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 جامعة عين شمس داباآل كلية
 

 

 ستراتيجيات التعلم الىجدانيةا علًترنامج تدريثي قائم        

طالثات جامعة  يلد يالدافعية العقلية والهناء األكاديم علًوأثره 

 القصيم

  صبرٌن صالح تعلب
  جاهعح المصٗم - ولٗح الذرتٗح -الهساعد س أسذاذ علم الًف

 جاهعح عٗى شهس –ولٗح الذرتٗح  –هدرس علم الًفس الذرتّٕ 

 لصستخالم
 علٔائم لفعالٗح ترًاهج ذدرٗتٖ  هدٕ علٔذِدف الدراسح الحالٗح إلٔ الذعرف 

الداخلٖ  طالذاذٖ، الضت)الذحفٗز  ّالدافعٗح( هذعددج الهداخي – )اًٟذتاٍ إسذراذٗجٗح هزدّجح
( ُّٖ هدرواخ الهذعلم اٟجذهاعٗح ذجًب الجِد، ،الخارجٖ للملق طللملق، الضت

و٠ هى الدافعٗح العملٗح ّالًِاء اٛوادٗهٖ لدٕ  فٖ ذًهٗح "إستراتٌجٌات التعلم الوجدانٌة"
سذهرارٗح الترًاهج تعد هضٖ فذرج زهًٗح اّالذحمق هى ، عًٗح هى طالتاخ لسم علم الًفس

ولٗح الذرتٗح ت( طالتح هى لسم علم الًفس 36ًح لّاهِا  )هًاستح هى اًذِاء الجلساخ. علٔ عٗ
ذم ذمسٗهِى إلٔ هجهّعذٗى فرعٗذٗى إحداُها ذجرٗتٗح  ّاٛخرٓ ضاتطح ،جاهعح المصٗم 

،اسذخدهخ التاحثح همٗاس اسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجداًٗح ( طالتح لوي هجهّعح 06تّالع )
)ذعرٗب التاحثح(،ّهمٗاس الًِاء اٛوادٗهٖ)إعداد التاحثح(،ّهمٗاس الدافعٗح العملٗح )إعداد 
التاحثح(، وذلن أًشطح ّهِام الترًاهج الذدرٗتٖ المائم علٖ اسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجداًٗح 

ّجّد فرّق دالح إحصائٗا  عىًذائج الدراسح أسفرخ  ،ّاسذخدهخ الهًِج شتَ الذجرٗتٖ ّلد
الذجرٗتٗح فٖ ّالضاتطح  الهجهّعذٗى أفرادهذّسطاخ درجاخ  تٗى (0.01عًد هسذّٕ )

أتعاد الدافعٗح العملٗح ّ ،اسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجداًٗح أتعادعلٖ الذطتٗق التعدٕ للترًاهج 
أتعاد ّز العملٔ،الذّجَ ًحّ الذعلم( لهشو٠خ ،الذواهي الهعرفٖ،الذروٗل اٝتداعٖحي ال)

،لٗهح فٖ الهِام الدراسٗحًدهاج )الرضا عى اٟخذٗار اٛوادٗهٔ،اٟ الًِاء اٛوادٗهٖ
ذّصلخ الدراسح إلٖ ّجّد  أٗضاالجاهعح،اٟحذراق الهدرسٖ( لصالح الهجهّعح الذجرٗتٗح.

ذجرٗتٗح فٔ هذّسط فرّق ذاخ دٟلح إحصائٗح تٗى المٗاسٗى المتلٖ ّ التعدٓ للهجهّعح ال
اسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجداًٗح،ّأتعاد الدافعٗح العملٗح،ّأتعاد  أتعاددرجاخ الطالتاخ علٖ 

هذّسط  دالح إحصائٗا تٗىفٖ حٗى لم ذّجد فرّق الًِاء اٛوادٗهٖ لصالح المٗاس التعدٓ. 
علٔ همٗاس  ّالذذتعٔالمٗاسٗٗى التعدٓ  درجاخ طالتاخ الهجهّعح الذجرٗتٗح فٖ

 اٛوادٗهٖ. ءالعملٗح، ّالًِا حالّجداًٗح، ّالدافعٗاسذراذٗجٗاخ الذعلم 

اٛوادٗهٖ،  ءالّجداًٗح، الًِاالذعلم  خالذدرٗتٖ، إسذراذٗجٗاالترًاهج  الكلمات المفتاحية:

 .العملٗح حالدافعٗ
 

دعهها الهادي  علىتتقدم الباحثة بجزٌل الشكر لجاهعة القصٌم ههثلة بعهادة البحث العلهً 
-5342( خالل السنة الجاهعٌة coe-2018-1-14- S-1925)رقم لهذا البحث تحت 
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 هقدهة:
عهلٗح الذعلم هى الهّضّعاخ تالغح اُٛهٗح تالًستح للفرد ّالهجذهع علٖ حد  ذعد 

التاحثّى فٖ دراسذِم لِا إلٖ ها ُّ أتعد هى هجرد التحز فٖ  ٔسّاء،ّهى ثم،  فمد ارذم
هجرٗاذِا، تي ذعداٍ إلٖ اسذخدام اٝسذراذٗجٗاخ ّالطرق ّالذوًٗواخ الذٖ ذٗسر اوذساب 

تِدف ذحسٗى هسذّٕ أداء الط٠ب ، ّرفع ، هًِا ّاٝفادجا، ّذّظٗفِ الهعلّهاخ خ٠لِا،
خاصح  ّأى عهلٗح الذعلم ذحذاج لذطتٗق وافح أشواي اٝسذراذٗجٗاخ تها  وفاءذِم اٛوادٗهٗح،

 )ٟ ٗدع هجاٟ ُٝهاي جاًب هى جّاًب شخصٗح الهذعلم)الهعرفٖ ،ّالّجداًٖ ، ّالهِارٕ
ح تهفردُا همٗاسا للًجاح ،تي ذتٗى أى الًجاح فلم ٗعد الجاًب الهعرفٖ ّالمدرج العملٗ.

اٛوادٗهٖ ٗعذهد علٖ هدٕ وتٗر هى الخصائص اًٝفعالٗح الذٖ أصتحخ أساسا لوي أشواي 
 (. 333 ،3610زعٗر،الذعلم )
علٖ ُذا ذشِد الساحح السٗوّلّجٗح ّالذرتّٗح فٖ اًّٙح الحدٗثح ذحًّٟ فٖ هحّر ّ

هذهث٠ فٖ الذروٗز علٖ وٗفٗح الذعلم ّلٗس ها ٗذعلهَ أّ اُذهاهِا تعهلٗذٖ الذعلٗم ّالذعلم 
ٗوذستَ الهذعلهّى فمط؛ إلٖ جاًب الذًّع فٖ طرق ّأسالٗب ّاسذراذٗجٗاخ الذعلم الذٖ 
ذِدف إلٔ عدم ذجاُي الفرّق الفردٗح تٗى الهذعلهٗى ، ّهحاّلح إٗجاد حلًّٟ جذرٗح 

فعاًٟ ًشطا فٖ العهلٗح الذعلهٗح  لهشو٠خ الذعلم الذٖ ّٗاجًِِّا، ّجعي الطالب عًصراً 
(.وها أصتح هّضّع ذّظٗف ّاسذخدام إسذراذٗجٗاخ الذعلم فٖ 161 ،3612،عتد الحافظ)

،لٗس فمط للًجاح اٛوادٗهٖ،ّلوى أٗضا للًهّ الهًِٖ الِاهح الذعلٗم العالٖ هى الهّضّعاخ 
 (. Jimenez,Javier&Cepero,2018,63)  ّالشخصٖ

سذراذٗجٗاخ هى ّضّح فٖ المّج الذًتّئٗح ٟ  Buston(2016)ًّذٗجح لها أشار لَ

اذجِخ هعظم الدراساخ إلٖ فمد الذحصٗي الدراسٖ،تهخرجاخ العهلٗح الذعلٗهٗح خاصح الذعلم 
سذراذٗجٗاخ الذعلم عًد ط٠ب الجاهعح ّالًجاح اتٗى اسذخدام  دراسح الع٠لح اٟرذتاطٗح

فٖ الًهّ  هِهحاٛوادٗهٖ،ّلوًِا  لم ذِذم  تدراسذِا فٖ ع٠لذِا تهذغٗراخ غٗر أوادٗهٗح 

 In Jimenez,etّالذفوٗر)ّالهثاترج ،اٝجذهاعٖ ّالهًِٖ هثي الرضا عى الحٗاج،
al.,2018,64i لتاحثٗى أهثايل العدٗدج شاراخاٝ(.علٖ الرغم هىZare-ee(2010) أى ،هى

ًفعاٟخ فٖ السٗالاخ الذرتّٗح الرسهٗح ٗعّد ًٟشاط العهلٗاخ الهعرفٗح ،ّالمدرج علٖ ضتط ا

 In Jimenez et) )إٔ أًِا ذحذاج لذدرٗب ّهراى(سذراذٗجٗح لهِام الذعلمإلٖ الطتٗعح اٟ
al.,2018,64.) 

ؤخّذج هى "الهًحٖ الثمافٖ ّفٖ سٗاق الطتٗعح الهّلفٗح ّاٝسذراذٗجٗح لهِام الذعلم اله

ذلمائٗا، فإى إسذراذٗجٗاخ الذعلم ٟ ذحدز  "،Socio –Cultural Approachاٝجذهاعٖ

 علٔالمائهح الذرتّٗح  فإى ذّجَ تًاء التراهج ثم، الذدرٗب، ّهىذؤذٖ هى خ٠ي  ّلوًِا
ٗهدًا تسٗاق هثالٖ لذشجٗع ُذٍ اٝسذراذٗجٗاخ فٖ السٗاق  تؤًّاعِا إسذراذٗجٗاخ الذعلم

خاصح ّأى الحاجح للتراهج الذدرٗتٗح فٖ  (.Jimenez et al.,2018,65)الجاهعٖ الذرتّٕ 

الّسط الذرتّٕ ذزداد تستب اٝزدٗاد الهطرد فٖ أعداد الط٠ب ،ّاتذعاد هحذّٕ الهمرراخ 
،ّارذتاطَ تجّاًب هعرفٗح تحذَ ، هها أسِم فٖ اًٝساًٖ ّ الدراسٗح عى الجاًب الرّحٖ

 (.3612،107حّاس،ًّعٗح الهخرج الذرتّٕ ّعدم هطاتمذَ لُٜداف الهخطط لِا )

جاًب  عهلٗح الذعلم ضرّرج ذعزٗز إلٔذشٗر الذّجِاخ الحدٗثح فٖ التراهج الذرتّٗح ّ
اسذخدام  علٔ درٗبالهذعلهٗى، ّٗعد الذالًهّ اٝجذهاعٖ ّالّجداًٖ لدٕ جًب هع ذعزٗز  إلٔ

ّسٗلح هِهح لذلتٗح  Affective learning strategies اٝسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح فٖ الذعلم
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ُٛهٗذِا ّالهِام اٛوادٗهٗح ّذطّٗرُا  علٔآثار إٗجاتٗح وتٗرج  ا هىلُِذا الغرض لها 

 (.Jimenez et al.,2018,108)العهلٗح 

،هى أى  Lopez,Peleato,Almerich&Iranzo,(2015,3)ّّفما لها أشار لَ

 العاطفٗح ّها ذذضهًَ هى هوًّاخ ّجداًٗح ذشهي الحالح سذراذٗجٗاخ الّجداًٗحاٟ
لهّلف  ذهثي إدارج أفضيّرفع هسذّٕ الذروٗز ّاًٝذتاٍ،  ، ّالسٗطرج علٔ الملق،ّاًٝفعالٗح

حز عى الذعلم ّالتٗئح الصفٗح عى غٗرُا هى اٝسذراذٗجٗاخ الذعلٗهٗح )إسذراذٗجٗاخ الت
ّإسذراذٗجٗاخ ها ّراء الهعرفح (  ،الهعلّهاخ الذحفٗزٗح ، ّاسذراذٗجٗاخ هعالجح الهعلّهاخ

للحصّي علٔ هخرجاخ ذعلم علٔ درجح عالٗح هى الوفاءج ّالذٖ ٗشعر هعِا الهذعلم  ّّسٗلح
ٟتد هى ّضعِا لذا  ،غٗرُا هى إسذراذٗجٗاخأوثر هى هع هِام الذعلم ًسجام تالرضٔ ّاٝ

 لِا تدرجح أوتر. اًٟذتاٍفٖ اٝعذتار،ّذّجَٗ 
، تضرّرج ذفعٗي اسذخدام ُذا الًّع هى Lopez et al., (2015,3)ّذّصٖ دراسح 

عى  جالهعاصرج، ّالخرّاٝسذراذٗجٗاخ هع ط٠ب الجاهعح هى أجي هساٗرج الذطّراخ 
لٗصتح الط٠ب أوثر ذفاع٠  الذراز الًفسٖ الهذعلق تذّظٗفِا حالذملٗدٕ، ّهّاوتالًهط 

 ذلعب دّراً أًِا  علٔ ،Coulombe (2001)وها أود  .الذعلمّحهاسا ّاًسجاها فٖ هّالف 

ذم اسذغ٠لِا تالشوي ها  اّالدافعٗح، إذفٖ إذهام عهلٗح الذعلم تفعي عاهلٖ اًٝذتاٍ  فعاًٟ 
ذسهح تهرالتح اٛحاسٗس ّ جٗد،الهطلّب تحٗز ذضهى للفرد أداء ّظائفَ الذعلٗهٗح تشوي 

لِا، أجّاء ًفسٗح أوثر ه٠ئهح  الذعلم، ّخلقّالهشاعر الخاصح تالط٠ب أثًاء عهلٗح 
فٖ ) ادافعٗذِم ذجاُِ الهِام، ّهدٕأداء  الهذعلهٗى أثًاء هسذّٕ إًذتاٍ علٔ ّالذعرف

 (.16، 3613،يهًذصر، إسهاعٗ

ذإدٕ دّرا  الّجداًٗحاٟسذراذٗجٗاخ أى  علٔ(، 162 ،3612(ّأود عتد الحافظ 

ُّـٖ ذّجـَ  ّالـذعلم،الذعلٗم الذعاهـي هـع الحاٟخ اًٝفعالٗح الهرذتطح تعهلٗاخ  هِها فٖ
تدرجـح عالٗــح ًحــّ الــذحوم فٖ الّجــداى ّالدافعٗــح، ّوي هًِها ٗإثر علٔ أداء الفرد 

ًظاهًا الذعلٗهٖ  ءأتًاالّٗم لٗس ُم  بهتاشرج، فط٠أثًاء الذعلم تصّرج هتاشـرج ّغـٗر 
ٗعاًّى هى العزلح  ىالهِام، اللذٗ اٝلوذرًّٖ، هذعددٕأًِم ط٠ب الذّاصي ي الهعرّفٗى، ت

 .الّجداًٗح ّالفورٗح

% هى ط٠ب الصفّف اّٛلٖ ٟ ٗذّاصلّى 22أى  ،Mclnnis(2003)مد ّجدف

ّذحسًَٗ  ذغٗٗرٍتصّرج دالح هع ط٠ب الحرم الجاهعٖ.ُّذا السٗاق ٗهوى أى ذسِم فٖ 
هى  ذلن الذحسٗى الذٕ  عجزخ عًَ الجاهعح علٖ الرغم إسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجداًٗح.

لهّارد ُائلح لذطّٗر الهمرراخ إلوذرًّٗاً،ًّّاذج الذعلم الهعرفٗح ّالذًُٗح  ُا اسذثهار
لطرق ّأسالٗب الذعلٗم لسًّاخ عدٗدج،إٟ أًِا لم  روٗزج،ّلٗاس المدراخ العملٗح تاعذتارُا 

ُذهام ّالرعاٗح الوافٗح للجّاًب الّجداًٗح للذعلم،ّذحدٗد لٗهح الذعلم عطٖ اٟذ
الّجداًٖ،ًّّاذج الذدرٗس تالطرق الّجداًٗح ّالذٖ ٗهوى أى ذعطًٗا ًظرج ثالتح علٖ اٙثار 
العهلٗح الهذّلعح لِا هثي رفع هسذّٕ التمظح الذًُٗح الذؤهلٗح،ّالذّجِاخ الدافعٗح ،ّالسٗطرج 

 (.In Ziaian,Tahereh, Sawyer &Evans,,2015,2176، ّالًِاء الذاذٖ) اًٝفعالٗح

 Jimenezاٝشاراخ الّاضحح فٖ الذراز الًفسٖ ّالذرتّٕ هثي  ًُّان العدٗد هى
et al., (2018,108) ،هجهّعح هى الطرق )تاعذتارُا اسذراذٗجٗاخ الذعلم  حّي ارذتاط
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للذعلم، تدرجح عالٗح تصّرج إٗجاتٗح تالدافعٗح  (الهذطّرج الذٖ ذِدف للذعاهي هع هِام الذعلم
 ثم اٛداء الذعلٗهٖ إذا ها ذهخ اٝسذفادج هًَ هى خ٠ي ذفعٗلِا. ىّه

إتراز الدّر اٝٗجاتٖ إلٖ  Mental Motivationالدافعٗح العملٗح  ّذإدٕ

ي للهذعلم،ّاٝعذهاد علٖ الًفس فٖ إًجاز الهِام،ّاًٝذتاٍ ّالذروٗز عًد أداء الهِام،ّح
لدٕ الط٠ب ٟ تد أى ٗمّم الهعلم ُذا الًّع هى الدّافع الهشو٠خ تطرق هخذلفح.ّٝثارج 

تذّفٗر جّ اجذهاعٖ  آهى ،ّإشاعح السرّر ّالتِجح فٖ التٗئح الصفٗح ،ّذتادي الختراخ تٗى 
"ُّذاها ٗحدز فٖ الط٠ب هى خ٠ي فرق العهي،ّذمدٗم الهّضّعاخ فٖ صّرج هشو٠خ

أى الط٠ب ذّٕ الدافعٗح الهرذفعح ٗغلب علِٗم اًٝذتاٍ ّالذروٗز ٖ".وها طٗاخ الذدخي الحال
.هها ٗإود علٖ الهّضّع ،ّإعطاء هعًٖ لها ٗذعلهًَّ تدٟ هى الهعرفح السطحٗح للهّضّع 

فٖ هًظّهح الدّافع  الهِهحأحد الجّاًب  الدافعٗح العملٗحأُهٗح الذطرق لِا ّذًهٗذِا.ف
فٖ ًجاح اٛفراد ّذمدهِم داخي الهإسساخ الذعلٗهٗح  حّٗٗاً  ذإدٕ دّراً ّ ،اًٝساًٗح
فٖ اٛدتٗاخ الًفسٗح الهعاصرج،ّذشٗر للرغتح المّٗح  ذعذتر هى الهفاُٗم الحدٗثح،ّّخارجِا

، 3612عتد الفذاح، فٖ اًٝخراط فٖ عهلٗح الذفوٗر،ّاٝسذعداد ٛداء هِام الذعلم)
 لوافٗح هى لتي التاحثٗى الًفسٗٗى ّالذرتّٗٗى.(.ّهع ذلن لم ذحظ تاُٝذهام ّالرعاٗح ا106

وها أى ذًهٗح الدافعٗح العملٗح لدٕ الط٠ب ٗهوى أى ٗساعدُم علٖ اٟسذهذاع أثًاء 
أداء الهِام،ّاًٝذتاٍ ّالذروٗز العالٖ،ّذوّٗى هفِّم ذاخ إٗجاتٖ،ّالمدرج علٖ حي 

ائق ّصعّتاخ ذحّي دّى الهشو٠خ تطرق جدٗدج.ّلوى التٗئح الذعلٗهٗح ذعاًٖ هى ّجّد عّ
اسذثارج الدافعٗح العملٗح لدٕ الط٠ب هثي اسذخدام اٛسالٗب الذملٗدٗح فٖ الذدرٗس،ّالذصار 

(.هى ًُا ظِرخ الحاجح إلٖ 3612،319الذعلم علٖ أًشطح ّأسالٗب عمٗهح )الغّي،هحهد،

اًٗح ذدرٗب الط٠ب علٖ إسذراذٗجٗاخ ّطرق ذعلم حدٗثح ُّٖ اسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجد
 وإسذراذٗجٗح هزدّجح ذشهي اًٟذتاٍ ّالدافعٗح.

 beingذروٗز التحّز فٖ اٛدتٗاخ الًفسٗح هًصتاً علٖ دراسح الًِاء العام ّلد واى 

general well-  وها ًٗعوس فٖ هإشراخ أساسٗح شاع اسذخداهِا فٖ دراسذَ ُّٖ )ذمدٗر

لدراسذِا فٖ السٗالاخ الذرتّٗح   ُذهام الوافٖالذاخ، ّالضغّط،ّلٗهح الهدرسح(،ّلم ّٗجَ اٟ

 In) وسٗاق خاص ٗعوس هفِّم الًِاء اٛوادٗهٖ الهرذتط تالتٗئح الصفٗح
Tuominin,Salmela-Aro,&Niemivirta.,2012,292) َٗعلٔ الرغم هها أشار إل.)

Mac-Ikemenjima(2015)  هى أى اٟعذراف الحاسم تمٗهح الشعّر تالًِاء تٗى الط٠ب ،

 .(In Eybers,2018,252) هّضّع الًِاء فٖ إٔ هواىُّ هفذاح فِم 

ًُان إشاراخ صرٗحح ّضهًٗح للدّرالِام الذٕ ذلعتَ الجّاًب الّجداًٗح فٖ الًِاء ّ
أى الٗمظح  إلٔالذٖ ذّصلخ  Ziaian et al., (2015) هثي دراسح العام ّالًِاء الًّعٖ

حفز الًِاء  علٔذذّسط أثر الّعٖ تالهجاي الّجداًٖ للذعلم  الذؤهلٗح الذًُٗح

هى ُذا إشارج ضهًٗح للدّر الهذّلع  . ّفٖللط٠ب Academic well-beingاٛوادٗهٖ

 Ziaian et)اٛوادٗهٖ الًِاء  علٔاٝسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح فٖ السٗاق الذعلٗهٖ  ذّظٗف
al.,2015,2180.) 

 أساسٗا للضغّط الًفسىح هصدراً أصتحخ أى الحٗاج العصرٗح توي هسذحدثاذِا وها 
 ،ّاذزاًِم الًفسٔ،لوي فئاخ الهجذهع،ففمد وثٗر هى الًاس فٖ طٗاذِا سعادذِم  ّالذحدٗاخ

تتز الطهؤًًٗح ِم ّأصاتِم الٗؤس ّاٝحتاط ّالذشاإم،ّهى ثم أصتحخ الحاجح هاسح لذحصًٗ
المادرج  سهاخ الشخصٗح الفعالحالمدراخ ّال ّإوساتِمًفّسِم فٖ  ّاٛهي ّالذفاإي ّالرضا

علٔ هّاجِح الذحدٗاخ ّاٛزهاخ ّالضغّط علٔ وافح الهسذّٗاخ .هها ٗذطلب هًا وآتاء 
ًِذم تالدراسح الهوثفح الجادج  ّأعضاء ُٗئح ذدرٗس تهخذلف ذخصصاذًا تولٗاخ الذرتٗح أى
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ط٠ب لٗب اله٠ئهح خاصح عًد ط٠تًا)ُا ّذًهٗذِا تاٛسا،ّذعزٗز لهثي ُذٍ السهاخ 
هها  (الذّاصي اٝلوذرًّٖ ،هذعددٕ الهِام،اللذٗى ٗعاًّى هى العزلح الّجداًٗح ّالفورٗح

 .(3613،18)خرًّب، سٗوّى لَ هردّد عظٗم اٟثر هسذمت٠

ّٗساعد الًِاء الط٠تٔ علٖ دفع اًدهاج ّذعلم الط٠ب أوادٗهٗا فٖ سٗالاخ 
التحّز الهسذمتلٗح أى ذِذم تفحص السٗالاخ الذرتّٗح للًِاء  علٔٗجب  االذحصٗي، لذ

ذخذتر العهلٗاخ  ىالهعرفٗح، ّأّارذتاطاذَ الههوًح تعهلٗاخ الذعلم الهعرفٗح ّغٗر 
 تالهدارس. إذ Student well-beingالط٠ب ّٕاٝجراءاخ الذٖ رتها ذٗسر ّذحفز الًِاء 

خ عى اٟسذراذٗجٗاخ ّالهساراخ الهًاستح أى فحص الذّجِاخ الهخذلفح رتها ٗهدًا تهعلّها

 (Phan, Ngu, Alrashidi,2016,99) لذٗسٗر الًِاء الط٠تٖ

ضوء  الهداخل فًبناء برناهج تدرٌبً هتعدد  إلى وهن ثم تسعً الدراسة الحالٌة
 الدافعٌة(واستراتٌجٌات  اإلنتباه،إستراتٌجٌات )الهزدوجة أستراتٌجٌات التعلم الوجدانٌة 

التً توجد هؤشرات تؤٌد ارتباطها )العقلٌة الدافعٌة بعض أبعاد  علىودراسة أثره 
 والهناء األكادٌهً. بإستراتٌجٌات التعلم الوجدانٌة(

 -الدراسة: هشكلة 
 هنها: الهؤشراتالعدٌد هن نبعت هشكلة الدراسة هن 

 علٔضرّرج ذحرن الذعلم الّجداًٖ هى ّضعَ  إلٔذشٗر اٛدتٗاخ الًفسٗح الهعاصرج   -
 دّر طرق علّّٔضع أوثر ترّزا هى خ٠ي الذروٗز  حهواً إلُٔاهش الذعلٗم 
العالٖ هخرجاخ الذعلم الهعرفٗح فٖ إطار الذعلٗم  علٔالذعلم الّجداًٖ  ّإسذراذٗجٗاخ

(Susan& Philips 2009,13.) 

فٖ عهلٗح رّرج ذفعٗي اسذخدام اٟسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح ض علٔوها أى ًُان ذؤوٗدا   -
ّاٟسذدٟي الفِم ّالذحلٗي  فٖ العهلٗح الذعلٗهٗح هثي هِهحرذتاطِا تهذغٗراخ الذعلم ٟ

لط٠ب فرصح للهشاروح ا ّهًح، وهإشراخ للدافعٗح العملٗح هى ّجِح ًظر التاحثح()
هى أجي هساٗرج الذطّراخ )وهإشراخ للًِاء اٛوادٗهٖ(  تفاعلٗح فٖ عهلٗح الذعلم

 (. 101، 3612،عتد الحافظ،)الهعاصرج 
اُذهام التاحثٗى فٖ الدراساخ الحدٗثح تاٟسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح فٖ الذعلم ّذّجَ  -

ّذّظٗفِا ّاٝسذفادج هًِا ،لها لِا هى آثار هتاشرج علٔ اٛداء فٖ الهِام اٛوادٗهٗح 
دٓ الهذعلم؛ ّآثار غٗر هتاشرج علٖ الشخصٗح ووي ، ًّذٗجح لذلن فمد اذجِخ ّذطّٗرُا ل

سذخداهِا لٗس فمط لذعزٗز عهلٗح الذعلم؛ ّلوى أٗضاً لذعزٗز هعظم التراهج الذرتّٗح ٟ
الًهّ اٟجذهاعٖ ّالّجداًٖ لدٓ الهذعلهٗى.تعدها واى ذروٗز التاحثٗى فٖ الدراساخ ذاخ 

ّها ّراء هعرفٗح( ،أّ ذًاّي  –اخ الذعلم اٛخرٕ )هعرفٗح الصلح  علٔ دراسح اسذراذٗجٗ
دافعٗح( دّى ذًاّلِا الأّ  –ًذتاٍ )إسذراذٗجٗاخ اٝأحد أًّاع اٝسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح 

 (.3612،111عتد الحافظ،هجذهعَ)

أى إدران الط٠ب ًٛفسِم  ،هىNiemivirta(2009,2012)لَ أشاروذلن ًذٗجح لها  -

ّختراذِم اٛوادٗهٗح ذإثر علٖ ًُائِم اٛوادٗهٖ  ذعلم اٝجذهاعٗح()صّرج الهوهذعلهٗى

 In)ّهى ثم ٗذم ذحدٗد هعًٖ الًِاء اٛوادٗهٖ فٖ ضّء ع٠لذَ تالسٗاق الذعلٗهٖ
Obergriesser& Stoeger,2016,11)للعهلٗح هِها  ار.ّٗعذترالًِاء اٛوادٗهٖ هإش

، ّلوى ًُان صعّتح فٖ اٟذفاق ٗرج ُذهام هذزاٗد فٖ اًّٙح اٛخاالذعلٗهٗح،ّلد حظٖ ت



 (2019ديسمثر  –عدد أكتىتر )    47 المجلد -حىليات آداب عين شمس 
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لًِاء اهإشراخ لذا فمد ذم اٟسذًاد فٖ تداٗح اٛهر لحّي ذعرٗف أّ لٗاس الًِاء اٛوادٗهٖ،
شاع ّالذٖ هثي ذمدٗر الذاخ ،ّلٗهح الهدرسح،ّالضغّط  "ٗجاتٗحاٝسلتٗح ّ"الالعام 

 &Obergriesser)اسذخداهِا فٖ اٛدتٗاخ وهإشراخ للًِاء اٛوادٗهٖ 
Stoeger,2016,18). 

