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ما  بعض استراتيجيات قائم عمى تدريبيبرنامج  فعاليةالبحث التحقق من  استيدف :امللخص
وتكونت عينة  ،جامعة الطائفب كمية اآلداب لدى طالب األكاديمي دافع اإلنجازفي  التعمم ءورا

بالمجموعة  طالب (3) ، األولىوتم تقسيم العينة إلى مجموعتين ،ا( طالبً 71)البحث من 
 دافع اإلنجازمقياس حيث أعد الباحث ) ،بالمجموعة الضابطة طالب (2)الثانية و  ،التجريبية
ممعالجة ل لتعمماما وراء  استراتيجيات بعض قائم عمىال يبرنامج التدريبالو ، األكاديمي
 اأسبوعيً  جمستين بمعدل ةجمس (52) بواقعمبرنامج لالمجموعة التجريبية  وتعرضت (التجريبية
دافع اإلنجاز مقياس تم تطبيق تدريبي الالبرنامج وبعد انتياء  ،( دقيقة لمجمسة02بواقع )

 وعةطالب المجملدى  دافع اإلنجاز األكاديمي مستوى تحسن النتائج شارتوأ، األكاديمي
ذلك استمرارية و عند مقارنتيم بطالب المجموعة الضابطة،  التجريبية خالل القياس البعدي

 ،القياس البعديمن  أسابيع ةأربعلممجموعة التجريبية بعد مرور  القياس التتبعيخالل  األثر
 .طار النظرياإلو  السابقةالبحوث نتائج  توصمت إليوما  النتائج في ضوء تمك وتم تفسير

كمية طالب  – دافع اإلنجاز األكاديمي –التعممما وراء  استراتيجيات :ت المفتاحيةالكمما
 .اآلداب

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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 مة:املكد

في  كبير التي حظيت باىتمام الموضوعات من Meta-Learning ُيعد ما وراء التعمم
العالقة بين  عمى حيث يركز التدريسية،لما لو من أىمية في حل المشكالت  ،السنوات األخيرة
في حل تمك المشكالت لدى طالب التي تساىم  واستراتيجيات التعمم المختمفة الميام األكاديمية

دافع أنجازىم ن يإلى تحسقد يؤدي  التعمماستخدام استراتيجيات ما وراء  فإنلذلك ، الجامعة
  األكاديمي.

أن ما وراء التعمم  Eze, Ezenwafor and Molokwu (2015,103) منكل  يرىو 
التي يستطيع ت التعمم والميارات األكاديمية، ىو مفيوم يعتمد عمى المعتقدات المعرفية وعمميا

ا التمتع بمستويات عميا من الوعى بما وراء التعمم، ومن ثم يكون لدييم الطالب من خاللي
كما  التعمم الخاصة بيم وتنظيميا وفقًا لمتطمبات ميام التعمم. أساليبالقدرة عمى تقييم فعالية 

أن ما وراء التعمم ىو عممية يمكن  ((Kidman, 2015; Mylona, 2016 من كالً  يرى
التي تشكل  المكوناتالوعي والتحكم، واستخداميا في جميع  ناتمكو من خالليا االستفادة من 

 ه كل منيذكر يظير أىمية استراتيجيات ما وراء التعمم فيما و . لمتعمم الخبرات السابقة
Mathrani, and Parsons (2012, 578)  أن ما وراء التعمم يييئ لمطالب بيئة

رارات في المواقف التعميمية، ويساعدىم شجع عمى اتخاذ القيعزز االبتكار، و يتعميمية إيجابية 
وذلك من خالل  أو تعديميا في تحديد نقاط قوتيم ونقاط ضعفيم الداخمية ومن ثم معالجتيا

  االستراتيجيات المختمفة.
( أن استراتيجيات ما وراء التعمم (Winters, 2011; Chiou, 2008كل من  ويذكر

جراء تغييرات واعية في ساعد الطالب عمى التأمل، وتكوين المفاىيم و ت أساليب تطويرىا، وا 
 تمك تطبيقمما يسيل  ،متعممين مستقمينوأكثر فعالية ك يصبحون أكثر إنتاجيةف تعمميم

 يم.تمكن الطالب من تولي مسؤولية التعمم الخاص بلكي ياالستراتيجيات بفعالية مدى الحياة، 
 الطالب تساعد في توجيوأن استراتيجيات ما وراء التعمم  Mylona (2016, 48)ويذكر

، كما أنيا تساىم بيا االحتفاظمعالجة المعمومات و مع إمكانية الجديدة التعمم كتساب معارف ال 
 Jonassen, 1988; Chiou)كل من  يرىو . في تعمم المعمومات البسيطة والمعقدة

2008; Merchie and Van Keer, 2016 ثارة االنتباه، استراتيجيات  أن التخطيط، وا 
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الخرائط الذىنية ُتعد من استراتيجيات ما وخرائط المفاىيم، و تشفير، والمراجعة، والتقييم،  وال
 .وراء التعمم
أن ما وراء التعمم يرتبط بتنظيم الذات والدافع إلى  Winters (2011, 91) ويشير

 متدريسل( التنظيم ذاتي) الطالب عمى مرتكًزا ، وُيعد منيًجاالداخمي والتأمل الذاتي لدى الطالب
 ,Doostian, Fattahi, Goudini, A’zami بحث كل منتوصمت نتائج . وقد والتعمم

Massah and Daneshmand (2014)  إلى فعالية التدريب عمى تنظيم الذات في
 .تحسين دافع اإلنجاز األكاديمي

لدى  الذات وتنظيم يتضح مما سبق أن استراتيجيات ما وراء التعمم تركز عمى الوعي
تمك كما أن . لدييم وعيًا بذاتيم وتخمقعممية التعمم،  والتي بدورىا تدفعيم داخميًا نحو الطالب

 ؛بما يعرفو وكيف يعرفو الطالبوعى وتحفز تعزز المراقبة ومتابعة عممية التعمم  االستراتيجيات
األمر الذي قد يسيم في تحسين دافع اإلنجاز األكاديمي لدى الطالب في محتويات المقررات 

 مختمفة. ال
 Binder, 2014; Prajina and Godwin 2015; Gupta1i) منكل  ويرى

and Mili 2016)  ًلمطالب نحو عممية التعمم  أن دافع اإلنجاز األكاديمي ُيعد دافًعا داخميا
 ترسيخعمى  ىميساعدو ، المختمفة يدفعيم نحو تحقيق النجاحات في األعمال األكاديمية

 Langley, Wambach, Brothen and Madyun كل من يشير لذلك .المعمومات
جودة تعمم المعمومات إلى أن دافع اإلنجاز األكاديمي يساىم في تحسين  (40 ,2004)

كما يذكر كل اتقان الميارات وتطبيق تمك الميارات والمعمومات في مواقف جديدة. الجديدة و 
يساعد الطالب  األكاديمي أن دافع اإلنجاز Akpan and Umobong (2013, 389) من

عمى المشاركة في األعمال األكاديمية، ويمكنيم من التعامل مع الصعوبات األكاديمية، 
 ومواجية الضغوطات.  

ن اىعتم كثيعر معفقعد  لعدى الطعالب، دافعع اإلنجعاز األكعاديميىمية التي يحظى بيا لألونظرًا 
 ,Aladag, 2010; Soltanzadeh) :عممعاء العنفس والبعاحثين بدراسعتو ومعن بعين ىعؤالء

Kanani, Hashemi and Shahi, 2013; Soleymanpour, 2014; 
, 2017)Adibsereshki and Haghgoo،  تمعك  المستخمصعة معن نتعائجال أظيعرتحيعث

ممعا ، الطعالبجميع لدى دافع اإلنجاز األكاديمي في انخفاض  مؤشرات تدل عمى البحوث وجود
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والتعي بعدورىا  الميعام األكاديميعة نجعازاتإيق في تحق ىميتياأل تحسينيا ضرورةب نيمباحثأوعز ل
 ُصععممت بعععض البععرامج لععذلك فقععد، فععي كععل المراحععل التعميميععة لععدى الطععالب تحقععق النجاحععات

، ومعن بعين فعي مواقعف العتعمم المختمفعة استخدام بعض االسعتراتيجيات التي تقوم عمى التدريبية
 Alton, 2016; Mylona) معنكعل  كمعا فعي بحعث العتعمممعا وراء  اسعتراتيجيات تمك البرامج

2016)  . 
بععض اسعتراتيجيات معا وراء عمعى قائمعًا  تدريبياً  اً برنامج تناول البحث الحالي ثم، فإن منو 
ركعزت  التعيالبحعوث السعابقة نتعائج العديعد معن  أن في اعتبعاره اً خذآ ؛لدى طالب الجامعة التعمم
 المتغيعرات التابععةفعي  العتعمما وراء تتعمق بمع التي ىذه االستراتيجياتفعالية التدريب عمى  عمى

المتغيعرات تنعاقض بعين نتائجيعا معن حيعث تأثيرىعا العدال فعي  إلعى وجعود تشير البحوثو  ،األخرى
لععععبعض أسععععفرت نتعععائج بعععععض تمععععك البحععععوث ععععن وجععععود تععععأثير دال  قععععدف، التابععععة المختمفععععة

دافعع اإلنجعاز األكعاديمي  والتعي منيعاالمتغيرات التابعة المختمفة في  التعمماستراتيجيات ما وراء 
 ;Jibrin and Zayum, 2012; Cheema and Mirza, 2013 بحث كعٍل معنفي  كما

Mylona, 2016) .دال عععدم وجععود أثععر األخععرى نتععائج بعععض البحععوث أوضععحت فععي حععين 
 ,كععل مععن  بحععث فععيكمععا  ،الفوائععد اإليجابيععة لمععتعممفععي  الععتعمممععا وراء لمبرنععامج القععائم عمععى 

2007) Lubel 1993; , Gaines ) . دراسعة معدى بحث الحعالي االب ما تقدم، قامبناًء عمى
 دافعع اإلنجعاز األكعاديميفعي  العتعممض اسعتراتيجيات معا وراء بععتأثير برنامج تدريبي قائم عمى 

   .الجامعة لدى طالب
 البحح:مشهلة 

فععي المراحععل  األكععاديمي دافععع اإلنجععازالبحععوث السععابقة إلععى أىميععة تحسععين ت نتععائج أشععار 
 Soltanzadeh) بحعث مثعل، طالب الجامععةمن بينيا  والتي لدى الطالب التعميمية المختمفة

et al. Kaur and  2017,et al. Kanani Soleymanpour, 2014;  2013;
2018) Ozdemir, and Alsancak Sankhian, 2017; ، البحعوث  نتعائجولقد تععددت
وجعود انخفعاض  حيعث أشعار بعضعيا إلعى المستيدف بحثيعا،دافع اإلنجاز األكاديمي بعاد ألتبعًا 

 ، وخاصععة لععدى طععالبلمختمفععةفععي المراحععل التعميميععة ادافععع اإلنجععاز األكععاديمي ممحععوظ فععي 
أن الطعالب فعي  Guptali and Mili (2016, 44) يعرى ، حيعثةيعالجامعو  المرحمعة الثانويعة

المرحمععة الثانويعععة والجامعيعععة يفتقعععرون إلعععى دافعععع اإلنجععاز األكعععاديمي، وذلعععك لمعععا تعانيعععو ىعععذه 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Gaines,+Chloe+Gail/$N?accountid=142908
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كععل تمععك ن ممععا يجعععل انتبععاىيم مقسععمًا بععي فسععيولوجية ونفسععية واجتماعيععة المرحمععة مععن تغيععرات
 فعي انخفعاض وجعود-بالجامععة خعالل عممعو بالتعدريس معن-الحعاليالباحعث  الحظولقد  .األمور

