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 قىم" –اعزض  –شارك  –ساوج  –إسرتاتيدية "فكز فاعلية 
اد  العلىم بعذين هن أبعاد الذافعية لإلجناس مبفً تنوية 

ياإلعذاد ثانًلذي تالهيذ الصف ال  
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 جامعة حلوان –كلية التربية 
  

 اشزاف

 أ.د / صلى محى الدين راشد
 أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم

 جامعة حلوان –كلية التربية 

 أ.د / أمانى أحمد المحمدى
 أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم

 جامعة حلوان –كلية التربية 

 



 

 

 

تنمية بعدين من أبعاد الدافعية لإلنجاز  قوم" فى –اعرض  –شارك  –زاوج  –فاعمية إستراتيجية "فكر 
 بمادة العموم لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى

 

 2020العدد يوليو      والعشرون  لمجمد السادسا
192 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

تنمية بعدين من أبعاد الدافعية لإلنجاز  قوم" فى –اعرض  –شارك  –زاوج  –فاعمية إستراتيجية "فكر 
 بمادة العموم لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى

 

 2020العدد يوليو      والعشرون  لمجمد السادسا
193 

 هستخلص البحث
استيدف ىذا البحث اختياار الوحادة الثانياة مان كتاال العماوم لمصاف الثاانى اإلعادادى 

عااااادة صااااياضتيا فااااى يااااور اسااااتراتيجية "فكاااار قَّااااوم" وقياااااس -اعاااارض –شااااارك  -زاوج -وا 
 فاعميتيا فى تنمية ُبعدى من أبعاد الدافعية لإلنجاز لتالميذ المرحمة اإلعدادية.

مياذ الصاف الثاانى اإلعادادىا تام اختياارىم تممياذ مان تال 66وتكونت عينة البحث مان
( تمميااذا وارخاارى 36بطريقااة عشااوا يةا وتاام تقساايميم إلااى مجمااوعتينا إحااداىما تجريبيااة  

 ( تمميذ.36يابطة  
وقد اتبع الباحث في ىذا البحاث كااًل مان المانيو الوصاتى التحميماىا وذلاك فاى الجازر 

 -زاوج -ا  اسااااتراتيجية "فكاااارالخاااااص بااااالتحص والدراسااااة النظريااااة لمحااااورى البحااااث وىماااا
شااارك"ا الدافعيااة لإلنجاااز(ا وفااي أثنااار إعااداد أداة البحااثا كمااا تاام اتباااع الماانيو التجريبااى 

 وذلك فى الجزر الخاص بالجانل التطبيقى لمبحث.
وتم تطبيق أداة البحث ومواد المعالجة التجريبياة  مقيااس الدافعياة لإلنجاازا وكااًل مان 

 -اعاارض  –شااارك  -زاوج -ميااذ وفًقااا لخطااوات اسااتراتيجية "فكااردلياال المعمااما وكتااال التم
 قَّوم"(.

قَّاوم"  -اعارض  –شاارك  -زاوج -وأسترت نتا و البحاث عان فاعمياة اساتراتيجية "فكار
فاااى تنمياااة بعااادين مااان أبعااااد الدافعياااة لإلنجااااز بماااادة العماااوم لااادى تالمياااذ الصاااف الثاااانى 

 اإلعدادى.
 شارك"ا الدافعية لإلنجاز. -زاوج -استراتيجية "فكر الكممات المفتاحية:
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Abstract 

The present study aimed at Investigation the Effectiveness of The 

“Think- Pair- Share – Show - Evaluate” Strategy in Developing Two 

Dimensions of Achievement Motivation in Science Subject for Second 

Preparatory Grade Students.  

The Study Sample consisted of 30 Pupils Second year of Preparatory 

School, The Instrument of the Present Study was Scale to measure the 

development for Some Dimensions of Achievement Motivation. 

The Results of the Present Study assured the Effectiveness of The 

“Think- Pair- Share – Show - Evaluate” Strategy in Developing Two 

Dimensions of Achievement Motivation in Science Subject for Second 

Preparatory Grade Students. 

Keywords: The “Think- Pair- Share” Strategy - Achievement 

Motivation. 
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ىم" -اعزض  –شارك  –ساوج  –فاعلية إسرتاتيدية "فكز 
َّ
بعذين فً تنوية  ق

 هن أبعاد الذافعية لإلجناس مباد  العلىم لذي تالهيذ الصف الثانً اإلعذادي

 (مينا صبد المسيح حنا صبد المالك )م.م / 

 (أ.د / صلى محى الدين راشد )

 (المحمدى )أ.د / أمانى أحمد 

 :هقذهة
تيتم الكثير من الدول في الوقت الحاير بتنمية عقاول ُمتكارةا وُمتجاددة ُمتطمعاة إلاى 

الااذى يتواجااد  العصار تمياازيكال مااا ىااو جدياد ماان أجاال الساتمرار والبقااار بااين الادولا ولااذا 
إلاى  ا مماا أدىالمعرفياة والتكنولوجياةمجاالت ال شاتىفاى  عصر التقدمفيو الترد اليوم بأنو 

وأصبح من الصاعل عماى المنااىو الدراساية  ااوكيتً  ااإلنسانية وتزايدىا كمً  ارفتيخم المع
 .   اليخم من المعارفإحتوار ىذا الكم 

أن واقااع تاادريس العمااوم يرتكااز  (2613 وفااى ىااذا السااياق أكااد عماااد الاادين الوساايمى 
حيااث اسااتخدام كياادف أو ضايااة فااي حااد ذاتياااا وعمااى نحااو ضياار وظيتااىا  عمااى المعمومااات

الطااارق التقميدياااة والتاااي تعتماااد عماااى الحتاااظ والساااتظيارا دون الساااتتادة مااان اإلمكاناااات 
العقمياااة لمتالمياااذا حياااث تعمااال تماااك الطااارق عماااى الحاااد مااان قااادراتيم التتكيرياااة والبتكارياااةا 

 وتقمل من الدافعية لدييم نحو دراسة العموم بصتة عامة.
أنياااا مااان أىااام العوامااال التاااي تسااااعد عماااى  ولاااذا تظيااار أىمياااة الدافعياااة لإلنجااااز فاااي

اكتسااااال جواناااال الااااتعمم المعرفيااااةا كمااااا تاااادخل فااااي تكااااوين القاااايم والتجاىااااات والميااااارات 
المختمتةا باإليافة إلى أنيا تحث التمميذ عمى التعمما وتساتثير ساموكوا وتوجياو نحاو بناار 

ل الىتماام بيااا المعرفة من خالل الطالع عمى مصاادر المعموماات المتنوعاة التاي يتوجا
 وبالتالي تساىم في رفع أدا و وتميزه بصورة أكثر ويوًحا.

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  جامعة حموان –بكمية التربية  –مدرس مساعد بقسم المناىو وطرق تدريس العموم. 
  جامعة حموان –بكمية التربية  –أستاذ المناىو وطرق تدريس العموم. 
  جامعة حموان –ية التربية بكم –أستاذ المناىو وطرق تدريس العموم.    
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شاااارك"ا والتاااى يساااعى  -زاوج  –ومااان باااين الساااتراتيجيات الحديثاااة إساااتراتيجية "فكااار 
 الباحث لتنمية ُبعدان من أبعاد الدافعية لإلنجاز من خالل استخداميا.

ولذلك تحتاج العممية التربوية والتعميمية إلى إصالح ما تمف منيااا مان خاالل تطاوير 
التعماايم عاان طريااق الُبعااد عاان اعساااليل المعتااادة والتااي تعتمااد عمااى التمقااين والحتااظا نظااام 

وبالتااالي يجاال الىتمااام بااالطرق والسااتراتيجيات الحديثااة التااي تجعاال التمميااذ أكثاار إيجابيااة 
 ونشاط وحيوية ومشاركة في العممية التعميمية.

 :Background of the problem اإلحساص باملشكلة
ا نتاا و العدياد مان الدراسااات الباحاث عماى وجاود مشاكمة البحااث مان خاالللقاد اساتدل 

والبحااوث التربويااةا والتااى أشااارت إلااى يااعف أبعاااد الدافعيااة لإلنجاااز لاادى التالميااذ وقمااة 
الىتماااام بتنميتياااا مااان قبااال المعمماااينا لاااذلك أوصااات تماااك الدراساااات بيااارورة تنميتياااا فاااى 

؛ 2665ناديااة لطااف ا ا  نيااا دراساة كاااًل مان  بعاض المراحاال التعميمياة التااي تناولتيااا وم
ماااااال سااااايدا آ ؛2669، مجااااادى إساااااماعيل؛ 2667ليماااااى حساااااام الااااادينا وحيااااااة رمياااااانا 

    (.2618؛ أمل عمىا 2614؛ ىنادى سعودا 2616
( ماان معممااى مااادة العمااوم 16كمااا قااام الباحااث بمقااابالت شخصااية متتوحااة مااع عاادد  

بعونياااا فاااي أثناااار تدريسااايم لممحتاااوى العمماااىا أحااادث الساااتراتيجيات التاااي يت تعااارفبيااادف 
واتيااح أن اللالبيااة ماانيم ل يسااتخدمون اسااتراتيجيات حديثااةا حيااث يعتماادون عمااى طريقااة 
المحايرةا وقميل منيم يستخدم طريقة المناقشةا ويبررون ذلك بأنيم ممزماون بخطاة زمنياة 

لمااا يقولااو المعمااما لمماانيوا ويتيااح ماان ذلااك أن دور التمميااذ قاصااًرا عمااى السااتماع فقااط 
وماان ثاام اعتماااده عمااى حتااظ المعمومااات التااي ُيمقييااا المعماام عميااو بطريقااة آليااو دون تتعياال 

 ميارات التتكير لديوا وبالتالي تقل فرصة مشاركة التمميذ فى العممية التعميمية.  

