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�س ال��بية الوطنية ع�� تنمية  وس املرقمة معا �� تد رفاعلية استخدام اس��اتيجية الر
ً

ؤ
نة النفسية +من الثقا�� ىوالدافعية لإلنجاز لدى طالب الصف +و الثانو وواملر   .ل

   سعدهللا�صباح أم9ن ع�

�س املـــــواد الفلـــــسفقطـــــر تـــــمنـــــاAB وقـــــسم   ،البنـــــات لـــــآلداب والعلـــــوم وال��بيـــــةFليـــــة ، يةرد
  .جامعة ع9ن شمس

 Sabah.ameen@women.asu.edu.eg: ال�Pيد Nلك��وLي

  :املSTص 

اسة ا
	الية إ��  وس املرقمـة معـا �ـ�  الكشف عـن: ر�دفت الد  فاعليـة اسـتخدام اسـ&%اتيجية الـر
ً

ؤ

.س نة النفسية ،والدافعية لإلنجاز لدى طالب   ال&%بية الوطنية ع�4 تنمية 2من الثقا��،رتد وواملر

ىالــصف 2و الثــانو اســة أعــدت الباحثــة 2دوات Bتيــة .ل : 2مــن الثقــا��  : رولتحقيــق أ�ــداف الد

نــة النفــس -  . مقيــاس �ــ� البعــد OنتمــاNي–إختبــار تحــصي�4 �ــ� البعــد املعر�ــ�  Rعــد : يةومقيــاس املر

ة Oنفعاالت   Rعـد -Rعـد املثـابرة  : مقيـاس للدافعيـة لإلنجـاز -  . Rعد النظرة Oيجابية لU	يـاة –رإدا

ت الباحثـة عينـة مـن.  Rعـد املنافـسة -رالشعو باملـسؤلية  ىطالبـات الـصف 2و الثـانو  روقـد إختـا ل

اد املــستقبل وZلــغ عــدد�ن  ســة ر وبمد التجرghــf ذو اcdموعــة ، و تــم اتبــاع التــصميم )  طالبــھ 30(ر

.س الوحـدة   اسة، ثم تم تد رالواحدة ، و قامت بالتطبيق القب�4 ألدوات البحث ع�4 مجموعة الد ر

اسة  ة، تال ذلك التطبيق البعدي ألدوات الد راodتا اسة ا
	الية ع�4 تفو .ر قوقد أكدت نتائج الد ر

وس املرقمة معا �� التطبيق البعدي ع�4 القب�4 ألدوات البحث ،مما يؤكد فاعلية اس&% اتيجية الر
ً

ؤ

نة النفسية ،والدافعية لإلنجاز لدى طالب الصف 2و الثانو تنمية 2من الثقا�� ى،واملر ل   .و

وس املرقمــة معـــا:الVلمــات املفتاحيـــة  اســ&%اتيجية الـــر
ً

نـــة ، 2مــن الثقـــا��،  ال&%بيــة الوطنيـــة،ؤ و املر

  . الدافعية لإلنجاز،النفسية
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the effectiveness of using the Numbered Heads Together 
Strategy in teaching Civics on the development of 

cultural security, psychological flexibility and 
achievement motivation among first-year secondary 

school students. 

Sabah Ameen Aly Sadallh 

Curriculum &Teaching Methodology Department Women's 
Faculty - Ain Shams University. 

Email: Sabah.ameen@women.asu.edu.eg 

Abstract: 
The current study aimed to determine the effectiveness of using the 

Numbered Heads Together Strategy in teaching Civics on the 

development of cultural security, psychological flexibility and 

achievement motivation among first-year secondary school students.         

To achieve this goal the researcher prepared the following tools for 

measurement: Cultural Security Scale consists of (a scale in the 

affiliation dimension - an achievement test in the cognitive dimension) 

- a measure of psychological resilience - a measure of achievement 

motivation.     Then a sample of first-year students in a secondary 
school was selected ,  One-group experimental design was followed , 

then the research tools were applied on the study group, and the 
selected unit was taught, then the post-application of the study tools 

was done. The results of the current study confirmed the superiority of 
the post application than the pre application, which confirms the 

effectiveness of the numbered heads together strategy in developing 
cultural security, psychological flexibility and achievement motivation 

among first year secondary students. 

Keywords: The Numbered Heads Together Strategy, Civics, Cultural 

Security, Psychological Resilience, Achievement Motivation. 
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  :املقدمة 

hخ ، وشvلت نمط ا
	ياة ، ولغة  رلvل مجتمع �وhة تم~�ه عن غ~%ه من اcdتمعات اك|س}zا عy% التا
تفا�م مش&%كة ، وتناغما �

ً
ر� النظر لألشياء، و2مو واملتغ~%ات ،ونمط  التعامل مع الب�ئة اd	يطة 

hخ ع4ــ� اd	افظــة ع4ــ� �وz�hــا عyــ% 2جيــال املتعاقبــة .  ولكــن �ــ� .روقــد حرصــت اcdتمعــات عyــ% التــا
عــصرنا ا
	ــا�� أصـــبح ا
	فــاظ ع4ـــ� ال�وhــة أك�ـــ% صــعوZة و�عقيـــدا ؛ لوجــود العديـــد مــن امل�ـــددات

ً
 :

�ـــf تمثــل ســـالح ذو حـــدين ، وانفتــاح شـــعوب العــالم Rعـــض�ا ع4ـــ� Rعــض، ومـــن �نـــا �التكنولوجيــا ال
ات معينة �عينھ ع�4 التعا�ش Oيجا�ي مـع تحـديات القـر فالفرد ن البد أن ي|س�U بخصائص وم�ا ر

ا ع4ــــ� النظـــــرة املوضــــوعية نحـــــو : ا
	ــــادى والعــــشرhن م�zـــــا تھ ، قـــــاد أن يvــــو الفـــــرد واعيــــا بحــــضا
ً ً
ر ر ن

ا ع�4 ا
cمع ب~ن 2صالة واملعاصرة ،متمسvا �zوhتھ، مع&�ا بثقافتھ، ولكن ىالثقافات 2خر ، قا د
ً ً ً

ر
ة املعلومـات وOنفجـار املعر�ـ�،  ر�� نفس الوقت �عمـل ع4ـ� تنمي�zـا وتطوhر�ـا؛ ملواكبـة عـصر حـضا
ــا�� والنظــــام العـــال�f ا
cديــــد ؛لــــذلك أعلنـــت الدولــــة املــــصرhة أنـــھ مــــن ضــــمن أ�ــــداف  ووالغـــز الثقــ

وف،: ( �4 التعليم ما ي    )433 ،2011ؤعبد الر

أ�ميـة ا
	فـاظ ع4ـ� الثقافـة الوطنيـة مــن خـالل ¤ل&ـ�ام ،والتأكيـد ع4ـ� الذاتيـة الثقافيــة  .1
ا ، ف§ــــ¦ شـــــرط  ســــة ع4ــــ� تكر.ــــس�ا واd	افظـــــة عل¨zــــ رالعرZيــــة ؛ لــــذلك يجــــب أن �عمـــــل املد

 ¦ªلتأكيد ال¬سيج ¤جتما»� والوط f®أسا .  
ة ملواج�ــة املــستقبل ، وذلــك مــن خــالل غــرس و�عميــق القــيم Oجتماعيــة بإع .2 �ــا ضــر رتبا ور

ة Oسالم و املباديء O°سانية   .رالقيم 2خالقية الناRعة من حضا
رغــــرس شــــعو Oنتمــــاء الــــوطª¦ ، والقــــومى �ــــ� نفــــوس املتعلمــــ~ن مــــن خــــالل �ــــشبع املنــــا±²  .3

ات بمقومات الثقافة وال´oصية املصرhة  حد كما دعت مصر إ�� جعل الثقافة أ.رواملقر
hـــة مـــصر  ؤاd	ــاو 2ساســـية ال�ـــf يقـــوم عل¨zـــا البعـــد Oجتمـــا»� لر  وال�ـــf تطمـــح إ�ـــ� 2030ر

تقــاء بـــالفكر  Oــا الثقافيـــة ،وzـــا وذاتي�z�hفـــاظ ع4ــ� �و	Uــب؛ لhرتحقيق�ــا �ــ� املـــستقبل القر
، ملواج�ــة الغــز وال�يمنــة الثقافيــة ال�ــ¦ �ــس�zدف  ووالـسلوك O°ــسا°ى �ــ� اcdتمــع املــصر ى

ة ع4ـ� الـشعو باإلسـتقرار و2مـان �ـ� جميـع جوانــب اcdتمعـات و2 رفـراد ،وتفقـد�م القـد ر
  ) .5 ،2018حس~ن ،(ا
	ياة

تنا  ) "22 ،2018(لذا نحن بحاجة إ�� 2من الثقا�� ، وhقصد باألمن الثقا�� خضر  ر�و قد
ت ع4ــ� تــوف~% ا
	مايــة املطلوZــة للثقافــة لتحقيــق حرhــة Oبــداع مــن ج�ــة ، وا
	فــاظ ع4ــ� مك|ــسبا

إ�ــ� مف�ــوم ) 280 ،2018(كمــا أشــار �لتــوم ". ىالــشعوب الثقافيــة والفنيــة والدي¬يــة مــن ج�ــھ أخــر
ات الثقافيـة الوافـدة "2من الثقا�� بأنھ  را
	فاظ ع�4 املvونات الثقافية 2صـلية �ـ� مواج�ـة التيـا

تفاع �zا عن ا Oنحراف وO ية ، وحماية املؤسسات ،و2دوات الثقافية منºز والقصو رو2جنc»رل
ة مـــن ". ، و�عزhــز التوج�ـــات الــسليمة، وانتقـــاد التوج�ـــات الــشاذة واملتطرفـــة ورفـــاألمن الثقــا�� ضـــر

عة ، وخاصة ما تصنعھ العوملة  ات و2حداث امل|سا ات ا
	ياة ال�f الغª¦ ع�zا �� ظل التطو رضر رر و
و�ــ� و2خالقيــة ، بالعــالم مــن ضــياع ا
	ــدود ل�ــست ا
cغرافيــة فقــط بــل والــسياسية وOجتماعيــة 

ـــذه التحـــــديات ؛  ـــا إال ب&%بيــــة و�علـــــيم يواكــــب �ــ ظــــل �ـــــذه ال�zديــــدات والتحـــــديات الســــºيل ملواج��zــ
ات  رل¬ــستطيع مواج��zــا بمــا يجعــل مــن 2جيــال القادمــة أجيــاال آمنــة متقدمــة تتعــا�ش مــع ا
	ــضا

ً

واcdتمعـــات تـــأث~%ا وتـــأثرا؛ 
ً ً

دمحم ، : ( نـــب التاليـــةلـــذا تتج�ـــ� أ]ميـــة تحقيـــق +مـــن الثقـــا�� �ـــ� اWXوا
  ).2021 ؛ خميلة 2018حس~ن ، ؛2017الر�عا°ي ،   ؛ 2015
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2مــن الثقــا�� يجعــل الفــرد مــشار�ا وإيجابيــا، وفعــاال �ــ� مواج�ــة التغ~ــ%ات ال�ــf تطــرأ ع4ــ�  .1
ً ً ً

ـــ� التكيــــف مـــــع  ا ع4ـ ات العلميـــــة والتكنولوجيــــة ، وقــــاد اcdتمــــع ، ومتاRعــــا لvافــــة التطــــو
ً ً
ر ر

 .مجتمعھ  
ات الوافــدة تحقيـق 2مــ .2 رن الثقـا�� �ــس�م �ــ� بنـاء املــواطن الـصا
� ، وhحميــھ مــن �ـل التيــا

ا ع�4 املشاركة الفعالة �� تنمية مجتمعھ  ،و2فvار ال�دامة ، وhجعلھ قاد
ً
 .ر

دة من الثقافات  .3 ك الكث~% من املفا�يم الوا ر�ستطيع الفرد من خالل 2من الثقا�� أن يد ر
فھ وثقافتة 2صيلة ى2خر فيعمل ع�4 2خذ م�zا بما  .و ي|ناسب مع اcdتمع وظر

لالوصو إ�� 2من وOستقرار �� جميع نوا�Á ا
	ياة سـواء داخـل الـوطن الواحـد ،أو بـ~ن  .4
 .لالدو متباينة املصا
� والتوج�ات 

 2مـــن الثقــــا�� �عتyــــ% أحــــد R2عـــاد 2ساســــية لتحقيــــق 2مــــن القـــومى �ــــ� ضــــوء التغ~ــــ%ات  .5
 العاملية املعاصرة 

ىتأس�سا ع�4 ما سبق تر الباحثة أن تحقيق 2من الثقا�� سوف يؤدي إ�� حماية عاداتنا و              
ً

�ا إ�ــ� القــيم O°ــسانية ذات الطــاRع الــديfª ، وOجتمــا»� اثــة ،وال�ــf تمتــد بــدو روتقاليــدنا املتو كمــا . ر
دة مــن الثقافـا ك الكث~ـ% مـن املفــا�يم الـوا ر�ـستطيع الفـرد مــن خـالل 2مــن الثقـا�� أن يــد ىت 2خــر ر

ومما سبق �ست¬تج .فيعمل ع�4 2خذ �zا ، ولكن بما ي|ناسب مع �وh|نا وثقافتنا املتأصلة و2صيلة 
الباحثة أيضا 
ً

  :من الثقا�� و`� أن ]ناك مؤشرات لتحقيق +

 .cÂ°Oام والتعا�ش السل�f ب~ن الثقافة الوطنية والثقافة العاملية الواحدة .1

ة اcdتمــع ع4ــ� حفــظ ا.2 ملعتقــدات والقــيم ، و�2ــداف الثقافيــة 2ساســية ، وضـــمان رقــد
ف املتغ~%ة مع إعادة إنتاج الثقافة  z�hا �� ظل الظر واستمرا  .ر

ة مcTــــة cXمايــــة الbوaــــة  ـــا�� لــــدى املتعلمــــ9ن ضــــر ورومــــن ]نــــا أصــــبح تحقيــــق +مــــن الثقـ
عائم الiـh يقــوم ىالثقافيـة ، وال�ـ�اث اcXـضار ، والقـيم والعـادات والتقاليـد الiـh تمثـل أ]ـم الـد

  ،  يع�� أساسbا اWnتمع املصر

اسـية اodتلفــة ف§ــ¦ أحــد مــصادر القــوة ومـن وســائل تحقيــق +مــن الثقــا��  ات الد راملقــر ر
ألي أمــــة ترhــــد التقــــدم ، وترhــــد مواج�ــــة تحــــديات العوملــــة ؛ألنــــھ مــــن خالل�ــــا يــــتم اك|ــــساب الطلبــــة 

ف ،و¤تجا�ـات املرغوZـة،  ات واملعـا راملعلومات وامل�ا ال�ـf �ـساعد املـتعلم ع4ـ� التعامـل بنجـاح مـع ر
 �Å   .              ربيÆتھ الداخلية والعالم ا
oا

تباطـا بـذلك وإذا تناولنا طبيعة مادة ال��بية الوطنية فسوف نجد أstا من أك�q املواد ا
ً

 ر
" zÈـا بأ ) 75 ، 1999(؛ و�ذا ما تأكده �عرhفات مادة ال&%بية الوطنية حيـث �عرف�ـا اللقـا°ي وا
cمـل 

ـــل لــــدى التالميــــذ ؛ ل|ــــساعد�م ع4ــــ� أن يvونــــوا  ـــاديء واملثـ عمليــــة غــــرس مجموعــــة مــــن القــــيم واملبـ
hن ع4ـ� املــشاركة الفعالـة وال¬ـشطة �ــ� �افـھ قـضايا الــوطن ومـشكالتھ  كمـا �عرف�ــا ". رصـا
	~ن قـاد

". نـھعمليـة إعـداد املـواطن الـصا
� واd	ـافظ ع4ـ� أصـالتھ وانتمائـھ لوط" بأzÈا ) 10،2002(السيد 
 �É حقق�ـا "فال&%بية الوطنيةhانب من ال&%بية الذي �ـشعر الفـرد بموجبـة صـفة املواطنـة وc
ذلك ا

hد الطالب باملعلومات ال�f �شمل القيم واملبادىء و¤تجا�ات ا
	سنة ،  وفيھ ، و�É أيضا �عfª تز
وتر�Zتھ إ°سانيا ، ليصبح مواطنا صا
	ا يتح�4 �� سلوكھ وتصرفاتھ باألخالق ا

ً ً ً
لطيبة ، وhمتلك من 

طنھ ومجتمعـھ  ل لـذلك يقـو ناصـر ".واملعرفة القدر الذي يمكنھ من تحمل مسئولية خدمة دينھ و
أنــــھ إذا �انــــت ال&%بيـــة Éــــ� Oعــــداد لU	يــــاة العامـــة ،فال&%بيــــة الوطنيــــة Éــــ�  ) 30 ،2006(وشـــوhحات 
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ــــالوطن الـــــذي �عـــــ�ش فيـــــھ ، وZنظ مـــــھ وقوان�نـــــھ إعـــــداد املـــــواطن الـــــصا
� ، وإن �عرhـــــف املـــــواطن بـ
فال&%بيـــة الوطنيـــة Éـــ� البوتقـــة ال�ـــf . ،وتقاليـــده وأعرافـــھ وعاداتـــھ �ـــو مـــا °ـــسميھ بال&%بيـــة الوطنيـــة 

�Ëh وأعرافھ،  رتنص�ر ف¨zا مشاعر الناشئة ،وإحساس�م بإنتماzÌم إ�� الوطن ، فو ذلك تراثھ التا ق
اتھ �س مـادة ال��بيـة .روتقاليده ،ومأثو رو]ذا ما تأكـده أيـضا أ]ـداف تـد

ً
الوطنيـة لطالـب الـصف 

ي+و الثانو وم}sا  : ل

 . .يو�Í عوامل تvوhن ال´oصية املصرhة -

ة O°سانية ع�4 مر العصو - ريقيم تأث~% ال´oصية املصرhة �� ا
	ضا  . .ر

 . .يحلل تأث~% البعد املvا°ى �� �شكيل ال´oصية املصرhة -

- hصية املصرo´شر و¤جتما»� �� الºةى�ست¬تج تأث~% عامل التجا°س ال. . 

 . .يحلل البعد الديª¦ لل´oصية املصرhة -

 . .�عطي أمثلة لعلماء مصرh~ن أس�موا �� تقدم العلم والتكنولوجيا بالعصر الرا�ن -

 . .يy%�ن ع�4 مvانة ال´oصية املصرhة ب~ن شعوب العالم -

hخ الوحدة الوطنية ب~ن املصرh~ن. -   .ريو�Í باألدلة تا

  .�ست¬تج أ�م سمات ال´oصية املصرhة -

 . . �zوhتھ املصرhة�ع&�  -

 . .يتمسك بال�وhة الوطنية ، وا
cوانب Oيجابية �� ال´oصية املصرhة -

 . .ليو�Í أ�مية التعدد والتنوع وقبو Bخر �� ظل ¤نفتاح الثقا�� -

 . .ىيقدر أ�مية الوحدة والتماسك اcdتم�Î ب~ن أفراد اcdتمع املصر -

  . .ىخريy%�ن ع�4 أ�مية ¤نفتاح ع�4 ثقافات العالم 2 -

 . .�ست¬تج أRعاد ال�وhة املصرhة -

 . .نيقدر قيمة الوالء و¤نتماء واملساواة أمام القانو -

ل�عز قيمة ال|سامح وقبو Bخر -  . .ز

 . .يح&%م حرhات Bخرhن -

 . .�ست¬تج أ�مية الوحدة الوطنية �� بناء اcdتمع -

 . .يتحمل املسئولية كمواطن �� اcdتمع -

ك �ست¬تج مواصفات املواطن  - ة ال&%بية والتعليم.( رالصا
� الفعال املشا ا رو   .  )2018،ز

ىوZــالنظر 
cميــع �2ــداف ال�ــf ســبق ذكر�ــا تــر الباحثــة أن �ل�ــا تــصب �ــ� خدمــة �ــدف عــام، �ــو 
  .  و�ذا �و لب 2من الثقا�� ب~ن 2صالة واملعاصرةإعداد املواطن الصا
� الذي يجمع 
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قيـق وتنميـة 2مـن الثقـا�� لـدى املـتعلم مـن وع�4 الرغم مما سبق توضـيحھ مـن أ�ميـة تح
أجـــل مـــسايرة تحـــديات عـــصر العوملـــة إال أن �ـــذا املوضـــوع مـــن وج�ـــھ نظـــر الباحثـــة ال يتـــأثر فقــــط 

اتــھ وسـماتھ Oيجابيـة ، ف ومعلومـات املـتعلم ؛ بــل يتـأثر أيـضا بمعتقداتـھ، وقد ربمعـا ر
ً

 باإلضـافة إ�ــ� 
z̈ا مرحلة ىأن مرحلة التعليم الثانو �É املرحلة التعلي مية ال�f تقابل املرحلة النفسية ال�f يطلق عل

املرا�قة ، و�É املرحلة ال�f تحدث ف¨zا �غ~%ات كث~%ة حيث ي¬تقل ف¨zا الفرد من مرحلة الطفولة إ�� 
ات و¤سـتعدادت  والـصفات ال´oـصية  راملرحلة ال�f يك|سب ف¨zا الفرد  العادات السلوكية والقد

نvو عليـھ �ــ� املـستقبل  ومـع �ــذا التغ~ـ% تظ�ــر ا
	اجـة إ�ــ� التكيـف مــع ممـا يؤ�لـھ ألن يــصبح مـا ســي
الوسط وا
	ياة ا
cديدة؛  نظـرا ملـا يواجـھ مـن ضـغوط �ـ� تلـك املرحلـة ؛ 

ً
ومـن ثـم فإنـھ مـن +]ميـة 
نــة النفــسية والدافعيــة لإلنجــاز جنبــا إ�ــ� جنــب مــع تنميــة +مــن الثقــا�� ؛ألنــھ ال أمــن  تنميــة املر

ً
و

ن9نثقا�� وال تنمية نفسيا ز مجتمع ،وال مواجbة تحديات إال بأفراد متوا
ً

وانفعاليا 
ً

ز بر ]ذا؛ وقد  .
نة النفسية إ�ـ� ح~ـ� الوجـود مـع ظ�ـو علـم الـنفس Oيجـا�ي الـذي انـصب ا�تمامـھ ع4ـ�  رمف�وم املر و
ات والسمات Oيجابية، و�و مف�وم �عy% عن �عزhز وتفعيل  اسة وتنمية القو ال´oصية والقد رد ىر

اك ر الفرد لنقـاط القـوة بـدال مـن ال&%ك~ـ� فقـط ع4ـ� جوانـب القـصو والعوامـل الـسلبية رإد
ً

و�عـرف .  
نة النفسية بأzÈا  عملية التوافق ا
cيد واملواج�ة Oيجابية للشدائد " وجمعية النفس 2مرhكية املر

الت والـــصدمات النفـــسية ، والنكبـــات أو الــــضغوط النفـــسية العاديـــة ال�ــــf يواج��ـــا الºـــشر �املــــشك
ـــع Bخــــرhن ، واملــــشكالت الــــÏ	ية ا
oط~ــــ%ة ، وضــــغوط العمــــل ،  ـــات مـ 2ســــرhة ، ومــــشكالت العالقـ

نـة النفـسية �ـ�  ) 30 ، 2012(وSTaص غرaب ). 67 ،2016الزعfg،". (واملشكالت املالية وفوائد املر
  : النقاط التالية 

نــــة النفــــسية تحقيــــق الـــÏ	ة النفــــسية ، و: الـــÏ	ة النفــــسية  .1 �عــــرف الــــÏ	ة وفمــــن فوائـــد املر
 .النفسية بأzÈا النÐ± ¤نفعا�� و¤جتما»�، وتوافق الفرد مع نفسھ ومع من حولھ 

2.  fgياة تدفع الفرد إ�� التغلب ع�4 �ل ما �و سل	Uيجابية لO النظرة. 
hة �� العطاء  .3  .رOستمرا
ة 2فراد ع�4 التواصل مع ا
	ياة ومواج��zا   .4  .رعنصر أسا®f �� قد
 .ر والتقييم الÏ	يح لألمو�ساعد ع�4 التكيف .5
ىzÑو 2مو وتجعلنا نر �ل موقف من ج�ة إيجابية  .6  .رن
 .تقلل من حدة التوتر والقلق  .7
 .�ساعد الفرد ع�4 تحقيق أ�دافھ بنجاح .8
 .Oتصال الفعال مع 2فراد Rعض�م البعض ، وتvوhن عالقات إيجابية سليمة .9

Oة ع4ـــ� العمـــل و فـــع القـــد نـــة النفـــسية �ـــو  رفـــدو املر ر و ف ، كمـــا �عـــد مـــن ر ونتـــاج �ـــ� أصـــعب الظـــر
اســـات امل�مـــة �ـــ� . ا
cوانـــب امل�مـــة �ـــ� بنـــاء ال´oـــصية الـــسوhة اســـة الدافعيـــة لإلنجـــاز مـــن الد رود ر

  العصر ا
	ا��  

ل�س فقط �� اcdال النفfÒ، ولكن أيضا �� العديد من اcdاالت وامليـادين العلميـة وال&%بوhـة ، إذ 
نامل�مة �� توجيھ سلوك الفرد وت¬شيطھ ، كما أنھ مvو �ام �� يمثل الدافع لإلنجاز أحد ا
cوانب 

اسية مختلفة  رس�Î الفرد تجاه تحقيق ذاتھ، وZلوغ أ�دافھ من خالل ما ينجزه من أعمال وم�ام د
ف§ـــ¦ تحـــرك الفـــرد لبـــذل  ) . 2013ز�ـــران ،(،كمـــا أzÈـــا مظ�ـــر مـــن مظـــا�ر الـــÏ	ة النفـــسية للفـــرد 

و إحــــدى مvونــــات ال´oــــصية ال�ــــf . ق أ�ــــداف الــــتعلم أقــــÔ¦ حــــد مــــن ج�ــــوده وطاقاتــــھ ؛ لتحقيــــ
 �Îونا م�مـا �ـ� سـvتفاعل مع�ا ، كما �عد مhا وz¨ع�ش ف� fا الفرد من الب�ئة ¤جتماعية ال�z{يك|س

ً ً
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الفرد تجاه تحقيق ذاتھ وتوكيد�ا ، حيث �شعر O°ـسان بتحقيـق ذاتـھ مـن خـالل مـا ينجـزه وفيمـا 
ه أحــــد املعــــالم املم~ــــ�ة لــــذلك حظــــى بقــــدر كب~ــــ. يحققــــھ مــــن أ�ــــداف  ر% مــــن ا�تمــــام العلمــــاء باعتبــــا

اسة والبحث �� ديناميات ال´oصية والسلوك                                     وقد أكدت العديد من .رللد
اســـــات والبحـــــوث ال��بوaـــــھ الـــــسابقھ مثـــــل ـــد :رالد اســـــھ أحمــ اســـــة جوجـــــو ، )  224 ،2013(رد يد ر

)Gogoi,2014 ( ، اســــــھ حــــــسن اســــــھ دمحم  ) 25 ،2020(رد ع�ــــــ� أ]ميــــــة دافعيــــــة  ) 50 ،2021(ر، د
   :�نجاز الhi يمكن تSTصbا �� النقاط �تية

 .توجيھ السلوك وت¬شيطھ  .1
اك املتعلم للموقف  .2  .ريؤثر ع�4 إد
ر لبدأ التعلم  .3 ي شرط ضر  .و
اسـة وإشـباع حاجـات  .4 رتجعل املتعلم أك�% اندماجا �� عملية التعلم ، وتزhد من إقبالـھ ع4ـ� الد

ً

 .النمو لديھ ، كما تزhد من مثابرتھ �� مواقف التعلم 
 .ت�سر عملية التعلم  .5
 .�ساعد ع�4 ف�م السلوك الذا�ي ، وسلوك اd	يط~ن بنا  .6
 .ىترفع مستو أداء الفرد وإنتاجھ �� مختلف اcdاالت و2°شطة ال�f يواج��ا  .7
  .رتؤدي إ�� حدوث حالة من ¤ستماع عند تحقيق ال�دف والشعو بالنجاح .8

سة أوجھ ال¬شاط ال�f يتطل}zـا .9 ة ا�تمام املتعلم ، ودفعھ نحو مما رتمثل الوسيلة 2ساسية إلثا ر
 fاء أوجھ . املوقف التعلي� رلذلك تر الباحثة  أن الدافعية لإلنجاز �عد بمثابة اd	رك الرئ�Ò¦ و ى

مـن ا
yoـ%ات ال¬شاط اodتلفـة ، وال�ـf يك|ـسب الفـرد مـن خالل�ـا خyـ%ات جديـدة وhـ�ÚÏ، و.عـدل 
السابقة ، وZالتا�� يمكن النظر إل¨zا ع�4 أzÈـا طاقـة �امنـة البـد مـن وجود�ـا 
	ـدوث عمليـة الـتعلم 

  .ع�4 أفضل وجھ

نـة النفــسية،   وو�ـ� سـ�يل البحــث عـن تنــاو جديـد يمكــن مـن خاللـھ تنميــة +مـن الثقــا�� ،واملر ل
�س مـادة ال��بيـة الوطنيـة  لـدى  ، روالدافعية لإلنجاز مـن خـالل تـد ىطـالب الـصف +و الثـانو ل

وس املرقمـة  الiـh �عتPـ� مـن Nسـ��اتيجيات اcXديثـة �ـ� مجـال NHT )( ؤظbـرت اسـ��اتيجية الـر
�س يجب  ال��بية والتعليم التعاوLي ، � مشتقة من النظرaة البنائية ال�i تر أن عملية التد ر̀و ى

لم يب�ــــ� معرفتــــھ اSXاصــــة أن تركــــز ع�ــــ� Lــــشاط املــــتعلم وإيجاب�تــــھ �ــــ� عمليــــة الــــتعلم  ،أن املــــتع
ل، كمـا أنـھ ال يبªـf معرفتـھ بمعـز عـن Bخـرhن بنفسھ بناء ع�ـ� خ�Pتـھ الـسابقة بتوجيـھ مـن املعلـم
ة عـــن . بــل يºن¨zـــا مــن خـــالل عمليــة تفـــاوض اجتمـــا»� مع�ــم  ركمـــا أن البنائيــة �عتyـــ% أن الــتعلم عبـــا

.س  ). 13 ، 2017ميل ، ج(نعملية اجتماعية يتفاعل املتعلمو ف¨zا مع 2شياء و2حداث  ربدأ التد
وس املرقمة معا عندما  تمكن سب¬سر �اجان  وفق اس&%اتيجية الر

ً
 بمـساعدة 1980عام ) Kagn(ؤ
%ßجـــر ســـك ســـتھ ، حيـــث إن  ) Scanner(   و2ســـتاذ ر ر، الـــذي ســـمح لـــھ أن يطبـــق خططـــھ  �ـــ� مد

فــضوا مــساعدتھ بcäـــة عــدم اســتطاع�zم ¤بتعــاد عـــن الطــر س  رمــدير املــدا ر ق ال�ــf ي|بعوzÈــا �ـــ� ى
وس املرقمـة معــا ع4ـ� فكــرة اشـ&%اك أكyــ% قـدر مــن املتعلمـ~ن �ــ�  .س ، وتقــوم اسـ&%اتيجية الــر التـد

ً
ؤ ر

س املتعلمـو �علــيم�م ف¨zـا ع4ـ� شــvل  نالـتعلم ف§ـ¦ مـن ¤ســ&%اتيجيات التعاونيـة ال¬ـشطة ال�ــf يمـا ر
ة ، ثـــم يطـــرح امل ) 6-3(نمجموعـــات �عاونيـــة صـــغ~%ة يvـــو عـــدد أعـــضاء�ا مـــن  س �ـــ� صـــو رعلـــم الـــد ر

وس  ا ، وقـــد ســـميت �ـــذه ¤ســـ&%اتيجية بـــالر ــ ؤأســـئلة يطلـــب مـــن الطلبـــة التفك~ـــ% ف¨zـــا وOجابـــة ع�zـ
قم من  قـام  ) 6-1(راملرقمة ؛ ألن �ل طالب �� اcdموعة الواحدة �عطى  رو�ل مجموعـة يحملـو 2 ن

O وعندما يطلب املعلم ، جابة عن السؤال فإنھ ال ىذاzÑا ال�f يحمل�ا 2عضاء �� اcdموعات 2خر
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ينادي الطلبة بأسماzÌم إنما ينادي بالرقم فيقوم �ـل طالـب مـن �ـل اcdموعـات يحمـل �ـذا الـرقم 
ك �� Oجابة ال�f تمثل �� ا
	قيقة إجابة مجموعتھ    ) .523 ،2019عبد ا
	كيم ، ع�4 ، (.ر،و.شا

ع�� أن ]ذه  )2021(؛ أحمد  )  2020(؛ صا
�  ) 2016( جمال .؛ )2015(  وقد أكد كال من سليم 
  :Nس��اتيجية �sدف إ�� تحقيق عدد من +]داف تتمثل �� 

س -1   .ر�عزhز ¤ن|باه و¤ستعداد لدى املتعلم~ن لأل°شطة ، و2فعال ال�f يؤدzåا املعلم أثناء الد
  . القضاء عO �4تvالية عند املتعلم~ن، ألzÈا اس&%اتيجية تدعو إ�� التفاعل والتعلم ال¬شط -2
تنمية الشعو باملسئولية الفردية لدى املتعلم~ن ، فضالعن �عوhد�م ع�4 املسئولية  -3

ً
 .ر

 .تنمية الثقة بالنفس لدى املتعلم -4
ات التعب~% وOقناع اللفظى  -5  .رتنمية قد
 . �´cيع املتعلم~ن ع�4 2داء املتواصل، وOنجاز املستمر ضمن اcdموعة الواحدة  -6
نة مع  -7 رhادة التحصيل مقا قتحصيل املتعلم~ن الذين يتعلمو من خالل الطر التقليدية ز  .ن

وس املرقمـــة ال zÑـــدف إ�ـــ� اك|ـــساب الطلبـــة  ؤو�كـــذا يتـــ�Ð مـــن �ـــذه �2ـــداف أن اســـ&%اتيجية الـــر
اzÑم الذاتية  ة دافعي�zم وتنمية قد را
cانب التحصي�4 فحسب ، بل zÑدف اس|ثا ف§¦ اس&%اتيجية .ر

  .والتواصل Oيجا�ي ب~ن الطلبة �عاونية تتصف باالعتماد املتبادل 

ـــو الفتـــــوحوaؤكـــــد الـــــ cات ع�ـــــ� أن  )  60 ، 2021(؛  أحمـــــد  ) 2021(، دمحم  ) 512 ، 2020( ، أبــ
وس املرقمة معا لbا عده مم9¢ات �� التعليم تتمثل فيما ي�� اس��اتيجية الر

ً
   :ؤ

1- ¦ªعد أداة تحث العقل ع�4 التفك~% والتنظيم الذ�� .  