وؤحد أتعاد الدافعٗح )ًحّالذعلم الدافعٗح  ذّجِاخالأى  إلٔذشٗر الًظرٗاخ الدافعٗح وها  
 ّالذّلعاخ، ّالعّاهي تالمٗم،ذذؤثر  Learning Motivation Oreintationالعملٗح( 

فٗح، الهعرالذّافق الدًٗاهٖ فٖ العهلٗاخ  إلٔالّجداًٗح )وها أى الحاٟخ الّجداًٗح ذإدٕ 

 (.(Buratin,Khampirat,Leva &Rudzinsks,2015,7 السلّن علٔذإثر  ّتالذالٖ
ّجِخ الع٠لح تٗى ذّجِاخ الذعلم الداخلٗح ّالخارجٗح ّالحاٟخ الّجداًٗح ًحّ وها  -

 (Jimenez et al.,2018,67) هخرجاخ عهلٗح الذعلٗم ّالذعلم لذحسًِٗا

 االهعرفٖ، ههالذعلم الّجداًٖ أوتر هعزز للذعلم طرق أثتذخ الدراساخ ذاخ الصلح أى  -
ضرّرج إدراجَ فٖ هحذّٕ الهمرراخ  علٔظِّر دعّاخ هى الهذخصصٗى  إلٔأدٕ 

 .(3612،106،ظِرخ الحاجح لذطتٗق إسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجداًٖ)حّاس الدراسٗح، ثم
الذٖ ذحدد هعالم  للفرد، ُّّٖأساسٗا فٖ التًاء الًفسٖ  هِهاًفعاٟخ ذشوي جزءا ّأى اٟ -

ّطالاذَ، هسذّٕ لدراذَ  دها، ّذحدٗالذفوٗر ّالذّجَ ًحّ ُدف  علّٔلدرذَ ذَ شخصٗ
 (331، 3610زعٗر، ) حٗاذًَهط الذٕ ٗسٗرعلَٗ  بّاٛسلّ

وٗفٗح ذّظٗف  علٔتضرّرج ذدرٗب الهعلهٗى ( 3610،678)زعٗر أّصخ دراسح ّ -

خاصح  حي الهشو٠خ الذعلٗهٗح ّتًاء شخصٗاذِم. علًٔفعالٖ لهساعدج الط٠ب الجاًب اٟ
إهداد ط٠تَ تهصادر الوفاءج اٛوادٗهٗح ت  علٖ لدرذَذذّلف فعالٗح إٔ ًظام ذرتّٕ ّأى 

ّغٗر اٛوادٗهٗح ذاخ الصلح هثي دعم الًِاء العام ،ّالدافعٗح للذعلم،ّحفز وي طالب تغض 
 .ٗاخ الذعلم فٖ الّسط الذرتّٕجذهاعٗح هى خ٠ي ذّظٗف إسذراذٗجالًظر عى خلفٗذَ اٟ

افذراض هإداٍ أى جهٗع اٛفراد  إلٔالدافعٗح العملٗح  ذسذًد ،De bono (2010) لـفما ّّ -

ّلذا ٗجب ذحفٗز المدراخ الواهًح  سذثارج دّافعِم الهرذتطح تالًشاط العملٖ،لدِٗم الماتلٗح ٟ
ّفٖ ُذا إشارج  (.3612،133فٖ عتد الفذاح،)اٛلصٖ لدٕ اًٝساى وٖ ٗسذخدهِا تحدُا 

ضهًٗح للدّر الذٕ ذلعتَ اٝسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح فٖ ذفعٗي الذحفٗز الذاذٖ للمدراخ 
 .ّالدّافع تفعي اسذراذٗجٗاخ اًٝذتاٍ ّالدافعٗح

ّجّد ع٠لح دالح تٗى الّعٖ تاًٟفعاٟخ  (، إل3610،664ٔ)زعٗر ّذّصلخ دراسح  -

الّجداى ٗشوي جزءا هِها ّأساسٗا فٖ التًاء الًفسٖ  ىالهشو٠خ، ّأحي  علّٔالمدرج 
ها، الذفوٗر ّالذّجَ ًحّ ُدف  علٔ َشخصٗذَ، ّلدرذالهحدد لهعالم  ّلًٞساى، ُّ

هى أى اٝذزاى  Tueker,2000ُّذا ذؤوٗد لها أشار إلَٗ  هسذّٕ لدراذَ ّطالاذَ. ّذحدٗد

ُذا  ٖ(. ّف(In Fehmi&Demirtas,2015,17) اًٝفعالٖ ُّ الذٕ ٗحدد لدراخ الفرد

 إشارج ضهًٗح لدّر اٝسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح فٖ الدافعٗح العملٗح.

ّجّد ع٠لح تٗى دافعٗح  ، إلٔWidlnd, Tuominen&Korhonen (2018,9)أشار  -

هى خ٠ي ها ذم اسذعراضَ فٖ اٛدتٗاخ  School well-beingاًٝجاز ّالًِاء الهدرسٖ 

ذاخ الصلح حّي ترّف٠ٗخ الط٠ب الهراُمٗى فٖ دافعٗح اًٝجاز ّالًِاء الهدرسٖ ّفما 

ّالذٖ ذذهثي فٗها  a person-centered approachالشخص  علٔللهًحٖ الهرذوز 

 ٗلٖ:
ذاخ  رّخارجٗح، ذمدٗداخلٗح  خهدرسٖ، هشو٠ّٗجد ط٠ب ذّٕ ًُاء سالب )احذراق  -1

 هًخفض( ّهع ذلن هسذّٓ الدافعٗح الدراسٗح هرذفع.
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أى الط٠ب الهدفّعٗى الهلذزهٗٗى ّالهمدرٗٗى للعهي  إلٔوها ّجدخ ًذائج هشاتِح ذشٗر  -3
الهدرسٖ ُم فٖ ًفس الّلخ هإُلٗى لٞضطراب الّجداًٖ ّاٝرُاق. ّفٖ دراساخ 

ا هشاعر الذشاإّم أخرٕ ّجد أى الط٠ب هرذفعٖ الدافعٗح ّهرذفعٖ الذحصٗي ٗخترّ
 .(Widlnd et al.,2018) ّعدم الوفاءج

 فً السؤال الرئٌسً التالً:  الدراسةوفً ضوء هذه الهؤشرات تتحدد هشكلة 
تشمِٗا )إسذراذٗجٗاخ  إسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجداًٗح علٔذدرٗتٖ لائم  فعالٗح ترًاهجها هدٕ 
الدافعٗح العملٗح للطالتاخ ّشعّرُى تالًِاء فٖ ذًهٗح  الدافعٗح(اسذراذٗجٗاخ ّ –اًٝذتاٍ 

 اٛوادٗهٖ؟
 وٌتفرع هنه األسئلة البحثٌة التالٌة.

العملٗح ُي ّٗجد ذؤثٗر إٗجاتٖ داي للترًاهج الذدرٗتٖ فٖ ذًهٗح تعض أتعاد الدافعٗح  .1
اٝتداعٖ  يالعملٖ، الح زالهعرفٖ، الذروٗ يالذعلم، الذواه)الذّجَ ًحّ  للطالتاخ
 (؟للهشو٠خ

ي ّٗجد ذؤثٗر إٗجاتٖ داي للترًاهج الذدرٗتٖ فٖ ذًهٗح الًِاء اٛوادٗهٖ للطالتاخ وها ُ .3
عى  االدراسٗح، الرضفٖ الهِام  جالهدرسٖ، اًٟدها الجاهعح، اٟحذراقظِر فٖ )لٗهح ٗ

 (؟اٟخذٗار اٛوادٗهٖ
ّالًِاء ُي ذسذهر ًّاذج الترًاهج هّضع اُٝذهام الحالٖ فٖ ذًهٗح الدافعٗح العملٗح  .0

 اٛوادٗهٖ تعد هرّر شِرٗى هى ذطتٗق المٗاس التعدٕ؟

  سعت الدراسة الحإلىة إلى -الدراسة: أهداف 
 –اًٝذتاٍ )هزدّجح إسذراذٗجٗح  علٔفعالٗح الترًاهج الذدرٗتٖ المائم  علٔالذعرف 

للملق، الخارجٖ  طللملق، الضتالداخلٖ  طالذاذٖ، الضتالذحفٗز )الهداخي هذعددج  ّالدافعٗح(
لذًهٗح وي هى  ُّٖ إسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجداًٗحالهذعلم اٟجذهاعٗح(  خالجِد، هدروا بذجً

الذرتٗح،  الًفس، تولٗحالدافعٗح العملٗح ّالًِاء اٛوادٗهٖ لدٕ عًٗح هى طالتاخ لسم علم 
هى إسذهرارٗح الترًاهج تعد هضٖ فذرج زهًٗح هًاستح هى اًذِاء  المصٗم، ّالذحمق حجاهع

 الجلساخ.

 -الدراسة: أههٌة 
 الهستوي النظري  علىأوالً: األههٌة 

ذعذتر الدراسح الحالٗح إسذجاتح للذّجِاخ الحدٗثح فٖ التراهج الذرتّٗح الذٖ اذجِخ فٖ  -
ذعزٗز الًهّ اٝجذهاعٖ ّالّجداًٖ  إلٔها ُّ أتعد هى ذعزٗز الذعلم  إلٔاًّٙح الحالٗح 

إسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجداًٗح إسذجاتح لهثي ُذا الذّجَ الحدٗز، لها لِا هى  دهعا، ّذع
الذّجَ الدافعٖ ًحّ  علٔأٗضا  ىالذعلٗهٗح، ّلوهعدي الوفاءج  علٔأثر تالغ لٗس فمط 

 الحٗاج الًفسٗح. جالذعلم، ّجّد
ا هى اسذخداهِا لٞسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح فٖ الذعلم وها ذسذهد الدراسح الحالٗح أُهٗذِر -

 –اًٝذتاٍ  )إسذراذٗجٗاخهزدّج هذعدد الهداخي تشمِٗا الهعرفٖ ّالدافعٖ وهدخي 
ٗذم ذًاّلِا  الًفسٗح، ّلمإسذراذٗجٗاخ الدافعٗح( ّالذٖ لم ذًي اُٝذهام الوافٖ فٖ اٛدتٗاخ 

 هجذهعح تي درسخ تشوي هًفصي.
الساحح السٗوّلّجٗح ُّٖ  علٔوها ذسذهد أُهٗذِا هى حداثح الهفاُٗم الذٖ ذًاّلذِا  -

أّ وها )اٛوادٗهٖ  (، ّالًِاء)وإهذداد لهفِّم الًزعح ًحّ الذفوٗر الًالد الدافعٗح العملٗح
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الهدرسٖ( ُّّ اهذداد لهفِّم الًِاء  ءالط٠تٖ، الًِاالًِاء ٗطلق علَٗ هى هسهٗاخ 
 .ٖالذاذٖ أّ الًفس

وها أًِا اسذجاتح للذطّراخ الذٖ حدثخ فٖ اًّٙح اٛخٗرج فٖ هجاي علم الًفس اٝٗجاتٖ  -
إزدٗاد اُٝذهام  إلٔأدخ  ّٖاٝهترٗمٖ، الذالهسذّٕ الًظرٕ  علٔالًهّ الحادثح  ّحروح

، ّالذّجِاخ ، ّالذّافق الفردٕٔالهّجَ للهحدداخ الشخصٗح ّالتٗئٗح للًِاء الًفس

 (Korhonen,2016,4) .الذعلمالدافعٗح ًحّ 

 الهستوي التطبٌقً: علىاألههٌة  ثانٌا:
ذذجلٖ اُٛهٗح الذطتٗمٗح فٖ إهداد الهوذتح العرتٗح تهماٗٗس ذذهذع تخصائص سٗوّهذرٗح  -

الساحح السٗوّلّجٗح هثي همٗاس  علٔجٗدج لتعض التًٖ الًفسٗح حدٗثح العِد 
 الًِاء اٛوادٗهٖ. سالعملٗح، ّهمٗاالدافعٗح  سالّجداًٗح، ّهمٗاإسذراذٗجٗاخ الذعلم 

إسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجداًٗح ّاخذتار فعالٗذِا  إلٔفذح الهجاي للتراهج الذرتّٗح الهسذًدج  -
 العهلٗح الذعلٗهٗح. علٔفٖ ذًهٗح الهذغٗراخ الًفسٗح ذاخ الذؤثٗر الهتاشر ّغٗر الهتاشر 

العملٗح، ِٗدف إلٔ ذًهٗح الدافعٗح  ذدرٗتٖذصهٗم ّذطتٗق ترًاهج أى تاٝضافح إلٔ  -
ٗعد ًّعاً هى الذدخي الهتور للذخلص هى تعض  الدراسح،اٛوادٗهٖ لدٓ عًٗح  ّالًِاء

 رتالضجر، ّالملق، ّالهشاعالذعلٗهٗح هى شعّر  حالصفٗح، ّالعهلٗهشو٠خ التٗئح 
ذعلٗهٗح، سسح الشعّر تمٗهح الجاهعح وهإ ماًٛذتاٍ، ّعدذروٗز  مالذعلم، ّعدالسلتٗح ذجاٍ 

 ٗصاحتِا هى هعالجح سطحٗح للهِام، ّضعف الوفاءج اٛوادٗهٗح. اّه
 تها ٗضهىإعادج ُٗولح التراهج الذرتّٗح ٗهوى اٟسذفادج هى ًذائج ذلن الدراسح فٖ وها  -

 أى ذضع ُذٍ التراهج فٖ ًحستاًِا دّر الّجداى فٖ الجاًب الهعرفٖ ّالعهلٗاخ العملٗح،
ّالتٗئح  هى اًٝفعاٟخ السلتٗح الهرذتطح تالعهلٗح الذعلٗهٗح عاهح،ّاٛثر التالغ للذخلص 

 الصفٗح خاصح.

 هصطلحات الدراسة:
 Affective Strategies of أوال: استراتٌجٌات التعلم الوجدانٌة:

Learning   
تؤًِا ًّع هى اٝسذراذٗجٗاخ ذّظف  فٖ الذعلم سذراذٗجٗاخ الّجداًٗحذعرف اٟ

ّذّجَٗ اٛتعاد الّجداًٗح الدافعٗح تصفح  لهعرفٖ تصفح عاهح،لضتط الجِد ها ّراء ا
  (Jimenez et al.,2018,67) .خاصح

الذعلم إها  أثًاء عهلٗاخلذحوم فٖ اًٟفعاٟخ لأّ أًِا آلٗاخ هّجِح ٗسذخدهِا الطالب 
 ،ذعلمدعم الاعر الـذٖ ذأّ لذّلٗد الهش م،تالسعٖ للحد هى الذؤثٗر الّجداًٖ علٔ عهلٗح الذعل

فٖ اًٟفعاٟخ ّالدافعٗح  تِـدف الـذحوم الذعلمالهحافظح علٔ الذروٗـز ّاُٟذهام أثًاء أّ 
(White,1993,43). ّ همٗاس اسذراذٗجٗاخ أتعاد  علٔدرجاخ الطالتاخ تإجرائٗاً ذذحدد

 .(التاحثح ، ذعرٗبGallego & Yaniz ,2014 إعداد)ح الّجداًٗذعلم ال

 
 : خهسة أبعاد هحددة هًالوجدانٌة التعلم استراتٌجٌات  وتتضهن

ٗذعلق  ًفسَ فٗهااسذراذٗجٗاخ لذحفٗز الفرد  :Internal stimulation التحفٌز الداخلً .1
 تالهِهح. 

 learner's Social أو صورة الذات االجتهاعٌة() االجتهاعٌةالهتعلم  هدركات .3
perceptions: ذعلماٟسذراذٗجٗاخ الذٖ ذسعٔ إلٔ ذمدٗم أفضي صّرج اجذهاعٗح لله، 

الذّجَ؛ ّالِدف هًَ ُّ الحفاظ علٔ صّرج  ّثٗق تؤُداف العاهي تشويذا ّٗرذتط ُ
 أفضي للهذعلم، ّذمدٗر لٗهذَ هى لتي اٙخرٗى.



  
وأثره  ستراتيجيات التعلم الىجدانيةاترنامج تدريثي قائم علي 

طالثات جامعة  يلد يعلي الدافعية العقلية والهناء األكاديم

 القصيم

 صثرين صالح تعلة
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 الذٖ ذسعٔاٟسذراذٗجٗاخ  :Internal control of anxiety الضبط الداخلً للقلق .0
  الفرد.إلٔ ذجًب الملق هى خ٠ي الذروٗز علٔ لدراخ 

فٖ  ٗراسذراذٗجٗاخ الذفو :External control of anxietyالضبط الخارجً للقلق .1
   الصعّتاخ.هعالجح صعّتح الهِهح، تاسذخدام اٝجراءاخ الذٖ ذساعد فٖ ذملٗي 

، ّدّإدارج الجِ. ب الجِدًلذجاٟسذراذٗجٗاخ الذٖ ذسعٔ  :Avoid effort تجنب الجهد .2
ّاٟلذزام هى أجي ذحمٗق أُداف الذعلم علٔ الرغم هى الصعّتاخ ّالهشذذاخ 

(Mazumder,2014,208 .) 

 Mental Motivationثانٌا: الدافعٌة العقلٌة
العملٗح تاعذتارُا حالح ذإُي صاحتِا ًٝجاز  ح، الدافعٗGiancario (1998)ٗعرف 

إتداعاخ جادج ّطرائق هذعددج لذحفٗز ُذٍ الحالح ّحي الهشو٠خ الهطرّحح تصّرج 
 (.3612،554عتد الرحٗم،فٔ هخذلفح )

الذٕ تؤًِا الجِد الهسذهر الهذّاصي لدٕ الفرد  Annemans (2013)ّٗعرفِا 

 أدائِا، ّالهثاترجفٖ  الهعرفٗح، ّالهِارجالمدرج  سذهذاع تإًجاز الهِام الذٖ ذظِرذضهى اٟٗ

أتعاد همٗاس الدافعٗح  علّٔإجرائٗاً ذذحدد تدرجاخ الطالتاخ  (.3613،380،ريمالش)فٔ 

 العملٗح )إعداد التاحثح(. 
 ّذذضهى الدافعٗح العملٗح اٛتعاد الذالٗح:    

فٖ أداء اًٛشطح ّالهِام  الهذعلمتَ اًدهاج  د، ٗمصMental Focusالتركٌز العقلً -1

هع ّضّح الصّرج الذًُٗح ّالذروٗز  ،لَ ّإًجازُا فٖ الّلخ الهحدد َالهّول
 ٝذهاهِا.ذجاٍ الهِهح  تاٝرذٗاحالهصحّب تالشعّر 

ذّلٗد دافعٗح  علٔ الهذعلمتَ لدرج  ٗمصد ،Learning Orientationالتوجه نحو التعلم  -2

الفضّي  الذعلم، ّٗغذٕهعًٖ الذعلم هى أجي  لدَٗ، فِّٗمدرلزٗادج لاعدج الهعارف 
 عالذحدٕ، ّجهفٖ أًشطح  جالفعاي، ّاًٝدهاالعملٖ لدَٗ هى خ٠ي التحز ّاٝوذشاف 

 الحجج. الهعلّهاخ، ّإلاهح

حي  إلٔالفرد  ي، هCreative Problem Solvingٗالحل اإلبداعً للهشكالت -3

ًدهاج فٖ أًشطح ٖ اٟالهشو٠خ تؤفوار ّحلّي أصٗلح ّذظِر هى خ٠ي رغتذَ ف
الذحدٕ ّالهِام الصعتح الذٖ ذمّٕ اٝحساس تالرضا عى الذاخ أوثر هى اًدهاجَ فٖ 

 سِلح.أًشطح ذتدّ 

الطالب لهِاراخ الذفوٗر تشوي  م، اسذخداCognitive Integrationالتكاهل الهعرفً -4

تالذفوٗر هى خ٠ي  الذُى، ٗسذهذع الحمٗمح، هذفذحعى  إٗجاتٖ، تاحز ّحٗادٕ، فِ
عتد ّجِاخ الًظر العدٗدج ) صهذتاًٗح، ٗذهحالذفاعي هع اٙخرٗى ّهى ّجِاخ ًظر 

 .(3612،162،الفذاح

  Academic well-beingاألكادٌهً  ءثالثا: الهنا
الًِاء اٛوادٗهٖ تاعذتارٍ درجح اٛداء الوفء للطالب فٖ  Fraillon (2004)عرف 

حالح دائهح هى الهزاج ّاٝذجاٍ اٝٗجاتٖ، ّالصهّد، ّالع٠لاخ ّالختراخ  ّالهدرسح، أ
تحالح الهشاعر الداخلٗح  الهدرسح، ّٗرذتطالجٗدج فٖ الهدرسح ّالذفاعي الوفء فٖ هجذهع 

 .(In Williams, Pendlebury,Thomas, Smith 2017,1760) ّهسذّٕ الدافعٗح
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ٗهٖ تاعذتارٍ ظاُرج ّاسعح هذعددج للًِاء اٛواد Eybers (2018,252)وها ٗشٗر

اّٛجَ ذشٗر للذوٗف الًفسٖ ّاًٝفعالٖ ّالجسهٖ للّجّد اًٝساًٖ ّذذؤثر تالتًٖ اٝجذهاعٗح 
 هثي اٛسرج ّالًّع ّالهجذهع ّالعرق.

( فٖ ضّء ٔأّ الهدرس ٔأّ وها ٗسهٖ الًِاء الط٠ت)اٛوادٗهٔ عرف الًِاء ٗ  ّ
فٖ السٗاق  سٗذم دراسح هإشراذَ السلتٗح ّاٝٗجاتٗحسٗاق ّهى ثم، هإشراذَ داخي إٔ 

 فٖ:الهذهثلح  الذرتّٕ
 Schoolwork)أو االندهاج األكادٌهً(االندهاج فً الههام الدراسٌة -1

Engagement، ٖٗشٗر للحالح الذًُٗح اٝٗجاتٗح الهرضٗح الهرذتطح تالدراسح ّالذ
:ّذشٗر الحّٗٗح Absorptionسذٗعابّاٟ Dedicationذّصف تالحّٗٗح ، ّالذفاى 

إلٖ: هسذّٗاخ عالٗح هى الطالح ّالصهّد الذًُٖ أثًاء الدراسح ،ّإرادج تذي الجِد فٖ 
العهي الهدرسٖ ،ّالهثاترج فٖ هّاجِح الصعّتاخ.أها الذفاى فٗشٗر إلٖ: إحساس داي 

،ّالطهّح ،ّالذحدٕ الهرذتط تالعهي اٛوادٗهٖ.فٖ حٗى أى enthusiasmتالحهاس 

 : حالح الطالب الهًِهن تسعادج فٖ العهي الهدرسٖ،ّاُذهاهَ الواهي،سذٗعاب ٗصفاٟ
 (.Tuominen et al.,2012,292) ّشعّرٍ تهرّر الّلخ سرٗعا أثًاء أداء الهِام

  Salmela (2005) لـًدهاج ّٗماس فٖ اٛدتٗاخ تإسذهارج اٟ
ٗمصد تِا الهعًٖ ّاُٛهٗح الهدروح للهدرسح  ،()الهؤسسة التعلٌهٌةالجاهعة قٌهة  -3

 Niemivirta (2004)فٖ اٛدتٗاخ تهمٗاس  عاهح، ّٗماستصفح 
اٝرُاق الحادز  ٗذضهى ،School Burnout أو األكادٌهً() الهدرسًحتراق اال -0

عدم الوفاءج الذعلٗهٗح أّ صّرج الطالب عى ًفسَ  رالهدرسح، ّهشاعًذٗجح لهذطلتاخ 
ّٗماس تهمٗاس  ذجاٍ الساخر ًحّ الهدرسحٗذضهى هعًاُا اٟ اوفء، وهوهذعلم 

Salmela-Aro (2012) 
 ّٗشٗر ،Satiesfaction with Educational Choiceالرضا عن اإلختٌار األكادٌهً -1

: اخذٗار يالذعلٗهٗح، هثلرضا الط٠ب عى إٔ اخذٗاراخ هرذتطح تالدراسح ّالعهلٗح 
الذعاهي هع الهِام  قالذعلٗهٗح، ّطر حالدراسٗح. ّاًٛشطالهمرراخ 

 (.(Tuominen et al.,2012,294ّهعالجذِا

 التدرٌبً  جرابعاً: البرناه
ٗ عرف الترًاهج الذدرٗتٖ تؤًَ هخطط هصهم تغرض الذعلٗم أّ الذدرٗب أّ الذًهٗح 

 ّٗذضهى هجهّعح عًاصر هذهثلح فٖ: اُٛداف، ،طرٗق هذراتطح لذطّٗر أداء الطالبت
ّأسالٗب  ّالّسائي الهسذخدهح تصّرج هًظهح، ،ّاٛدّاخ ّاًٛشطح الذعلٗهٗح، الهحذّٕ،
 .(3612،دالغّي، هحه) الذمّٗم

ّإجرائٗاً: ذعرفَ التاحثح تؤًَ هخطط هًظم هى لتي التاحثح ٗشهي هجهّعح هى 
)إسذراذٗجٗاخ  اًٛشطح ّاٝجراءاخ الهتًٗح فٖ ضّء ًّعٗى هى اٝسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح

 هدرواخ فٖ خهسح أتعاد فرعٗح لِا )الذحفٗز الذاذٖ، ّإسذراذٗجٗاخ الدافعٗح(، -اًٝذتاٍ
 ّإعداد ذجًب الجِد(، خفض الملق الخارجٖ، خفض الملق الداخلٖ، جذهاعٗح،الهذعلم اٟ

لذًهٗح أتعاد  هوافئح الذاخ(، ذشجٗع الذاخ، اًٛشطح ّفماً للذصهٗم الخاص تِا )حدٗز الذاخ،
الحي اٝتداعٖ  ،الذروٗز العملٖ الذواهي الهعرفٖ، لعملٗح )الذّجَ ًحّ الذعلم،لدافعٗح اا

 ،الهدرسٖاٝحذراق  )اًٟدهاج فٖ الهِام الدراسٗح، ّأتعاد الًِاء اٛوادٗهٖ (،للهشو٠خ
ّأًشطح  هحذّٕ، ّٗذضهى أُداف، خذٗاراخ اٛوادٗهٗح(،الرضا عى اٟ ،لٗهح الجاهعح

 ّأسالٗب للذمّٗم. ،ّّسائي ّأدّاخ ، ذعلٗهٗح،
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 :للدراسةالنظري  التصور
 أوال: إستراتٌجٌات التعلم الوجدانٌة:

ٗصًفِا أوسفّرد  ٔذحذاج عهلٗح الذعلم إلٔ  وي أًّاع اسذراذٗجٗاخ الذعلم ّالذ
Oxford,1990  إلٔ اسذراذٗجٗاخ هتاشرج هعرفٗح ذذعلق تالذاورج ، ّأخرٓ غٗر هتاشرج ،

؛ إسذراذٗجٗاخ ها ّراء هعرفٗح،ّثاًِٗا إسذراذٗجٗاخ إجذهاعٗح ٔأًّاع ُ حّذصًف إلٔ ث٠ث
إذ أى اٟسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح  ذعهي علٔ  سذراذٗجٗاخ الّجداًٗح؛،ّثالثِا ّأُهِا اٟ

هساعدج الط٠ب أّ الهذعلهٗى علٔ السٗطرج علٔ العّاطف ّهّالف الذعلم  ّ الهحافظح علٔ 
هسذّٓ الملق ّالذشجٗع الذاذٖ فٖ هّالف الذعلم لدٓ الدّافع، ّذعهي تاسذهرار علٔ خفض 

 (In Jimenez et al.,2018,67)الط٠ب الذٗى ٗهذلوّى ُذٍ اٟسذراذٗجٗح تدرجح عالٗح
(Anthony, Leo,& Rodrigo.2018 (In 

اٟسذراذٗجٗاخ الهعرفٗح ُذٍ إلٔ  Saint pierre (1991)فٔ حٗى لسم 

ّاٝسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح ّهى  ٗاخ ذسٗٗر الهّارد،اٟسذراذٗجٗاخ حّي الهعرفٗح، اسذراذٗج
ّجِح ًظرٍ ذعذتر اٟسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح ذاخ أُهٗح وترٓ فٖ ذحسٗى اٛداء اٛوادٗهٖ 

 In) ًفسٗح.للذ٠هٗذ ًِٛا ذسهح تهرالتح اٛحاسٗس ّالهشاعر أثًاء الذعلم ّذخلق أجّاء 

White,1993,42)  

ح تدّرُا إلٔ اسذراذٗجٗاخ الدافعٗح ّاسذراذٗجٗاخ ّذًمسم اٟسذراذٗجٗاخ الّجداًٗ
ذحفٗز الفرد ّرفع دافعٗذَ فٖ  علٔاًٟذتاٍ، ّهى ثم فإى ُدفِا هزدّج: فِٖ هى جِح ذعهي 

الذ٠هٗذ ّذّجِِم ل٠ًذتاٍ  زٗادج لدرجّهى جِح أخرٓ ذِدف إلٔ  ّالذحصٗي،هجاي الذعلم 
 (9، 3613هًذصر، إسهاعٗي،)الهذعلهح ّالذروٗز علٔ الهادج 

اٟسذراذٗجٗاخ الهرذتطح تعهلٗح الذعلم إلٔ ث٠ز  Vermunt(1996)ّٗصًف 

إسذراذٗجٗاخ؛ أّلِا ٗذعلق تاٟسذراذٗجٗاخ الهعرفح، ّثاًِٗا ٗذعلق تاٟسذراذٗجٗاخ 
ذراذٗجٗاخ الّجداًٗح، ّثالثِا ٗذعلق تاٟسذراذٗجٗاخ ها ّراء الهعرفٗح، ّذظِر اٟس

ع الهشاعر الذٖ ذًشؤ أثًاء عهلٗـح الـذعلم؛ ّالحالـح الذعاهي هالّجداًٗح فٖ المدرج علٔ 
ًخ إٗجاتٗح أم سلتٗح، ّهى هظاُرُا الضتط الّجداًٗـح الهـإثرج فٖ عهلٗح الذعلم سّاء أوا

ادج اًٟذتاٍ، ّالهحافظح علٔ الدافعٗح ّزٗ ،ّالذمٗٗم الذاذٖ لهِام ّأًشطح الذعلم ذاذٖ،ال
 (.3612،161)فٖ عتد الحافظ،ّالرغتح فٖ إًجاز هِام الذعلم

اٝسذراذٗجٗاخ فٖ فئذٗى )العاهح  Oliveras&Heredia (2012)صًف  ّو٠سٗوٗاً،
أها العاهح فذرذتط  Micro –Macro Strategies الولٗح( –ّالهحددج( أّ )الجزئٗح –

أى ذًاسب سٗالاخ  ى(، ّٗهوالذاخ مالذخطٗط، ّذًظٗتالجّاًب ها ّراء الهعرفٗح )هثي: 
ذعهٗهِا ، فٖ حٗى أى الهٗورّ فذرذتط تهّالف هحددج ّهِام تعًِٗا ّتالذالٖ ٟ ٗهوى هخذلفح

(In Jimenez et al.,2018,67) 

وها ّضع ذصًٗف آخر لٞسذراذٗجٗاخ فٖ ضّء هسذّٕ الضتط ّتلّرج الهعًٖ إلٖ: 
 إلّٔاٝسذراذٗجٗاخ اًٝفعالٗح الّجداًٗح الذٖ ذِدف  الذًظٗم،إسذراذٗجٗاخ الذًظٗم ّإعادج 

الرغم هى ضتطِا للجِد ها ّراء  ٖالجِد، فعل ماًٝفعاٟخ، ّذًظٗ طالذعلم، ّضتذًظٗم تٗئح 
 Jimenez et) ّالدافعٗحالهعرفٖ إٟ إًِا ذّجَ تصفح خاصح لٜتعاد الّجداًٗح 

al.,2018,67). 
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 الوجدانٌة وأنواعها:هفهوم استراتٌجٌات التعلم 
 ,.Hortiguela,etal هى ّجِح ًظر ذعذتر إسذراذٗجٗاخ الذعلم تًٖ ثمافٗح إجذهاعٗح

ثم ذحذاج  ىالذعلم، ّهذظِر ّذًهّ فٖ أّضاع الع٠لاخ اٝجذهاعٗح ّهشاروح  ،(2015)
 . ّذذتًٖ(In Jimenez,etal.,2018,67)تالضرّرج لخلق هّالف إجذهاعٗح هًاستح للذعلم 

الذٕ ِٗذم تدراسح  Socio – Cultural Approachالتاحثح الهًحٖ اٝجذهاعٖ الثمافٖ 
 :هًِاالههارساخ اٝجذهاعٗح ّالسٗاق فٖ اسذخدام إسذراذٗجٗاخ الذعلم الدالح ٛستاب هخذلفح 

جاًب أى اٝسذراذٗجٗح الفعالح  إلٔ ذحدٗد اٝسذراذٗجٗح لٗس هى شولِا ّلوى هى ّظٗفذِا، أى
 .ٗادالح شخص

تؤًِا ًّع هى اٝسذراذٗجٗاخ  فٖ ضّء ُذا الهًحٖ سذراذٗجٗاخ الّجداًٗحّذعرف اٟ
ّذّجَٗ اٛتعاد الّجداًٗح الدافعٗح تصفح  ذّظف لضتط الجِد ها ّراء الهعرفٖ تصفح عاهح،

 (Jimenez et al.,2018,67) .خاصح

أثًاء اٟخ أّ الّجداًٗاخ ذحوم فٖ اًٟفأّ أًِا آلٗاخ هّجِح ٗسذخدهِا الطالب ًحّ ال
الذعلم إها تالسعٖ للحد هى الذؤثٗر الّجداًٖ علٔ عهلٗح الذعلم )الذحوم فٖ  عهلٗاخ

اًٟفعاٟخ( أّ لذّلٗد الهشاعر الذٖ ذدعم الذعلم )الذحوم فٖ الدافعٗح(، هثي اٟسذراذٗجٗاخ 
ح ٗجٗاخ الهحافظالذعلم فض٠ عى اسذراذ دء فٖ عهلٗحالت الذٖ ذثٗر الرغتح فٖ العهي لتي

ز ّاُٟذهـام أثًـاء الذًفٗـذ ّذلـن تِـدف الـذحوم فٖ اًٟفعاٟخ ّالدافعٗح علٔ الذروٗ
(White,1993,43.) 