 :Problem of The Research هشكلة البحث
المياذ نحاو دراساة ماادة العماوم نتيجاة ولذا تتحدد مشكمة البحث في إنختاض دافعية الت

اسااتخدام المعماام لمطاارق المعتااادة واتباعااو الاادور التساامطىا حيااث يقتصاار دور التمميااذ عمااى 
الساااتماع طاااوال الوقاااتا واإلجاباااة عااان اعسااا مة التاااي يطرحياااا المعمااام فاااي نياياااة الااادرسا 

 .باإليافة لحتظ المعمومات وكتابتيا في ورقة المتحانات ليس أكثر من ذلك
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 :Question of The Researchالبحث  سؤال
 بعاادين ماان فااى تنميااةقَّااوم" -اعاارض  –شااارك  –زاوج  –إسااتراتيجية "فكاار مااا فاعميااة 

 ؟تالميذ الصف الثانى اإلعدادى لدى عموممادة الب أبعاد الدافعية لإلنجاز

 :Aim of The Research ف البحثهذ
 هدف هذا البحث إلى:

الدافعياة فاى تنمياة  قَّاوم" -اعارض  –شاارك  –زاوج  –"فكار  إساتراتيجيةقياس فاعمية 
 .عمومفى مادة ال عدادىاإل ثانىالصف ال تالميذلدى  لإلنجاز

 :Significance of The Researchأهمية البحث 
 قد يسهم هذا البحث فيما يمى:

عاااان تعماااايم العمااااوما إلااااى العتماااااد عمااااى اعساااااليل توجيااااو نظاااار المساااا ولين  .1
الدافعياااااة ياااااؤدى إلااااى تنمياااااة والسااااتراتيجيات التدريساااااية الحديثااااة؛ وىاااااذا مااااا 

 .كتوجو تربوى حديث عداديةالمرحمة اإلخاصة فى  تالميذاللدى  لإلنجاز
 حديثاااة أسااااليل واساااتراتيجيات ساااتخداماعماااى  عماااومال ماااادة مسااااعدة معمماااى .2

وذلك من خالل إعاداد دليال  إيجابى فى العممية التعميمية؛تجعل لمتمميذ دور 
 قَّوم". -اعرض  –شارك  –زاوج  –إلستراتيجية "فكر  وفقاً معمم مل

يتم بإيجابية التمميذا مان خاالل المشااركة التى تو  اتجاىات الحديثةمسايرة ال .3
والتعاااون مااع زمال ااو تحاات إرشاااد وتوجيااو معممااو؛ ولااذا يصاابح لمتمميااذ الاادور 

 .كبر فى العممية التعميميةاع

 :Delimitations of The Researchحذود البحث 
 اقتصر هذا البحث عمى الحدود التالية:

 احلذود املىضىعية:*

تدريس الوحدة الثانية "الصوت واليور" من كتال العماوم المقارر عماى تالمياذ الصاف 
قَّااوما وذلااك بياادف  -اعاارض  –شااارك  –زاوج  –الثااانى اإلعاادادى وفًقااا إلسااتراتيجية فكاار 

 تنمية الدافعية لإلنجاز.
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 احلذود الشهنية: 

 .2626/ 2619تم تطبيق تجربة البحث في التصل الدراسى الثانى لعام 

 احلذود املكانية: 

عينة عشوا ية من تالميذ الصف الثانى اإلعدادى بمدرسة المعادى القديماة اإلعدادياة 
 التعميمية بمحافظة القاىرة. بنين التابعة إلدارة المعادى

 :Instrument of The Researchأدا  البحث 
 إعداد مقياس الدافعية لإلنجاز لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى  إعداد الباحث(.

 :Hypotheses of The Researchفزوض البحث 
 المجموعااااة تالميااااذدللااااة إحصااااا ية بااااين متوسااااطى درجااااات  يوجااااد فاااارق ذو .1

 –شاااااارك  –زاوج  –والتاااااى تااااادرس بإساااااتخدام إساااااتراتيجية "فكااااار  التجريبياااااة
والتى تادرس بالطريقاة المعتاادة المجموعة اليابطة تالميذ و قَّوم"ا  -اعرض 

 لصالح المجموعة التجريبية. الدافعية لإلنجازلتطبيق البعدى لمقياس فى ا

 المجموعااااة تالميااااذدللااااة إحصااااا ية بااااين متوسااااطى درجااااات  يوجااااد فاااارق ذو .2
 –شاااااارك  –زاوج  –والتاااااى تااااادرس بإساااااتخدام إساااااتراتيجية "فكااااار  ةالتجريبيااااا
 الدافعياااة لإلنجااااازالبعااادى لمقياااااس و  ين القبمااااىفااااى التطبيقاااقَّاااوم"  -اعااارض 
 التطبيق البعدى. لصالح

    :Method of The Research هنهح البحث
 يعتمد ىذا البحث عمى المنيجين ارتيين 

 المنهج الوصفى التحميمى:*

الجاااازر الخاااااص بااااالتحص والدراسااااة النظريااااة لحدبيااااات التربويااااة والبحااااوث  وذلااااك فااااى
وكااذلك  احاااور العمميااة التااى يتياامنيا البحااثوالدراسااات السااابقة التااى تناولاات مجموعااة الم

 اةأثناااار إعاااداد أدفاااي بااااع ىاااذا المااانيو وايياااًا ياااتم إتفاااي تحميااال محتاااوى الوحااادة المختاااارها 
 .البحث
 التجريبى: المنهج*
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إسااتراتيجية زر الخااص بالجاناال التطبيقاى لمبحااثا بيادف تعاارف فاعمياة لجااوذلاك فاى ا
بعاادين ماان أبعاااد لتنميااة  لعمااوما مااادة فااى تاادريس قَّااوم" -اعاارض  –شااارك  –زاوج  –"فكاار 

 ."ينة البحثع" عدادىاإل ثانىالصف ال تالميذلدى  الدافعية لإلنجاز

 :The Experimental Designالتصوين التدزيىب 
التصااااميم التجريبااااى ذى المجمااااوعتين  المجموعااااة  اسااااتخدم الباحااااث فااااى ىااااذا البحااااث

قَّاااوم"ا  –اعااارض  –شاااارك  –زاوج  –التجريبياااة والتاااي درسااات بإساااتخدام إساااتراتيجية "فكااار 
 والمجموعة اليابطة والتي درست بالطريقة التقميدية المعتادة(.

   : Terminology of The Researchهصطلحات البحث
 :Think – Pair - Share شارك" –زاوج  –ية "فكر إستراتيج

( أنياا  إساتراتيجية تعاونياة Tanner & Allen, 2002: 14يرى كااًل مان تاانير وألاين  
تتكااون ماان أربااع خطااواتا طاارح السااؤال ماان قباال المعمااما السااماح لمتالميااذ بوقاات التتكياار 

 الصف بأكممو. منتردينا تشكيل اعزواجا دعوة اعزواج لممشاركة في أفكارىم مع
( حياث يارى إنياا  إساتراتيجية تجعال Stuever, 2006: 34ومان وجياو نظار ساتوفر  

التالميذ يدخمون في حالة من التتكير في إجاابتيم أوًلا ثام تسامح ليام بمناقشاة أفكاارىم ماع 
 أحد زمال يم قبل مشاركة تمك اعفكار مع التصل ككل. 

فا  هاذا إجرائياا  قَّوم"  -اعرض  –شارك  –زاوج  –لباحث إستراتيجية "فكر ويعرف ا
 :  ابأنهالبحث 

إحاادى إسااتراتيجيات الااتعمم النشااط التااي يكااون دور التمميااذ فييااا مشااارًكا إيجابًيااا نشااًطا 
ماان خااالل التتكياار فااي إجابااة السااؤال الااذى يطرحااو المعماام بصااورة فرديااةا ثاام المزاوجااو مااع 

في المجموعةا ثم العرض من قبال أحاد أحد أفراد مجموعتوا ثم المشاركة مع الزوج ارخر 
أفااراد المجموعااة أمااام باااقى المجموعااات رخااذ التلذيااة الراجعااة الصااحيحة لمااا توصااموا إليااو 

 من قبل المعمم بعد عرض كافة المجموعات.

  : Achievement Motivationالذافعية لإلجناس
خمياااة التاااي ( الدافعياااة لإلنجااااز بأنياااا  "العممياااات الداWaugh, 2002:69يااارى ووه  

توجااو سااموك التاارد وتاازوده بالطاقااة الالزمااة لكااى يجتيااد ويتتااوق فااي الدراسااةا ويصاال إلااى 
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أعمااااى المسااااتويات التعميميااااةا ويحقااااق أىااااداف الدراسااااةا ويقااااوم بالميااااام الدراسااااية المختمتااااة 
 معتمًدا عمى قدرتو وجيده المبذول".

حارك أفكاار ومعاارف ( بأنيا  "حالة داخمياة ت133  2664كما عرفتيا  نايتة قطامىا
المااااتعمم وبنا ااااو المعرفااااى ووعيااااو وانتباىااااوا وتمااااح عميااااو لمواصاااامة اعدار والسااااتمرار فيااااو 

 لموصول إلى حالة من التوازن المعرفى".
 بأنها: فى هذا البحث إجرائيا  الباحث الدافعية لإلنجاز عرف ي  و 
 وقاااااات(الااااااوعى بأىميااااااة ال – الرضبااااااة فااااااي اعدار اعفياااااال يااااااارتين عقميتااااااين ىمااااااا م

اعماور الحياتياة وبالتاالى المواقاف الدراساية و مع  تعامموفى أثنار يستخدميما التمميذ كإتجاه 
 .  اجيو مشكمة أو موقف ما فى الحياةيحسن التصرف عندما تو 

 اإلطار النظزي:
 تم تناول اإلطار النظرى ليذا البحث من خالل محاوره التالية 

 قَّوم". -اعرض  –شارك  –زاوج  –أوًل  إستراتيجية "فكر 
 ثانيًا  الدافعية لإلنجاز.
 قَّوم" -اعرض  –شارك  –زاوج  –أوال : إستراتيجية "فكر 

في ظل الثورة المعموماتية والتكنولوجية التي يعيش فييا الترد اليوما ونتيجاة لمتطاورات 
السااريعة فااي شااتى مجااالت الحياااةا كااان لبااد عمااى المؤسسااات التعميميااة أن ُتظياار ماادى 
اىتماميااا فااي إعااداد أجيااال لممسااتقبل قااادرين عمااى النيااوض بااالمجتمع الااذى يعيشااون فيااوا 

