بحث كؿ مف 

Kaur and  ;2017.et al Kanani 2017;, Yurt and Aktas 2014; Chan, 2014;
2018) Ozdemir, and Alsancak ;Sankhian, 20170  كتتفؽ ىذه النتيجة أيضان مع ما

ساعد يأف التدريب عمى استراتيجيات ما كراء التعمـ ب Colthorpe et al. (2018) أشار إليو
 لكي تعينيـالمعارؼ  كأف تمؾلممعارؼ كعمميات التعمـ الخاصة بيـ،  أعمؽ فيـو  الطالب عمى

 قد لدييـ، كأف ىذه االستراتيجيات الذاتي ـأكثر كعينا بعمميات التنظيك يصبحكا متعمميف أكثر فعالية، 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Aktas,+Elif/$N?accountid=142908
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Aktas,+Elif/$N?accountid=142908
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Aktas,+Elif/$N?accountid=142908
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ا كتعممنا مستقالن  يككنكاإلى أف  دفعتيـ، كما لطالبا لدل زيادة الكعي الذاتي تساىـ في ، أكثر انفتاحن
منحتيـ  كما ،بطرؽ مختمفةعمى أسمكبيـ في التعمـ، مما يمكنيـ مف التفكير  تؤثرفيي التالي كب

 ميارات التعمـ مدل تنميةمكنيـ مف ت، ك األداءكتحسيف  مع الظركؼ الجديدة التكيؼالقدرة عمى 
  .البعدم، كىك ما ظير في القياس الحياة

 يخمؽلبرنامج القائـ عمى ما كراء التعمـ اأف إلى  البعدمالقياس عزل التفكؽ في كيمكف أف يي 
كطرح األفكار المختمفة حكؿ مكاقؼ  التفاعؿ كالمشاركة الفعالة مف جانبيـ عمى الطالب شجعت بيئة

لبنية لمعمكمات المكجكدة في اباربط المعمكمات الجديدة تمكنيـ مف ، ك يااتخاذ القرارات بشأنك  التعمـ،
ساعد الطالب عمى إظيار نقاط القكة لدييـ قد البرنامج  ذلؾ و ييعتقد أفكما أن .المعرفية لدييـ

تحسف دافع اإلنجاز األكاديمي دم بدكره إلى أقد  الذماألمر  ،لتدعيميا كنقاط الضعؼ لمعالجتيا
التدريب عمى برنامج  يحفز داألكاديمية. كقعمى نجاحاتيـ ممحكظ لدييـ كبالتالي كاف لو أثر 
التعمـ، مما  عممية نحك االتجاهك  الداخمي التحفيزفي زيادة في إحداث استراتيجيات ما كراء التعمـ 

ذلؾ التفكؽ  يرجع كيمكف أف أثران إيجابيان في تحسيف دافع اإلنجاز األكاديمي لدل الطالب.أظير 
مف  الفعالة مشاركةال مما انعكس عمى الجمسات،عمى  أثناء التدريب مفظيالتعزيز ال إلى أيضان 
  .جانبيـ

 لخالج:الفرض ا
" ال توجققد فققروق ذات داللققة إحصققائية بققين متوسققطي رتققب أنػػو:  عمػػىيػػنص ىػػذا الفػػرض 

لمقيقققاس دافقققع اإلنجقققاز  درجقققات طقققالب المجموعقققة التجريبيقققة فقققي القياسقققين البعقققدي والتتبعقققي
 "0األكاديمي

لألزكاج المتماثمة،  Wilcoxonمف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار كيمككسكف  كلمتحقؽ
 .النتائج المرتبطة بيذا الفرض ( يكضح72)كالجدكؿ 

رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في  لمتوسطي "Z( نتائج حساب قيمة "17) جدول
 وأبعاده لمقياس دافع اإلنجاز األكاديمي  القياسين البعدي والتتبعي

 الداللة Z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد الرتب المتغير

الثقة 
 بالنجاح

 7057 3075 2 البةالرتب الس

غير  70777
 دالة

 3 الرتب الموجبة
 4 الرتب المتساوية 7057 2057

 9 المجموع

االهتمام 
 بالتميز

 5077 5077 1 الرتب السالبة

غير  70777
 دالة

 4 الرتب الموجبة
 4 الرتب المتساوية 17077 2057

 9 المجموع
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تفضيؿ 
مكاقؼ 
 اإلنجاز

 3077 3077 1 تب السالبةالر 

10342 
غير 
 4 الرتب الموجبة دالة

 4 الرتب المتساوية 12077 3077
 9 المجموع

الدرجة 
 الكمية

 17077 3033 3 الرتب السالبة

70682 
غير 
 4 الرتب الموجبة دالة

 2 الرتب المتساوية 18077 4057
 9 المجموع

درجات المجمكعة التجريبية  رتب إحصائيان بيف( عدـ كجكد فركؽ دالة 72يتضح مف الجدكؿ )
كالدرجة الكمية في القياسيف البعدم كالتتبعي مما يدؿ عمى دافع اإلنجاز األكاديمي عمى أداء أبعاد 

 .استمرارية فعالية البرنامج المستخدـ
المتغير التابع إال أنيا  البحكث السابقة عمى الرغـ مف تبايف ىذا الفرض مع نتائجكتتفؽ نتيجة 

الذم  Alton (2016)بحث اعتمدت عمى استراتيجيات ما كراء التعمـ كمتغير مستقؿ مثؿ 
 كفي ،محتكلالتقميؿ صعكبات تعمـ  فيإلى فعالية استراتيجيات ما كراء التعمـ  تكصمت نتائجو