 طالب.اللدى  دافع اإلنجاز األكاديمي
البحوث العربية واألجنبية ليذا  إغفال- الباحثحدود ما اطمع عميو  في- أيضاً فقد لوحظ 

لتحسين ذلك المتغير؛ فإنو يمكننا مما تتضح أىمية دراسة دافع اإلنجاز األكاديمي، و  ؛الشأن
يدف تحسين دافع باستخدام برنامععج تدريبي قائععم عمى بعض استراتيجيات ما وراء التعمم 

اإلنجاز األكاديمي لدى طالب كمية اآلداب بجامعة الطائف، حيث يعتبر ىذا اليدف ىو الدافع 
عل البحث الحالي يسيم الرئيس الذي شجع الباحث عمى القيام بالبحث الحالي، مما قد يج

 بقوة في سد تمك الفجوة.
 :الرئيس اآلتي السؤالعن مشكمة البحث الحالي في محاولة اإلجابة  ديحدت ويمكن

دافع اإلنجاز في  التعمم ما وراء بعض استراتيجيات برنامج تدريبي قائم عمى فعالية ما
 السؤال الرئيس األسئمة ن ىذامتفرع تو  ؟بجامعة الطائف كمية اآلدابلدى طالب  األكاديمي
 اآلتية:  الفرعية
طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في  بين متوسطي رتب درجاتىل توجد فروق  -

 ؟دافع اإلنجاز األكاديميمقياس ل القياس البعدي
طالب المجموعة التجريبية في القياسين  متوسطي رتب درجاتىل توجد فروق بين  -

 ؟نجاز األكاديميدافع اإل مقياس ل القبمي والبعدي
 ينالقياسرتب درجات طالب المجموعة التجريبية في  متوسطيفروق بين ىل توجد  -

 ؟ مقياس دافع اإلنجاز األكاديميل والتتبعي البعدي
 البحح:ٍدف 

دافع في  التعمم ءما ورا عمى بعض استراتيجيات تدريبال فعالية ييدف البحث الحالي إلى
من  أربع اسابيعر ىذا األثر خالل القياس التتبعي بعد مرور استمرامدى ، و اإلنجاز األكاديمي
 .بجامعة الطائفكمية اآلداب  لدى طالب القياس البعدي

 البحح:أٍنية 

بعض  التدريب عمى لدور عممي دليل وتقديمإمكانية من  الحاليتنبع أىمية البحث  -
  .جامعةاللدى طالب  دافع اإلنجاز األكاديمي في التعمم وراء ما استراتيجيات
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 قائم عمى تدريبيبرنامج و  األكاديمي،دافع اإلنجاز  كمقياسيقدم البحث أدوات جديدة  -
 .الجامعة طالب مع تناسبتا لمتم إعدادى التعمموراء  ما بعض استراتيجيات

دافع  تؤدي إلى تحسينمكن أن التي يُ  التعممما وراء لستراتيجيات اال أفضل البحث عن -
 . الجامعةب لدى طال اإلنجاز األكاديمي

عند خاصًة و من نتائج البحث الحالي، أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة  استفادة إمكانية -
 .الجامعة لدى طالب دافع اإلنجاز األكاديميتيدف إلى تحسين  ةتدريبيلبرامج إعدادىم 

في  توصل إليياتم الالتي  نتائجال بناًء عمى التربوية الخروج بمجموعة من التوصيات -
؛ بالجامعة البكالوريوس برامج تطوير في تسيم بشكٍل فاعلقد  والتي ،حاليال البحث

البرامج  تطبيق من خالل دافع اإلنجاز األكاديمي تحسينل عممية محاولة وتكون بمثابة
  .التدريبية المختمفة

 مصطلحات البحح:

  Meta-learning Strategies التعله ءما وزااضرتاتيذيات 
جراءات آلية تعمم ُتعرف بأنيا - تتضمن مجموعة من المواقف التي يتعمم الطالب  ؛منظمة وا 

خطيط، ودورة االستقصاء، تمن خالليا باستخدام بعض االستراتيجيات التي تتمثل في ال
تم تدريب طالب المجموعة التجريبية عمييا يوخرائط المفاىيم، والخرائط العقمية والتي 

 حالي.البرنامج التدريبي في البحث الخالل جمسات 
 Academic Achievement Motivation :دافع اإلجناش األنادميي

عن  ةالقوة الداخمية التي تدفع الطالب نحو إنجاز الميام األكاديميبأنو  يمكن تعريفو
واالىتمام ، الثقة بالنجاح: ىي أبعادثالثة من خالل وذلك  تحقيقو لألىداف التعميمية طريق
والتي يتم قياسيا بمقياس دافع اإلنجاز األكاديمي الُمعد في  ،وتفضيل مواقف اإلنجاز ،بالتميز

 .البحث الحالي
نحو السعي لبذل مزيد من الجيد في األعمال التي فييا  الطالب ميلىي  :الثقة بالنجاح -

بأنيم سوف ينجحون في األعمال الموكمة إلييم التي تتناسب مع  الذاتية تحدى، وثقتيم
 .طموحاتيم المرتفعة

اتقان المعمومات واكتساب الميارات اإلبداعية لمواجية  عمى الطالبقدرة  :بالتميز االىتمام -
  الصعوبات المتعمقة بالمحتويات األكاديمية.
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مرتبطة بالمحتوى  تعميمية نشطةأابتكار إلى  الطالب ميل :قف اإلنجازامو تفضيل  -
المكمف  ألعمال والمياما من االنتياءوالحرص عمى  واالنتباه أثناء مواقف التعمم، ،التعميمي

 في التفوق األكاديمي. في وقتيا المحدد رغبةً  بيا
 البحح:ذلددات 

-الطائف بجامعة اآلداببكمية  عمم النفسقسم طالب من عينة يتحدد البحث الحالي ب
العام  في الفصل الدراسي األول من والمسجمين في المستوى األول العربية السعودية؛ المممكة

 دافع اإلنجازومقياس  ،التدريبي المعد  بالبرنامجكذلك كما يتحدد  ،ه7453/7442الجامعي 
 .األكاديمي

 :اإلطاز اليظسي

 التعله ءما وزا أوًلا:

ىو  لتعممأن ما وراء ا( ;Mylona 2016, 2016 Winters, 2011) من كلٌ  يرى
 بأنوعمم ما وراء التإلى  Eze et al (2015, 103) ويشير. "التعمم حول التعمم" عبارة عن

بحيث مفيوم ييتم أساًسا بتنمية الوعي الذاتي لدى الطالب في عممية التعمم وتطبيقيا 
 يصبحون أكثر فعالية في مواقف التعمم المختمفة. 

 ,Vilalta, Giraud-Carrier, Brazdil and Soares (2004)كل من  يذكرو 
 ىم، كما أنو يساعدميديةغير التقعمى حل المشكالت  الطالب أن ما وراء التعمم يساعد 31

كل وينظر  عمى التحكم في عممية التعمم واالستفادة من الخبرات السابقة في المواقف الجديدة.
 والتعمم مرتكزٌ  لمتدريس منيجٌ  عمى أنو ما وراء التعممإلى  Eze et al. (2015,103) من
الذي يخص الطالب  التعمم في والتحكم اإلدراك فكرة حول ، يدور(التنظيم ذاتي) الطالب عمى
امتالك  إلى الطالباحتياج  تتمخص فيما يمي:المفيوم عدة مبادئ  ىذا ويتضمن. ذاتو

 سباقين الذي يجعميم محافزلالطالب  وامتالكخالليا، التي يتعممون من  الكيفية المعرفة حول
 .تعمميم تنظيم عمى القدرة ى الطالبلديكون وأن  ،الطريقة بيذه أنفسيم إدارة في

 ،ما وراء التعمم استراتيجيات من بين خصاص أنWinters (2011, 91)  ٛفٚضٔ
  .يفٛذج نرُظٛى انرفكٛش انرأيهٙأَٓا 

 ,Callaghana and Baldocka (2015, 279) Knightc, Meyeraكما يرى 
 Mylona يذكرو أن تمك االستراتيجيات تمكن الطالب من بناء تمثيل ذاتي ألنفسيم. 
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لتحسين كفاءتيم أو  االطالب نحو إنجاز ميام التعمم والميل نحوى توجوأنيا  (36 ,2016)
بالتحكم في  ممما يسمح لي ،الطالبتزيد من وعي ثبات ذاتيم، كما أن تمك االستراتيجيات إ

  السابقة بالمعمومات الجديدة. والخبرات في ربط المعرفة أيضاً  تساىمو عممية التعمم، 
لدى  يالذات الوعي زيد من عمميةيستراتيجياتو وا التعمم وراء ما أن يتضح مما سبق

وذلك من خالل  ،وتعمميا وتطبيقيا عمى فيم المعمومات ةقدر ال الطالب والتي تجعل لدييم
دراكولمحتوى التعمم وقدرتو عمى التعمم،  الطالبأي أدراك  ؛التفكير في عممية التعمم ذاتيا  وا 

 .عمى أدائو األكاديمي فينعكس ذلك ثر فاعميةيصبح متعمًما أك لكياستخدام ىذه القدرة لكيفية 
 :التعله ءما وزا اضرتاتيذيات

 Planning Strategy التخطيطاضرتاتيذية  -1
وكيفية  في عممية التعمم، تحديد ما يجب القيام بويقوم الطالب في ىذه االستراتيجية ب

 العمل(اء بذلك )التخطيط أثن والقيام بو )التخطيط المسبق( وتعديل الخطط أثناء قيام
.(Jackson, 2004, (394 ى ير . وJonassen, (1988, 175)  أن استراتيجية

اإلعداد المسبق و  ،أىداف التعمم عمى أساس نواتج التعمم تحديدب التخطيط يقوم الطالب فييا
؛ تقديرالو "عمق" المعالجة المطموبة،   تحديد مستوىو   ،تنشيط مخططات الذاكرة ذات الصمةو 

 .جة المعموماتمعالبالتنبؤ أي 
  Inquiry Cycle Strategy  اضرتاتيذية دوزة االضتكصاء-5

التفكير التوليدي أن استراتيجية دورة االستقصاء تنمى  Winters (90 ,2011يرى )
تساعد في تحسين عممية لدى الطالب، وتساعد في تنظيم التفكير التأممي حول التعمم، كما 

 أن Smyrnaiou, Foteini and Kynigos (2012, 235) كل من يرىالتعمم. كما 
 أنشطتيم المختمفة، وتنمية المفاىيمتساعد الطالب في تعزيز  استراتيجية دورة االستقصاء

جراء المالحظات.و جديدة، السببية العالقات الاكتشاف و  لدييم يةالمنطق ح كل من أقتر قد و  ا 
White and Frederiksen (1998, 109) ورة االستقصاء خمس مراحل الستراتيجية د

وصف الخبرة السابقة لدى "الخبرة، ( 5التنبؤ ( 5 "تحديد السؤال بوضوح "السؤال، ( 7: ىي
عرض جدول و وصف كيفية استخدامو لمتنفيذ، و رسم تخطيطي خاص بالطالب، و ، "الطالب
 التطبيق.( 2 ةالنمذج( 4 "البيانات
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  Concept Mapping Strategy اضرتاتيذية خسائط املفاٍيه -5
 ةتوضيح تخطيطي أداة ُتعداستراتيجية خرائط المفاىيم  أن Gray (2014, 162) ذكري
وتتضمن ىذه  .ما موضوع حول اوعالقاتي األساسية المفاىيم تنظيممن  الطالب تمكن

 شكل في الخريطة وسط أو أعمى في العام البدء بالموضوع( 7االستراتيجية ست خطوات ىي: 
 الواحد االتجاه ذات األسيمب الصمة ذات بالمفاىيم العام الموضوع ربطو ( 5 واحد بيضاوي
 المفاىيم ربط في االستمرار( 5المقدمة  األساسية المفاىيم مصطمحات قائمة باستخدام
( 4المقدمة  األساسية المفاىيم مصطمحات جميع تستخدم حتى بينيا الروابط وتحديد باألسيم