 االنتباه(استراتٌجٌات و وتنقسم االستراتٌجٌات الوجدانٌة إلى:)إستراتٌجٌات الدافعٌة،
 ذحفٗز ّاسذثارجالخطط الذعلٗهٗح الذٖ ذعهي علٔ  ّٗمصد تِا ،ستراتٌجٌات الدافعٌةاالأوال: 

 رغتح الذلهٗذ للهذاورج ّرفع دافعٗذَ ذجاُِا.
 زٗادج لدرج الذلهٗذلخطط الذعلٗهٗح الذٖ ذعهي علٔ ّذشٗر ل ،اإلنتباهستراتٌجٌات ثانٌاً: ا

الهادج الذعلٗهٗح الهدرّسح ّزٗادج وفاءذَ الذعلٗهٗح هى خ٠ي  علٔعلٔ اًٟذتاٍ ّالذروٗز 
 (Jimenez et al.,2018,67) .ّاًٟذتاٍالهذاتعح 

كها وصفت بأنها  بنٌة خهاسٌة هحددة األبعاد، ستراتٌجٌات التعلم الوجدانٌةاوتتضهن 
 عبر ثقافٌة تتهثل فً:

ٗذعلق  ًفسَ فٗهااسذراذٗجٗاخ لذحفٗز الفرد  :Internal stimulation داخلٖز الالذحفٗ .1

 تالهِهح. 
: اٟسذراذٗجٗاخ الذٖ learner's Social perceptions اٟجذهاعٗحالهذعلم  هدرواخ .3

 ّثٗق تؤُداف العاهي تشويّٗرذتط ُذا  ،ذعلمصّرج اجذهاعٗح لله ذمدٗم أفضيذسعٔ إلٔ 
ى لتي دٗر لٗهذَ هعلٔ صّرج أفضي للهذعلم، ّذم اظالذّجَ؛ ّالِدف هًَ ُّ الحف

 اٙخرٗى.
ذسعٔ إلٔ  ذٖ: اٟسذراذٗجٗاخ الInternal control of anxietyالضتط الداخلٖ للملق  .0

  الفرد.ذجًب الملق هى خ٠ي الذروٗز علٔ لدراخ 
فٖ  ٗر: اسذراذٗجٗاخ الذفوExternal control of anxietyالضتط الخارجٖ للملق .1

  الصعّتاخ.هعالجح صعّتح الهِهح، تاسذخدام اٝجراءاخ الذٖ ذساعد فٖ ذملٗي 
د. ّإدارج الجِّد، الجِ ب: اٟسذراذٗجٗاخ الذٖ ذسعٔ لذجAvoid effortً ذجًب الجِد .2

ٔ الرغم هى الصعّتاخ ّالهشذذاخ أجي ذحمٗق أُداف الذعلم عل ىّاٟلذــزام ه
(Mazumder,2014,208 .) 
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إلٔ اٟسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح فٖ  &Weaver (2011) Kienerهى ّٗشٗر وي 

عهلٗح الذعلم توًِّا ذشذهي علٔ الّجداى ّسهاخ الشخصٗح، إذ إى ًُان الوثٗر هى 
 ّأى العاطفحالط٠ب ٗشعرّى تالراحح ّاًٟسجام عًد ّصفِم لحدّز عهلٗح الذعلم؛ 

ّالهشاعر اٝٗجاتٗح ذعد تهًزلح إعادج ذًشٗط ّذجدٗد لزٗادج الحهاس ّاُٟذهام ّالدافع 
 (.1 ،3613هًذصر، إسهاعٗي،فٖ )الذعلم المّٕ لًٞجاز ٛداء الهِهاخ الهذعلمح تعهلٗح 

ح الهذضهًح فٖ عهلٗاخ الذعلم ر العاطفٗالعًاص أى Zimmerman (2011)ّٗرٓ  

الذمّٗم ذعلم هى هراحي الذخطٗط ّحذٔ ى خ٠ي عهلٗح الٔ الذحوم فٖ الّجداذعهي عل
ي فٖ إوهاي عهلٗاخ الذعلم رّرٗح ّالجِد الهذّاصهع الهحافظح علٔ الدافعٗح الض ،الًِائٖ

فعالح. الذغلب علٔ العّاهي أّ الظرّف الدخٗلح تِدف إدارج الهِهح تصّرج ّ
عوس  علّٔالعاطفح  الذعلم الّجداًٗح ذسِي الـذعلم هـى خـ٠ي الـدافع خفاسذراذٗجٗا

 In) عهلٗح الذعلم هتاشرج علٔاٟسذراذٗجٗاخ الهعرفٗح الذٖ ذإثر 

Mazumder,2014,208) 

لذا فِٖ ذإدٕ دّرا ُاها فٖ الذعاهي هع الحاٟخ اًٟفعالٗح الهرذتطح تعهلٗاخ  
حوم فٖ الّجداى)هثي رفع هسذّٕ الًِاء اٛوادٗهٖ فِٖ ذّجَ تدرجح عالٗح ًحّ الذ الذعلم.

لدٕ الطالتاخ(،أّ الذحوم فٖ الدافعٗح )هثي جعي الطالتاخ هدفّعاخ عملٗا تشوي 
وتٗر(،ّوي هًِها ٗإثر علٖ أداء الفرد فٖ الذعلم تشوي هتاشر ّغٗر هتاشر)هًذصر، 

 (2، 3613إسهاعٗي،
 فمط لذحمٗقٗهوى ذّظٗفِا لٗس أى اٝسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح ّٗرٕ تعض التاحثٗى 

ٗر ارج أّ غغٗر الس ذعلمف ّختراخ الم ّلوى ذّجَ وذلن ًحّ ذجًب هّالأُداف الذعل
ذعلم، ، هّجِح ًحّ ذحسٗى الحالهرضٗح، ًُّان اٟسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح اٝٗجاتٗ

 اٟسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح السلتٗح ّالذٖ ذوّى هّجِح ًحّ ذجًب الحاٟخ العاطفٗح غٗرّ
السارج، ّذروز اٟسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح فٖ عهلٗح الذعلم علٔ جـاًتٗى هِهـٗى أحـدُها 

 . (Jimenez et al.,2018,65) ٗذعلـق تالًّاحٖ الذحفٗزٗح ّاٙخر ٗذعلق تالّجداى

 ِا هثي: سذخداهٝهّاصفاخ فًِان اٝسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح ّلوٖ ًّظف 
 Self – Talkحدٗز الذاخ  .1

 تاسذخدام ذوًٗواخ ذًُٗح ذجعي الفرد ٗشعر تالوفاءج فٖ أداء هِام الذعلم.خفض الملق  .3
الدافعٗح الشخصٗح للفرد تهوافآخ  ، ذزّدSelf – Reinforcementالذاخ ذعزٗز  .0

 ّذعزٗزاخ عًدها ذوّى أًشطح الذعلم ًاجحح.
الذاخ ّوذاتح جهي عًِا ذشعر الفرد  ، لتّيSelf – Encouragementذشجٗع الذاخ  .1

 (.White,1993,42)الجدٗدج أوتر عًد ذعلم الهِام تثمح 

ّولها زاد اٟسذغ٠ي الجٗد ل٠سذراذٗجٗاخ الّجداًٗح للذعلم ّذطتٗمِا تطرٗمح فعالح 
زاد هسذّٓ الذحصٗي الدراسٖ ّذطّر  هسذّٓ أدائِم الذعلٗهٖ ٛى وفاءج الذ٠هٗذ ذعذهد 

ٖ الرفع هى  أدائِم الذعلٗهٖ ، ّوذا أساسا علٔ دافعٗح إٗجاتٗح ذجاٍ عهلٗح الذعلم ، تالذال
اًٟذتاٍ اًٟذمائٖ الفعاي ّاٝٗجاتٖ للهحذّٗاخ الهدرّسح ،ّذًهٗح لدرج الذ٠هٗذ علٔ اًٟذتاٍ 
الجٗد للهادج الهدرّسح ّزٗادج رغتح الذ٠هٗذ فٖ الذعلم .ّعلَٗ ٗجب هساعدج  الهعلم علٔ 

خ اٛخرٓ للذعلم )هًذصر، اٟسذغ٠ي الجٗد لِذٍ اٟسذراذٗجٗاخ ّاٟسذراذٗجٗا
 (.3613،30إسهاعٗي،

 :Mental Motivation ثانٌا: الدافعٌة العقلٌة
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ذعذتر الدافعٗح العملٗح جاًتا هِها هى جّاًب الذًهٗح التشرٗح فِٖ لسخ لاصرج علٔ 
ذّٕ الهُّتح تي هّجّدج لدٓ جهٗع اٛفراد ّٗهوى ذًهٗذِا ّذحسًِٗا هى خ٠ي الذدرٗب، 

 اُٟذهام تذًهٗذِا فٖ سى هتورج هى خ٠ي التراهج الهًاستح.ّهى الضرّرٕ 
الدافعٗح العملٗح ذجعي هى الهذعلهٗى  علٔ أى، Burton et al,. (2015) ّٗإود

هِذهٗى تاٛعهاي الذٖ ٗمّهّى تِا، ّذعطٖ أه٠ تإٗجاد أفوار جدٗدج لٗهح ُادفح ّذجعي 
ٍ أى جهٗع اعلٔ افذراض أساسٖ هفادالحٗاج ههذعح ّأوثر هرحا، ّذسذًد الدافعٗح العملٗح 

اٛفراد لدِٗم لدرج علٔ الذفوٗر اٝتداعٖ ّالماتلٗح ٟسذثارج الدافعٗح العملٗح، ّإذا واى اٛهر 
)فٔ عتد الرحٗم، وذلن ف٠تد هى ذحفٗز المدراخ العملٗح داخي اًٟساى حذٔ ٗسذخدهِا 

3612،220) 
ها ٗذهذع تَ الهذعلم هى  إلٔذعد الدافعٗح العملٗح هى الهفاُٗم الحدٗثح ّالذٖ ذشٗر 

ٗجب ذحفٗزُا لدَٗ وٖ ٗسذخدهِا تحدُا  ٖالذعلم، ّالذسهاخ أثًاء أدائَ ًٛشطح ّهِام 
العملٖ أى جهٗع اٛفراد لدِٗم الماتلٗح ٝسذثارج دّافعِم الهرذتطح تالًشاط  ذاٛلصٖ. إ

 (.3612،036،دالغّي، هحه)

 هفهوم الدافعٌة العقلٌة
الحالح الذٔ ذإُي صاحتِا  ٔ، إلDe Bono (1998)عًد ذشٗر الدافعٗح العملٗح 

ًٝجاز إتداعاخ جادج، ّطرق هذعددج لذحفٗز ُذٍ الحالح أّ لحي الهشو٠خ الهطرّحح 
تطرق هخذلفح ّالذٖ ذتدّ أحٗاًا غٗر هًطمٗح، ّٗماتي الدافعٗح العملٗح الجهّد العملٖ الذٕ 

طرٗمح ٗشٗر إلٔ أى الطرٗمح الحالٗح لعهي اٛشٗاء ُٖ أفضي طرٗمح أّ رتها ذوّى ال
 (3612،554عتد الرحٗم، فٖ الّحٗدج )

تؤًِا همدار السعادج ّاٝسذهذاع لدٕ الفرد  ف(، ذعر3611)ّآخرّى ّعًد الذي 
ُٖ: أرتعح أتعاد  االعملٖ، ّلِهماتي الجهّد  الذفوٗرٕ، ُّٖأثًاء لٗاهَ تؤشواي هى السلّن 

فٖ )للهشو٠خ ّالحي اٝتداعٖ  ّالذواهي الهعرفٖ، الذّجَ ًحّ الذعلم، العملٖ، زالذروٗ
 (. 3612،22الشرٗم، واهي ،
 الفرد، فِٖتؤًِا الجِد الهسذهر الهذّاصي لدٕ  Annemans (2013)ّٗعرفِا 

اٝسذهذاع تإًجاز الهِام الذٖ ذظِر المدرج  ها، ّذذضهىالفورج الذٖ ذراّد الفرد فٖ لحظح 
ى الدافعٗح ذحفز الفرد للًظر فٖ حالح ه ٖأدائِا، ّالهثاترج، ُّفٖ  الهعرفٗح، ّالهِارج

اًٝذتاٍ ّالذروٗزهصدرا خفٗا لٞتداع. أّ ُٖ الهمدار الذٕ  أطّي، ّٗشويالتدائي ّلخ 
الذفاإلٖ فِٗا. )فٔ  َالذعلم، ّهّلفٗسذطٗع تَ الهذعلم أى ٗتمٖ فعاٟ فٖ الهشاروح تعهلٗح 

 (.026، 3613،ريمالش
علٔ الذعاهي هع الهّالف الهذتاًٗح ّلٗاهَ ذشٗر الدافعٗح العملٗح إلٔ لدرج الفرد وها 

تّظائفَ تالرغم هى الذحدٗاخ ّالظرّف الصعتح الهحٗطح تَ، وها أًِا ذذضهى لدرج الفرد 
الهًاستح  جراءاخعلٔ الذوٗف الفعاي هع الهّلف هها ٗذٗح لَ المدرج علٔ ذّلٗد اٛفوار ّاٝ

 (.3610،سسِٗي، طًّ) همدرجّالذٖ ذساعدٍ فٖ الذغلب علٔ إٔ عمتاخ ذّاجَِ توفاءج ّ
وتعرف الباحثة الدافعٌة العقلٌة فً الدراسة الحالٌة باعتبارها حالة طالبات 
الهستوي السادس )تخصص علم نفس( بكلٌة التربٌة جاهعة القصٌم والتً تؤهلهم 

هنهم، للجهد الهتواصل الهستهرالذي ٌنتج عنه إنجاز هتهٌز لألنشطة والههام الهطلوبة 
وتتضهن الدافعٌة العقلٌة األبعاد  لحل ها ٌواجههم هن هشكالت بطرق هختلفة. موسعٌه
 التالٌة:

 :Mental Focusأوال: التركٌزالعقلً 
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ذشٗر هِارج الذروٗز إلٔ ذّجَٗ اًذتاٍ الهذعلم إلٔ هثٗراخ هحددج هى التٗئح دّى  
هثٗراخ أخرٓ، ّذتدّ هِارج الذروٗز لدٓ الهذعلم عًدها ٗشعر أى ثهح هشولح ذّاجَِ، أّ 
ّجّد هسؤلح ذحٗرٍ أّ ّجّد ًمص فٖ تعض الهعاًٖ لدَٗ حٗز أى هِاراخ الذروٗز ذعهي 

 Cokluk) تعضِاجهع تعض الهعلّهاخ الهذّفرج لدَٗ ّإُهاي هساعدذَ علٔ العًاٗح ت فٖ

– (Bökeoglu,2008,96). 

 ،ّالّضّح الفورٕ،ّالذًظٗم ،لًزعح ًحّ اٝذماى االعملٖ  ّٗمصد تالذروٗز
ّالهًِجٗح فٖ هّاجِح الهِام ،ّالشعّر تالراحح عًد اًٝخراط فٖ حي الهشو٠خ ،ّالثمح 
تالًفس ّتالمدرج علٔ إوهاي الهِام الهطلّتح فٖ ّلذِا الهحدد ّتصّرج دلٗمح 
ّّاضحح،ّاٛتعاد الفرعٗح الهوًّح لهحّر الذروٗز العملٖ ُٖ،الذًظٗم ،ّتعد اًٝذتاٍ 

الهذعلم الذٕ ٗذهٗز تالمدرج علٔ الذروٗز ٗذصف ِّٗز الهعرفٖ.الذج عًد،ّالشعّر تالراحح 
تؤًَ شخص هثاتر ٟ ذفذر ُهذَ ،ّهًظم فٖ عهلَ،ًّظاهٖ ّهًِجٖ،ًٗجز أعهالَ فٖ 

ّٗذهذع ،الّلخ الهحدد ،ٗرّوز علٔ الهِام الذٖ ٗمّم تِا، ّالصّرج الذًُٗح لدَٗ ّاضحح 
تالراحح ذجاٍ عهلٗح حي الهشو٠خ  ، ّٗشعرمّم تِاتاٝصرار علٔ إًجاز الهِهح الذٖ ٗ

 (3611،239 علٖ،،حهّن)

 Learning Orientationالتعلم: ثانٌا: التوجه نحو 
الذّجَ ًحّ الذعلم فٖ لدرج الهذعلم علٔ ذّلٗد دافعٗح لزٗادج لاعدج ٗذهثي تعد 
الذعلٗهٗح الذٖ ذّاجَِ فٖ الهّالف الهخذلفح،  الهِامحمٗق السٗطرج علٔ ّذالهعارف لدَٗ، 

الفضّي العملٖ لدَٗ هى خ٠ي التحز ّاٟوذشاف الفعاي، وها أًَ هذشّق ل٠ًخراط  ّذغذٗح
 (. 3662ًّفي،  هرعٖ،فٖ عهلٗح الذعلم ّٗتدٕ اُذهاها لًٞدهاج فٖ أًشطح الذحدٓ )

الذّجَ ًحّ الذعلم ٗصف ًزعح الفرد  أى ، إلٔGiancarlo (2006,352)ّٗشٗر 

فٖ إدارج ّذحمٗق الذعلم تشوي هخذلف عى اٙخرٗى، ُّذٍ الًزعح الواهًح ذّفر اٛساس 
، الط٠ب عًدسٗاق الذعلم الذاذٖ  ّٗسِم فٖ فِم ،لمٗاس ّذمٗٗم الماتلٗح ّاٝسذعداد للذعلم

  .ّٗلخص الطتٗعح الهعمدج ُٛدافِم ّذّجِاذِم ّالغرض هى دراسذِم

 
 

 : Creative Problems Solvingلهشكالت ل اإلبداعً لثالثا: الح
ًزعح الهذعلم ًحّ حي الهشو٠خ تؤفوار ّحلّي خ٠ّلح ّأصٗلح،  ٗشٗر ُذا التعد إلٔ

ّهى الهحذهي أى ٗظِر ُذا اٝتداع هى خ٠ي الرغتح فٖ اًٝدهاج فٖ أًشطح ذثٗر الذحدٓ 
أوثر هى الهشاروح فٖ أًشطح ذتدّ سِلح ،هع فِم  هثي اٛلغاز ّاٛلعاب اٟسذراذٗجٗح

الّظائف اٛساسٗح لٜشٗاء،ّالشعّر تالرضا الهرذفع عى الذاخ .ّٗذوّى هحّر حي 
إضافح العًصر  ّٗعذترّالتحز عى الذحدٕ .، الهشو٠خ إتداعٗا" هى تعدٗى ُها: اٟتذوار 

غاهضح ّغٗر الهحددج هها فٖ الذعاهي هع الهّالف الذا أُهٗح اٝتداعٖ إلٔ حي الهشو٠خ 
ٗزٗد هى فاعلٗح ُذا اٛسلّب فٖ ذًاّي الهّالف ّالذحدٗاخ الجدٗدج، ّرإٗح ُذٍ الذحدٗاخ 

 (. 311، 3611 علٖ،،حهّنتّصفِا فرصا للًهّ، )
عهلٗح هًِجٗح ذخٗلٗح ذحذاج اٝتداعٖ للهشو٠خ حي الأى  Harris (2002ّٗرٓ )

لهشولح ّالع٠لاخ ّاٛفوار الضرّرٗح للّصّي إلٔ درجح عالٗح هى الحساسٗح فٖ ذحدٗد ا
 عرف "جرّاى" الحي اٝتداعٖ للهشو٠خ تؤًَ.فٖ حٗى إلٔ الًذائج اٝتداعٗح ّاسذًتاطِا 

عهلٗح ذفوٗر هروتح ذذضهى اسذخدام هعظم هِاراخ الذفوٗر اٝتداعٖ ّالذفوٗر الًالد ّفق 
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أفضي الحلّي، ّالخرّج هى خطّاخ هًطمٗح هذعالتح ّهًِجٗح هحددج تِدف الذّصي إلٔ 
وها ًٗظر لحي الهشو٠خ إتداعٗا .هؤزق، أّ ّضع هملق تاذجاٍ ُدف هطلّب أّ هرغّب

تاعذتارٍ إطارا أّ هًظّهح ذضم أدّاخ للذفوٗر الهًذج ٗهوى اسذخداهِا لفِم الهشو٠خ أّ 
 الذحدٕ ّذّلٗد أفوار هذًّعح ّهذعددج ّغٗر ذملٗدٗح حّي الهشولح أّ الذحدٕ ّذمٗٗم

 In)ّذطّٗر ُذٍ اٛفوار للّصّي إلٔ الحلّي الجدٗدج 

Giancarlo,Blohm&Urdan,2004,352)   

 :Cognitive Integrityالهعرفً  لرابعا: التكاه
حٗز  ،هّضّعٗح ٗشٗر ُذا التعد إلٔ لدرج الهذعلم علٔ اسذخدام هِاراخ ذفوٗر

ذحخ  "دٕ تًّّ"ٗوّى هحاٗد ذجاٍ جهٗع اٛفوار حذٔ الذٖ ذًسب إلَٗ، ُّذا ها أشار إلَٗ 
هسهٔ المتعح التٗضاء، فِّ تشوي إٗجاتٖ تاحز عى الحمٗمح، ّهذفذح الذُى، ٗؤخذ تعٗى 
اٟعذتار ذعدد الخٗاراخ التدٗلح ّّجِاخ ًظر اٙخرٗى، ّٗشعر تالراحح هع الهِهح 

 ،ع تالذفوٗر هى خ٠ي الذفاعي هع اٙخرٗى فٖ ّجِاخ الًظر الهذتاًٗح الذعلٗهٗح، ّٗسذهذ
ّذلن تِدف التحز عى الحمٗمح أّ الحي اٛهثي ُّّ ها عترخ عًَ المتعح الحهراء 
ّٗعترّى عى فضّي عملٖ لّٕ ذجاٍ الهّضّعاخ الذٖ ٗذعرضّى لِا، فِم ٗهٗزّى 

ٗمدرّى  حالهعرف ها ّراءلٔ هسذّٓ الرإٓ التدٗلح، ُّّ ها عترخ عًَ المتعح السّداء، ّع
المٗهح الشخصٗح للسعٖ ّراء اًٛشطح ذاخ الطتٗعح الهذحدٗح حذٔ عًدها ٗصي اٙخرّى 

 .(Giancarlo et al.,2004,353) إلٔ ًذٗجح ها، ُّّ ها عترخ عًَ المتعح الخضراء

 ّٗذوّى هحّر الذواهي العملٖ هى تعدٗى ُها: الذفذح العملٖ، ّالفضّي العملٖ 
ٗشٗر لمدرج الطالب علٖ الذوٗف هع الهّالف  Open-Mindedness :العملٖلذفذح ا -1

الهذحررج الذٖ  حذّاجَِ، ّالعملٗالهذًّعح ّالذعاهي هع الهشو٠خ ّالصعّتاخ الذٖ 
اٟحذهاٟخ،  باٙخرٗى، ّحساذذسم تالرغتح الحمٗمٗح فٖ اٟسذهاع إلٔ ّجِاخ ًظر 

ّاٟعذراف تالّلّع فٖ الخطؤ، وي ذلن دًّها ذحٗز إلٔ جاًب أّ حمٗمح أّ احذهاي علٔ 
 .حساب آخر

إى الفضّي العملٖ أّ حب اٟسذوشاف لد ًاي  ،Inquisitivenessالعمي ٕالفضّي  -3

سِٗي، )ّالذعلٗم عًاٗح ّاسعح هى لتي علهاء الًفس فٖ إٔ هًالشح ذسذِدف الهعرفح 
 .(3610،سطًّ

 سهات الفرد ذوي الدافعٌة العقلٌة الهرتفعة:   
 الثمح تًفسَ ّلدراذَ ّإهواًاذَ.  -1
 علٔ الذخلٖ عى آرائَ لّ ظِر لَ خطؤُا.  أفوارٍ، ّالمدرجالهرًّح فٖ  -3
 هذشّق لهعرفح وي ها ُّ جدٗد سّاء واى هذّافما هع ها ٗرٓ أّ هخالفا لَ.  -0
تعد الذؤود هى ٟ ٗمّم تؤعهاي دّى أى ٗفور فٖ عّالتِا، ًّٗذمي هى ًشاط إلٔ آخر  -1

  إذهاهَ علٖ أوهي ّجَ.
 .(3612،دالغّي، هحه) ٟ ٗماطع اٙخرٗى ُّم ٗذحدثّى هًذتِا لحدٗثِم ّأعهالِم -2

 النهاذج الهفسرة للدافعٌة العقلٌة:
هى أُم ًظرٗاخ ًّهاذج الدافعٗح تشوي عام ّالدافعٗح العملٗح تشوي خاص ،ًظرٗح 

عد ًظرٗح   ّذ، ,Deci 1980 & Ryan"دٕ تًّّ" لٞتداع الجاد،ًّظرٗح الذمرٗر الذاذٖ لـ 

ّهى الًهاذج ،ٗح لدافعٗح العملالًظرٗاخ الهفسرج ل أُمادّارد دٓ تًّّ" ل٠تداع الجاد هى 
 Giencarlo and )  ٗح تصّرج هتاشرج ًهّذج لٗح العمالذٖ ذًاّلخ الدافع

Facione,1988) ًللدافعٗح العملٗح "والٗفّرًٗا  ها ٗسهٔ تهمٗاس َّالذٕ ًذج ع Of 

Mental Motivation(CM3)      California Measur  والذي حدد أبعاد الدافعٌة
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ٗئح الذروٗح الذٖ ّلد ذم ذمًٗى الهمٗاس علٖ الت(Deci & Ryan,1980).فً أربعة أبعاد
،فٖ حٗى أى الًسخح الهمًًح علٖ التٗئح اٛردًٗح احتفاظ الهقٌاس ببنٌته الرباعٌةأثتذخ 

ُٖ)الذّجَ ًحّ الذعلم،الذروٗز العملٖ،الحي اٝتداعٖ  أكدت بنٌة ذات ثالث أبعاد فقط
 هها ٌعنً عدم ثبات بنٌة الهقٌاس عبر الثقافات.للهشو٠خ(،

 الهناء األكادٌهً: ثالثاً:
هحّر اُذهام علم الًفس ، Psychological Well-Biengٗعد الًِاء الًفسٖ 

ّٗجد  الًفس. ّٟهى الهفاُٗم الحدٗثح ًستٗا فٖ علم  ّالهاضٗح، ُّاٝٗجاتٖ خ٠ي العمّد 
عرف و٠سٗوٗا فٖ اٛدتٗاخ  إًَٗهوى المّي  الًفسٖ تيذعرٗف هّحد للًِاء  علٔاذفاق 

ارذتاطَ تهشاعر السعادج ّالرضا عى الحٗاج. ّٗذضهى الًِاء الًفسٖ سذح أتعاد  الًفسٗح فٖ
 خالذاخ، الع٠لا يُّٖ: ذمتهى هًظّر شهّلٖ ذواهلٖ هى الذراز الًفسٖ الهرذتط 

الشخصٖ  ّالحٗاج، الًهفٖ  فالتٗئٗح، الِد جاٙخرٗى، اٝسذم٠لٗح، اٝجاداٝٗجاتٗح هع 
(Cooke ,Friedli, &Coggins,2011). 

أها فٖ اٛدتٗاخ الًفسٗح الهعاصرج فمد ذم ذعرٗفَ هى خ٠ي "اٛداء الًفسٖ اٝٗجاتٖ 
(. ًُّان ذهاٗز (Korhonen, 2016,70ّالسعادج الذٕ ٗإدٕ إلٖ زٗادج هسذّٗاخ الرضا 

تٗى الًِاء الًفسٖ ّالذاذٖ ّلوًِها هفِّهاى هرذتطاى.ّلد لسهخ اٛدتٗاخ الحدٗثح هفِّم 
)هذهث٠ فٖ الًِاء الذاذٔ(،ّٗذضهى  Hedonisticاء إلٖ هوًّاخ لصٗرج الهدٕ الًِ

اُٟذهام تزٗادج الهذع اللحظٗح )الحٗاج الههذعح(، ُّّ هصطلح ّاسع ٗضم هفِّهٗى 
هذهاٗزٗٗى أحدُها ّجداًٖ "الًِاء اًٝفعالٔ"ّاٙخر هعرفٖ ُّّ "الرضا عى الحٗاج" 

أًَ ٗذوّى هى ث٠ثح أتعاد ُٖ الرضا عى الحٗاج  ّأوثر الذصّراخ لتّٟ للًِاء الذاذٖ
)هذهثلح فٖ  Eudemonic،ّالّجداى الهّجب،ّالّجداى السالب.ّهوًّاخ طّٗلح الهدٕ 

 Wood ,Joseph&Maltby)الًِاء الًفسٖ( الذٕ ٗذصي تالحٗاج ذاخ الهعًٔ

,2009,445) 

الط٠تٖ( فٖ تعض  ّالهدرسٖ، أأها الًِاء اٛوادٗهٖ أّ ها ٗطلق علَٗ تالًِاء )
ٗ عرف  أحد الجّاًب الِاهح فٔ  ُّّ فٖ ضّء السٗاق الذرتّٕاٛدتٗاخ ذاخ الصلح، ف

الهدارس. هى اُٛهٗح أخذٍ فٖ اٝعذتار هى لتي الهعلهٗى ّهدٗرٕ  ااٛوادٗهٖ، لذاٛداء 
هى هّاجِح ضغّط  مههوًاذِم، ّذهوًِالحالح الذٖ ٗدرن هى خ٠لِا اٛفراد  إلٔ رّٗشٗ
 .(Kathleen, Minnie, Steven, 2018) توفاءج يالجاهعٗح، ّالعهاج الحٗ

وها ٗعرف الًِاء اٛوادٗهٖ)الط٠تٖ( ًظرٗا تاعذتارٍ ظاُرج ّاسعح هذعددج اّٛجَ 
الًِاء تالتًٖ  راًٝساًٖ. ّٗذؤثذشٗر للذوٗف الًفسٖ ّاًٝفعالٖ ّالجسهٖ للّجّد 

 .(Eybers,2018,252) قّالعراٝجذهاعٗح هثي اٛسرج ّالًّع ّالهجذهع 

 نّذوًِّٗا، ًُّا)الط٠تٖ( تًٗح ًظرٗح هذتاًٗح فٖ هجالِا الًِاء اٛوادٗهّٖٗعذتر 
الًِاء اٛوادٗهٖ  Fraillon (2004) ففهث٠: عرذعرٗفاخ عدٗدج ّذصّراخ ًظرٗح لَ 

حالح دائهح هى الهزاج ّاٝذجاٍ  ّالهدرسح، أتاعذتارٍ درجح اٛداء الوفء للطالب فٖ 
اٝٗجاتٖ، ّالصهّد، ّالع٠لاخ ّالختراخ الجٗدج فٖ الهدرسح ّالذفاعي الوفء فٖ هجذهع 

 Williams et) تحالح الهشاعر الداخلٗح ّهسذّٕ الدافعٗح الهدرسح، ّٗرذتط

al.,2017,1760). 