ه يـؤدي إ�ــ� �عوhـد�م ع4ــ� اح&ــ%ام  تمـنح املتعلمــ-2 اzÌــم اodتلفــة ،و�ـذا بــدو ر~ن الفرصـة �ــ� إبـداء آ ر
  . الرأي والرأي 2خر  

ــا �ــــس�م �ــــ� تــــوفر فــــرص -3 ـــ~ن لإلجابــــة ممــ تتطلــــب مــــن املعلــــم أن يختــــار بطرhقــــة عــــشوائية املتعلمـ
  . استجابة أك�% للمتعلم~ن 

فــع دافعيــة الــتعلم وتحــس~ن نتائجــھ للــذين �-4 ىعــانو مــن انخفــاض مــستو 2داء ، ر�ــساعد ع4ــ�  ن
ىوذلك من خالل إتاحة العديد مـن الفـرص لالسـتجابة �ـ� الفـصل ، حيـث �ـشعر�م بـأzÈم بمـستو 

ة الطالب املتفوق~ن اسات و2دبيات ال&%بوhة مثل . رقد اسة عبد الو�اب : روتؤكد العديد من الد رد
اسـة جمـال   )45 ، 2014(  ºhي  ) 2016( رد اسـة ل�ـسا و�و ر، د  ) (Leasa & Corebima, 2017 مـا ر

وس املرقمة فيما ي��   -:ؤع�� أ]مية اس��اتيجية الر

حدث نوع من ال&%بية املتvاملة للمتعلم ، وذلك من خالل الرZط ب~ن النمو الفردي لھ من ج�ة ، ت-1
  . ىوالنمو ا
cما»� من ج�ة آخر

 مــسئولية �علمـھ ، واملــشاركة  ر�ـساعد ع4ــ� تنميـة الــشعو باملـسئولية الفرديــة حيـث تحمــل املـتعلم-2
فعليا ف¨zا 

ً
  

 توفر آليات التواصل ¤جتما»� للمجموعات ، والسماح ب|بادل 2فvار ، وتوجيھ 2سئلة Rشvل -3
  .حر، ومساعدة Bخرhن �� ف�م 2فvار Rشvل لھ معª¦ ، والتعب~% عن املشاعر 

  .ز �عز املناقشة الفردية وا
cماعية ع�4 حد سواء -4
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م إس�اما كب~%ا �� تطوhر الب¬ية املعرفية للمتعلم من خالل عملية البحث والتفك~% والتحليل �س�-5
ً ً

  .لوالتوصل إ�� Oست¬تاجات ، وإعطاء ا
	لو املناسبة من خالل التعلم التعاو°ي 

ـــ� بنــــاء ¤نــــضباط الــــذا�ي لــــدى �ــــ-6 ـــ� النظــــام واح&%امــــھ ممــــا �ــــسا�م �ـ س�م �ــــ� تنميــــة اd	افظــــة ع4ـ
  . املتعلم~ن

  . تدفع الطالب للتعلم و�شوق�م للمعرفة -7

ق الفردية ب~ن الطالب -8   .وترا»� الفر

  .  �´cع ع�4 2داء املتواصل وOنجاز املستمر من جانب الطلبة ضمن اcdموعة الواحدة -9

س -10    .ر�ساعد ع�4 ف�م أعمق وإتقان  للمفا�يم الرئ�سة ، وا
	قائق ، واملعلومات ا
oاصة بالد

ح التنـــافس واملتعـــھ ن|يجـــھ التفاعـــل بـــ~ن أعـــضاء الفرhـــق الواحـــد وZـــ~ن اcdموعـــات مـــع تر-11 وفـــع ر
  Rعض�ا 

ـــة مـــــع تحـــــصيل الطلبـــــة الـــــذين يتعلمـــــو مـــــن خـــــالل الطـــــر -12 نــ hـــــادة التحـــــصيل مقا ق�عمــــل ع4ـــــ�  ن ر ز
  .  التقليدية

س للطـــالب ع4ــ� إخـــتالف مـــستوhاzÑم العلميـــة ع4ـــ�-13  رتــوفر فـــرص متvافئـــة مـــن جــذب ان|بـــاه املـــد
ف عليھ حيث �عتمد أغلب املعلم~ن عند طرح 2سئلة �� الطر التقليديـة �ـ�  قعكس املتعا ر

حة  .س ع�4 إختيار الطلبة املتفوق~ن لإلجابة عن 2سئلة املطر والتد   . ر

ة -14 hبا للطـــالب مباشـــر لتبـــادل املعلومـــات وتفـــاوض ف¨zـــا ، ممـــا �ـــساعد ع4ـــ� تنميـــة م�ــــا ر�عتyـــ% تـــد ر
ً

  ¤ستماع 

ــــل �ـــــساعد ع-15  ــــسلبية العديـــــدة مثـ ـــة ، : 4ـــــ� الـــــتخلص مـــــن Oتجا�ـــــات وأنمـــــاط الـــــسلوك الـ 2نانيــ
   . نواملنافسة غ~% الشرhفة ، وال&%ك~� عR �4عض الطالب دو Bخرhن ، �Oمال

سـة والتطبيـق ، فـالفرد  رو�كذا تر الباحثة أن �ـذه ¤سـ&%اتيجية تـوفر للمـتعلم فرصـا أكyـ% للمما
ً

ى
ه ب¬ــــشاط دو ¤كتفــــاء �ـــ� الفرhــــق جــــزء مــــن خليـــة مت نvاملــــة العناصــــر يــــؤدي �ـــل عنــــصر ف¨zــــا دو ر

باالستماع والتجاوب السلfg مع املعلم ، وكذلك توفر للمتعلم اس|ثمار الوقت بما �ـو مفيـد وZنـاء 
  . ى، وتضع محتو املادة التعليمية �� إطار جذاب قابل للمعرفة والف�م والتطبيق 

  :رالشعو باملشVلة وتحديد]ا 

ر باملشvلة من خالل عدة محاو نبع الشعو   :ر

اسات ال��بوaة السابقة وتوصيا�sا وم}sا -1   :ر�طالع ع�� العديد من البحوث والد

ــــام بـــــالتعلم ال¦ــــــشط واســــــ��اتيجياتھ مثــــــل -)أ اســـــات الiــــــh أكــــــدت ع�ـــــ� أ]ميــــــة �]تمــ رالد
اسة Fل من  وس املرقمة مثل د راس��اتيجية الر   :ؤ

ن - اسـھ �ـان&% وآخـر ود ال�ـf أكـدت فاعليـة اسـ&%اتيجية الـتعلم التعـاو°ي Hunter, et al.  )2010( ر
اسات ¤جتماعية �علم أفضل من الطر 2خر .س الد وس املرقمة معا �� تد ىوالر ق ر ر

ً
  .ؤ
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اسـة فخــر  - يد ات . )2016(ر ا �ـ� تنميــة م�ــا وس املرقمــة معــ ر ال�ــf أظ�ـرت فعاليــة اســ&%اتيجية الـر
ً

ؤ
  . الساRع 2سا®f التواصل ودافع ¤نجاز لدى طالبات الصف

اسة ال´	ات ،أبو الفتوح  - وس املرقمـة معـا �ـ� . )2020( ر د  ال�f أظ�رت فعالية اسـ&%اتيجية الـر
ً

ؤ
  . تنمية Rعض املفا�يم السياسية ،وقيم ¤نتماء الوطª¦ لدى تالميذ املرحلة ¤بتدائية 

اسـة أحمــد - وس املرقمــة  ) . 2021(رد �ـ� التحــصيل وZقــاء أثــر ؤال�ــf أكــدت فاعليـة اســ&%اتيجية الــر
 fgــــانc
اســــات الــــسابقة نجـــد أzÈــــا تنوعـــت أ�ــــداف�ا �ــــ� . الـــتعلم ، وتنميــــة التفك~ـــ% ا روZاســـتقراء الد

وس املرقمة ولك�zا أتفقت جميعا ع�4 فاعلية اس&%اتيجية  ؤالتعرف ع�4 أثر تطبيق اس&%اتيجية الر
وس املرقمة   .ؤالر

اســـــات الiـــــh أكـــــدت ع�ـــــ� أ]ميـــــة تحقيـــــق +مـــــن ا-ب لثقـــــا�� للمحافظـــــة ع�ـــــ� الثقافـــــة رالد
اسة Fل من    :روالbوaة الوطنية مثل د

اســة حــس~ن - ة وجــود منظومــة قــيم ثقافيــة إيجابيــة تح&ــ%م التنــوع  ) :2018(رد ورال�ــf أوصــت بــضر
و¤خــتالف ، ومــن خــالل اك|ــساب املعرفــة ،وفــتح Bفــاق أمــام املــتعلم للتفاعــل مــع معطيــات عاملــھ 

hخھ وتر اك تا راملعاصر، وإد ياثھ ا
	ضار املصر ،وZذلك ندعم 2من الثقا��ر   .   ي

اسـة اسـماعيل - �يبـة ، و�ومـا يـضع  ).2019(رد رال�ـf أكـدت ع4ـ� أن العلـم �ـش�د تفـاعالت ثقافيـة 
 %yج ل�ا ع واcdتمع و2سرة وخاصا 2م أمام تحديات كث~%ة ،ن|يجة لإلن|شار الكب~% ملد العوملة املر

ً

                                   .                   Oعالم

- fgاسة طاي التحليل السوسيولو�Å إشvالية ال�وhة الثقافيـة العرZيـة ال�f �دفت إ��  ) . 2021(رد
وطبيعـة التحـديات ال�ــf تواج��ـا �ــ� ظـل ان|ــشار العوملـة الثقافيـة، وإبــراز مـدى أ�ميــة �عزhـز 2مــن 

رZيـة بأRعاد�ـا اodتلفـة وتحـص~ن ال�وhـة الثقافـة الثقا�� العر�ـي لU	فـاظ ع4ـ� مقومـات الثقافـة الع
اسات السابقة نجد أzÈا تؤكد ع4ـ� أن 2مـن الثقـا�� �عـد من �ل محاوالت ¤خ&%اق  روZاستقراء الد

  .أ�م جوانب 2من القومى ؛ ألنھ يمثل ا
	فاظ ع�4 الذاتية وال�وhة �� مواج�ھ محاوالت Oحتواء 

ن-ج اسات الhi أكدت ع�� املر والد اسة Fل من ر   :رھ النفسية مثل د

ي و�اســــان~%اد- اســــة ســــو رد ال�ــــf أظ�ــــرت وجــــود عالقــــة إيجابيــــة بــــ~ن .)Souri&Hasanirad,2011(ر
نة والتفاؤ والسعادة النفسية  لاملر   .و

اسھ عبد التواب- نـة النفـسية ملـستو الطمـوح  ).2018(رد ة الت¬بؤhـة للمر ى ال�ـf توصـلت إ�ـ� القـد و ر
  .البات املرحلة الثانوhةباملثابرة �2اديمية لدى ط

اســـة دمحم - نــــة النفـــسية لــــدى طــــالب املرحلــــة الiــــh ]ــــدفت إ�ــــ� ). 2022(رد والکـــشف عــــن مــــستو املر ى
نة النفسية و¤نفعاالت ó2اديمية ، فـضال عـن  الثانوhة ، إضافة إ�� الکشف عن العالقة ب~ن املر

ً
و

ً

نــة النفـــسية و¤نفعــاالت ó2اديميـــة اســة اخــتالف óـــل مــن املر ود  بــاختالف óــل مـــن النــوع والـــصف ر
 fا®ـــ نـــة النفــــسية .رالد تباطيـــة موجبــــة دالـــة احـــصائيا بــــ~ن املر و، وقـــد توصــــلت إ�ـــ�  وجـــود عالقــــة ا ً ر

  .و¤نفعاالت ó2اديمية Oيجابية 

نة �� البناء النفfÒ السليم لإل°ـسان  اسات السابقة نجد أzÈا تؤكد ع�4 أ�مية املر ووZاستقراءالد ر
ف ا
	ياة ، مما �ساعده ع�4 ا   .وملواج�ھ الواعية لظر
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اسة Fل من -د اسات الhi أكدت ع�� أ]مية الدافعية لإلنجاز مثل د رالد   :ر

اســـة عبـــد الــــسالم - ال�ـــf أ�تمـــت بالقيمــــة الت¬بؤhـــة لفاعليـــة الــــذات والدافعيـــة لإلنجــــاز  ).2016(ر د
اسات العليا بvلية ال&%بية     .ربجودة ا
	ياة لدى طالبات مرحلة الد

اســــة حــــ- ـــن  ). 2020(سن ر د ـــة و�ــــل مــ تباطيــــة بـــــ~ن املتانــــھ العقليــ ـــلت إ�ـــــ� وجــــود عالقـــــة ا ـــf توصـ رال�ــ
  .الدافعية لإلنجاز �2ادي�f ، وأساليب مواج�ھ الضغوط 

اسة صالح - ال�f �دفت إ�� تقييم فاعلية برنامج قائم ع�4 اس&%اتيجية العصف الذ�fª  ) .2022(رد
اسات الس. ع�4 دافعية Oنجاز ابقة نجد أzÈا تؤكد ع�4 أ�مية تنمية الدافعية روZإستقراءالد

فع مستو الفرد وإنتاجيتھ �� مختلف اcdاالت و2°شطة ا م�ما ��  ىلإلنجاز ؛ألنھ يلعب دو ر
ً ً

  .ر

ل�طالع ع�� توصيات ªعض املؤتمرات الhi أث�9ت حو أ]مية تنمية متغ�9ات البحث �� -2
اســـية م}sـــا تعلـــيم وOعـــداد لU	يـــاة املنعقـــد �ـــ� القـــا�رة منـــا²± ال"مـــؤتمر   :رمختلـــف املراحـــل الد

ات "،مؤتمر ) 2003( ®f تحـديات وطموحـات املنعقـد �ـ� Oمـا رOصالح املد املـؤتمر الـدو��  ) 2007(ر
ـــان  ـــة والتعلــــيم  املنعقـــــد Rعمـ ـــ&%اتيجيات الـــــتعلم  ) 2019(لل&%بيـ ة اســـــتخدام اسـ ورال�ـــــf أوصــــت بــــضر

وس املرقمــة معــ ا ال�ــf �عتمــد ع4ــ� إيجابيــة املــتعلم وإتاحــة الفــرص، ؤال¬ـشط ، وم�zــا إســ&%اتيجية الــر
ً

ة ومناقـشة 2فvــار، و�علـم فــن ¤سـتماع والنقــد البنـاء ، وOنتقـال مــن ال&%ك~ـ� ع4ــ� عمليـة نقــل  روإثـا
ىاملؤتمر السنو ا
oامس عشر تنمية اcdتمع . املعلومات وحفظ�ا إ�� ال&%ك~� ع�4 توليد�ا وإنتاج�ا 

حبة و شادية  رنحو آفاق إ شـاد النفـfÒ ر O املـؤتمر  )2010(رالـذي عقـد بجامعـة عـ~ن شـمس بمركـز،
املنعقــــد �ــــ� �ليــــة ) لالواقــــع واملــــأمو (رالعل�ـــf الثــــامن اســــ|ثمار املو�ــــوZ~ن ، ودو مؤســــسات التعلـــيم 

hق  ـــة جامعـــــة الزقــــا ـــة النفـــــسية لـــــدى  ) 2010(زال&%بيـ نـ ة ¤�تمــــام ب|نميـــــة املر ووال�ـــــf أوصــــت بـــــضر رو
ى وأفـــاق مــستقبلية-التعلـــيم و2مــن القــومى"العل�ـــ¦ الــساRع املتعلمــ~ن  ، املــؤتمر  الـــذي  ) 2018(ؤ ر

ة تنمية 2من الثقا�� كجزء أسا®f من تحقيق 2من القومى   .ورأوô¦ بأ�مية وضر

   :ولتدعيم �حساس باملشVلة قامت الباحثة باإلجراءات التالية

ياس لألمن الثقـا�� ،حيـث �ـدفت مـن قامت الباحثة بإعداد مق:تطبيق مقياس +من الثقا�� : أوال
اء التطبيق 2من الثقا�� لدى طالب الصف 2و الثـانو ، وطبـق ع4ـ�  ىو ل سـة  ) 25(ر رطالبـة مـن مد

اد املـــستقبل وتvـــو املقيــــاس مـــن  نر ات Oيجابيــــة والـــسلبية ، وقــــد )  فقــــرة 15(و روتنوعـــت بــــ~ن العبـــا
تنوعت Oستجابة ع�4 املقياس ب~ن دائما ،أحيانا ، أ

ً ً
جـات بحيـث  ربـدا وتـم تحوhـل Oسـتجابات إ�ـ� د

ً

ات املوجبــــــــة  ـــة �ــــــــ� العبــــــــا ـــــــÏ	يح  ) 1، 3،2(ر�عطــــــــى الطالبـــــ ات الــــــــسالبة  ، وZتـ روالعكــــــــس �ــــــــ� العبــــــــا
جــــة الvليــــة % 80وجــــدت الباحثــــة أن .املقيــــاس رمــــن الطــــالب قــــد حــــصلوا ع4ــــ� أقــــل مــــن نــــصف الد

ىللمقياس مما يؤكد وجـود ضـعف لـدى طـالب الـصف 2و الثـانو �ـ� 2 مـن الثقـا�� ؛ ممـا �ـستد»� ل
  )1مU	ق.(ا
	اجة إ�� تنميتھ

ثانيا 
ً

نـة النفـسية  :  نـة النفـسية ،وطبـق : وتطبيـق مقيـاس املر وقامـت الباحثـة بإعـداد مقيـاس للمر
اد املستقبل ،وتvو املقياس مـن  ) 25(ع�4   سة ر نطالبة من مد و ة �ـ� البعـد Oجتمـا»� ،  ) 20(ر رعبـا

ات Oيجابيــة والــسلبية ، وقــد تنوعــت Oســتجابة ع4ــ� املقيــاس والبعــد Oنفعــا�� وتنوعــت بــ ر~ن العبــا
ات  جـــات بحيـــث �عطـــى الطالبـــة �ـــ� العبـــا ربـــ~ن دائمـــا ،أحيانـــا، أبـــدا، وتـــم تحوhـــل Oســـتجابات إ�ـــ� د ر

ً ً

ات السالبة  ، وZتÏ	يح املقياس وجد أن  ) 1، 3،2(املوجبة  من الطالبات  % 78روالعكس �� العبا
جھ الvلية للمقياس ، مما يدل ع�4 وجود إنخفاض وضـعف �ـ� قد حصلوا ع�4 أق رل من نصف الد

نة النفسية  ومستو املر  ).                    2مU	ق( ى
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ثالثا
ً

قامت الباحثة بإعداد مقياس للدافعيـة لإلنجـاز : تطبيق مقياس الدافعية لإلنجاز  : 
ـــ�  اد املــــستقبل ، وتvــــو املق ) 25(وطبــــق ع4ـ ســــة ر نطالبــــة مــــن مد و ـــاس مــــن ر ة �ــــ� البعــــد  ) 20(يـ رعبــــا

ات Oيجابيـة والــسلبية ، وقـد تنوعــت Oسـتجابة ع4ــ�  راملنافـسة ، والبعـد املثــابرة وتنوعـت بــ~ن العبـا
جـــات بحيـــث �عطــــى الطالبـــة �ــــ�  راملقيـــاس بـــ~ن دائمــــا ،أحيانـــا ، أبـــدا  وتــــم تحوhـــل Oســـتجابات إ�ــــ� د

ً ً ً

ات املوجبة  ات ا ) 1، 3،2(رالعبا مـن  % 75لـسالبة ، وZتـÏ	يح املقيـاس وجـد أن روالعكس �ـ� العبـا
جـھ الvليـة للمقيـاس ، ممـا يـدل ع4ـ� وجـود إنخفـاض  رالطالبات قد حصلوا ع�4 أقـل مـن نـصف الد

 ).3مU	ق. ( ىوضعف �� مستو الدافعية لالنجاز

   :و�� ضوء ما سبق تم تحديد مشVلة البحث اcXا�� ��

ـــــستو طــــــالب الــــــصف 2و الثــــــانو �ــــــ�  ــــعف �ــــــ� مـ ىوجــــــود ضــ ل نــــــة النفــــــسية، ى ــــا�� ، واملر و2مــــــن الثقــ
لوالدافعيــة لإلنجــاز ، وللتـــصدي ل�ــذه املـــشvلة يحــاو البحــث ا
	ـــا�� Oجابــة عـــن ال|ــساؤ الـــرئ�س  ل

�س ال��بيـة الوطنيـة ع�ـ� تنميـة +مـن :  التا��  وس املرقمـة معـا �ـ� تـد رما فاعلية اس��اتيجية الـر
ً

ؤ
نة النفسية ، والدافعية لإلنجاز ؟  والثقا�� واملر ى لدى طالب الصف +و الثانو  ل

 : و يتفرع عن �ذا السؤال الرئ�س 2سئلة الفرعية التالية 

.س ال&%بيــــة الوطنيـــة لــــدى طــــالب  .1 وس املرقمــــھ معـــا �ــــ� تـــد رمـــا أســــس اســـتخدام إســــ&%اتيجية الـــر
ً

ؤ
؟ ىالصف 2و الثانو  ل

ىمـا مvونــات وحـدة مــن محتـو كتــاب ال&%بيـة الوطنيــة للـصف 2و الثــانو �ـ� ضــ .2 ل وء اســ&%اتيجية ى
وس املرقمة معا من حيث  الر

ً
 ؟) أساليب التقوhم -2°شطة-الطرائق-�2داف(ؤ

.س ال&%بيــة الوطنيـة ع4ــ� تنميــة 2مــن الثقــا��  .3 وس املرقمـھ معــا �ــ� تــد رمـا فاعليــة اســ&%اتيجية الــر
ً

ؤ
؟ ىلدى طالب الصف 2و الثانو     ل

.س ا .4 وس املرقمھ معا �� تد رما فاعلية اس&%اتيجية الر
ً

نة النفسية ؤ ول&%بية الوطنية ع�4 تنمية املر
؟ ىلدى طالب الصف 2و الثانو    ل

.س ال&%بيــــة الوطنيــــة ع4ــــ� تنميــــة الدافعيــــة  .5 وس املرقمــــھ معــــا �ــــ� تــــد رمــــا فاعليــــة اســــ&%اتيجية الــــر
ً

ؤ
؟ ىلإلنجاز لدى طالب الصف 2و الثانو  ل

.س وحـــدة ا .6 �ـــ� تــد وس املرقمـــة معـــا  رمــا تـــأث~% اســـتخدام اســـ&%اتيجية الــر
ً

قـــيم (ملواطنـــة الـــصا
	ة ؤ
نـــة النفــسية والدافعيـــة لإلنجـــاز لـــدى طـــالب الـــصف 2و )  وســلوكيات للتنميـــة 2مـــن الثقـــا�� واملر و

 ىالثانو ؟

ض البحث    :وفر

جات الطالبات   .1 ريوجد فر دال إحصائيا ب~ن متوسطى د
ً

�� التطبيق~ن القب�4 ) عينة البحث (ق
 .لصا
�  التطبيق البعدي) ماNي البعد Oنت( والبعدى ملقياس 2من الثقا�� 

جات الطالبات   .2 ريوجد فر دال إحصائيا ب~ن متوسطى د
ً

�� التطبيق~ن القب�4 ) عينة البحث (ق
 .والبعدى لإلختبار التحصي�4 �� البعد املعر�� لألمن الثقا��  لصا
�  التطبيق البعدي

جات الطالبات   .3 ريوجد فر دال إحصائيا ب~ن متوسطى د
ً

 �� التطبيق~ن القب�4 )عينة البحث (ق
نة النفسية بأRعاده لصا
�  التطبيق البعدي  .ووالبعدى ملقياس املر

جات الطالبات   .4 ريوجد فر دال إحصائيا ب~ن متوسطى د
ً

�� التطبيق~ن القب�4 ) عينة البحث (ق
 .والبعدى ملقياس الدافعية لإلنجاز بأRعادة لصا
�  التطبيق البعدي
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جــات .5 ق بــ~ن متوســـطات د رتوجــد فـــر �ـــ� القيــاس البعـــدي لvــل مـــن املتغ~ـــ%ات ) عينـــھ البحــث  ( و
نھ النفسية، الدافعية لإلنجاز Rعد عز أثر �ل م�zا ( التاRعھ                 ل2من الثقا��، املر  .و

  :حدود البحث 

  :يقتصر البحث ا
	ا�� ع�4 ا
	دود التالية

ســـة ر: ىا
	ـــد الºـــشر-1 وعينـــة مـــن طالبـــات الـــصف 2و الثـــانو بمد ر ي ة ل راد املـــستقبل بـــإدا
  .املستقبل التعليمية بمحافظة القا�رة 

2-¦ªد الزم	
®¦ : ا   ) لال&%م 2و ( 2020 -2019رالعام الدا

 :ا
	دود البحثية-3

 مقيـــاس �ـــ� البعـــد –إختبـــار تحــصي�4 �ـــ� البعـــد املعر�ـــ� : تنميــة R2عـــاد التاليـــة  لألمـــن الثقـــا��  -
 OنتماNي 

ن - ة Oنفعاالت : ة النفسيةوتنمية R2عاد التالية للمر  . Rعد النظرة Oيجابية لU	ياة –رRعد إدا

  . Rعد املنافسة -ر Rعد الشعو باملسؤلية -Rعد املثابرة  : تنمية R2عاد التالية للدافعية لإلنجاز -

ة ع4ـ� طـالب الــصف ) قـيم وســلوكيات (وحـدة املواطنـة الـصا
	ة - رمـن كتـاب ال&%بيـة الوطنيــة املقـر
  .ىو ل2و الثان

  :أ]داف البحث 

  :�س�Î البحث ا
	ا�� إ�� تحقيق �2داف Bتية 

.س ال&%بيـة الوطنيـة ع4ـ� تنميـة - وس املرقمـة معـا �ـ� تـد رالكـشف عـن مـدى فاعليـة إسـ&%اتيجية الـر
ً

ؤ
ى�Bي لدى طالب الصف 2و الثانو  :ل

  .2من الثقا��  -أ

نة النفسية -ب     . واملر

  . الدافعية لإلنجاز - ج

  :ير�Å أن يفيد البحث ا
	ا�� ��  : البحث أ]مية

أوال 
ً

  : +]مية النظرaة والhi تمثلت ��–

ة  .1 ورجـــاء �ـــذا البحـــث اســـتجابة ملـــا ينـــادى بـــھ ال&%بـــوh~ن ، والقـــائم~ن ع4ـــ� العمليـــة التعليميـــة بـــضر
.س واس&%اتيجياتھ ، و�غ~% دو املتعلم من ملقن وسلg¦ إ�� °شط وإيجـا�ي  رتحديث طر التد ر ق

ات ال´oصية و¤جتماعية لديھ ومتفاعل   .رمما يؤدي إ�� تنمية امل�ا
ة مU	ـة لبقـاء  .2 ه ضـر ريك|ـسب �ـذا البحـث أ�ميتـھ أيـضا مـن أ�ميـة موضـوع 2مـن الثقـا�� بإعتبـا ور

ً

 .لالدو
اسـة  .3 ر�عتy% �ذا البحث استجابة ملا ينادى بھ ا
yo%اء �� اcdال التعلي�f وال&%بـو �ـ� �Oتمـام بد ي

نة النفسية وقياس Rعض مفا�يم ع  . ولم النفس Oيجا�ي مثل املر
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ـــ� �Oتمـــــام  .4 ـــال التعلي�ـــــf وال&%بـــــو �ــ ـــ%اء �ـــــ� اcdــ ــــث إســـــتجابة ملـــــا ينـــــادى بـــــھ ا
yoــ ـــذا البحـ ي�عتyـــــ% �ــ
�ا واحدة من أ�م مقومات النجاح بوجھ عام    .ربالدافعية لإلنجاز بإعتبا

وس املرقمة معا( يتقديم إطار نظر عن �ل من  .5 اس&%اتيجية الر
ً

نة النفسية -ن الثقا�� 2م-ؤ و املر
  ). الدافعية لإلنجاز –

ثانيا
ً

  : +]مية التطبيقية فيما ي�� -

نـــة النفـــسية، والدافعيـــة :بال¦ـــسبة للطـــالب   • و قـــد يفيـــد الطـــالب �ـــ� تنميـــة 2مـــن الثقـــا�� ، واملر
hــادة قــابلي�zم للتكيــف النفــfÒ وOجتمــا»� مــع  زلإلنجــاز ممــا �ــساعد�م ع4ــ� مواج�ــھ ا
	يــاة ، و

ة ع�4 التعامل بy%اعة مع امل�ام املو�لة إل¨zم  .رتحديات العوملة ، والقد

.س : بال¦ـــسبة للمعلمــــ9ن  • وس املرقمــــة معــــا �ــــ� تــــد hــــد�م بخطــــوات تنفيــــذ اســـ&%اتيجية الــــر رتز
ً

ؤ و
.ــس�ا ، و تـــوف~%  رال&%بيــة الوطنيــة قــد �ـــساعد�م �ــ� تحقيــق أ�ــداف املـــادة ، وتطــوhر أســاليب تد

 .%ات ، ومصادر �علم مختلفة ب�ئة �عليمية غنية باملث~

�س • ربال¦ـسبھ للبـاحث9ن �ــ� مجـال املنــاAB وطـر التــد يفـتح �ــذا البحـث آفاقــا جديـدة أمــام�م  :ق
ً

وإلجراء مزhد مـن البحـوث لتنميـة 2مـن الثقـا�� ملـا لـھ مـن أ�ميـة ملواج�ـة الغـز الثقـا�� ، وكـذلك 
نة النفسية ، وتنمية الدافعية لإلنجاز  .وتنمية املر

  :ثمن¯A البح

اســـات الـــسابقة ال�ــــf : املـــن¯A الوصـــفي التحلي�ــــ�-أ روذلـــك فيمـــا يتعلــــق بـــاإلطالع ع4ـــ� 2دبيــــات والد
يتناولـت متغ~ــ%ات البحـث ، وOطــار النظـر وتحليــل ومناقـشة، وتفــس~% النتـائج ، وعــرض التوصــيات 