سااماح لمتمميااذ بالمشاااركة فااي العمميااة التعميميااةا وتخمااى المعماام عاان وىااذا يااأتي عناادما يااتم ال
دوره التسااامطىا باااأن يصااابح التممياااذ المحاااور اعساساااى فاااي العممياااة التعميمياااة مااان خاااالل 

 اإلطالع والبحث والتساؤل والقيام باإلنشطة المتعددة.
( أن الااتعمم النشااط يعماال عمااى تتعياال 2616وفااى ىااذا السااياق يااذكر رميااان باادوي  

عمميتااى التعماايم والااتعمما ويااؤدى إلااى تنشاايط التمميااذ ويجعمااو يشااارك بتعاليااةا حيااث تكااون 
اللاياااة مااان الاااتعمم النشاااط فاااي مسااااعدة التالمياااذ عماااى اكتساااال المعاااارف والمياااارات والقااايم 
والتجاىاتا إيافة إلى زيادة قدراتيم عمى حل المشكالت الحياتياة التاي تاواجييما واتخااذ 

 مس ولية فيما ُيسند إلييم من ميام.القرارات وتحمل ال
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كمااا أن لمااتعمم النشااط العديااد ماان السااتراتيجيات التااي قااد تساااعد المعماام والتالميااذ فااي 
شااااارك  –زاوج  –تحقيااااق اعىااااداف التعميميااااة المنشااااودها وماااان ياااامنيا إسااااتراتيجية فكاااار 

 Think – Pair - Share  ا واختصاًرا تكتال)TPS  2666(ا حياث يشاير محماد الاديل )
إلاااى أن تماااك اإلساااتراتيجية ُتماااد التالمياااذ بلاااذار التكااار نحاااو الموياااوعات التاااي يدرساااونياا 
وتكسابيم القادرة عمااى صاياضة اعفكاار بصااورة فردياةا وكيقياة مشاااركتيا ماع ارخارين داخاال 

 حجرة الدراسة.   
 شارك": -زاوج  –نشأة إستراتيجية "فكر 

عمى التالميذ في المواقاف التعميمياةا ىناك العديد من المعممين عندما يطرحون أس مة 
ل يعطااون الوقاات الكااافى ليتكاار التمميااذ فااي اإلجابااةا وربمااا يختااارون أحااد التالميااذ بصااورة 
عشااااوا ية لإلجابااااةا ممااااا يجعاااال باااااقى التالميااااذ يتوقتااااون عاااان التتكياااار فااااي إجابااااة السااااؤال 

 (.Ledlow, 2001المطروح  
م 1985( عااام Frank Lymanليماان  ولمتلمال عمااى تماك المشااكمة قاام العااالم فرانااك 
( بتطاااوير المسااامى القاااديم Mary Landماااع مسااااعديو وأعواناااو فاااي جامعاااة مااااري لناااد  

شارك(ا حياث تقاوم عماى  -زاوج  –انتقد زمياًل( إلى إستراتيجية  فكر  –إلستراتيجية  فكر 
 (.    1999فكرة مشاركة جميع التالميذ داخل التصل  جابر جابرا 

 شارك": -زاوج  –إستراتيجية "فكر أهمية 
شااارك"  -زاوج  -أكاادت العديااد ماان اعدبيااات والدراسااات التربويااة أن إسااتراتيجية "فكاار

 ;Ledlow, 2001; Budd, 2005تتساام بمجموعااة ماان الممياازات كمااا ذكرىااا كاااًل ماان  

Carss, 2007  ا ويمكن إيجازىا في النقاط التالية) 
سااااتخداما ول تسااااتلرق وقتًااااا طااااوياًل فااااي ُتعااااد إسااااتراتيجية بساااايطة وساااايمة ال .1

تحييرىا وتنتيذىاا كما تسمح بالتتاعال باين التالمياذا وبالتاالي تُيسار عممياة 
 التيم واإلدراك المعرفى.

تُتااايح الترصاااة لمتالمياااذ أن يتعمماااوا ماااع بعيااايم الااابعضا مااان خاااالل تباااادل  .2
نيااا آرا ياام وأفكااارىم فااي بي ااة تخمااو ماان الخااوف والقمااقا حيااث ياارى الباحااث إ

ُتزيااد ماان ثقااة التمميااذ بنتسااو عناادما يعاارض مااا توصاامت إليااو مجموعتااو ماان 
 أفكار أمام باقى زمال و بالتصل.

تصااامح لالساااتخدام ماااع اععاااداد  حياااث إنيااااُتال ااام كافاااة إمكانياااات المااادارسا  .3
 الكبيرة من التالميذا كما تتناسل مع أىداف معظم المواد الدراسية.
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يكونااااوا نشاااايطين ومشاااااركين فااااي عمميااااة تتاااايح الترصااااة لجميااااع التالميااااذ أن  .4
     تعمميم داخل التصلا مما يساعد عمى بقار أثر التعمم لدييم.

 قَّوم": -اعرض  –شارك  –زاوج  –مراحل إستراتيجية "فكر 
؛ إباااراىيم 2666؛ محماااد الاااديلا 2665يااارى العدياااد مااان البااااحثين  محماااد حماااادةا 

( أن تماك اإلساتراتيجية لياا مراحال 2668؛ إبراىيم عطيةا ومحماد صاالحا 2667الزضبىا 
( مراحاال أو أكثاار ماان 5إلااى  3متعااددةا وفًقااا لوجااو نظاار كاااًل ماانيما فقااد تتااراوح مااا بااين  

ذلك؛ ولذا يرى الباحث أن تمك اإلستراتيجية تسير في خماس خطاوات فاى ىاذا البحاث وىام 
 كالتالى ااااا

أو سااؤال  وفيياا يطارح المعمام موقااف ُمشاكل يحتااج إلاى حال :(Thinkفكار   .1
يحتاج إلى إجابة عن تالميذ التصل بأكمموا ومن ثام ُيتكار كال تممياذ بمتارده 

 لمدة دقيقة واحدة.

وفييااااا يقااااوم المعماااام بتقساااايم تالميااااذ التصاااال إلااااى مجموعااااات  (:Pairزاوج   .2
أفاراد( بكال مجموعاةا حياث يطمال مان كال زوج مان التالمياذ أن  4صليرة  

 دقا ق 3دة ُيتكران مًعا داخل المجموعة ذاتيا لم

وفيياااا ُيشاااارك كااال زوج مااان التالمياااذ لمااازوج ارخااار داخااال  (:Shareشاااارك   .3
نتس المجموعةا حيث يتباادلون اررار واعفكاار التاي توصاموا إلييااا ومان ثام 
يقاااوم المعمااام بتجييااااز الماااواد واعدوات لكااال مجموعااااة لمقياااام بنشااااط يويااااح 

 المويوع الذى ُطرح عمييم. 

وفيياااااااا يعاااااارض أحاااااااد أفاااااااراد المجموعاااااااة لممالحظاااااااات  (:Showاعااااااارض   .4
والساااتنتاجات التاااي توصاااموا إليياااا مااان خاااالل قيااااميم بالنشااااطا أماااام بااااقى 
المجموعااااتا ومااان ثااام ُياااادون المعمااام عماااى السااابورة مااااا توصااامت إليياااا كاااال 
 مجموعةا وبعد عرض كافة المجموعات يعطى التلذية الراجعة الصحيحة.

يال كال تممياذ بالمجموعاة عان ساؤاًل ماا يطرحاو وفييا ُيج (:Evaluateوم  قَّ  .5
المعماام عمااييما كتطبيااق عمااى النشاااط الااذى قاااموا بااوا وماان ثاام يختااار المعماام 
تمميااذ عشااوا ى ماان كاال مجموعااة لإلجابااة عاان السااؤال المطااروحا ثاام ُيعطااى 
كل تمميذ لنتسو درجة عند اإلجابة الصاا بة أو صاتر عناد اإلجاباة الخاط اةا 

نتياااار مااان اساااتماع إجاباااات المجموعااااتا حياااث يعطاااى وذلاااك حينماااا ياااتم ال
 المعمم التلذية الراجعة الصحيحة.   
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 شارك":  -زاوج  –دور المعمم فى إستراتيجية "فكر 
شاارك"  -زاوج  –لممعمم العديد من اعدوار التاي يقاوم بياا فاي ياور إساتراتيجية "فكار 

؛ 2663ابر جاااابرا ؛ جااا2661كمااا ذكرىاااا كاااًل مااان  فااااروق فيمااىا مناااى عباااد الصاابورا 
Jeela, 2004 ;  ويمكن توييح تمك اعدوار في النقاط التالية 2666محمد الديلا ) 
تحديد اعىداف التعميمية المرجاوة مان كال درسا بحياث تكاون تماك اعىاداف  .1

 وايحة لدى جميع التالميذ من أجل العمل عمى تحقيقيا.

لمراعااة التاروق  تقسيم تالمياذ التصال إلاى مجموعاات تعاونياة ضيار متجانساة .2
 التردية بينيم.

إعااداد بي ااة الااتعمم وتجييااز المااواد واعدوات الالزمااة لكاال درسا إيااافة إلااى  .3
ترتيااال المقاعاااد ونظافاااة اللرفاااة ومراعااااة اإلياااارة الجيااادة والتيوياااة المناسااابة 

 بالمكان.

تنظاااااايم الميمااااااات التعميميااااااةا والمالحظااااااة الواعيااااااة لمشاااااااركة جميااااااع أفااااااراد  .4
شااطة التعميميااةا ماان خااالل تبااادل اعفكااار واررارا مااع المجموعااات فااي اعن

 تقديم المعمم لممساعدة التي قد تحتاجيا إلييا إحدى المجموعات.