ارج عى تًٗح ّفٖ ضّء الذصّراخ الحالٗح ًجد أى الًِاء اٛوادٗهٔ )الهدرسٖ(،عت
ذذضهى جّدج السٗاق الهدرسٖ،ّالذمٗٗم  Multidimentional Constructهذعددج اٛتعاد 
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اٝٗجاتٖ هعرفٗا ّّجداًٗا ّذاذٗا لّالع الهدرسح.ّهى الدراساخ الذٖ ذتًخ ُذا الذّجَ 
ّالذٖ ذسذِدف دراسح الحساسٗح  ،Sara, Ughetta, Gianmarco(2016)دراسح 
)هثي هًاخ الفصي الدراسٖ(،ّوذلن الهذغٗراخ الّجداًٗح Context-Sensitiveللسٗاق 

)هثي الملق الهرذتط تالهدرسح،ّضغط الدراسح( لحصر الهذغٗراخ السٗالٗح 
  (Sara, et al.,2016,281) الهّضّعٗح،ّالهصادر الذاذٗح الّجداًٗح للًِاء الهدرسٖ

تارٍ تًٗح هذعددج الذعرٗف الساتق للًِاء الط٠تٖ تاعذ علٔ Soutter (2011)ّٗإود 
 Quality of Academicاّٛجَ ذذضهى جّاًب هذتاًٗح هثي جّدج الحٗاج اٛوادٗهٗح 

Lifeالداخلٖ  ، ّالرضاInner Satisfactionالثرٗحالشخصٗح  خ، ّالخترا (In 

Kathleen et al., 2018). 
. الًِاء اٛوادٗهٖ غالتا تاعذتارٍ تًٗح هذعددج Korhonen et al., (2014)ّٗصف 

أتعاد فرعٗح عدٗدج ّهذتاًٗح  علٔاشذهاي ُذٍ التًٗح  علٔاٛتعاد وها ذور ساتما هع ذؤوٗدٍ 
 قالهدروح، ّاٟحذراالذعلم  خاٛوادٗهٖ، ّصعّتافٖ الدراساخ الساتمح هثي، هفِّم الذاخ 

 (In Widlnd et al.,2018الهدرسٖ )فٖ العهي  جالهدرسٖ، ّاًٟدها
الًِاء اٛوادٗهٖ تًٗح هذعددج اٛتعاد لِا  ى، أHullirt et al., (2017)ّأشار أٗضا 

جاًتٗى أساسٗٗى أحدُها سلتٖ ُّّ اٟحذراق الهدرسٖ ّالثاًٖ إٗجاتٖ ُّّ اًٟدهاج فٖ 
 (In Widlnd et al.,2018الهدرسٖ )العهي 

 Multi-faceted الهًحٖ هذعدد اّٛجَّهى الهًاحٖ الهفسرج للًِاء اٛوادٗهٖ 

Approach  للًِاء لـTuominen,2012,294))  الهذطلتاخ الهرذتطح  علٔالذٕ ٗعذهد

 الجاهعح: لٗهحفٖ  للًِاء اٛوادٗهٖ (ٗجاتٗحإسلتٗح ّ)هإشراخ أرتعح  ىتالدراسح، ّٗذضه
 قاٟحذرااٛوادٗهٖ، عى اٟخذٗار  االدراسٗح، الرضفٖ الهِام  جالجاهعح، اًٟدها

 Moradiدراسح )الدراساخ الذٖ ذتًخ ُذا الهًحٖ فٖ دراسح الًِاء  ى(. ّهالهدرسٖ

,Hajiyakhchali Behrozy & Alipour ,2018).  
النظرى الذي ٌحدد الهناء األكادٌهً فً بنٌة  لهذا الهنحًوتستند الدراسة الحالٌة 

توضٌحاً لهذه  ٌلًرباعٌة فً دراسة الهناء األكادٌهً لدي طالبات جاهعة القصٌم. وفٌها 
 األبعاد:

 أبعاد الهناء األكادٌهً:
فٖ   Emotional Exhaustionُّ أحد أتعاد اٝرُاق اًٟفعالٖ ،الهدرسًاالحتراق  -1

سٗاق الدراسح ّالذٕ ًٗذج عى هذطلتاخ الدراسح الهرذفعح وها ٗدروِا الط٠ب،هع ذطّر 
اذجاٍ ساخر ّهًفصي ذجاٍ الدراسح،ّٗصاحب تهشاعر عدم الوفاءج لدٕ الطالب.ّلد  ذم 
إجراء وم ضئٗي هى الدراساخ حّي اٟحذراق الدراسٖ الهرذتط تالذعلٗم الجاهعٖ 

رذتطح تاٝجِاد ّالضغط ّالذعب الهزهى وع٠هاخ أّلٗح ،ّعرف تاعذتارٍ الهشاعر اله
هحذهلح لٞحذراق الدراسٖ الًاذج عى أعتاء الدراسح ّهذطلتاذِا،ّٗظِر فٖ فمداى 
اُٟذهام تالعهي اٛوادٗهٖ،ّعدم الشعّر تالهعًٖ ّالهغزٕ هى الذعلٗم،ّوذلن الفعالٗح 

الهفاُٗم هثي اٝرُاق  الهًخفضح.ُّوذا ًجد أى اٟحذراق الدراسٖ ٗذداخي هع تعض
الهصاحب تالذعب الشدٗد ّالًّم الهسذهر،ّهفِّم الملق ّاٝجِاد،ّهشاعر اٝحتاط 

(Aroa, Reada 2017,23). هن وجهة نظر وTholin (2008)االحتراق  ن، ٌتضه
 األكادٌهى ثالثة أبعاد هً:

  الفرد اسذٗعاب هشاعر جدٗدج. علٔٗجعي هى الصعب  ٕاًٟفعالٔ، الذاٝجِاد 

  ّفمداى الحهاس ّالع٠لاخ هع اٙحرٗى. ٓال٠هتاٟج، أذتلد الهشاعر أ 

 .ًمص اًٝجاز (Williams et al.,2017,1760) 



  
وأثره  ستراتيجيات التعلم الىجدانيةاترنامج تدريثي قائم علي 

طالثات جامعة  يلد يعلي الدافعية العقلية والهناء األكاديم

 القصيم

 صثرين صالح تعلة
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 ، تصفحAro&Upadyaya (2014)التاحثّى داٝجذراق: ّجهدٓ ثتاخ عاهي 

 عوتٗرج، ّهعاهح أى هرحلح الهراُمح ذذهٗز تذغٗراخ تّٗلّجٗح ًّفسٗح ّاجذهاعٗح ًّهائٗح 
اٝحذراق الهدرسٖ خ٠ي فذرج الهراُمح ّجدخ أى  علٔذلن فإى الدراساخ الذٔ روزخ 

حٗى ّجدخ تعض  الّلخ، فٖالهسذّٕ الهذّسط العام لٞحذراق هسذمر ذهاها تهرّر 
الدراساخ أى الط٠ب ٗخترّى زٗادج فٖ اٝحذراق أثًاء الذحّٟخ الذرتّٗح الًاذجح عى 

 (In Widlnd et al.,2018) اخذ٠ف التٗئح الهدرسٗح.
اًٟدهاج فٖ الهِام الدراسٗح فٖ الذعلٗم العالٖ  ف، ٗذصالدراسٌةاالندهاج فً الههام  -2

 ف.ّٗعرAbsorption، ّاٟسذغراقDedication ٖ، ّالذفاVigourًتالحّٗٗح 

اًٟدهاج فٖ الهِام الدراسٗح تاعذتارٍ حالح ذًُٗح إٗجاتٗح ذذهٗز تالحّٗٗح الذٖ ذشٗر 
فٖ  حالدراسح، ّالرغتلّجّد هسذّٗاخ هرذفعح هى الطالح ّالهرًّح العملٗح أثًاء 

 ر. ّٗشا(Aroa,2017,23)تاٝسذغرق ٗذهٗز  الذفاًٖ، أٗضا نالدراسح، ّوذلاسذثهار 

تاعذتارٍ أحد هإشراخ الًِاء الهدرسٖ ُّّ عتارج عى  لًٞدهاج فٖ العهي الهدرسٖ
 شعّر إٗجاتٖ واهي هرذتط تث٠ثح أتعاد ُٖ:

 الدراسح، ّالهرًّحتهسذّٗاخ هرذفعح هى الطالح ّالًشاط أثًاء  الحّٗٗح، ّذّصف 
اسذراذٗجٗاخ  نالهدرسٖ، ّاهذ٠ّالرغتح فٖ اٝسذثهار فٔ العهي  مالعملٗح، ّاُٟذها
 الصعّتاخ ّهّاجِذِا. فعالح للذعاهي هع

 ٗللحهاس ّاٟذجاٍ اٝٗجاتٖ ًحّ عهلٗاخ الذعلم ًّّاذجِا، ّهشاعر اٝلِام  رالذفاًٖ، ٗش
 ًحّالدراسح.

  ٖاٟسذغراق وتعد أخٗر لًٞدهاج ٗشٗر للذروٗز الواهي فٖ الدراسح، ّاًٝدهاج تسعادج ف
ُذا ّلد أظِرخ ًذائج الدراساخ الساتمح ّجّد ارذتاطاخ سلتٗح تٗى  اٛوادٗهٖ.العهي 

 .(Widlnd et al.,2018) أتعاد اًٟدهاج فٖ الهِام الدراسٗح ّاٝحذراق الهدرسٖ
تٗى الجًسٗى فٖ وي هى  الفرّق إلٔ ،Parhiala et al., (2018)وها أشار 

أوثر احذهاٟ فٖ ذمرٗر اٟحذراق ّاًٟدهاج فٖ الهِام الدراسٗح هّضحا أى اًٝاز 
ذلن ُى أوثر اًدهاجا فٖ العهي  الذوّر، ّهعهسذّٗاخ هرذفعح هى اٝحذراق الدراسٖ عى 

اُذهاها أوتر تالذحصٗي اٛوادٗهٖ، وها أًِم ٗذهٗزى تدافعٗح هرذفعح  الهدرسٖ، ّٗتدّى
 . (In Widlnd et al.,2018) ًُّاء أوادٗهٖ سالب

 زاٛوادٗهٖ، حٗاًٝدهاج ّاٝحذراق( ّاٛداء أٗضا ذّجد ع٠لح تٗى تعدٓ )    
ّجدخ الدراساخ الساتمح أى أتعاد اٟحذراق الدراسٖ ذرذتط تاٛداء اٛوادٗهٖ تطرق 

ولها واى الذحصٗي الدراسٖ  َ، أًSalmela-Aro et al., (2009)ّجد هث٠  دهذًّعح. فم

هًخفض ٗزداد الشعّر تعدم الوفاءج ّالذشاإم ذجاٍ أُهٗح الهدرسح. ّاًٝدهاج فٖ العهي 
الذحصٗي اٛوادٗهٖ ّٗعذتر هصدرا رئٗسٗا للط٠ب  علٔالهدرسٖ لَ ذؤثٗر إٗجاتٖ هتاشر 

 (In Widlnd et al.,2018) فٖ هّاجِذِم للهذطلتاخ الدراسٗح الهذتاًٗح.
ٗمصد تِا الهعًٖ ّاُٛهٗح الهدروح للهدرسح  ،()الهإسسح الذعلٗهٗح الجاهعةٌهة بعد ق -3

 .Niemivirta,2004فٖ اٛدتٗاخ تهمٗاس  عاهح، ّٗماستصفح 
 ،Satiesfaction with Educational Choice ختٌار األكادٌهًالرضا عن اال -4

هثي:  الذعلٗهٗح،ّٗشٗر لرضا الط٠ب عى إٔ اخذٗاراخ هرذتطح تالدراسح ّالعهلٗح 
 ّطرق الذعاهي هع الهِام ّهعالجذِا ّاًٛشطح الذعلٗهٗح، الدراسٗح.اخذٗار الهمرراخ 

Tuominen,2012,294).) 
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 هحددات الهناء والعواهل الهرتبطة به:
ٟ ّٗجد هحدد ّحٗد للًِاء الفردٕ ّإًها ٗعذهد تشوي عام عي الصحح الجٗدج 

اسذخدهخ هماٗٗس عدٗدج للًِاء  داٛساسٗح. ّلّالع٠لاخ اٟجذهاعٗح ّذّافرالهّارد 
 الرضا عى الحٗاج ّالّجداى اٝٗجاتٖ ّالسعادج. هًِا:اًصتخ علٔ عدج أتعاد 

(Williams, et al.,2017,1760). ذم اسذخدام هعذمداخ الذاخ وهإشراخ  اّهإخر
 Widlnd etالوادٗهٖ، ّالوفاءج( )الذاخ  مالذاخ، هفِّذمدٗر )اٛوادٗهٖ للًِاء 

al.,2018) 

 أهداف دراسة الهناء الهدرسً:
 الذالٗح: لذحمٗمَ لُٜدافذعذتر دراسح الًِاء اٛوادٗهٖ ضرّرٗح ُّاهح ًذٗجح 

 اٛداء الجٗد اٝسذثًائٔ لتعض الط٠ب فٖ الهدارس.الفِم العهٗق لدٕ الهعلهٗى ٛستاب  -1

ّالذٖ  الًِاء(الهسذًدج لهتادٕء )ّاٝسذراذٗجٗاخ ذصهٗم ّذطّٗر الهساراخ ّالتراهج  -3
 ذحفز اًٟدهاج فٖ الهِام الدراسٗح للط٠ب.

ضرّرج اُٟذهام ّضهاى شعّر الط٠ب تالًِاء ّهرّرُم تختراخ ذعلٗهٗح ههذعح  -0
 (Williams et al.,2017,1760) ّجدٗرج تاُٝذهام.

 األكادٌهً:الطالب عند تحقٌق الهناء  علىالهكاسب التى تعود 
حالح اٛفراد هى حٗز الدافعٗح  تهعًٖ ،Academic Strivingالدأب اٛوادٗهٔ -1

 الًجاح الذرتّٕ تغض الًظر عى الهّلف ّالتٗئح السٗالٗح. علّٔاٝصرار الهسذهر 

ذّفٗر الفرص ّإعطاء لسط هى الحرٗح ّاٝسذم٠ي فٖ  ٖاٟخذٗار، تهعً علٔالمدرج  -3
 اخذٗار الهسار ّذحدٗد الهصٗر اٛوادٗهٖ.

هثي: اسذهذاع الطالب )إٗجاتٗا الشعّر الشخصٖ الهفعم تالًِاء الّجداًٖ الذٕ ٗإثر إها  -0
 رضا الطالب عى هدرسذَ ّهدرسَٗ(. مهثي: عد)سلتٗا  ّ(، أتّجّدٍ ّالذحالَ تالهدرسح

(Williams et al.,2017,1760) 

 أو سهات الطالب ذوي الهناء الهدرسً(:)الطالبً هؤشرات الهناء 
، إٔ الذّجَ ًحّ Persevere in Learning Processالهثاترج فٖ عهلٗح الذعلم  -1

 الوفاءج ّالذٖ ذعًٖ الرغتح فٖ إوهاي الهِام تؤلصٖ هجِّد.

اًٟفعاٟخ، إدارج ّذمٗٗم  علٔالمدرج  ٕ، أEmotional Controlالذحوم فٖ اًٝفعاٟخ  -3

 اٝسذجاتاخ اًٝفعالٗح ّفما للظرّف الهحٗطح. يّذعدٗ
 Resilient in facing the الهرًّح فٖ هّاجِح الهشو٠خ )اهذ٠ن الهماّهح(، -0

problems (having resistance) ّٕهرًّح الط٠ب ٗذضح هى خ٠ي لّج  فهسذ

 الهفذرضح.   ّتاخ الدراسٗح اسذجاتاذِم عًد هّاجِح عدد هى الصع
 Not feeling inferior (having high ذمدٗر ذاخ هرذفع()تالًمص عدم الشعّر  -1

self-esteeالمتّي الذاذٖ  ّ، أSelf-Acceptance  هوّى ّجداًٖ لهفِّم الذاخ ُّّ

 هشاعر الفرد ذجاٍ ذاذَ. علٔٗروز 

 High Curiosityالفضّي العالٖ  -2

 ّاًٛشطح الهدرسٗح.الهشاروح فٖ أًشطح الذعلم  -3
 .Empathyالذعاطف  -2

 Irine &Saifuddin) ّاٛصدلاءإظِار الثمح ّاٟطهئًاى فٖ الذعاهي هع الهعلهٗى  -2

,2014,6) . 
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 العواهل التً تؤثر على الهناء األكادٌهً:  
الًِاء الط٠تٖ ّذم اٝشارج لِا فٖ أدتٗاخ الًِاء  علٔهى الهذغٗراخ الذٖ ذإثر  

 االطّٗلح، أٗضالدراسح  خاٟجذهاعٖ، ّساعاالدعم  صالفشي، ًمهى  الط٠تٖ: الخّف
 ,Chitanand) الذوٗف ّالسهاخ الشخصٗح بّالذحدٗاخ، ّأسلّضغّط الّلخ 

Rathilal& Rambharos,2018). 
ذعذتر هى العّاهي الِاهح الذٖ  Teaching Practicesههارساخ الذدرٗس وذلن 

ذحفز ّذثذثٗر الذعلم فٖ الذعلٗم الجاهعٖ ّلوًِا لم ذحظٖ  ٖاٛوادٗهٖ، ّالذالًِاء  علٔذإثر 
ًجد صعّتح فٖ فِم دّر ُذٍ الههارساخ فٖ ذحفٗز  االتاحثٗى، لذتاُٝذهام الوافٖ هى 

الرغم هى اُٟذهام الهّجَ تشوي وتٗر للصحح  علٔالًِاء اٛوادٗهٖ لط٠ب الجاهعح 
 Kathleen et) اٛداء اٛوادٗهٖ علّٔذؤثٗرُا  Mental Helthالذًُٗح للط٠ب 

al.,2018) 

 عرض الدراساخ ذاخ الصلح فٖ ضّء الهحاّر الذالٗح: مسٗذ الصلة:الدراسات ذات 

 أوال: دراسات إستراتٌجٌات التعلم الوجدانٌة:
هى الذّجَ الحدٗز لدراسح ّذعزٗز ،Jimenez et al.,(2018)دراسة  اًطلمخ

العالٖ علٖ اعذتار أًِا هى الهّضّعاخ الساخًح  علٖ إسذراذٗجٗاخ الذعلم فٖ الذعلٗم 
س الهسذخدهح فٖ ٗالساحح السٗوّلّجٗح،ّهى ثم ذِدف إلٖ اخذتار التًٗح العاهلٗح ٛحد الهماٗ

ذمٗٗم اسذراذٗجٗاخ الذعلم )ًسخح هخذصرج( ّالهصهم لط٠ب الجاهعح فٖ هجاي الذحدز 
صدق التًٗح تاسذخدام ذوًٗن الذحلٗي  تاللغح اٛستاًٗح ،إذ ٟ ذّجد هحاّٟخ للذحمق هى

( طالتا جاهعٗاً،هع اخذتار التًٗح عتر الًّع،ّلد 269العاهلٖ ّالذّوٗدٕ،علٖ عًٗح لّاهِا )
أسفرخ الًذائج عى تًٗح ث٠ثٗح اٛتعاد ذذهثي فٖ:إسذراذٗجٗاخ هفاذٗح الذاورج،ّإسذراذٗجٗاخ 

خر سهٖ تإسذراذٗجٗاخ الدعم ها ّراء الهعرفح،ّاٝسذراذٗجٗاخ الًّعٗح،ّظِر جاًب آ
 اٝجذهاعٖ الّجداًٖ.

، إلٔ الوشف عى أُم إسذراذٗجٗاخ الذعلم (9152) عبد الحافظدراسة ُّدفخ 
الّجداًٗح شّٗعا تٗى ط٠ب الجاهعح، ّالذعرف علٔ طتٗعح الع٠لح تٗى اٟسذراذٗجٗاخ 

ّتٗاى الفرّق فٖ الّجداًٗح فٖ عهلٗاخ الذعلم ّأسلّتٖ الذعلم) العهٗق، ّالسطحٖ(، 
اٟسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح فٖ عهلٗاخ الذعلم فٖ ضّء أسلّتٖ الذعلم)العهٗق، ّالسطحٖ(، 
ّإهواًٗح الذًتإ تاٝسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح لدٓ الط٠ب هى أسالٗب ذعلهِم، ّذضهًخ عًٗح 

( طالتاً هى ط٠ب ولٗح الذرتٗح جاهعح الهلن سعّد هى جهٗع الذخصصاخ 323الدراسح )
هسذّٗاخ ذعلٗهٗح هذًّعح؛ ، ّلد طتق علِٗم همٗاس اٟسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح فٖ ّت

 الذٕ ًٗتثق عى تًٗح ثاتذح عتر ثمافٗح،Gallego&Yaniz,2014  لـ عهلٗاخ الذعلم

ّهمٗاس أسالٗب الذعلم )العهٗق/ ّالسطحٖ( ذرجهح ّذعرٗب التاحز؛   ّتاسذخدام 
ّذحلٗي الذتاٗى هذعدد الهذغٗراخ الذاتعح ، الهذّسطاخ الّزًٗح ،ّهعاه٠خ اٟرذتاط ،

ّاًٟحدار الهذعدد ذم الذّصي إلٔ أى ذرذٗب اسذراذٗجٗح الضتط الداخلٖ للملق تاعذتارُا 
أعلٔ اسذراذٗجٗح هى اٝسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح فٖ عهلٗاخ الذعلم ،ّأدًٖ  اسذراذٗجٗح ُٖ 

لذعلم العهٗق ّجهٗع أتعاد ّّجدخ ع٠لح دالح إحصائٗاً تٗى  أسلّب ا -ذجًب الجِد 
وها ّجدخ  –اٝسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح فٖ عهلٗاخ الذعلم؛ هاعدا إسذراذٗجٗح ذجًب الجِد. 

فرّق ذاخ دٟلح إحصائٗح تٗى ط٠ب الجاهعح فٖ أسالٗب الذعلم )العهٗق/ ّالسطحٖ( 
أٗضا ّجدخ فرّق ذاخ دٟلح إحصائٗح تٗى هذّسطاخ  –لصالح أسلّب الذعلم العهٗق. 



 (2019ديسمثر  –عدد أكتىتر )    47 المجلد -حىليات آداب عين شمس 
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درجاخ الط٠ب ذّٕ أسلّب الذعلم العهٗق الهرذفع ّالهًخفض علٔ جهٗع أتعاد 
الذعلم العهٗق  ذّٕ أسلّبفٖ عهلٗاخ الذعلم لصالح الط٠ب  اٟسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح

 الهرذفع؛ هاعدا اسذراذٗجٗذٖ ذجًب الجِد ّالصّرج اٟجذهاعٗح.
تٗى اسذراذٗجٗاخ الوشف عى الع٠لح ،Lopez et al,.(2015)دراسة ّحاّلخ 

الذعلم الّجداًٗح ّغٗرُا هى إسذراذٗجٗاخ الذعلم،وذلن الع٠لح تٗى اٟسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح 
( طالب هى ث٠ز جاهعاخ 266ّأسالٗب الذعلم لدٕ ط٠ب الجاهعح علٖ عًٗح لّاهِا)

تؤستاًٗا ،ذم ذصًٗفِم إٓ ث٠ز هجهّعاخ فٖ ضّء هسذّٕ اسذخداهِم لٞسذراذٗجٗاخ 
هذدًٗح(،ّذّصلخ الدراسح إلٔ أى الهجهّعح الهذدًٗح فٖ  –هذّسطح  –ًٗح)هرذفعح الّجدا

اسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجداًٗح ذهذلن هعدٟ هًخفضا همارًح تالهجهّعذٗى الهذّسطح 
ّالهرذفعح فٖ تالٖ اسذراذٗجٗاخ الذعلم.ّأى اٟسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح ذلعب دّرا حاسها فٖ 

  ذحفٗزُا.هّالف الذعلم ّٟ تد هى 
الع٠لح تٗى اٟسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح ،(9159دراسة هنتصر، إسهاعٌل)ّتحثخ 

ّضعف الذعلم الدراسٖ لدٓ ذ٠هٗذ السًح الثاًٗح ثإًّ ّأثر عاهي الجًس فٖ ُذٍ الع٠لح 
( ذلهٗذا ّذلهٗذج ثم اخذٗارُم تطرٗمح عشّائٗح 26.ذهخ الدراسح علٔ  عًٗح لّاهِا )

هع التٗاًاخ  أعد اخذتار لمٗاس اٟسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح ،ّذم لٗاس هًذظهح ، ّهى أجي ج
ضعف الذعلم الدراسٖ هى خ٠ي ًذائج اٟخذتاراخ الذحصٗلٗح .ّلد أسفرخ الهعالجح 
اٝحصائٗح للًذائج إلٔ ّجّد ع٠لح ارذتاطٗح ذاخ دٟلح إحصائٗح تٗى اٟسذراذٗجٗاخ 

عاهي ارذتاط تٗرسّى، وها أسفرخ ًذائج الّجداًٗح ّضعف الذعلم الدراسٖ تاسذخدام ه
الهعالجح اٝحصائٗح تاسذخدام اخذتاراخ )خ( لدٟلح الفرّق إلٔ أًَ  ٟ ذّجد فرّق فٖ 
اٟسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح حسب هذغٗر الجًس .ّخلصخ الدراسح إلٔ أى  اٟسذراذٗجٗاخ 

رئٗسٗا فٖ  ذحسٗى الّجداًٗح ذرذتط ارذتاطا ّثٗما تضعف الذعلم الدراسٖ إذ ذلعب دّرا 
هسذّٓ الذ٠هٗذ الذعلٗهٖ، ّعدم اسذغ٠لِا تالشوي الهطلّب ٗإدٕ إلٔ ذدًٖ هسذّٓ  

 .اٛداء اٛوادٗهٖ للذ٠هٗذ

 الدافعٌة العقلٌة: تثانٌا: دراسا
إلٔ الوشف عى المدرج الذًتّئٗح للدافعٗح العملٗح (،9152)الشرٌندراسة ُدفخ 

تًِٗها، ّها إذا  واًخ الدافعٗح العملٗح لدٓ الطلتح ذخذلف تالذحصٗي اٛوادٗهٖ، ّالع٠لح 
( طالتا  ّطالتح هى ولٗح الذرتٗح 021تاخذ٠ف الجًس ّالذخصص، علٔ عًٗح لّاهِا)

، (3669)هرعٖ ًّّفي  ّالعلّم جاهعح المصٗم، ّتاسذخدام همٗاس والٗفّرًٗا الهعرب
خ الًذائج عى ّجّد ع٠لح ّهعدي الطالب الذراوهٖ لمٗاس الذحصٗي اٛوادٗهٖ، أسفر

هّجتح ذاخ دٟلح إحصائٗح تٗى الدافعٗح العملٗح ّالهعدي  الذراوهٖ تاسذخدام هعاهي ارذتاط 
تٗرسّى ّعى المدرج الذًتّئٗح للدافعٗح العملٗح،وها ّجدخ فرّق ذاخ دٟلح  إحصائٗح تٗى 

تًٗها ٟ ذّجد هذّسط أداء الطلتح علٔ همٗاس الدافعٗح العملٗح ذرجع لهذغٗر الذخصص، 
 لهذغٗر الجًس. فرّق ذاخ دٟلح ذرجع

،عى هدٕ اهذ٠ن ط٠ب الذرتٗح الخاصح (9151كاهل) ،الشرٌم دراسةّتحثخ 
جاهعح المصٗم لهِاراخ الذعلم الهًظم ذاذٗا ّالدافعٗح العملٗح،ّالع٠لح تًِٗها،ّالمدرج 

ذ٠ف الذخصص الذًتّئٗح لوي هًِها تالذجصٗي الدراسٖ،ّالفرّق فٖ الهِاراخ تاخ
والٗفّرًٗا الهعرب ( طالتا ّطالتح ،ّتذطتٗق همٗاس 021) لّاهِاّالجًس.علٖ عًٗح 

لمٗاس الدافعٗح العملٗح ّهمٗاس تّردٕ للذعلم الهًظم ذاذٗا،أسفرخ (3669)هرعٖ ًّّفي 
الًذائج عى ذفّق الط٠ب فٖ تعد الذخطٗط ّّضع الِدف،فٖ جٗى ذفّلخ الطالتاخ فٖ تعد 

اٝجذهاعٗح تهمٗاس الذعلم الهًظم ذاذٗا،وها أظِرخ الًذائج ّجّد فرّق فٖ  طلب الهساعدج
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أتعاد الدافعٗح العملٗح ّفما للذخصص،تًٗها ٟ ذّجد فرّق ذرجع للًّع،وها ذّصلخ لّجّد 
 لدرج ذًتّئٗح للدافعٗح ّالذعلم الهًظم ذاذٗا تالهعدي الذراوهٖ للذحصٗي الدراسٖ.