 خريطة لتكوين المقدمة الرئيسية فاىيمالم قائمة في المصطمحات وفقط الكل يتم استخدم
 تكوين عند فقط واحدة مرة المفيوم مصطمح مايتم استخد( 2بالطالب  الخاصة المفاىيم
 فيما العالقات إلظيار المفاىيم بين األسيم كل فوق وصفية عبارات يتم كتابة( 0الخريطة 

 بينيا.
  Strategy   Mind Mapping اضرتاتيذية اخلسائط العكلية -4

أن استراتيجية  Ayal, Kusuma, Sabandar and Dahlan (2016,53)كر يذ
الخرائط العقمية تساعد الطالب في عممية التعمم، وتخزين المعمومات، كما تساعدىم عمى فيم 
الموضوعات بسيولة من خالل بناء خرائط أو رسوم بيانية، وتشجعيم عمى التعبير عن آرائيم 

 وىو بمثابة ؛حول الموضوع ة أربع خطوات ىي: نظرة عامةاالستراتيجيتتضمن ىذه و بحرية. 
 ،عرض المعمومات ومراجعتيا مبكراً و  ،عممية التعمم أثناء بدايةو  خالللو مراجعة شاممة 

 تدريسيا تم التي عمى شكل ممخص لممواد لمموضوع، والمراجعةالرؤية والمراجعة المتعمقة و 
  الطالب. بيا يتحكم متذكرل ةميم صيغةب والمفاىيم المعمومات عمى والتأكيد
 الطالب تنمى التفكير لدى التعمم ما وراء استراتيجياتمما سبق أن  ستخمصيُ و 

يكونوا عمى وعى لكي  عممية التعمموتساعدىم في تخطيط وتحديد أىدافيم المستقبمية، وتنظيم 
في المتمثمة  ؛وذلك من خالل استخدام تمك االستراتيجيات سياق محتوى التعممبأعمق 
اىتمام البحوث  كما يتضح، والخرائط العقمية ،وخرائط المفاىيم ،دورة االستقصاء ،التخطيط
التعمم أو فعالية البرامج التدريبية أو التدريب عمى بعض استراتيجيات ما وراء بالسابقة 

ما وراء التعمم يحسن األخرى وأن  التابعة في بعض المتغيرات استخدام بعض االستراتيجيات
توصمت النتائج إلى إمكانية التنبؤ  وقد .المناقشات التأممية والكتابة االبتكاريةتوى من مس
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كما في  من خالل التدريب عمى ما وراء التعمم بأداء الطالب األكاديمي لدى طالب الجامعة
فعالية إلى نتائج ال بعض وأشارت ؛ ,Owens and Clark (2004) Nortonبحث 

كما في  التحصيل العممي وتعمم مفاىيم المحاسبة في تحسينالمفاىيم استراتيجية خرائط 
 Jibrin and)وفى تحسين اإلنجاز األكاديمي كما في بحث كل من ؛  Chiou (2008)بحث

Zayum, 2012; Cheema and Mirza, 2013)وتوصمت نتائج بحث ؛Eze et al. 
كاديمي في مواد إلى فعالية طريقة تدريس ما وراء التعمم في تحسين األداء األ  (2015)

 ؛Ward, Connolly and Meyer (2015)توصمت نتائج بحث كما التقنية لدى الطالب،
إلى فعالية أنشطة ما وراء التعمم في تحفيز الطالب عمى البحث عن المعمومات والمعارف 

 Van Keer (2016)بحث توصمت نتائج و ، السابقة بطريقة غير مقصودة وزيادة وعييم
Merchie and لى أن استراتيجية الخرائط العقمية أدت إلى تحسين مستوى تالميذ  إ ؛

 ,Colthorpe, Sharifirad  توصمت نتائج بحثو المرحمة االبتدائية في تعمم النصوص، 
Ainscough, Anderson, and Zimbardi (2018)  التعمم  ما وراء أن ميام إلى؛

 -Turan توصمت نتائج بحثو  طبية.طالب كمية العموم ال ليا تأثير إيجابي عمى تعمم كان
Oluk and Ekmekci, (2018)  فيوم إلى فعالية استراتيجية خرائط المفاىيم في تعمم م؛

 .تحميل الجاذبية
 :األنادميي دافع اإلجناش ثاىًيا:

دافعع   (Ewing 2001; Steinmeyer, 2003; Binder, 2015) معنكعل  يعرى
 المختمفعة في المجاالت األكاديميعة قدرة داخمية تحفز الطالب عمى التميز ىواإلنجاز األكاديمي 

نجعاز إل  السععي نحعو ذا الحافزكما يوجيو ى ؛وذلك من خالل قيامو بأعمال جيدة في أي موقف
 ,Sarouniكعععل معععن كمعععا يععععرف تحقيعععق الكفعععاءات األكاديميعععة. ؤدى إلعععىالتعععي تععع الميعععام

Jenaabadi, and Pourghaz (2016, 128)  بأنععو قععدرة دافععع اإلنجععاز األكععاديمي
   .التعمم واإلنجازنحو  يمسموك الطالب عمى توجيو

دافعع اإلنجعاز األكعاديمي  لعىإ Agrawal and Teotia (2015, 27) كعل معن ويشعير
ىععو اآلليععة الرئيسععة التععي يتعععرف الطععالب مععن خالليععا عمععى مععواىبيم وقععدراتيم وكفععاءاتيم التععي 

 .ةتشكل جزءًا ميمًا من تطوير طموحاتيم المستقبمي

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Ekmekci,+G/$N?accountid=142908
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Mizuno, Tanaka, Ishii, Tanabe, Onoe, Sadato and Watanabe 
(2008) رويذك   

 األكعاديميواألداء  في تحسين جعودة العتعمم والتكيعف النفسعي اإلنجاز األكاديمي يساىمأن دافع 
 دافععع اإلنجععاز األكععاديمي أن Saki and Nadari (2018, 325) يشععيرو  .لععدى الطععالب

االسعتمرار  وتحديد األولويعات وفيعم المعمومعات معن خعالل تحمل المسؤولية يساعد الطالب عمى
 الميعععام تعععي بعععدورىا تعععؤدى إلعععى إكمعععالوتنظعععيم األنشعععطة التعميميعععة وال فعععي المشعععاركة النشعععطة

أن خصععععائص دافععععع اإلنجععععاز  Pakma (2009,5)ويععععذكر  الععععتعمم.فععععي عمميععععة  المطموبععععة
 وضععبط المثععابرة، والتخطععيط المسععتقبمي، والتكيععف مععع الظععروف الجديععدة، فععي األكععاديمي تتمثععل

 تحمععلو  الشخصععية، والمسععؤولية والتععأني فععي إصععدار األحكععام، الععنفس فععي المواقععف االنفعاليععة،
وابتكععار األنشععطة المختمفععة، كمععا أنععو يسععاعد فععي وضععع  الطمععوح، مسععتوى المخععاطر، وارتفععاع

 .أىدافًا ترتبط بالمينة
مساعدة الطالب عمى تحديد  فياإلنجاز األكاديمي دافع ستنتج مما سبق أىمية ويُ 

إنجاز مى ع وعمى التكيف مع المواقف الجديدة التي تواجييم، وتحفيزىم أىدافيم المستقبمية،
 اإلبداعية عمى المشاركة ىم، كما أنو يساعدالمقررةبالمحتويات  المتعمقة الميام األكاديمية

 .لتحقيق التفوق األكاديمي النشطة في عممية التعمم باستمرار
 :خصائص الطالب ذوي دافع اإلجناش األنادميي املستفع

يرغبععون فععي اتقععان  أن الطععالب ذوي دافععع اإلنجععاز األكععاديمي Ross (1999,4) يععذكر
الميععارات والمعمومععات، ويفضععمون الميععام الصعععبة واألعمععال التععي توصععف بالتحععدي، ولعععدييم 

يعععرى كمعععا فضعععول، ويعتمعععدون عمعععى ذاتيعععم فعععي العععتعمم، ولعععدييم اسعععتقاللية فعععي اتخعععاذ القعععرار. 
Gardner (2003,14)  باألنشععطة  ويبععدون اىتماًمععا ؛نيمتحمسععيكونععون ىععؤالء الطععالب أن

ويتمسععكون بإنجععاز  والعمععل الجععاد، والشعععور بالثقععة بععالنفس، وااللتععزام بععأداء الميععام،الصعععبة، 
 .بشكل جيدالظروف الصعبة  الميام في
صعفات بععدة يتصفون  مرتفعدافع إنجاز أكاديمي مما سبق أن الطالب الذين لدييم  يتضح

، ويعتمععدون يفضعمون األعمعال التعي تتصعف بالتحعدي ، حيعث أنيععمأقعرانيم اآلخعرينععن  تميعزىم
ولعدييم القعدرة عمعى  عمى أنفسعيم فعي أدائيعم لألعمعال المعقعدة وانجازىعا فعي الظعروف الصععبة،

   اتخاذ القرارات الصائبة في المواقف المختمفة.
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 أبعاد دافع اإلجناش األنادميي: 

األكاديمي يتضمن دافع اإلنجاز أن عمى ( 5221 ،ة؛ خميف7333، )الشعراوييتفق كل من 
  بالنجاح، واالىتمام بالتميز، وتفضيل مواقف اإلنجاز. الثقةد ىي ثالثة أبعا

، وىو أحد األكاديمى ُيعد مؤشرًا لمستقبل الطالب دافع اإلنجاز األكاديمي أنويتضح مما سبق 
األىداف التي يسعى الطالب لتحقيقيا من خالل تمك األبعاد التي تساىم في إنجاز الميام 

 . وقيم العممياألكاديمية التي تؤدى إلى تف
وقد الحظ الباحث الحالي اىتمام البحوث السابقة بتنمية أو تحسين دافع اإلنجاز األكاديمي 

البرامج التدريبية المختمفة  تنمية أو ،بعضيا والتدريب عمىمن خالل استخدام االستراتيجيات 
إلى تفوق الذي أشار  Aladag (2010)ورد في بحث  كما التدريسية، األساليبأو 
نظم المعمومات الجغرافية عمى المجموعة الضابطة التي  تاستخدمالتي لمجموعة التجريبية ا

 .استخدمت الطريقة التقميدية في اإلنجاز والدافع األكاديمي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية
إلى فعالية أسموب التعمم النشط في  Soltanzadeh et al. (2013)نتائج بحث  كشفتو 

إلى  Soleymanpour (2014)كشفت نتائج بحث كما  .نجاز األكاديميتحسين دافع اإل 
فعالية أنموذج التدريس اإلبداعي في تحسين اإلنجاز األكاديمي والدافع لدى تالميذ المرحمة 

إلى فعالية التعمم القائم عمى حل المشكالت  Chan (2014)وأشارت نتائج بحث  .االبتدائية
أظيرت نتائج  . من ناحية أخرىدى طالب المجموعة التجريبيةفي اإلنجاز األكاديمي والدافع ل

إلى أن القصص الرقمية كان ليا تأثير إيجابي عمى   and Yurt  (2017) Aktas بحث 
لتجريبية مقارنة اإلنجاز األكاديمي والدافعية واالحتفاظ بالمعمومات لدى طالب المجموعة ا

 Kanani et al. (2017)توصمت نتائج بحث و  .تركياببالمجموعة الضابطة بكمية التربية 
فعالية التدريب عمى مراقبة الذات في دافع اإلنجاز لدى التالميذ الذين يعانون من عسر  إلى

 Kaur and Sankhian كل من توصمت نتائج بحثو  .القراءة في المرحمة االبتدائية
إلى فعالية الطريقة القائمة عمى األنشطة في تحسين دافع اإلنجاز األكاديمي في  (2017)