 ُيدير المعمم الوقت المخصص لكل خطوة من خطوات اإلستراتيجية. .5

ُيدون المعمم ما توصامت إليياا كال مجموعاة عماى السابورة أماام جمياع تالمياذ  .6
أفااااراد كاااال مجموعااااة لمااااا توصاااامت إلييااااا  التصاااالا ماااان خااااالل عاااارض أحااااد

مجموعتااااوا ثاااام ُيعطااااى المعماااام التلذيااااة الراجعااااة السااااميمة بعااااد عاااارض كافااااة 
 المجموعات.  

وفااى ىااذا الصااادد ياارى الباحاااث أن دور المعماام شاابيو بالمايساااترو فيااو الاااذى  .7
يخطااط الاادروس وييااع اعىااداف اإلجرا يااة السااموكيةا وُيقساام تالميااذ التصاال 

أفااااراد(ا مااااع مراعاتااااو  4وى كاااال مجموعااااة عمااااى  لمجموعااااات صااااليرةا تحتاااا
لمتااروق الترديااة بااين تالميااذ المجموعااة الواحاادةا وذلااك بااالرجوع لاادرجاتيم فااي 
ماااادة العماااوم بصااااورة خاصاااةا ودرجاااااتيم فاااي بااااقى المااااواد  الدرجاااة الكميااااة( 
بصااورة عامااةا كمااا أنااو يقااوم باادور فااي ضايااة اعىميااة وىااو اإلرشاااد والتيسااير 

 ي يجد أنيا قد تعسرت وبحاجة إلى مساعدة.عمى المجموعات الت
 ثانيا : الدافعية لإلنجاز 
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ُتعد الدافعية لإلنجاز أحد الجوانل الميمة في منظومة الداوفع اإلنساانيةا والتاي يجال 
النظاار إلييااا بعااين الىتمااام ليااتم دمجيااا فااي العمميااة التعميميااة حتااى يحقااق التالميااذ اقصااى 

الدراساااية بصاااورة عاماااة وحيااااتيم الجتماعياااة بصاااورة  درجاااات التتاااوق والنجااااح فاااي حيااااتيم
 خاصة. 

ولااذا اتتااق عممااار الاانتس عمااى أنااو ل تعماام بااال دافعيااةا وقااد أعاادوىا ماان شااروط الااتعمم 
الجيدا حيث يتوقف عمييا تحقيق اعىداف التعميمية في مجالت التعمم المختمتاة ساوار فاي 

لقايم والتجاىاات المختمتاةا فالتممياذ ل اكتسال المعارف والمعموماات أو تكاوين المياارات وا
نماا يحتاااج لوجااود دافاع يدفعااو لمقياام باععمااال وأوجاو النشاااط التااي  يبادأ الااتعمم مان نتسااوا وا 
يتطمبيااا الموقااف التعميمااىا والتلماال عمااى العقبااات التااي يواجييااا فااي أثنااار قيامااو بالنشاااطا 

صااال لحىاااداف المنشاااودة وكيتياااة التصااارف معياااا التصااارف الساااميم حتاااى يتحقاااق الاااتعمم وي
 (.2666 سامى ممحما 

( فااي Henry Murrayكمااا يرجااع التياال إلااى عااالم الاانتس اعمريكااي ىناارى مااوراى  
( إلاى التاراث الساايكولوجى Achievement Motivationإدخاال متياوم الدافعياة لإلنجااز  

(ا McClellandما وتبعاااااو بعاااااد ذلاااااك الكثيااااار مااااان العمماااااار مثااااال ماكميالناااااد  1938عااااام 
(ا حيااث اعتبروىاا مكوًناا ياارورًيا فاي سااعى Pintrich(ا وبنتاريتش  Atkinsonكنساون  أت

التارد تجااه تحقياق ذاتاو مان خاالل ماا ينجازه وماا يحققاو مان أىادافا وفيماا يساعى إلياو مان 
 (.2661أسمول لتحقيق حياة أفيل  الجميل عبد السميعا 

 :تعزيف الذافعية لإلجناس
تعااددت تعريتااات الدافعيااة لإلنجاااز بتعاادد وجيااات النظاار والتجاىااات التااى تناولتياااا 
فاايمكن تعريتيااا بأنيااا  "حالااة داخميااة ُتعباار عاان الرضبااة التااي تنشااط سااموك التاارد حتااى ُيشاابع 
ىااذه الرضبااةا وتتااوزع الدافعيااة عمااى متصاال متاادرج تباادأ بالدافعيااة الداخميااة وتنتيااى بالدافعيااة 

 (.  81  2665عية"  عبد المنعم الدرديرا وجابر عبد ا ا الخارجية الجتما
( بأنياااا  " الرضبااااة فاااي النجاااااح والتااااوزا 77  2667وأيًياااا تعرفيااااا  ليماااى الماااازروعا 

تمام اععمال عمى وجو ُمرٍض في الوقت المحاددا بحياث  وتحقيق السباق عمى ارخرينا وا 
 زيد من ثقتو بنتسو".تعود ىذه اععمال عمى الترد بشعور الريا عن الذاتا وت

( الدافعياة لإلنجااز بأنياا  رضباة التارد أو ميماو لرفاع Pietri, 2015وأخياًرا يارى بيتارى  
مساااتوى تحصااايمو الدراساااى لمتلمااال عماااى العقباااات وممارساااة القاااوة والكتااااح مااان أجااال أدار 

 الميام الصعبة بأقل شكل متاحا وبأقصى سرعة ممكنة. 
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 أهمية تنمية الدافعية لإلنجاز: 
قااوم الدافعيااة لإلنجاااز باادوًرا مياام فااي رفااع مسااتوى أدار التاارد فااي مختمااف المجااالت ت

واعنشااطة التااي يمارسااياا كمااا أنيااا أحااد الشااروط اعساسااية والالزمااة لعمميااة الااتعمم الجياادا 
فميما كانت المدارس مجيزة بالمعممين ذوى الخبرةا والمناىو الدراسيةا والوسا ط التعميمياة 

ماان تااوافر درجااة مناساابة ماان الدافعيااة لإلنجاااز تكااون بمثابااة دافااع لمتمميااذ  المتنوعااةا فالبااد
 نحو التعمم.

( فاي 2661وفى ىذا السياق تظير أىمية الدافعية لإلنجاز كما حددىا  فاوزى جبالا 
 النقاط اعربع التالية اا

ُتعاااد الدافعياااة لإلنجااااز مااان اعشااايار اليااارورية لساااتخداميا فاااي تتساااير أي  .1
عفاارادا حيااث ل يمكاان أن يحاادث سااموًكا مااا إن لاام يكاان سااموك صااادر عاان ا

 وراره دافع.

تااؤدى الاادوافع إلااى اكتسااال المعااارف والخباارات وتطااوير السااموكا وذلااك عن  .2
التاارد فااي أثنااار السااعي إلشااباع دوافعااو ينااوع ماان أساااليبو وسااموكوا وبالتااالي 
ياؤدى ذلااك إلاى اكتسااال معاارف وخباارات جديادة تعماال عماى تطااوير السااموك 

 حالي.ال

تعمااال الدافعياااة عماااى تتساااير طبيعاااة العالقاااات القا ماااة باااين اعفاااراد وبعيااايم  .3
 البعض.

تتمياااز الااادوافع بأنياااا وسااايمة مااان الوساااا ل المسااااعدة لمتااارد فاااي كيتياااة التاااأقمم  .4
والتوافااق مااع الاانتس والبي ااةا وذلااك عن تحقيااق الاادوافع يااؤدى إلااى إزالااة القمااق 

 التكيف الجتماعى.والتوتر مما يؤدى إلى التوافق الشخصى و 

 دور المعمم فى تنمية الدافعية لإلنجاز:
لممعمم أدوار عديادة فاي العممياة التعميمياةا ومنياا دوره فاي إثاارة الدافعياة لإلنجااز لادى 

؛ 2663تالميذها ويجل عميو مراعاة النقاط التالية حتى يتأكد مان فعالياة دوره  نبيال زايادا 
 ,Seo, 2006; Smith, 2009; Wilkins & Kuperminc؛ 2664حمادى الترمااوىا 

2010:) 

ياوفر المعماام مناااخ تعميمااى ُمشاابع باالحترام والتقاادير والتعاااونا وبالتااالي يتاايح  .1
الترص لمتالميذ لمعمال فاي مجموعاات صاليرةا فالبي اة الصاتية المتاوفر فيياا 
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دافعيااة واىتمااام التمميااذ نحااو الاااتعمما  اعنشااطة المتنوعااة تعماال عمااى إساااتثارة
باإليافة لما سبق يعمل المعمم عمى توظياف الختباارات المسااعدة لمتالمياذ 

 لإلحساس بشعور اإلنجازا معطًيا ليم تلذية راجعة فورية.

إثارة الحالة الوجدانية لمتالميذ من خالل ربط التعمم الجدياد باالخبرات الساابقة  .2
التالميااااذ الجيااااود باااادافع الرضبااااة فااااي النجاااااحا  الموجااااودة لاااادييما حتااااى يبااااذل

فالعقبااات والصااعوبات التااي تااواجييم ل تااؤثر بالساامل باال باإليجااالا عنيااا 
 تجعل عندىم الدافع والتصميم لتخطييا سعًيا لموصول لإلنجاز المثال.

ينبلااااي عمااااى المعماااام أن ياااانظم المااااادة الدراسااااية بطريقااااة تساااامح لمتالميااااذ أن  .3
يجاال عميااو أن ُيخباارىم بماادى تقاادميما ويقساام الميااام يالحظااوا نجاااحيما كمااا 

الصاااعبة إلاااى عااادة أجااازار حتاااى يسااايل عماااييم إنجااااز وتحقياااق العمااال فيياااا 
 بنجاح.

يجااال عماااى المعمااام أن يسااامح لتالمياااذه بتحمااال مسااا ولية تعمميااام مااان خاااالل  .4
مشااااااركتيم فاااااي الاااااتعمما وذلاااااك باإلنااااادماج فاااااي اعنشاااااطة التعميمياااااة وكيتياااااة 

اسااطتيما حيااث يصاابح لياام الاادور اعكباار فااي العمميااة تخطيطيااا وتنتيااذىا بو 
التعميمياةا ويقتصاار دوره عماى اإلرشاااد والتوجياو وتقااديم المسااعدة لياام عناادما 
يحتااجون إليياااا وكال ىااذا يزياد ماان ثقاتيم بأنتساايم وتقاديرىم لااذاتيم وىاذا ىااو 

 المطمول الوصول إليو.