  .واملق&%حات ، وإعداد أدوات البحث 

ض ، وذلــــك فيمــــا يتعلــــق بتجرZـــــة البحــــ : املــــن¯A التجرa°ــــh-ب وث ،والكــــشف عــــن مــــدى ÷ــــ	ة الفـــــر
  .وضبط متغ~%اتھ، وسوف يتم ¤ستعانة بتصميم اcdموعة الواحدة قب�4 و�عدي 

  :أدوات البحث 

  :لإلجابة عن أسئلة البحث ا
	ا�� قامت الباحثة بإعداد 2دوات التالية 

  : أدوات التجرhب ، وتتمثل �� �2ي - أ

.س وحـــــدة املواطنــــة ا- ـــلوكيات ( لـــــصا
	ة ردليــــل للمعلـــــم لتــــد وفقــــا الســـــ&%اتيجية ) قــــيم وســ
وس املرقمة معا الر
ً

 ؤ

اق عمل ( كتاب الطالب -  ).رأو

  :أدوات القياس ، وتتمثل �� �Bي -ب

  )من إعداد الباحثة .            (  مقياس ��  البعد OنتماNي-ن 2من الثقا�� يتvو من أ-

  )من إعداد الباحثة .    (  البعد املعر�� اختبار تحصي�4 ��-                          ب

نة النفسية-    ).من إعداد الباحثة .   ( ومقياس املر

  ).من إعداد الباحثة .   ( مقياس الدافعية لإلنجاز-
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  :مصطcTات البحث 

اســـــات  اســـــات ال&%بوhـــــة عامـــــة ، و الد ـــ� الد ر�ـــــشvل تحديـــــد املـــــصطU	ات أ�ميـــــة كب~ـــــ%ة �ــ ر
  O°سانية بصفة خاصة ، 

نظرا 
ً

ألن كث~% من املصطU	ات تتغ~% مدلول�ا تبعا لvل من 
ً

 :  

اسة) أ اسة ) ب.                           رميدان الد رOطار النظر الذي تنطلق منھ الد   .ي

وس املرقمة   Numbered Heads Togetherؤإس��اتيجية الر

لمـ~ن معـا �ـ� مجموعـات إسـ&%اتيجية �عليميـة تؤكـد عمـل املتع"بأzÈـا )  Kagan, 2009(�عرف�ا �اجـان 
ً

ـــ� الــــــــسؤال وا
cــــــــواب  ــــــد ع4ـــــ ــــسة �عتمــ ــــــ% متجا°ــــ ـــــغ~%ة وغ~ــ ـــــدير ".صـــ ـــــا بـــ ـــا  )  160 ، 2012( �عرف�ـــ بأzÈـــــ
س الطالب إ�� فر من " قاس&%اتيجية يتم خالل�ا تقسيم املد قما  ) 6-3(ر أعضاء ، وhتخذ �ل عضو 

ً
ر

وس�م معا ؛ لvي يتأكدوا ؤ ، ثم يتم طرح السؤال ع�4 الطالب ، ثم يضع الطالب ر6-1ي&%اوح ما ب~ن 
ً

قم ف~%فع املرقمو بنفس الرقم أيـدzåم ،  س ع�4  نمن أن �ل فرد �عرف Oجابة ، Rعد�ا ينادي املد ر ر
  ".      وhقدموا إجابات للصف كvل

�عــرف إجرائيــا بأstــا
ً

.ـــع  :  .ــسية قائمــة ع4ـــ� الــتعلم التعــاو°ي ، يقــوم ف¨zــا املعلــم بتو زاســ&%اتيجية تد ر
عـات �عاونيـة  تتـصف باإلعتمـاد املتبـادل ، والتواصـل Oيجـا�ي وغ~ـ% متجا°ـسة الطالبات ع�4 مجمو

قـم مـن  ) 6( ي&%اوح عدد�ا إ��  ثـم يطـرح الـسؤال ) 6-1(رطالبات �� �ل مجموعة ، وتأخذ �ل طالبـة 
ر تقوم الطالبات بال|شاو فيما بي�zن معا ، ليتأكدن من معرف�zن لإلجابة ، و�عد�ا ينادي ثمعل¨zن ، 

قــم عــشواNي فيقــومن املرقمــات بــنفس الــرقم �ــ� �ــل اcdموعــات لتقــديم إجابــاzÑن عــن املعلــ رم ع4ــ� 
  .السؤال أمام اcdموعات �ل�ا ، وhتم مناقش�zا والتفاوض RشأzÈا 

 : +من الثقا��

ات الفكرhـــــة "بأنـــــھ  ) 2011(�عرفـــــھ محمـــــود  ــــن التيـــــا ــــا ، وتأمي�zـــــا مـ را
	فـــــاظ ع4ـــــ� الذاتيـــــة الثقافيـــــة وحماي�zـ
تھ ، ح�ـــ¦ يـــتمكم مـــن مقاوم�zـــا املعاصـــ ررة ال�ـــf �ـــس�zدف الـــشباب �ـــ� دينـــھ وقيمـــھ ولغتـــھ ، ومعتقداتـــھ وحـــضا

hــــد ".والتــــصدي ل�ــــا بإيجابيــــة ، وفاعليــــة �ــــ� ظــــل تحــــديات عامليــــة معاصــــرة  ــا بأنــــھ تز و�عــــرف إجرائيــ
ً

 الطالبــــة
ــ ـــة املــــ ــــ% عــــــن مقومــــــات الثقافـــ ف �عyــ ــــا صرhة �zــــــدف ربمجموعــــــة مــــــن املفــــــا�يم وا
	قــــــائق ، واملعلومــــــات واملعــ

جـة ال�ـ¦  رمساعدzÑا ع�4 ا
	فاظ ع�4 الذاتية الثقافية املصرhة مع مسايرة مستجدات العـصر ، وتقـاس بالد
  .تحصل عل¨zا الطالبة  �� �ل من املقياس ، وOختبار التحصي�4 املعد ل�ذا الغرض

نة النفسية    :واملر

øي  ة ع4ـــ� التوافـــق مـــع الـــضغوط ا
oاصـــية ال�ـــf تكـــسب الفـــرد  " بأzÈـــا  )  2010( رعرف�ـــا  ا
	ـــا رالقـــد
اodتلفة ، وذلك باك|سابھ مجموعة من ا
oصائص والصفات Oيجابيـة ال�ـf �ـساعده ع4ـ� تحقيـق 

العمليـــة الديناميكيـــة ال�ــــf بموج}zـــا يظ�ـــر 2فــــراد " بأzÈـــا ) 5 ،2012(كمـــا عرف�ـــا املــــالvي " .التوافـــق 
نســلو�ا إيجابيــا عنــدما يواج�ــو محــن شــديدة ، أو zÑديــد 

ً ً
، أو �عــرض ملــصادر تث~ــ% التــوتر و¤نفعــال 

�عــــرف إجرائيـــا بأzÈـــا و" .غ~ـــ% الـــسار
ً

ة ع4ــــ� " �ـــا ممـــا يجعل�ــــا قـــاد ر �ــــو و»ـــ� الطالبـــة بمــــشاعر�ا وأفvا ر
hض إنفعاالzÑا وإندفاعاzÑا ، وZالتـا�� الـسيطرة ع4ـ� أفعال�ـا أثنـاء حـدوث الـضغوط النفـسية مـع  وتر

جة ال�¦ تحصل عل¨zا الطالبة  �� وقع ا
o~% ، لإقبال�ا ع�4 ا
	ياة بتفاؤ وOستºشار وت روتقاس بالد
  .املقياس املعد ل�ذا الغرض



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )2(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

187 

 : دافعية Nنجاز

ذلك الباعـث الـذا�ى ، واd	ـرك النفـfÒ الـداخ�4 الـذي " بأنھ) Singh,2011(�عرفھ سي¬يھ 
نمــن شــأنھ مــساعدة 2فــراد ع4ـــ� مواصــلة أعمــال�م ، و�عــز مــن تحقيـــق �2ــداف ال�ــf �ــسعو إ�ـــ � ز

�ــران " . تحقيق�ــا حالــة داخليــة تــدفع التلميــذ إ�ــ� بــذل ا
�cــد ، "ع4ــ� أنــھ  ) 149 ، 2013(زو.عرفــھ 
ا®f لتحقيق أفضل مستو من 2داء  ىواملثابرة وتحدى الصعوZات واملعوقات ، وإتقان العمل الد ر

f®ا روالنجاح ، والتفو الد   " .        ق

و�عـــرف إجرائيـــا بأzÈـــا إمvانيـــة الطالبـــة ع4ـــ� تح
ً

قيـــق �ـــدف مـــا ع4ـــ� الـــرغم مـــن الـــصعوZات 
ة بإنجــاز  لية واملبــاد zÑا ع4ـ� تحمــل املـسؤ راملتعـددة ال�ــf قـد �ــشvل عـائق أمام�ــا �ــ� تحقيقـھ ، وقــد ور

جـة ال�ـ¦ تحـصل عل¨zـا  .قوسع¨zا إ�� التفـو ع4ـ� Bخـرhنامل�ام و2عمال املطلوZھ م�zا ، روتقـاس بالد
  .الطالبة  �� املقياس املعد ل�ذا الغرض

  :اءات البحث وخطواتھإجر

ضـــھ ســـوف ت½بـــع الباحثـــة  ولإلجابـــة عـــن �ـــساؤالت البحـــث اcXـــا��، والتحقـــق مـــن مـــدى ¾ـــcة فر
  :اSXطوات �تية

  :للإلجابة عن السؤال +و والثاLي من أسئلة البحث س�تم ��ي -1
اســات الــسابقة العرZيــة ، و2جنºيــة املتــصلة بمتغ~ــ%ات  رOطــالع ع4ــ� 2دبيــات والكتــب والد

وس املرقمــــة (بحـــث وÉـــ�  ال نـــة النفــــسية - 2مـــن الثقــــا�� - ال&%بيـــة الوطنيــــة-ؤاســــ&%اتيجية الـــر  –واملر
  ، ثم)الدافعية لإلنجاز

ة مــــن كتـــاب ال&%بيــــة الوطنيـــة للــــصف 2و الثـــانو  يصـــياغة الوحــــدة اodتـــا ل ) يأنــــا مــــصر ( ر
وس املرق) قـيم وســلوكيات ( وحـدة املواطنــة الــصا
	ة  : ( مــة وhتـضمن مــا ي4ــ�ؤوفقــا السـ&%اتيجية الــر

.س -ىتحديـــد اd	تـــو–تحديـــد �2ـــداف   – تحديـــد 2°ـــشطة التعليميـــة –ر تحديـــد ا
oطـــوات التـــد
  تحديد الوسائط التعليمية 

اق العمــل-إعــداد دليــل املعلــم– تحديــد أســاليب التقــوhم - ، ثــم عــرض الوحــدة ) رإعــداد أو
.س لU	كم  رع�4 مجموعة من املتخصص~ن �� املنا²± وطر التد ع�4 مـدى صـالحي�zا ، و�عـديل�ا �ـ� ق

اzÌم   .رضوء آ

  :لإلجابة عن السؤال الثالث والراªع واSXامس والسادس من أسئلة البحث س�تم ��ي-2

ـــن                                      - ة عــــــن 2مـــــن الثقــــــا�� يتvــــــو مـــ ـــ� عبــــــا ــــث والتأكــــــد مـــــن صــــــدق�ا وثباzÑــــــا ، وÉــ نإعـــــداد أدوات البحــ ر
نـة النفـسية -)  اختبار تحـصي�4 �ـ� البعـد املعر�ـ� -¤نتماNيمقياس ��  Rعد (   مقيـاس -و مقيـاس املر

.س ؛لU	كم ع�4  رالدافعية لإلنجاز، ثم عرض�ا ع�4 مجموعة من املتخصص~ن �� منا²± وطر التد ق
 .مدى صالحي�zا 

ىاختيار مجموعة البحث من طالبات الصف 2و الثانو -4  .ل

تطبيق أدوات البحث تطبيقا -5
ً

قبليا ع�4 مجموعة البحث 
ً

. 

ة cdموعة البحث -6 .س الوحدة اodتا رتد  .ر



 
دريس التربية ًفاعلية استخدام استراتيجية الرؤوس المرقمة معا في ت

  صباح أمين على سعدهللا/ د  .....والدافعية  والمرونة النفسية الوطنية على تنمية األمن الثقافي

 

 

188 

تطبيق أدوات البحث  تطبيقا Rعديا ع�4 مجموعة البحث-7
ً ً

. 

ض-8 وصد النتائج والبيانات ومعا
z�cا إحصائيا وتفس~% النتائج �� ضوء ما وضع من فر
ً

 .ر

 .تقديم التوصيات واملق&%حات �� ضوء نتائج البحث -9

  :ي النظر للبحث �طار

.س ال&%بيـــة  وس املرقمـــة معـــا �ـــ� تـــد رملـــا �ـــان عنـــوان البحـــث �ـــو فاعليـــة اســـتخدام اســـ&%اتيجية الـــر
ً

ؤ
نـــة النفـــسية ، و الدافعيـــة لإلنجـــاز لـــدى طـــالب  الـــصف  والوطنيـــة ع4ـــ� تنميـــة 2مـــن الثقـــا�� ، و املر

dا�� ا	
ي2و الثانو فقد تتطلب ذلك أن يتضمن Oطار النظر للبحث ا ى   : ر	او التالية ل

وس الرقمية �  .ؤاس&%اتيجية الر
 .2من الثقا��  �
نة النفسية �   .واملر
  .الدافعية لإلنجاز  �
وس املرقمة �  :ؤاس��اتيجية الر

.س ال�f جاءت �zا ا
	ركة ال&%بوhـة املعاصـرة  وس املرقمة إحدى تقنيات التد ر�عتy% الر ف§ـ¦ أحـد . ؤ
�ـذا وقــد .   إيجابيـة و°ـشاط املـتعلم أثنـاء الـتعلمأنمـاط اسـ&%اتيجيات الـتعلم ال¬ـشط ، وال�ـf تــدعم

ـــــــاو  ــــا بــــ ـــــث �عرف�ـــــــ ــــا حيــــــ ــــــــة معـــــــ وس املرقمـــ ـــــر ــــــــ&%اتيجية الــــــ ـــــf تناولـــــــــــت اســـ ــــات ال�ــــــ ـــــــددت التعرhفـــــــ ن�عــــ
ً

ؤ
)Bawn,2007,44  ( ـاzÈـو مــن " بأvقـة �علـم املتعلمـ~ن �ـ� مجموعـات صـغ~%ة غ~ـ% متجا°ـسة ، تتhنطر

�ع تالميذ ، تلميذ مستو تحصيلھ مرتفع  ، والثـا°ي  ىأ ىمـستو تحـصيلھ مـنخفض ، والثالـث والراRـع ر
ـــن  قماعـــــشوائيا لإلجابــــة  عــ مــــستو تحــــصيل�ما متوســـــط ، وhــــرقم �ـــــل تلميــــذ بــــرقم وhختـــــار املعلــــم 

ً
ر ى

حة  إحدى اس&%اتيجيات التعلم التعاو°ى " بأzÈا  ) (Baker,2013,5كما �عرف�ا باك~%" . و2سئلة املطر
متعلمــ~ن حيــث ) 4-1( صــغ~%ة غ~ــ% متجا°ــسة مــن وال�ــf �عتمــد ع4ــ� تقــسيم املتعلمــ~ن إ�ــ� مجموعــات

ـــل مــــتعلم بـــــرقم ، ثــــم �عطـــــى املعلــــم أســـــئلة و�عليمــــات للمتعلمـــــ~ن لإلجابــــة ع�zـــــا،  فيـــــضعو  نيــــرقم �ــ
قمــا  وسـ�م معـا للتفك~ـ% ، وتتـاح ل�ــم مـساحة مـن الوقـت الvـا�� ملناقــشة 2سـئلة ، وhختـار املعلـم  رر ؤ

عشوائيا واملتعلم الذي يحمل �ذا الرقم يجيب 
ً

وعرف�ـا ا
	مـدا°ي ". �ذا الرقم نيابـة عـن مجموعتـھ
إحدى إس&%اتيجيات التعلم التعـاو°ى ال�ـf �عمـل ف¨zـا الطـالب سـوhا " بأzÈا  ) 35 ، 2013(يوا
cرجر 

ً

لضمان �ل عنصر �� اcdموعة أن �عرف ا
cواب الـÏ	يح ، وhـتم تطبيـق �ـذه Oسـ&%اتيجية  وفـق 
ن و.عرف�ا �ل ". خطوات م&%ابطة وم|سلسلة    بأzÈـا  )  Martino et  al 2015,44(ومن مرت�نو وآخـر

إحـدى اسـ&%اتيجيات الـتعلم التعـاو°ى  �عتمـد ع4ــ� املناقـشة واd	اسـبة الفرديـة وا
cماعيـة ، حيــث "
ن معــــا ملناقــــشة Oجابــــات مــــع 2عــــضاء Bخــــرhن مــــن  �عمــــل املتعلمــــ~ن �ــــ� مجموعــــات صــــغ~%ة يفكــــر

ً
و

hن ع4ــ� املــ رمجمــوع�zم ، فيvونــو قــاد �م �ــ� عمليــة الــتعلم ن  ، 2016(و.عرف�ــا جمــال " رشاركة بأفvــا
اس&%اتيجية تقوم ع�4 تقسيم املتعلم~ن داخل الصف إ�� مجموعات يرمز إ�� أعضاzÌا " بأzÈا  ) 365

قام بدل 2سماء    ".رباأل
 

ومـــن خــــالل عـــرض التعرaفــــات الـــسابقة يمكــــن اســــتخالص النقـــاط التاليــــة والiـــh اتفقــــت علsÀــــا 
� التعرaفات � وس املرقمة معا ̀و � تحديد مفbوم اس��اتيجية الر

ً
  : ؤ

زأzÈـا أحـد ¤سـ&%اتيجيات التعليميـة ال�ادفـة لتنميـة التحـصيل �2ـادي�f املعـز ل´oـصية الفــرد  .1
 . من خالل ا
cماعة ال�f ي¬ت�f ل�ا 
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التقيــيم مــن خالل�ــا اليvــو فرديــا ، بــل جماعيــا ً، وZــذلك �عمــل �ــل فــرد إلنجــاح اcdموعــة ال�ــ .2
ً

f ن
 .ي¬ت�f إل¨zا وذلك بتطبيق ما أسند إليھ من م�ام 

  ي|سم العمل ا
cما»� ف¨zا بالتفاعل ب~ن أفراد اcdموعة لتبادل ا
yo%ات وتوظيف�ا Rشvل متvامل .3

وس املرقمــة معـا أstــا �عتمـد ع�ــ� خطــوات كمـا  ��اتيجية الـر يتــÂÃ مـن التعرaفــات الـسابقة الســ
ً

ؤ
    :محددة للتعلم تتمثل ]ذه اSXطوات ��

  .يقسم املعلم الطالب إ�� مجموعات صغ~%ة -1

قم -2   .ر�عطى �ل عضو �� اcdموعة 

يطرح املعلم سؤ¤-3
ً

 .  

نينـــاقش طـــالب اcdموعــــة الواحـــدة Rعــــض�م ، وhتفقـــو ع4ــــ� Oجابـــة بحيــــث يvـــو �ــــ� ال�zايـــة �ــــل -4 ن
hن عO �4جابة    .رالطالب قاد

قم ثم يطرح السؤال مرة أ-5 يقوم �ل طالب يحمل الـرقم الـذي نـادى ,. ىخررينادى املعلم عشواNي 
عليـــھ املعلــــم بتقــــديم إجابــــة مجموعتــــھ ع4ــــ� الـــسؤال أمــــام بــــا�þ اcdموعــــات  ، ولــــو اختلفــــت إجابــــة 

  ).2015 ؛ جاسم ، 95 ، 2011يالشمر ، (ىمجموعة مع مجموعة أخر البد أن تقدم تفس~% لذلك 

 
وس املرقمةيوÂÄ خطوات تطبيق إس��ا) 1(                 شVل    ؤتيجية الر

وس املرقمة معا مراحل تنفيذ اس��اتيجية الر
ً

   : ؤ

	ات ، أبـو الفتـوح  ) 2019(عبـد ا
	كـيم ، ع4ـ� ؛ )2018( أكد �ل من ع4ـ� وآخـرhن أن )2020( ؛ال́ـ
وس املرقمة معا �É �التا��  مراحل تنفيذ اس&%اتيجية الر

ً
  :ؤ

س أو امل�مـة أو املـشvلة وzÑدف جذب إن|باه املتعلم : مرحلة الsÅيئة اcXافزة • ر نحـو موضـوع الـد
ة الطالب فكرhا وتحف~�ه للتعلم بأساليب مختلفة  املراد بح�zا ،  ومن ثم إثا

ً
  .ر

�ا ،  : مرحلة توضيح املbام • زوzÑدف إ�� قيام املعلم بتحديد امل�مات املطلوZة من املتعلم~ن إنجا
  .وتحديد معيار النجاح �� أداء امل�مة 

ــــةاملرحلـــــــة �نتقال • ــــادات  :يــــ شــــ ـــــد�م باإل hـــ ـــاو°ي ، وتز ــــب للعمـــــــل التعـــــ ـــ� zÑيئــــــــة الطالــــ ـــ روzÑــــــــدف إ�ـ و
.ع 2دوار ب~ن طالب اcdموعات  مة للعمل التعاو°ى ، وتو زوالتوج�يات الال  .ز
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�ـا ، وتحـرك املعلـم وانتقالـھ  : مرحلة عمل اWnموعات • زوzÑدف إ�� قيام املتعلمـ~ن بامل�ـام وإنجا
Oغــرض التــدخل وR موعــات ؛cdموعــات �ــ� تنفيــذ امل�مــة بــ~ن اcdم لعمــل ا زشــاد والتوجيــة الــال ر
ة لذلك  �ا �لما اقتضت الضر روإنجا  .وز

وف¨zــا �عــرض �ـــل مجموعــة مـــا توصــلت إليــھ مـــن أفvــار ، وتـــÏ	يح  : مرحلــة املناقــشة الـــصفية •
أخطاء التعلم ، ومناقشة املشكالت أو الصعوZات ال�f حدثت للمجموعات أثناء إنجاز امل�ـام،  

 .اcdموعات لألفvار والنتائج  وتبادل 

س • س Rعـرض 2فvــار والنتـائج و ا
	لــو ال�ـf توصــل  : رمرحلـة إstـاء الــد لوف¨zـا يــتم تoUـيص الــد ر
س القــادم ، ومــنح  رإل¨zــا املتعلمــ~ن، كمــا يمكــن �عيــ~ن Rعــض الواجبــات أو امل�مــات لبح�zــا �ــ� الــد

 .املvآفات للمجموعات ال�f أنجزت امل�ام بنجاح  

وس املرقمة خصائص اس��ا   :ؤتيجية الر

hتو  نحدد  وس املرقمـة معـا تتمثـل  ) 2011( ى،  الشمر  ) 2007(ز عدة خصائص الس&%اتيجية الر
ً

ؤ
 �� :  

 .�عتمد ع�4 تقسيم الفصل إ�� مجموعات صغ~%ة  .1
 . تقع عملية التعلم ف¨zا ع�4 عاتق الطالب  .2
 . �دف الفرد �و �دف اcdموعة .3
 . �ي ب~ن الطالب �عتمد نجاح�ا ع�4 التفاعل Oيجا .4
 . اcdموعات غ~% متجا°سة  .5
 . رالطالب يكمل ف¨zا دو املعلم وال يلغيھ  .6

وس املرقمة معا أدوار املعلم �� اس��اتيجية الر
ً

  : ؤ

ـــا  )  2018( ، يوســــــف) 2015( ىأكــــــد كــــــال مــــــن فخــــــر  ـــة معـــ وس املرقمـــ ـــــ&%اتيجية الــــــر أن اسـ
ً

ؤ
رل ، إال أن ذلك ال �عª¦ تقليل دو املعلم ؛ اس&%اتيجية ت|يح فرصة كب~%ة للمتعلم للعمل داخل الفص

ا متعددة تتمثل ��  حيث إن للمعلم أدوا
ً
  :ر

يقــوم املعلــم بتـصميم املواقــف التعليميــة ، وتحديــد ¤ســ&%اتيجيات : التخطـيط وOعــداد  .1
س ، وإعــــداد ب�ئــــة داعمــــة تزhــــد دافعيــــة املتعلمــــ~ن  راملناســــبة حــــسب طبيعــــة موضــــوع الــــد

 سئوليات �علم�م وثق�zم بأنفس�م وتحمل م
شــــاد والتوجيــــھ  .2 Oال يقــــوم املعلــــم بتقــــديم املعلومـــــة جــــا�زة  لطالبــــھ ، بــــل يــــوج��م إ�ـــــ� : ر

ات  رمصادر ا
	صو ع�4 املعلومة ، وكيفية تنفيذ التvليفات، و.علـم املعلـم الطلبـة امل�ـا ل
ة حياتيـــة �عتاد�ـــا  رالتعاونيـــة ال�ـــf تـــدعم وتقـــو التعـــاو بـــ~ن الطـــالب ؛ ح�ـــ¦ تـــصبح م�ـــا ن ى

ة تvـوhن اcdموعــات، وتحديــد دو �ـل مــتعلم �ــ� اcdموعـة مــع تقــديم ال رطلبـة ، مــع ضــر ور
شاد لعمل اcdموعات  Oرالتوجيھ و . 

ة إ�تمـام�م وتحف~ـ��م بإسـتمرار : التحف~ـ�  .3 cيع املـتعلم ع4ـ� الـتعلم وإثـا ريقـوم املعلـم ب|́ـ
ـــة عنـــــدما تـــــنخفض دافعي ة ت¬ــــشيط اcdموعــ ـــاليب متعـــــددة ، مـــــع ضـــــر �zـــــا وربوســــائل وأســ

 .للتعلم 
يقــــوم املعلـــم بتــــوف~% الب�ئــــة املناســـبة 
	ــــدوث الــــتعلم وت�ـــس~% عمليــــة الــــتعلم ، : الت�ـــس~%  .4

 .وتوف~% ما يحتاج إليھ املتعلم~ن ، ومجيبا عن 2سئلة يوج��ا أحد�م 
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تكمــــن م�مــــة املعلـــم �ــــ� �ــــذه املرحلـــة تــــصميم أســــاليب تقـــوhم متنوعــــة تناســــب : التقـــوhم  .5
ــــن ا ـــر التفاعــــــل مــــــع املتعلمــــــ~ن ، وتمكنــــــھ مــ ق
	كــــــم ع4ــــــ� مــــــدى تحقيــــــق �2ــــــداف عــــــن طـــ

ـــر مختلفـــــة مثـــــل لاملراقبـــــة ، وفحــــص ا
	لـــــو ، وتقـــــديم معينـــــات لU	ـــــل : قاcdموعــــات بطــ
ات Rـــشأن �غي~ـــ%  روتوجيـــھ 2ســـئلة للمتعلمـــ~ن ، وتقـــوhم عمـــل اcdموعـــات ، واتخـــاذ القـــرا

 .أدوار Rعض أفراد اcdموعة 
وس ا ملرقمة معاؤأدوار املتعلم �� اس��اتيجية الر

ً
 :  

hتو  نير  ر، إن املـتعلم يقـوم بـدو فاعـل و°ـشط خـالل �ـذه  ) 25 ، 2018( ، فايز ) 565 ، 2007( زى
وس املرقمة كما ي�4 ��  ؤ¤س&%اتيجية ، وتتمثل أدوار املتعلم وفقا الس&%اتيجية الر

ً
 : 

  . التغذية الراجعة املسا�مة باأل°شطة واملشاركة باألفvار ال�¦ ت¬شط املوقف التعلي�f، وتقديم-1

نالتفاعل مع أعضاء اcdموعة �� إطار العمل ا
cما»� التعاو°ي ، وتقديم العو واملساعدة ألفراد -2
مالئھ ع�4 العمل والتحصيل    . زمجموعتھ ، و�´cيع 

  . جمع املعلومات والبيانات وتنظيم�ا وإختيار املعلومات املناسبة للمجموعة -3

س التفك~ـــ% الـــصامت �ـــ� -4 Zط�ـــا ريمــا س، وت¬ــشيط ا
yoـــ%ات الـــسابقة و ح مـــن املـــد رالــسؤال املطـــر ر و
  .با
yo%ات واملواقف ا
cديدة 

  . رالقيام بالدو املسند إليھ -5

ـــن إنجـــــاز امل�مــــة ، وقبـــــو تقيــــيم الـــــتعلم -6 ـــاء مـ لOل&ــــ�ام مــــع مجموعـــــة العمــــل التعاونيـــــة ح�ــــ¦ Oن�zــ
  . ا
cما»� كعنصر أسا®f �� التعلم التعاو°ى 

�م ، وعـدم مقـاطع�zم ، وتقبـل النقـد التواصل ب~-7 اء Bخرhن وأفvـا رن أفراد اcdموعة ، واح&%ام آ ر
  .،ونقد 2فvار ال نقد أ÷	ا�zا 

وس الرقمية معا اسة اس��اتيجية الر اسات الhi أ]تمت بد ومن الد
ً

ؤ ر   :ر

ن- اسـة �ـان&% وآخـر ود �ـدفت التعـرف ع4ـ� أثـر اسـتخدام اســ&%اتيجية :(Hunter, et al, 2010)  ر
وس املرقمـــة معـــا ع4ـــ� تنميـــة الـــسلوك لـــدى الطـــالب ذو Oعاقـــة ، وتvونـــت العينـــة مـــن ا يلـــر

ً
 ) 6( ؤ

اسة �� اختبار لقياس التحصيل �2ادي�¦ ،  رتالميذ من ذو Oعاقة اodتلفة ، وتمثلت أدوات الد ي
  . وZطاقة مالحظة 

،جمب~% - اســـة تـــانجو لد وس �ـــدفت إ�ـــ� معرفـــة أثـــر اســـ: (Tanggul ,jember,2013)ر ؤتخدام الــــر
اســـة مـــن  راملرقمـــة معـــا ع4ـــ� القـــراءة ، والف�ـــم لـــدى طـــالب الـــصف الثـــامن ، وتvونـــت عينـــة الد

ً
35 

ات الف�ـــم ، وتوصـــلت  ات القـــراءة ، واختبــار م�ـــا اســـة �ــ� اختبـــار م�ـــا رتلميــذا ، وتمثلـــت أدوات الد ر ر
ً

وس املر اســة إ�ــ� أن �نــاك تــأث~%ا كب~ــ%ا الســتخدام اســ&%اتيجية الــر ؤنتــائج الد
ً ً

قمــة معــا ع4ــ� القــراءة ر
ً

  .والف�م لدى طلبة الصف الثامن 

اسة عواد - اسة إ�� معرفة أثـر اسـ&%اتيجي�¦ عyـ% ) : 2016(رد وس – خطـط -ر�دفت الد ؤ قـوم و الـر
�ــ� مــادة الرhاضـــيات ؛  املرقمــة �ــ� التحــصيل ، وOحتفــاظ بــھ لــدى طالبـــات الــصف الثــا°ي املتوســط 

اسة أعدت الباحثة   فكرة ، وتوصلت 30نإختبار �� مادة الرhاضيات مvو من رولتحقيق أ�داف الد
جـــــات اcdموعـــــة التجرºhيـــــة  ــــة إحـــــصائية بـــــ~ن متوســـــط د ــــ� وجـــــود فـــــر ذى داللـ اســـــة إ�ـ رنتـــــائج الد قر
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ســــت اســــ&%اتيجي�¦ عyــــ% وس – خطــــط -روالظابطــــة لــــصا
� اcdموعــــة التجرºhيــــة ال�ــــf د ؤ قــــوم و الــــر
  .املرقمة

- �
اسـة صـا اســة إ�ـ� ) .2020(ر د وس املرقمـة ع4ــ� ر�ـدفت الد ؤ معرفـة أثـر توظيــف اسـ&%اتيجية الـر
دن ، وتvونت أفراد العينھ من  ء لدى طالب الصف الثامن �� 2 ات ف�م املقر رتنمية م�ا  طالبا 70(ور

اســـــة تفـــــو اcdموعـــــھ )  ـــابطة وأخـــــر تجرºhيـــــة وأظ�ـــــرت نتــــائج الد قتــــم تقـــــسيم�م ا�ـــــ� مجموعـــــھ ضـ رى
ء ممـا يؤكـ ات ف�ـم املقـر والتجرºhيھ �� م�ـا وس املرقمـة معـا ر ومـن العـرض .ؤد فاعليـة اسـ&%اتيجية الـر