الدافع٘ح درجح أسال٘ب الرفى٘ر ّعى ًّع ، (9154) سهٌل،طنوسدراسة ّوشفخ 
ّطالثح فٖ الورحلح  الثاٌّ٘ح ( طالتا 23العمل٘ح ّالع٠لح ثٌِ٘وا  ّرىٌّخ عٌ٘ح الدراسح وى )

ّاسرخدم الثاحز ،ّارثعخ الدراسح الوٌِج الّصفٖ ، وى الودارس الحىّو٘ح فٖ فلسط٘ى
الدافع٘ح العمل٘ح )لورعٖ   وم٘اساٝتداعٖ ّالرفى٘ر الرحل٘لٖ ّالعولٖ ّٛسالٗب وم٘اس 
ح٘ز هرذفعا، (  ّىاى وى ث٘ى الٌرائج أى درجح الدافع٘ح العمل٘ح لدٓ الطلثح 3662ي ٌّّف

اٛخٗرج، فٖ أعلٔ وررثح ّجاء الررى٘ز العملٖ فٖ الوررثح إتداعٗا الوشى٠خ ي جاء ح
عد تفٖ الدافع٘ح العمل٘ح رعزٓ للجٌس وا عدا إحصائٗح ّعدم ّجّد  فرّق ذاخ دٟلح 

فرّق رعزٓ لورغ٘ر الصف دخ ّّج، الوعرفٖ فمد جاءخ الفرّق لصالح الذىّر ي الرىاو
، الوعرفٖ ّالررى٘ز العملٖ لصالح الصف الثاٌٖ عشري الرىاوتعدٕ فٖ الدافع٘ح العمل٘ح فٖ 

 لهذغٗر الصف.رعزٓ ي ّعدم ّجّد فرّق فٖ الدافع٘ح العمل٘ح ىى
ذطّٗر همٗاس  ، إلىCokluk - Bökeoglu, Ö (2008)دراسة وها عهدخ 

 California Measureالعمي ٗحوالٗفّرًٗا للًزعح ًحّ الذفوٗر الًالد أّ ها ٗسهٖ الدافعٗح 

of Mental Motivation-CM3  لذمٗٗم هفاُٗم الًزعح ًحّ الذفوٗر الًالد لدٓ ط٠ب

ّهع عدم ّجّد أداج لٗاس ًفسٗح ذروٗح للدافعٗح العملٗح لذمٗٗم ُذا الهفِّم  الهدارس الثاًّٗح.
الثمافح الذروٗح سٗدعم الدراساخ  علٔتٗى ُذٍ الفئاخ العهرٗح. لذا فإى ذمًٗى ُذا الهمٗاس 

 دالًفسٖ. ّلهى خ٠ي ذّفٗر أداج جدٗدج ٛدتٗاخ المٗاس الهسذمتلٗح حّي الدافعٗح العملٗح 
الثمافح  أتعاد فٖٗحذفظ تتًٗح عاهلٗح هوًّح هى أرتعح  CM3وشفخ عهلٗح الذمًٗى أى 

 ذلن،ّع٠ّج علٔ  .ّلد ذم ذؤوٗد ُذٍ التًٗح هى خ٠ي الذحلٗي العاهلٖ الذّوٗدٕ الذروٗح،
ا ورًّتاخ إذفمخ ًذائجَ هع ًذائج الدراساخ ألف حاٟخذتار، ّطرٗمفإى ذحلٗي الثتاخ تإعادج 

 الساتمح هى حٗز اٟذساق الداخلٖ.
،عى التًاء العاهلٖ للصّرج اٛردًٗح هى (9112) نوفل،هرعًدراسة ّوشفخ 

 Measure of Mental Motivation  (California)همٗاس والٗفّرًٗا للدافعٗح العملٗح 

 CM3) ّاشذهي  ،لّوالح الغّز )اًّٛرّا( فٖ اٛردى لطلتح ولٗح العلّم الجاهعح الذرتّٗح

( طالتا ّطالتح تالذسإّ هى واي الجًسٗى فٖ ث٠ز 126التحز علٔ عًٗح هوًّح هى )
هعلم هجاي دراساخ  –هعلم هجاي لغح عرتٗح  –ذخصصاخ أوادٗهٗح )هعلم الصف 

لدراسح اًذائج ( سًح، ّذّصلخ 33-19إس٠هٗح( ّذهثي ُذٍ الذخصصاخ الفئاخ العهرٗح )
عدم ّجّد فرّق دالح إحصائٗا ذتعا" لهذغٗر الجًس تًٗح رتاعٗح التعد ،ّعى إلٔ 

 ّالذخصص الدراسٖ ّالفئح العهرٗح تٗى أفراد عًٗح التحز فٖ الدافعٗح العملٗح.

 الهناء األكادٌهً: تثالثا: دراسا
إلٖ اخذتار الدّر الّسٗط لفعالٗح الذاخ  ، Moradi  et al.,(2018)دراسة ُدفخ 

اٛوادٗهٗح تٗى الدعم اٟجذهاعٔ الهدرن ّهوًّاخ الًِاء اٛوادٗهٔ علٖ عًٗح لّاهِا 
(طالب تالهدارس الثاًّٗح ذم اًذمائِم تاسذخدام طرٗمح العًٗح العًمّدٗح ّتذطتٗق همٗاس 011)

هذجح الهعادلح التًائٗح ذّصلخ .ذم اسذخدام Tuominen-Soini,1997ًالًِاء اٛوادٗهٔ لـ 

،ّالرضا عى  الجاهعحلٗهح ّالدعم اٟجذهاعٖ إٗجاتٖ تٗى  الدراسح إلٖ ّجّد ارذتاط 
اٟخذٗاراخ الذرتّٗح،ّاًٝدهاج فٖ اٛعهاي الهدرسٗح وهوًّاخ للًِاء اٛوادٗهٔ،وها 

 ارذتطخ تع٠لح سلتٗح هع اٟحذراق الهدرسٖ.
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ههارساخ الذدرٗس الذٖ ٗهوى أى ، Kathleen et al,. (2018)دراسة ّحددخ 
ذإثر إٗجاتٗا علٖ الًِاء الط٠تٖ تاسذخدام هًحٖ جدٗد لَ أرتعح هراحي ُٖ 

الشعّر  علٔث٠ز ههارساخ ذساعد  إلٔذّصلخ  دّالهصٗر. ّلاٟسذوشاف،الحلم،الذًفٗذ،
 ُّٖ:تالًِاء الدراسٖ 

أٓ أى الًِاء الدراسٖ  Social Inclusionاٟجذهاعٖ ء، ّاٟحذّاBelongingاًٟذهاء -1

 ٗذحمق عًدها ٗوّى الط٠ب علٔ ذّاصي هع الهعلهٗى ّالرفاق.
الًِاء اٛوادٗهٖ عًدها ٗوّى الط٠ب هدفّعٗى  م، ٗدعLearning Wellوفاءج الذعلم  -3

 ًحّ الذعلم ّٗشعرّى توفاءج ذعلهِم.

ِٗذم الهعلهّى تحٗاج الطالب غٗر اٛوادٗهٗح خارج  فعًدها ،ولٗااسذٗعاب الطالب  -0
 الجاهعح فِذا ٗشعرُم تالًِاء اٛوادٗهٖ.

عى هوًّاخ الًِاء  ،Widlnd et al.,(2018) ّفحصخ دراسح 
اٛوادٗهٖ)اٟحذراق الدراسٖ،اًٟدهاج فٖ العهي الهدرسٖ،هفِّم الذاخ فٖ 

( تالصف 220الرٗاضٗاخ لدٕ )الرٗاضٗاخ(ّع٠لذِا تترّف٠ٗخ اٛداء اٛوادٗهٖ فٖ 
( تالصف الذاسع.ّهدٕ ثتاخ ُذٍ الترّف٠ٗخ عتر الصفّف الدراسٗح الساتع 192الساتع،ّ)

ّالذاسع،ّوٗف أى الًِاء اٛوادٗهٖ ّترّف٠ٗخ اٛداء الهذًّعح ذذتاٗى فٖ الطهّح 
(هجهّعاخ هى ط٠ب الصف 0اٛوادٗهٖ.ّهى خ٠ي ذحلٗي الهذّسطاخ الواهًح ّجد أى )

ّالثاًٗح  %(،32لساتع فٖ الًِاء اٛوادٗهٖ ٗذّزع تٗى هجهّعح هذهٗزج فٖ الًِاء)ا
%(.أها ط٠ب الصف الذاسع ذتاًّٗا إلٖ أرتع 12ّالثالثح سالتح) %(،26هذّسطح)

هجهّعاخ اّٛلٖ هذهٗزج،ّالثاًٗح هذّسطح،ّالثالثح لدِٗا ًُاء أوادٗهٖ سالب،ّاٛخٗرج 
هًخفض.وها أظِرخ الذحل٠ٗخ أى الط٠ب الهذهٗزٗى فٖ الًِاء لدِٗا ًُاء هرذفع ّأداء 

 اٛوادٗهٖ لدِٗم طهّحاخ ذرتّٗح عالٗح عى تالٖ الهجهّعاخ.
تالًِاء اٝٗجاتٖ تاسذخدام  ، الذًتّءاخWilliams et al., (2017)دراسة  اخذترخ

(، 122)ّاهِا لاسذتٗاى الًِاء الط٠تٖ هع عًٗح هى ط٠ب السًح اّٛلٖ ّالثاًٗح تالجاهعح 
اٝٗجاتٖ،  ىالسعادج، الّجداأظِرخ ذحل٠ٗخ اًٝحدار أى الًِاء اٝٗجاتٖ )هذهث٠ فٖ  دّل

(، فعالٗح الذاخ ذمدٗر الذاخ، ،)الذفاإيعى الحٗاج( ٗذًتؤ تسهاخ الشخصٗح اٝٗجاتٗح  االرض
 السلتٗح الهًخفضح. حالهًخفضح، ّالهّاجِ طالعالٖ، ّالضغّالدعم اٟجذهاعٖ  نوذل

تالفحص اٝجرائٖ للدّر  ، اُذهاهِاZiaian et al., (2015)دراسة ّّجِخ 
 علٔهذغٗراخ الهجاي الّجداًٖ للذعلٗم ّالذعلم ّأثرٍ  علٔالّسٗط للٗمظح الذًُٗح الذؤهلٗح 

عًٗح هى أعضاء ُٗئح الذدرٗس ذم سحتِا هى هروز اللٗهٖ ذاتع لجاهعح  علٔالًِاء الذاذٖ، 
أسفرخ الًذائج اّٛلٗح عى زٗادج ّعٖ أفراد العًٗح تالهجاي الّجداًٖ  دأسذرالٗا، ّلجًّب 

 جاًب زٗادج الشعّر تالًِاء الذاذٖ، الذؤهلٗح، إلٔلعهلٗذٖ الذعلٗم ّالذعلم ًذٗجح للٗمظح الذًُٗح 

 وها ذم الذراح اسذراذٗجٗاخ ذحفز الذعلم الّجداًٖ تالتٗئح الجاهعٗح. 
عى ترّف٠ٗخ ذّجِاخ أُداف ، Tuominen et al.,(2012)دراسة ّوشفخ 

اًٝجاز لدٕ الط٠ب،ّهدٕ ذتاًِٗا عًد اخذ٠ف السٗاق الذرتّٕ الهذهثي فٖ اًٝذماي 
للهدرسح الثاًّٗح العلٗا،ّفرّق الترّف٠ٗخ علٖ الًِاء اٛوادٗهٖ)لٗهح الهدرسح،ّاًٝدهاج 

راخ الذرتّٗح(،ّهى خ٠ي فٖ اٛعهاي الهدرسٗح، ّاٝحذراق الهدرسٖ،ّالرضا عى اٟخذٗا
هذّسط الترّف٠ٗخ الدافعٗح للط٠ب،ذم اوذشاف أرتعح ترّف٠ٗخ دافعٗح هحددج ،ّتفحص 
الذتاًٗاخ تٗى الترّف٠ٗخ إذضح أى ترّفٗي ذّجِاخ الذجًب ألي دافعٗح ًُّاء أوادٗهٖ،فٖ 

اخ حٗى أى ذجهع ط٠ب ذّجِاخ الًجاح واًّا أوثر ًُاءا ّدافعٗح،وها أى وي هى ذجهع
ط٠ب )ذّجِاخ الًجاح ّالذهوى(اًدهجخ فٖ العهي الهدرسٖ ّاعذترذَ ذّ هعًٖ 
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ّهغزٕ،أها ذجهع ط٠ب ذّجِاخ الًجاح أظِر اُذهام ألّٕ تاٛداء اٛوادٗهٖ جعلِم 
 أسرع عرضح لٞحذراق الهدرسٖ.

ّتًاًء علٔ ها ستق ذسذطٗع التاحثح أى ذجهي أّجَ اسذفادذِا هى الدراساخ الساتمح فٖ 
 ًماط اٙذٗح: ال

  ٖاسذفادخ التاحثح هى ُذٍ الدراساخ ّالتحّز الساتمح فٖ ذحدٗد هشولح التحز الحال
 ّذحدٗد إجراءاذَ  أدّاذَ،ّذصهٗم  عًٗذَ،ّاخذٗار  أُدافَ،ّصٗاغح 

  وها اسذفادخ التاحثح هى ُذٍ الدراساخ ّالتحّز الساتمح فٖ ّضع ذصّر لفرّض
  الحالٗح.الدراسح 

 ّالتحّز الساتمح ًدرج الدراساخ العرتٗح الذٖ ذصدخ لدراسح  اذضح هى الدراساخ
إسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجداًٗح إذ ٟ ذّجد سّٕ دراسح عرتٗح ّاحدج فمط فٖ حدّد علم 

 ٟ ذّجد إٔ دراسح عرتٗح ذًاّلذِا وًّع هى الذدخي. التاحثح، وها

 ادٗهٖ تالتحز ٟ ذّجد أٓ دراسح عرتٗح فٖ حدّد علم التاحثح ذًاّلخ الًِاء اٛو
 الدراساخ ّجَ للًِاء الًفسٖ أّ الشخصٖ أّ الذاذٖ تصفح عاهح. ّالدراسح، فهعظم

  جالصّرّ العملٗحهمٗاس والٗفّرًٗا فٖ لٗاس الدافعٗح الصّرج اٛصي هى شاع اسذخدام 
 التٗئح اٛردًٗح. علٔالهمًًح 

  اٛوادٗهٔ لًِاء ا مٗاساسذخداها ل أوثر الهماٗٗسTuominen-Soini,1997. 

  ُّ أوثر الهماٗٗس الهًاستح لمٗاس اسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجداًٗح لدٕ ط٠ب الجاهعح
 Gallego&Yaniz,2014همٗاس 

  هعظم الدراساخ اسذِدفخ ط٠ب الهرحلح الثاًّٗح ّط٠ب الجاهعح هى الولٗاخ
 الهخذلفح.

  علٔاد تٗى اٛفرذضارتخ ًذائج الدراساخ حّي دّر هذغٗر الجًس فٖ الفرّق 
 سسِٗي، طًّدراسح  ّهى ُذٍ الدراساخالدافعٗح العملٗح  هذغٗراخ الدراسح هثي هذغٗر

 (.3612)الشرٗم، واهي (، ّدراسح 3610)

 فروض الدراسة:
 

درجاخ طالتاخ الهجهّعذٗى الذجرٗتٗح  اخذّجد فرّق دالح إحصائٗا تٗى هذّسط .1

الذعلم الّجداًٗح لصالح همٗاس اسذراذٗجٗاخ الذطتٗق التعدٕ علٔ ّالضاتطح فٖ 

 الهجهّعح الذجرٗتٗح.

درجاخ طالتاخ الهجهّعذٗى الذجرٗتٗح  هذّسطاخذّجد فرّق دالح إحصائٗا تٗى  .3

همٗاس الدافعٗح العملٗح لصالح الهجهّعح الذطتٗق التعدٕ علٔ ّالضاتطح فٖ 

 الذجرٗتٗح.

درجاخ طالتاخ الهجهّعذٗى الذجرٗتٗح  هذّسطاخذّجد فرّق دالح إحصائٗا تٗى  .0

همٗاس الًِاء اٛوادٗهٖ لصالح الهجهّعح الذطتٗق التعدٕ علٔ ّالضاتطح فٖ 

 الذجرٗتٗح.
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درجاخ طالتاخ الهجهّعح الذجرٗتٗح فٖ  اخذّجد فرّق دالح إحصائٗا تٗى هذّسط .1

لذطتٗق همٗاس اسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجداًٗح لصالح ا علٔ ّٓالتعد ٔالذطتٗمٗى المتل

 .ٓالتعد

درجاخ طالتاخ الهجهّعح الذجرٗتٗح فٖ  اخذّجد فرّق دالح إحصائٗا تٗى هذّسط .2

 همٗاس الدافعٗح العملٗح لصالح الذطتٗق التعدٕ. علٔالذطتٗمٗى المتلٖ ّالتعدٕ 

درجاخ طالتاخ الهجهّعح الذجرٗتٗح فٖ  اخذّجد فرّق دالح إحصائٗا تٗى هذّسط .3

 همٗاس الًِاء اٛوادٗهٖ لصالح الذطتٗق التعدٕ. علٔ ّٓالتعد ٔالذطتٗمٗى المتل

درجاخ طالتاخ الهجهّعح الذجرٗتٗح  اخذّجد فرّق دالح إحصائٗا تٗى هذّسطٟ  .2

الّجداًٗح، اسذراذٗجٗاخ الذعلم ) علٔ همٗاسفٖ الذطتٗمٗى التعدٕ ّالذذتعٖ 

 .(اٛوادٗهٖ ءالعملٗح، ّالًِا حّالدافعٗ

 إجراءات الدراسة
الهًِج شتَ الذجرٗتٖ ًَٛ أوثر ه٠ئهح لطتٗعح  علٔالتاحثح  خاعذهد الدراسة:هنهج 

سذراذٗجٗاخ الّجداًٗح فٖ الذعلم(    الدراسح الحالٗح الذٖ ذِذم تهعالجح أثر هذغٗر هسذمي )اٟ
علٔ هذغٗرٗى ذاتعٗى ُها )الدافعٗح العملٗح(، )الًِاء اٛوادٗهٖ( لدٓ عًٗح هى طالتاخ لسم 

 جاهعح المصٗم. تولٗح الذرتَٗ، علم الًفس،
ٗتٗح رلرجا ٘يعرْلوجوذا اثٖ رٗلرجا ٘نلرصواثح حلثاا سرخدهدا :التجرٌبًالتصهٌم 

 .الذجرٗتٗح عًٗح الدراسح علٕٔ دلثعا /لمثلٖس اا٘لمام ادرخساع هح تطلضاّا
 عٌنة الدراسة: 

 سلٌفا نعل نلسخ الثاط هيح ٠٘عطرسٟاٌح ٘لعا ادفراخذٗار أ : ذنالعٌنة اإلستطالعٌة
ءج فاو هي كلرحمض ارغت هلّذ 3619 - 3612عٖ هلجام اللعا ٘نلمصاعح هاج، حرت٘لراح ٘لو
الثح ط( 336ح )٠٘عطرساٌٟح ٘لعا نجحلغ تّ ،ح٘لحالاح سرادلاح فٖ دهلوسرخدّاخ اٛا

 تالهسذّٕ السادس. 
لسم ( طالتح هى طالتاخ 36ذوًّخ عًٗح الدراسح الذجرٗتٗح هى )العٌنة التجرٌبٌة :
جاهعح المصٗم، ذم ذمسٗهِى إلٔ هجهّعذٗى فرعٗذٗى إحداُها  -علم الًفس ،تولٗح الذرتٗح  

وكان هن هبررات اختٌار ( طالتح لوي هجهّعح .06ذجرٗتٗح ، ّاٛخرٓ ضاتطح تّالع )
أى تعض الدراساخ اسذخلصخ "ترّف٠ٗخ" لط٠ب الجاهعح حّي اسذخداهِم  العٌنة

اًٝاز أوثر اسذخداها  هح الًّع وهذغٗر ذهٗٗزٕ فّجدخ أىٝسذراذٗجٗاخ الذعلم هسذخد
 Bahaman et al.,2012,Inٝسذراذٗجٗاخ الذعلم هى الذوّر    ّتشوي فعاي ّفارق

Jimenez et al.,2018,65) وها أى التحّز ّالدراساخ الهتورج حّي ًهّ الهراُمٗى.)

رأسِم هإسس الهٗداى تدأخ تهجهّعح خاطئح هى اٝفذراضاخ لدٕ هعظم التاحثٗى ّعلٖ 
فٖ أّائي الذسعًٗٗاخ  الذصّرّلوى سرعاى ها ذحّي ُذا   Stanley Hallًفسَ 

(Cassandra,Kylie,& Ania,2016,137)  عًدها طّر  عدد وتٗر هى التاحثٗى،
الذٖ ذرٕ أى  Systems Theoiriesًظرذِم للهراُمح هى خ٠ي هًظّر ًظرٗاخ اًٛظهح 

 د  تر ًاذج للع٠لاخ المائهح تٗى اٛفراد ّعالهِم الجدٗالًهّ عتر هراحي الحٗاج ٗعذ
(Richard M., Lerner,& Jacqueline,2011,9). 

ّاٛسالٗب  اٛدّاخ، ّالعًٗح، تالهًِج،الدراسح الحالٗح ًّذائجِا  الـدراسة: تتحددحـدود 
 اٝحصائٗح الهسذخدهح فِٗا ّتٗاًِا ّالهذهثلح فٖ:

 الدراسح. خالذدرٗتٖ، ّهذغٗراتالترًاهج  طالهّضّعٗح، ّذرذتالحدّد  -
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 ترٗدج  –المصٗم  حالهواًٗح، هًطمالحدّد  -

 لسم علم الًفس ولٗح الذرتٗح جاهعح المصٗم. خالتشرٗح، طالتاالحدّد  -

 .ُـ 1116 – 1109الجاهعٖ  الزهاًٗح، العامالحدّد  -
 

 الدراسة:أدوات  ثانٌا:
 Affective Strategies Scale inالوجدانٌة أوال: هقٌاس استراتٌجٌات التعلم 

Learning  

 :(تعرٌب الباحثة) (Gallego&Yaniz,2014)إعداد 
( هفردج 03فٖ صّرذَ اّٛلٗح هى ) ٗذوّى الهمٗاس: الصورة األولٌة للهقٌاس

 خهس اسذراذٗجٗاخ فرعٗح ُّٖ:  أتعاد ذمٗسخهسح  علٔهّزعح 
o 1: 1رلم هفرداخ( هى الهفردج  1)الجِد ذجًب  إسذراذٗجٗح. 

o  13: 2هفردج( هى  13) اٟجذهاعٗحهدرواخ الهذعلم اسذراذٗجٗح. 

o  19: 12هفرداخ( هى  0)للملق الضتط الخارجٖ اسذراذٗجٗح. 

o  33: 36هفرداخ( هى  2)الذاذٖ  الذحفٗزاسذراذٗجٗح. 

o  03: 32هفرداخ( هى  16)للملق الضتط الداخلٖ اسذراذٗجٗح. 

، (3)أّافق ٟ  (،1)تشد وي عتارج ذدرٗج لٗورخ الخهاسٖ ٟ أّافق ّّٗجد أهام  
العرتٗح، التاحثح تذرجهح الهمٗاس إلٖ اللغح  خ(. لاه2)تشدج  ق(، أّاف1)(، أّافق 0)هحاٗد 

عرضذَ علٖ هجهّعح هى أساذذج علم الًفس الهذخصصٗى ٝتداء الرإٔ هى حٗز س٠هح  ثم
 حساب الخصائص السٗوّهذرٗح للهمٗاس. مالعًٗح، ثالعتاراخ لثمافح  الذرجهح، ّهًاستح

 الخصائص السٌكوهترٌة للهقٌاس
  اٛسلّب الهًاسب للذحمق ) استخدام التحلٌل العاهلً التوكٌدي مالهقٌاس: تصدق ًَٛ

ُذٍ  ف: وتهد(ثمافٗح عتر اٛتعادهى الصدق لهمٗاس هشذق هى تًٗح ًظرٗح هحددج 
الخطّج إلٔ الذحمق هى صدق التًٗح لهمٗاس اسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجداًٗح، تاسذخدام 

 :(1الهّضحح تجدّي رلم )إلٔ الًذائج  ّذّصلخ ،Amos20ترًاهج 

 (336= ى)الّجداًٗح ( هإشراخ حسى الهطاتمح لتًٗح همٗاس اسذراذٗجٗاخ الذعلم 1جدّي )

 للهؤشر الهثالًالهدى  القٌهة الهطابقة حسنهؤشرات 

غٗر دالح 2.202  3 وا
ًّٗا  إحصائ

ا ًّٗ  أى ذوّى غٗر دالح إحصائ

 1 درجاخ الحرٗح 
 

ّدرجاخ  3واالًستح تٗى 
 2إلٔ  صفرالهدٓ الهثالٖ هى  1.22 حرٗذِا

هإشر حسى الهطاتمح 
(GFI) 

6.92 
(: المٗهح الهرذفعح )إٔ الذٔ 1هى )صفر( إلٔ )
إلٔ هطاتمح صحٗح( ذشٗر  1ذمذرب أّ ذسآّ 
 أفضي للًهّذج.

هإشر حسى الهطاتمح 
 (AGFI)الهعدي 

6.92 
(: المٗهح الهرذفعح )إٔ الذٔ 1هى )صفر( إلٔ )
صحٗح( ذشٗر إلٔ هطاتمح  1ذمذرب أّ ذسآّ 
 أفضي للًهّذج.



 (2019ديسمثر  –عدد أكتىتر )    47 المجلد -حىليات آداب عين شمس 
 

- 28 - 

 للهؤشر الهثالًالهدى  القٌهة الهطابقة حسنهؤشرات 

هإشر الهطاتمح الًستٔ 
(RFI) 

6.91 
(: المٗهح الهرذفعح )إٔ الذٔ 1هى )صفر( إلٔ )
صحٗح( ذشٗر إلٔ هطاتمح  1ذمذرب أّ ذسآّ 
 أفضي للًهّذج.

هإشر الهطاتمح الهمارى 
(CFI) 

6.92 
(: المٗهح الهرذفعح )إٔ الذٔ 1هى )صفر( إلٔ )
صحٗح( ذشٗر إلٔ هطاتمح  1ذمذرب أّ ذسآّ 
 أفضي للًهّذج.

هإشر الهطاتمح الهعٗارٓ 
(NFI) 

6.91 
(: المٗهح الهرذفعح )إٔ الذٔ 1هى )صفر( إلٔ )

صحٗح( ذشٗر إلٔ هطاتمح  1ذسآّ ذمذرب أّ 
 أفضي للًهّذج.

هإشر الهطاتمح الذزاٗدٕ 
(IFI) 6.92 

(: المٗهح الهرذفعح )إٔ الذٔ 1هى )صفر( إلٔ )
صحٗح( ذشٗر إلٔ هطاتمح  1ذمذرب أّ ذسآّ 
 أفضي للًهّذج.

جذر هذّسط هرتع 
 ((RMSEAالذمرٗب 

6.63 
(: المٗهح المرٗتح هى 6.1هى )صفر( إلٔ )

 ذشٗر إلٔ هطاتمح جٗدج للًهّذج.الصفر 

χ( أى هإشراخ الًهّذج جٗدج حٗز واًتخ لٗهتح 1جدّي )ٗذضح هى   
للًهتّذج =   2

χُّتٔ غٗتر دالتح ، ّ واًتخ الًستتح تتٗى لٗهتح   1تدرجاخ حرٗح =  2.202
إلتٔ درجتاخ  2

 =GFI= 0.98، NFI= 0.94  ،IFI، ّهإشتراخ حستتى الهطاتمتح ) 1.22الحرٗتح = 

0.97 ،CFI= 0.97   ،RMSEA=  0.06) هطاتمتح جٗتدج لتًٗتح ، ههتا ٗتدي علتٖ ّجتّد

غالتٗح هإشتراخ حستى  جاءخاسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجداًٗح هع تٗاًاخ عًٗح الدراسح، حٗز 
ح لهمٗاس اسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجداًٗتح هتى ٗذّضٗح التًٗح العاهل ّٗهوى الهطاتمح فٖ هداُا.

 (:1)خ٠ي الشوي 
 

 
 ( البناء العاهلى لهقٌاس استراتٌجٌات التعلم الوجدانٌة 5شكل ) 
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التاحثح تحساب اٟذساق الداخلٖ لعتاراخ همٗاس  الداخلى: قاهتحساب االتساق -
هى خ٠ي حساب هعاهي اٟرذتاط تٗى درجح وي عتارج اسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجداًٗح 
 (:3)الًذائج وها تجدّي  خّواً .إلَّٗالدرجح الولٗح للتعد الذٕ ذًذهٖ 

ن = )الوجدانٌة ( االتساق الداخلى لعبارات هقٌاس استراتٌجٌات التعلم 9جدول )
991) 

 تجنب استراتٌجٌة
 الجهد

 استراتٌجٌة
الهتعلم  هدركات

  االجتهاعٌة

 الضبط استراتٌجٌة
 للقلق الخارجً

 استراتٌجٌة
 الذاتً التحفٌز

 الضبط استراتٌجٌة
 للقلق الداخلً

رقم 
العبار

 ة

هعاهل 
االرتبا

 ط

رقم 
العبار

 ة

هعاهل 
االرتبا

 ط

رقم 
العبار

 ة

هعاهل 
االرتبا

 ط

رقم 
العبار

 ة

هعاهل 
االرتبا

 ط

رقم 
العبار

 ة

هعاهل 
االرتبا

 ط

1 
6.33*
* 

2 
6.22*
* 

12 
6.22*
* 

36 
6.12*
* 

32 
6.22*
* 

3 62** 3 
6.23*
* 

12 
6.23*
* 

31 
6.21*
* 

32 
6.21*
* 

0 
6.13*
* 

2 
6.31*
* 

19 
6.31*
* 

33 
6.31*
* 

39 
6.11*
* 

1 
6.32*
* 

2 
6.22*
* 

  30 
6.12*
* 

06 
6.12*
* 

  9 
6.11*
* 

  31 
6.12*
* 

01 
6.33*
* 

  16 
6.11*
* 

  32 
6.23*
* 

03 
6.31*
* 

  11 
6.32*
* 

 
 33 

6.31*
* 

00 
6.12*
* 

  13 
6.23*
* 

 
   01 

6.23*
* 

  10 
6.11*
* 

 
   02 

6.30*
* 

  11 
6.12*
* 

 
   03 

6.12*
* 

  12 
6.31*
* 

 
     

  13 
6.21*
* 

 
     

    6.61** دالح عًد هسذّٓ 
 إلَٗ،أى جهٗع العتاراخ واًخ هرذتطح تالتعد الذٕ ذًذهٖ  (3)ٗذضح هى الجدّي 

ًّٗا عًد هسذّٓ ) ( ُّذا ٗشٗر إلٔ اٝذساق 6.61ّواًخ هعاه٠خ اٟرذتاط دالح إحصائ
حسب هعاهي اٟرذتاط تٗى درجح وي تعد ّالدرجح الولٗح  االهمٗاس. وهالداخلٖ لعتاراخ 

 (:0)دّي جّواًخ الًذائج وها ت للهمٗاس،
ّالدرجح الولٗح لهمٗاس اسذراذٗجٗاخ  وي تعد( لٗم هعاه٠خ اٟرذتاط تٗى درجح 0جدّي )

 الذعلم الّجداًٗح
استراتٌجٌة  التعد

 تجنب الجهد
استراتٌجٌة هدركات 
 الهتعلم االجتهاعٌة 

استراتٌجٌة 
الضبط الخارجً 

استراتٌجٌة 
التحفٌز 

استراتٌجٌة 
الضبط الداخلً 
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 للقلق الذاتً للقلق

هعاه٠خ 
 اٟرذتاط

6.23** 6.21** 6.26** 6.21** 6.21** 

 1.15** دالة عند هستوى      
أى لٗم هعاهي اٟرذتاط تٗى درجح اٛتعاد الخهسح ّالدرجح  (0)ٗذضح هى الجدّي 

(، ُّذا ٗشٗر إلٔ اٟذساق الداخلٖ 6.61الولٗح للهمٗاس دالح إحصائٗا عًد هسذّٓ )
 للهمٗاس.