 أبعاد الدافعية لإلنجاز:
لإلنجاااز مااان حيااث عاادد المكونااات أو اعبعااادا فااابعض اختمتاات النظاارة إلااى الدافعيااة 

 & Atkinsonالعممااار نظااروا إلييااا عمااى أنيااا أحاديااة البعااد مثاال اتكنسااون وماكميالنااد  

McClelland ا بينما نظار ارخارون إليياا وىام أصاحال النظارة الحديثاة عماى أنياا مكاون)
 متعدد اعبعادا وفيما يمى سوف يتم عرض تمك اعبعاد اا

دت دراساة  صاتار اععسار وآخارون( أبعااد الدافعياة لإلنجااز فاي ثمانياة عشار لقد حاد
ُبعًدا أو مكون وىام   توجاو العمالا وجياة اليابطا التعااطف الوالادىا الخاوف مان التشالا 
وجياااااة مثيااااار الساااااموكا التقبااااال الجتمااااااعىا قماااااق التحصااااايلا المثاااااابرةا احتااااارام الاااااذاتا 

جاو نحاو المساتقبلا الساتلراق فاي العمالا التقييااد الساتقاللا اساتجابة النجااح والتشالا التو 
 (.2666الوالدىا المنافسةا الجمودا والتحكم في البي ة(  عالر الشعراوىا 
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( أبعاد الدافعية لإلنجاز في عشرة أبعاد مانيم  مساتوى Harmansوقد حدد ىرمانس  
إدراك الازمنا  الطموحا سموك تقبل المخاطرةا الحراك الجتماعىا تأثير العمل أو الميماةا

التوجو لممساتقبلا اختياار الرفياقا ساموك التعريافا وساموك اإلنجااز(  عباد المطياف خميتاةا 
2666.) 

 ( أربعة أبعاد أو مكونات لمدافعية لإلنجاز وىم اا2667كما اقترح ىشام الخولى  
 ويتمثل في الطموح والمثابرة. البعد الشخصى: .1

ارخاارين والتتاااوق عمااييم ساااوار ويتمثاال فااي التناااافس مااع البعااد االجتمااااعى:  .2
 بصورة فردية أو جماعية.

 ويتمثل في ميارة تنظيم اععمال وسرعة أدا يا. ب عد السرعة والتنظيم: .3

ويتمثل في حرص الترد عمى الوصاول إلاى المساتوى الممتااز  ب عد المستوى: .4
   في أدار اععمال المختمتة.

ز وىمااااا   الرضبااااة فااااي اعدار وقااااد اختااااار الباحااااث ُبعاااادان ماااان أبعاااااد الدافعيااااة لإلنجااااا
الااوعى بأىميااة الوقاات(ا وفقااًا لإلحتياجااات العقميااة لتالميااذ المرحمااة اإلعداديااةا  –اعفياال 

وتبعًا لطبيعة اعىداف العامة لمادة العموما وما يناسل طبيعة محتاوى المقارر؛ ولاذا ساوف 
 يعرض الباحث ُبعدى الدافعية لإلنجاز المذان تم إختيارىما        

وتعنااى  :The Desire to perform better غبااة فاا  ا داف ا ف االالر  .1
حاارص التمميااذ عمااى أدار اععمااال والميااام التااي يقااوم بيااا بدرجااة عاليااة ماان 

 الدقة والتقان والكتارة. 

وتعناى  :Awareness of the importance time الاوعى بأهمياة الوقات .2
ل اساااتخدام مااان خاااالل تنظااايم التممياااذ لوقتاااو والساااتتادة مناااو واساااتلاللو أفيااا

 ويع جدول زمنى يحوى اععمال والزمن المحدد لكل عمل.

ومماااا سااابق تتياااح أىمياااة الدافعياااة لإلنجاااازا وبناااار عماااى ذلاااك اختاااار الباحاااث 
شاااارك"ا لتنمياااة ُبعااادى الدافعياااة لإلنجااااز الماااذان تااام  –زاوج  –إساااتراتيجية "فكااار 

 اختيارىما من قبل الباحث.

 إخزاءات البحث:

 سؤال البحث من خالل اإلجرارات التالية  عنوقد تمت اإلجابة 
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 اختيار المحتوى العممى
بعااد اإلطااالع عمااى كتااال العمااوم المقاارر عمااى تالميااذ الصااف الثااانى اإلعاادادىا تاام 
إختياار وحاادة "الصاوت واليااور" وىاى الوحاادة الثانياة ماان كتاال مااادة العماوم لمصااف الثااانى 

م؛ 2619/2626من بين وحدات المقرر بالتصل الدراسى الثاانى لمعاام الدراساى  اإلعدادى
  ااااالختيار لحسبال ارتيةويرجع ىذا 
تحتاااوى تماااك الوحااادة عماااى العدياااد مااان المتااااىيم العممياااة والقاااوانين اعساسااايةا  .1

والتاااي تسااااعد التممياااذ عناااد اساااتيعابيا عماااى فيااام وتتساااير الظاااواىر المختمتاااة 
ناااار بنياااة معرفياااة قوياااة تمكناااو مااان اساااتخداميا فاااي المراحااال المحيطاااة باااوا وب
 الدراسية التالية.

تتياامن تمااك الوحاادة العديااد ماان اعنشااطة العمميااة والتجااارل والتااي يسااتطيع  .2
التالميذ القياام بياا مساتخدمين أدوات بسايطة مان البي اة المحيطاة بياما حياث 

أدا يااا بصااورة  تنااوع تمااك اعنشااطة وتعااددىا يجعاال التالميااذ لاادييم الرضبااة فااي
أفياالا باإليااافة إلااى أنيااا تعماال عمااى جااذل انتباااىيم وتجعاال عقااوليم فااى 
حالة نشاط دا ما وىاذا ماا ُيزياد مان دافعياتيم نحاو تعمام العماوم لايس فقاط فاي 

نما في المراحل التعميمية التالية في المستقبل.  تمك المرحمة الحاليةا وا 

ى ميااام تعميميااة صااليرة تتاايح مويااوعات تمااك الوحاادة ماان خااالل تقساايميا إلاا .3
الترصة أمام التالمياذ لتنظايم واساتخدام أوقااتيما حياث يساعى جمياع التالمياذ 

 إلنجاز الميام وتحقيق اعىداف بصورة تعاونية.

 بحث:إعذاد أدا  ال
 مقياس الدافعية لإلنجاز.*

 وقد اتبع الباحث الخطوات التالية إلعداد المقياس: 
قيااس إلاى قيااس مادى نماو ُبعادان مان ييادف ىاذا المالهدف مان المقيااس:  - أ

الااوعى بأىميااة  – الرضبااة فااي اعدار اعفياال أبعاااد الدافعيااة لإلنجاااز وىمااا  
لااادى تالمياااذ الصاااف الثاااانى اإلعااادادىا وىاااذا ماااا تااام مراعاتاااو عناااد  الوقااات(

شااااارك" فااااى تاااادريس وحاااادة "الصااااوت  –زاوج  –اسااااتخدام إسااااتراتيجية "فكاااار 
 واليور" مويع التجريل.



 

 

 

تنمية بعدين من أبعاد الدافعية لإلنجاز  قوم" فى –اعرض  –شارك  –زاوج  –فاعمية إستراتيجية "فكر 
 بمادة العموم لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى

 

 2020العدد يوليو      والعشرون  لمجمد السادسا
209 

اشتمل المقياس فى صورتو اعولياة عماى  وصياغة مفردات المقياس:تحديد  - ب
ا (موياع البحاث  متردة تتعماق بالُبعادان المرتبطاان بالدافعياة لإلنجااز( 26 

( متاردات تام 16( متاردات لكال ُبعاد منيمااا وكال  16ث تم تخصيص  بحي
( متردات سمبيةا وتكاون اإلجاباة عان 5( متردات إيجابية و 5إلى   تقسيميم

( فااى الخانااة التااى يراىااا التمميااذ مناساابة تااردات المقياااس بويااع عالمااة  م
-أحياناااً -ج ثالثااى  دا ماااً أمااام كاال متااردةا حيااث تويااع أمااام كاال متااردة تاادر 

 (.أبًدا
اعتمد الباحث فى التحقق مان صادق المقيااس عماى صادق  صدق المقياس: - ت

 المحكمينا حيث تم عارض المقيااس فاي صاورتو اعولياة عماى مجموعاة مان
السااادة المحكمااين فااى مجااالى المناااىو وطاارق تاادريس العمااوما وعماام الاانتسا 
وذلك بلرض التأكد مان مادى وياوح ميامون كال متاردة ومال متياا لميادف 
منيااااا وأيياااًا مااادى مناسااابة المتاااردة لطبيعاااة وسااامات تالمياااذ الصاااف الثاااانى 
 اإلعادادىا وارتبااط كاال متاردة بالُبعاد الااذى تنادرج تحتاو مويااع القيااسا وقااد
قاااام الباحاااث باااإجرار التعاااديالت الالزماااة بناااار عماااى آرار الساااادة المحكماااينا 

 والتي كانت أضمبيا تعديالت في الصياضة الملوية لبعض المتردات.

طباق الباحاث مقيااس الدافعياة اإلنجااز فاى التجربة اإلساتطععية لممقيااس:  - ث
 ة ماان تمميااذاتتمميااذ 26صااورتو اعوليااة عمااى عينااة اسااتطالعية تكوناات ماان 

التابعااة  جزياارة دار السااالم اإلعداديااة بناااتالصااف الثااانى اإلعاادادى بمدرسااة 
إلدارة دار السالم والبساتين بمحافظاة القااىرةا وذك فاي ياوم الثالثاار الموافاق 

ا وذلاااك بيااادف التحقاااق مااان ثباااات المقيااااسا وتحدياااد زمااان 26/11/2619
 اإلجابة عنو.