اســـات تنوعـــت  وس الرقميـــة يتـــ�Ð أن �ـــذه الد اســـات ال�ـــf أ�تمـــت باســـ&%اتيجية الـــر رالـــسابق للد ؤر
وس املرقمـة، ولك�zـا أتفقـت جميعـا ع4ـ� فاعليـة  أ�داف�ا �� التعرف ع�4 أثر تطبيق إس&%اتيجية الر

ً
ؤ

وس املرقمـــة ، وقـــد أســـت اســـات الـــسابقة �ـــ� إثـــراء ؤاســـ&%اتيجية الـــر اســـة ا
	اليـــة مـــن الد رفادت الد ر
اسة ا
	الية  رOطار النظر للد   .ي

  :+من الثقا�� �

يواجھ العالم اليوم ظا�رة حديثة و�É تحدي العوملة ال�f أخذت ت&�ايد �� الف&%ة 2خ~%ة معتمدا �� 
ً

ة العلمية والتكنولوجية ، وال�f حولت العالم إ�� قرhة  صغ~%ة ، و�ددت فكـرة تمـايز رقوتھ ع�4 الثو
الثقافـــات وتبـــاين اcdتمعـــات، و°ـــشرت بـــدال مـــن ذلـــك مفـــا�يم اcdتمـــع O°ـــسا°ي الواحـــد والثقافـــة 

ً

ةالعاملية الواحدة ؛  2من الثقا�� �� مف�ومھ و. رومن �نا ظ�ر مف�وم 2من الثقا�� ملواج�ة �ذه الثو
 التــداب~% وOجــراءات ال�ــf بوســع�ا ا
	فــاظ تــوف~% �ــل"�عªــ¦  ) 407 ،2015(العــام كمــا �عرفــھ قــدار 

  ".ع�4 ثقافتنا وقيمنا وعاداتنا ولغتنا 

ة مجتمع ما ع�4 اd	افظة عo� �4ص�تھ اd	ددة ع�4 الرغم "بأنھ  ) 309 ،2018(عزاز �عرفھ  رمقد
ف املتغ~ــ%ة و2خطــار ا
	قيقيــة أو Oف&%اضــية مــع الــسماح بــالتغي~%ات ال�ــ¦ تبــدو مقبولــة  ومــن الظــر

ىذا �عfª أن 2من الثقا�� �و 2مان ضد Oخ&%اق الثقا�� والغز الفكر و�   .و
  :مقومات +من الثقا��  

اســــة ت د رأشـــا اســــة دمحم  ) 60 ،2017(  ســــعد ر اســــة �اشــــم  ) 63 ، 2015(ر، د ،  ) 126، 2019(ر،د
اسة دمحم    :أن أ�م مقومات 2من الثقا�� تتمثل فيما ي�4  ) 143 ، 2015(رد

و الــذي يحــدد لألمــة فلــسف�zا �ــ� ا
	يــاة وغايــة وجود�ــا ، وZالتــا�� لــھ تــأث~% �ــام �ــ : الــدين .1
�ــا ، ولـــھ دو أيــضا �ـــ� توجيــھ أفـــراد  وأسا®ــf �ـــ� تأســ�س و �عميـــق ال�وhــة الثقافيـــة وإبرا

ً
ر ز

اcdتمــع �ــ� جميــع جوانــب ا
	يــاة الفكرhــة والــسياسية وOجتماعيــة وOقتــصادية وغ~%�ــا 
حداzÑا الثقافية من جوانب ا
	ياة ، فالدين    .ويؤكد تراث 2مة و

ــــ~ن املا�ـــــf  :اللغـــــة .2 ــــ¦ أداة التواصـــــل بـ ـــ� أبناzÌـــــا ف§ـ ـــة 2مـــــة إ�ــ �عتyـــــ% أ�ـــــم أداة لنقـــــل ثقافــ
نوا
	اضـــر واملـــستقبل ، كمـــا أن اللغـــة Éـــ� ذاكـــرة 2مـــة ال�ـــf تخ&ـــ� ف¨zـــا ترا�zـــا ومفا�يم�ـــا 

ثقافيـة العرZيـة ، ف§ـ¦ لغـة و�عد اللغة العرZية أحد الثوابت الثقافية �ـ� ال�وhـة ال.وقيم�ا 
 .القرآن الكرhم، وذاكرة 2مة العرZية

aخ .3 �ا  :رالتا hخ �و بمثابة و»� 2مة وشـعو ح 2مة وحياzÑا ، فإن التا رإذا �ان اللغة �É ر رو
 fتمثل �� 2حداث واملواقف ال�ـhس القومى ، و	
،ومن أ�م مقومات الثقافة املرتبطة با

مــاق ذاكرzÑــا ، وصــ�رت النــاس داخــل إطــار وطªــ¦ واحــد ؛ مــرت �zــا 2مــة ،واســتقرت �ــ� أع
 �þھ �عد خطرا ع�4 2من الثاzåخ 2مة و�شوh لذلك فإن طمس تا

ً
 . ر
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ــــسك �zـــــا الفــــــرد أو  :ال��بيـــــة +خالقيـــــة .4 ــــf يتمــ ــــيم واملعتقـــــدات الرا�ــــــoة ال�ـ �ـــــ� القــ تتمثــــــل 
عاملـھ تجـاه ا
cماعة كمعيار يحكم سلوك الفرد ، وhحدد لھ Oطار الذي �س~% عليـھ �ـ� �

نفـــسھ وBخـــرhن، و�عتyـــ% العـــادات والتقاليـــد الـــسائدة �ـــ� اcdتمـــع جـــزءا أصـــيل ، ومقـــوم 
ً

�اما �� �شكيل الثقافة 
ً

 . 
ح املواطنــة الــصاcXة �ــ� اWnتمــع  .5 املواطنــة الــصا
	ة مف�ــوم قــائم ع4ــ� العالقــة :وLــشر ر

 fÒامـــل ، ف�ـــو إنتمـــاء نفـــvتمـــع ع4ـــ� أســـاس التcdيجابيـــة بـــ~ن الفـــرد واO fÒتبـــاط نفـــ روإ
ـــو  ض ، ولــــن تن|ــــشر إال بــــالو»� التــــام ملتغ~ــــ%ات الvـ نوإجتمــــا»� قبــــل أن يvــــو إنتمــــاء لــــأل رن

اك أ�مية التمسك بال�وhة الثقافية   .روإد
ـــا�� واملعر�ــــ� ، و�ــــو الرصــــيد الفكــــر وOيــــديولو�Å ملعطيــــات :ال�ــــ�اث  .6 ن الثقـ ـــو اodــــز ى �ـ و

ن والرصــيد �ــل أشــvال العقــل والــسلوكيات للفــرد وا
cماعــة ، وhــدخل ضــمن �ــذا  واodــز
ة عy% العصو رالثقافة وا
	ضا  .ر

 : +من الثقا��  أªعاد

ييـــر �ــــل مــــن املعمــــر  أن 2مــــن الثقــــا�� لــــھ أRعــــاد  ) 2019(؛ اســــماعيل  ) 2018(، حــــس~ن  ) 2002(ى
 �Éمتعددة و:  

حيــث تمثــل املعرفــة عنــصرا جو�رhــا �ــ� نوعيــة املــوطن الــذي تحتاجــھ اcd: البعــد املعر�ــ� -
ً ً

تمعــات ، 
ـــل مــــسئولياتھ ، وإنمــــا املعرفــــة وســـــيلة  ـــ�س مواطنــــا يتحمـ ولكــــن ال�عªــــf ذلــــك بــــأن 2مــــى لــ

اتھ وكفاءاتھ ؛ ملواج�ة ا
	ياة    .ر�ساعد املواطن �� بناء م�ا

ات الفكرhـة مثـل التفك~ـ% الناقـد والتحليـل وحـل املـشكالت وغ~%�ـا ، : يالبعد امل�ار- روhقصد بھ امل�ا
ات �ــستطيع تمي~ــ� 2مــو وvhــو أك�ــ% عقالنيــة حيــث أن املــواطن الــذي يتم نتــع �zــذه امل�ــا ر ر
  .لومنطقية فيما يقو وhفعل

ـــع Bخــــرhن ، والعمـــــل مع�ـــــم  ، : البعــــد Oجتمـــــا»� - ـــ� التعــــا�ش مــ وhقــــصد بـــــھ الكفــــاءة ¤جتماعيـــــة �ــ
  .ىوOنفتاح ع�4 اcdتمعات 2خر

  .وط�zم وhقصد بھ غرس إنتماء الطلبة cdتمع�م ول: البعد OنتماNي -

  .العدالة ، واملساواة  ، ال|سامح ، ا
	رhة، والديمقراطية: البعد الديfª أو القي�f مثل -

 .و�و Oطار املادى وO°سا°ي الذي �ع�ش فيھ املواطن أى الب�ئة اd	لية : البعد املvا°ي -

  : تحديات تحقيق +من الثقا��

أن 2مــن الثقــا��  )2021(، خميلــة  ) 2014( ، حمــوم  )2011(، محمــود ) 2011(ينــزار ىيــر �ــل مــن 
ــــھ الكث~ــــــ% مـــــــن التحــــــديات أ�م�ــــــا  ـــــصاالت :  يواجــ ة ¤تــ ـــــصناعية ، وثــــــو ـــــار الــ ة Oعــــــالم ، و2قمـ ــــو رثـــ ر

ة ع4ـ� Oخ&ـ%اق والتـأث~%، ممـا أدى إ�ـ�  روالتكنولوجيا، وما يمك�zا من نقـل الثقافـات اodتلفـة ، والقـد
ـــ~ن التقليـــــدي والعـــــصر  يظ�ــــو الـــــصراع بــ  �عتyـــــ% مـــــن أ�ـــــم تحـــــديات 2مـــــن الثقـــــا�� املـــــشكالت كمـــــا.ر

ــــــذه املــــــــشكالت  ـــل �ــ ــــــة مثــــ ـــة ، والبيÆيــــــــة فمواج�ــ ــــة وال&%بوhــــ ــــصادية ، والــــــــسياسية ، وOجتماعيــــ ¤قتـــ
ة حيوhـة ال غªــ¦ ع�zــا وعـن حل�ــا؛ ل&%سـيخ دعــائم الدولــة ، و2مـن الــوطfª والقــومي   وروالتحـديات ضــر

  .والثقا�� �� عالم يتعولم Rسرعة فائقة 
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ىذلك تــر الباحثـة أن التعلــيم �ـ� مختلــف مراحلــھ ]ـو أداة +مــن الثقـا�� لل}sــوض باWnتمعــات لـ 
ضـــعھ �ـــ� لالناميـــة، و�ـــ� مختلـــف حقـــو املعرفـــة و�نتـــاج و�بـــداع ؛ و ألنـــھ تحـــس~ن املنـــتج العل�ـــf و

تقـــــاء باإل°ــــسان الفــــرد أوال، وZــــاcdتمع ثانيــــا، وZا
	ـــــضا ـــو املــــدخل الطبيÎــــ� لإل خدمــــة اcdتمــــع �ـ
ً ً

رة ر
O°سانية الشمولية �� عصر العوملة ثالثا
ً

اسة +من الثقا�� . اسات الhi إ]تمت بد رومن الد   :ر

اسة عبدهللا- ة تحقيق 2مـن الثقـا�� لـدى الـشباب ؛ وذلـك للقـضاء ) 2008(رد ت إ�� ضر رال�f أشا ور
�اب ، والعنف املن|شر �� جميع دو العالم Oلع�4 التطرف ، و   . ر

اســــھ امقــــران - ة التجديــــد الثقــــا�� �ــــ� اcdتمعــــات العرZيــــة �ــــ� ظــــل  ) 2011(رد ورحيــــث أوصــــت بــــضر
ـــة ؛ ح�ـــــ¦ يتحقـــــق 2مـــــن الثقـــــا��  ـــاظ ع4ـــــ� ال�وhـــــة الوطنيــ ـــع  ا
	فــ ومـــــن العـــــرض الـــــسابق . العوملـــــة مــ

اســات ال�ــf أ�تمــت بــاألمن الثقــا��  يظ�ــر أن �Oتمــام ب|نميــة 2مــن الثقــا�� قــضية أمــن قــومى . رللد
راسة ا
	الية من حيث �Oتمـام بـاألمن الثقـا�� وتنميتـھ لـدى طـالب الـصف و�ذا ما �س�Î إليھ الد

اســة  اســات 2خــر �ــ� بــا�þ متغ~ــ%ات الد اســة ا
	اليــة تختلــف عــن الد ر2و الثــانو ، إال أن الد ر ير ى . ل
اسة ا
	الية من  اسات السابقة �� إثراء Oطار النظر للد اسة ا
	الية من الد ركما أستفادت الد ر ير

اسة خالل ¤ست اسات ، وZناء أداة الد رفادة من 2طر النظرhة ، وأدبيات �ذه الد   .ر

اسـة  �ـسمينھ ، يوســف  - ة ع4ــ� الـسيادة �ــ�  أن ال�ـf أكـدت ع4ــ�  ) . 2021(رد رالتـأث~% ال&%اك�ــf للعوملـة ثـو
رجميــــع اcdــــاالت؛ ففــــي اcdــــال الــــسيا®f �نــــاك محاولــــة للقــــضاء ع4ــــ� ســــيادة الــــدو وظ�ــــو بــــوادر  ل

�f، وكـــذا عوملــــة ¤قتــــصاد الـــذي يرتكــــز ع4ـــ� الــــشر�ات املتعــــددة ا
c¬ـــسيات �ــــ� إطــــار ا
	كـــم العــــال
النظــام الرأســما��، وال�ــzÑ fــدف إ�ــ� �عمــيم القـــيم ¤قتــصادية، وامتــداد تلــك التــأث~%ات إ�ــ� ثقافـــات 
لالـدو للقـضاء ع4ـ� مبـدأ الـسيادة الثقافيـة، ممـا أدى إ�ـ� �غ~ـ%ات �ـ� النظـام القي�ـf ، وZـذلك أصــبح 

zÑــا املعنوhــة �ــ� ظــل عنفــوان العوملــة 2مــ ون الثقــا�� �ــو أكyــ% تحــدي يواجــھ اcdتمعــات �ــ� حمايــة ثر
  .الثقافية

نة النفسية �  : واملر
ة 2فــراد ع4ـ� التواصـل مــع ا
	يـاة ومواج��zــا ،  نـة النفــسية عنـصر أسا®ـf �ــ� قـد ر�عـد املر و

نــة النفــسية ، فقـد عر ) 4 ، 2007( ف�ــا ا
oطيــب ووقـد �عــددت التعرhفـات ال�ــf تناولــت مـصط�U املر
ة ع�4 مواج�ة ضغوط ا
	ياة وتحدياzÑا الصعبة ، وأن يحيا O°سان ف¨zا حياة كرhمة ، " بأzÈا  رالقد

ة ع4ـ� التفاعـل اجتماعيـا مـع Bخـرhن والـصفح و2مـل  والقـد
ً

 ) 2015(كمـا عرف�ـا الـسعيد ،فت
ــ� " . ر
 ) 2017(وعرف�ـا دمحم ".  والـصدمات ، والنكبـاتعملية التوافق واملواج�ة Oيجابية للشدائد ،" بأzÈا 
ة ع�4 إحداث استجابة الفرد Oنفعالية والعقلية تبعا للموقف ، بحيث يمكن الفرد من "بأzÈا  القد

ً
ر

�يــف .التكيـف Oيجــا�ي مــع مواقــف ا
	يــاة اodتلفــة  ر�ـذا وhــر  نــة النفــسية تــأ�ي  ) 2018(ى وأن املر
 �É من ثالثة مصادر:  

1. �Å نة رالدعم ا
oا hة املر و الذي يحافظ ع�4 استمرا  .ر
ر الوقت .2 والقوة الداخلية الذاتية ال�f تتvو مع مر   .ن
ة حل املشكالت ال�f �ساعد الفرد ع�4 مواج�ة الشدائد .3  .رإمتالك م�ا

نـة النفـسية �ـش�9 الباحثـة إ�ـ� أ]مbـا :( و]ذا ،و]ناك العديد من النظرaات املفـسرة للمر
  ).2020شعيب ، ، 2016صاÂX ، ، 2013أبو بكر ،

hد .1 ة الفرد ع�4 مواج�ة الشدائد . )Freud (ونظرhھ فر رالفرض 2سا®f ل�ذه النظرhة �و أن قد
zÑا ونجاح�ـا ع4ـ� إحـداث التـواز ، والتوفيـق  ف الـصعبة واd	ـن مر�ـو بقـوة 2نـا وقـد نوالظـر رن و
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بــ~ن متطلبــات ال�ــو و2نــا 2ع4ــ� ؛ ألzÈــا تخـــضع ملبــدأ الواقــع ،وتفكــر تفك~ــ%ا مو
ً

ضــوعيا ومعتـــدال 
ً ً

ظيف�zــا الــدفاع عـن ال´oــصية ، والعمــل  ف عل¨zـا ، و وومتماشـيا مــع 2وضـاع Oجتماعيــة املتعــا ر
ً

ضة للفرد   .رع�4 توافق�ا مع الب�ئة ، وحل الصراع ب~ن ا
	اجات املتعا
ßhــ% .2 نــة النفــسية أنــھ يتــضمن ).,1982Smith& Wenner(ونظرhــھ ســميث و ووصــف مف�ــوم املر

نــة وفقــا ل�ــذا الــتـأث~%ات العوامــل ا ولبيÆيــة �ــ� تvوzÈــا لــدى الºــشر ،و�عــز املر رأى إ�ــ� تفاعــل بــ~ن ى
ـــق بــــــاألفراد أنفــــــس�م:Éــــــ� ثالثــــــة عوامــــــل   وخــــــصائص الب�ئــــــات - و الب�ئــــــة 2ســــــرhة-عوامــــــل تتعلـــ

 ).Oجتماعية 2وسع 
دسو  .3 �ــشا ننظرhــھ  ر نــة النفــسية  . ),Richardson 2000(ر ومــن أوائــل النظرhــات ال�ــf فــسرت املر

Áـ�  وhكم ون الفرض 2سا®f ل�ذه النظرhـة �ـ� فكـرة التـواز البيولـو�Å والنفـfÒ والر ا
cـسم ( ن
ح . العقـــل . ف ا
	يـــاة ) والـــر ىوتـــر الباحثـــھ ان نظرhـــة .وو�ـــو الـــذي �ـــسمح لنـــا بـــالتكيف مـــع ظـــر

نـھ النفـسيھ  �É %ßh أك�% النظرhات الثالثھ اتفاقا مع فلسفھ البحث ا
	ـا�� �ـ� أن املر وسميت و و
ً

 . لألفراد وحد�م بل والب�ئة اd	يطة ال ترجع
نة النفسية  وخصائص +فراد ذو املر   : ى

اسة قاسم  ت د رأشا اسة عبد التواب ) 2017(ر اسة شعيب )  2018(ر؛د إ�� أن  ) 2020( ر؛د
نة النفسية م�zا   :و�ناك العديد من السمات ال�f يتصف �zا 2فراد ذو املر

ة ع�4 إستقبال املساندة Oجتماعية عالقاzÑم جيدة مع Bخرhن ، ولدzåم ال .1  .رقد
اzÑم التواصلية واملعرفية جيدة  .2  .رم�ا
اzÑم وتحديد كفاءة الذات  .3 ز�ستطيعو تقدير موا�}zم وإنجا  .ن
 .نيدر�و ال�دف من ا
	ياة  .4
ة ع�4 �عزhز الذات  .5  .رلدzåم القد
 .لدzåم أساليب مواج�ة متوافقة ومتناسبة مع املوقف  .6
وح الدعابة ني|سمو باإلنفعال Oي .7  .رجا�ي و
ات فعالة �� حل املشكالت .8  . رلدzåم م�ا
 .نيؤمنو بأن الضغوط تزhد الفرد قوة .9

ة ع�4 التكيف مع الغ~%  .10 ري|سمو بالقد  .ن
نـة النفـسية لbـا أªعـاد  اسـات و+دبيـات وجـدت أن املر ووÈرجـوع الباحثـة للعديـد مـن الد ر

   ).2017 ، دمحم 2016 ، صا
� 2012 ، ا
	ر�ي 2010يالبح~%  : (عديدة م}sا

%yس|بـــصار–ال|ـــسامح -الـــصO-ســـتقاللO-ح الدعابـــة ة ع4ـــ� تقبـــل النقـــد -ور إقامـــة –رالقـــد
ات املناسبة –عالقات طيبة مع Bخرhن  ة ع�4 إتخاذ القرا رالقد ات تواصلية ومعرفية جيدة –ر ر م�ا

ة Oنفعاالت –    �عزhز الذات – ة التعامل مع Bخرhن –ر إدا يجابية لU	ياة والذات  النظرة O–ر إدا
– �Îلالتفاؤ الواق-fÒة ع�4 حل املشكالت-ر الشعو بالطمأن�نة و2من النف ات القد ر م�ا ال&%وي -ر

  .رالشعو بالثقة والكفاءة - Oعتماد ع�4 الذات–وعدم Oندفاع 

نة النفسية وطر بناء املر   :ق

ة  ) 2017(، عبــــد ا
	ميــــد  ) 2016( ، دمحم  ) 2013(ىيــــر �ــــل مــــن الــــسعيد  نــــة النفــــسية م�ــــا رأن املر و
تـــھ ع4ـــ�  اتـــھ العقليـــة ، وتفك~ـــ%ه Oيجـــا�ى ، وقد ة يختلـــف 2فـــراد فيمـــا بي�zمـــا ، فلvـــل فـــرد قد روقـــد ر ر

ـــعھ  فــــضھ لوضـ ــا لــــسماتھ ال´oــــصية ، وتقبلــــھ ، أو  ـــ� حــــل مــــشا�ل حياتــــھ تبعــ رOبتvــــار �ـ
ً

فــــاألفراد . 
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قطـر متعـددة لبنـاء  ]نـاك لـذلك تختلف �� استجاباzÑم للصدمات أو ألحـداث ا
	يـاة الـضاغطة ؛
نة النفسية م}sا    :واملر

ابط قوhة مع Bخرhن -1 فالعالقات Oجتماعية Oيجابيـة بـ~ن 2سـرة و2صـدقاء مـن أ�ـم : وإقامة ر
نة النفسية    .واملتطلبات لبناء املر

مات ع�4 أzÈا مشvلة يصعب حل�ا-2 hة 2 زتجنب ر   . ؤ

3-
ه جزء من ا   .	ياة رتقبل التغي~% وإعتبا

اتنا والواقع اd	يط بنا -4 رتحديد أ�داف واقعية يمكن تحقيق�ا وفقا إلمvاناتنا وقد
ً

.  

مة -5 ات صـــا رالتعامـــل مـــع املواقـــف الـــصادمة بأقـــÔ¦ مـــا نملـــك مـــن طاقـــة وإمvانـــات ، وإتخـــاذ قـــرا ر
  . للمواج�ھ ، والتصدي الفعال Oيجا�ي 

مــــواج��zم Oيجابيـــة للــــصدمات �ــــ� قتلمـــس طــــر الستكــــشاف الـــذات حيــــث �ــــستفيد 2فـــراد مــــن -6
  .حياzÑم بإحساس�م بقوة وفعالية ذاzÑم ، وقيمة ا
	ياة 

  . نوضع 2شياء �� �cم�ا الطبي�Î دو zÑوhل -7

Oستºشار وتلمس ا
o~% فيما �و قادم ؛ أى النظرة التفاؤلية وأن �ناك أشياءا إيجابية -8
ً

.  

نة النفس اسة املر اسات الhi ا]تمت بد وومن الد ر   :ية ر

اســـة جـــراس - نـــة النفـــسية .) Grace,2010(رد اســـة العالقـــة بـــ~ن ســـمات ال´oـــصية واملر و�ـــدفت د ر
gh¦ ، والتعــرف ع4ــ� ا
oــصائص ا
oمــسة الكyــ% لل´oــصية ، وقــد  ىلــدى البــالغ~ن �ــ� جــز الvــا ر ر

اسة عن النتائج التالية أ�م�ا  oصية : رأسفرت الد تباطية ب~ن جميع عوامل ا́ل روجود عالقة ا
ن   .  ة النفسية و�انت العالقة سلبية مع خاصية العصابية و، واملر

اســـــة دمحم - ـــاة لـــــدى  ) .2017(رد ــــا بالرضـــــا عـــــن ا
	يــ نـــــة النفـــــسية ، وعالق�zـ اســـــة املر ــــدفت د وال�ـــــf �ـ ر
تباطيـــة  ة ب¬ـــت عبـــد الـــرحمن ،وأســـفرت النتـــائج عـــن وجـــود عالقـــة إ رطالبـــات جامعـــة 2م~ـــ%ة نـــو ر

نة الن   .فسية والرضا عن ا
	ياة وطردية ذات داللة إحصائية ب~ن املر

ن -- اسة كين�ـ� وأخـر ود نـة النفـسية ).  Canjie,2017( ر و�ـدفت إ�ـ� التعـرف ع4ـ� أثـر Oكتئـاب واملر
نـة النفـسية  تبط سلبا مع املر وع�4 جودة ا
	ياة لدى كبار السن ، بي¬ت النتائج أن Oكتئاب إ

ً
ر

تباطــــا إيجابيــــا مــــع دو  نــــة النفــــسية إ تبطــــت املر ر، ب�نمــــا إ
ً ً

ر ىالعالقــــات 2ســــرhة ومــــستو جــــودة ور
   .ا
	ياة لكبار السن 

اسھ منذر - نـة النفـسية لـدى  ). 2022(رد وال�ـf �ـدفت إ�ـ� الكـشف عـن Oختيـار امل�ـ¦ وعالقتـھ باملر
اسة املتمثلة �� مقاي�س نة : رطالب الصف العاشر قد تم تطبيق أدوات الد و¤ختيار امل�f، املر

نـة النفـسية، النفـسية،  وقـد أظ�ـرت النتـائج و وجـود مـستو مرتفـع لvـل مـن ¤ختيـار امل�ـf واملر ى
ق ذات  نـة النفـسية، وعـدم جـود فـر ووجود عالقة ذات داللة إحصائية ب~ن ¤ختيار امل�f واملر و
نـة النفـسية، تبعــا  اسـة �ـ� مـستو �ـل مـن ¤ختيـار امل�ـf، واملر ُداللـة إحـصائية لـدى عينـة الد و ى ر

نـة النفـسية نالحـظ من خالل العرض السابق.للنوع  اسات والبحوث ال�f أجرhت ع4ـ� املر و للد ر
نــة النفــسية وعالق�zــا بــبعض املتغ~ــ%ات  اســات الــسابقة �ــشا�zت باإل�تمــام باملر وأن معظــم الد ر

اسة ا
	الية من حيث �Oتمام :مثل  رالÏ	ة النفسية وجودة ا
	ياة ، و�ذا ما �س�Î إليھ الد
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نــة النفــسية وتنمي�zــا لــدى طــالب اســة ا
	اليــة تختلــف وباملر ر الــصف 2و الثــانو ، إال أن الد ى ل
اسة  اسات 2خر �� با�þ متغ~%ات الد رعن الد اسات . ير اسة ا
	الية من الد ركما أستفادت الد ر

اســـة ا
	اليـــة مـــن خـــالل Oســـتفادة مـــن 2طـــر النظرhـــة ،  رالـــسابقة �ـــ� إثـــراء Oطـــار النظـــر للد ي
اسات ، وZناء أداة ال اسة روأدبيات �ذه الد   .رد

 :دافعية �نجاز  �
�عد دافعية Oنجاز من املوضوعات ال�f شغلت إ�تمام علم النفس ؛ نظرا أل�مي�zا �� بناء 

ً

فــــــع مـــــستو الفــــــرد وانتاجيتـــــھ �ــــــ� مختلـــــف اcdــــــاالت  ا م�مــــــا �ـــــ�  ىالفـــــرد واcdتمـــــع ،ف§ــــــ¦ تلعـــــب دو ر
ً ً

ر
قــد جــاء �ــ� لــسان العــرب وقــد �عــددت التعرhفــات ال�ــf تناولــت مــصط�U دافــع Oنجــاز ف . و2°ــشطة

رابن منظو ( لفيقو أحد�م نجزت ا
	اجة إذا قض�ت وأتمت . رألبن منظو أن Oنجاز �عO ¦ªتمام 
الرغبـــة �ـــ� 2داء ا
cيـــد وتحقيـــق " ، و.عـــرف املـــصط�U �ـــ� علـــم الـــنفس بأنـــھ  ) 413، لـــسان العـــرب ،

 ) 57 ،2013( عرفـھ أحمـد كمـا ) .2011الy%يدي ، " (النجاح و�و �دف ذا�ي ي¬شط وhوجھ السلوك
غبتـھ �ـ� النجـاح وتحقيـق أداء أفـضل ومر�ـ¦ للـذات "بأنھ  " .                                                    راستجابة املـتعلم بإيجابيـة ال�ـf تبـ~ن 

  : ]ذا ، و]ناك العديد من النظرaات املفسرة لدافعية Nنجاز �ش�9 الباحثة إ�� أ]مbا

  :  يف&%ض وجود نوع~ن من دافعية Oنجاز): Mcclelland,1953( الند نظرaة ماكي-1

�ان معنيا باإلنفعاالت العاطفية Oيجابية وتحقيق النجاح ، وأطلق عليـھ اسـم 2مـل : ل النوع 2و 
ً

�ــان معنيــا باإلنفعــاالت الــسلبية وتجنــب الفــشل ، وأطلــق عليــھ اســم : �ــ� النجــاح ، أمــا النــوع الثــا°ي 
ً

   ).363 ، 2018محمود ،(  الفشل ا
oوف من

ـــــھ أتك¦ـــــــسو -2 ــــــات �ـــــــل مـــــــن نظرhــــــــات  .)Atkinson,1964( ننظرaــ ـــ� ضـــــــوء معطيـ أســـــــس نظرhتـــــــھ �ــــ
 أبو : (ال´oصية وعلم النفس التجرfgh وحدد عدة مبادىء أساسية �� الدافعية ع�4 النحو التا�� 

   ).2015جراد ،

 .يتمتع جميع 2فراد بطاقة �امنة �عد بمثابة صمامات  .1
جة Oستعداد للم�مات  .2  .ريختلف 2فراد فيما بي�zم من حيث د
ما يتصف بھ املوقف من خصائص معينة إنما �س|ث~% دوافع مختلفة ، �ي يفتح منافذ مختلفة  .3

 .للطاقة 

3- �Éھ وايa1972نظر) Weiner,(. ة أن 2فراد سوفhا �ذه النظرz¨الذي تقوم عل fÒف&%اض الرئ�O 
ة Oيجابيــة للــذات ؛لــذلك فــإzÈم �عملــو Rــشvل جيــد ف�ــم يرجعــو نيحــاولو اd	افظــة ع4ــ ن� الــصو ن ر

اzÑم الذاتية ، وج�ود�م ال´oصية  نأما عندما يفشلو أو �عملـو Rـشvل ®ـfء ف�ـم . رنجاح�م لقد ن
ادzÑــم وسـيطرzÑم  جــة عـن إ ريرجعـو فـشل�م إ�ــ� العوامـل ا
oا ر ىوتـر الباحثــھ ان  ) . 2005ســالم ، ( ن

ك�% النظرhات الثالثھ اتفاقا مع فلسفھ البحث ا
	ا�� �� أن جميع املتعل~ن أننظرaھ أتك¦سو نظرhة 
ً

ـــ�zم بحاجــــھ إ�ــــ� مواقــــف تفــــتح منافــــذ الطاقــــة لــــدzåم ، وأن الدافعيــــة  لــــدzåم الدافعيــــة لإلنجــــاز ولكـ
لإلنجاز محصلة cdموعھ من العوامل تدفع الفرد إ�� تحقيقھ ، ومعرفة �ذه العوامل �عد مفتاحـا 
ً

م�ما لتحقيق
ً

 . الدافعية لإلنجاز 
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  : ىخصائص ذو دافعية �نجاز املرتفعة 

اســـة العرفـــاو  ت د يأشـــا ر اســـة إبـــرا�يم  ) 2012( ر ىإ�ـــ� أن 2فـــراد ذو دافعيــــة  ) 2016(ر؛ د
  :Oنجاز املرتفعة تتم~� با
oصائص التالية 

ات مــــستقبلية معقولــــة ومنطقيــــة ، خاصــــا أ�ــــداف مــــستقبلية Rعيــــدة  .1 ة ع4ــــ� وضــــع تــــصو القــــد
ً

ر ر
راملدى أك�% من غ~%�م ، حيث أzÈم يتمتعو بمنظو مستقب�4 أوسع    .ن

ة ع�4 توليد حلو جديدة للمشكالت   .2 ل القد  . ر
ة ع4ــ� مقاومــة الــضغوط .3 ن ¤جتماعيــة ال�ــf قــد يتعرضــو رالتغلــب ع4ــ� العوائــق م�مــا �انــت والقــد

 .ل�ا
 . نبذل ا
�cود الشاقة املستمرة �� سºيل إنجاز ما يقومو بھ  .4
 .زالعزم والتصميم ع�4 الفو �� املنافسة نيمتلvو  .5
 .الثقة بالنفس وOع&�از بالذات  .6
 .رالرغبة �� السيطرة ع�4 املص~% بدل من ترك 2مو للمصادفة  .7
 .يتم~�ون بالطموح العا��  .8
 .قمناقشة Bخرhن ومحاولة التفو عل¨zم  .9

ات العالية  .10 ات وامل�ا رالثقة �� القد  .ر
  . لإلعتقاد بأن النتائج تتحقق �� ضوء ا
�cد املبذوالعمل بقدر كب~% من ا
	ماس ل .11

نأن 2فـــراد ذو دافعيـــة Oنجـــاز املنخفـــضة اليتوقعـــو النجـــاح �ـــ� أي  ) 43 ، 2008( ىوhـــر حـــس~ن  ى
 fرفـــضو أداء 2عمـــال ال�ـــhنجـــاز خـــشية الفـــشل ، وO تجنبـــو 2قـــدام ع4ـــ�hنعمـــل يقومـــو بـــھ ، و ن ن

B ــا أقــل مــنzÌم ع4ــ� أداzÑا ن أن قــد ر�ــشعر خـــرhن ، وت�ــبط �مــ�zم Rــسرعة عنــدما تــواج��م عوائـــق و
نح�¦ وإن �انت Rسيطة ، وإذا فشلوا ال�عاودو اd	اولة ليأس�م من النجاح ، وhقبلو ع�4 2عمال  ن

  .الس�لة ومضمونھ النجاح 

   : أªعاد دافعية Nنجاز

اسات ال&%بوhة و2دبيات ال�f أ�تمـت بأRعـاد دافعيـة Oنجـاز ت معظم الد رأشا  أنـھ يوجـد اتجا�ـان ر
ىيــر أن الدافعيــة لإلنجــاز أحــادى البعــد ، أمــا بلــوغ النجـــاح أو : ل¤تجــاه 2و :لــدوافع Oنجــاز �مــا 

 .تجنب الفشل 

نيــــر أن الـــدافع لإلنجـــاز يتvــــو مـــن عـــدة أRعــــاد مثـــل:  ¤تجـــاه الثـــا°ي ىيــــر أن ) Mavis,2001( مـــافزى
  �É عادRو من ثالثة أvنجاز تتO ندافعية :  

و.ش~% إ�� محاولة إشباع الفرد حاجاتھ ، عن طرhق أن �عرف وhف�م 2مـر الـذي  : لدافع املعر��ا-1
 %yعينھ ع�4 أداء م�امھ بكفاءة أك�.  