ذم حساب الثتاخ تاسذخدام طرٗمح ألفا ورًّتان ّطرٗمح الذجزئح الًصفٗح  ثبات الهقٌاس: -
                ّٗضح ذلن    (1)ّالجدّي 

 
 ( قٌم الثبات الستراتٌجٌات التعلم الوجدانٌة والهقٌاس ككل3جدول )

 براون( النصفٌة )سبٌرهانالتجزئة  هعاهل ألفا كرونباخ االستراتٌجٌة

استراتٌجٌة تجنب 
 الجهد

6.39 6.31 

استراتٌجٌة 
 هدركات الهتعلم
 االجتهاعٌة 

6.21 6.26 

استراتٌجٌة الضبط 
 الخارجً للقلق

6.33 6.32 

استراتٌجٌة 
 التحفٌز الذاتً

6.22 6.21 

استراتٌجٌة الضبط 
 الداخلً للقلق

6.21 6.22 

 6.21 6.20 الهقٌاس ككل

ُّذا  هرذفعح،الفرعٗح أى لٗم الثتاخ للهمٗاس ووي ّأتعادٍ  (1)ٗذضح هى الجدّي 
   همٗاس اسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجداًٗح. ٗشٗر إلٔ ثتاخ

 )إعداد الباحثة(: هقٌاس الدافعٌة العقلٌة ثانٌاً 
 الصورة األولٌة للهقٌاس:

ٗح لّالذٕ ذًاّي الدافعٗح العم (Giencarlo and Facione,1988ًهّذج )ًذج عى 
 Of Mental Motivation للدافعٗح العملٗح والٗفّرًٗا“تهمٗاس تصّرج هتاشرج ها ٗسهٔ 

(CM3)      California Measur ( 31الهوّى هى )ٖأصلَ اٛجًتٖ هّزعح  هفردج ف
الحي  –الذّجَ ًحّ الذعلم  –الذواهي الهعرفٖ  –أتعاد )الذروٗز العملٖ  أربعة علٔ

  اٝتداعٖ للهشو٠خ(.
ّصّرذَ  ساتما،اسذعاًخ التاحثح تاٛصي اٛجًتٖ لهمٗاس والٗفّرًٗا الهشار لَ 

( هفردج 10( )الهوًّح هى )3662ّفي )التٗئح اٛردًٗح ذعرٗب هرعٖ ًّ علٔالهمًًح 
الحي اٝتداعٖ  –الذروٗز العملٖ  –أتعاد ُٖ: الذّجَ ًحّ الذعلم  ثالثة علٔهّزعح 

السعّدٕ، للهشو٠خ( فٖ صٗاغح هفرداخ الهمٗاس تها ٗذًاسب هع ثمافح العًٗح تالهجذهع 
الذرجهح،  اللغح، ّدلحتهجهّعح هى الهحوهٗى الهذخصصٗى للحوم علٖ س٠هح  ّاسذعاًخ
 الصٗاغح. حّهًاست

أرتعح أتعاد ُٖ:  هّزعح علٔ هفردج( 19)ذوّى الهمٗاس فٖ صّرذَ اّٛلٗح هى 
الهعرفٖ  يهفردج، ّالذواه (13)اٝتداعٖ للهشو٠خ حي ال هفردج، (19)الذعلم الذّجَ ًحّ 

الذاذٖ، . ّجهٗع تًّد الهمٗاس هى ًّع الذمرٗر خ( هفردا3)العملٖ  زهفردج، ّالذروٗ (31)
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( 1( ، هّافق)2)تشدج  الخهاسٖ: هّافقاٟسذجاتح علِٗا فٖ ضّء همٗاس لٗورخ  مّٗذ
(، ّذذراّح الدرجح الولٗح ها 1(،غٗر هّافق تشدج)3( ،غٗر هّافق)0،هّافق إلٔ حد ها)

 (.312 –19تٗى )

 الخصائص السٌكوهترٌة لهقٌاس الدافعٌة العقلٌة:
o  ُدفخ ُذٍ الخطّج إلٖ  العاهلً االستكشافً،صدق الهقٌاس:تم استخدام التحلٌل

للهمٗاس ّذحدٗد العّاهي الهذهاٗزج   Factorial Structure الوشف عى التًٗح العاهلٗح

( فرد، ّاسذخدم الذحلٗي العاهلٖ اٟسذوشافٖ 336فَٗ ، ّ لد طتق الهمٗاس علٖ )
 Principalهفردج ( تطرٗمح الهوًّاخ اٛساسٗح  19لهفرداخ الهمٗاس ) 

Components (PC)  لِّذلًٗج ّ الذدّٗر الهذعاهد تطرٗمح الفارٗهوسVarimax ،
) ٟ ذمي لٗهح الجذر الواهى / المٗهح الههٗزج  Kaiserّاعذهد علٔ هحن واٗزر 

Eigenvalue  ( ّاسذتعدخ الهفرداخ ذاخ الذشتعاخ اٛلي هى،) عى الّاحد الصحٗح

 " ذفسرفؤوثر 0.61تجذر واهى لٗهذَ عّاهي "  1( . ّلد أسفر الذحلٗي عى ظِّر6.06
( 92 ،51 ،4حذف الهفردات ) للهمٗاس، هعهى لٗهح الذتاٗى الولٖ  %( 02.22)

 ّٗهوى ،أي عاهل على( هفردة لعدم تشبعها 32)النهائٌة فأصبح الهقٌاس فً صورته 
 (2رلم )عرض ًذائج الذحلٗي العاهلٖ فٖ الجدّي 

الدافعٌة العقلٌة بعد التدوٌر باستخدام التحلٌل العاهلً ( تشبعات هفردات هقٌاس 1جدول )
 االستكشافً

العاهي 
 اّٛي 

ذشتع 
الهفرداخ 
 تالعاهي

العاهي 
 الثاًٖ

ذشتع 
 الهفرداخ
 تالعاهي

العاهي 
 الثالز

ذشتعاخ 
الهفرداخ 
 تالعاهي

العاهي 
 الراتع

ذشتع 
الهفرداخ 
 تالعاهي

30 6.22 02 6.21 13 6.26 16 6.29 

31 6.21 09 6.21 19 6.39 2 6.31 

01 6.21 16 6.23 12 6.32 12 6.21 

31 6.26 11 6.23 12 6.33 13 6.12 

06 6.31 03 6.33 36 6.21 1 6.12 

39 6.31 2 6.22 10 6.21 3 6.11 

32 6.22 10 6.23 02 6.12 1 6.11 

32 6.22 3 6.12 11 6.13 33 6.03 

13 6.21 13 6.11 19 6.11 01 6.00 

9 6.12 11 6.02 02 6.09 03 6.00 

  12 6.01 33 6.02 12 6.06 

    11 6.02   

    2 6.02   

    00 6.02   

( الجذور الكاهنة ونسبة التباٌن الهفسرة بواسطة كل عاهل والهقٌاس  2)جدول 
 ككل

الجذر الواهى / المٗهح  العاهي
 الههٗزج

% الذتاٗى الهفسرج 
 تّاسطح العاهي

تّاسطح % الذتاٗى الهفسرج 
 الهمٗاس ووي

  11.10 2.23 اّٛي
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 16.12 1.36 الثاًٖ

 16.62 0.91 الثالز 02.22

 2.31 0.61 الراتع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
 
 

 (: أتعاد همٗاس الدافعٗح العملٗح3شوي )                                             
(، 1)بجدول ها أسفر عنه التحلٌل العاهلً االستكشافً هن نتائج هوضحة  علىبناءا 

 :ح ٗذوّى هى أرتعح عّاهي فرعٗح ُٖٗذضح أى همٗاس الدافعٗح العملٗ( 9( والشكل )2)
 6.12( هفرداخ اهذدخ ذشتعاذِا هى 16علَٗ )عدد الهفرداخ الذٔ ذشتعخ  اّٛي: واى 

 الهمٗاس،% هى الذتاٗى الولٖ الهفسر تّاسطح 11.10ُذا العاهي  ّفسر ،6.22 إلٔ
 الحلذسهٗح ُذا العاهي فٔ ضّء أعلٔ ذشتعاخ  ّٗهوى (،2.23)لٗهذَ الههٗزج  ّتلغخ

 .لهشكالتل اإلبداعً

 6.01( هفردج اهذدخ ذشتعاذِا هى 11علَٗ )واى عدد الهفرداخ الذٔ ذشتعخ  :ّالثأً  
 الهمٗاس،% هى الذتاٗى الولٖ الهفسر تّاسطح  16.12ُذا العاهي  ّفسر ،6.21 إلٔ

التكاهل ذسهٗح ُذا العاهي فٔ ضّء أعلٔ ذشتعاخ  ّٗهوى (،1.36)لٗهذَ الههٗزج  ّتلغخ
 الهعرفى

 6.02( هفردج اهذدخ ذشتعاذِا هى 11علَٗ )عدد الهفرداخ الذٔ ذشتعخ  ّالثالز: واى   
 الهمٗاس،% هى الذتاٗى الولٖ الهفسر تّاسطح  16.62ُذا العاهي  ّفسر ،6.26 إلٔ

التركٌز ذسهٗح ُذا العاهي فٔ ضّء أعلٔ ذشتعاخ  ّٗهوى (0.91)لٗهذَ الههٗزج  ّتلغخ
 العقلى

 6.06( هفردج اهذدخ ذشتعاذِا هى 11علَٗ )عدد الهفرداخ الذٔ ذشتعخ  ّالراتع: واى   
 الهمٗاس،% هى الذتاٗى الولٖ الهفسر تّاسطح  2.31ُذا العاهي  ّفسر ،6.29 إلٔ

التوجه ذسهٗح ُذا العاهي فٔ ضّء أعلٔ ذشتعاخ  ّٗهوى (0.61)لٗهذَ الههٗزج  ّتلغخ
 أي عاهل. علىلم تتشبع  (92 ،4 ،51)الهفردات هلحوظة:      نحو التعلم.

حساتَ عى طرٗق إٗجاد هعاهي اٟرذتاط تٗى الهفردج  مذ الداخلً:حساب االتساق  -
 ّٗضح ُذٍ الهعاه٠خ: (2)إلَٗ ّالجدّي  ذًذهٖ الذّٕالدرجح الولٗح للتعد 
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 (991)ن =  الدافعٌة العقلٌةاالتساق الداخلً لعبارات هقٌاس  (2)جدول 

 اٝتداعٖ الحي
 لهشو٠خ.ل

 الذعلمالذّجَ ًحّ  الذروٗز العملٔ الذواهي الهعرفٔ

رلم 
 العتارج

هعاهي 
 اٟرذتاط

رلم 
 العتارج

هعاهي 
 اٟرذتاط

رلم 
 العتارج

هعاهي 
 اٟرذتاط

رلم 
 العتارج

هعاهي 
 اٟرذتاط

30 6.20** 02 6.39** 13 6.21** 16 6.31** 

31 6.32** 09 6.30** 19 6.26** 2 6.22** 

01 6.32** 16 6.32** 12 6.31** 12 6.29** 

31 6.33** 11 6.29** 12 6.22** 13 6.31** 

06 6.33** 03 6.22** 36 6.36** 1 6.22** 

39 6.32** 2 6.23** 10 6.21** 3 6.31** 

32 6.32** 10 6.23** 02 6.33** 1 6.21** 

32 6.21** 3 6.23** 11 6.21** 33 6.22** 

13 6.32** 13 6.20** 19 6.02** 01 6.21** 

9 6.30** 11 6.23** 02 6.23** 03 6.23** 

  12 6.21** 33 6.11** 12 6.22** 

    11 6.12**   

    2 6.09**   

    00 6.16**   

 6.61** دالح عًد   
 6.61هسذّٓ  دالح عًد( أى جهٗع هفرداخ أتعاد الهمٗاس واًخ 2ٗذضح هى جدّي )

ّ الذٓ ٗإود اٟذساق الداخلٖ للهمٗاس، وها ذم حساب اٟرذتاط تٗى اٛتعاد الفرعٗح ّ   ،
 :(2)الدرجح الولٗح للهمٗاس ّ واًخ الًذائج وها تالجدّي 

 الكلٌة للهقٌاس والدرجة( هعاهالت االرتباط بٌن األبعاد الفرعٌة 2جدول )

 هعاهي اٟرذتاط تالدرجح الولٗح التعد

 **6.22      لهشو٠خ.ل اٝتداعٖ الحي

 **6.22      الذواهي الهعرفٔ

 **6.26      الذروٗز العملٔ

 **6.23      الذّجَ ًحّ الذعلم

 6.61** داي عًد               
( أى اٛتعتتاد ذذستتق هتتع الهمٗتتاس ووتتي حٗتتز ذذتتراّح هعتتاه٠خ 2ٗذضتتح هتتى جتتدّي )

( ههتا ٗشتٗر إلتٔ أى ًُتان 6.61( ّجهٗعِا دالح عًد هسذّٓ )6.22 - 6.26اٟرذتاط تٗى: )
 ّأًَ تّجَ عام صادق فٖ لٗاس ها ّضع لمٗاسَ. الهمٗاس،اذسالا تٗى جهٗع أتعاد 

حستتخ لٗهتح الثتتاخ للعّاهتي الفرعٗتح تاستذخدام هعاهتي ألفتا ورًّتتاخ  الهقٌاس:ثبات 
 الهعاه٠خ:ّضح ُذٍ ( 9ٗتهعادلح ستٗرهاى تراّى(، ّالجدّي ))الًصفٗح ّالذجزئح 
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ووي ّالهمٗاس( ّٗضح ثتاخ العّاهي الهشذمح هى الذحلٗي العاهلٔ اٟسذوشافٔ 9جدّي )  

 العاهي
 هعاهي ألفا ورًّتاخ

 الذجزئح الًصفٗح 
تراّى() ستٗرهاى   

 اٝتداعٖ الحي
 لهشو٠خ.ل

6.91 6.22 

 6.21 6.21 الذواهي الهعرفٔ

 6.21 6.22 الذروٗز العملٔ

 6.21 6.22 ًحّ الذعلمالذّجَ 

 6.21 6.96 الهمٗاس ووي

ٗإود ثتاخ  لذٕاّأى جهٗع هعاه٠خ الثتاخ هرذفعح  (9ٗذضح هى الجدّي الساتق )
لٗم هعاه٠خ ألفا ورًّتاخ هرذفعح، ّتذلن فإى اٛداج الهسذخدهح ذذهٗز  حٗز جاءخالهمٗاس 

 تالصدق ّالثتاخ ّٗهوى اسذخداهِا علهٗاً.

 الهناء األكادٌهً )إعداد الباحثة(: هقٌاس ثالثاً 
هًحٖ هذعدد لاهخ التاحثح تإعداد ُذا الهمٗاس فٖ ضّء الهدف هن الهقٌاس: 

لـ  للًِاء اٛوادٗهٖ لدٕ ط٠ب الجاهعح Multi-faceted Approachاّٛجَ 
Tuominen (2012)،  ٕٗذضهى الهإشراخ السلتٗح ّاٝٗجاتٗح للًِاء اٛوادٗهٖ ّالذ

اًٟدهاج فٖ الهِام  لٗهح الجاهعح،فٖ تًٗح هحددج ًظرٗا هى أرتعح أتعاد ُٖ:  هذهثلح فٖ
 حذراق الهدرسٖ(.اٟ ،اٛوادٗهٔالرضا عى اٟخذٗار  الدراسٗح،

اٝط٠ع علٔ اٛطر الًظرٗح اٛجًتٗح ّالعرتٗح  للهمٗاس: تعدالصّرج اّٛلٗح 
الذٖ  أتعادٍ اٛرتعحّوادٗهٖ الذٖ ذًاّلخ الًِاء اٛ الصلح، ّالهماٗٗسّالدراساخ ذاخ 

، لاهخ التاحثح تتًاء أداج الدراسح الحالٗح فٖ ضّء تعض الهماٗٗس أودذِا اٛدتٗاخ الًظرٗح
 ، ّهمٗاسKorhonen, Academic Well- Being (2016)هثي: همٗاس الهذاحح 

Hullirt et al.,2017، Tuominen-Soini,1997همٗاس الًِاء الهدرسٖ ، وذلن 

School well-being (Gianmarco,Sara, Ughetta,2016).  

 :هفردج هّزعح علٔ أرتعح أتعاد (32ّلد تلغ عدد هفرداخ الهمٗاس فٔ صّرذَ اّٛلٗح )
o 33-31-2-2-3-2-1 ُٖ: ( هفرداخ2لتعد اّٛي "الرضا عى اٟخذٗار اٛوادٗهٖ")ا-

30  
o 20-23-21-26-11-10-13-11-16-9 ُٔ:( هفردج 12لتعد الثاًٖ"لٗهح الجاهعح")ا-

21-22-23-22- 32 

o  12-13-12ُٔ:  ( هفردج ّعتاراذ30َ) لتعد الثالز"اًٟدهاج فٖ الهِام الدراسٗح"ا-
12-19-36-31-32-33-32-32-01-03-00-01-02-03-22-29-36-31-33-
30 

o 16-09-02-02-06-39-0-3-1 ُٖ:( هفردج 19")الهدرسٖلتعد الراتع"اٟحذراق ا-
11-13-10-11-12-13-12-12-19-31. 

اٟسذجاتح علِٗا فٖ ضّء همٗاس  مالذاذٖ، ّٗذّجهٗع تًّد الهمٗاس هى ًّع الذمرٗر 
 (،3) غٗر هّافق (،0)ها إلٔ حد  (، هّافق1)هّافق  (،2)تشدج  الخهاسٖ: هّافقلٗورخ 

ّلد ذم عرض الهمٗاس  (.032 –32(، ّذذراّح الدرجح الولٗح هاتٗى )1) غٗر هّافق تشدج
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علٔ هجهّعح هى الهذخصصٗى ٝتداء الرإٔ فذم اٝذفاق علٔ هًاستح الهمٗاس لفحص 
 الًِاء اٛوادٗهٖ للطالتاخ هع ذعدٗي تعض الصٗاغاخ.

 
 

 للهقٌاس:الخصائص السٌكوهترٌة 
   حساب صدق الهمٗاس تاسذخدام الذحلٗي العاهلٖ الذّوٗدٕ وؤًسب  مذ الهقٌاس:صدق

ّسٗلح للذحمق هى صدق التًٗح الًظرٗح لهمٗاس الًِاء إذ أًَ ٗذضهى أرتعح أتعاد "تعد 

 Amos20. ّلد لاهخ التاحثح تاسذخدام ترًاهجاٛخرٕ إٗجاتٗح" سلتٖ، ّاٛتعادهًِا 

 :(16) تجدّيهّضحح إلٔ الًذائج ال ّذّصلخ

 
 (991ن = )كادٌهى األ لهقٌاس الهناءهؤشرات صدق البنٌة  (51)جدول 

 الهدٓ الهثالٖ المٗهح الهإشر

 وا
3

 Chi-square 

(CMIN) 
 )غٗر 1.00
 (إحصائٗا دالح

ا ًّٗ  أى ذوّى غٗر دالح إحصائ

  DF      3 درجاخ الحرٗح

 واالًستح تٗى 
ّدرجاخ  3

 CMIN/DF الحرٗح
 2إلٔ الهدٓ الهثالٖ هى صفر  6.33

 GFI         6.99الهطاتمح سى  هإشر ح
(: المٗهح الهرذفعح )أٓ الذٔ 1هى )صفر( إلٔ )
صحٗح( ذشٗر إلٔ هطاتمح  1ذمذرب أّ ذسآّ 

 أفضي للًهّذج.

 هإشر الهطاتمح الهعٗارٕ
NFI    

6.92 
(: المٗهح الهرذفعح )أٓ الذٔ 1هى )صفر( إلٔ )
 صحٗح( ذشٗر إلٔ هطاتمح 1ذمذرب أّ ذسآّ 

 أفضي للًهّذج.

 IFI    6.99 هإشر الهطاتمح الذزاٗدٕ
(: المٗهح الهرذفعح )أٓ الذٔ 1هى )صفر( إلٔ )
صحٗح( ذشٗر إلٔ هطاتمح  1ذمذرب أّ ذسآّ 

 أفضي للًهّذج.

 هإشر الهطاتمح الهمارى     
CFI 

6.99 
(: المٗهح الهرذفعح )أٓ الذٔ 1هى )صفر( إلٔ )
إلٔ هطاتمح صحٗح( ذشٗر  1ذمذرب أّ ذسآّ 

 أفضي للًهّذج.

 جذر هذّسط هرتع الذمرٗب
RMSEA 

6.61 
(: المٗهح المرٗتح هى الصفر 6.1هى )صفر( إلٔ )

 ذشٗر إلٔ هطاتمح جٗدج للًهّذج.

 للًهّذج χ2( أى هإشراخ الًهّذج جٗدج حٗز واًخ لٗهح 16جدّي )ٗذضح هى     
إلٔ درجاخ  χ2الًستح تٗى لٗهح  ّواًخ دالح،غٗر  ُّٖ 3تدرجاخ حرٗح =  1.00= 

، GFI= 0.99، NFI= 0.98، IFI= 0.99ّهإشراخ حسى الهطاتمح ) ،6.33الحرٗح = 
CFI= 0.99، RMSEA= 0.01،)  هها ٗدي علٔ ّجّدج هطاتمح جٗدج لًهّذج الذحلٗي

ذّضٗح التًٗح العاهلح لهمٗاس الًِاء  ّٗهوىاٟوادٗهٔ.  لهمٗاس الًِاءالعاهلٖ الذّوٗدٕ 
 :(0)وادٗهٖ هى خ٠ي الشوي اٛ



 (2019ديسمثر  –عدد أكتىتر )    47 المجلد -حىليات آداب عين شمس 
 

- 36 - 

 

 

 ( التًاء العاهلٖ لهمٗاس الًِاء اٛوادٗه0ٖ)شوي 

حساتَ عى طرٗق إٗجاد هعاهي اٟرذتاط تٗى الهفردج  مذ الداخلً،حساب االتساق  -
 ّٗضح ُذٍ الهعاه٠خ: (11)إلَٗ ّالجدّي  ذًذهٖ الذّٕالدرجح الولٗح للتعد 

هعاه٠خ اٝرذتاط تٗى درجح وي هفردج ّالدرجح الولٗح للتعد التذٕ ذًذهتٖ إلٗتَ  (11)جدّي 
 (336)ى =  فٖ همٗاس الًِاء اٛوادٗهٖ

الرضا عى اٟخذٗار 
 اٟوادٗهٔ

فٖ الهِام اًٟدهاج 
 الدراسٗح

 لٗهح الجاهعح الهدرسٖاٟحذراق 

رلم 
 العتارج

هعاهي 
 اٟرذتاط

رلم 
 العتارج

هعاهي 
 اٟرذتاط

رلم 
 العتارج

هعاهي 
 اٟرذتاط

رلم 
 العتارج

هعاهي 
 اٟرذتاط

       
1 

6.32** 
     
12 

6.19** 
       

1 
6.12** 

       
9 

6.12** 

       
2 

6.31** 
13 

6.23** 
       

3 
6.22** 

16 
6.32** 

       
3 

6.32** 
12 

6.21** 
       

0 
6.12** 

11 
6.31** 

       
2 

6.26** 
12 

6.09** 
39 

6.23** 
13 

6.21** 

       
2 

6.23** 
19 

6.31** 
06 

6.26** 
10 

6.33** 

31 6.12** 36 6.20** 02 6.21** 11 6.20** 

33 6.12** 31 6.30** 02 6.21** 26 6.23** 

30 6.20** 32 6.36** 09 6.22** 21 6.23** 

  33 6.32** 16 6.12** 23 6.39** 

  32 6.33** 11 6.39** 20 6.12** 

  32 6.22** 13 6.21** 21 6.32** 

  01 6.30** 10 6.39** 22 6.26** 

  03 6.39** 11 6.31** 23 6.12** 

  00 6.19** 12 6.13** 22 6.20** 

  01 6.16** 13 6.11** 32 6.33** 
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  02 6.33** 12 6.12**   

  03 6.23** 12 6.23**   

  22 6.22**     

  29 6.29**     

  36 6.26**     

  31 6.10**     

  33 6.32**     

  30 6.30**     

 1.15** دالة عند           
هسذّٓ  دالح عًد( أى جهٗع هفرداخ أتعاد الهمٗاس واًخ 11ٗذضح هى جدّي )

 ٗإود اٟذساق الداخلٖ للهمٗاس. ، ّالذ6.61ٕ
o  ألفا ورًّتاخ ي لٗهح الثتاخ للعّاهي الفرعٗح تاسذخدام هعاه الهقٌاس: حسبتثبات

 الهعاه٠خ:ّٗضح ُذٍ  (13)، ّالجدّي ّالذجزئح الًصفٗح

( ّٗضح ثتاخ العّاهي الهوًّح لهمٗاس الًِاء اٛوادٗهٖ تطرٗمذٖ ألفا ورًّتان 13جدّي )
 ّالذجزئح الًصفٗح

 العاهي
 هعاهي ألفا ورًّتاخ

 الذجزئح الًصفٗح 
تراّى() ستٗرهاى   

الرضا عى اٟخذٗار 
 اٟوادٗهٔ

6.22 6.22 

 6.22 6.21 فٖ الهِام الدراسٗحاًٟدهاج 

 6.26 6.21 الهدرسٖاٟحذراق 

 6.22 6.22 لٗهح الجاهعح

ّتالذجزئح  جهٗع هعاه٠خ الثتاخ تهعاهي ألفا، ( أى13ٗذضح هى الجدّي الساتق )
ذهذع  علٔالًصفٗح )تاسذخدام هعادلح ستٗرهاى تراّى( هرذفعح ُّٖ لٗم همتّلح هها ٗدي 

 هًاسب.اٛداج تثتاخ 

 رابعا: استهارة تقدٌر الوضع االجتهاعً الثقافً االقتصادي فً البٌئة السعودٌة
  9154السعود ، والشربٌنً، وأب)تقنٌن 

ذذوّى إسذهارج ذمدٗر الّضع اٟجذهاعٖ الثمافٖ لٜسرج السعّدٗح هى همٗاسٗى 
لٜسرج ّٗماس هى خ٠ي عدج هإشراخ  اٟلذصادٕفرعٗٗى ُها:همٗاس الّضع اٟجذهاعٖ 

هًِا:هسذّٕ ذعلٗم الّالدٗى ّاٛخّج ّاٛخّاخ ،ّّظائفِم،عدد أفراد اٛسرج،ّهمٗاس 
الّضع الثمافٖ هى خ٠ي:عدد الصحف ّالهج٠خ الّٗهٗح،عدد الوذب تالهًزي،طرق لضاء 

هّعح هى صدق اٛداج تعرضِا علٖ هج اىالتاحث ذحمقالعط٠خ داخي ّخارج الّطى.ّلد 
هى ثتاذِا  ا%،وها ذحمم96هى الهحوهٗى هى أعضاء ُٗئح الذدرٗس ّواًخ ًستح اذفالِم 

)فٖ  (0.75) هى خ٠ي إعادج ذطتٗمِا علٖ أفراد العًٗح ّتلغ هعاهي الثتاخ

 .(3612الغّي،هحهد،
 
 



 (2019ديسمثر  –عدد أكتىتر )    47 المجلد -حىليات آداب عين شمس 
 

- 38 - 

 الباحثة( إعداد) Training Programخاهسا: البرناهج التدرٌبً   
ذًهٗح تعتض أتعتاد الدافعٗتح العملٗتح  إلٔالترًاهج الحالٖ  ف: ِٗدللبرناهجالهدف العام 

 نللهشتو٠خ( ّوتذلاٝتتداعٖ  يالهعرفتٖ، الحت يالعملٖ، الذواهت زالذعلم، الذروًٗحّ  )الذّجَ
عتتى  االهدرستتٖ، الرضتت قالدراستتٗح، اٝحذتتراأتعتتاد الًِتتاء اٛوتتادٗهٖ )اًٟتتدهاج فتتٖ الهِتتام 

ي هتتدخي هذعتتدد ّإستتذراذٗجٗح هزدّجتتح ُّتتٖ الجاهعتتح( هتتى ختت٠ حاٛوتتادٗهٖ، لٗهتت راٝخذٗتتا
ّإستذراذٗجٗاخ الدافعٗتح( لتدٕ  –إسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجداًٖ تشمِٗا )إسذراذٗجٗاخ اًٝذتتاٍ 

 عًٗح هى طالتاخ ولٗح الذرتٗح، جاهعح المصٗم تترٗدج.
 علتتٔالتاحثتتح فتتٖ تًتتاء هحذتتّٕ الترًتتاهج الذتتدرٗتٖ  خ: استتذًدالبرنففاهجفلسفففة بنففاء 

 حالّجداًٗتح، ّوٗفٗتٗدّر حّي إسذراذٗجٗاخ الذعلم  ٕالًظرٕ، الذ رًِا: اٝطاههصادر عدج 
 علتّٔالتحتّز الستاتمح فتٖ الهجتاي. وتذلن اٝطت٠ع  خالفرعٗح. الدراسا اذّظٗفِا، ّأًّاعِ

تِتدف إعتداد اًٛشتطح  تعض التراهج العرتٗح ّاٛجًتٗح الذٖ اُذهتخ تذًهٗتح الدافعٗتح العملٗتح
 اٟعذهاد علِٗا.ّالذدرٗتاخ الذٖ ذم 

عتتدد هتتى الفًٗتتاخ  علتتٔٗعذهتتد الترًتتاهج  ف: ستتّالبرنففاهجالفنٌففات الهسففتخدهة فففً 
ُّتٖ عتتتارج عتتى ذوًٗوتاخ ذًُٗتتح ذجعتتي الفتترد  Self – Talkحتتدٗز التذاخ  الهذهثلتح فتتٖ:

،ذشتتجٗع  Self – Reinforcementهوافئتتح التتذاخ  ٗشتتعر تالوفتتاءج فتتٖ أداء هِتتام التتذعلم.
،الذغذٗتح الراجعتح الفّرٗح،ّالًهذجتح اًٝفعالٗتح تهحاوتاج  Self – Encouragement التذاخ

هّلتتف فتتٖ أرض الّالع.وتتذلن الهحاضتترج ّالهًالشتتح الجهاعٗتتح .وهتتا استتذًد الترًتتاهج علتتٖ 
 هجهّعح هى الطرق ّاٟسذراذٗجٗح هثي:العصف الذًُٖ،ّالذعلم الذعاًّٖ.