مقيااس بإساتخدام طريقاة قام الباحاث بحساال معامال ثباات ال ثبات المقياس: - ج
 إعادة تطبيق المقياس( مرتين بتاصل زمنى قدره "أسبوعين" باين التطبيقاينا 

ا عمااى 16/12/2619حيااث كااان التطبيااق الثااانى فااي يااوم الثالثااار الموافااق 
نتاااس العيناااة اإلساااتطالعية مااان تممياااذات الصاااف الثاااانى اإلعااادادى بمدرساااة 

ال معاماااال اإلرتباااااط بااااين ا ثاااام تاااام حسااااجزياااارة دار السااااالم اإلعداديااااة بنااااات
درجاااات التممياااذات فاااى التطبيقاااين اعول والثاااانى بإساااتخدام معادلاااة اإلرتبااااط 

ممااا ياادل عمااى أن معاماال ثبااات المقياااس  (6.86 وقااد ُوجااد أنااو  لبيرسااونا
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مرتتاااعا ويااادل ايًياااا عماااى اتسااااق وثباااات المقيااااس عبااار الااازمنا وصاااالحية 
 اسية.استخدام وتطبيق المقياس عمى عينة البحث اعس

تاام تحديااد زماان اإلجابااة عاان المقياااس بواسااطة حسااال تحديااد زماان اإلجابااة:  - ح
الااازمن الاااذى اساااتلرقتو جمياااع التممياااذات فاااي اإلجاباااة عااان متاااردات المقيااااس 
والنتياااار مناااوا وذلاااك مااان خاااالل جماااع اعزمناااة الخاصاااة بكااال تممياااذة عناااد 
تسميميا لورقاة اإلجاباةا ثام أخاذ المتوساط بالقسامة عماى عادد التممياذات التاى 

دقاا ق وباذلك  16مع إياافة زمان إلقاار التعميماات وىاو اجبن عن المقياسا 
 يكون زمن المقياس  

ز =
مجموع أزمنة إجابة كل تمميذه عن متردات المقياس

عدد تمميذات التصل المجيبين عن المقياس 
 دقيقة  25=    16+   

 الصورة النهائية لممقياس:اااا
رار ا وفاااى ياااور آيااال المقيااااس اساااتطالعياً فاااى ياااور النتاااا و التاااى أساااتر عنياااا تجر 

ا حياث السادة المحكمين التى سبق اإلشارة إليياا أصبح المقياس معدّا فى صاورتو النيا ياة
لكال ُبعاد سامبيةا  ( متاردات16إيجابياةا و  ( متاردات16متاردة منياا   (26 من  إنو مكون

يوياااح  ( التاااالى1والجااادول   مااان الُبعااادان المتعمقاااان بالدافعياااة لإلنجااااز موياااع التجريااالا
 .مقياس الدافعية لإلنجاز عمى الُبعدانتوزيع متردات 

 قياس الدافعية لإلنجاز عمى الب عدانم توزيع مفردات( 1جدول  
 المفردات           

 أبعاد المقياس
 عدد المفردات السالبة الموجبة

 10 10، 8، 7، 6، 2 9، 5، 4، 3، 1 الرغبة ف  ا داف ا ف ل
 10 10، 8، 7، 3، 2 9، 6، 5، 4 ،1 الوعى بأهمية الوقت

 20 10 10 اإلجمالى  عدد مفردات المقياس(

  القبلً ألدا  البحث:التطبيق 
تااااام تطبياااااق مقيااااااس الدافعياااااة لإلنجااااااز قبمًياااااا عماااااى مجماااااوعتى الدراساااااة  التجريبياااااةا 

قبال التادريسا  تكافؤ المجموعتين في أبعاد الدافعياة لإلنجااز بيدف التأكد منواليابطة(ا 
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وتااام التصاااحيح ورصاااد النتاااا وا ثااام معالجتياااا إحصاااا يًا بإساااتخدام اختباااار  ت(ا ويوياااح 
 ( نتا و التطبيق القبمى.2الجدول  

 (2جدول  
 قبمي ا الدافعية لإلنجازالمتوسطات واإلنحرافات المعيارية وقيم  ت( لنتائج تطبيق مقياس 

عدد  المجموعة
التعميذ 
  ن(

المتوسط 
 الحسابى  م(

اإلنحراف 
 لمعيارى  ع(ا

قيمة 
  ت(

مستوى 
 الداللة

مستوى الداللة 
 0.01عند 

غير دال  0.756 0.312 7.79 42.43 30 ال ابطة
 7.92 43.06 30 التجريبية إحصائيا  

إحصاا ية باين متوساطى دللاة  ق ذوعدم وجود فار  :( السابق2ويت ح من الجدول  
وعاااة الياااابطة فاااى مقيااااس الدافعياااة المجمتالمياااذ و  االمجموعاااة التجريبياااة درجاااات تالمياااذ

( عناااد مساااتوى 6.312فاااى التطبياااق القبماااىا حياااث بملااات قيماااة  ت( المحساااوبة   لإلنجااااز
تكااافؤ المجمااوعتين فااى ُبعاادى الدافعيااة لإلنجاااز  وىااى ضياار دالااة ممااا ياادل عمااى ا(6.61 

 قبل تطبيق تجربة البحث.

 إخزاءات تطبيق البحث:
باادأ الباحااث فااى البحااثا  بمًيااا عمااى مجمااوعتىالبحااث قبعااد اإلنتيااار ماان تطبيااق أداة 

ى اإلعااااداد تاااادريس الوحاااادة الثانيااااة "الصااااوت واليااااور" ماااان كتااااال العمااااوم لمصااااف الثااااانى
ريبياةا بينمااا لممجموعاة التجقَّاوم"  -اعاارض  –شاارك  –زاوج  –بإساتخدام إساتراتيجية "فكار 

 .جموعة اليابطة بالطريقة المعتادةالم تم التدريس لتالميذ
لتطبيااااق البعاااادى لمقياااااس الدافعيااااة لإلنجاااااز عمااااى تاااام ا ة البحااااث بعااااديا :تطبيااااق أدا
 ومعالجة النتا و إحصا يًا. واليابطة(ا التجريبيةا المجموعتين  

 عزض نتائح الذراسة وتفسريها:
 أسفرت المعالجة اإلحصائية لنتائج البحث عن المؤشرات التالية:

دللااة إحصااا ية بااين  فاارق ذويوجااد   "تاام اختبااار صااحة الفاارض ا ول القائاال بأناا -
 – والتاى درسات بإساتخدام إساتراتيجية "فكار  التجريبياة المجموعاة تالمياذمتوسطى درجاات 
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 والتااى درساات بالطريقااة المجموعااة اليااابطة تالميااذ و قَّااوم"(ا  -اعاارض  –شااارك  –زاوج 
لصاااااالح المجموعاااااة  الدافعياااااة لإلنجاااااازالتطبياااااق البعااااادى لمقيااااااس  نتاااااا و فاااااىالمعتاااااادة( 

"ا وذلاااك مااان خااالل حساااال المتوساااطات الحسااابية واإلنحرافاااات المعيارياااة وقيماااة ريبيااةالتج
وذلاك  ت( لدرجات تالميذ المجموعتين التجريبية واليابطة فى التطبيق البعادى لممقيااسا 

بيدف معرفة دللة الترق بين نتا و المقياس البعدى لممجموعتين التجريبياة والياابطة كماا 
 ( التالى 3بالجدول  

 (3دول  ج
البعدى لممجموعة  ( لنتائج تطبيق مقياس الدافعية لإلنجازالمتوسطات واإلنحرافات المعيارية وقيمة  ت

 (60الدرجة الكمية لممقياس  ، التجريبية والمجموعة ال ابطة
عدد  المجموعة

التعميذ 
  ن(

المتوسط 
الحسابى 

  م(

الفرق بين 
 المتوسطين

اإلنحراف 
 المعيارى  ع(

قيمة 
  ت(

مستوى الداللة 
 0.01عند 

دالة إحصائيا   3.915 6.37 7.26 40.80 30 ال ابطة
 7.92 48.06 30 التجريبية (0.01عند  

  ( السابق مايمى3يتيح من الجدول  
إرتتاع متوساط درجاات المجموعاة التجريبياة التاى درسات بإساتخدام إساتراتيجية "فكار *

قَّاوم" عان متوساط درجاات المجموعاة الياابطة التاي درسات  -اعرض  –شارك  –زاوج  –
بالطريقة المعتادة فى التطبيق البعادى لمقيااس الدافعياة لإلنجاازا وىاذا يادل عماى أناو يوجاد 
فااارق دال إحصاااا يًا باااين متوساااطى درجاااات تالمياااذ المجماااوعتين التجريبياااة والياااابطة فاااى 

ح المجموعااة التجريبيااة ممااا يؤكااد عمااى ( لصااال6.61التطبيااق البعاادى عنااد مسااتوى دللااة  
 قبول الترض.