غبة الفرد �� الش�رة والسمعة واملvانة ال�ـf يحقق�ـا عـن طرhـق 2داء املم~ـ�  : توجيھ الذات-2 رو�و 
رمما �عز لديھ الشعو بالكفاءة ، و¤ح&%ام    . لذاتھز

ضــا Bخــرhن ، و.ــستخدم الفــرد نجاحــھ  : دافــع �نتمــاء-3 غبــة الفــرد �ــ� ا
	ــصو ع4ــ�  رو.ــش~% إ�ــ�  لر
   ) 2016البلتا�Å ، .( ل�أداة  لU	صو عO �4ع&%اف ، والتقدير من جانب Bخرhن
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ستمرة  الرغبة املـ–املثابرة : ىير أن �ناك ستة أRعاد للدافعية لالنجاز و�É  ) 178 ،2010(أما ع�4 
رالتفو �� الظ�و–التفا°ي �� العمل -�� Oنجاز   . الرغبة �� تحقيق الذات-الطموح-ق

-رالـشعو باملـسؤلية:إ�ـ� خمـس أRعـاد للدافعيـة لالنجـاز تتمثـل �ـ�  )295 ،2016(وأشار عبد الـسالم 
  .رالشعو بأ�مية الزمن -التخطيط للمستقبل- املثابرة-ىالس�Î نحو مستو طموح مرتفع

اسات ع�� ªعض +ªعاد و`� و]كذا أتف   :رقت أغلب الد

  .املنافسة - التطلع للمستقبل- 2مل �� النجاح- الذاتية-  Oستقالل-املثابرة-الطموح

اسة بالدافعيھ لإلنجاز ما ي��  اسات الhi أ]تمت بد رومن الد   :ر

اسة ا
	ض~% - يد تباطية ب~ن التعلم امل ) : 2013(ر نظم ذاتيـا ر�دفت إ�� الكشف عن وجود عالقة إ
ً

اســة ع4ــ�   طالبــا وطالبــة مــن طــالب الثانوhــة ، وقــد 286رودافعيــة Oنجــاز ، وأشــتملت عينــة الد
إستعانت بمقياس اس&%اتيجيات التعلم املـنظم ذاتيـا ، ومقيـاس دافعيـة Oنجـاز ، وقـد توصـلت 

ً

تباطيـة بـ~ن الـتعلم املـنظم ذا: الباحثة  إ�� العديد من النتائج أ�م�ـا تيـا ودافعيـة روجـود عالقـة إ
ً

  .Oنجاز

اســـة العمـــر - يد اســـة إ�ـــ� التعـــرف ع4ـــ� مـــستو التكيـــف �2ـــادي�f ودافعيـــة  : )2017(ر ى�ـــدفت الد ر
ـــة ذات داللـــــة إحـــــصائية بـــــ~ن مـــــستو التكيـــــف  تباطيــ ىOنجــــاز ، والكـــــشف عـــــن وجـــــود عالقـــــة إ ر

تباطية إيجابية بي�zما    . ر�Oادي�f ودافعية Oنجاز ، وقد توصلت إ�� وجود عالقة إ

اسة دمحم - ات التفك~%  ) . 2021(رد اسة إ�� تصميم مقياس دافعية Oنجاز قائم ع�4 م�ا ر�دفت الد ر
تباطيـــــة بـــــ~ن  ـــن طـــــالب املرحلـــــة الثانوhــــة ، وتوصـــــلت إ�ـــــ� وجــــود عالقـــــة ا رالبــــصر لـــــدى عينـــــھ مـ ي

ـــاز والتفك~ــــ% البـــــصر  ـــة لإلنجــ ـــوث ال�ـــــf .يالدافعيـ اســــات والبحــ رمـــــن خــــالل العـــــرض الـــــسابق للد
ـــات الـــــسابقة �ــــشا�zت باإل�تمـــــام بـــــدافع أجرhــــت ع4ـــــ اسـ ر� دافــــع ¤نجـــــاز نالحــــظ أن معظـــــم الد

اســــة ا
	اليـــــة ، ــا �ـــــس�Î إليـــــھ الد ه وســــبل تفعيلـــــھ ، و�ـــــذا مــ رOنجــــاز ومـــــصاد اســـــة . ر رإال أن الد
اســة  اســات 2خـر �ــ� متغ~ـ%ات الد را
	اليـة تختلــف عـن الد اسـة ا
	اليــة . ىر ركمـا أســتفادت الد

اسات السابقة ��  اسة ا
	الية من خالل ¤سـتفادة مـن 2طـر رمن الد رإثراء Oطار النظر للد ي
اسة  اسات ، وZناء أداة الد رالنظرhة ، وأدبيات �ذه الد   .ر

   :إجراءات البحث

.س : ملا �ان ال�دف من البحث ا
	ا�� �و وس املرقمة معا �� تد رفاعلية استخدام اس&%اتيجية الر
ً

ؤ
نـــة النفـــسية ، والدافعيـــة لإلنجـــاز لـــدى طـــالب  ثقـــا��ال&%بيـــة الوطنيـــة ع4ـــ� تنميـــة 2مـــن ال و، واملر

ىالصف 2و الثانو  .ل

  : ولتحقيق ذلك قامت الباحثة با
oطوات التالية 

اسية  : أوال   :راختيار الوحدة الد

ت الباحثة  ة بمادة ال&%بية الوطنية للصف ) قيم وسلوكيات( وحدة املواطنة الصا
	ة راختا راملقر
ى2و الثانو للع ا®f ل اسة لألسباب التالية  ) 2020-2019(رام الد رترم 2و مجاال للد

ً   .ل
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ل�ــذه الوحــدة ت|نــاو قــضايا ومعلومــات �امــة �عتyــ% مــن صــميم 2مــن الثقــا�� و�ــو أحــد أ�ــداف -1
  .البحث ا
	ا�� 

تــھ مــن موضــوعات شــيقة مرتبطــة بواقــع الطــالب ، ومتــصلة بحيــاzÑم -2 رت|ــيح �ــذه الوحــدة بمــا أثا
ـــة متغ~ـــــ%ات البحــــــث اليوميـــــة مجـــــ اال خـــــصبا لتنميــ

ً ً
ـــن الثقـــــا�� ( نـــــة النفـــــسية امل-2مــ  الدافعيــــــة –ور

ــــل املوضـــــوع مـــــن وج�ـــــات النظـــــر اodتلفـــــة ، وhقـــــوم بنقـــــد�ا ) لإلنجـــــاز حيـــــث يقـــــوم الطالـــــب بتحليـ
  .وتقوhم�ا ، ثم ي¬تج وhبدع أفvار جديدة مالئمة لواقعنا املعاش 

ة ع4ـــ� مـــا ي4ــــ�-3 - املــــسئولية- قـــيم املواطنـــة -املواطنــــة -الـــوطن(يم مفـــا�: رت|ـــشمل الوحـــدة  اodتــــا
العمــل -ال|ــسامح وال&%بيــة مــن أجــل الــسالم-الــو»� الــسيا®f(و�عــض القــضايا  ،) املــساواة-ا
	رhــة

Zة التطرف بجميع أشvالھ-الوحدة الوطنية -ق ا
	قو والواجبات -التطو»�   ) ر محا

�س الوحدة-   :ر تحديد أ]داف تد

البدايـــة عنــد القيــام بــأي عمــل مـــا ؛  لــذلك قامــت الباحثــة بتحديـــد إن تحديــد �2ــداف Éــ� نقطــة 
اســة  .س وحـدة الد ر�2ـداف العامـة لتـد نـة النفــسية،  ر وال�ـf �ـسا�م �ـ� تنميــة 2مـن الثقـا�� ، واملر

والدافعيـــة لإلنجــــاز ،ومـــن ثــــم تـــم إشــــتقاق مجموعـــة مــــن �2ـــداف Oجرائيــــة للوحـــدة  �ــــ� �ـــل مــــن 
  .وجدا°ييا
cانب املعر�� وامل�ار وال

  : تحديد الوسائل التعليمية-

ة  تبعا أل�داف  .س الوحدة اodتا ر�عددت وتنوعت الوسائل و2°شطة املستخدمة �� تد ر
اق عمل:  ، ومتطلبات املواقف التعليمية مثل    . راللوحات التعليمية ، والرسوم التخطيطية ، وأو

  : تحديد +Lشطة التعليمية-

ا م�مـا �ـ� تلعـب 2°ـشطة دو
ً

 تحقيـق �2ــداف التعليميـة ، و�ـ� ضـوء ذلـك ضـمت الوحــدة ًر
ة مجموعـــة مـــن 2°ـــشطة Rعـــض�ا قامـــت بـــھ الطالبـــة Rـــشvل فـــردي ، والـــبعض 2خـــر Rـــشvل  راodتـــا

  .جما»� داخل الفصل

  :تحديد أساليب وأدوات التقوaم-

 �Éم �نا عدة أغراض وhألساليب التقو:  

.س أوال بأ-1 ع�4 تحس~ن ) الباحثة ( لو ؛ مما �ساعد املعلم رالكشف عن إيجابيات وسلبيات التد
fÒ.   .رأداzÌا التد

اجعة مستمرة عن مستو �علم�ا -2 ىإمداد الطالبة بتغذية    .ر

ة و�عــد�ا ، ومــن ثــم ا
	كــم ع4ــ� مــدى -3 اســة الوحــدة اodتــا نـة بــ~ن مــستو الطالبــة  قبــل د راملقا ر ىر
اســة أل�ــداف�ا �س وقــد تــم تحديــد أســاليب التقــوaم الiــh.رتحقيــق الد ر تــم �ســتعانة sÊــا أثنــاء تــد

  :الوحدة والhi تضمنت Nعتماد ع�� +نواع الثالثة التالية 

ــــدNي- ــــوhم املبـ ة : التقـ .س الوحـــــدة اodتـــــا ــــل بـــــدء بتـــــد روhـــــتم مـــــن خـــــالل تطبيـــــق  أدوات البحـــــث قبـ ر
وس املرقمـــة معـــا ، لقيـــاس مـــدى تمكـــن طالبـــة الـــصف 2و الثـــانو  مـــن 2مـــن  ىباســـ&%اتيجية الـــر ل

ً
ؤ

نة النفسية، الدافعية لإلنجازالث   .وقا�� ،املر
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و�ــو يvــو مـــصاحبا لعمليــة الــتعلم ، وhــتم مـــن خــالل مالحظــة الطالبــات أثنـــاء :  التقــوhم البنــاNي -
ً

ن
شاد�ن وتوج¨zن �� ضوء تلك املالحظات   . رتنفيذ�ن للم�ام التعليمية املvلفة ل�ن ، وإ

ة ، وhتم مـن خـالل تطبيـق  أدوات البحـ:التقوhم ال�zاNي - .س الوحـدة اodتـا رث Rعـد Oن�zـاء مـن تـد ر
نة النفسية والدافعية لإلنجاز لدى الطالبة    .ولقياس مدى تنمية 2من الثقا�� واملر

  :إعداد دليل املعلم-

قامـــت الباحثـــة بإعـــداد دليـــل املعلـــم ليvـــو مرشـــدا، وموج�ـــا للمعلـــم ح�ـــ¦ يمكنـــھ تطبيـــق 
ً ً

ن
وس املرقمـة معــا �ـ� �cــرة اسـ&%اتيجية الــر

ً
اسـة Rــشvل ÷ـ	يح وفعــال ممـا �ــساعد ع4ـ� تنميــة ؤ ر الد

نـة النفـسية ، والدافعيـة لالنجـاز، و.ـشتمل �ـذا الـدليل ع4ـ�   -فلـسفة الــدليل( و2مـن الثقـا�� واملر
وس املرقمـة معـا  .س بإستخدام اس&%اتيجية الر كيفية التد
ً

ؤ شـادات الواجـب مراعاzÑـا -ر O عـضR ر
ة  �2ــــداف ا-عنــــد اســــتخدام ¤ســــ&%اتيجية .س الوحــــدة اodتــــا رلعامــــة لتــــد (  �2ــــداف Oجرائيــــة-ر

hــــة - الوجدانيــــة-املعرفيـــة  قائمــــة -  قائمــــة بالوســــائل املعينــــة واملــــواد التعليميــــة املــــستخدمة-)ر امل�ا
ـــة .س -باأل°ـــــشطة التعليميـــــة املق&%حــ ـــتخدام�ا أثنـــــاء التـــــد .س املمكـــــن اســ ر أســـــاليب وطـــــر التـــــد ر  -ق

.ــع الزمªــf مل-أســاليب التقــوhم ة ز التو  قائمــة بــأ�م الكتــب واملراجــع ال�ــf -روضــوعات الوحــدة اodتــا
.س    )4املU	ق ). (ر�ستعان �zا �� التد

اق العمل -   :رإعداد أو

ـــل موضـــــوع مـــــن موضـــــوعات الوحـــــدة  تـــــم وضـــــع مجموعـــــة مـــــن 2°ـــــشطة للطالبـــــات ع4ـــــ� �ــ
اق إ�� عدد من املصادر مثل  ة  ،وقد تم الرجوع عند بناء �ذه 2و راodتا hخ –نت Oن&%: ر ر كتب التا

ـــة وموضــــوعاzÑا  اســــات ، والبحــــوث الــــسابقة ال�ـــــf تناولــــت ال&%بيــــة الوطنيـ Rعـــــد . ر، و2دبيــــات ،والد
ة من كتاب ال&%بية الوطنية املقر ع�4 الصف 2و الثانو ، تم  ىOن�zاء من إعداد الوحدة اodتا ل ر ر

اzÌـــم قعرضــھ ع4ــ� مجموعــة مـــن اd	كمــ~ن مــن املتخصـــص~ن �ــ� املنــا²± وطـــر التــ .س ؛ ملعرفــة آ رد ر
اق العمل،و�عــــد إجــــراء Rعــــض التعــــديالت �ــــ� ضــــوء مــــا أبــــداه  رحـــو مــــدى ÷ــــ	ة دليــــل املعلــــم وأو ل

zÑ ــــو ة �ـــــــ� صــ ــــا ـــــدة اodتـــ ــــبحت الوحــ راd	كمــــــو مـــــــن مالحظـــــــات ، أصــ ر ـــة صـــــــا
	ة للتطبيـــــــق ن ا ال�zائيــــ
  ).5مU	ق(

ثانيا 
ً

  :بناء أدوات البحث : 

  :إعداد إختبار ومقياس لألمن الثقا�� 

اســة ا
	اليــة قيــاس 2مــن الثقــا�� وتvــو ذلــك مــن أصـبح مــن ن املتطلبــات ال�ــf تقتــض¨zا طبيعــة الد ر
  :مvون~ن 

  :إعداد اختبار تحصي�� �� البعد املعر��-أ

 قامت الباحثة بºناء Oختبار، وفيما ي�4 ا
oطوات ال�f إتبعت إلعداد �ذا Oختبار
ُ

 :  

ىف قيـــاس مــستو الطالبــة ، �ــ� اك|ـــساب صـــمم �ــذا Oختبــار �zــد :تحديــد الbــدف مــن Nختبــار-1
ة    . راملعلومات املتضمنة �� الوحدة اodتا

ـــار-2 ة :مــــصادر بنـــــاء Nختبــ راعتمـــــد بنـــــاء Oختبـــــار ، وإشــــتقاق مادتـــــھ ع4ـــــ� محتـــــو الوحـــــدة اodتـــــا ى
وس املرقمة معا  واملعدة باس&%اتيجية الر
ً

  . ؤ
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سؤ¤،  ) 70( 2سئلة، وقد بلغت أعدت الباحثة Oختبار �� عدد من:صياغة مفردات Nختبار-3
ً

»ـــ� عنـــد صـــياغة أســـئلة Oختبـــار 2ســـس التاليـــة  اÍـــ	ة ، : ووقـــد ر والـــصياغة تvـــو بلغـــة ســـ�لة و ن
ة اســــئلة موضــــوعية  روتحـــدد املطلــــوب بدقــــة متنوعــــة تقــــ�س �افــــة مــــستوhات التحــــصيل، �ــــ� صــــو

 . ،ثم وضع مفتاح تÏ	يح ) اختار وأكمل (

رض Oختبار ع4ـ� مجموعـة مـن الـسادة اd	كمـ~ن إلبـداء الـرأي وقد تم ع : حساب صدق �ختبار
ـــم إجــــراء Rعــــض التعــــديالت  اء الــــسادة اd	كمــــ~ن، وأصــــبح Oختبــــار وا
	ــــذف فيــــھ ، وتـ ربنــــاء ع4ــــ� آ

صادقا فيما وضع لقياسھ
ً

 .  

اســـتخدمت الباحثــــة طرhقـــة إعـــادة تطبيــــق Oختبـــار ، وZلــــغ معامـــل ثبــــات : حـــساب ثبـــات Nختبــــار
و�عـــد التأكـــد مـــن صـــدق ¤ختبـــار وثباتـــھ قامـــت الباحثـــة .وÉـــ� °ـــسبة ثبـــات عاليـــة  ) 0.86(¤ختبـــار 

بتجرhبــــھ اســــتطالعيا ع4ــــ� عينــــة مــــن الطالبــــات املعلمــــات بلــــغ عــــدد�ن 
ً

ـــن  ) 20( طالبــــة ؛ للتأكــــد مـ
ــــن أداء Oختبـــــار ، و�عــــــد القيـــــام بتجرZتــــــھ  مـ ـــھ ، وحــــــساب  ــــوح �عليماتــ ضــ ـــات  ، و زمناســـــºتھ للطالبــ و

إسـتطالعيا ،والت
ً

تھ ال�zائيـة حيـث اشـتمل ع4ــ�   ) 60( رأكـد مـن صـدقة وثباتـھ، تـم التوصـل إ�ـ� صـو
جة الvلية لالختبار بــ  م 
	ـل Oختبـار  ) 60(رمفردة ، وقد تم تحديد الد جة،  والزمن الـال زد ) 130(ر

   )6مU	ق .(  دقيقة

  ) 1(لجدو     

ةىاملواصفات اSXاصة باإلختبار التحصي�� �� اcnتو املعر�� للوحد   رة اSnتا

  رقم املفردات الhi تق�سbا  نوع +سئلة
عدد 

  +سئلة
h°ن ال¦س   زالو

جة اSnصصة  رالد
  لھ

اخ�� من 
  متعدد

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -
12 -13-14-15 16-17-18-19-

20 -21  

-22-23-24-25-26-27-28-
29 -30  

30  50%   
جة ( Fل سؤال  رد

جة ) واحدة  رالد
جة) 30( الVلية    رد

  اكمل

-31-32-33-34-35-36-37-
38 -39-40-41-42-43-44-45 -
46 -47-48-49-50-51-52-53 -

54 -55-56-57-58-59-60  

30  50%   
جة ( Fل سؤال  رد

جة ) واحدة  رالد
جة) 30(الVلية    رد

اWnموع 
  الك��

60  60  100%   60  
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  :مقياس +من الثقا��

 fطـــــوات ال�ــــo
ـــة بإعـــــداد مقيــــاس ل�ـــــذا الغـــــرض،  وفيمــــا ي4ـــــ� ا إتبعـــــت إلعـــــداد �ـــــذا  قامــــت الباحثــ
  : املقياس

ىصــــمم �ــــذا املقيــــاس �zــــدف قيــــاس مــــستو الطالبــــة �ــــ� 2مــــن  : تحديــــد الbــــدف مــــن املقيــــاس .1
وس املرقمة معا و�عد�ا اسة الوحدة املعدة باس&%اتيجية الر الثقا�� قبل د

ً
ؤ   .ر

ات املقيـــاس .2 اعتمـــد بنـــاء املقيـــاس ، واشـــتقاق مادتـــھ ع4ـــ� مـــصادر البحـــوث :رمـــصادر بنـــاء عبـــا
اسـة دمحم:اسـات الـسابقة مثـلروالد اسـة سـعد ) 2015(ر د يوال&ـ%اث النظـر و2دبيـات ،  )2017(ر، د

  .والكتب ال�f تناولت 2من الثقا�� وأRعاده ، وOطالع ع�4 املقاي�س ال�f أجرhت �� �ذا اcdال
ات املقيــاس .3 اســات الــسابقة �ــ� مجـــال  : رصــياغة عبــا رمــن خــالل ¤ســـتفادة مــن البحــوث والد

ات 2من ا رلثقا��  صاغت الباحثة عددا من العبا
ً

ة تتمثل �� البعد ¤نتماNي  ) 35(    :رعبا

 Òعرف بأنھ اتجاه ايجاÑي مدعم باcXب،  �س½شعره الطالبة تجاه وط}sا �البعد �نتماÐي  •
تباطbــا وان½ــساsÊا نحــو الــوطن ، و�ــشعر نحــوه بــالفخر والــوالء، و�ع�ــ¢ sÊوsÅaــا املــصرaة  ر، مؤكـدة ا

اتـھ ، وتراÔـ� الـصاÂX العـام ، ولـن تتخ�ـ� عـن الـوطن وإن اشـتدت ،وتحافظ  وع�ـ� مـصاcXھ وثر
مات   .زبھ +

ات املقياس ما ي�4 وقد »� عند صياغة عبا ر ر   :و

ات صا
	ة لقياس R2عاد موضع القياس .1 رأن تvو العبا   . ن
ة �عy% عن فكرة واحدة  .2   . ر�ل عبا
ة بطرhقة ال تو�Á باإلستجابة الÏ	ي .3   .حة رصياغة �ل عبا

ات موجبة ، وأخر سالبة إحتواء العب .1 ات ع�4 عبا ىا ر ضـع التعليمـات .ر ات و وو�عد صياغة العبـا ر
ة املبدئيـــة للمقيــاس ؛ لـــذلك قامــت الباحثـــة Rعرضــھ ع4ـــ�  ر�ــان البـــد مــن التأكـــد مــن صـــالحية الــصو
.س ؛ للتأكد من صالحيتھ ، من  رمجموعة من السادة اd	كم~ن املتخصص~ن �� املنا²± وطر التد ق

ة ملا حيث مدى وضوح الت ات ، ومدى مناسبة �ل عبا رعليمات ، ومدى دقة الصياغة اللغوhة للعبا ر
ات  ة بالبعـد ال�ــf تنـدرج تحتـھ ، وقـد تــم �عـديل Rعـض عبــا تبــاط �ـل عبـا روضـعت لقياسـھ ، ومـدى إ ر ر
ات ، و تـم Oبقـاء ع4ـ� الفقـرات ال�ـf تـم  اء السادة اd	كم~ن وحذف Rعض العبا راملقياس �� ضوء آ ر

ة عن  %  85 أك�% من     Oتفاق عل¨zا تھ ال�zائية عبا روأصبح املقياس �� صو ثم قامـت .)  فقرة26( ر
hج ليكـرت  جات املقياس حيث تvو Oستجابة للفقرات ضمن تـد .ع د رالباحثة بإعداد مفتاح لتو نر ز

 �Éو f®ماo
ا، إطالقا ( ا دائما ،غالبا، أحيانا ، ناد
ً ً ً ً ً

يجـا�ي بحيث تحصل الفقرات ذات ¤تجاه ¤) ر
جات لـ ) 5(ع�4  دائما (رد

ً
جات لـ ) 4(و)  غالبا(رد

ً
جات لـ ) 3(، )  أحيانا(رد

ً
جتان(،  )  ا (لـ) رد ناد

ً
جھ ) ر ر،د

إطالقا(واحدة لـ
ً

وZناء ع�4 ما سبق . ، أما الفقرات ذات ¤تجاه السلfg فتحصل ع�4 قيم معاكسة )
جة الvلية للمقياس كvل رتvو الد جة) 130(ن   رد

نباخ، وZلغ معامل : ،  و
	ساب ثبات املقياس)  26(ى، والصغر  واستخدمت الباحثة طرhقة ألفا كر
و�É °سبة ثبات عالية ،و�عد التأكد من ثباتھ اعتمدت الباحثة ع4ـ� الـصدق  ) 0.88(ثبات Oختبار 

املنطقـــي للمقيــــاس عــــن طرhــــق عـــرض املقيــــاس ع4ــــ� مجموعــــة مـــن الــــسادة اd	كمــــ~ن مــــن تخــــصص 
.س راملنـا²± وطـر التــد  ، الـذين أكـدوا صــالحيتھ لقيـاس البعـد OنتمــاNي  ، قامـت الباحثـة بتجرhبــھ ق

ــــدد�ن  ـــة عــــــشوائية مـــــن الطالبـــــات بلـــــغ عــ اســـــتطالعيا ع4ـــــ� عينــ
ً

ـــة للتأكـــــد مـــــن مناســــــºتھ  ) 20( طالبــ
مـن أداء ¤ختبـار  مـن أداء املقيـاس ، وقـد تـم تقـدير  ضـوح �عليماتـھ ، وحـساب  زللطالبات ، و ز ) 40(و
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مــــن Oجابــــة عــــن املقيــــاس )  5(دقيقــــة ، وإضــــافة  زدقــــائق لقــــراءة التعليمــــات ، وZــــذلك يvــــو   ) 45( ن
   )7مU	ق . (دقيقة

نة النفسية  إعداد مقيا   :وس املر

نــة النفــسية ؛ لـــذا  اســـة ا
	اليــة أيــضا قيــاس املر وأصــبح  مــن املتطلبــات ال�ــf تقتــض¨zا طبيعــة الد ر
o
  : ت ال�f إتبعت إلعداد �ذا املقياسطواقامت الباحثة بإعداد مقياس ل�ذا الغرض،  وفيما ي�4 ا

نــــة  :تحديــــد الbــــدف مــــن املقيــــاس-1 وصــــمم �ــــذا املقيــــاس �zــــدف قيــــاس مــــستو الطالبــــة �ــــ� املر ى
وس املرقمة معا و�عد�ا اسة الوحده املعدة باس&%اتيجية الر النفسية قبل د

ً
ؤ   .ر

ات املقيـــــاسمـــــصادر-2 ـــاس واشـــــتقاق مادتـــــھ ع4ـــــ� مـــــصادر:ر بنـــــاء عبـــــا  البحـــــوث اعتمـــــد بنـــــاء املقيــ
اسات السابقھ مثل øي : روالد اسة ا
	ا رد اسة املالvي  ) 2010(ر اسة دمحم )2012(ر، د ،  ) 2016( ر، د

اســة دمحم  نـــة النفــسية  وأRعـــاده ) 2017( رد ووال&ــ%اث النظـــر و2دبيــات ،والكتـــب ال�ــf تناولــت املر . ي
  .،و¤طالع ع�4 املقاي�س ال�f أجرhت �� �ذا اcdال

ات ا-3 اســـات الـــسابقة �ـــ� مجـــال  : ملقيـــاسرصـــياغة عبـــا رمـــن خـــالل ¤ســـتفادة مـــن البحـــوث والد
ات  نـة النفــسية  صــاغت الباحثــة عــددا مــن العبـا راملر

ً
ت|ناســب مــع طبيعــھ البحــث �ــ� أRعــاد  ) 36( و

 �Éنة النفسية  و   -:واملر

ة Nنفعـــاالت • hض  : رªعـــد إدا ة ع4ـــ� تـــر �ـــا ممـــا يجعل�ـــا قـــاد و�ـــو و»ـــ� الطالبـــة بمـــشاعر�ا وأفvا ر ر
ا ، وZالتـــــــا��  ـــــ� انفعال�ــــــ ـــ� الـــــــنفس ، و الــــــسيطرة ع4ــ انفعاالzÑــــــا ، وانـــــــدفاعاzÑا ف|ــــــستطيع الـــــــتحكم �ـــ

 .السيطرة ع�4 أفعال�ا أثناء حدوث الضغوط النفسية 

، واستºـشار وتوقـع : النظرة Nيجابية لcTياة ªعد • لوhقصد �zا إقبـال الطالبـة ع4ـ� ا
	يـاة بتفـاؤ
 %~o
 ا

ات امل »� عند صياغة عبا روقد ر   :قياس ما ي�4 و

ات صا
	ة لقياس R2عاد موضع القياس .1 رأن تvو العبا   . ن
ة �عy% عن فكرة واحدة  .2   . ر�ل عبا
ة بطرhقة ال تو�Á باالستجابة الÏ	يحة  .3   .رصياغة �ل عبا
ات موجبة ، وآخر سالبة  .4 ات ع�4 عبا ىاحتواء العبا ر   .ر

�Ðتhا وz¨ات املقياس عل .ع عبا رو�عد تحديد أRعاد املقياس تم تو   :ل ذلك �� ا
cدو التا��ز
  )2(لجدو 

ات املقياس ع�� Fل ªعد من أªعاده �ع عبا رتو   ز
ات  أªعاد املقياس قام العبا رأ   ال¦سبة املئوaة  العدد  ر

ة �نفعاالت    %50  15  15-14-13-12- 11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1  رªعد  إدا

  ªعد النظرة �يجابية

  .لcTياة

16 -17-18-19-20-21-22-23 -24-25-26-
27 -28-29-30  

15  50%   

   %100  30    اWnموع
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ات  روhتــ�Ð مــن ا
cــدو الــسابق أن عــدد العبــا عــة ع4ــ� Rعــدين �مــا) 30(ل ة مو زعبــا Rعــد : ر
ة Oنفعــــاالت     ة ، و�عــــد النظــــرة Oيجابيــــة ) 15(  رإدا ات  ) 15( رعبــــا ة ، و�عــــد صــــياغة العبــــا رعبــــا ر

ة  ضـــع التعليمــــات �ـــان البــــد مـــن التأكــــد مـــن صــــالحية الـــصو رو املبدئيــــة للمقيـــاس ؛ لــــذلك قامــــت و
.س ؛   رالباحثـــة Rعرضـــھ ع4ـــ� مجموعـــة مـــن الـــسادة اd	كمـــ~ن املتخصـــص~ن �ـــ� املنـــا²± وطـــر التـــد ق
ات ،  رللتأكد من صالحيتھ ومن حيث مدى وضوح التعليمات ، ومدى دقة الصياغة اللغوhـة للعبـا