 رناهج التدرٌبً قسهٌنهحتوي الب نالتدرٌبً: ٌتضههحتوي البرناهج 
ّٗذهثتتي فتتٖ الذصتتّر الًظتترٕ ٝستتذراذٗجٗاخ التتذعلم الّجداًٗتتح تشتتمِٗا  ،الهحتففوي النظففري

الهتذعلم  للملتق، صتّرجالتداخلٖ  طالجِتد، الضتتذجًتب )الفرعٗتح ّاًٝذتاٍ ّهوًّاذِا  حالدافعٗ
 الذاذٖ. زللملق، الذحفٗالخارجٖ  طاٟجذهاعٗح، الضت

الذدرٗتٗتح الذتٖ  ّالهِتامهجهّعتح هتى اًٛشتطح  علتٔالترًاهج  ٕ، ٗحذّوالتدرٌباتاألنشطة 
الجتتزء الًظتترٕ  علتتٔصتتههخ اعذهتتادا  الترًتتاهج، ّالذتتٖذحمٗتتق الِتتدف هتتى  علتتٔذعهتتي 

خ لجلساخ اعاهْضْضتتّئِا ذتتم ذحدٗتتد  ٖالحدٗثتتح. ّفتتلهحذتتّٕ الترًتتاهج فتتٖ الذّجِتتاخ 
 لورثعح.خ اا٘لفٌّا ٘ةالسّٛاا ِفادُّأح ٘ثٗردلراح طشًّٛا

: ذضتهى الترًتاهج تعتض اًٛشتطح الذتٖ ذستاعد الطالتتاخ طة الهستخدهة فً البرناهجاألنش
علٖ السٗطرج علٖ اًٝفعاٟخ ّذًظٗهِا ،ّالذّاصتي ّجتداًٗا  هتع اٙخترٗى هتى خت٠ي فِتم 
إًفعتتاٟذِم إلتتٖ جاًتتب فِتتم التتذاخ،الذخلص هتتى الملتتق التتداخلٖ هتتى ختت٠ي الثمتتح فتتٖ لتتدراذِى 

ٗز علِٗا،ّالملق الختارجٖ تاستذخدام إستذراذٗجٗاخ الذفوٗتر  فتٖ ّإسذعداداذِى الواهًح ّالذرو
اٝجتراءاخ الذتٖ ذستاعد فتٖ ذملٗتي الصتعّتاخ،ّخلق الحتافز  تاذتتاع هعالجح صعّتح الهِهح

ّالتتدافع التتذاذٖ،ّإدارج الجِتتد ّاٝلذتتزام  هتتى أجتتي ذحمٗتتق أُتتداف التتذعلم علتتٔ التترغم هتتى 
الصتتعّتاخ ّالهشذذاخ،أٗضتتا تعتتض اًٛشتتطح ّالذهتتارٗى الِاهتتح الذتتٖ ذستتاعد علتتٖ ذروٗتتز 

 اًٝذتاٍ.
درٗب علٗتتتَ هتتتى ختتت٠ي ذطتٗتتتق همٗتتتاس : ذتتتم ذمٗتتتٗم الترًتتتاهج لتتتتي الذتتتتقٌفففٌم البرنفففاهج 

ذتم عهتي ذمٗتٗم  اٛوتادٗهٖ، أٗضتاً الدافعٗح العملٗح ّالًِاء  ٖالّجداًٗح، ّهمٗاساٟسذراذٗجٗاخ 
ًذِتاء هتى الذتدرٗب تعتد اَٝ ذتم ذمٗٗهت نالجلستح، وتذلأثًاء الذدرٗب هى خت٠ي استذهارج ذمٗتٗم 

 الهذدرتاخ. علٔذطتٗق أدّاخ الدراسح إعادج هى خ٠ي  َعلٗ
 
 



  
وأثره  ستراتيجيات التعلم الىجدانيةاترنامج تدريثي قائم علي 

طالثات جامعة  يلد يعلي الدافعية العقلية والهناء األكاديم

 القصيم

 صثرين صالح تعلة
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 جلسة.( 51ٌتضهن البرناهج ) البرناهج: سوفجلسات 
 ًّزٗع جلساخ الترًاهج ّفما ٛتعاد إسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجداًٗح ح(: ّٗض10)جدّي 

عنوان  رقم الجلسة
 الجلسة

 أهداف الجلسة فنٌات الجلسة

الجلستتتتتتتتتتتتتتتح 
 اّٛلٖ

الجلسح 
الذهِٗدٗح 
الذعرٗف 

تإسذراذٗجٗاخ 
الذعلم 

 الّجداًٗح

هحاضتتتتتتتتتتتتتتتتتتترج 
ّهًالشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح 

 ّحّار

 ّالطالتتتتتتاخ، ّذِٗئتتتتتحالذعتتتتتارف تتتتتتٗى التاحثتتتتتح 
 حالذتتتتتدرٗتٖ، ّذّضتتتتتٗأفتتتتتراد العًٗتتتتتح للترًتتتتتاهج 

 ّهدذتتتتتَ، ّهّعتتتتتدأُدافتتتتتَ ّهحذتتتتتّاٍ ّأُهٗذتتتتتَ 
العهتتتتي ّفًٗاذتتتتَ  ّهواًِتتتتا، ّأستتتتلّبالجلستتتتاخ 

ُتتتتدفخ الجلستتتتح  فٗتتتتَ، وهتتتتاّلّاعتتتتد الهشتتتتاروح 
شتتتتتتترح هفِتتتتتتتّم استتتتتتتذراذٗجٗاخ التتتتتتتذعلم  إلتتتتتتتٔ

عِتتتتا ّأُهٗتتتتح الذتتتتدرٗب الّجداًٗتتتتح ّهعرفتتتتح أًّا
 علِٗا.

الجلستتتتتتتتتتتتتتتح 
الثاًٗتتتتتتتتتتتتتتتتتح 
ّالثالثتتتتتتتتتتتتتتح 

 ّالراتعتتتتح
 ّالخاهسح

الذحفٗتتتتتتتتتتتتتتتز 
 الذاذٖ

هًالشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاخ 
 -جهاعٗتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح

عصتتتتتف ذًُتتتتتٖ 
ذعزٗتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتز  -

حتتتدٗز  -إٗجتتتاتٖ
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذاخ 
 -اٝٗجتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتٖ

اًٟذتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاٍ 
 -اًٟذمتتتتتتتتتتتتتتتتتتائٖ

عهلٗتتتح  ذطتٗمتتتاخ
ذغذٗتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح  -

 -راجعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح
ّاجتتتتاخ هًزلٗتتتح 
ّههارستتتتتتتتتتتتتتاخ 

 ّٗهٗح.

ذتصتتتٗر الطالتتتتاخ تإحتتتدٕ إستتتذراذٗجٗاخ التتتذعلم 
الّجداًٗتتتح ُّتتتٖ الذحفٗتتتتز التتتذاذٖ ّالذتتتٖ ذعًتتتتٖ 
شتتتتتحى الهشتتتتتاعر ّاٛحاستتتتتٗس الداخلٗتتتتتح الذتتتتتٖ 
ذمتتتتّد لذحمٗتتتتق اُٛتتتتداف ّذٗستتتترُا، ،ّذّضتتتتٗح 
هراحتتتتتتتتتتتي الذحفٗتتتتتتتتتتتز ّأُهٗتتتتتتتتتتتح الذتتتتتتتتتتتدرٗب 
علِٗا)الرغتح،الذخٗي،حتتتتتتتتتدٗز الذاخ(،ذتتتتتتتتتدرٗب 
الطالتتتتتاخ علتتتتٖ وٗفٗتتتتح استتتتذخداهِا، ّعتتتتترض 

جهّعتتتتتتح هتتتتتتى اًٛشتتتتتتطح ّالذتتتتتتدرٗتاخ الذتتتتتتٖ ه
ذستتتاعد علتتتٖ اذماًِتتتا ،ّرفتتتع ثمتتتح الفتتترد تًفستتتَ 
هثتتتتي :ًشتتتتاط هختتتتزّى اٝٗجاتٗاخ،ًّشتتتتاط وتتتتى 
إٗجاتٗا،ّأًشتتتتتتتتتتطح اٝتتتتتتتتتتتداع الذاذٖ،ًّشتتتتتتتتتتاط 
الذروٗتتتتتتتتز علتتتتتتتتٖ أفوتتتتتتتتار هحتتتتتتتتددج هرذتطتتتتتتتتح 
تالهِام،وتتتتتذلن ًشتتتتتاط الذخطتتتتتٗط "تتتتتتٗى الهِتتتتتم 
ّالعاجي"ًّشتتتتتتاط " أُتتتتتتدافٖ حٗتتتتتتاذٖ" للذؤوٗتتتتتتد 

ى الذهذتتتتتتع تؤُتتتتتتداف ّاضتتتتتتحح هحتتتتتتددج علتتتتتتٖ أ
هحممتتتتح ٗعذتتتتتر طرٗمتتتتح فعالتتتتح للذحفٗتتتتز التتتتذاذٖ، 
ّهتتتى ثتتتم ذعزٗتتتز اًٟذتتتتاٍ اًٟذمتتتائٖ الفعتتتاي ًحتتتّ 
هّضتتتتتّعاخ الدراستتتتتح ،ّزٗتتتتتادج الرغتتتتتتح فتتتتتٖ 

هّاجِتتتتح الهشتتتتو٠خ  علتتتتٔالتتتتذعلم. ّذتتتتدرٗتِى 
أشتتتتتٗاء  هؤلّفتتتتتح، فتتتتتذعلمتطرٗمتتتتتح جدٗتتتتتدج غٗتتتتتر 

 تٗا.جدٗدج هى العًاصر الذٖ ذحفز الذاخ إٗجا

الجلستتتتتتتتتتتتتتتح 
السادستتتتتتتتتتتتح 

 ّالساتعح 

إعتتتتتادج التًتتتتتاء  - ذجًب الجِد
–الهعرفتتتتتتتتتتتتتتٖ 

الهرالتتتتح الذاذٗتتتح 
الهًالشتتتتتتتتتتتتتتتتتح  -

-الجهاعٗتتتتتتتتتتتتتتتح 
الهحاضتتتتتتتتتتتتتتتترج 
 –التستتتتتتتتتتتتتتتٗطح 

العصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف 
 --التتتتتتتتتتتتتتتتتذًُٖ 
 ذتادي الختراخ

ذعلتتتتتٗم الطالتتتتتتاخ وٗفٗتتتتتح إًجتتتتتاز الهِتتتتتام تؤلتتتتتي 
هجِتتتتتتتّد،إٔ إدارج الجِتتتتتتتد ّالهثتتتتتتتاترج علتتتتتتتٖ 
التتتتتتتتتتترغم هتتتتتتتتتتتى الصتتتتتتتتتتتعّتاخ.ُّٖ هتتتتتتتتتتتى 
اٟستتتذراذٗجٗاخ الذتتتٖ ٗفضتتتلِا ّٗستتتعٖ لذعلهِتتتا 
الوثٗتتتر هتتتى الط٠ب،ّلتتتد دارخ الجلستتتاخ حتتتّي 
هجهّعتتتتح هتتتتى الذتتتتدرٗتاخ الذتتتتٖ ذستتتتاعد علتتتتٖ 
ذجًتتتب الجِد،ّاستتتذغ٠ي ّلتتتخ الفتتترا  ،ّإًجتتتاز 

م دّى ذستتتتّٗف.ّهى اًٛشتتتتطح الذتتتتٖ ذتتتتم الهِتتتتا
ذًفٗتتتتتتتذُا ًشتتتتتتتاط "فتتتتتتتى اًٝجتتتتتتتاز" تذوًٗواذتتتتتتتَ 
الهذًّعتتتح هثتتتي  ذّعٗتتتح الطالتتتتح تؤُهٗتتتح التداٗتتتح 
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الهتوتتترج فتتتٖ إًجتتتاز الهِتتتام ّالتتتذٕ ِٗتتتدف إلتتتٖ 
ذعلتتتٗم الطالتتتتاخ وٗفٗتتتح المٗتتتام تالهِتتتام اٛوادٗهٗتتتح 
تستتتتترعح ّتتتتتتدّى هشتتتتتذذاخ ،ذتصتتتتتٗرُا توٗفٗتتتتتح 

عاخ للٗلتتح هتتى ختت٠ي المٗتتام تهِتتام وثٗتترج فتتٖ ستتا
الذتتتدرٗب علتتتتٖ ذًظتتتتٗم الّلتتتخ ّجدّلتتتتح الهِتتتتام 
ّاخذٗتتتتتار اٛستتتتتلّب ّالذّلٗتتتتتخ الهًاستتتتتب ٛداء 
الهِهتتتح ، ذتتتدرٗتِا علتتتٖ الحفتتتاظ علتتتٖ ذسلستتتي 
اٛفوتتتتتتتتار ،ّالذخطتتتتتتتتتٗط الجٗتتتتتتتتتد لّٜلّٗتتتتتتتتتاخ 
،ّّضتتتتع احذهتتتتاٟخ للهفاجتتتتآخ ّالذحدٗاخ.ّلتتتتد 
ذتتم حتتز الطالتتتاخ علتتٖ الثمتتح تتتالًفس ّالمتتدراخ 

لتتتتٖ التتتتذخلص هتتتتى العتتتتاداخ الستتتتٗئح تذتتتتدرٗتِا ع
هثتتتتتي الذسّٗف،ّذصتتتتتفٗح التتتتتذُى هتتتتتى اٛفوتتتتتار 

 السلتٗح،ّعدم ذضخٗم الهشو٠خ.

الجلستتتتتتتتتتتتتتتح 
الثاهًتتتتتتتتتتتتتتتتح 
ّالذاستتتتتتتتتتتعح 

 ّالعاشرج 

الضتتتتتتتتتتتتتتتتتط 
التتتتتتتتتتتتتتتداخلٖ 
للملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 
تتتتتتتتتتتتتتالذروٗز 

لتتدراخ  علتتٔ
الفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترد 

 ّههوًاذَ

 –اٟستتتتتتتتتذرخاء 
–الذخٗتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 

الحتتتتّار التتتتذاذٖ 
استتتتتتتتتتتتتتتذخدام  –

الًهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاذج 
 ّالهًالشتتتتتتتتتتتتتتاخ
ي الجهاعٗتتتح حتتتّ

ختتتتتراخ الفشتتتتي 
 –ّالًجتتتتتتتتتتتتتتتاح 

عهلٗتتتح  ذطتٗمتتتاخ
علتتتتتتتٔ أًشتتتتتتتطح 
–خفتتتض الملتتتق 

الذغذٗتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح 
الراجعتتتح التًتتتاءج 

الّاجتتتتتتتتتتتتتاخ  –
 الهًزلٗح.

هًالشتتتتح الّاجتتتتب الهًزلتتتتٖ ّالذعزٗتتتتز اٝٗجتتتتاتٖ 
لضتتتتتتهاى اٟستتتتتتذهرارٗح. عتتتتتترض إستتتتتتذراذٗجٗح 
أختتتترٕ ٟ ذمتتتتي أُهٗتتتتح عهتتتتا ستتتتتمِا تتتتتي ذعذتتتتتر 
ًمطتتتتتتتتتح إًطتتتتتتتتت٠ق أساستتتتتتتتتٗح لغٗرُتتتتتتتتتا هتتتتتتتتتى 

التتتذعلم الّجداًٗتتتح ُّتتتٖ: الضتتتتط استتتذراذٗجٗاخ 
التتتتتتداخلٖ للملتتتتتتق ،إذ أى ًجتتتتتتاح الطالتتتتتتتح فتتتتتتٖ 
التتذحوم داخلٗتتا فتتٖ هستتذّٕ الملتتق ّالذتتّذر التتذٕ 
ًٗذاتِتتتتا ٛستتتتتاب عدٗتتتتدج ّفتتتتٖ هّالتتتتف هخذلفتتتتح 
ٗذتتٗح لِتتا فرصتتح ههارستتح تتتالٖ اٟستتذراذٗجٗاخ 
توفاءج.ّلتتتتتد ذتتتتتم ذّعٗتتتتتح الطالتتتتتتح تتتتتتؤى أّلتتتتتٖ 
 خطتتتتّاخ التتتتذخلص هتتتتى الملتتتتق ّالذتتتتّذر ذوهتتتتى
داخلٗتتتا هتتتى ختتت٠ي الثمتتتح تتتتالًفس ّذمتتتدٗر التتتذاخ 
الهرذفع.ّلتتتتتتد ذتتتتتتم هًالشتتتتتتح الطالتتتتتتتاخ حتتتتتتّي 
هصتتتتتتادر الملتتتتتتق لتتتتتتدِٗى خاصتتتتتتح هتتتتتتا ٗذعلتتتتتتق 
تالجّاًتتتتب الدراستتتتٗح ّالستتتتٗاق الجتتتتاهعٖ،ّأوثر 
الهّالتتتتتتتتف الهثٗتتتتتتتترج للملتتتتتتتتق هثتتتتتتتتي هّالتتتتتتتتف 
اٟهذحاًاخ.ّذتتتتتتتتتدّر اًٛشتتتتتتتتتطح ّالذتتتتتتتتتدرٗتاخ 
الهستتتتتذخدهح حتتتتتّي هجهّعتتتتتح هتتتتتى الذوًٗوتتتتتاخ 

ٗتتتتتح هثي:هتتتتتدرج الملتتتتتق ،فًٗتتتتتح الذحصتتتتتٗى الذًُ
الذتتتتتتتتتتتتتدرٗجٖ هتتتتتتتتتتتتتى الملتتتتتتتتتتتتتق تاستتتتتتتتتتتتتذخدام 
اٟستتتتذرخاء،الذخلص هتتتتى الهتالغتتتتح فتتتتٖ ذمتتتتدٗر 
الهخاطر.ذتتتتدرٗتِى علتتتتٖ الذؤهتتتتي التتتتذٕ ٗستتتتاعد 
علتتتٖ التتتذخلص هتتتى اٛفوتتتار الستتتلتٗح فتتتٖ العمتتتي 
التتتتتتتاطى ّذوتتتتتتّٗى صتتتتتتّرج إٗجاتٗتتتتتتح ضتتتتتتخهح 
ّاضتتتتتحح عتتتتتى ذاذَ.ذتتتتتدرٗتِى علتتتتتٖ اسذشتتتتتعار 

واًتتتتاخ الداخلٗتتتتح هتتتتى ختتتت٠ي اٝٗجاتٗتتتتاخ ّاٝه
ًشتتاط "هختتزّى اٝٗجاتٗتتاخ" التتذٕ ٗعذهتتد علتتٖ 
الحتتتتتتتتتتّار التتتتتتتتتتذاذٖ التًاء،ّالحتتتتتتتتتتدٗز تثمتتتتتتتتتتح 
للًفس.ذتصتتتتتتٗرُى تتتتتتتدّر اٝٗحتتتتتتاء اٝٗجتتتتتتاتٖ 
للتتتتذاخ فتتتتٖ خفتتتتض الملتتتتق ،ّإوستتتتاتِى المتتتتدرج 
علتتتٖ التتتذخلص هتتتى الشتتتعّر تتتتالًمص ّالًظتتترج 
الدًّٗتتتتتح للذاخ.وتتتتتذلن إوستتتتتاتِى المتتتتتدرج علتتتتتٖ 

تعًاٗتتتتتتح ّالذفوٗتتتتتتر تإٗجاتٗتتتتتتح  اخذٗتتتتتتار اٛفوتتتتتتار
"فحٗتتتتاج اًٝستتتتاى هتتتتى صتتتتًع أفوتتتتارٍ".ذّعٗذِى 
تضتتتتتتتتتتترّرج "هعاٗشتتتتتتتتتتتح اٛهتتتتتتتتتتتي ّذخٗتتتتتتتتتتتي 



  
وأثره  ستراتيجيات التعلم الىجدانيةاترنامج تدريثي قائم علي 

طالثات جامعة  يلد يعلي الدافعية العقلية والهناء األكاديم

 القصيم

 صثرين صالح تعلة

 

- 41 - 

اٛلم"وًشتتتاط هًاستتتب لخفتتتض الملتتتق داخلٗتتتا.هع 
استتتتذثهار الطالتتتتح الداخلٗتتتتح ّذطتتتتّٗر الهِتتتتاراخ 

 .ّأخٗراً اٟسذعداد الدائم ّالثمح فٖ المدراخ.   

الجلستتتتتتتتتتتتتتتح 
الحادٗح عشر 
ّالثاًٗتتتتتتتتتتتتتتح 

 عشر

 الضتتتتتتتتتتتتتتتتتط
الختتتتتتتتتتتارجٖ 
للملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 
تتتتتتتتتتتتتتالذروٗز 
 علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٔ
هعالجتتتتتتتتتتتتتتتتح 
صتتتتتتتتتتتتتتتعّتح 

 الهِام

ذطتٗمتتتاخ عهلٗتتتح 
ذتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادي  –

 –الختتتتتتتتتتتتتتتراخ 
 -طتتتترح اٛستتتتئلح

الهرالتتتتح الذاذٗتتتح 
 -الحتتتتتتتتتتتتتتتّار –

الّاجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب 
 الهًزلٖ.

هًالشتتح هتتا ذتتم إًجتتازٍ هتتى ّاجتتتاخ ّالذؤوتتد هتتى 
المٗتتام تفًٗتتاخ خفتتض الملتتق تشتتوي صتتحٗح هثتتي 
اٝستتتتتتتتذرخاء ّالذخٗتتتتتتتتي. ذتصتتتتتتتتٗر الطالتتتتتتتتتاخ 

الخارجٗتتتح لخفتتتض الملتتتق ّالذتتتّذر هتتتى تتتتالطرق 
ختتتتتتتت٠ي هعالجتتتتتتتتح الهِتتتتتتتتام ّالذعاهتتتتتتتتي هتتتتتتتتع 

المتتتتتتدرج  ىّالذحتتتتتتدٗاخ. ّإوستتتتتتاتِالصتتتتتتعّتاخ 
الهِتتتتتتام، الذخطتتتتتتٗط الٗتتتتتتّهٖ ّجدّلتتتتتتح  علتتتتتتٔ

تضتتتتترّرج  ىاّٛلّٗتتتتتاخ، ّذتصتتتتتٗرُ ّذحدٗتتتتتد
الحلتتّي تتتدٟ هتتى الهشتتو٠خ هتتتع  علتتٔالذروٗتتز 

 ىّالهذرذتتتتتاخ. ذتتتتدرٗتِالذفوٗتتتتر فتتتتٖ العّالتتتتب 
ذحدٗتتد هّعتتد للتتتدء فتتٖ الهِهتتح ّاًٟذِتتاء  علتتٔ

الهِتتتام الوتٗتتترج إلتتتٔ عتتتدد هتتتى  حهًِتتتا، ّذجزئتتت
المٗتتام تتتؤوثر هتتى هِهتتح  مالصتتغٗرج، ّعتتدالهِتتام 

 فٖ ًفس الذّلٗخ،

الجلستتتتتتتتتتتتتتتح 
الثالثتتح عشتتر 
ّالراتعتتتتتتتتتتتح 

 عشر

ذحستتتتتتتتتتتتتتتتٗى 
هتتتتتتتتتتتتتدرواخ 
الهتتتتتتتتتتتتتتتتتذعلم 

 اٟجذهاعٗح

"هتتتتتتتتتتدرواخ 
الهتتتتتتتتتتتتتتتتتذعلم 
 اٟجذهاعٗح"

الهّالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف 
 –الّالعٗتتتتتتتتتتتتتتتتح 
 –الًهتتتتتتتتتتتتتتتتتاذج 
 –المصتتتتتتتتتتتتتتص 
 –الذخٗتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 
 –حتتتدٗز التتتذاخ 
 –لعتتتتب اٛدّار 

الهًالشتتتتتتتتتتتتتتتتتاخ 
 –الجهاعٗتتتتتتتتتتتتتح 

الختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراخ 
 الشخصٗح.

إى هتتتدرواخ الهتتتذعلم اٟجذهاعٗتتتح للفتتترد ّلٗهذتتتَ 
فتتتتٖ عٗتتتتّى اٙختتتترٗى عاهتتتتي أساستتتتٖ للشتتتتعّر 
تالستتتتتعادج ّالرغتتتتتتح فتتتتتٖ الحٗتتتتتاج ّاٝتتتتتتداع،ذم 
ذتتتتدرٗب الطالتتتتتاخ علتتتتٖ رفتتتتع ذمتتتتدٗر ذّاذِتتتتى 

هتتتتتتتخ التاحثتتتتتتتح إجذهاعٗتتتتتتتا تعتتتتتتتدج طتتتتتتترق ،ّلا
تذمٗتتتتٗهِم فعلٗتتتتا ُّتتتتى ٗهارستتتتى ُتتتتذٍ الطتتتترق 
ّالذدرٗتاخ.ذتصتتتتٗر الطاتتتتتاخ تؤُهٗتتتتح الحتتتتدٗز 
الجٗتتتد عتتتى التتتذاخ ّإظِتتتار الستتتهاخ اٝٗجاتٗتتتح 
ّالمدراخ،إوستتتتتتتاتِى المتتتتتتتدرج علتتتتتتتٔ الحتتتتتتتّار 
العلهتتتتٖ التًتتتتاء ّالهرًّتتتتح فتتتتٖ ذمتتتتتي ّجِتتتتاخ 
ًظتتتتتتتتر الزه٠ء،ذتصتتتتتتتتٗرُى تؤُهٗتتتتتتتتح ذخٗتتتتتتتتي 

ٖ ٗجتتتتتب أى ذّاذِتتتتتى تاعذتارُتتتتتا الصتتتتتّرج الذتتتتت
ٗوتتتتتتى علِٗتتتتتتا لذِتتتتتتٗهى ُتتتتتتذٍ الفوتتتتتترج علتتتتتتِٗى 
ّذستتتتتتتٗطر علتتتتتتتٖ ستتتتتتتلّوٗاذِى.ذدرٗتِى علتتتتتتتٖ 
إظِتتتار الثمتتتح تتتتالًفس ّاحذتتترام التتتذاخ ّاحذتتترام 
اٙخرٗى.ذتصتتتتتتتتتتتٗرُى تؤُهٗتتتتتتتتتتتح اٝطتتتتتتتتتتتت٠ع 
ّالهعرفتتتتتح ّالثمافتتتتتح العاهح..ّإوستتتتتاتِى المتتتتتدرج 
علتتتٖ إًجتتتاز الهِتتتام فتتتٖ ّلذِتتتا الهحتتتدد.ّهى ثتتتم 

الًظتتتتترج  تتتتتتدأخ الطالتتتتتتاخ فتتتتتٖ التتتتتذخلص هتتتتتى
الدًّٗتتتتح للتتتتذاخ ّالملتتتتق اٟجذهتتتتاعٖ ّأظِتتتترى 
رغتتتتتتتح وتٗتتتتتترج فتتتتتتٖ الذفتتتتتتاع٠خ اٟجذهاعٗتتتتتتح 
الهذًّعتتتتتتح داختتتتتتي التٗئتتتتتتح الصتتتتتتفٗح. وهتتتتتتا ذتتتتتتم 
ذتتتدرٗتِى علتتتٖ الذعتتتاطف ّذمتتتدٗم ٗتتتد الهستتتاعدج 
للجهٗتتتع هتتتى ختتت٠ي ًشتتتاط"أًخ هصتتتدر إثرائتتتٖ" 
حٗتتتتتز ذمتتتتتّم الطالتتتتتتح تعهتتتتتي تحتتتتتز ًظتتتتترٕ 
ٗح ّذطتٗمتتتتٖ هتتتتى هصتتتتادر الهعلّهتتتتاخ الرستتتته

هثتتتتي الوذتتتتب ،ّالهصتتتتادر غٗتتتتر الرستتتتهٗح هثتتتتي 
العضتتتّاخ تالمستتتم حتتتّي أحتتتد الهفتتتاُٗم الًفستتتٗح 
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الذتتتتٖ ذهثتتتتي صتتتتعّتح فتتتتٖ فِهِتتتتا عًتتتتد هعظتتتتم 
الطالتتتتتاخ ،ثتتتتم ذمتتتتّم تفِتتتتم هتتتتا ذتتتتم اسذوشتتتتافَ 
ّذذتتتتتدرب علتتتتتتٖ عرضتتتتتَ لٚخرٗتتتتتتاخ تشتتتتتتوي 
هتستتتتتتتط وهفاجئتتتتتتتح لِتتتتتتتم ذشتتتتتتتعرُم تالستتتتتتتعادج 
ّذحستتتتى صتتتتّرج ذاذِتتتتا لتتتتدِٗم فذشتتتتعر تذمتتتتدٗر 

جاتٖ.وهتتتا ذتتتدرتخ الطالتتتتح داختتتي فرٗتتتق ذاخ إٗ
عهتتتتتي علتتتتتٖ التحتتتتتز عتتتتتى الحلتتتتتّي اٝتداعٗتتتتتح 
الغرٗتتتتتح لتتتتتعض الهشتتتتو٠خ الذملٗدٗتتتتح التتتتٖ ٗتتتتذم 
ذحدٗتتتتتدُا هتتتتتى ختتتتت٠ي جلستتتتتح عصتتتتتف ذًُتتتتتٖ 
لهشتتتو٠خ ّالعٗتتتح ذتتتإرق الطالتتتتاخ ههتتتا ٗستتتاعد 
علتتتتتٔ الهشتتتتتاروح الًشتتتتتطح فتتتتتٖ فرٗتتتتتق العهتتتتتي 
ّذتتتتتتتادي ّجِتتتتتتاخ الًظتتتتتتر، ّذًمتتتتتتٗح اٛفوتتتتتتار 

ي الحلتتتّي فذشتتتعر وتتتي طالتتتتح للّصتتتّي ٛفضتتت
تتتتتدّرُا ّأُهٗذِتتتتا ّٗشتتتتعر الهحٗطتتتتٗى تمٗهذِتتتتا 

 علتتتتّٔذمتتتتدٗرُا. أٗضتتتتا ذتتتتم ذحفٗتتتتز الطالتتتتتاخ 
الهشتتتتتاروح فتتتتتٖ ًشتتتتتاط"اُٛداف الهثلٖ"ّفٗتتتتتَ 
ٗتتتذم عتتترض هجهّعتتتح هتتتى الهِتتتام الصتتتعتح أّ 
الهعمتتتدج ذحتتتخ هتتتا ٗستتتهٖ"هِام الذحتتتدٕ"ّٗطلب 
هتتتى وتتتي فرٗتتتق إًجتتتاز الهِهتتتح فتتتٖ ّلتتتخ هحتتتدد 

ٟلذتتتتتزام تتتتتتَ ّالفرٗتتتتتق الفتتتتتائز هتتتتتع ضتتتتترّرج ا
ٗوتتتتافٖء تصتتتتّر هذعتتتتددج ُّتتتتذا ٗتتتتًعوس أثتتتترٍ 

الذفاعتتتي الجتتاد فٗهتتتا تٗتتًِم ّاٟستتتذفادج هتتتى  علتتٔ
الختتتتتراخ الهخذلفتتتتح ّٗزٗتتتتد هتتتتى الرغتتتتتح فتتتتٖ 

 الهشاروح فٖ هِام الذحدٕ.