 Alsancak and كل أظيرت نتائج بحثو  .مادة الرياضيات لدى طالب المدارس الثانوية
Ozdemir (2018) أنموذج الفصل الدراسي المعكوس  فعاليةFlipped Classroom 

Model دافع واالحتفاظ لدى طالب الجامعة.في تحسين اإلنجاز األكاديمي وال  

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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 النظري اإلطاراستفاد من البحوث السابقة في إعداد وبناء الحالي  الباحثويمكن القول بأن 
 Alton, (2016)في بحث تي وردتال واالستراتيجيات التي ترتبط بيا التعممبما وراء  الخاص

 ;Soltanzadeh, et al. 2013) كل من الوارد في بحث األكاديميدافع اإلنجاز  وفي، 
Kaur and Sankhian, 2017)  لكل شامل النظري اإلطاركون ي، وذلك من أجل أن 

 Eze et al. 2015; Saki) بحثياستفاد بصفة خاصة من كما  .البحث الحالي عناصر
and Nadari, 2018) .،البحوث السابقة في  معن بعض االستفادة تم من ناحية أخرى

 .Ward et al) :مثلالبحث الحالي،  في ل الجمسات التدريبيةالبرنامج من خال إعداد 
2015; Alton, 2016; Mylona 2016, Colthorpe et al. 2018) 

 الطابكة:احلالي مً البحوخ البحح  موقع

 فعاليةل وتناول أسموب في التي تم عرضيا البحوث السابقة عنالحالي  البحث يختمف-7
 األكاديمي دافع اإلنجاز في التعمموراء  ما تيجياتبعض استرا قائم عمى تدريبيبرنامج 

 .جامعة الطائف لدى طالب
من حيث المستقل والتابع عن البحوث السابقة  ينمتغير لم وفي تناول ختمفي الحالي البحث-5

  إلطار النظري. ل اعرضي
 يالتدريببرنامج والالحالي مع معظم البحوث السابقة في العينة واألدوات  البحث يختمف-5

من بعض البحوث  ة الباحثرغم استفاد ،التعمموراء  ما بعض استراتيجياتقائم عمى ال
 .Mylona (2016)بحث  مثل ؛دالمعَ السابقة في بناء البرنامج 

 البحح:فسوض 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتعب درجعات طعالب المجمعوعتين التجريبيعة  -
لصعالح طعالب المجموععة  األكعاديمي فعع اإلنجعازدامقيعاس لوالضابطة فعي القيعاس البععدي 

 .التجريبية
التجريبيععة  ةتوجعد فعروق ذات داللعة إحصععائية بعين متوسعطي رتعب درجععات طعالب المجموعع -

 .القياس البعديلصالح  األكاديمي دافع اإلنجازمقياس ل البعديو  ين القبميفي القياس
الب المجموععة التجريبيعة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات طع -

 .األكاديمي دافع اإلنجازمقياس ل في القياسين البعدي والتتبعي
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 إدساءات البحح:

  البحح:امليَر املطتخدو يف 

ينتمي البحث الحالي إلى فئة البحوث شبو التجريبية التي تيدف إلى بحث أثر متغير 
 التعمموراء  ما استراتيجيات بعض قائم عمى تدريبيبرنامج تجريبي )المتغير المستقل( وىو 

 . األكاديمي دافع اإلنجاز)المتغير التابع( ويتمثل في  في
 البحح:دلتنع 

 اآلداببكمية  قسم عمم النفس المستوى األول من تكون مجتمع البحث من جميع طالب
 ىع،7453/7442بجامعة الطائف، والمسجمين في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 .( طالًبا27عددىم )والبالغ 
  االضتطالعية:العيية أوًلا: 

 المستوى األول ( طالًبا من طالب20تم اختيار عينة استطالعية لمبحث بمغ قواميا )
من  األولفي الفصل الدراسي  المسجمين قسم المغة العربية بكمية اآلداب بجامعة الطائفب

( شيرًا، 552.0لزمنية )ه، وقد بمغ متوسط أعمارىم ا 7442/  7453العام الجامعي 
 ( شيًرا.5.5بانحراف معياري )

 العيية األضاضية: ثاىًيا:

 عمم النفسبقسم  المستوى األول ( طالًبا من طالب71عينة أساسية قواميا )اختيار تم 
، وىم الذين تقع األكاديمي دافع اإلنجاز مستوى منخفضين فيبجامعة الطائف بكمية اآلداب 
ىذه ، وقد روعي عند اختيار دافع اإلنجاز األكاديميمقياس  عمى ألدنىا يرباعإل درجاتيم في ا

، وقد تم ذلك االختيار في ةتوى األكاديمي لمعينة االستطالعيأن يكونوا من نفس المس العينة
ىع، وبمغ متوسط األعمار الزمنية 7453/7442من العام الدراسي  االولالفصل الدراسي 

( شيرًا ، وتم تقسيم العينة 7.2يًرا، بانحراف معياري )( ش551.7لعينة البحث األساسية )
 ( طالب.2، واألخرى ضابطة )طالب( 3إلى مجموعتين إحداىما تجريبية )
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 :التهافؤ بني اجملنوعتني التذسيبية والضابطة ثالًجا:

في بعض المتغيرات  حرص الباحث عمى التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة
التدريبي القائم عمى بعض استراتيجيات ما  )البرنامجمع المتغير المستقل التي قد تتداخل 

  .وراء التعمم( في تأثيره عمى المتغير التابع )دافع اإلنجاز األكاديمي(
 لمعمر حتى ال يكون كما تم حساب التكافؤ بين طالب المجموعتين التجريبية والضابطة

( يوضح 7والجدول ) ،في المعالجة التجريبية أثر وأبعاده دافع اإلنجاز األكاديميو الزمني 
  .ذلك

 نًرٕعطٙ سذة دسخاخ طالب انًدًٕػرٍٛ  "U( َرائح حغاب لًٛح "1خذٔل )

 ٔأتؼادِ ٔدافغ اإلَداص األكادًٚٙانؼًش انضيُٙ  فٙانردشٚثٛح ٔانضاتطح 

 
 انًرغٛشاخ 

انًدًٕػح 
 انردشٚثٛح 
 = ٌ9 

انًدًٕػح 
 انضاتطح 
 = ٌ8 U Z انذالنح 

ٕعظ ير
 انشذة

يدًٕع 
 انشذة

يرٕعظ 
 انشذة

يدًٕع 
 انشذة

غٛش  1.001 18.77 00.77 17.00 20.77 0.77 انؼًش انضيُٙ
د دانح

ي
يو

اد
ألك

 ا
ز
جا

إلن
 ا
فع

ا
 

غٛش  1.101 00.177 27.17 0.12 90.17 17.08 انثمح تانُداذ
 دانح

غٛش  7.808 00.177 20.17 0.90 89.17 9.90 االْرًاو تانرًٛض
ذفضٛم يٕالف         دانح

 اإلَداص
غٛش  1.101 00.177 29.17 0.00 80.17 17.00

 دانح
غٛش  7.082 01.77 20.77 8.08 82.77 9.12 انذسخح انكهٛح

 دانح
بين متوسطي رتب أنو ال توجد فروق دالة إحصائًيا ( 7) السابق الجدوليتضح من 

والمتمثمة في العمر البحث عمى جميع متغيرات  درجات المجموعتين التجريبية والضابطة
يدل  مما ،عمى البرنامج التدريب قبلدافع اإلنجاز األكاديمي  مقياسو والدرجة الكمية  الزمني
 .بين المجموعتين التجريبية والضابطة وجود تكافؤ عمى
   البحح:: أدوات ازابًع

  )إعداد الباحح( األنادميي دافع اإلجناش( مكياس 1) 

 طععالب لععدىدافععع اإلنجععاز األكععاديمي  د مسععتوىتحديعع :المقيععاس اليععدف مععن
   .الجامعة



 ...............التعلم في دافع اإلنجاز األكاديمي فعالية برنامج تدريبي قائم على بعض استراتيجيات ما وراء 

 - 221 - 

ىذا المقياس تم االستفادة من المقاييس إلعداد : لممقياساألساس النظري 
 خصائصحدد ي الذى النظري طارإلالبحوث السابقة وابعض المتضمنة في 

 ,Pakma) كل من بحث مثل المرتفع دافع اإلنجاز األكاديميذوي  الطالب

2009; Agrawal and Teotia, 2015; Saki and Nadari, 2018  ،
وصياغة العبارات  ،أبعادهوذلك لتحديد ( 5221؛ خميفو، 7333الشعراوى، 

 .المتضمنة في كل ُبعد
   :وصف املكياس

 تقيس ثالثة إبعاد لدافع اإلنجاز ( عبارة55) يتكون المقياس في صورتو النيائية من
وأمام كل عبارة  وتفضيل مواقف اإلنجاز، ام بالتميزالثقة بالنجاح واالىتم: ىياألكاديمي 

(، ويكون عمى الطالب اختيار اإلجابة أبدا-نادًرا –أحياًنا -غالباً  –)دائًما  تخمسة اختيارا
  .المناسبة لو

 ٔانًؤششاخ انذانح ػهٛٓا األكادًٚٙ دافغ اإلَداصيمٛاط  ( أتؼاد0خذٔل )

 أسلاو انؼثاساخ انؼثاساخ انثؼذ

 يزاكشج دسٔعٙ أالً تأٔل ٚغاػذَٙ ػهٗ انُداذ. - ُداذانثمح تان
نرغهة ػهٗ صؼٕتح تؼض  انًمضشساخ ا نذٖ انمذسج ػهٗ -

 نهٕصٕل إنٗ انُداذ.
 أشؼش أٌ يٕاػٛذ االخرثاساخ ال ذغاػذَٙ ػهٗ انُداذ. -
 أثك تمذساذٙ ػهٗ انُداذ. -
 أعؼٗ نرحمٛك انرفٕق فٙ دساعرٙ اندايؼٛح. -
رضضضٙ ذطضضضشذ فضضضٙ تاإلخاتضضضح ػهضضضٗ األعضضض هح ان اْرًضضضايٙ -

 انًحاضشج ٚغاػذَٙ ػهٗ انُداذ.
 أٔيٍ تأٌ انحع ْٕ أعاط انُداذ فٙ اندايؼح. -
 حرضضٗ احضضافع ػهضضٗاْضضرى تاعضضرزكاس دسٔعضضٙ أٔالً تضضأٔل  -
 رفٕق ػهٗ صيالئٙ.ان
 اَرظش ظٕٓس َرٛدرٙ نًؼشفح يذٖ ذحمٛك أْذافٙ. -
  ٚحمك نٙ انُداذ. انًحاضشاخاْرًايٙ تحضٕس  -
مضضضذج يضضضٍ أعضضضرار٘ اطهضضضة إػضضضادج شضضضشذ األخضضضضا  انًؼ -

 ٚغاػذَٙ ػهٗ انُداذ. 

1 ،2 ،10 ،

10 ،18 ،00، 

00، 02 ،09 ،

00،01       

االْرًاو 

 تانرًٛض

  انطالتٛح.أعؼٗ نهًشاسكح فٙ األَشطح  -
أحة انرؼشف ػهٗ انًؼهٕيضاخ اإلثشائٛضح فضٙ انًمضشساخ  -

 انذساعٛح.
  عشٚؼاً.أسغة فٙ اَرٓا  ٔلد انًحاضشاخ  -
 أحذد أْذافٙ انًغرمثهٛح. -
 رى ترؼهى انًؼهٕياخ اندذٚذج فٙ يدال ذخصصٙ.اْ -
 ألٕو ترحضٛش يحاضشاذٙ ٕٚيٛاً. -
أشضضضضضاسن أعضضضضضاذزذٙ فضضضضضٙ انًُالشضضضضضح ٔانحضضضضضٕاس أثُضضضضضا   -

 انًحاضشج
 أكٌٕ عؼٛذاً ػُذيا أفٕص ػهٗ صيالئٙ فٙ انًغاتماخ. -
       أْرى تفٓى انذسٔط انًمشسج. -

0 ،1 ،0، 9، 

11 ،10 ،11 ،

10 ،19 ،01 

 ،00  
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 أسلاو انؼثاساخ انؼثاساخ انثؼذ

أثضضضك فضضضٙ لضضضذسذٙ ػهضضضٗ ذحمٛضضضك انرًٛضضضض فضضضٙ انذساعضضضح  -
 اندايؼٛح.