ة بالب تباط �ل عبا ة ملا وضعت لقياسھ ، مدى ا رومدى مناسبة �ل عبا ر عد ال�f تندرج تحتھ ، وقد ر
ات  ، و تــم  اء الــسادة اd	كمــ~ن وحــذف Rعــض العبــا ات املقيــاس �ــ� ضــوء آ رتــم �عــديل Rعــض عبــا ر ر

 fبقـــاء ع4ـــ� الفقـــرات ال�ـــO ـــا أك�ـــ% مـــنz¨ثـــم قامـــت الباحثـــة بإعـــداد مفتـــاح   . % 80تـــم ¤تفـــاق عل
ـــ ـــات املقيــــاس حيــــث تvــــو ¤ســــتجابة للفقــــرات ضــــمن تـ جـ .ــــع د نلتو ر hج ليكــــرز ـــf وÉــــ� رد ( ت ا
oما®ـ

دائما
ً

ا، إطالقـــــا  ،غالبـــــا، أحيانـــــا ، نـــــاد
ً ً ً ً

ـــث تحـــــصل الفقـــــرات ذات ¤تجـــــاه Oيجـــــا�ي ع4ـــــ� ) ر  ) 5(بحيــ
جات لـ دائما (رد

ً
جات لـ ) 4(و)  غالبا(رد

ً
جات لـ ) 3(، )  أحيانا(رد

ً
جتـان(،)  ا (لــ) رد نـاد

ً
جـھ واحـدة ) ر ر،د

إطالقا(لـ
ً

  . ع�4 قيم معاكسة ، أما الفقرات ذات ¤تجاه السلfg فتحصل)

جـــة الvليـــة للمقيــــاس كvـــل - روZنـــاء ع4ـــ� مـــا ســــبق تvـــو الد جـــة ، والــــصغر ) 150(ن ىد ،   ) 30(ر
ـــات املقيـــــاس ـــات : و
	ـــــساب ثبــ ـــغ معامـــــل ثبــ نبـــــاخ، وZلــ ـــتخدمت الباحثـــــة طرhقـــــة ألفـــــا كر واســ

و�عــــد التأكـــد مــــن ثباتــــھ ، اعتمـــدت الباحثــــة ع4ــــ� .وÉــــ� °ــــسبة ثبـــات عاليــــة  ) 0.86(¤ختبـــار 
نطقــي للمقيــاس عــن طرhــق عــرض املقيــاس ع4ــ� مجموعــة مــن الــسادة اd	كمــ~ن الــصدق امل

نــــة النفــــسية   .س ، الــــذين أكــــدوا صــــالحيتھ لقيــــاس املر ومــــن تخــــصص املنــــا²± وطــــر التــــد ر ق
قامـــت الباحثـــة بتجرhبـــھ اســـتطالعيا ع4ـــ� عينـــة عـــشوائية مـــن الطالبـــات بلـــغ عـــدد�ن 

ً
)20 ( 

ضوح  من أداء املقياس  ، وقد وطالبة للتأكد من مناسºتھ للطالبات ، و ز�عليماتھ ، وحساب 
مــن أداء Oختبــار  دقــائق لقــراءة التعليمــات ، وZــذلك  ) 5(دقيقــة ، وإضــافة ) 40(زتــم تقــدير 

من Oجابة ع�4 املقياس  زيvو   )  8املU	ق. ( دقيقة ) 45( ن
  :  إعداد مقياس الدافعية لإلنجاز

اســ ة ا
	اليــة أيــضا قيــاس الدافعيــة لإلنجــاز؛ لــذا رأصــبح  مــن املتطلبــات ال�ــf تقتــض¨zا طبيعــة الد
  : قامت الباحثة بإعداد مقياس ل�ذا الغرض وفيما ي�4 ا
oطوات ال�f أتبعت إلعداد �ذا املقياس 

ىصـــمم �ـــذا املقيـــاس �zـــدف قيـــاس مـــستو الطالبـــة �ـــ� الدافعيـــة  :تحديـــد الbـــدف مـــن املقيـــاس-1
ة و�عد�ا .س الوحدة اodتا رلإلنجاز قبل تد   . ر

ات املقيـــــاسمـــــصا-2 ـــ� مـــــصادر البحـــــوث : ردر بنـــــاء عبـــــا ـــتقاق مادتـــــھ ع4ــ اعتمـــــد بنـــــاء املقيـــــاس واشــ
اســــات الــــسابقھ مثــــل  اســــة : روالد اســــة �ــــ	ادة ،  ) 2011(ا
	ر�ــــي  رد اســــة  ) 2012(رد ز�ــــران ر، د

اسة محمود  ) 2013( لوال&%اث النظر ال�f تناو دافع ¤نجاز وأRعاده  ، و¤طالع ع�4 ،  ) 2018(رد ي
  .س ال�f أجرhت �� �ذا اcdال املقاي�

ات املقيــاس-3 اســات الــسابقة �ــ� مجــال  : رصــياغة عبــا رمــن خــالل Oســتفادة مــن البحــوث ، والد
ات ت|ناسب مع طبيعھ البحث  رالدافعية لإلنجاز، صاغت الباحثة عددا من العبا

ً
نوتvو املقياس . 

تھ 2ولية من   -: كما ي�4 أRعاد  لدافع ¤نجاز و�ما3تتمثل ) 25( ر�� صو

ـــ� تحقيــــق �ــــدف مــــا ع4ــــ� الــــرغم مــــن الــــصعوZات  : ªعــــد املثــــابرة • يقــــصد �zــــا إمvانيــــة الطالبــــة ع4ـ
 .املتعددة ال�f قد �شvل عائق أمام�ا �� تحقيقھ
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لية • وªعد الشعو باملسؤ ة بإنجاز امل�ام  : ر لية واملباد ة الطالبة ع�4 تحمل املسؤ روhقصد بھ قد ور
 .و2عمال املطلوZة م�zا 

  .قس�Î الطالبة للتفو ع�4 2خرhن :نافسةªعد امل •

ات املقياس ما ي�4 وقد »� عند صياغة عبا ر ر   :و

ات صا
	ة لقياس R2عاد موضع القياس  .1 رأن تvو العبا  . ن
ة �عy% عن فكرة واحدة .2   .ر�ل عبا
ة بطرhقة ال تو�Á باالستجابة الÏ	يحة  .3   .رصياغة �ل عبا

ضع التعليمـات �ـان ال ات ، و وو�عد صياغة العبا ة املبدئيـة ر ربـد مـن التأكـد مـن صـالحية الـصو
للمقياس؛ لذلك قامـت الباحثـة Rعرضـھ ع4ـ� مجموعـة مـن الـسادة اd	كمـ~ن للتأكـد مـن صـالحيتھ 
ات ، ومــدى مناســبة �ــل  رومـن حيــث مــدى وضــوح التعليمــات ، ومــدى دقـة الــصياغة اللغوhــة للعبــا

ة بالبعد ال� تباط �ل عبا ة ملا وضعت لقياسھ ، ومدى ا رعبا ر وقـد تـم �عـديل Rعـض . f تندرج تحتـھ ر
اء السادة اd	كم~ن  ات املقياس أوحذف�ا �� ضوء آ رعبا تھ ال�zائيـة . ر روأصبح املقياس يتvو بـصو ن

عة عR2 �4عاد ثالثھ املvونة للمقياس) 20( من    )9املU	ق.  ( زفقرة مو

ات املقياس عل¨zا وhت�Ð ذلك ��  .ع عبا رو�عد تحديد أRعاد املقياس تم تو   :لا
cدو التا��ز

   )3( لجدو 

ات املقياس ع�� Fل ªعد من أªعاده �ع عبا رتو   ز

ات  أªعاد املقياس قام العبا رأ   ال¦سبة املئوaة  العدد  ر

   ª  1- 2-3-4-5 -6  6  30%عد املثابرة

رªعد الشعو 
لية   وباملسؤ

7-8-9-10-11-12  6  30%   

   ª  17 -18-19-20-21-22-23-24  8  40%عد املنافسة

   %100  20    اWnموع

  

ات أصــبحت روhتــ�Ð مــن ا
cــدو الــسابق أن عــدد العبــا عــة ع4ــ� R2عــاد ثالثــة، ثــم ) 20(ل ة مو زعبــا ر
hج  جات املقيـاس حيـث تvـو ¤سـتجابة للفقـرات ضـمن تـد .ع د رقامت الباحثة بإعداد مفتاح لتو نر ز

ا، إطالقـا ( ليكـرت ا
oما®ـf وÉـ�  دائمـا ،غالبـا، أحيانــا ، نـاد
ً ً ً ً ً

ذات ¤تجــاه بحيـث تحـصل الفقـرات ) ر
جات لـ ) O)5يجا�ي ع�4  دائما (رد

ً
جات لـ ) 4(و)  غالبا(رد

ً
جات  ) 3(، )  أحيانا(لـرد

ً
جتان(،)  ا(لـ) رد ناد

ً
) ر

جة واحدة لـ إطالقا(ر،د
ً

  .، أما الفقرات ذات ¤تجاه السلfg فتحصل ع�4 قيم معاكسة )

جـة الvليـة للمقيـاس كvـل روZناء ع�4 ما سبق تvو الد جـة ، ) 100(ن ،  و
	ـساب )  20(ىوالـصغر رد
نبـاخ، وZلـغ معامــل ثبـات ¤ختبـار : ثبـات املقيـاس وÉــ�  ) 0.86(واســتخدمت الباحثـة طرhقـة ألفــا كر

و�عــد التأكـد مــن ثباتـھ ، إعتمــدت الباحثـة ع4ــ� الـصدق املنطقــي للمقيـاس عــن .°ـسبة ثبــات عاليـة 
.س طرhــق عــرض املقيــاس ع4ــ� مجموعــة مــن الــسادة اd	كمــ~ن مــن تخــصص املنــا² ر± وطــر التــد ق

ثـم قامـت الباحثـة بتجرhبـھ اسـتطالعيا .، الـذين أكـدوا صـالحيتھ لقيـاس دافـع ¤نجـاز  )10مU	ـق (
ً
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ـــ� عينـــــة عــــشوائية مـــــن الطالبــــات بلـــــغ عـــــدد�ن  ـــºتھ للطالبـــــات ،  ) 20(ع4ـ طالبــــة للتأكـــــد مــــن مناســ
مـــن أداء Oختبـــار   مـــن أداء املقيـــاس  وقـــد تـــم تقـــدير  ضــوح �عليماتـــھ ، وحـــساب  زو ز دقيقـــة ، ) 30(و

من Oجابة عن املقياس  ) 5(وإضافة  زدقائق لقراءة التعليمات ، وZذلك يvو    .دقيقة ) 35( ن

  :�جراءات امليدانية 

  :لتطبيق تجرÈة البحث تم إتباع اSXطوات التالية 

أوال
ً

  اختيار عينة البحث : 

ا سة ر اسة من طالبات الصف 2و الثانو  بمد وتم اختيار مجموعة الد ر ىر د املستقبل بمحافظة ل
 f®ا اسة 30، وتvونت العينة من 2020/ 2019رالقا�رة  �� العام الد ر طالبة ، وقد استخدمت الد

fghموعة الواحدة القب�4 والبعدي. التصميم التجرcdذو ا.  

ثانيا
ً

.س الوحـدة املـصاغة  :  التطبيق القب�� ألدوات القياس- اسـة قبـل تـد رتم تطبيق أدوات الد ر
نـــة باســـ&%اتيجي �ـــ� تنميـــھ 2مـــن الثقـــا�� ،واملر وس املرقمـــة معـــا للوقـــوف ع4ـــ� مـــدى فاعلي�zـــا  وة الـــر ؤ

ً

  النفسية ، والدافعية لإلنجاز 

ثالثــا
ً

ة- �س الوحــدة اSnتــا ر تــد ا لــدليل : ر اســة طبقــ .س الوحــدة cdموعــة الد قامــت الباحثــة بتــد
ً

ر ر
وس املر قمـة معـا وملـدة شـ�ر ؤاملعلم الذي قامت الباحثة بإعـداده �ـ� ضـوء اسـ&%اتيجية الـر

ً
فـصل ( 

ا®f 2و  لالد   ). ر

وس مرقمة    :ؤخطوات تنفيذ اس��اتيجية الر

س ع�4 �يئة أسئلة ، أو مشكالت ال�f يرhد طرح�ا ع�4 الطلبة  ر�� البداية يقوم املعلم بإعداد الد
س Rغــرض التفك~ــ% ف¨zــا ، ثــم  �س حــسب ]ــذه Nســ��اتيجية بــاSXطوات رأثنــاء شــرح الــد ريمــر التــد

   : ية�ت

.ـع الطلبـة �ـ� مجموعـات صـغ~%ة ، ثـم إعطـاء �ـل طالـب �ـ� �ـل مجموعـة �ا
oطـوة 2و�ـ�  ز Éـ� تو
قم موجود �� �ل اcdموعات رقم فيvو �ل    .نر

ــــل �ا
oطـــــوة الثانيـــــة  ـــ� �ـــــذه ا
oطـــــوه يقـــــوم املعلـــــم بطـــــرح ســـــؤالھ ع4ـــــ� �ـ ـــ� طـــــرح الـــــسؤال و�ــ  Éــ
 ع�4 السؤال قبل ¤نتقال إ�� خطـوة اcdموعات ، ولكن �� البداية يفكر �ل طالب بطرhقة فردية

ح  وس وال|شاو ب~ن أفراد اcdموعة إليجاد حل، أو إجابة للسؤال املطر وضم الر   .  رؤ

ا ف¨zـا بطرhقـة �ا
oطوة الثالثة  و و�É مرحلة ال|شاو ب~ن أفراد اcdموعـة �ـ� Oجابـات ال�ـf فكـر ر
اء حول�ا، و¤تفاق حو إجابة واحدة للس B لفردية  لتبادل   .ؤال ر

قــم بطرhقــة عــشوائية ، وع4ــ� �ــل �ا
oطــوة الراRعــة  ر يطلــب املعلــم ¤جابــة عــن الــسؤال بإختــار 
ـــ� Oجابــــة ال�ــــf اتفــــق عل¨zــــا مــــع  ك �ـ رطالــــب يحمــــل �ــــذا الــــرقم �ــــ� �ــــل اcdموعــــات أن يقــــوم و.ــــشا

  .مجموعتھ 

 ر و`� مرحلة التفـاوض واملناقـشة الـصفية لألفVـا�وقد أضافت الباحثة اSXطوة اSXامسة 
اء،  ــــراعات بـــــــ~ن أفvـــــــار وآ ـــــدوث صـــ ــــة التطبيـــــــق حــ ـــــ� بدايـــ ــــت �ــ ــــة عنـــــــدما الحظـــ حـــ روOجابـــــــات املطر و
ح اd	بــــة وOخــــاء  وومعلومـــات الطالبــــات ممــــا أدى إ�ـــ� حــــدوث تــــصادمات، وح�ـــ¦ �ــــسود جــــو مـــن ر

ة تبادلية  روالتعاو ؛ و إيجاد جو وجدا°ي إيجا�ي يقوم ع�4 إح&%ام الذات و2خر بصو وZناءا ع�4 . ن
ً
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ؤس املرقمـــــــة ا
oطــــــو س ؤات الـــــــسابقة الســـــــ&%اتيجية الـــــــر ـــــم ]ـــــــو التخطـــــــيط للـــــــد ريكـــــــو دو املعلــ ر ن
شاد للطالب من خالل ما يأ�ي    : روالتوجيھ و�

س  .1   .رتحديد �2داف التعليمية ا
oاصة بالد
س  .2   . رتحديد نوع 2سئلة ال�f سوف يقوم بطرح�ا أثناء الد
  .تحديد الوقت اodصص لvل سؤال  .3
.ع الطالب ع�4  .4   .مجموعات زتو

ردو Fــل طالــب مــن الطــالب �ــ� ]ــذه Nســ��اتيجية بمــا رأمـا الطالــب لــھ دو فاعــل و°ــشط  وhتحــدد 
   :يأ�ي

ح من املعلم وت¬شيط  معلوماتھ السابقة  .1 س التفك~% �� السؤال املطر ويما   .ر
ليقوم بال|شاو مع مجموعتھ وجمع املعلومات للوصو إ�� إجابة متفق عل¨zا  .2   . ر
�م بالكال .3   .م واملناقشة رأخذ أدوا

�م مع أعضاء الفرhق وإ°شاء إجابة واحدة �É 2فضل برأzåم  .4 نة أفvا رمقا   . ر

اRعــا
ً

ة تــم  : التطبيــق البعــدي ألدوات القيــاس -ر .س الوحــدة اodتــا رRعــد Oن�zــاء مــن عمليــة تــد ر
جا صــد الـــد رتطبيــق أدوات القيــاس ، و  ، وعمــل املعا
cـــات Oحــصائية ل�ــا ، تم�يـــدا ت والنتــائجر

ً

  تفس~%�ا وتقديم التوصيات واملق&%حات ل

  :مالحظات ع�� إجراء التجرÈة امليدانية  •
لوحظ �� بداية التطبيق عدم جدية Rعض الطالبات �ـ� أداء مـا يطلـب مـ�zن مـن أ°ـشطة وم�ـام  .1

ال�ــf يvلفــن �zــا ، وعــدم مــشارك�zن Oيجابيــة ،ولــذلك حاولــت الباحثــة التغلــب ع4ــ� ذلــك عــن طرhــق 
ـــاع اللفظــــــي إقامـــــة املــــــسابقات بـــــ ــــة ، وOقنـــ ـــة واملعنوhـ ~ن اcdموعــــــات، واســــــتخدام التعزhـــــزات املاديـــ

ة املشاركة مما �ان ل�ذا دو إيجا�ي مع الطالبات و�´cع�ن ع�4 املشاركة بفاعلية  ربضر   .ور
cاعة  .2 غبـــة الطالبــات بتوضـــيح وج�ــة نظـــر�م وإجابــاzÑم أمـــام 2خرhــات ؛ الفتقـــاد�ن الــ́ـ رعــدم 

hب واســـتخدام التفـــاوض والتعزhـــز تال�ـــ¦ حـــاجز وتخـــوف�ن مـــن خطـــأ املعلومـــات ر ، ولكـــن مـــع التـــد
ا
oوف وأصبحن أك�% تفاعال و°شاطا وإقباال ع�4 املشاركة

ً ًً
.  

وجدت الباحثة �� بداية التجرZة صـعوZة �ـ� التعامـل مـع الطالبـات ؛ Rـسºب التطبيـق ع4ـ� مـادة  .3
وال تـضاف للمجمـوع  ، ممـا دفـع ال&%بية الوطنية ف§¦ من وج�ة نظر الطالبات مـادة عديمـة املنفعـة 

الباحثـــة ا�ـــ� بـــذل مزhـــد مـــن ا
�cـــد والوقــــت ؛ القنـــاع�ن بأ�ميـــة �ـــذه املـــادة وأzÈـــا تـــرZط�م بحيــــاzÑن 
حyن بالتجرZة  اقع�ن املعاش ، و�عد ف&%ة أظ�ر �عاوzÈن وجدي�zن و رو ن   . و
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  : نتائج البحث وتفس�9]ا 

  : لنتائج الفرض +و

جـــات الطالبـــات ي: ليـــنص الفـــرض 2و ع4ـــ�    روجـــد فـــر دال إحـــصائيا بـــ9ن متوســـطى د ً ق
لــصاÂX  ) البعــد �نتمــاÐي(�ــ� التطبيقــ9ن القب�ــ� والبعــدى ملقيــاس +مــن الثقــا�� ) عينــة البحــث(

ق  T.testوإلختبــار ÷ــ	ة �ــذا الفــرض تــم إســتخدام إختبــار . التطبيــق البعــدي و لقيــاس داللــة فــر
  .املتوسطات 

  )4(لجدو 

جـات الطالبـات  �ــ� التطبيـق القب�ـ� والبعـديقداللـة الفـر بـ9ن متو البعــد (ملقيـاس +مـن الثقـا��  رسـطى د
  )29= ح . د) (30= ن) (�نتماÐي

  الداللة  قيمة ت  ع  م  القياس
  قيمة

d 

Lسبھ 
الكسب 

  املعدل

  6.704  36.133  القب��

مقياس +من 
البعد (الثقا�� 

  )�نتماÐي

  13.910  108.233  البعدى

27.846  0,01  3.54  1.32  

  

جـات الطالبـات �ـ� التطبيـق البعـدي تفـاع متوسـط د ريت�Ð  مـن خـالل ا
cـدو الـسابق إ ر  ل
نا بالتطبيق القب�4 مما يدل ع�4 وجود فر ذو داللـة )  البعد ¤نتماNي ( ملقياس 2من الثقا�� ( قمقا

ً
ر

بـــانحراف ) 36.133(  حيـــث بلـــغ املتوســـط ا
	ـــسا�ي القب4ـــ� للطالبـــات 0,01ىإحـــصائية عنـــد مـــستو 
يبــانحراف معيــار ) 108.233(فيمــا بلــغ متوســط القيــاس البعــدى لــدى الطالبــات ) 6.704(يمعيــار 

يو�É أكy% من قيمة ت ا
cدولية ال�f �ساو ) 27.846( يو�انت قيمھ ت  اd	سوZھ �ساو ) 13.910(
ق ذات داللـة إحـصائية  )2,462( جـات الطالبـاتوممـا �عªـ¦ وجـود فـر يــق �ـ� التطب ربـ~ن متوسـطي د

لكمـــا يتـــ�Ð مـــن ا
cـــدو أنـــھ تـــم حـــساب �cـــم التــــأث~% .البعـــدي والقب4ـــ�  لـــصا
� التطبيـــق البعـــدي
ـــ� تنميــــة  ـــا ع4ـ وس املرقمــــة معـ ـــا��  ؤالســــ&%اتيجية الــــر ، حيــــث بلــــغ �cـــــم البعــــد OنتمــــاNي لألمــــن الثقـ

ـــأث~% ــــسبة اd	ـــــددة )  3.54(التــ ـــن ال¬ـ ــا يـــــدل ع4ـــــ� 2ثـــــر الكب~ـــــ% ) 0.8(وÉـــــ� °ـــــسبھ مرتفعـــــھ أكyـــــ% مــ ممـــ
�ـــ� تنميــــة البعـــد OنتمــــاNي، كمـــا ي|بــــ~ن مـــن ا
cــــدو الــــسابق أن ال وس املرقمـــھ معــــا  لســـ&%اتيجية الــــر ؤ

وس املرقمــة ل�ــا فاعليـة عاليــة؛ وhؤكــد ذلــك أن °ـسبة الكــسب املعــدل لــبالك �انــت  ؤاسـ&%اتيجيھ الــر
وس ) 2-1(وÉـ� تقـع �ــ� املـدى الــذي حـدده بــالك مـن ) 1.32(  ؤوÉـ� تــدل ع4ـ� فاعليــة اسـ&%اتيجية الــر

لو�ـذا يـؤدي إ�ـ� قبـو الفـرض 2و للبحـث . املرقمة معـا �ـ� تنميـة البعـد OنتمـاNي  : الـذي يـنص ع4ـ�ل
جــــات الطالبـــات   ريوجـــد فـــر دال إحـــصائيا بـــ~ن متوســـطى د ً �ـــ� التطبيقـــ~ن القب4ــــ� ) عينـــة البحـــث (ق

 .لصا
�  التطبيق البعدي) البعد OنتماNي ( والبعدى ملقياس 2من الثقا�� 
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  : لفرض الثاLياختبار ا

جــات الطالبـــات : يــنص الفــرض الثــا°ي ع4ــ�    ريوجــد فـــر دال إحــصائيا بــ9ن متوســطى د ً ق
�� التطبيق9ن القب�� والبعدى لالختبار التحصي�� �� البعد املعر�� لألمن الثقا��  ) عينة البحث (

داللـة  لقيـاس  T.testوإلختبـار ÷ـ	ة �ـذا الفـرض تـم اسـتخدام اختبـار . لصاÂX  التطبيـق البعـدي
ق املتوسطات   . وفر

  )5(لجدو 

جـات الطالبـات  �ــ� التطبيـق القب�ـ� والبعـدي رداللـة الفـر بـ9ن متوســطى د لالختبــار التحـصي�� �ـ� البعــد  ق
  )29= ح .د) (30= ن (املعر�� لألمن الثقا��  

  الداللة  قيمة ت  ع  م  القياس
  قيمة

d 

 Lسبھ الكسب
  املعدل

  4.157  10,566  القب��

اختبار 
التحصيل �� 
البعد املعر�� 
  لألمن الثقا��

  5.744  48.366  البعدى
27.711  0.01  5.06  1,39  

  

جات الطالبات �� التطبيـق البعـدي تفاع متوسط د ريت�Ð  من خالل ا
cدو السابق إ ر  ل
نا بالتطبيق القب�4 مما يـدل ع4ـ� وجـود فـر لالختبار التحصي�4 �� البعد املعر�� لألمن الثقا��  قمقا

ً
ر

ـــــة ـــــط ا
	ـــــــسا�ي البعـــــــدى لـــــــدى ) 0,01(ى إحـــــــصائية عنـــــــد مـــــــستو داللـــــــة  ذو داللــ ـــغ املتوســ ــــث بلــــ حيـــ
وÉـ� أكyـ% مـن قيمـة ت ا
cدوليـة ) 27.711( يو�انـت قيمـھ ت  اd	ـسوZھ �ـساو ) 48.366(الطالبـات

ق ذات داللة إحصائية  )2,462(يال�f �ساو  جات الطالباتومما �عª¦ وجود فر ��  رب~ن متوسطي د
لكمــا يتـ�Ð مـن ا
cــدو أنـھ تــم حـساب �cــم .لقب4ــ� لـصا
� التطبيــق البعـديالتطبيقـ~ن البعـدي وا

وس املرقمـــة معـــا ع4ـــ� تنميــة  ، التحـــصيل �ـــ� البعـــد املعر�ـــ� لألمـــن الثقـــا��  ؤالتــأث~% الســـ&%اتيجية الـــر
ممـا يـدل ع4ـ� 2ثـر الكب~ـ%  ) 0.8(وÉـ� °ـسبھ مرتفعـھ أكyـ% مـن ال¬ـسبة )  5.06(حيث بلغ �cم التأث~%

وس املرقمھ معا �� تنمية التحصيلالس&%اتيجية ا   .ؤلر

وس املرقمة ل�ا فاعلية عالية ، وhؤكـد  ؤكما ي|ب~ن من ا
cدو السابق أن اس&%اتيجيھ الر ل
 ) 2-1(و�É تقـع �ـ� املـدى الـذي حـدده بـالك مـن  ) 1,39(ذلك أن °سبة الكسب املعدل لبالك �انت 

وس املرقمــة معــا �ــ� ت لو�ــذا يــؤدي إ�ــ� قبــو . نميــة التحــصيل ؤوÉـ� تــدل ع4ــ� فاعليــة اســ&%اتيجية الــر
جــات الطالبــات  : الــذي يــنص ع4ــ�الفــرض الثــا°ي   ريوجــد فــر دال إحــصائيا بــ~ن متوســطى د ً عينــة (ق

�� التطبيقـ~ن القب4ـ� والبعـدى لالختبـار التحـصي�4 �ـ� البعـد املعر�ـ� لألمـن الثقـا��  لـصا
�  ) البحث 
 .التطبيق البعدي

  : اختبار الفرض الثالث

جــات الطالبــات : رض الثالــث ع4ــ�يــنص الفــ   ريوجــد فــر دال إحــصائيا بــ9ن متوســطى د ً ق
نة النفسية بأªعاده لصاÂX  التطبيق ) عينة البحث( و�� التطبيق9ن القب�� والبعدى ملقياس املر

  . البعدي

ق املتوسطات T.testوإلختبار ÷	ة �ذا الفرض تم استخدام اختبار   .و لقياس داللة فر
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  )6(لجدو   

جــــات الطالبـــات  �ــــ� التطبيـــق القب�ــــ� والبعـــديداللـــة الفـــ رر بــــ9ن متوســـطى د نـــة النفــــسية  ق وملقيــــاس املر
  )29= ح .د) (30= ن (وأªعاده 

نة  وأªعاد مقياس املر
  النفسية

  الداللة  قيمة ت  ع  م  القياس
  قيمة

d 

Lسبھ 
لكسب 
  املعدل

  6.005  26.733  القب��
ة Nنفعاالت   رªعد إدا

  14.496  61.666  ىالبعد
11.287  0.01  2.06  1,19  

ªعد النظرة �يجابية   3.803  18.133  القب��
  16.994  55.233  البعدى  لcTياة

12.130  0.01  2.21  1,15  

  7.718  44.866  القب��
  املقياس كVل

  18.473  116.90  البعدى
19.486  0.01  3.55  1,16  

  

  :ليت�Ð  من خالل ا
cدو السابق ما ي�4

جــــات - تفــــاع متوســــط د رإ ة ( الطالبــــات �ــــ� التطبيـــــق البعــــدير نــــة النفــــسية Rعـــــد إدا رملقيــــاس املر و
نـا بـالتطبيق القب4ــ� ممـا يـدل ع4ــ� وجـود فـر ذو داللــة إحـصائية عنـد مــستو  )Oنفعـاالت ىمقا ق

ً
ر

ـــة   يبــــــانحراف معيـــــــار ) 26.733(حيــــــث بلـــــــغ املتوســــــط ا
	ـــــــسا�ي للقيــــــاس القب4ـــــــ� )  0,01(داللـــ
) 14.496(يبــانحراف معيــار ) 61,666(دى الطالبــات وZلـغ متوســط القيــاس البعــدى لـ) 6.005(

يوÉـــ� أكyـــ% مـــن قيمـــة ت ا
cدوليـــة ال�ـــf �ـــساو ) 11.287( يو�انـــت قيمـــھ ت  اd	ـــسوZھ �ـــساو 
ق ذات داللـــة إحـــصائية  )2,462( جـــات الطالبـــاتوممـــا �عªـــ¦ وجـــود فـــر �ـــ�  ربـــ~ن متوســـطي د

  .التطبيق البعدي والقب�4  لصا
� التطبيق البعدي

تفـــاع متوســـط  - جـــات الطالبـــات �ـــ� التطبيـــق البعـــديرإ نـــة النفـــسية Rعـــد النظـــرة (رد وملقيـــاس املر
ى مما يدل ع�4 وجود فر ذو داللة إحصائية عند مستو داللة  )Oيجابية للذات حيث )  0,01(ق

وZلغ متوسط القياس البعدى ) 3.803(يبانحراف معيار ) 18.133(بلغ متوسط القياس القب�4 
وÉـ� أكyـ% ) 12.130( يو�انـت قيمـھ ت  اd	ـسوZھ �ـساو ) 16.994(يبـانحراف معيـار ) 55.233(

ق ذات داللــة إحــصائية  )2,462(يمــن قيمــة ت ا
cدوليــة ال�ــf �ــساو  بــ~ن وممــا �عªــ¦ وجــود فــر
جات الطالبات   .�� التطبيق البعدي والقب�4  لصا
� التطبيق البعدي رمتوسطي د

جــات الطالبـــات �ــ� التطبيــق البعــدي - تفــاع متوســط د رإ نــة النفــسية كvــلملق(ر نـــا  )ويـــاس املر مقا
ً

ر
ىبالتطبيق القب�4 مما يدل ع�4 وجود فر ذو داللة إحصائية عند مستو داللة   حيث )  0,01(ق

وZلغ ) 7.718(يبانحراف معيار ) 44.866(بلغ املتوسط ا
	سا�ي للقياس القب�4 للمقياس كvل 
ـــانحراف معيــــار ) 116.90(متوســــط القيـــــاس البعـــــدى  ت قيمـــــھ ت اd	ـــــسوZھ و�انـــــ) 18.476(يبــ

ق ذات  )2,462(يوÉــ� أكyــ% مــن قيمــة ت ا
cدوليــة ال�ــf �ــساو ) 19.486( وممــا �عªــ¦ وجــود فــر
جـات الطالبـاتداللة إحـصائية  �ـ� التطبيـق البعـدي والقب4ـ�  لـصا
� التطبيـق  ربـ~ن متوسـطي د

 .البعدي
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وس املرقمة معا ع�4 تنمية -  ي|ب~ن أن نة النفسيةو املرؤوZالنظر إ�� �cم التأث~% الس&%اتيجية الر
ة ¤نفعاالت ) d(قيمة  جـة الvليـة ) 2.21(ولبعـد النظـرة Oيجابيـة للـذات ) 2.06(رلبعد إدا روللد