 Mylona بحثك، لدل طالب الجامعة الصيدلة عمـ مفاىيـ تطبيؽ كتحسيف االحتفاظ زيادة
إلى فعالية استراتيجيات ما كراء التعمـ في تحسيف المكاقؼ المختمفة الذم تكصمت نتائجو  (2016)

 .المستقبؿ في بذلؾ القياـ في كالتأمؿ كالحاضر، الماضي في في عممية التعمـ مثؿ التأمؿ
طالب المجمكعة درجات  رتببيف دالة احصائينا عدـ كجكد فركؽ  الحالي الباحث عزميي ك 

التدريب عمى  أف مقياس دافع اإلنجاز األكاديمي؛ إلىلالقياسيف البعدم كالتتبعي  فيالتجريبية 
عمى االستقاللية في جميع مراحؿ عممية  ىؤالء الطالب شجع قدبعض استراتيجيات ما كراء التعمـ 

مع ما التعمـ كتنظيـ مككنات المعرفة كاالعتماد عمى النفس كاالحتفاظ بالمعمكمات، كيتفؽ ذلؾ 
إحدل استراتيجيات ما كراء التعمـ،  ىي استراتيجية خرائط المفاىيـ بأف Chiou (2008)أشار إليو 

 مستقؿ في بشكؿ التعمـ في تحسيف قدرة الطالب عمى تتيح لمطالب تعمـ كيفية التعمـ، كتساىـالتي 
 المكجكدة العالقات عكست المعرفة لتمثيؿ أداةبمثابة االستراتيجية تمؾ  كككفالتعميـ الجامعي،  بيئة
 الطكيؿ. المدل عمى الطالب ذاكرة داخؿ المكجكدة المفاىيـ بيف
في ضكء األىداؼ  األنشطة التدريبية التي تـ التخطيط ليا سابقان  أف إلى ىذه النتيجةعزل تقد ك 

مت األنشطة قيدىذه ك  ،تـ تنفيذىا مف خالؿ الطالب كمراقبتيا كتقييميا بكاسطة الباحثقد السمككية 
المستمر  ـ، كما أف أسئمة التقكيلمتدريب عمييا لمطالب أثناء المكاقؼ التعميمية في جميع الجمسات

 كافمما  بيا كالكعي التفكير لدييـ قد تؤدم إلى إثارة التي أعقبت كؿ عنصر مف عناصر المحتكل
ه في التفكؽ كالذم انعكس بدكر  ؛دافع اإلنجاز األكاديمي لدييـ لأثر إيجابي في تحسيف مستك  لو
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 أف استراتيجيات ما كراء التعمـ ساعدت الطالب تعزل ىذه النتيجة إلىيمكف أف كما  .األكاديمي
اآلراء كاألفكار  تبادؿ عمى تشجيعيـ خالؿكذلؾ مف  ؛المركنة في التفكير لتعزيز االبتكار عمى

عمـ كبالتالي الت تحسيف عممية عمى رؤية جديدة ساعدت كتككيف كخمؽ ككجيات النظر المختمفة
ساعد في تحسيف مستكل دافع اإلنجاز ؛ األمر الذم قد دافعيتيـ نحك ىذه العممية زادت مف

 . أثره اركاستمر  األكاديمي لدييـ
 التىصُات:

  اآلتية:في ضكء نتائج البحث الحالي التكصيات يقدـ الباحث          
استراتيجيات ما كراء  بيؽكتط كيفية استخداـ عمى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعةتدريب  -7

 .التعمـ في جميع المقررات الجامعية

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

 . المقرراتفي تدريس  التعمـاستراتيجيات ما كراء  تبنى أعضاء ىيئة التدريس الحاجة إلى -4

 .في عممية التدريس التعمـكراء استراتيجيات ما  حث أعضاء ىيئة التدريس عمى تطبيؽ -3

 

 البحىث املقرتحة:
 جامعة.ال لدل طالب فعالية الذات التعمـ فياستراتيجيتيف لما كراء  فعالية -7
 .الجامعةلدل طالب  التفكير اإليجابيك  األكاديمي دافع اإلنجاز العالقة بيف – 0
لػدل طػالب  فكير اإلبداعيميارات الت في التعمـما كراء استراتيجيات  عمى التدريبفعالية  – 4

 جامعة.ال
 إجراء نفس البحث عمى عينات مف مستكيات عمرية مختمفة )مراحؿ تعميمية مختمفة(.-3
 .جامعةاللدل طالب  التعمـكراء كما البنائية النظرية  بيف عالقةال – 5

  قائمة املراجع
 العربُة:املراجع  (1)

األكاديمي كعالقتيا بالرضا  لإلنجاز سمات الشخصية كالدافع(. 7333) عالء محمكد، الشعراكم
 .730- 732، 37، ةجامعة المنصكر . مجمة كمية التربية عف الحياة في المرحمة الجامعية

تعمـ ال بعض استراتيجياتبرنامج تعميمي في ضكء  أثر(. 0221) أحمد خميفة خميفة، كليد السيد
لدل التالميذ  ديميكدافع اإلنجاز األكا حؿ المشكالت الرياضية عمىالمنظـ ذاتيا 

، 41، طنطا مجمة كمية التربية جامعةالمكىكبيف منخفضي التحصيؿ في مادة الرياضيات. 
035-030. 
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