 التالى:( 4 وحجم ا ثر كما فى الجدول ( 2η كما يمكن حساب مربع إيتا 
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 (4جدول رقم  
 الدافعية لإلنجاز( المقابمة ومقدار حجم التأثير فى مقياس d( وقيمة  2ηقيمة مربع إيتا  

المتغير 
 المستقل

المتغير 
 التابع

 درجة الحرية
 (2η قيمة 

 

قيمة حجم 
 التأثير

d) ) 
 مقدارحجم ا ثر

فكر، زاوج، 
 شارك

الدافعية 
 لإلنجاز

 كبير 1.028 0.21 58

 السابق ما يمى: ( 4 يت ح من الجدول 
ماااان التباااااين الكمااااى فااااى  6.21ا وىااااذا يعنااااى أن 2η ) =6.21  أن قيمااااة مربااااع إيتااااا

إساتراتيجية "فكارا زاوجا المتليار المساتقل  يرجع إلى أثار  الدافعية لإلنجاز(  المتلير التابع
 ا وىااى تعباار عاان حجاام تااأثير كبياارd = )1.628 أن قيمااة (ا كمااا شاااركا اعاارضا قَّااوم"

   6.8نيا أكبر من إالمستقلا حيث  لممتلير
لياا  قَّاوم" -اعارض  –شاارك  –زاوج  –إساتراتيجية "فكار وىاذا يادل عماى أن اساتخدام 

 .الدافعية لإلنجاز لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى عينة البحثفعال فى تنمية أثر 
دللاة إحصاا ية باين  فارق ذو"يوجاد  ولمتحقق من صحة الفرض الثانى القائل بأن :-

 – والتاى درسات بإساتخدام إساتراتيجية "فكار  التجريبياة المجموعاة تالمياذمتوسطى درجاات 
 الدافعيااة لإلنجااازالبعاادى لمقياااس و  قبمااىين الفااى التطبيقااقَّااوم"(  -اعاارض  –شااارك  –زاوج 
 التطبيق البعدى". لصالح

تم حساال قيماة  ت( ومادى دللتياا لمتارق باين متوساطى درجاات تالمياذ المجموعاة -
( التاااالى 5التجريبياااة فاااى التطبيقاااين القبماااى والبعااادى لمقيااااس الدافعياااة لإلنجاااازا وجااادول  

 يويح ذلك 
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 (5جدول رقم  
المجموعة التجريبية فى التطبيقين  ها لمفرق بين متوسطى درجات تعميذداللتقيمة  ت( ومستوى 

 لقبمى والبعدى لمقياس الدافعية لإلنجازا
عدد  التطبيق

التعميذ 
  ن(

المتوسط 
الحسابى 

  م(

المتوسط 
الحسابى 

 لمفروق  م ف(

اإلنحراف 
المعيارى 

  ع(

قيمة 
  ت(

مستوى الداللة 
 0.01عند 

دالة إحصائيا  عند  3.459 7.92 5 43.06 30 القبمى
 7.92 48.06 30 البعدى (0.01 

 ( السابق ما يمى:5يت ح من جدول  
إرتتاع متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية فاى التطبياق البعادى عان متوساط -

لمقياس الدافعية لإلنجازا وىاذا يادل  درجات تالميذ المجموعة التجريبية فى التطبيق القبمى
عمااى أنااو يوجااد فاارق دال إحصااا يًا بااين متوسااطى درجااات تالميااذ المجموعااة التجريبيااة فااى 

 التطبيقين  القبمى والبعدى( لمقياس الدافعية لإلنجاز لصالح التطبيق البعدى.

ويشااااير ىااااذا إلااااى حاااادوث نمااااو وايااااح فااااي ُبعاااادى الدافعيااااة لإلنجاااااز لاااادى تالميااااذ -
 -اعارض  –شاارك  –زاوج  –عة التجريبية التى درست بإساتخدام إساتراتيجية "فكار المجمو 

 قَّوم" فى التطبيق البعدى عن التطبيق القبمى. 

 :هناقشة النتائح وتفسريها
 عمااااى مجمااااوعتى البحااااثلتطبيااااق البعااادى لمقياااااس الدافعيااااة لإلنجااااز أساااترت نتااااا و ا

  "التجريبية واليابطة" عن ارتى
لة إحصا ية بين متوساطى درجاات تالمياذ المجماوعتين  التجريبياة وجود فرق ذو دل*

والياابطة( فاى نتاا و التطبياق البعادى لمقيااس الدافعياة لإلنجااز لصاالح تالمياذ المجموعاة 
 التجريبية.

قَّاااوم"  -اعااارض  –شاااارك  –زاوج  –وفاااى ياااور ماااا سااابق تتصاااف إساااتراتيجية "فكااار 
ماان أبعاااد  الااوعى بأىميااة الوقاات( –ر اعفياال  الرضبااة فااي اعدابالتاعميااة فااى تنميااة ُبعاادى 

حيااااث تتتااااق ىااااذه النتيجااااة مااااع نتااااا و دراسااااات آخاااارى َاسااااتخدمت فييااااا  االدافعياااة لإلنجاااااز
شااارك"ا عمااى متلياارات آخاارىا ومنيااا دراسااة كاااًل ماان   محمااد  –زاوج  –إسااتراتيجية "فكاار 
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لا ؛ محااروس محمااودا لميااار شااعبانا محمااود ىااال2618؛ رياام مصااطتىا 2665حمااادةا 
 (2619وشادية محمدا 

كماااا تااام تنمياااة الدافعياااة لإلنجااااز مااان خاااالل اساااتخدام العدياااد مااان النمااااذج والماااداخل 
واإلستراتيجيات المختمتة التى قامت بيا الدراسات السابقةا ومنيا دراسة  رشا عباد الحميادا 

 (.2618؛ شيمار محمدا 2615؛ مندور فتح ا ا 2611؛ شامو محمدىا 2611
عماى تالمياذ النتاا و  مجموعة التجريبية فى الوصول إلى ىاذهال وق تالميذوقد يرجع تت

  المجموعة اليابطة إلى ما يمى

قَّااوم" يساااعد -اعاارض –شااارك –زاوج –التاادريس بإسااتخدام إسااتراتيجية "فكاار  -
عماااى جاااذل انتبااااه التالمياااذ لمموياااوعات الدراسااايةا ومااان ثااام زياااادة الدافعياااة 
لااادييم نحاااو تعمميااااا كماااا تاااؤدى أيًياااا إلاااى إثاااارة التناااافس باااين المجموعاااات 
داخاال حجاارة الدراسااةا حيااث تعاارض كاال مجموعااة مااا توصاامت إليااوا ويكااون 

عماى زياادة المشااركة لدييا ىدف التتوق عمى باقى المجموعاتا وىذا ساعد 
 اإليجابية بين أفراد المجموعة الواحدة فى أثنار القيام باعنشطة التعميمية.

قٌاوم" عماى جعال -اعارض –شاارك –زاوج –يساعد استخدام إستراتيجية "فكار  -
بي اااة الاااتعمم بي اااة تعاونياااة باااين أفاااراد المجموعاااة الواحااادةا وىاااذا ُيكسااال الثقاااة 

ض أفكاره وآرا او التاي تادور بذىناو تجااه بالنتس لكل فرد فيياا من خالل عر 
المواقف التي يطرحيا المعمم عمييما كما يشجعو أيًيا عمى تقاديم المسااعدة 
لزميماااو بالمجموعاااةا عناااد القياااام باعنشاااطة التعميمياااةا وذلاااك بلااارض إنجااااز 
الميام المطموبة منيم عمى أفيل وجو ممكنا وىاذا لاو عالقاة بإحادى أبعااد 

 تي حددىا الباحث  الرضبة في اعدار اعفيل(. الدافعية لإلنجاز ال

قَّااوم" -اعاارض –شااارك –زاوج –يساااعد التاادريس بإسااتخدام إسااتراتيجية "فكاار  -
عمااى جعاال التالميااذ لاادييم وعااى بأىميااة الوقاات ماان خااالل إلتاازاميم بااالزمن 
الااذى يحاادده المعماام عناادما يطاارح عمااييم سااؤاٍل مااا يحتاااج إلااى إجابااةا حيااث 

جاباااة تماااك الساااؤال باااالتتكير فياااوا وكاااذلك فاااي أثناااار يساااعون فاااي الوصاااول إل
قياااميم باعنشااطة التعميميااة ومااا يحتاجااو كاال نشاااط ماان زماان محااددا حيااث 
يقومااون بتنظاايم أوقاااتيم إلنجاااز النشاااط فااي الاازمن المحااددا وىااذا لااو عالقااة 
بالُبعد الثانى من أبعاد الدافعية لإلنجاز التي حاددىا الباحاث  الاوعى بأىمياة 

 الوقت(.
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قَّاااوم"  -اعااارض  –شاااارك  –زاوج  –ممااا سااابق يتياااح أن إساااتراتيجية "فكااار  -
ليا فاعمية كبيرة فى تنمية أبعاد الدافعية لإلنجااز لادى تالمياذ الصاف الثاانى 

 اإلعدادى.

 :    تىصيات البحث
فى  وف النتائج التى توصل إليها الباحث من خاعل هاذا البحاث، ف نا  يوصاى بماا 

 يمى:
دة العمااااوم فاااي جمياااع المراحاااال التعميمياااة باعنشااااطة إثااارار محتاااوى كتااااال ماااا .1

والتاااادريبات المتنوعااااة التااااي يمارساااايا التالميااااذا لكااااى تساااااعدىم عمااااى نمااااو 
 الدافعية لإلنجاز لدييم. 

-شااااارك-زاوج-السااااتتادة ماااان دلياااال المعماااام الُمعااااد وفًقااااا إلسااااتراتيجية "فكاااار .2
الصااتوف قَّااوم" فااي إعااداد أدلااة لممعماام لوحاادات كتااال مااادة العمااوم ب-اعاارض

 الدراسية المختمتة ولباقى المواد الدراسية ارخرى.

عقاااد ورش عمااال ودورات تدريبياااة لمعمماااى ماااادة العماااوم فاااي جمياااع المراحااال  .3
التعميميةا لتادريبيم عماى اساتخدام أسااليل تدريساية حديثاة تمكانيم مان إعاداد 

 اعنشطة التعميمية التي تنمى الدافعية لإلنجاز لدييم. 

بي ااااة تعميميااااة تشااااجع التالميااااذ عمااااى التعاااااون والمشاااااركة الىتمااااام بتااااوفير  .4
والتتاعل بين بعييم البعض لمقيام باعنشاطة التعميمياة التاي تسااعدىم عماى 

 نمو الدافعية لإلنجاز لدييم.

 هقرتحات البحث:
ياارى الباحااث أن البحااث العممااى لبااد وأن يقااود إلااى أبحاااث آخاارىا ولااذلك فإنااو يقتاارح 

 إجرار البحوث التالية 
قَّاااوم"  -اعااارض  –شاااارك –زاوج –دراسااة فاعمياااة اساااتخدام إساااتراتيجية "فكاار  .1

عماااااى متليااااارات آخااااارى مثااااال الحاااااس العمماااااىا التتكيااااار البتكاااااارىا الاااااذكار 
 الوجدانىا والحل اإلبداعى لممشكالت. 