 إنٗ أعرار٘ أثُا  انًحاضشج. أَرثّ -

ذفضٛم 

يٕالف 

 اإلَداص

اذغهضضة ػهضضٗ انصضضؼٕتاخ انرضضٙ ذضضٕاخُٓٗ فضضٙ دساعضضرٙ  -
 اندايؼٛح.

 انرضو تدذٔل يٕاػٛذ انًزاكشج. -
 أسكض أَرثاْٗ أثُا  ششذ انًحاضشاخ. -
 اْرى تحضٕس انًحاضشاخ يثكشاً. -
 خؼح دسٔعٙ يثكشاً.ايشأٔاظة ػهٗ االَرٓا  يٍ  -
 ٚصؼة ػهٗ حضٕس خًٛغ انًحاضشاخ ٕٚيٛاً. -
 .أضغ خذٔالً نًشاخؼح يحاضشاذٙ -
اَضضضالم صيالئضضضٙ فًٛضضضا ٚخضضضج انذساعضضضح اندايؼٛضضضح فضضضٙ  -

 أٔلاخ انفشاؽ.
ألٕو تحم ًَارج االيرحاَضاخ انغضاتمح ندًٛضغ يمشساذضٙ  -

 انذساعٛح.
 اذُافظ يغ صيالئٙ ػهٗ انرفٕق انذساعٙ. -
ؼهٕيضضضضضاخ انًًٓضضضضضح أثُضضضضضا  أحضضضضضش  ػهضضضضضٗ كراتضضضضضح انً -

 .انًحاضشاخ

0 ،0 ،8 ،17 ،

12 ،07 ،01 ،

07،08،00 

00 

  الدزدات:تكديس 

( 7=  أبداً  ،5نادًرا =  ،5=  أحياًنا 4=غالباً  ،2ا = دائمً ) يميالدرجات كما  تقديريتم 
ما عدا عبارتين  ،إيجابية العباراتجميع ن إحيث  ،كل عبارة من عبارات المقياسلبالنسبة 
وتدل الدرجة  ،( درجة702) ىيلممقياس أي أن النياية العظمى  52، 1ين ىما سالبت

  .والعكس صحيح ،األكاديمي دافع اإلنجازالمرتفعة عمى ارتفاع مستوى 
 للنكياس:اخلصائص الطيهومرتية 

 الصدم:-1

تسععة محكمعين عمعى  فعي صعورتو األوليعة ععرض المقيعاسبقعام الباحعث  احملهنني: صدم-أ 
المنعاىج وطعرق التعدريس التربيعة الخاصعة و  وقسعميبكميعة اآلداب عمعم العنفس سم قمن أساتذة 
 كعل عبعارة ضعوحو و  مالءمعة إبعداء العرأي حعول يمطمعب معن حيعث ،جامععة الطعائف بكمية التربيعة

يوضح النسعب المئويعة التفعاق السعادة المحكمعين عمعى  التاليوالجدول  ،لتحقيق ىدف المقياس
 :المقياس عباراتمن  عبارةكل 



 ...............التعلم في دافع اإلنجاز األكاديمي فعالية برنامج تدريبي قائم على بعض استراتيجيات ما وراء 

 - 223 - 

  األكادًٚٙ دافغ اإلَداص( اذفاق انًحكًٍٛ ػهٗ ػثاساخ يمٛاط 0خذٔل )

سلى 

 انؼثاسج

َغثح 

 االذفاق

سلى 

 انؼثاسج

َغثح 

 االذفاق

سلى 

 انؼثاسج

َغثح 

 االذفاق

سلى 

 انؼثاسج

َغثح 

 االذفاق

سلى 

 انؼثاسج

َغثح 

 االذفاق

1 177% 8 177% 11 88.8% 00 88.8% 09 88.8% 

0 177% 9 177% 12 177% 00 177% 07 177% 

0 88.8% 17 88.8% 10 177% 00 177% 01 177% 

0 177% 11 177% 18 88.8% 01 177% 00 177% 

1 177% 10 177% 19 88.8% 02 177% 00 177% 

2 88.8% 10 177% 07 177% 00 88.8%   

0 88.8% 10 177% 01 177% 08 88.8%   

 عباراتادة المحكمين عمى أن نسب اتفاق الس (5) السابق يتضح من الجدول
 ىذا ( % مما يشير إلى أن722 –22.2تراوحت ما بين ) األكاديمي دافع اإلنجازمقياس 

تعديل  ىي إليياالتي أشاروا  ديالتوكانت أىم التعالمقياس يتمتع بدرجة مناسبة من الصدق، 
ضافة ،األكاديمي دافع اإلنجازصياغة بعض عبارات المقياس لتعبر عن مؤشرات   عبارتين وا 

ىما اتنافس مع زمالئي عمى التفوق الدراسي، وأحرص عمى  تفضيل مواقف اإلنجازعمى بعد 
أنتبو إلى أستاذي أثناء  الثقة بالنجاح، وُبعد ،ةكتابة المعمومات الميمة أثناء المحاضر 

مرة أخرى  عرض المقياستم و  بالتميز،عد االىتمام وحذف بعض العبارات عمى بُ  المحاضرة.
 .بعد إجراء التعديالت المطموبة وأفاد جميع المحكمين بصدق المقياس لمحكمينعمى ا

 االتطام الداخلي: -

دافع اإلنجاز مقياس  فىالواحدة  العبارةتم حساب معامل االرتباط بين درجة و 
تنتمي إليو، كما تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل بعد  الذيودرجة البعد  األكاديمي
بمغ  التي يةالبحث االستطالع طالب عينةمن خالل تطبيق المقياس عمى  ة وذلكالكميوالدرجة 

  يوضح ذلك. (4)جدول ، و من طالب قسم المغة العربية( طالبًا 20عدد أفرادىا )
 ( يؼايالخ االذغاق انذاخهٗ تٍٛ انذسخح انكهٛح نهًمٛاط ٔدسخح كم تؼذ0خذٔل )

 يؼايم انثثاخ انؼثاساخػذد  أتؼاد انًمٛاط

 7.00 11 نثمح تانُداذا

 7.29 11 االْرًاو تانرًٛض

 7.08 11 ذفضٛم يٕالف اإلَداص

مقيععاس دافععع  وكععذلك عععن طريععق حسععاب معععامالت االرتبععاط بععين درجععة كععل بعععد مععن أبعععاد
 .يوضح ذلك التاليوالجدول  ،عبارتوو  اإلنجاز األكاديمي
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 ٛاط ٔدسخاخ ػثاساذّ( يؼايالخ االسذثاط تٍٛ دسخح كم تؼذ يٍ أتؼاد انًم1خذٔل )

ذفضٛم يٕالف  االْرًاو تانرًٛض انثمح تانُداذ

 اإلَداص
1 7.29 0 7.20 0 7.07 

2 7.01 1 7.20 0 7.01 

10 7.28 0 7.20 8 7.29 

10 7.20 9 7.21 17 7.21 

18 7.07 11 7.20 12 7.29 

00 7.01 10 7.21 07 7.20 

00 7.29 11 7.07 01 7.20 

02 7.20 10 7.28 00 7.20 

09 7.29 19 7.29 08 7.21 

01 7.01 01 7.22 07 7.21 

00 7.28 00 7.20 00 7.01 

تنتمعي  العذيلبععد اودرجعة  العبعارة( أن مععامالت االرتبعاط بعين درجعة 2يتضح معن الجعدول )
ممعا يشعير  ،إحصعائياً  ، وكذلك بين درجة البعد والدرجعة الكميعة لممقيعاس أن كعل منيمعا دالعةإليو
مكانيةصدق ال إلى  .من خاللوالثقة في النتائج التي يمكن التوصل إلييا  مقياس وا 

 :الجبات-2

عمععى   أسععبوعيناالختبععار بفاصععل زمنععي  تطبيععق قععام الباحععث بحسععاب الثبععات بطريقععة إعععادة
(، 2.02) "الثقععة بالنجععاحلبعععد "  ( وبمغععت قيمععة معامععل الثبععات20 ) ن = االسععتطالعيةعينععة ال

ولمدرجععة الكميععة  ،(2.17" )تفضععيل مواقععف اإلنجععازولبعععد " ،(2.03" )ز االىتمععام بععالتميولبعععد" 
ويعدعو إلعى الثقعة فعي النتعائج  ممقيعاسل مناسعبمما يدل عمى ثبات ، مرتفعةوىى قيم ( 2.15)

، كمعععا تعععم حسعععاب ثبعععات  المقيعععاس معععن خعععالل اسعععتخدام معامعععل التعععي يمكعععن التوصعععل إلييعععا
كميعة لممقيععاس، فكانعت قيمعة معامعل ألفاكرونبعاخ عمععى الفرعيعة والدرجعة ال لألبععاد ، ألفاكرونبعاخ

تفضععيل مواقععف اإلنجععاز (، وبعععد 2.12)االىتمععام بععالتميز  (، وبعععد2.03)الثقععة بالنجععاح  بعععد
(، ويشععير ذلععك إلععى ثبععات 2.14(، وكانععت قيمععة معامععل ألفاكرونبععاخ لمدرجععة الكميععة ) 2.03)

 مناسب لممقياس. 
  (الباحثإعداد ) التعمموراء ما  بعض استراتيجيات القائم عمى التدريبي( البرنامج 5) 

 للربىامر:اهلدف العاو 

عقعب التعدريب عمعى البرنعامج  الجامععةلعدى طعالب  األكعاديمي دافع اإلنجعاز مستوى تحسين
 .التعمم وراء ما بعض استراتيجيات القائم عمى التدريبي
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 األٍداف الفسعية للربىامر:

 :  يكون الطالب قادرًا عمىأن البرنامج  عمى بعد انتياء التدريبُيتوقع    
 .  مختمف المواقف التعميمية فيجدارة ب التعممما وراء  استراتيجيات بعض ماستخدا -

وخعرائط المفعاىيم والخعرائط  ودورة االستقصعاء التخطعيط) ستراتيجياتالا ىذه بعض قيطبت -
 .المختمفة التعمم مواقف في( العقمية

 :لربىامرا خطوات بياء

وفععى إطععار  البحععث،، فععي ضععوء اليععدف العععام مععن التععدريبي البرنععامجلباحععث بإعععداد قععام ا
ودور كعل  ،الحعالي وخصائصعيا البحثفي  استراتيجيات ما وراء التعمم لبعض التعريف اإلجرائي

 أبحعاثكمعا ورد فعي والكتابعات النظريعة فعي ىعذا المجعال  البحوثبناء عمى  الطالبو  الباحثمن 
 ;Jonassen, 1988; White and Frederiksen, 1998; Winters, 2011) كعل معن

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

Mylona, 2016).   
 الربىامر:دلطات 

 ىما:نوعين من الجمسات  عمىالبرنامج  اشتمل
  
بمعمومات ة التجريبية طالب المجموعمداد إالجمسات إلى  ىذه ىدفت اإلعالمية:: اجللطات (1)