ممــا يـدل ع4ـ� 2ثـر الكب~ــ%  ) 0.8(وÉـ� °ـسب مرتفعـھ أكyــ% مـن ال¬ـسبة اd	ـددة ) 3.55(للمقيـاس 
نة النفسية واRعاد وس املرقمھ معا �� تنمية املر والس&%اتيجية الر   .�ا لدى الطالباتؤ

وس املرقمـة ل�ـا فاعليـة عاليـة، وhؤكـد ذلـك كما ي|ب~ن من- - ؤ ا
cدو السابق أن اس&%اتيجيھ الـر ل
ة ¤نفعــاالت  ولبعــد النظــرة Oيجابيـــة )  1.19(رأن °ــسبة الكــسب املعــدل لــبالك �انــت لبعــد إدا

جة الvلية للمقياس ) 1.15(للذات  حـدده بـالك مـن و�É °سب تقـع �ـ� املـدى الـذي ) 1.16(روللد
نة النفسية وأRعاد�ا ) 1-2( وس املرقمة معا �� تنمية املر وو�É تدل ع�4 فاعلية اس&%اتيجية الر ؤ

  .لدى الطالبات

ــبق فقــــد تــــم قبــــو الفــــرض الثالــــث  و   قيوجــــد فــــر دال : لــــذي يــــنص ع4ــــ�لوZنــــاء ع4ــــ� مــــا ســ
جات الطالبات   رإحصائيا ب9ن متوسطى د  والبعدى ملقياس �� التطبيق9ن القب��) عينة البحث (ً

ة �نفعاالت لصاÂX  التطبيق البعدي نة النفسية �� ªعد إدا راملر   و

  : الفرض الراªع اختبار 

جـــات الطالبـــات  : يـــنص الفـــرض الراRـــع ع4ـــ�   ريوجـــد فـــر دال إحـــصائيا بـــ9ن متوســـطى د
ً

ق
ــــادة لــــــصاÂX  ) عينــــــة البحــــــث ( ـــــدى ملقيــــــاس الدافعيــــــة لإلنجــــــاز بأªعــ ــــ� والبعـ �ــــــ� التطبيقــــــ9ن القب�ــ

 .تطبيق البعديال

ق املتوسطات T.testوإلختبار ÷	ة �ذا الفرض تم استخدام اختبار    .و لقياس داللة فر

  )7(لجدو 

جـــات الطالبـــات  �ـــ� التطبيـــق القب�ـــ� والبعـــدي رداللـــة الفـــر بـــ9ن متوســـطى د ملقيـــاس الدافعيـــة لإلنجـــاز  ق
  )29= ح .د) (30= ن (وأªعاده 

أªعاد مقياس 
  الدافعية لإلنجاز

  الداللة  قيمة ت  ع  م  القياس
  قيمة

d 

Lسبھ لكسب 
  املعدل

 4.173 11.600  القب��
  ªعد املثابرة

 3.772 25.333  البعدى
12.040  0.01  2.20  1.20  

رªعد الشعو  5.156 11.966  القب��
 1.595 27.933  البعدى  باملسئولية

17.564  0.01  3.21  1.41  

 1.855 9.733  القب��
  ªعد املنافسة

 5.204 30.566  البعدى
20.346  0.01  3.71  1.20  

الدافعية لالنجاز  8.022 33.300  القب��
 6.838 83.833  البعدى  كVل

24.741  0.01  4.52  1.26  
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  :ليت�Ð  من خالل ا
cدو السابق ما ي�4

جـــات الطالبـــات �ـــ� التطبيـــق البعـــدي- تفـــاع متوســـط د رإ  )ملقيـــاس الدافعيـــة لإلنجـــاز ªعـــد املثـــابرة(ر
نـــ ىا بــــالتطبيق القب4ــــ� ممــــا يـــدل ع4ــــ� وجــــود فــــر ذو داللـــة إحــــصائية عنــــد مــــستو داللــــة  رمقا ق
ً

) 4.173(يبـــانحراف معيـــار ) 11.600(حيـــث بلـــغ املتوســـط ا
	ـــسا�ي للقيـــاس القب4ـــ� )  0,01(
و�انـــت ) 3.773(يبـــانحراف معيـــار ) 25.333(وZلـــغ متوســـط القيـــاس البعـــدى لـــدى الطالبـــات 

 )2,462(يو�É أكy% من قيمة ت ا
cدوليـة ال�ـf �ـساو ) 12.040( يقيمھ ت  اd	سوZھ �ساو 
ق ذات داللـــة إحـــصائية  جـــات الطالبـــاتوممـــا �عªـــ¦ وجـــود فـــر �ـــ� التطبيـــق  ربـــ~ن متوســـطي د

  .البعدي والقب�4  لصا
� التطبيق البعدي

جـــات الطالبــات �ـــ� التطبيـــق البعــدي- تفــاع متوســـط د رإ رملقيـــاس الدافعيـــة لإلنجــاز ªعـــد الـــشعو (ر
نـــا بـــالتطبيق القب4ــــ� ممـــا يـــدل ع4ـــ� وجــــود فـــر ذو داللـــة إحـــصائية عنــــد  ) باملـــسئولية قمقا

ً
ر

بـــــانحراف ) 11.966(حيـــــث بلــــغ املتوســـــط ا
	ـــــسا�ي للقيــــاس القب4ـــــ� )  0,01(ىمــــستو داللـــــة  
يبــانحراف معيــار ) 27.933(وZلــغ متوســط القيــاس البعــدى لــدى الطالبــات ) 5.156(يمعيــار 

وÉـ� أكyـ% مـن قيمـة ت ا
cدوليـة ال�ـf ) 17.564( يو و�انـت قيمـھ ت  اd	ـسوZھ �ـسا) 1.595(
ق ذات داللة إحصائية  )2,462(ي�ساو  جـات الطالبـاتومما �عª¦ وجود فر  رب~ن متوسطي د

  .�� التطبيق البعدي والقب�4  لصا
� التطبيق البعدي

جـات الطالبـات �ـ� التطبيـق البعـدي- تفاع متوسط د رإ  ) ملقيـاس الدافعيـة لإلنجـاز ªعـد املنافـسة(ر
نـــا بــــالتطبيق القب4ــــ� ممــــا يـــدل ع4ــــ� وجــــود فــــر ذو داللـــة إحــــصائية عنــــد مــــستو داللــــة   ىمقا ق

ً
ر

وZلغ ) 1.855(يبانحراف معيار ) 9.733(حيث بلغ املتوسط ا
	سا�ي للقياس القب�4 )  0,01(
و�انت قيمھ ت  ) 5.204(يبانحراف معيار ) 30.566(متوسط القياس البعدى لدى الطالبات 

ممـا �عªـ¦  )2,462(يوÉـ� أكyـ% مـن قيمـة ت ا
cدوليـة ال�ـf �ـساو ) 20.346( ياd	ـسوZھ �ـساو
ق ذات داللة إحصائية  جات الطالباتووجود فر �� التطبيق البعدي والقب�4   رب~ن متوسطي د

 .لصا
� التطبيق البعدي

جـــات الطالبـــات �ـــ� التطبيـــق البعــدي - تفــاع متوســـط د رإ نـــا  )ملقيـــاس الدافعيـــة لإلنجـــاز كVـــل(ر مقا
ً

ر
ىلتطبيق القب4ـــ� ممـــا يـــدل ع4ـــ� وجـــود فـــر ذو داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستو داللـــة  بـــا )  0,01(ق

ـــ�  وZلــــــغ ) 8.022(يبــــــانحراف معيــــــار ) 33.300(حيـــــث بلــــــغ املتوســــــط ا
	ــــــسا�ي للقيــــــاس القب4ـــ
و�انت قيمھ ت  ) 6.838(يبانحراف معيار ) 83.833(متوسط القياس البعدى لدى الطالبات 

ممـا �عªـ¦  )2,462(يو�É أكy% مـن قيمـة ت ا
cدوليـة ال�ـf �ـساو ) 24.741( ياd	سوZھ �ساو 
ق ذات داللـة إحائيـة  جـات الطالبـاتووجود فـر �ـ� التطبيـق البعـدي والقب4ـ�   ربـ~ن متوسـطي د

  .لصا
� التطبيق البعدي

وس املرقمـــة معـــا ع4ـــ� تنميـــة-     الدافعيـــة لإلنجـــازؤوZـــالنظر إ�ـــ� �cـــم التـــأث~% الســـ&%اتيجية الـــر
ولبعـــد املنافــــسة ) 3.21(رولبعـــد الـــشعو باملـــسئولية ) 2.20(لبعـــد املثـــابرة ) d(ي|بـــ~ن أن قيمـــة 

جة الvلية للدافعية لإلنجاز ) 3.71( و�É °سب مرتفعھ أكy% من ال¬سبة اd	ددة ) 4.52(روللد
وس املرقمھ معا �� تنمية الدافعية لإلنجاز ) 0.8( ؤمما يدل ع�4 2ثر الكب~%  الس&%اتيجية الر

  . الطالباتواRعاد�ا لدى

وس املرقمة ل�ا فاعلية عالية �� تنمية الدافعية - ؤكما ي|ب~ن من ا
cدو السابق أن اس&%اتيجيھ الر ل
ـــابرة  ـــد املثـ ـــبالك �انــــت لبعــ ولبعـــــد )  1.20(لإلنجــــاز، وhؤكــــد ذلـــــك أن °ــــسبة الكـــــسب املعــــدل لــ
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جــــة الvليــــة للمقيــــاس ) 1.20(ولبعــــد املنافــــسة ) 1.41(رالــــشعو باملــــسئولية  وÉــــ� ) 1.26(روللد
وس ) 2-1(°ـسب تقــع �ــ� املــدى الــذي حــدده بــالك مــن  ؤوÉــ� تــدل ع4ــ� فاعليــة اســ&%اتيجية الــر

  .املرقمة معا �� تنمية الدافعية لإلنجاز وأRعاد�ا لدى الطالبات

  : اختبار الفرض اSXامس

جات عينة البحث �� القياس "ينص الفرض ا
oامس ع�4  ق ب9ن متوسطات د رتوجد فر و
نة النفسية، الدافعية لإلنجاز(تغ�9ات التاªعة البعدي لVل من امل لªعد عز ) و+من الثقا��، املر

  .أثر Fل م}sا

بـ~ن �ـل () التبـاين املـصاحب ) التغـاير(وللتحقق من الفـرض ا
oـامس تـم اسـتخدام تحليـل 
  :لمن املتغ~%ات التاRعة Rعد عز أثر �ل م�zا �التا��

  )8(لجدو 

  � القياس البعديتحليل التغاير للمتغ�9ات التاªعة �

  املتغ�9ات التاªعة
  مجموع 

  املرÑعات

جات  رد
  اcXرaة

  متوسط 

  املرÑعات

  قيمة

F 

  ىمستو

   الداللة

  0.01  15.471  86.534  2  2596.031  +من الثقا��

نة النفسية   0.01  11.259  119.733  2  3592.10  واملر

  0.01  9.747  49.507  2  1485.22  الدافعية لإلنجاز

) 2مــن الثقــا��(لللمتغ~ــ% التــاRع 2و " ف"الــسابق أن قيمــة لي|بــ~ن مــن ا
cــدو     
نـة النفـسية (لRعـد عـز أثــر املتغ~ـ%ين املــصاحب~ن  ي�ــساو " ف"جــاء بقيمـة )  الدافعيــة لإلنجـاز–واملر

نــــة النفــــسية(، وجــــاء املتغ~ــــ% التــــاRع الثــــا°ي )0.01(ىوZمــــستو داللــــة ) 15.471( لRعــــد عــــز أثـــــر ) واملر
ىومـــستو ) 11.259(ي�ـــساو " ت"بقيمـــة )  الدافعيـــة لإلنجـــاز–مـــن الثقـــا�� 2(املتغ~ـــ%ين املـــصاحب~ن 

لRعـــد عـــز أثـــر املتغ~ـــ%ين املـــصاحب~ن ) الدافعيـــة لإلنجــاز(، وجـــاء املتغ~ـــ% التـــاRع الثالـــث )0.01(داللــة 
نـــة النفـــسية–2مــن الثقـــا�� ( وÉـــ� قـــيم ) 0.01(ىوZمـــستو داللـــة ) 9.747(ي�ـــساو " ف"بقيمـــة ) و الر

  .دالة إحصائيا

ــــامس للبحـــــث والـــــذي يـــــنص ع4ـــــ�  ــــد تـــــم قبـــــو الفـــــرض ا
oـ ق بـــــ9ن "لوZـــــذلك فقـ و توجـــــد فـــــر
جات عينـة البحـث �ـ� القيـاس البعـدي لVـل مـن املتغ9ـ�ات التاªعـة  +مـن الثقـا��، (رمتوسطات د

نة النفسية، الدافعية لإلنجاز   "لªعد عز أثر Fل م}sا) واملر

  : مناقشة النتائج وتفس�9]ا 

� 
وس املرقمـة معـا  �ـان ل�ـا فاعليـة ي|ب~ن من نتائج البحث ا 	ـا�� إن اسـتخدام اسـ&%اتيجية الـر
ً

ؤ
وكفـاءة عاليــة  �ــ� تنميــھ 2مــن الثقــا�� ، حيـث أســفرت نتــائج التطبيــق القب4ــ� والبعــدي ألدوات 
جــات الطالبـات �ــ� التطبيــق القب4ــ�  ق دالــة إحــصائيا بـ~ن متوســطات د رالبحـث ع4ــ� وجــود فـر

ً
و

ه التحـــصي�� �ـــ� البعـــد املعر�ــــ� +مــــن الثقـــا�والبعـــدي �ـــ� مقيـــاس   ر� للبعـــد �نتمـــاÐي واختبــــا
وس املرقمــة ال�ــf ســ&%اتيجية لـصا
� التطبيــق البعـدي،  وترجــع الباحثـة ذلــك إ�ــ� مم~ـ�ات ا ؤالـر

: ر ألن تنمية 2من الثقا�� يحتاج إ�ـ� عـدة أمـو مـن أ�م�ـا دافع +من الثقا��سا�مت �� تنمية 
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ف hــد الفــرد باملعلومــات واملعــا رتز ل حــو �وhتــھ الثقافيــة ، وغــرس القــيم �ــ� عقــول�م وقلــو�zم ، و
ودعم قيم الـوالء و¤نتمـاء ، والتأكيـد ع4ـ� الثوابـت القوميـة ، و�عزhـز ال�وhـة الثقافيـة وترسـيخ 

ـــــتخدام�ا . ثواب�zــــــا ، ودعائم�ــــــا 2ساســــــية  ــــالل اسـ و�ــــــذا مــــــا حاولــــــت الباحثــــــة تحقيقــــــھ مــــــن خــ
وس املرقمــة معــا ،  حيــ الســ&%اتيجية الــر

ً
ث ســاعدت �ــذه ¤ســ&%اتيجية بخطواzÑــا ، وإجراءاzÑــا ؤ

س، ع4ــــــ�  ـــــد ــــق وإتقــــــان  للمفــــــا�يم الرئ�ــــــسة ، وا
	قــــــائق ، واملعلومــــــات ا
oاصــــــة بالـ ــــم أعمــ رف�ــ
ف واملعلومات ب~ن اcdموعات ، واستخدام أ°شطة تن�f البحث الذا�ي  رواك|ساب وتبادل املعا

ـــ� إثـــــــراء ا
cانـــــــب املعر�ـــــــ� ، و ــ ــــات ممـــــــا أدى إ�ــ ـــــدى الطالبـــ ــــو لــ ـــــار لـــــــدzåن حـــ لالوجـــــــدا°ي ، وامل�ــ ي
ة وال�ــــــf تمــــــس بوضــــــوح قــــــضية 2مــــــن الثقــــــا��  ـــن .رموضــــــوعات الوحــــــدة اodتــــــا �ــــــذا فــــــضال عـــ

ً

Oجراءات ال�f اتبع�zا الباحثة �� التطبيق امليدا°ي،  حيث أطلقت الباحثة العنان للطالبات �� 
ة، و�ـــ´cيع�ن ع4ـــ� التعب اzÌـــن حـــو القـــضايا واملوضـــوعات املثـــا رإبـــداء آ اzÌـــن بحرhـــة لر ر~ـــ% عـــن آ

نتامـــة فيمـــا يقــــال دو ا
oـــوف مـــن النقــــد ، والتأكيـــد ع4ـــ� مــــشارك�zن ال¬ـــشطة ، والتأكيـــد ع4ــــ� 
ه ، ومسئوليتھ الفردية �� القيام  رالعمل ا
cما»� مع Oع&%اف بذاتية املتعلم وجعلھ واعيا بدو

ً

، واك|ساب املعلومات باأل°شطة وامل�ام املو�ولة إل¨zن ، فقد �cع ذلك الطالبات ع�4 املعرفھ 
اســـة مـــع ).+مـــن الثقــا��(والقــيم  ممـــا ســـا�م بإيجابيـــة �ـــ� تنميـــة  رو�كـــذا تتفـــق نتـــائج �ـــذه الد

اســــات مثــــل ـــة محمــــود : رنتــــائج Rعــــض الد اسـ اســــة دمحم  ) 2011(رد ـــة ســــعد  )2015(ر،  د اسـ ر، د
اســـة  )2017( اســـة اســــماعيل ) 2018(حــــس~ن ر، د اســـة طــــايfg  ) 2019( ر،د  حيــــث  ) 2021(رد

رأكدت جميعا ع�4 عدة أمو من أ�م�ا
ً

:  
hــــادة الرقابــــة ع4ــــ� الثقافــــة ، وال�عªــــf ا
oــــضوع إ�ــــ� متقــــضيات  .1  fــــªزإن 2مــــن الثقــــا�� ال�ع

ة التواصــل والتفاعــل مـــع  ورالــسائد ، وغيــاب Oبــداع ، وال�عªــf املعــاداة ، وإنمـــا �عªــf ضــر
 .ىالثقافات O°سانية 2خر

ف  .2  العاملية ا
	ديثـة �ـ� أشـد ا
	اجـة إ�ـ� °ـسق قي�ـf وأن اcdتمعات العرZية �� ظل الظر
hا ، ممــــا يتطلــــب تvــــاتف  متماســــك ، يوحــــد بــــ~ن أفــــراد اcdتمــــع ثقافيــــا،  وفكرhــــا ، وحــــضا

ً ً ً
ر

جميـع وسـائط ال&%بيـة، وhـأ�ي التعلـيم بمؤسـساتھ �ــ� املرتبـة 2و�ـ� لvـي يحقـق �ـذا ال¬ــسق 
fيالفكر والقي�. 

أســـ�ا العوملــــة، أ�ـــم عوامـــل zÑديــــد 2مـــن الثقــــا�� تنقـــسم  .3 جيــــة يـــأ�ي ع4ــــ�  رإ�ــــ� عوامـــل خا ر
ــــائل ¤عـــــالم، والتبعيـــــة �ـــــ�  سـ ة التكنولوجيـــــة واملعلوماتيـــــة، و ووالتغرhـــــب الثقـــــا��، والثـــــو ر
التعلــــيم، إ�ــــ� جانــــب Rعــــض العوامــــل الداخليــــة �املــــشvلة الــــسvانية ، والبطالــــة ، و2ميــــة 

 .وغ~%�ا
ن 2صــالة واملعاصــرة ، وا
	فــاظ ىي¬ب�ــ� أن يرتقــى التعلــيم بأ�دافــھ إ�ــ� مــستو ا
cمــع بــ~ .4

  .ع�4 الذاتية الثقافية �� ضوء متغ~%ات العصر وحاجة الطالب إ�� 2من الثقا�� 
ا  � ــ وس املرقمـــة معـــا  �ـــان ل�ـ كمـــا ي|بـــ~ن مـــن نتـــائج البحـــث ا
	ـــا�� إن اســـتخدام اســـ&%اتيجية الـــر

ً
ؤ

نة النفسية ، حيث أسفرت نتائج التطب يق القب�4 والبعدي وفاعلية وكفاءة عالية �� تنميھ املر
جـات الطالبـات �ـ� التطبيـق  ق دالـة إحـصائيا بـ~ن متوسـطات د رألدوات البحـث ع4ـ� وجـود فـر

ً
و

نھ النفسيةالقب�4 والبعدي �� مقياس   لصا
� التطبيق البعدي ، وترجع الباحثة ذلك إ�� واملر
وس املرقمة معا ال�f سا�مت �� تنمية س&%اتيجية مم~�ات ا الر

ً
نة النفسيةؤ   : وم�zا و املر

ـــ&%اتيجية إن ا .1 وس املرقمــــــة معـــــا مــــــن Oســ ــــر الـ
ً

ـــf تتــــــصف ؤ ســـــ&%اتيجيات التعاونيــــــة ال�ــ
اء  ــــ~ن بـــــ~ن أفـــــراد اcdموعـــــة ، وإح&ــــــ%ام آ رباالعتمـــــاد املتبـــــادل ، والتواصـــــل Oيجـــــا�ي بـ

�م وعدم مقاطع�zم ، وتقبل النقد ونقد 2فvار ال نقد أ÷	ا�zا   .رBخرhن وأفvا
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ات  .2  .وOقناع اللفظىالتحدث ، و¤ستماع ، ر�عوhد الطالب ع�4 م�ا
ات ا
	ياة الواقعية .3 مة مل�ا رتحس~ن العالقات ال´oصية ،و¤جتماعية الال  . ز
 . بالنفس لدى املتعلمتنمية الثقة .4

اسـات العرZيـة و2جنºيـة مثـل اسـة مـع نتـائج Rعـض الد رو�كذا تتفق نتائج �ـذه الد اسـة : ر رد
øي  ي و�اسان~ ) 2010(را
	ا اسة سو ر، د اسة املـالvي )Souri&Hasanirad,2011(%ادر ،  )2012(ر، د

اسة دمحم  اسة دمحم  ) 2016(رد اسة شعيب  )2017( ر، د  ) 2022(، دمحم  ) 2022( ، منذر )2020(ر،  د
حيـــث أكـــدت جميعـــا ع�ـــ� 

ً
نـــة النفـــسية ، وإن �نـــاك عوامـــل عديـــدة مـــسؤلة عـــن تنميـــة  وأ�ميـــة املر

نة النفسية لألفراد مثل ¤جتمـا»� ، والثقـة بـاآلخرhن ، وتقـديم الرعايـة لـھ مـن قـبل�م ، الدعم : واملر
�ــا جــزءا  مـات باعتبا باإلضـافة إ�ــ� ثقـة الفــرد بذاتــھ ، ونظرتـھ ¤يجابيــة لنفـسھ، وتقبــل التغي~ــ% و2
ً

ر ز
جيـــة بكفـــاءة ، و�ــذا يتـــوافر �ـــ� اســـ&%اتيجية  رمــن ا
	يـــاة ، والتعامـــل مـــع الــصراعات الداخليـــة وا
oا

وس املرقمــة م عــاؤالــر
ً

�ــذا فــضال عــن Oجــراءات ال�ــf اتبع�zــا الباحثــة �ــ� التطبيــق امليــدا°ي ســاعدت .
نــة  توجيــھ الطالبــات بتجنــب اســـتخدام : مثــل  والــتحكم �ــ� Oنفعــاالت وضــبط�اوالطالبــات ع4ــ� املر

ميل�zا �� الرأى ، و¤حتفاظ بال�دوء عند التعرض للضغط من  حة عند ¤ختالف مع  ز2لفاظ ا
cا ر
نة النفسية ( ف�ذه العوامل �ان ل�ا أدوار إيجابية �� تنمية .رhن جانب Bخ   ).واملر

وس املرقمـة معـا  �ـان ل�ـا فاعليـة  � ي|ب~ن من نتائج البحث ا
	ـا�� إن اسـتخدام اسـ&%اتيجية الـر
ً

ؤ
وكفـــاءة عاليــــة  �ـــ� تنميــــھ الدافعيـــة لإلنجــــاز ، حيــــث أســـفرت نتــــائج التطبيـــق القب4ــــ� والبعــــدي 

جـات الطالبـات �ـ� التطبيـق ألدوات البحـث ع4ـ� وجـ ق دالـة إحـصائيا بـ~ن متوسـطات د رود فـر
ً

و
وترجع الباحثة ذلك إ�� . القب�4 والبعدي �� مقياس الدافعية لإلنجاز لصا
� التطبيق البعدي 

وس املرقمة  معا ال�f سا�مت �� تنمية دافع ¤نجاز وم�zا س&%اتيجية مم~�ات ا الر
ً

  :ؤ
ان النتــائج التعليميـة مــن خــالل اشـ&%اك الطــالب �ــ� �ـ´cيع املتعلمــ~ن ع4ــ� تحـس~ن وإتقــ .1

س مشاركة  فعالة   .رالد
 .  �عزhز عمليات التفك~% من قبل املتعلم ، وتvوhن املتعلم للمعرفة بنفسھ  .2
�ــــcع  ا°غمــــاس �ــــل أعــــضاء اcdموعــــة �ــــ� الــــتعلم وفــــق أدوار واÍــــ	ة ومحــــددة  ، ممــــا  .3

 .ر ضمن اcdموعة الواحدة املتعلم~ن ع�4 2داء املتواصل ، وOنجاز املستم
نة مع تحصيل املتعلم~ن الذين يتعلمو من  .4 نhادة مستو التحصيل Rشvل إيجا�ي مقا رى ز

 . قخالل الطر التقليدية 
 �علم الطالب ودفع�م لإلنجاز عن طرhق إعطاzÌم فرصة لتبادل املعلومات وا
yoـ%ات ،  .5

ح العمل ا
cما»� وتنو.ع مصادر معلوماzÑم ، مما يزhد من دافعي�zم للتعلم ،  ووتنمية ر
 .زلدzåم ، كما �عز من ثق�zم بأنفس�م ، والتغلب ع�4 املشا�ل ال�f تواج��م 

ا ذات قيمة فاعلة .6 اك أن �ل واحد لھ دو تحس~ن 2داء الفردي ن|يجة إد
ً
ر  . ر

 .تنميھ الثقة بالنفس لدى املتعلم .7
 .زhادة دافعية املتعلم الداخلية ن|يجة مشاركتھ �� �علم امل�مة  .8
وس املرقمــة معـا اســتخدام وسـائل �عليميــة ، وأ°ـشطة متعــددة  .9 أتاحـت اســ&%اتيجية الـر

ً
ؤ

hاده الدافعية  ات املتعلم ، وتحفز تفك~%ه وتؤكد ع�4 فاعليتھ ، مما سا�م ��  زترا»� قد ر
 .لالنجاز املتعلم 

التعزhـزات  ، حيـث �انـت تقـدم �ذا فضال عن Oجراءات ال�ـf اتبع�zـا الباحثـة �ـ� التطبيـق امليـدا°ي
اد املنافسة ب~ن اcdموعات املادية واملعنوhة ز للمجموعات ال�f تبدو أك�% تفاعال ومشاركة ، مما 

ً
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و�كـــذا تتفـــق نتـــائج �ـــذه  ) دافـــع �نجــاز(ف�ــذه العوامـــل �ـــان ل�ـــا أدوار إيجابيــة �ـــ� تنميـــة 
اســـــات العرZيـــــة و2جنºيـــــة مثـــــل اســــة مـــــع نتـــــائج Rعـــــض الد رالد اســـــة جوجـــــو : ر يد ، )Gogoi,2014(ر

اســـة محمـــود  اســـة حـــسن  ) 2018(رد اســـة دمحم  ) 2020(ر، د اســـة صـــالح  ) 2021(ر، د  ) 2022(ر، د
ال�f أكدوا جميعا ع�4 أ�ميھ تنمية الدافعية لإلنجاز ، وأن �ناك عوامل عديدة �ساعد ع�4 ذلك 

ً

  .ة أ�م�ا وجود ب�ئة ترZوhة �عليمية واÍ	ة �2داف ، مث~%ة للتحدي، داعمة ،محفزة ،م´cع

وس املرقمة معا Fان لbا تأث�9 فعال وإيجاÑي ع��  � كما يتÂÃ من نتائج البحث أن اس��اتيجية الر
ً

ؤ
اســـھ  نـــھ النفـــسية–+مـــن الثقــــا�� (رمتغ9ـــ�ات الد وaفـــسر ذلـــك �ــــ� )   والدافعيـــة لالنجــــاز-و واملر

  :النقاط التاليھ
وس املرقمــھ معـــا مـــد الطالبــھ باملعلومـــات وامل .1 ًاتاحــت اســـ&%اتيجية الـــر ف عــن ال�وhـــھ املـــصرhة ؤ رعـــا

ــــاء تطبيـــــــق خطـــــــوات  ميالzÑـــــــا اثنـــ ــــــع  ـــــ%ات مـ ـــادل املعلومـــــــات وا
yoــ ـــــق ذاzÑـــــــا أوتبــــ ــــواء عـــــــن طرhــ زســـ
hـــادة وع¨zـــا الثقـــا�� ملقومـــات ال�وhـــھ املـــصرhة، و¤ع&ـــ�از باالنتمـــاء  ز¤ســـ&%اتيجية مماســـاعد ع4ـــ� 

 .ل�ذه الثقافھ فسا�م ذلك �� تنمية 2من الثقا�� لدzåا 
ح التعـــاو وا
cماعـــھ جعـــل الطالبـــھ لــــدzåا ا�تمـــام اســـ&%اتي .2 وس املرقمـــھ معـــا بالعمـــل ر نجية الـــر و ًؤ

نھ النفسية لدzåا  ة ع�4 التحكم �� انفعاالzÑا وضبط�ا مما سا�م �� �عزhز املر والقد  .ر
وس املرقمــــھ معــــا  التأكيــــد ع4ــــ� فاعليــــھ و°ــــشاط الطالبــــھ أثنــــاء الــــتعلم  .3 ؤاتاحــــت اســــ&%اتيجية الــــر

ح التنافس واملتعـھ ن|يجـھ لتلقي املعرفة إ�� باحثة ع�zا ، كما ،وتحول�ا من مجرد وعاء  وفعت ر ر
hــاده التفاعــل بــ~ن أعــضاء الفرhــق الواحــد وZــ~ن اcdموعــات مــع Rعــض�ا الــبعض ز ممــا ســا�م �ــ� 

  .الدافعيھ لالنجاز املتعلم 

  توصيات البحث 

   :�� ضوء نتائج البحث يمكن تقديم مجموعة من التوصيات كما ي��

اســـية اodتلفـــة اتبــاع Oســـ .1 ر&%اتيجيات ال�ـــf �عــز تفاعـــل الطـــالب مـــع املــواد الد  -فلـــسفة( ز
 )  ترZية وطنية - علم نفس- علم إجتماع-منطق

ه �� تدعيم إيمان الطالب بأ�مية الثقافة القومية  .2 ر¤�تمام بمقر ال&%بية الوطنية ، ودو ر
hة وتضاف للمجمو اس�zا إجبا ة  أن تvو د راملصرhة مما يجعل ضر ر نر  .ع و

ه سـوف يـؤدي إ�ـ� �عوhــد�م  .3 اzÌـم اodتلفـة ؛ ف�ـذا بــدو رمـنح املتعلمـ~ن الفرصـة �ـ� إبــداء آ ر
نة النفسية   .وع�4 اح&%ام الرأي والرأي Bخر؛ مما �سا�م �� تحقيق املر

ة ¤�تمام بتعزhز دافعية Oنجاز لدى املتعلم~ن ، وZذلك بتوف~% ب�ئة �عليمية ت|يح  .4 ورضر
% وتبــادل 2فvــار ، وتــوف~% فــرص املــسئولية الذاتيــة ، و�عزhــز فــرص ل�ــم املــشاركة والتعب~ــ

 ¤ستقالل، و¤عتماد ع�4 الذات 
ºhيـــــة  للمعلمـــــ~ن ، والطـــــالب ل&%ســـــيخ مفـــــا�يم  .5 ات تد رعقـــــد دو نـــــة ( ر ــــن الثقـــــا��، واملر و2مـ

ألن �ـذه املفـا�يم تـؤدي إ�ـ� مواج�ـة متغ~ـ%ات ا
	يـاة بثقـھ ) النفسية ، الدافعية لإلنجاز 
ا، وإقداما للقيام بالعمل Rشvل جيد وكف اءة ، فيصبح الفرد أك�% تم~�ا وإصرا

ً ً ً
 .ر

ة دافعيـــة Oنجـــاز لـــدى املتعلمـــ~ن ،وذلـــك عـــن طرhــــق  .6 ة اســـ|ثا رع4ـــ� املعلـــم ¤�تمـــام بم�ـــا ر
اس�zم  رمساعدzÑم ع�4 تجاو العقبات ال�f تواج��م �� د  .ز

ة تضم~ن مف�وم 2من الثقا�� �� كتب ال&%بية الوط .7  .نية وعلم ¤جتماع ورضر
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   :مق��حات البحث  

  :�� ضوء نتائج البحث ا
	ا�� يمكن اق&%اح إجراء البحوث Bتية

z{hم ع4ــ� اســـتخدام إســ&%اتيجيات الــتعلم ا
	ديثـــة،  .1 fgh للمعلمـــ~ن لتــد رإعــداد برنــامج تــد ر
وس املرقمة معا وم�zا اس&%اتيجية الر
ً

 . ؤ
اســة العالقــة بــ~ن الــو»� الــسيا®f و2مــن ا .2 لثقــا�� لــدى الطالبــة املعلمــة شــعبة فلــسفة رد

 .واجتماع 
نــة النفــسية لــدي  .3 وبرنــامج قــائم ع4ــ� الفلــسفة الــسياسية ع4ــ� تنميــة 2مــن الثقــا�� ، واملر

 .الطالبة املعلمة شعبة فلسفة واجتماع 
برنـــامج قـــائم ع4ـــ� الفلـــسفة الـــسياسية لتنميـــة 2مـــن الثقـــا�� ، وأRعـــاد ال&%بيـــة الـــسياسية  .4

ىصف 2و الثانولدى طالب ال   .ل
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  عجارملا ةمئاق

  :املراجع العرÈية 

س و�الــة الغــوث  ) .2016(إبــرا�يم ، مªــ¦ - ة Oبــداع لــدى مــدير مــدا رإدا الدوليــة بمحافظــات غــزة ير
ـــة Oنجــــاز لــــدى معليم�ــــا وعالق�zــــا  ة  ( .بدافعيـ ـــ% م¬ــــشو رســــالة ماجــــست~% غ~ـ ا
cامعــــة ) .ر

  .غزة .Oسالمية 

  .لاcdلد 2و .دار ا
	ديث : القا�رة . سان العرب ل ). 2003(رإبن منظو -

نة النفسية وعالق�zا بأحداث ا
	ياة الضاغطة لدى عينة من طالب  ).2013(أبو بكر ، أحمد -    واملر
اســـة ســـيvوم&%ية . الvليـــة  ة.(�لي¬يكيـــة –رد رســـالة ماجـــست~% غ~ـــ% م¬ـــشو �ليـــة ال&%بيـــة  ) . ر

  جامعة املنيا.