قَّااوم" فااى تنميااة  -اعاارض –شااارك –زاوج –دراسااة فاعميااة إسااتراتيجية "فكاار  .2
 من أبعاد الدافعية لإلنجاز. أبعاد آخرى
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دراسااة فاعميااة بعااض المااداخل واعساااليل والسااتراتيجيات ارخاارى فااي تنميااة  .3
 الدافعية لإلنجاز.

قَّاااوم"  -اعااارض  –شاااارك –زاوج –دراسااة فاعمياااة اساااتخدام إساااتراتيجية "فكاار  .4
 في تنمية المتاىيم الكيميا ية والخيال العممى لدى طالل المرحمة الثانوية.

 العزبية واألخنبية:املزاخع 
 المراجع العربية

(  أثر استخدام إستراتيجية التتكير المزدوج في التحصيل 2667إبراىيم أحمد الزضبى  
المباشر والمؤجل في تدريس وحدة التقو لدى طمبة الصف العاشر اعساسىا 
مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية والجتماعية واإلنسانيةا جامعة أم القرىا 

 .96-68(ا ص 1ا العدد  19لسعوديةا المجمد ا

( K.W.L.A (  فعالية استراتيجيتى  2668إبراىيم أحمد عطيةا محمد أحمد صالح  
و فكر. زاوج. شارك( في تدريس الرياييات عمى تنمية التواصل واإلبداع 
الريايى لدى تالميذ المرحمة اإلبتدا يةا مجمة كمية التربيةا جامعة بنياا المجمد 

 .85-56(ا ص 76ا العدد  18

(  أثر تتاعل دافعية اإلنجاز والتلذية المرتدة عمى 2661الجميل محمد عبد السميع  
مستوى اعدار لدى طالبات كمية التربية بالمممكة العربية السعوديةا مجمة كمية 

 .255-219(ا إبريلا ص 99التربية باعزىرا العدد  

لمعمل الفترايى فى تحصيل المتاىيم التيزيا ية (  "أثر استخدام ا2616أمال سعد سيد  
واكتسال ميارات التتكير العميا والدافعية نحو تعمم العموم لدى طالبات الصف 

(ا 6ا العدد  13الثالث اإلعدادى"ا المجمة المصرية لمتربية العمميةا المجمد 
 .46-1نوفمبرا ص 

اإلعدادية في يور ما بعد  (  "منيو مقترح في العموم بالمرحمة2618أمل محمد عمى  
البنا ية لتنمية ميارات عادات العقل ودافعية اإلنجاز لدى التالميذ"ا رسالة 

 دكتوراه ضير منشورةا كمية التربيةا جامعة عين شمس. 

(  استراتيجيات التدريس والتعمما سمسمة المراجع فى 1999جابر عبد الحميد جابر  
 لتكر العربى لمطباعة والنشر.التربية وعمم النتسا القاىرةا دار ا
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(  الذكارات المتعددة  تنمية وتعميقا سمسمة المراجع في التربية وعمم النتس 2663 
 (ا القاىرةا دار التكر العربى لمطباعة والنشر.28 

(  دافعية اإلنسان بين النظريات المبكرة والتجاىات 2664حمدى عمى الترماوى  
 العربى.المعاصرةا القاىرةا دار التكر 

(  "فعالية المدخل اإلنسانى في تدريس الرياييات عمى 2611رشا ىاشم عبد الحميد  
تنمية القوة الريايية والدافعية لإلنجاز لدى تالميذ المرحمة البتدا ية"ا رسالة 

 دكتوراه ضير منشورةا كمية البناتا جامعة عين شمس.

 دنا دار التكر لمنشر والتوزيع.(  التعمم النشطا عمانا اعر 2616رميان مسعد بدوى  

فى تحصيل طالل " شارك-زاوج-فكر"أثر إستراتيجية (  2618ريم سالم مصطتى  
ا مجمة الصف الثاني متوسط لمادة عمم اعحيار وتنمية الميول العممية لدييم

(ا 1ا العدد  15أبحاث كمية التربية اعساسيةا جامعة الموصل بالعراقا المجمد 
 .268-181ص 

ا 2(  سيكموجية التعمم والتعميم "اعسس النظرية والتطبيقية"ا ط2666محمد ممحم   سامى
 عمانا دار العموم لمطباعة والنشر والتوزيع.

(  "فعالية إستراتيجية مقترحة قا مة عمى التعارض المعرفى 2611شامو جابر محمدى  
نجاز في في تصحيح التصورات البديمة وتنمية التتكير التوليدى والدافعية لإل

مادة العموم لتالميذ المرحمة اإلعدادية"ا رسالة دكتزراه ضير منشورةا كمية البناتا 
 جامعة عين شمس.

(  "أثر استخدام نموذج درايتر في تدريس العموم لتنمية 2618شيمار أحمد محمد  
والدافعية لإلنجاز لدى طالبات المرحمة اإلعدادية"ا المجمة  الستقصار العممى

 .211-161(ا مارسا ص 3ا العدد  21المصرية لمتربية العمميةا المجمد 

(  مقياس الدافعية لإلنجازا القاىرةا دار اللريل 2666عبد المطيف محمد خميتة  
 لمطباعة والنشر والتوزيع.

(  عمم النتس المعرفى  قرارات 2665بد ا   عبد المنعم أحمد الدرديرا جابر محمد ع
 وتطبيقات معاصرةا القاىرةا دار عالم الكتل. 
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(  فاعمية الذات وعالقتيا ببعض المتليرات الدافعية لدى 2666عالر محمود الشعراوى  
ا سبتمبرا ص 44طالل المرحمة الثانويةا مجمة كمية التربية بالمنصورةا المجمد 

286-325. 

(  فاعمية استخدام نموذج أبعاد التعمم لمارزانو 2613عبد المجيد الوسيمى  عماد الدين 
في تحصيل العموم وتنمية ميارات التتكير البتكارى ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ 

ا العدد 16الصف اعول اإلعدادىا المجمة المصرية التربية العمميةا المجمد 
 .55-1(ا ينايرا ص 1 

(  المدخل المنظومى في مواجية التحديات 2661الصبور  فاروق فيمىا ومنى عبد 
 التربوية المعاصرة والمستقبميةا القاىرةا دار المعارف.

(  عمم النتس العاما اإلسكندريةا مصرا المكتل الجامعى 2661فوزى محمد جبل  
 الحديث.

نجاز (  فاعمية الذات وعالقتيا بكل من الدافعية لإل2667ليمى بنت عبد ا  المزروع  
والذكار الوجدانى لدى عينة من طالبات جامعة أم القرىا مجمة العموم التربوية 

 .89-67(ا ديسمبرا ص 4ا العدد  8والنتسيةا جامعة البحرينا المجمد 

(  فاعمية الميام الكتابية 2667ليمى عبد ا  حسام الدينا حياة عمى رميان  
التوليدى ودافعية اإلنجاز  المصحوبة بالتقويم الجماعى في تنمية التتكير

وتحصيل التيزيار لدى طالل الصف اعول الثانوىا المجمة المصرية لمتربية 
 .176-121(ا يونيوا ص 2ا العدد  16العمميةا المجمد 

(  فاعمية أساليل التعمم اإللكترونى في تحصيل تالميذ 2669مجدى رجل إسماعيل  
العموما المجمة المصرية لمتربية  الصف السادس البتدا ى ودافعيتيم نحو تعمم

 .71-17(ا مارسا ص 1ا العدد  12العمميةا المجمد 

(  فاعمية استخدام 2619محروس محمودا لميار شعبانا محمود ىاللا وشادية محمد  
شارك( في تدريس تنتيذ منيو رياض اعطتال المطور -زاوج–إستراتيجية  فكر

تال الرويةا المجمة التربوية لكمية عمى تنمية ميارات التواصل الشتوى لدى أط
 . 536-485(ا يوليوا ص 63التربية بسوىاجا العدد  

شارك( والستقصار  –زاوج  –(  فعالية استراتيجيتى  فكر 2665محمد محمود حمادة  
القا مين عمى أسمول التعمم النشط في نوادى الرياييات المدرسية في تنمية 

قمق الرياييات لدى تالميذ المرحمة ميارات التتكير الريايى واختزال 
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اإلعداديةا مجمة دراسات تربوية واجتماعيةا كمية التربيةا جامعة حموانا المجمد 
 .288-231(ا يوليوا ص 3ا العدد  11

(  استراتيجيات معاصرة في التعميم التعاونىا القاىرةا 2666محمد مصطتى الديل  
 عالم الكتل.

(  "أثر التدريس بنموذجى ويتمى لمتعمم البنا ى 2615مندور عبد السالم فتح ا   
( في تنمية الستيعال المتاىيمى 4MATومكارثى لدورة التعمم الطبيعية  

والدافعية نحو تعمم مادة التيزيار لطالل الصف اعول الثانوى بالمممكة العربية 
وا ص (ا ماي3ا العدد  18السعودية"ا المجمة المصرية لمتربية العمميةا المجمد 

57-164 . 

شارك" في -زاوج-(  أثر استخدام إستراتيجية "فكر2665نادية سمعان لطف ا   
التحصيل والتتكير البتكارى ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ الصف الرابع البتدا ى 

(ا 3ا العدد  8المعاقين بصرًياا المجمة المصرية لمتربية العمميةا المجمد 
 .162-113سبتمبرا ص 

(  ميارات التدريس التعالا عمانا اعردنا دار التكر لمنشر 2664قطامى  نايتة 
 والتوزيع.

 (  الدافعية والتعمما القاىرةا مكتبة النيية المصرية.2663نبيل محمد زايد  

 (  دراسات وبحوث في عمم النتس والصحة النتسيةا2667ىشام عبد الرحمن الخولى  
 عة والنشر.اإلسكندريةا دار الوفار لدنيا الطبا

(  "فاعمية طريقة التدريس بحمقة الحوار السقراطى في 2614ىنادى بنت عبد ا  سعود  
تنمية الدافع لإلنجاز والتحصيل الدراسى وبقار أثر التعمم لدى طالبات جامعة أم 

(ا مايوا ص 3ا العدد  17القرى"ا المجمة المصرية لمتربية العمميةا المجمد 
155-183. 
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