 وذلك ،(اإلنجاز األكاديمي دافع- التعمم ءما ورااستراتيجيات ) الحالي متغيرات البحثب متعمقة
من المتوقع  داءاألو ، كل طالبل مةوكَ المُ  بالميام وتعريفيم ،عمى البرنامج تييئتيم لمتدريبل

 .واحد اأسبوعً  اتنفيذىمستغرق ا بواقع ساعة لكل جمسة ينجمست وتم ذلك في، الطالب
 

 ما بعض استراتيجيات عمى الطالب تدريبالجمسات إلى  ىذه ىدفت التيفيرية:: اجللطات (2)
عمم قسم المستوى األول من طالب ل عمم نفس النمومن خالل محتوى مقرر  التعمم وراء

 وصوالً  اإلعالميةوتطبيق ما تم تعممو خالل الجمسات ، بجامعة الطائف النفس بكمية اآلداب
 ،المجموعة التجريبية طالب لدى دافع اإلنجاز األكاديميىدف التدريب وىو تحسين إلى 

 ،ابيعأس تسع لمدة أسبوعًياتين بواقع جمسجمسة  ثمانية عشرالجمسات التنفيذية  وتضمنت
تدريب الطالب عمى  التنفيذيةمن خالل الجمسات وتم  .ن دقيقةيست جمسة واستغرق زمن كل

 .التعمموراء  ما ياتبعض استراتيج تطبيق
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 اجللطات:الفييات املتبعة يف تيفير  -

 المنزلي. الواجب- المناقشة-الذىني العصف- المحاضرة

 :التدزييبمهوىات الربىامر  -

 ٌوخصائصيا،  ،التعممما وراء  بعض استراتيجيات عمى ىذا المكون يركز املعسيف: املهو
كل من الباحث والطالب في ضوء االستراتيجيات التي تم التدريب واألدوار المنوطة ب

 األكاديمي اإلنجازدافع أبعاد عمى  المكونىذا حتوى ا، كما عمييا في جميع الجمسات
 . لدى الطالب تحسينووأىميتو وكيفية 

 ٌمحتوىتتعمق ب تدريبية تعميمية أنشطة تقديم عمىالمكون  يركز ىذا املَازى: املهو 
من خالل بعض  يياالتدريب عموالتي تم  لممجموعة التجريبيةنفس النمو مقرر عمم 
 .لدى الطالب دافع اإلنجاز األكاديمي أبعاد بيدف تحسين التعممما وراء  استراتيجيات

 ٌتعميمي قائم عمى الود والحب بين  مناخ بتوفير ىذا المكون ارتبط الودداىي: املهو
عمى التعمم  مما شجع الطالب ،يم البعضبعضو  وكذلك بين الطالب الباحث والطالب

مما يزيد  ومشاركتيم بفعالية في إجراءات جميع جمسات التدريب، ،الروتينبعيدًا عن و 
 .اإلنجاز األكاديمي لدييم من دافع

  :التدزييبدلطات الربىامر وصف ذلتوى 

 ما تبعض استراتيجيا جمسات البرنامج القائم عمىمحتوى ل اممخصً  التالييوضح الجدول 
 منيا: واليدفيا وعددىا وزمن التعمموراء 

 انرؼهىٔسا   يا اعرشاذٛدٛاخ تؼ  انمائى ػهٗ انرذسٚثٙيحرٕٖ خهغاخ انثشَايح  (2خذٔل )

رقم 
الجم
 سة

عنوان 
 الجمسة

 عدد 
 الجمسات

زمن 
 ةالجمس

الفنيات 
 الجمسات اإلجرائي مناليدف  المستخدمة

 ءما ورا 7
 التعمم

 
 
 
5 

 اعالمية

02 
 ةدقيق

-المحاضرة 
العصف 

المناقشة -الذهني
الواجب -

 المنزلي

 عمى أن: بعد االنتهاء من الجمسة يكون الطالب قادرا   
 يعرف معنى استراتيجيات ما وراء التعمم. -
 .يوضح مبادئ ما وراء التعمم -
 .يذكر خصائص استراتيجيات ما وراء التعمم -
 يحدد استراتيجيات ما وراء التعمم. -
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رقم 
الجم
 سة

عنوان 
 الجمسة

 عدد 
 الجمسات

زمن 
 ةالجمس

الفنيات 
 الجمسات اإلجرائي مناليدف  المستخدمة

دافع  5
 اإلنجاز

 كاديمياأل 
 

 02 
 دقيقة

-المحاضرة 
العصف 

المناقشة -الذهني
الواجب -

 المنزلي.

 عمى أن: بعد االنتهاء من الجمسة يكون الطالب قادرا     
 يعرف معنى الدافع. -
 .يذكر مفهوم دافع اإلنجاز األكاديمي -
 .يشرح أهمية دافع اإلنجاز األكاديمي -
 .يحدد خصائص دافع اإلنجاز األكاديمي -
  األكاديمي.عاد دافع اإلنجاز يحدد أب - 

7 
 إلى
72 

التدريب 
بعض  عمى

 استراتيجيات
وراء  ما

 التعمم 

72 
 تنفيذية

02 
 دقيقة
لكل 
 جمسة

 
-المحاضرة 
العصف 

المناقشة -الذهني
الواجب -

 المنزلي.

 
 

 بعد االنتهاء من الجمسة يكون الطالب قادرا  عمى أن:
 .تتطبق وكيفالتخطيط  يةاستراتيج إجراءات الطالب يعرف -1
 وكيرررف االستقصررراء إجرررراءات اسرررتراتيجية دورة  الطالرررب يعررررف -2

   .تتطبق
وكيررف  المفرراهيم إجررراءات اسررتراتيجية تخطرريط  الطالررب يعرررف -3

   .تتطبق
  وكيرررف إجرررراءات اسرررتراتيجية الخررررائط الذهنيرررةيعررررف الطالرررب  -4

 تتطبق.
 مرررررا وراء السرررررتراتيجياتاألساسرررررية  اإلجرررررراءاتيطبرررررق الطالرررررب  -4

 : أن يصبح قادر ا عمىو  التعمم
  يذكر مفهوم عمم نفس النمو. -
 يشرح اتجاهات عمم نفس النمو.-
خرر ل مراحررل  اإلنسررانييشرررح التريرررات الترري تطرررأ عمررى السررموك  -

 .العمر
 يذكر مفهوم ظاهرة النمو.-
 يحدد القوانين التي تحكم ظاهرة النمو. -
 يشرح مطالب النمو. -
 تحقيق واجبات النمو. يوضح أسباب الفشل في -
 . يحدد المفاهيم المرتبطة بعمم نفس النمو -
 يذكر مفهوم النضج. -
 يحدد ع قة النضج باالستعداد. -
 .يوضح االتجاهات في دراسة عمم نفس النمو -
 .يشرح أهداف عمم نفس النمو -
 . عمم نفس النمو دراسة يوضح أهمية -
 .يذكر قوانين ومبادئ النمو -
 .في النمو المؤثرةوامل العيشرح  -
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رقم 
الجم
 سة

عنوان 
 الجمسة

 عدد 
 الجمسات

زمن 
 ةالجمس

الفنيات 
 الجمسات اإلجرائي مناليدف  المستخدمة

 يذكر مفهوم الوراثة.-
 يحدد مفهوم البيئة.-
 .يحدد خصائص الوراثة -
 .يحدد جوانب تأثير البيئة عمى النمو -
 . يذكر مفهوم الردد -
 يحدد أنواع الردد. -
 يفرق بين الردة النخامية والردة الدرقية. -
  .يشرح أهم الردد الصماء الموجودة في جسم االنسان -
 .يشرح نظرية التحميل النفسي عند فرويد -
 يشرح مراحل النمو النفسي. -
 يفرق بين مراحل النمو النفسي عند فرويد. -
  واالجتماعي.يشرح نظرية اريكسون في النمو النفسي  -
  .يوضح مراحل النمو النفسي واالجتماعي عند اريكسون -
 يذكر مفهوم النمو عند بياجيه. -
 الحركية عند بياجيه.-حسيةيشرح المرحمة ال -
 يوضح مرحمة ما قبل العمميات عند بياجيه. -
 يفسر مرحمة ما قبل العمميات عند بياجيه. -
 يناقش مرحمة العمميات الشكمية عند بياجيه. -
 .يحدد مراحل النمو عند بياجيه -
 .الخمقييحدد مستويات النمو  -
 يقارن بين مستويات النمو الخمقي عند كولبرج. -
  .يذكر مفهوم المنهج الوصفي -
 فرري عمررم نفررس المسررتخدمة الوصررفيح أهررم خطرروات المررنهج ر يشرر -

  .النمو
 .طريقة الم حظة الطبيعية مفهوم يذكر -
 يحدد خطوات طريقة الم حظة الطبيعية. -
 عيوب طريقة الم حظة الطبيعية. ُيعدد -
 . مفهوم الم حظة المقيدة يذكر -
 .المستعرضةالطريقة ولية و يفرق بين الطريقة الط -
 . يذكر مزايا وعيوب الطريقة المستعرضة -
 .يشرح الطريقة المستعرضة التتبعية -
  يذكر مفهوم المنهج التجريبي  -
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رقم 
الجم
 سة

عنوان 
 الجمسة

 عدد 
 الجمسات

زمن 
 ةالجمس

الفنيات 
 الجمسات اإلجرائي مناليدف  المستخدمة

 .يحدد خطوات المنهج التجريبي -
 . يوضح مشك ت المنهج التجريبي -
 .اإلكمينيكييذكر مفهوم المنهج  -
 يذكر مفهوم المنهج اإلكمينيكي. -
  يوضح أهداف الطريقة اإلكمينيكية. -
 .يشرح عيوب الطريقة اإلكمينيكية -
 .يفرق بين مرحمة النطفة ومرحمة العمقة -
 يوضح مرحمة تكوين العظام والعض ت. -
 يذكر مفهوم صدمة المي د. -
 يوضح مراحل النمو في الشهور األولى. -
 يوضح أهمية السنوات األولى من حياة الطفل. -
 خصائص الطفل في مرحمة الرضاعة. يحدد -
 يشرح األزمات التي تواجه الطفل أثناء الفطام. -

 احلدود الصميية واملهاىية لتطبيل الربىامر: -

" و"التنفيذية" اإلعالميةالجمسات "ة إلى فباإلضا أسبوع القبمي والبعديتطبيق الاستغرق 
 ، وبواقعاا أسبوعً مغرق تنفيذىستإعالمية ا تينجمسبمعدل  ابيعأس عشرمدتيا زمنية  ةفتر 

بكمية  عمم النفسقسم )المجموعة التجريبية( من  طالبللمجمسات التنفيذية أسبوعًيا  جمستين
الدراسية  القاعات، وتم التدريب بإحدى 7442/ 7453لمعام الجامعي  بجامعة الطائف اآلداب
 .بالكمية

 :التدزييبالربىامر التحكل مً صالحية  -

القائم عمى بعض استراتيجيات ما  عرض البرنامج التدريبيقائم الباحث ب الربىامر:صدم 
عمم  قسممن أعضاء ىيئة التدريس من  أساتذةتسع عمى المحكمين البالغ عددىم  وراء التعمم

بكمية التربية جامعة  والمناىج وطرق التدريس الخاصة التربية وقسمي ؛بكمية اآلداب النفس
حيث طمب  الطالب،لمتطبيق عمى  البرنامجصالحية  في مدىاتيم الطائف، ألخذ آرائيم ومقترح

، والجدول في ضوء عناصر التحكيم الجمسات التدريبية جراءاتإ الحكم عمى سعادتيم من
 التالي يوضح نسب اتفاق المحكمين عمى عناصر تحكيم البرنامج.
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انمائى ػهٗ      ٙانرذسٚثَغة االذفاق تٍٛ انًحكًٍٛ ػهٗ ػُاصش ذحكٛى انثشَايح  (0خذٔل )