     Oنتمـــاء والرضـــا الـــوظيفي وعالق�zمـــا بدافعيـــة Oنجـــاز لـــدى املرشـــدين  ).2015(خليـــل .  أبـــو جـــراد -
ة .(ال&%بوh~ن بمحافظات غزة  رسالة ماجست~% غ~%م¬شو �ر ، غزة )ر   .ز جامعة 2

نو �� تنمية التحصيل وعادات  ). 2013(أحمد ، إيمان - ا زفاعلية إستخدام نموذج أRعاد التعلم ملا ر
مجلــــة ترZوhــــات .جـــاز �ــــ� الرhاضـــيات لــــدى تالميـــذ الــــصف الراRـــع العقـــل    والدافعيــــة لإلن

   .16العدد .الرhاضيات

وس املرقمة �� تحصيل الرhاضيات وZقاء أثر   ).2021(أحمد ، عبد الناصر -     ؤفاعلية اس&%اتيجية الر
 مجلـة ترZوhـات الرhاضـيات.التعلم وتنمية التفك~% ا
cانfg لدى تالميذ املرحلة ¤بتدائيـة 

.
   .10العدد .24مجلد .cمعية املصرhة ل&%بوhات الرhاضيات ا

م - 2م �� تحقيق 2من الثقا��  ).2019(زاسماعيل ، حا        مجلھ .رخطابات القوة الناعمة باإلعالم ودو
  .2العدد.22مجلد .العراق.جامعة القادسية  .القادسية للعلوم O°سانية

ـــــ&%اتيجية  ).2011(قأمقـــــــران ،عبـــــــد الــــــــراز- ــــل اســ ـــــات العرZيــــــــة �ـــــــ� ظــــ ــــ� اcdتمعــ ـــــد الثقــــــــا�� �ـــ التجديــ
ة  رسالة.(العوملة اة غ~% م¬شو ردكتو   .جامعة قسطنطنية.قسم علم ¤جتماع) .ر

نة لدى 2طفال والشباب املو�وZ~ن �� ضوء ميvان~�م التقييم  ) .2010(يالبح~% ،عبد الرقيب -   واملر

شـــاد 2(ىاملـــؤتمر الـــسنو ا
oـــامس عـــشر .     املعر�ـــ�  Oشـــادية يســـر وتنميـــر رة اcdتمـــع نحـــو أفـــاق إ
شاد النفfÒ: القا�رة رحبھ O 1مجلد.جامعة ع~ن شمس  .رمركز.  

.ع : عمان .التعلم ال¬شط ) . 2012( بدير ، كرhمان -   2ط.زدار املس~%ة لل¬شر والتو

ة Oنتماء وعالقتھ بالدافع لإلنجاز لدى موظفي غزة العامل~ن  ) .2016(البلتا�Å ، سلسºيل - ا ر�� و       ز
ة .( الداخلية  رسالة ماجست~% غ~% م¬شو   .غزة .  ا
cامعة Oسالمية )ر

�ـــــ� تحـــــصيل طالبـــــات الـــــصف  ) . 2015( ،وجـــــدان   جاســـــم- وس املرقمـــــة        ؤفاعليـــــة اســـــ&%اتيجية الـــــر
hخ   .للعلوم O°سانية . مجلة جامعة تكرZت. رالثا°ي املتوسط �� مادة التا

وس املرقمــــة �ــــ� تحــــصيل .  ) 2016( جمــــال ، مــــتمم - .س بإســــتعمال اســــ&%اتيجية الــــر ؤفاعليــــة التــــد ر
hخ ا
	ــــديث  ـــادة التــــا مجلــــة �ليــــة ال&%بيــــة ¤ساســــية . رطالــــب الــــصف الثالــــث متوســــط بمـ

  .26العدد . العراق. بابل   جامعة.    للعلوم ال&%بوhة و¤°سانية
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وس  ).2018(جمال ، دمحم - ات التفك~ـ%املرقمـة �ـ�ؤأثـر توظيـف اسـ&%اتيجية الـر ي  البـصر  ر تنميـة م�ـا
رسـالة ماجــست~% .( �ـ� الرhاضـيات وامليـل نحو�ــا لـدى طـالب الـصف الراRــع ¤سا®ـR fغـزة 

ة غ~%    .غزة .ا
cامعة Oسالمية  .)ر   م¬شو

وس اسـ&%اتيجية توظيـف أثـر ) . 2017 ( أحمـدميـل ،  ات Rعـض تنميـة �ـ� املرقمـة ؤالـر  لـدى  القـراءة  رم�ـا
ة غ~ـ% ماجـست~% رسـالة . (Rغـزة 2سا®ـf  ثـا°يالـصف ال تالميـذ  .    Oسـالمية  ا
cامعـة ) .رم¬ـشو

  .فلسط~ن .غزة

øي ، عاNـشة - نـة وعالق�zـا بالب�ئـة 2ســرhة والب�ئـة  ) . 2010(را
	ـا سـية لـدى طـالب التعلــيم واملر راملد
ة ( .  �ـــ� ســـلطنة عمـــان العـــام رســـالة ماجـــست~% غ~ـــ% م¬ـــشو ــ ) ر ~ن جامعـــة عـــ. �ليـــة ال&%بيـــة ــ

  .شمس 

نة لدى مر�O fكتئاب والعادي~ن بمدينة الرhاض –التصلب  ).2012( ا
	ر�ي ،ف�د -   رسالة .(واملر

ة  اسات العليا.جامعة نايف العرZية للعلوم 2منية .)ر       ماجست~% غ~% م¬شو   .ر�لية الد

ــــدة - ـــــ� الدافعيــــــــة ) . 2011(ا
	ر�ــــــــي ، ماجــــ ـــات Oنجــــــــاز ع4ـــ ـــ ــــــر التقــــــــوhم بإســــــــتخدام ملفــ ـــاز أثــ  لإلنجـــــ
ة  ا®ــf لــدى طالبــات الــصف الثــا°ي املتوســط �ــ� املدينــھ املنــو روالتحــصيل     الد رســالة .(ر

ة   .   �لية ال&%بية ، جامعة طيبة   ).رماجست~% غ~% م¬شو

املتانة العقليـة وعالق�zـا بالدافعيـة �2اديميـة وأسـاليب مواج�ـھ الـضغوط  ).2020(حسن ،أحمد -
جامعـھ عـ~ن .�ليـة البنـات.جلة البحث العل�f �� ال&%بيةم.لعينھ من طالب جامعھ حلوان 

  .شمس 

ســــي~ن       ) . 2008(حـــس~ن ،حـــسن - رالرضـــا الـــوظيفي ودافعيـــة 2نجــــاز لـــدى عينـــة مـــن املرشـــدين املد
ة .(بمراحل التعليم العام  رسالة ماجست~% غ~% م¬شو   .ىجامعة أم القر  . )ر

ى - hــة مــصر تــدعيم 2مــن الثقــا�� وفــق  ).2018(وحــس~ن ،مــر قــھ .2030ؤر  للمــؤتمر عمــل مقدمــةرو
ى وأفاق مستقبلية-التعليم و2من القومى"العل�¦ الساRع    .الغردقة" .ؤ ر

Zيعــة - را
	ــض~% ،  افعيــة Oنجــاز ومركــز الــضبط الــتعلم املــنظم ذاتيــا وعالقتــھ بvــل مــن د).2013(ي
اة غ~ـــ% رســ.(  عينـــة مــن طلبـــة املرحلــة الثانوhـــة املتفـــوق~ن وغ~ــ% املتفـــوق~ن لــدى  رالة دكتـــو

ة دن .جامعة ال~%موك �لية ال&%بية  ).رم¬شو   .ر2

Zيعھ - نة النفسية لدى طلبة املرحلة Oعدادية وعالق�zا با
c¬س  ) .2013(را
	مدا°ي ، ومستو املر       ى
  .20 ،مجلد مجلة جامعة تكرhت للعلوم ¤°سانية.والتخصص 

وس املرقمة معا �� تحـصيلأثر ).2013.(ىا
	مدا°ى ، عمر؛ ا
cرجر ،خشمان -        تالميـذ   ؤ طرhقة الر
�ليـــة ال&%بيـــة  . مجلـــة أبحــاث �ليـــة ال&%بيـــة 2ساســـة.ال&%بيــة ا
oاصـــة �ـــ� مـــادة الرhاضـــيات 

  .جامعة املوصل . 2ساسية 

ــــا��  ).2014(حمــــــوم ، فرhـــــــدة - مركزالبـــــــص~%ة .zÑديـــــــد تكنولوجيــــــا املعلومـــــــات وOتـــــــصال لألمــــــن الثقـــ
ات وا
oدمات التعليمية   وOس|وثللبح   .20العدد .ا
cزائر.رشا

نة 2نا لدى الشباب الفلسطيfª �� مواج�ھ 2حداث  ) . 2007(ا
oطيب ، دمحم -   وتقييم عوامل مر

  .فلسط~ن .غزة .مجلة ا
cامعھ Oسالمية للبحوث O°سانية.      الصادمة 
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.ع:القا�رة  .الدافعية لإلنجاز ).2000(خليفة ، عبد اللطيف -   .زدار غرhب للطباعة وال¬شر والتو

  .تحديات 2من الثقا�� �� عصر العوملة  ) .2021(خميلة ،فيصل -

1243/123456789/handle/xmlui/dz.batna-univ.dspace://http  

لبـــة التعلـــيم مـــا Rعـــد ¤سا®ـــR fـــسلطنة عمـــان نحـــو ال�وhـــة اتجا�ـــات ط ).2017(الر�عـــا°ي ، أحمـــد -
اسات ال&%بوhة والنفسية.الوطنية    .1العدد.جامعة السلطان قابوس  . رمجلة  الد

ـــة النفــــسية لــــدى املرشــــدين ال&%بــــوh~ن  ) .2018(ر�يــــف ، وطنيــــة - نـ اÅــــ� وعالقتــــھ باملر والرضــــا الز      .و
  .38عدد.جامعة بابل  . وO°سانيةمجلة �لية ال&%بية 2ساسية للعلوم ال&%بوhة

سية وعالق�zا بvل من مف�وم الذات والدافعية لإلنجاز  ) .2013(ز�ران ، سناء- رإساءة املعاملة املد
اسات عرZية �� ال&%بية وعلم النفس.لدى  تالميذ املرحلة Oعدادية     .رد

-، نhتو .س واس&%اتيجيات البنائية النظرhة  ).2007( عا�ش ز ق دار : عمان .العلوم رتد  والشر

.ع           لل¬شر   .1ط. زوالتو

شـاد برنـامج أثـر ) .  2005 (نـايف سـالم،  ىمـستو  دافعيـة تحـس~ن �ـ� إنفعـا�� -عقال°ـي – جمÎـ� رإ
ا®O fنجاز    يذو مؤتة جامعة طلبة لدى ال&%اك�f واملعدل املدركة الذات وفاعلية رالد

اة رسالة . (املتد°ي      التحصيل ة غ~% ردكتو دنية ا
cامعة ) .رم¬شو   .عمان . ر2

س التعلـــيم 2جنgـــf  ).2017(ســـعد، أ�ـــسم         مجلـــة العلـــوم . ر�عزhـــز ال�وhـــة الثقافيـــة العرZيـــة �ـــ� مـــدا
  .4العدد . ، القا�رة ال&%بوhة

شاد  ) .2010(السعيد ،دمحم  O امج%yنھ النفسية إطار عام ل رالتفاؤ ،الصالبھ ،واملر و   ل

ــــوZ~ن       النفــــــfÒ لل ـــ|ثمار . مو�ــ ـــf الثــــــامن إســـ ــــمن فعاليــــــات املــــــؤتمر العل�ـــ قــــــة عمــــــل مقدمــــــة ضــ رو
hق.�لية ال&%بية " .لالواقع واملأمو"راملو�وZ~ن  ودو مؤسسات التعليم    .زجامعھ الزقا

نــة النفــسية ما�ي�zـا ومحــدداzÑا وقيم�zــا الوقائيـة ) .2013(الـسعيد ، دمحم -   Oلك&%و°ــي الكتــاب .واملر
ات شبكة العلوم النفسية العرZية : لنفسية لشبكة العلوم ا   .رإصدا

نــة النفــسية . )  2015( الـسعيد  ، دمحم ؛ فت
ــ� ، دمحم - ىمجلــة أطفــال ا
oلــيج ذو .  و الطرhــق إ�ــ� املر
  .¤حتياجات ا
oاصة 

ـــــا�يم العلميـــــــة  ) . 2015( ســـــــليم ، دمحم  وس املرقمـــــــة �ـــــــ� تنميـــــــة املفــ ـــر توظيـــــــف إســـــــ&%اتيجية الـــــــر      ؤأثــــ
رســـالة .( ات التفك~ـــ% العل�ـــf بـــالعلوم لـــدى طـــالب الـــصف ا
oـــامس 2سا®ـــR fغـــزة روم�ـــا

ة  ماجست~% غ~%    .غزة. ا
cامعة Oسالمية). رم¬شو

اسات Oجتماعية ). 2002(السيد، ج¨zان- .س الد رتد   مكتبة الرشد:الرhاض .ر

.س علم ¤جتماع ).2012(السيد ،موا�ب -    ع�4 التحصيل رأثر اس&%اتيجيات التعلم ال¬شط �� تد

  جامعة  .مجلة �لية ال&%بية.     وتنميھ الو»� ببعض القضايا Oجتماعية لدى طالب املرحلة الثانوhة 

  .1العدد .4اcdلد .ر    دم�zو
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	ات، �الــــھ ؛ ابــــو الفتــــوح ، ســــناء - وس املرقمــــة معــــا �ــــ�  ). 2020( الـــ́ـ ؤإســــتخدام اســــ&%اتيجية الــــر
اسات Oجتماعية ع�4 تنم .س الد رتد ية Rعض املفا�يم السياسية وقيم Oنتماء الوطª¦ ر

  .72العدد . جامعة سو�اج . اcdلة ال&%بوhة. �لية ال&%بية. لدى تالميذ املرحلة ¤بتدائية

Oغ&ــ%اب النفــfÒ وعالقتــھ بالدافعيــة لإلنجــاز لــدى املعــاق~ن بــصرhا �ــ�  ) .2012(�ــ	ادة ، أســماء -
ً

       
ة رسالة ماجست~%.(  محافظات غزة   .ا
cامعة Oسالمية .�لية ال&%بية ).ر غ~% م¬شو

نــــھ النفــــسية لــــدى العمــــداء والنــــواب  ).2020(شــــعيب ،�نــــاء - ؤساء2قــــسام بvليــــات مجمــــع واملر رو
  .جامعة ا
oرطوم . قسم علم النفس . جامعة ا
oرطوم ، �لية Bداب ،الوسط

- fمطبعة السعودية :حائل  .اس&%اتيجية �� التعلم ال¬شط ).2011( ىالشمر ، ما� .  

ء لـدى  ).2020(صا
� ، أيمن - ات ف�م املقر وس املرقمة �� تنمية م�ا وأثر توظيف اس&%اتيجية الر رؤ
دن  اســات ال&%بوhــة والنفــسية .رطـالب الــصف الثــامن �ــ� 2 رمجلــة ا
cامعـة ¤ســالمية للد

  6العدد  .28مجلد .

نـــھ النفـــسية وعالق�zـــا بامل�ـــا ). 2016(صــا
� ،ســـالم - راملر ات Oجتماعيـــة  لـــدى طلبـــھ �ليـــة  العلـــوم و
ة .( الشرعيھ      Rسلطنھ عمان  رسالھ ماجست~% غ~% م¬شو �ليھ العلوم . سلطنھ عمان ).ر

اسات O°سانية.وBداب    .رقسم ال&%بية والد

فاعليــــة برنــــامج قــــائم ع4ــــ� اســـ&%اتيجية العــــصف الــــذ�fª �ــــ� تنميــــة دافعيــــة  ).2022(صـــالح ،ســــيد -
ــلــــدى Oنجــــاز ـــة  طلبــ مجلــــة .ة البحــــرhن املو�ــــوZ~ن متــــد°ى التحــــصيل �ــــ� املرحلــــة Oعداديـ

.س راملنا²± وطر التد   .8العدد. 1مجلد  .ق

تºيـــة - ، fgيـــة �ـــ� ظـــل تحـــديات العوملـــة  ).2021(رطـــايZـــھ الثقافيـــة العرhاليھ ال�وv2مـــن الثقـــا�� وأشـــ     
ــــــة ــــسانية وB.الثقافيــ ــــوم ال&%بوhـــــــــة وO°ــــ ــــ� العلــــ ــــاث �ـــــ ـــــة أبحــــ ــــة الدوليــــ ـ داب واللغـــــــــات اcdلـــ

  .2العدد.2مجلد.

اسة نظرhة �� املفا�يم (مستوhاتھ وصيغھ وzÑديداتھ :مف�وم 2من  ).2008(عبدهللا ،سليمان -   رد

   .اcdلة العرZية للعلوم السياسية) .      و2طر

ــــد التواب،أمــــــــا°ي - ــــــابرة  ). 2018(عبــــ نــــــــة النفــــــــسية ومــــــــستو الطمــــــــوح باملثــ ة الت¬بؤhــــــــة للمر ــــد ـ ىالقـــ و ر
  .جامعھ أسيوط  .مجلة �لية ال&%بية.مية لدى طالبات املرحلة الثانوhة �2ادي

مــــزم ؛  ع4ــــ� ، دمحم - وس  ). 2019(زعبــــد ا
	كــــيم ،  .س العلــــوم بإســــتخدام اســــ&%اتيجية الــــر ؤأثــــر تــــد ر
ا �ـــ� التحـــصيل املعر�ـــ� وتنميـــة الـــدافع لإلنجـــاز ــ  .ي�ليـــة ال&%بيـــھ اcdلـــة ال&%بـــو. املرقمـــة معـ

   61العدد . جامعة  سو�اج 

ي ، عبــد ا
	ميـــد- نــة النفـــسية لـــدى طـــالب  ) .2017(رمغـــاو وأنمــاط التواصـــل 2ســـر وعالق�zـــا باملر ي
شاد النفfÒ . املرحلة الثانوhة بمدينھ الطائف  O رمجلة . fÒشاد النف O جامعة . رمركز

  .49العدد .ع~ن شمس 

وف ، بث�نــــة - نبعي¬يات مــــن القــــر تــــصف الــــسالتعلــــيم 2جنgــــf �ــــ� مــــصر منــــذ من ) .2011(ؤعبــــد الــــر
ة  العشرhن اسات ال&%بوhة 25رح�¦ قيام ثو   .جامعة القا�رة .ر يناير ، مع�د الد
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  القيمة الت¬بؤhة لفاعلية الذات والدافعية لإلنجاز بجودة ا
	ياة لدى  ).2016(عبد السالم  ،°عمة -

اسات العليا بvلية ال&%بية   جامعة ع~ن – وم ال&%بوhةمجلة �لية ال&%بية �� العل.ر   طالبات مرحلة الد
   .1العدد. 40 مجلد شمس

وس املرقمة �� تحصيل مادة   ا
cغرافيا  لدى  ) . 2014( عبد الو�اب ، وسن -   ؤأثر اس&%اتيجية الر

ة.(      طالبات الصف الثا°ي املتوسط  رسالة ماجست~% غ~% م¬شو   .جامعة Rغداد . �لية ال&%بية  .)ر

®ــf ع4ــ� الدافعيــة لإلنجــاز ومــستو الطمــوح لــدى  ) . 2012( يالعرفــاو ،ذ�بيــة - ىأثــر التوجيــة املد ر
ة.( ىتالميذ السنھ الثانية ثانو  اة غ~% م¬شو رسالة دكتو ر   .جامعة ا
cزائر  ).ر

يلثقافيــة �ــ� اcdتمــع ا
cزائــر Oســ&%اتيجية Oســ|باقية مــن أجــل التنميــة ا ).2018(عــزاز ،حــس¬ية -
ـــا�� واللغــــو وO كتــــاب مــــن. ـــ� للغــــة العرZيـــــة  .°ــــcÂام ا
cمÎــــ�ي2مــــن الثقـ . اcdلــــس 2ع4ـ

  .ا
cزائر 

ا®f لدى عينة     ).2010(ع�4 ،سالم -   رقياس الدافعية وتحديد مvوناzÑا وعالق�zا بالتحصيل الد

دن  .مجلة اتحاد ا
cامعات العرZية.      من طلبة جامعة القصيم    .55العدد .ر2

وس قـوم – خطـط – yـ%ع إسـ&%اتيجي�f أثـر  ) .2016(  زh¬ـب عـواد،- التحـصيل      �ـ� املرقمـة ؤوالـر
 ذي جامعة مجلة .الرhاضيات مادة �� املتوسط الثا°ي الصف طالبات لدى بھ وOحتفاظ

  .قار

ن  وس اســ&%اتيجية فاعليــة ). 2018(وفاضــل ، قحطــان ، وآخــر ات    تطــوhر �ــ� املرقمــة ؤالــر رم�ــا
.س 2مـم ( مـؤتمر. الرhاضـية  وعلـوم دنيـةالب ال&%بيـة �ليـة الثالثـة املرحلـة لطـالب رالتـد

 .الرhاضــية  وعلــوم البدنيــة  �ليــة ال&%بيــة).تزد�ـر بالــسالم واcdتمعــات ترتقـي بالرhاضــة 
  .العراق 

. اcdلـــس 2ع4ـــ� للغـــة العرZيــــة  .ي2مـــن الثقـــا�� واللغـــو وO°ـــcÂام ا
cمÎـــ�). 2018(فافـــا ، خـــضر-
  . ا
cزائر

ـــــ�اد - ات     أثـــــــر توظيـــــــف إ) . 2016( يفخـــــــر ،ســ وس املرقمـــــــة معـــــــا ع4ـــــــ� تنميـــــــة م�ـــــــا ـــــ&%اتيجية الـــــــر رســ ؤ
.( التواصـــل ودافــــع Oنجـــاز �ــــ� الرhاضـــيات لــــدى طالبـــات الــــصف الـــساRع ¤سا®ــــR fغــــزة 

ة رسالة ماجست~%  غ~% م¬شو   غزة. ا
cامعة Oسالمية ) ر

ي، أما°ي -   .ردن 2). تطوhر التعليم وجودتھ (املؤتمر الدو�� لل&%بية والتعليم  ).2019(زفو

نـة والثقــة بــالنفس لــدى  ).2018(قاسـم ، أمنــھ  ؛ محمــود ،�ـ	ر - والــسعادة النفــسية وعالق�zــا باملر
اسات العليا بجامعة سو�اج     .اcdلة ال&%بوhة.رعينة من طلبة الد

.غيــة مظ�ــر مــن مظــا�ر  ثــراء لغــو ثقــا��  ) . 2018(قــدار ، مــرhم - يالتعــا�ش بــ~ن العرZيــة  وOما     مــن ز
    ا
cزائر . اcdلس 2ع�4 للغة العرZية .يمن الثقا�� واللغو وcÂ°Oام ا
cم�Î 2كتاب 

قـــــاو - ي�لتــــوم ، ـــا�� ) .2018(ر ـــو �ـــــ� تحقيـــــق 2مــــن الثقــ ـــدد اللغـ يدو التعــ 2مـــــن الثقـــــا�� مـــــن كتــــاب .ر
  .ا
cزائر . اcdلس 2ع�4 للغة العرZية .  وcÂ°Oام ا
cم�Î يواللغو
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ـــر .م«cـــــم املـــــصطU	ات ال&%بوhـــــة ).1999(اللقـــــا°ي ،أحمـــــد ؛ا
cمـــــل ،ع4ـــــ� - ـــة �ـــــ� املنـــــا²± وطــ قاملعرفــ
.س   .عالم الكتب:القا�رة .الطبعة ا
oامسة . رالتد

نـــھ النفـــسية  ) .2012(املــالvي ،حنـــان - شـــادي جمÎــ� قـــائم ع4ـــ� اســـ&%اتيجيات املر وفاعليـــة برنـــامج إ ر
نــھ لــدى طالبــات جامعــة أم القــر  ىلزhــادة    املر اســات عرZيــة �ــ� ال&%بيــة.و  وعلــم الــنفس رد

  .31العدد .السعودية .

ـــاة الظاغطــــة والــــÏ	ة       ) .2016( دمحم ، أحمــــد - نــــة النفــــسية كمتغ~ــــ% وســــيط بــــ~ن أحــــداث ا
	يـ واملر
  .2العدد . مجلة جامعة دمشق. النفسية لدى عينة من طلبة جامعة دمشق

وس املرقمة �� تنمية التفك~%  ).2021( دمحم ، أسماء - اسات ؤتوظيف اس&%اتيجية الر رOبدا»� �� الد
مجلـد .جامعـة كفـر الـشيخ .مجلـة �ليـة ال&%بيـة .¤جتماعية لدى تالميـذ الـصف ا
oـامس 

   .100العدد.2

انيـــــــا - نـــــــة النفـــــــسية  ).2017(ردمحم ،  ــــا باملر ــــــساندة ¤جتماعيـــــــة وعالق�zـــ ـــالة ماجـــــــست~% .(واملـ غ~ـــــــ% رســــ
ة hة. ر�لية ال&%بية بدم�zو .)رم¬شو   .رجامعة ¤سكند

نـــة النفــسية لــدى طلبــة املرحلـــة ا
cامعيــة �ــ� ضـــوء  ).2020(شــا ؛ دمحم ،أشــرف  ردمحم ، - والت¬بــؤ باملر
اسة ع�4 عينة من طلبة جامعھ �cمان  . �لية ال&%بيـھ اcdلـة ال&%بوhـة. رRعض املتغ~%ات د

  .جامعة سو�اج

نة النفسية وعالق�zا باالنفعاالت �2اديمية لدى طالب امل ) .2022(دمحم ،س�ام -  .رحلة الثانوhة واملر
اسات النفسية   .32اcdلد  .راcdلة املصرhة للد

  .1العدد.  ، جامعة امللك سعود مجلة Bداباللغة وال�وhة ،  ) . 2015(كرhمھ  ،دمحم -

ة  ب¬ـت  ) . 2017(دمحم ، نادية - نة النفسية وعالق�zا بالرضا عن ا
	ياة لدى طالبات جامعـة نـو راملر و
شـاد النفـfÒ. شاد النفfÒ رمجلة O. عبد الرحمن O العـدد . جامعـة عـ~ن شـمس . رمركز

50.  

ن عرZية. 2من الثقا�� ومف�وم ودواعيھ وعوامل تحقيقھ ). 2015(دمحم ، zÈلة -    .ومجلة شؤ

ات التفك~% البصر لدى طالب  ). 2021(دمحم ، ن§¦  يتصميم مقياس دافعية Oنجاز القائم ع�4 م�ا       ر
ـــة  ـــة الثانوhـــ ـــة الفنيــــــة والفنــــــو .املرحلـــ ـــــ� ال&%بيــــ ــــة بحــــــوث �ـ مجلـــــــد .جامعــــــة حلــــــوان  . نمجلــ

   3العدد.21

ة .ردو التعلــــيم ا
cــــام�Î �ــــ� تحقيــــق 2مــــن الثقــــا��  ).2011(أســــامة  ،محمــــود- ـــو ـــاير 25رمــــؤتمر ثـ       ينـ
اسات ال&%بوhة .جامعة القا�رة .ومستقبل التعليم �� مصر    . رمع�د الد

امـــي - دنيـــھ �ــــ� الدافعيــــة ).2018(ر محمـــود ،  اســـات العليــــا �ـــ� ا
cامعــــة 2 ر لإلنجـــاز لــــدى طلبـــة الد     ر
دنية  . مجلة العلوم ال&%بوhھ.ضوء عدد من التغ~%ات    .2العدد. 45اcdلد . را
cامعة ¤

ات ال&%بية الوطنية باملرحلة Oعدادية Rسلطنة عمان �� ضوء  ).2002(ياملعمر سيف -   رتقوhم مقر

ة ر.(      خصائص املواطنة    .سلطنة عمان. جامعة السلطان قابوس ).رسالة ماجست~% غ~% م¬شو

نھ النفسية لدى طالب الصف العاشر  ).2022(منذر ، دمحم -   مجلة .و¤ختيار امل�f وعالقتھ باملر
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   .75العدد .75مجلد .ن      الفنو وBداب وعلوم ¤°سانيات و¤جتماع 

 .مكتبة الرائد العلمية :عمان .أسس ال&%بية الوطنية ) .2006(ناصر ،إبرا�يم ؛شوhحات ،صفاء -

ــــفيھ- ، صــــ ــــــة  ).2011(ينـــــــزار اســ ـــــة د ــــــل تنــــــــامي العوملــ ـــــ� ظـ ــــرب العر�ـــــــي �ـــ ــــــة املغــــ ــــن الثقــــــــا�� ملنطقـ ر2مـــ
نــــة ة رســـــالة .(رمقا قـــــسم . ق�ليـــــة ا
	قـــــو.جامعــــھ ا
	ـــــاج 
oـــــضر).ر ماجـــــست~% غ~ـــــ% م¬ـــــشو

  .العلوم السياسية

hــــة نقديـــة ( يلتعلـــيم �ــــ� اcdتمــــع املـــصر ال�وhـــة الثقافيــــة وا ) .2019( ،ثنــــاء �اشـــم- مجلــــة �ليــــة  ).ؤر
  .جامعة بª¦ سوhف .ال&%بية

ـــا�� ) .2021(�ــــــسمينھ ، يوســــــف  - ـــبل املقاومــــــة : 2مــــــن الثقـــ ـــة الثقافيــــــة وســـ ــــاذير العوملـــ اcdلــــــة .محــ
  .2العدد  .10اcdلد  . ا
cزائرhة لألمن والتنمية

وس املرقمــة  �ــ� تحــصيل مــادة  البالغــة أثــر إســتعمال اســ&%اتيجية ) . 2018( يوســف، عنايــة  - ؤ الــر
ـــة Oعداديــــة  ـــدى طالبــــات املرحلــ ـــية.والتطبيــــق وإســــ|بقاzÌا لــ . مجلــــة �ليـــــة ال&%بيــــة 2ساســ

  .24العدد . العراق . ا
cامعھ املس|نصرhة 
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