 انرؼهىتؼ  اعرشاذٛدٛاخ يا ٔسا  

 نسة االتفاق عناصر التحكين م

 %111 تأهداف التدريةارتثاط الهدف العام للثرناهج التدريثي  1

 %111 هالئوة هحتىي الجلسات التدريثية لألهداف 2

 %88.8 .لألهدافهالءهة األنشطة التدريثية والوهام  3

 %88.8 في الوحتىي التدريثي  هناسثة اللغة للطالب 4

 تراوحت اتفاق المحكمين عمى عناصر التحكيم( أن نسبة 1يتضح من الجدول السابق )
األنشطة حيث أبدى بعض المحكمين مالحظات عمى تعديل بعض  %؛722 %،22.2ما بين 
ضافة بعض األمثمة التطبيقية التدريبية يم آرائيم ومقترحاتب األخذوتم  ،الجمساتبعض  في وا 

أفاد جميع حيث  ؛عمييم مرة أخرى البرنامج رض، ثم عُ في ضوء ذلك تعديل الجمساتو 
المحكمين بصدق البرنامج، وبذلك تم التحقق من مدى صالحية جمسات البرنامج التدريبي 

  .بعض استراتيجيات ما وراء التعممالقائم عمى 
ا:
ً
  البحث:إجراءات  خامس
وكان  .ذات العالقة بموضوع البحث الحالي ث السابقةر النظرية والبحو طُ ألعمى ا االطالع .1

القائم  والبرنامج التدريبي، مقياس دافع اإلنجاز األكاديميىذه الخطوة إعداد  من نتائج
         .بعض استراتيجيات ما وراء التعمم عمى
كمية  فيعمى التطبيق  لمدراسات العميا والبحوث تم الحصول عمى موافقة وكيل الجامعة   .0

 .داب بجامعة الطائفاآل
عمى عينة مماثمة لمعينة األصمية لمبحث بيدف تقنين  ةتم إجراء دراسة استطالعي .0

 األدوات وصالحيتيا لمتطبيق. 
 ذىوتحديد الطالب الذين تقع درجاتيم في اإلرباعدافع اإلنجاز األكاديمي طبق مقياس  .0

 .دافع اإلنجاز األكاديمياألدنى في مقياس 
ضابطة، وتم  وألخرى تجريبية : إحداىماإلى مجموعتين المشاركين() تم تقسيم الطالب .1

  .العمر الزمني ودافع اإلنجاز األكاديميالتكافؤ بينيما في  التحقق من مدى
 قًا قبميًا عمى المجموعتين.  يتم تطبيق مقياس دافع اإلنجاز األكاديمي تطب .2
 ريبية فقط.تم تطبيق جمسات البرنامج التدريبي عمى طالب المجموعة التج .0



 ...............التعلم في دافع اإلنجاز األكاديمي فعالية برنامج تدريبي قائم على بعض استراتيجيات ما وراء 

 - 201 - 

طالب عمى  دافع اإلنجاز األكاديميبعد االنتياء من البرنامج تم تطبيق مقياس  .8
أربع بعد مرور  المجموعة الضابطة والتجريبية )قياس بعدى(، ثم تطبيق نفس المقياس

 )قياس تتبعي(. طالب المجموعة التجريبية فقط عمى اسابيع
 في رصد الدرجاتتم س المستخدم، و قام الباحث بتصحيح استجابات الطالب عمى المقيا .9

جراء التحميل ا  تم تفريغ البيانات و ، و ليا اإلحصائيجداول خاصة إلجراء عمميات التحميل 
 وضعو السابقة  البحوثونتائج  النظري اإلطارضوء  فيليا، ثم تفسير النتائج  اإلحصائي
 .البحث الحالينتائج  في ضوء والبحوث المقترحة التوصيات

 ومياقشتَا  البححر ىتائضادًضا: 

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

 تم استخدام والختبار صحة ىذا الفرض .المجموعة التجريبية " طالب لصالح األكاديمي
لألزواج غير المتماثمة لبحث داللة الفروق بين  Mann Whitneyختبار مان ويتنى ا

 القياس البعدي لمقياس فيطالب المجموعتين التجريبية والضابطة  درجات رتبمتوسطي 
 ويتضح ذلك في الجدول التالي: األكاديمي،دافع اإلنجاز 
دشٚثٛح ٔانضاتطح فٙ دسخاخ طالب انًدًٕػرٍٛ انرسذة  نًرٕعطٙ( U( لًٛح )8خذٔل )

 .نًمٛاط دافغ اإلَداص األكادًٚٙ انمٛاط انثؼذ٘

 انثؼذ
 
يرٕعظ  ٌ انًدًٕػح

 انشذة
يدًٕع 
 انشذة

 يؼايم
ياٌ ٔٚرُٗ 

U 
 انذالنح Zلًٛح 

حدى 
 انرأثٛش

 انثمح تانُداذ
 7.81 دالة 0.088 7.777 110.77 10.77 9 انردشٚثٛح

 02.77 0.1 8 انضاتطح

 االْرًاو تانرًٛض
 7.80 دالة 0.092 7.777 110.77 10.77 9 انردشٚثٛح

 02.77 0.1 8 انضاتطح

ذفضٛم يٕالف 
 اإلَداص

 7.81 دالة 0.000 7.777 110.77 10.77 9 انردشٚثٛح

 02.77 0.17 8 انضاتطح

 انذسخح انكهٛح
 7.80 دالة 0.009 7.777 110.77 10.77 9 انردشٚثٛح

 02.77 0.177 8 انضاتطح

 ( بععين2.27عنععد مسععتوى ) وجععود فععروق دالععة إحصععائًيا( 2) السععابق يتضععح مععن الجععدول
دافعععع اإلنجعععاز أبععععاد  فعععيالمجمعععوعتين التجريبيعععة والضعععابطة، طعععالب  رتعععب درجعععاتمتوسعععطي 
 تراوحعت قيمعةكمعا  ،المجموعة التجريبيعةطالب لصالح  وىذه الفروق ،الكمية والدرجةاألكاديمي 

( ممععا 2.22(، )2.24بععين ) ( معاnعمعى جععذر  Zقععانون )قسعمة قيمععة حجعم األثععر باسعتخدام ال
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فعي القيعاس  المجموععة التجريبيعة%( من تباين درجات طعالب  22%( إلى )24يعني أن من )
 يعود ألثر البرنامج وىذه القيم تشير لحجم تأثير كبير. األكاديمي لدافع اإلنجازالبعدي 

استراتيجيات ما  بعض القائم عمى التدريبيامج تتفق نتيجة ىذا الفرض من حيث تأثير البرنو 
 التيمع نتائج العديد من البحوث السابقة  التي استخدمت المتغيرات األخرى في التعمموراء 

ومنيا بحث  بعض االستراتيجيات أو التدريب عمى  استراتيجياتاستخدمت برنامجًا تدريبيًا عمى 
(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, 2018 ) ، مع ما أشار إليو البحث الحالي وتتفق نتيجة(Eze et al. 
 أنيا حيث ،الطالب األكاديمي لدى األداء تعزز استراتيجيات ما وراء التعمم أن أن 2015)
، كما أن ىذه التعمم عممية محتوىو  لسياق أعمق وعي عمى الحصول يف تساعدىم

  .التفكيرو  نتباه،اال  تساعدىم عمىاالستراتيجيات 
ويعزي الباحث الحالي تفوق طعالب المجموععة التجريبيعة عمعى طعالب المجموععة الضعابطة 

الطععالب  لععى أن الععدافع الععداخمي سععاعدإ ،األكععاديمي دافععع اإلنجععازمقيععاس لالقيععاس البعععدي فععي 
عمععى عععرض األفكععار المختمفععة أثنععاء التععدريب وتقييميععا ممععا أدى إلععى التنععافس الشععديد بيععنيم، 

واكتسعععاب المععععارف والميعععارات  اتقعععان المعمومعععاتو  إنجعععاز األعمععال عمعععىانعكعععس بعععدوره  والععذي
 دفعيعم ممعاالمجاالت األكاديمية المختمفة، في ارتفاع مستوى الطالب ساىم في والذي ، العقمية

يزيعد معن تفعوقيم  دافعع اإلنجعاز األكعاديمي لعدييمارتفعاع مسعتوى وربما  ؛اتالنجاح تحقيق حون
 .األكاديمي

وىعذا  أثنعاء التعدريب، تعميميعة متنوععةاستخدام الطالب لوسعائل التفوق إلى ذلك وقد يعزى 
 دافععع الوسععائل التعميميععة المختمفععة تزيععد مععن أن Muola (2010)يتفععق مععع مععا أشععار إليععو 

 تجعربتيم فعي بيعا يحتعذى كنمعاذج عاليعة نجاحعات حققوا الذين أولئكوأن  ،لدى الطالب ازاإلنج
 اإلنجاز. من عالية مستويات يطورون سوف الحياة في المبكرة

إلعى أن التعدريب عمعى البرنعامج سعاعد عمعى إععادة تنظعيم المععارف  أيضاً  عزى التفوقوقد يُ 
بي، كمعععا سعععاىم فعععي ربعععط المعرفعععة السعععابقة المعمومعععات الميمعععة العععواردة فعععي المحتعععوى التعععدريو 

األثر اإليجابي في تحفيزىم عمعى تطبيعق  ابالمعمومات الجديدة من خالل عمل مخططات كان لي

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/$N?accountid=142908
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Ekmekci,+G/$N?accountid=142908
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إلعععى تحسععين دافعععع اإلنجعععاز  أدىتمععك المععععارف والمعمومععات فعععي ظععروف جديعععدة، األمعععر الععذي 
 ;Vilalta et al. 2004 كعل معن وىعذا يتفعق معع معا أشعار إليعو ،األكعاديمي لعدى الطعالب

Mylona, 2016)) عمعى يسعاعد الطعالب إلعى أن التعدريب عمعى اسعتراتيجيات معا وراء العتعمم 
وذلعععك معععن خعععالل الجوانعععب المعرفيعععة والتحفيزيعععة والوجدانيعععة التعععي  ؛عمميعععة العععتعمم فعععي العععتحكم

ئل واسعتخدام الوسعا السابقة في المواقف الجديعدة، اتالخبر  واالستفادة من تتضمنيا تمك العممية
  التعميمية.

 الفسض الجاىي:

نععو: " توجععد فععروق ذات داللععة إحصععائية بععين متوسععطي رتععب أ عمععىيععنص ىععذا الفععرض 
مقيعععاس دافعععع اإلنجعععاز ل ين القبمعععي والبععععديالتجريبيعععة فعععي القياسعععة طعععالب المجموعععع درجعععات

 البعدي.القياس لصالح األكاديمي 
لألزواج  Mann Whitneyوالختبار صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار مان ويتنى 
مقياس دافع اإلنجاز األكاديمي غير المتماثمة لبحث داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات 

، ويتضح ذلك في الجدول ة التجريبية في القياسين القبمي والبعديوأبعاده لدى طالب المجموع
(3:) 

دشٚثٛح فٙ طالب انًدًٕػح انر سذة دسخاخ نًرٕعطٙ( U( َرائح حغاب لًٛح )9خذٔل )

 ٔأتؼادِ دافغ اإلَداص األكادًٚٙ ًمٛاط ن ٔانثؼذ٘ انمٛاعٍٛ انمثهٙ

 انثؼذ
 

يرٕعظ  ٌ َٕع انمٛاط
 انشذة

يدًٕع 
 انشذة

 يؼايم
ياٌ ٔٚرُٗ 

U 
 انذالنح Zلًٛح 

حدى 
 انرأثٛش

 انثمح تانُداذ
 7.82 دالة 0.200 7.777 01.77 1.77 9 انمثهٙ

 102.77 10.77 9 انثؼذ٘

 تانرًٛض االْرًاو
 7.81 دالة 0.190 7.777 01.77 1.77 9 انمثهٙ

 102.77 10.77 9 انثؼذ٘

ذفضٛم يٕالف 
 اإلَداص

 7.81 دالة 0.191 7.777 01.77 1.77 9 انمثهٙ

 102.77 10.77 9 انثؼذ٘

 انذسخح انكهٛح
 7.81 دالة 0.189 7.777 01.77 1.77 9 انمثهٙ

 102.77 10.77 9 انثؼذ٘

( وجععود فععروق دالععة إحصععائًيا بععين متوسععطي رتععب درجععات 3) السععابق يتضععح مععن الجععدول
لمقيععاس دافععع اإلنجععاز األكععاديمي  البعععديين والقبمععي و التجريبيععة فععي القياسععة طععالب المجموععع

(، كمعا تراوحعت قعيم حجعم األثعر باسعتخدام 2.27مسعتوى ) البععدي عنعدالقيعاس لصعالح  وأبعاده
%( إلعى 22(، مما يعني أن معن )2.20(، )2.22( بين )nى جذر عم Zالقانون )قسمة قيمة 
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المقيعععاس %( مععن تبععاين درجععات طععالب المجموعععة التجريبيعععة فععي القيععاس البعععدي فععي  20)
، وىععذه القععيم تشععير الععتعمموراء  اسععتراتيجيات مععا التععدريب عمععى بعععض ألثععرترجععع  السععابق ذكععره

 لحجم تأثير كبير.
التدريب  البحوث السابقة من حيث فعالية بعض تائجمع ن الثانيوتتفق نتيجة الفرض 

في جميع المراحل  الطالبلدى  دافع اإلنجاز األكاديمي في المتغيرات المستقمةبعض  عمى
 ;Aladag, 2010; Soltanzadeh et al. 2013)ومنيا بحث كل من  ،التعميمية

Soleymanpour, 2014; Chan, 2014; Aktas and Yurt, 2017; Kanani 
et al.2017; Kaur and Sankhian, 2017; Alsancak and Ozdemir, 

أن ب Colthorpe et al. (2018) وتتفق ىذه النتيجة أيضًا مع ما أشار إليو .(2018
لممعارف وعمميات  أعمق فيمٍ  ساعد الطالب عمىيالتدريب عمى استراتيجيات ما وراء التعمم 

أكثر وعًيا و يصبحوا متعممين أكثر فعالية،  لكي تعينيمالمعارف  وأن تمكالتعمم الخاصة بيم، 
 لدى زيادة الوعي الذاتي تساىم في قد لدييم، وأن ىذه االستراتيجيات الذاتي مبعمميات التنظي

عمى  تؤثرفيي التالي وب، أكثر انفتاًحا وتعمًما مستقالً  يكونواإلى أن  دفعتيم، كما لطالبا
 التكيفالقدرة عمى منحتيم  كما ،بطرق مختمفةأسموبيم في التعمم، مما يمكنيم من التفكير 

، وىو ما الحياة ميارات التعمم مدى تنميةمكنيم من ت، و األداءوتحسين  مع الظروف الجديدة
  .البعديظير في القياس 
لبرنامج القائم عمى ما وراء التعمم اأن إلى  البعديالقياس عزى التفوق في ويمكن أن يُ 

وطرح األفكار المختمفة  التفاعل والمشاركة الفعالة من جانبيم عمى الطالب شجعت بيئة يخمق
لمعمومات باربط المعمومات الجديدة تمكنيم من ، و يااتخاذ القرارات بشأنو  حول مواقف التعمم،

ساعد الطالب عمى قد البرنامج  ذلك و ُيعتقد أنكما أن .لبنية المعرفية لدييمالموجودة في ا
دي بدوره إلى أقد  الذياألمر  ،إظيار نقاط القوة لدييم لتدعيميا ونقاط الضعف لمعالجتيا
األكاديمية. عمى نجاحاتيم ممحوظ تحسن دافع اإلنجاز األكاديمي لدييم وبالتالي كان لو أثر 

 التحفيزفي زيادة في إحداث التدريب عمى استراتيجيات ما وراء التعمم برنامج  يحفز دوق
أثرًا إيجابيًا في تحسين دافع اإلنجاز األكاديمي التعمم، مما أظير  عممية نحو االتجاهو  الداخمي

عمى  أثناء التدريب مفظيالتعزيز ال إلى ذلك التفوق أيضاً  يرجع ويمكن أن لدى الطالب.
  .من جانبيم الفعالة مشاركةال مما انعكس عمى الجمسات،

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/$N?accountid=142908
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Aktas,+Elif/$N?accountid=142908
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 لجالح:الفسض ا

أنعو: " ال توجععد فععروق ذات داللعة إحصععائية بعين متوسععطي رتععب  عمععىيعنص ىععذا الفعرض 
لمقيعععاس دافعععع اإلنجعععاز  درجعععات طعععالب المجموععععة التجريبيعععة فعععي القياسعععين البععععدي والتتبععععي

 ".األكاديمي
لألزواج  Wilcoxonمن صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار ويمككسون  ولمتحقق

 .النتائج المرتبطة بيذا الفرض ( يوضح72)المتماثمة، والجدول 
سذة دسخاخ طالب انًدًٕػح انردشٚثٛح فٙ  نًرٕعطٙ "Z( َرائح حغاب لًٛح "17) خذٔل

 ٔأتؼادِ نًمٛاط دافغ اإلَداص األكادًٚٙ  انمٛاعٍٛ انثؼذ٘ ٔانررثؼٙ

يدًٕع  يرٕعظ انشذة انؼذد انشذة انًرغٛش

 انشذة
Z انذالنح 

انثمح 
 تانُداذ

 0.17 0.01 0 انثحانشذة انغ

7.777 
غٛش 
 دانح

 0 انشذة انًٕخثح

انشذة  0.17 0.17

 انًرغأٚح
0 

 9 انًدًٕع

االْرًاو 
 تانرًٛض

 1.77 1.77 1 انشذة انغانثح

7.070 
غٛش 
 دانح

 0 انشذة انًٕخثح

انشذة  17.77 0.17

 انًرغأٚح
0 

 9 انًدًٕع

ذفضٛم 
يٕالف 
 اإلَداص

 0.77 0.77 1 ذة انغانثحانش

1.000 

غٛش 

 دانح
 0 انشذة انًٕخثح

انشذة  10.77 0.77

 انًرغأٚح
0 

 9 انًدًٕع

انذسخح 
 انكهٛح

 17.77 0.00 0 انشذة انغانثح

7.280 

غٛش 

 دانح
 0 انشذة انًٕخثح

انشذة  18.77 0.17

 انًرغأٚح
0 

 9 انًدًٕع

درجات المجموعة  رتب إحصائيًا بين( عدم وجود فروق دالة 72يتضح من الجدول )
والدرجة الكمية في القياسين البعدي والتتبعي دافع اإلنجاز األكاديمي التجريبية عمى أداء أبعاد 

 .مما يدل عمى استمرارية فعالية البرنامج المستخدم
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المتغير التابع  البحوث السابقة عمى الرغم من تباين ىذا الفرض مع نتائجوتتفق نتيجة 
 Alton (2016)بحث إال أنيا اعتمدت عمى استراتيجيات ما وراء التعمم كمتغير مستقل مثل 

 ،محتوىالتقميل صعوبات تعمم  فيإلى فعالية استراتيجيات ما وراء التعمم  الذي توصمت نتائجو
 بحثو ، لدى طالب الجامعة الصيدلة عمم مفاىيم تطبيق وتحسين االحتفاظ زيادة وفي

Mylona (2016)  إلى فعالية استراتيجيات ما وراء التعمم في تحسين الذي توصمت نتائجو
 بذلك القيام في والتأمل والحاضر، الماضي في المواقف المختمفة في عممية التعمم مثل التأمل

 .المستقبل في
طالب المجموعة درجات  رتببين دالة احصائًيا عدم وجود فروق  الحالي الباحث عزييُ و 

التدريب  أن مقياس دافع اإلنجاز األكاديمي؛ إلىلالقياسين البعدي والتتبعي  فيالتجريبية 
عمى االستقاللية في جميع  ىؤالء الطالب شجع قدعمى بعض استراتيجيات ما وراء التعمم 

مراحل عممية التعمم وتنظيم مكونات المعرفة واالعتماد عمى النفس واالحتفاظ بالمعمومات، 
إحدى  ىي استراتيجية خرائط المفاىيم بأن Chiou (2008)مع ما أشار إليو ويتفق ذلك 

في تحسين قدرة  تتيح لمطالب تعمم كيفية التعمم، وتساىمالتي استراتيجيات ما وراء التعمم، 
بمثابة االستراتيجية تمك  وكونالتعميم الجامعي،  بيئة مستقل في بشكل التعمم الطالب عمى

 عمى الطالب ذاكرة داخل الموجودة المفاىيم بين الموجودة العالقات عكست المعرفة لتمثيل أداة
 الطويل. المدى

في ضوء  األنشطة التدريبية التي تم التخطيط ليا سابقاً  أن إلى ىذه النتيجةعزى تقد و 
ىذه و  ،تم تنفيذىا من خالل الطالب ومراقبتيا وتقييميا بواسطة الباحثقد األىداف السموكية 

، كما أن لمتدريب عمييا مت لمطالب أثناء المواقف التعميمية في جميع الجمساتاألنشطة ُقد
 قد تؤدي إلى إثارة المستمر التي أعقبت كل عنصر من عناصر المحتوى مأسئمة التقوي
دافع اإلنجاز األكاديمي  ىأثر إيجابي في تحسين مستو  لو كانمما  بيا والوعي التفكير لدييم

أن  تعزى ىذه النتيجة إلىيمكن أن كما  .ه في التفوق األكاديميوالذي انعكس بدور  ؛لدييم
وذلك  ؛المرونة في التفكير لتعزيز االبتكار عمى استراتيجيات ما وراء التعمم ساعدت الطالب

رؤية  وتكوين وخمق اآلراء واألفكار ووجيات النظر المختمفة تبادل عمى تشجيعيم خاللمن 
؛ األمر دافعيتيم نحو ىذه العممية زادت منعمم وبالتالي الت تحسين عممية عمى جديدة ساعدت

 . أثره ارواستمر  ساعد في تحسين مستوى دافع اإلنجاز األكاديمي لدييمالذي قد 
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 التوصيات:

  اآلتية:في ضوء نتائج البحث الحالي التوصيات يقدم الباحث          
 بيقوتط كيفية استخدام عمى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعةتدريب  -7

 .التعمم في جميع المقررات الجامعيةاستراتيجيات ما وراء 

  .الجامعة األكاديمي لدى طالب دافع اإلنجاز كيفية تنمية إجراء بحوث حول -5

في تدريس  التعمماستراتيجيات ما وراء  تبنى أعضاء ىيئة التدريس الحاجة إلى -5
 . المقررات

في عممية  التعمموراء استراتيجيات ما  حث أعضاء ىيئة التدريس عمى تطبيق -4
 .التدريس

 البحوخ املكرتحة:
 جامعة.ال لدى طالب فعالية الذات التعمم فياستراتيجيتين لما وراء  فعالية -7
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لعدى  كيعر اإلبعداعيميعارات التف فعي العتعمممعا وراء اسعتراتيجيات  عمعى التدريبفعالية  – 5

 جامعة.الطالب 
إجعععراء نفعععس البحعععث عمعععى عينعععات معععن مسعععتويات عمريعععة مختمفعععة )مراحعععل تعميميعععة -4

 مختمفة(.
 .جامعةاللدى طالب  التعمموراء وما البنائية النظرية  بين عالقةال – 2
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