الجلستتتتتتتتتتتتتتتح 
الخاهستتتتتتتتتتتتح 

 عشر

الجلستتتتتتتتتتتتتتتتح 
 الخذاهٗح

 –الهًالشتتتتتتتتتتتتتتتح 
ّالذغذٗتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح 

 الراجعح

الّلتتتّف علتتتٖ هتتتدٕ استتتذفادج الهشتتتارواخ هتتتى 
الترًتتتاهج ّهتتتا ذتتتم الذتتتدرٗب علٗتتتَ هتتتى أًشتتتطح 

علتتتتٖ ضتتتترّرج اٟستتتتذهرار  دّفًٗتتتتاخ، ّالذؤوٗتتتت
علتتتتتٖ وتتتتتي  دّههارستتتتتذَ، الذؤوٗتتتتتفتتتتتٖ ذطتٗمتتتتتَ 

الهعتتتاًٖ اٝٗجاتٗتتتح الذتتتٖ ٗهوتتتى أى ذحمتتتق الًِتتتاء 
اٛوتتادٗهٖ ّذرفتتتع هستتتذّٕ الدافعٗتتتح العملٗتتتح هتتتى 

 قاهج. ذطتٗتتتتالترًتتتتختتتت٠ي هتتتتا ذتتتتم ذعلهتتتتَ فتتتتٖ 
أدّاخ الدراستتتتح هتتتترج أخرٕ"المٗتتتتاس التعتتتتدٕ". 

هشتتتتتاروذِى  علتتتتتّٔأخٗتتتتترا شتتتتتورا الطالتتتتتتاخ 
 ّذعزٗزُى إٗجاتٗا. 

 

 

 نتائج الدراسة:     
 نتٌجة الفرض األول:  
درجات  هتوسطاتتوجد فروق دالة إحصائٌاً بٌن ًٗص الفرض اّٛي علٔ أًَ "  .1

الهجهوعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً التطبٌق البعدي على هقٌاس  طالبات
هى ُذا الفرض  قّللذحم ".استراتٌجٌات التعلم الوجدانٌة لصالح الهجهوعة التجرٌبٌة

هى خ٠ي ُذا الفرض  ّذذضح ًذائج الهسذملحاسذخدهخ التاحثح اخذتار " خ " للعًٗاخ 
 (:11)الجدّي 
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 ّدٟلذِا" خ "  ّلٗهحالهعٗارٗح  ّاًٟحرافاخ ّالهذّسطاخّٗضح اٛعداد  (11)جدّي 
علٔ همٗاس اسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجداًٗح ٛفراد الهجهّعذٗى الذجرٗتٗح ّالضاتطح فٖ 

 الذطتٗق التعدٕ

 خ ع م ى الهجهّعح اٟسذراذٗجٗح 
هسذّٓ 
 الدٟلح

هرتع 
 إٗذا

حجم 
 الذؤثٗر

 دالح 3.22 3.33 10.22 06 ضاتطح ذجًب الجِد
إحصائٗاً 

 6.61عًد 

 وتٗر 6.12

 1.20 12.16 06 ذجرٗتٗح

الهذعلم هدرواخ 
 اٟجذهاعٗح

دالح  13.33 0.32 09.10 06 ضاتطح
إحصائٗاً 

 6.61عًد 

 وتٗر 6.23

 3.93 20.10 06 ذجرٗتٗح

الضتط الخارجٖ 
 للملق

دالح  2.11 3.03 3.62 06 ضاتطح
إحصائٗاً 

 6.61عًد 

 هذّسط 6.00

 3.03 9.02 06 ذجرٗتٗح

دالح  2.61 0.29 31.36 06 ضاتطح الذحفٗز الذاذٖ
إحصائٗاً 

 6.61عًد 

 وتٗر 6.13

 1.22 39.30 06 ذجرٗتٗح

 الضتط الداخلٖ للملق
دالح  10.63 0.21 02.66 06 ضاتطح

إحصائٗاً 
 6.61عًد 

 وتٗر 6.21

 3.99 13.62 06 ذجرٗتٗح

 الدرجح الولٗح
دالح  16.91 1.13 112.92 06 ضاتطح

إحصائٗاً 
 6.61عًد 

 وتٗر 6.93

 3.32 122.06 06 ذجرٗتٗح

أًَ ذّجد فرّق ذاخ دٟلح إحصائٗح تٗى ( ، 11)ٗذضح هى الجدّي الساتق 
الهجهّعح الضاتطح ّ الهجهّعح الذجرٗتٗح تعد ذطتٗق الترًاهج فٔ هذّسط ذجًب الجِد 

ّ ُٔ دالح إحصائٗاً  عًد  3.22لصالح الهجهّعح الذجرٗتٗح حٗز واًخ لٗهح " خ " = 
الهجهّعح  ، وها ذّجد فرّق ذاخ دٟلح إحصائٗح تٗى الهجهّعح الضاتطح ّ 6.61هسذّٓ 

اٟجذهاعٗح لصالح الهجهّعح هدرواخ الهذعلم الذجرٗتٗح تعد ذطتٗق الترًاهج فٔ هذّسط 
 أٗضا  6.61ّ ُٔ دالح إحصائٗاً  عًد هسذّٓ  13.33الذجرٗتٗح حٗز واًخ لٗهح " خ " = 

ذّجد فرّق ذاخ دٟلح إحصائٗح تٗى الهجهّعح الضاتطح ّ الهجهّعح الذجرٗتٗح تعد ذطتٗق 
ّلوًِا فرّق هذّسطح فٔ هذّسط الضتط الخارجٖ للملق لصالح المٗاس التعدٓ  الترًاهج

،  6.61ّ ُٔ دالح إحصائٗاً  عًد هسذّٓ  2.11حٗز واًخ لٗهح " خ " = ّلٗسخ وتٗرج 
فرّق ذاخ دٟلح إحصائٗح تٗى الهجهّعح الضاتطح ّ الهجهّعح الذجرٗتٗح تعد  ّجدخ وها

لذاذٖ لصالح المٗاس التعدٓ حٗز واًخ لٗهح " خ " = ذطتٗق الترًاهج فٔ هذّسط الذحفٗز ا
ذّجد فرّق ذاخ دٟلح إحصائٗح تٗى  وذلن، 6.61ٔ دالح إحصائٗاً  عًد هسذّٓ ّ ُ 2.61

الهجهّعح الضاتطح ّ الهجهّعح الذجرٗتٗح تعد ذطتٗق الترًاهج فٔ هذّسط الضتط الداخلٖ 
ّ ُٔ دالح إحصائٗاً  عًد  10.63للملق لصالح المٗاس التعدٓ حٗز واًخ لٗهح " خ " = 

فرّق ذاخ دٟلح إحصائٗح تٗى الهجهّعح الضاتطح ّ  ّجدخ،  ّأٗضاً  6.61هسذّٓ 
الهجهّعح الذجرٗتٗح تعد ذطتٗق الترًاهج فٔ هذّسط الدرجح الولٗح لصالح الهجهّعح 

 . 6.61ّ ُٔ دالح إحصائٗاً  عًد هسذّٓ  16.91الذجرٗتٗح حٗز واًخ لٗهح " خ " = 
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 ئج الفرض الثانً:نتا
توجفد ففروق دالفة إحصفائٌاً بفٌن هتوسفطات درجفات ًٗص الفترض الثالتز علتٔ أًتَ "

الهجهوعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً التطبٌق البعدي على هقٌفاس الدافعٌفة العقلٌفة  طالبات
هتتى ُتتذا الفتترض استتذخدهخ التاحثتتح اخذتتتار " خ "  ق". ّللذحمتتلصففالح الهجهوعففة التجرٌبٌففة

 :ًذائج ُذا الفرض (12)جدّي ّٗظِر  الهسذملحللعًٗاخ 
 ّدٟلذِا" خ "  ّلٗهحالهعٗارٗح  ّاًٟحرافاخ ّالهذّسطاخّٗضح اٛعداد  (12)جدّي 

 علٔ همٗاس الدافعٗح العملٗح ٛفراد الهجهّعذٗى الذجرٗتٗح ّالضاتطح فٖ الذطتٗق التعدٕ

 خ ع م ى الهجهّعح التعد
هسذّٓ 
 الدٟلح

هرتع 
 (1إٗذا)

حجم 
 الذؤثٗر

 اٝتداعٖ الحي
 لهشو٠خل

دالح إحصائٗاً  13.22 1.22 36.92 06 ضاتطح
 6.61عًد 

 وتٗر 6.23

 1.93 11.26 06 ذجرٗتٗح

الذواهي 
 الهعرفٔ

دالح إحصائٗاً  13.09 2.11 32.20 06 ضاتطح
 6.61عًد 

 وتٗر 6.23

 2.39 10.10 06 ذجرٗتٗح

دالح إحصائٗاً  0.13 2.21 01.02 06 ضاتطح الذروٗز العملٔ
 6.61عًد 

 هذّسط 6.11

 3.33 03.12 06 ذجرٗتٗح

الذّجَ ًحّ 
 الذعلم

دالح إحصائٗاً  2.3 2.01 02.00 06 ضاتطح
 6.61عًد 

 وتٗر 6.23

 2.33 21.26 06 ذجرٗتٗح

 الدرجح الولٗح
دالح إحصائٗاً  10.22 10.90 110.26 06 ضاتطح

 6.61عًد 
 وتٗر 6.23

 12.32 123.26 06 ذجرٗتٗح

أًَ ذّجد فرّق ذاخ دٟلح إحصائٗح تتٗى الهجهّعتح  (،12)الساتق ٗذضح هى الجدّي 
 لهشو٠خل اٝتداعٖ هذّسط الحيالذجرٗتٗح تعد ذطتٗق الترًاهج فٔ  ّالهجهّعحالضاتطح 

ّ ُتٔ دالتح إحصتائٗاً   13.22لصالح الهجهّعح الذجرٗتٗح حٗز واًخ لٗهتح " خ " = 
، وهتتا ذّجتتد فتترّق ذاخ دٟلتتح إحصتتائٗح تتتٗى الهجهّعتتح الضتتاتطح ّ  6.61عًتتد هستتذّٓ 

الهجهّعتتح الذجرٗتٗتتح تعتتد ذطتٗتتق الترًتتاهج فتتٔ هذّستتط الذواهتتي الهعرفتتٔ لصتتالح الهجهّعتتح 
،  6.61ّ ُتتٔ دالتتح إحصتتائٗاً  عًتتد هستتذّٓ  13.09الذجرٗتٗتتح حٗتتز واًتتخ لٗهتتح " خ " = 

ذاخ دٟلتتتح إحصتتتائٗح تتتتٗى الهجهّعتتتح الضتتتاتطح ّ  ا ّلوًِتتتا هذّستتتطحفرّلتتت وتتتذلن ّجتتتدخ
الهجهّعح الذجرٗتٗح تعد ذطتٗق الترًاهج فتٔ هذّستط الذروٗتز العملتٔ لصتالح المٗتاس التعتدٓ 

، ّ ٗذضتح هتى  6.61ّ ُتٔ دالتح إحصتائٗاً  عًتد هستذّٓ  0.13حٗز واًخ لٗهتح " خ " = 
أًتتَ ذّجتتد فتترّق ذاخ دٟلتتح إحصتتائٗح تتتٗى الهجهّعتتح الضتتاتطح ّ  أٗضتتا الجتتدّي الستتاتق

الهجهّعتتح الذجرٗتٗتتح تعتتد ذطتٗتتق الترًتتاهج فتتٔ هذّستتط الذّجتتَ ًحتتّ التتذعلم لصتتالح المٗتتاس 
 وتتذلن،  6.61ّ ُتتٔ دالتتح إحصتتائٗاً  عًتتد هستتذّٓ  2.3التعتتدٓ حٗتتز واًتتخ لٗهتتح " خ " = 

لح إحصائٗح تٗى الهجهّعح الضاتطح ّ الهجهّعح الذجرٗتٗتح تعتد ذطتٗتق ذّجد فرّق ذاخ دٟ
الترًاهج فٔ هذّسط الدرجح الولٗتح لصتالح الهجهّعتح الذجرٗتٗتح حٗتز واًتخ لٗهتح " خ " = 

 . 6.61ّ ُٔ دالح إحصائٗاً  عًد هسذّٓ  10.22

 نتائج الفرض الثالث:
توجد فروق دالة إحصائٌاً بٌن هتوسطات درجات ًٗص الفرض الثالز علٖ أًَ "

الهجهوعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً التطبٌق البعدي على أبعاد هقٌاس الهناء  طالبات
هى ُذا الفرض اسذخدهخ التاحثح اخذتار  ق". ّللذحماألكادٌهى لصالح الهجهوعة التجرٌبٌة

 ( ًذائج ُذا الفرض13)جدّي ّّٗضح  الهسذملح" خ " للعًٗاخ 
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 ّدٟلذِا" خ "  ّلٗهحالهعٗارٗح  ّاًٟحرافاخ ّالهذّسطاخ( ّٗضح اٛعداد 13)جدّي 
علٔ أتعاد همٗاس الًِاء اٛوادٗهٔ ٛفراد الهجهّعذٗى الذجرٗتٗح ّالضاتطح فٖ الذطتٗق 

 التعدٕ

 ت ع م ن الهجهوعة البعد
هستوى 
 الداللة

هربع 
 إٌتا

حجم 
 التأثٌر

الرضا عى 
اٟخذٗار 
 اٛوادٗهٔ

دالح  9.13 3.00 11.30 06 ضاتطح
إحصائٗاً 
عًد 
6.61 

 وتٗر 6.29

 2.61 33.36 06 ذجرٗتٗح

اًٟدهاج 
فٖ الهِام 
 الدراسٗح

دالح  11.12 2.61 12.26 06 ضاتطح
إحصائٗاً 
عًد 
6.61 

 وتٗر 6.22

 2.21 20.60 06 ذجرٗتٗح

اٟحذراق 
 الهدرسٖ

دالح  12.21 3.22 20.26 06 ضاتطح
إحصائٗاً 
عًد 
6.61 

 وتٗر 6.22

 2.32 03.20 06 ذجرٗتٗح

لٗهح 
 الجاهعح

دالح  10.93 3.19 39.22 06 ضاتطح
إحصائٗاً 
عًد 
6.61 

 وتٗر 6.22

 2.19 26.96 06 ذجرٗتٗح

أًَ ذّجد فرّق ذاخ دٟلح إحصائٗح تٗى الهجهّعح  (13)ٗذضح هى الجدّي الساتق
الضاتطح ّ الهجهّعح الذجرٗتٗح تعد ذطتٗق الترًاهج فٔ هذّسط الرضا عى اٟخذٗار 

ّ ُٔ دالح إحصائٗاً   9.13اٛوادٗهٔ لصالح الهجهّعح الذجرٗتٗح حٗز واًخ لٗهح " خ " = 
الهجهّعح الضاتطح ّ  ، وها  ذّجد فرّق ذاخ دٟلح إحصائٗح تٗى 6.61عًد هسذّٓ 

الهجهّعح الذجرٗتٗح تعد ذطتٗق الترًاهج فٔ هذّسط اًٟدهاج فٖ الهِام الدراسٗح لصالح 
ّ ُٔ دالح إحصائٗاً  عًد هسذّٓ  11.12الهجهّعح الذجرٗتٗح حٗز واًخ لٗهح " خ " = 

فرّق ذاخ دٟلح إحصائٗح تٗى الهجهّعح الضاتطح ّ الهجهّعح الذجرٗتٗح  خجدّ، ّ 6.61
لصالح المٗاس التعدٓ حٗز واًخ لٗهح "  الهدرسٖتعد ذطتٗق الترًاهج فٔ هذّسط اٟحذراق 

ذّجد فرّق ذاخ دٟلح  وذلن،  6.61ّ ُٔ دالح إحصائٗاً  عًد هسذّٓ  12.21خ " = 
إحصائٗح تٗى الهجهّعح الضاتطح ّ الهجهّعح الذجرٗتٗح تعد ذطتٗق الترًاهج فٔ هذّسط 

ّ ُٔ دالح إحصائٗاً   10.93اس التعدٓ حٗز واًخ لٗهح " خ " = لٗهح الجاهعح لصالح المٗ
 . 6.61عًد هسذّٓ 

 نتائج الفرض الرابع:
درجات  اتٌوجد فرق دال إحصائٌاً بٌن هتوسطًٗص الفرض الثاًٖ علٔ أًَ "

القبلى والبعدى على هقٌاس استراتٌجٌات التعلم  ٌنالهجهوعة التجرٌبٌة فى التطبٌق طالبات
هى ُذا الفرض اسذخدهخ التاحثح اخذتار " خ  ق". ّللذحمالح التطبٌق البعدىالوجدانٌة لص

عرض ها ذّصلخ إلَٗ التاحثح هى ًذائج هى خ٠ي الجدّي  ّٗهوى" للعًٗاخ الهرذتطح 
(12:) 
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" خ " ّدٟلذِا  ّلٗهحالهعٗارٗح  ّاًٟحرافاخ ّالهذّسطاخ( ّٗضح اٛعداد 12)جدّي 
 همٗاس اسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجداًٗح فٔ المٗاسٗٗى المتلٖ ّالتعدٓ علٔ

 خ ع م ى المٗاس اٟسذراذٗجٗح 
هسذّٓ 
 الدٟلح

هرتع 
 إٗذا

حجم 
 الذؤثٗر

دالح  2.02 1.29 10.12 06 لتلٔ ذجًب الجِد
إحصائٗاً 

 6.61عًد 

 وتٗر 6.06

 1.20 12.16 06 تعدٓ

هدرواخ الهذعلم 
 اٟجذهاعٗح

دالح  10.31 1.60 16.62 06 لتلٔ
إحصائٗاً 

 6.61عًد 

 وتٗر 6.00

 3.93 20.10 06 تعدٓ

الضتط 
 الخارجٖ للملق

دالح  3.30 1.29 2.32 06 لتلٔ
إحصائٗاً 

 6.61عًد 

 وتٗر 6.02

 3.03 9.02 06 تعدٓ

دالح  2.10 0.29 31.00 06 لتلٔ الذحفٗز الذاذٖ
إحصائٗاً 

 6.61عًد 

 وتٗر 6.36

 1.22 39.30 06 تعدٓ

الضتط الداخلٖ 
 للملق

دالح  12.32 0.03 00.02 06 لتلٔ
إحصائٗاً 

 6.61عًد 

 وتٗر 6.13

 3.99 13.62 06 تعدٓ

 الدرجح الولٗح
دالح  33.32 3.12 113.96 06 لتلٔ

إحصائٗاً 
 6.61عًد 

 وتٗر 6.19

 3.32 122.06 06 تعدٓ

أًَ ذّجد فرّق ذاخ دٟلح إحصائٗح تٗى المٗاس (،12)ٗذضح هى الجدّي الساتق  
المتلٖ ّ التعدٓ للهجهّعح الذجرٗتٗح فٔ هذّسط ذجًب الجِد لصالح المٗاس التعدٓ حٗز 

د ّجّ، وها ٗذضح  6.61ّ ُٔ دالح إحصائٗاً  عًد هسذّٓ  2.02واًخ لٗهح " خ " = 
لذجرٗتٗح فٔ هذّسط فرّق ذاخ دٟلح إحصائٗح تٗى المٗاس المتلٖ ّ التعدٓ للهجهّعح ا

ّ ُٔ  10.31صالح المٗاس التعدٓ حٗز واًخ لٗهح " خ " = لهدرواخ الهذعلم اٟجذهاعٗح 
ذّجد فرّق ذاخ دٟلح إحصائٗح تٗى المٗاس المتلٖ  وذلن،  6.61دالح إحصائٗاً  عًد هسذّٓ 

 ّ التعدٓ للهجهّعح الذجرٗتٗح فٔ هذّسط الضتط الخارجٖ للملق لصالح المٗاس التعدٓ
ذّجد  أٗضا،  6.61ّ ُٔ دالح إحصائٗاً  عًد هسذّٓ  3.30حٗز واًخ لٗهح " خ " = 

فرّق ذاخ دٟلح إحصائٗح تٗى المٗاس المتلٖ ّ التعدٓ للهجهّعح الذجرٗتٗح فٔ هذّسط 
ّ ُٔ دالح إحصائٗاً   2.10الذحفٗز الذاذٖ لصالح المٗاس التعدٓ حٗز واًخ لٗهح " خ " = 

فرّق ذاخ دٟلح إحصائٗح تٗى المٗاس المتلٖ ّ التعدٓ  ن ّجدخّوذل،  6.61عًد هسذّٓ 
للهجهّعح الذجرٗتٗح فٔ هذّسط الضتط الداخلٖ للملق لصالح المٗاس التعدٓ حٗز واًخ 

ذّجد فرّق ذاخ دٟلح ّ،  6.61ّ ُٔ دالح إحصائٗاً  عًد هسذّٓ  12.32لٗهح " خ " = 
لذجرٗتٗح فٔ هذّسط الدرجح الولٗح لصالح إحصائٗح تٗى المٗاس المتلٖ ّ التعدٓ للهجهّعح ا

 . 6.61ّ ُٔ دالح إحصائٗاً  عًد هسذّٓ  33.32المٗاس التعدٓ حٗز واًخ لٗهح " خ " = 
 
 

 الخاهس:نتائج الفرض 
درجات  اتإحصائٌاً بٌن هتوسط ةق دالوفر توجدًٗص الفرض الراتع علٔ أًَ "

هقٌاس الدافعٌة العقلٌة على القبلى والبعدى  ٌنالهجهوعة التجرٌبٌة فى التطبٌق طالبات
هى ُذا الفرض اسذخدهخ التاحثح اخذتار " خ " للعًٗاخ  ق. ّللذحم"لصالح التطبٌق البعدى

 (:12)عرض ها ذّصلخ إلَٗ التاحثح هى ًذائج هى خ٠ي الجدّي  ّٗهوىالهرذتطح 



  
وأثره  ستراتيجيات التعلم الىجدانيةاترنامج تدريثي قائم علي 

طالثات جامعة  يلد يعلي الدافعية العقلية والهناء األكاديم

 القصيم

 صثرين صالح تعلة

 

- 47 - 

 ّدٟلذِا" خ "  ّلٗهحالهعٗارٗح  ّاًٟحرافاخ ّالهذّسطاخ( ّٗضح اٛعداد 12)جدّي 
 همٗاس الدافعٗح العملٗح فٔ المٗاسٗٗى المتلٖ ّالتعدٓ علٔ

 خ ع م ى المٗاس التعد
هسذّٓ 
 الدٟلح

هرتع 
 إٗذا

حجم 
 الذؤثٗر

الحي 
اٝتداعٖ 
 للهشو٠خ

دالح  13.62 0.96 36.32 06 لتلٔ
إحصائٗاً 
عًد 
6.61 

 وتٗر 6.29

 1.93 11.26 06 تعدٓ

الذواهي 
 الهعرفٔ

دالح  9.91 2.20 33.66 06 لتلٔ
إحصائٗاً 
عًد 
6.61 

 وتٗر 6.22

 2.39 10.10 06 تعدٓ

الذروٗز 
 العملٔ

دالح  3.33 2.31 03.16 06 لتلٔ
إحصائٗاً 
عًد 
6.62 

 وتٗر 6.12

 3.33 03.12 06 تعدٓ

الذّجَ 
 ًحّ الذعلم

دالح  2.09 3.00 02.22 06 لتلٔ
إحصائٗاً 
عًد 
6.61 

 وتٗر 6.32

 2.33 21.26 06 تعدٓ

الدرجح 
 الولٗح

دالح  16.22 10.21 111.10 06 لتلٔ
إحصائٗاً 
عًد 
6.61 

 وتٗر 6.26

 12.32 123.26 06 تعدٓ

ٗذضح هى الجدّي الساتق أًَ ذّجد فرّق ذاخ دٟلح إحصائٗح تٗى المٗاس المتلٖ ّ  
للهشو٠خ لصالح المٗاس التعدٓ التعدٓ للهجهّعح الذجرٗتٗح فٔ هذّسط الحي اٝتداعٖ 

، وها ٗذضح  6.61ّ ُٔ دالح إحصائٗاً  عًد هسذّٓ  13.62حٗز واًخ لٗهح " خ " = 
هى الجدّي الساتق أًَ ذّجد فرّق ذاخ دٟلح إحصائٗح تٗى المٗاس المتلٖ ّ التعدٓ 
"  للهجهّعح الذجرٗتٗح فٔ هذّسط الذواهي الهعرفٔ لصالح المٗاس التعدٓ حٗز واًخ لٗهح

، ّ ٗذضح هى الجدّي الساتق أًَ  6.61ّ ُٔ دالح إحصائٗاً  عًد هسذّٓ  9.91خ " = 
ذّجد فرّق ذاخ دٟلح إحصائٗح تٗى المٗاس المتلٖ ّ التعدٓ للهجهّعح الذجرٗتٗح فٔ 

ّ ُٔ دالح  3.33هذّسط الذروٗز العملٔ لصالح المٗاس التعدٓ حٗز واًخ لٗهح " خ " = 
، ّ ٗذضح هى الجدّي الساتق أًَ ذّجد فرّق ذاخ دٟلح  6.62إحصائٗاً  عًد هسذّٓ 

إحصائٗح تٗى المٗاس المتلٖ ّ التعدٓ للهجهّعح الذجرٗتٗح فٔ هذّسط الذّجَ ًحّ الذعلم 
ّ ُٔ دالح إحصائٗاً  عًد هسذّٓ  2.09لصالح المٗاس التعدٓ حٗز واًخ لٗهح " خ " = 

فرّق ذاخ دٟلح إحصائٗح تٗى المٗاس  ، ّ أٗضاً ٗذضح هى الجدّي الساتق أًَ ذّجد 6.61
المتلٖ ّ التعدٓ للهجهّعح الذجرٗتٗح فٔ هذّسط الدرجح الولٗح لصالح المٗاس التعدٓ حٗز 

 . 6.61ّ ُٔ دالح إحصائٗاً  عًد هسذّٓ  16.22واًخ لٗهح " خ " = 

 نتائج الفرض السادس:
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درجات  اتإحصائٌاً بٌن هتوسط ةق دالووجد فرتًٗص الفرض السادس علٔ أًَ "
أبعاد هقٌاس الهناء على القبلى والبعدى  ٌنالهجهوعة التجرٌبٌة فى التطبٌق طالبات

هى ُذا الفرض اسذخدهخ التاحثح اخذتار " خ  ق". ّللذحماألكادٌهى لصالح التطبٌق البعدى
جدّي عرض ها ذّصلخ إلَٗ التاحثح هى ًذائج هى خ٠ي ال ّٗهوى" للعًٗاخ الهرذتطح 

(19:) 
ّٗضح اٛعداد ّالهذّسطاخ ّاًٟحرافاخ الهعٗارٗح ّلٗهح " خ " ّدٟلذِا  (19)جدّي 

 علٔ أتعاد همٗاس الًِاء اٛوادٗهٔ فٔ المٗاسٗٗى المتلٖ ّالتعدٓ

 خ ع م ى المٗاس التعد
هسذّٓ 
 الدٟلح

هرتع 
 إٗذا

حجم 
 الذؤثٗر

الرضا عى 
اٟخذٗار 
 اٛوادٗهٔ

دالح  9.63 3.23 11.32 06 لتلٔ
إحصائٗاً 

 6.61عًد 

 وتٗر 6.20

 2.61 33.36 06 تعدٓ

اًٟدهاج فٖ 
الهِام 
 الدراسٗح

دالح  13.21 2.21 13.10 06 لتلٔ
إحصائٗاً 

 6.61عًد 

 وتٗر 6.21

 2.21 20.60 06 تعدٓ

اٟحذراق 
 اٛوادٗهٖ

دالح  19.11 2.22 20.10 06 لتلٔ
إحصائٗاً 

 6.62عًد 

 وتٗر 6.93

 2.32 03.20 06 تعدٓ

دالح  13.93 2.00 39.06 06 لتلٔ لٗهح الجاهعح
إحصائٗاً 

 6.61عًد 

 وتٗر 6.96

 2.19 26.96 06 تعدٓ

أًتَ ذّجتد فترّق ذاخ دٟلتح إحصتائٗح تتٗى المٗتاس  (،19)ٗذضح هتى الجتدّي الستاتق 
المتلتتٖ ّ التعتتدٓ للهجهّعتتح الذجرٗتٗتتح فتتٔ هذّستتط الرضتتا عتتى اٟخذٗتتار اٛوتتادٗهٔ لصتتالح 

،  6.61ّ ُٔ دالتح إحصتائٗاً  عًتد هستذّٓ  9.63المٗاس التعدٓ حٗز واًخ لٗهح " خ " = 
ح تتتٗى المٗتتاس المتلتتٖ ّ وهتتا ٗذضتتح هتتى الجتتدّي الستتاتق أًتتَ ذّجتتد فتترّق ذاخ دٟلتتح إحصتتائٗ

التعدٓ للهجهّعح الذجرٗتٗح فٔ هذّسط اًٟدهاج فٖ الهِتام الدراستٗح لصتالح المٗتاس التعتدٓ 
، ّ ٗذضتح هتى  6.61ّ ُٔ دالح إحصائٗاً  عًتد هستذّٓ  13.21حٗز واًخ لٗهح " خ " = 

جهّعتح الجدّي الساتق أًَ ذّجد فرّق ذاخ دٟلح إحصتائٗح تتٗى المٗتاس المتلتٖ ّ التعتدٓ لله
الذجرٗتٗح فٔ هذّسط اٟحذراق اٛوادٗهٖ لصالح المٗاس التعتدٓ حٗتز واًتخ لٗهتح " خ " = 

، ّ ٗذضتح هتى الجتدّي الستاتق أًتَ ذّجتد  6.61ّ ُٔ دالح إحصتائٗاً  عًتد هستذّٓ  19.11
فرّق ذاخ دٟلح إحصائٗح تٗى المٗاس المتلٖ ّ التعدٓ للهجهّعح الذجرٗتٗح فٔ هذّستط لٗهتح 

ّ ُٔ دالتح إحصتائٗاً  عًتد  13.93لح المٗاس التعدٓ حٗز واًخ لٗهح " خ " = الجاهعح لصا
 . 6.61هسذّٓ 
 

 اتتوجد فروق دالة إحصائٌا بٌن هتوسطال "الذي ٌنص على  نتائج الفرض السابع:
على هقٌاس درجات طالبات الهجهوعة التجرٌبٌة فً التطبٌقٌن البعدي والتتبعً 

ّللذحمق هى ُذا  األكادٌهً(". ءالعقلٌة، والهنا ةوالدافعٌ الوجدانٌة،استراتٌجٌات التعلم )
عرض ها ذّصلخ إلَٗ  ّٗهوى الفرض اسذخدهخ التاحثح اخذتار " خ " للعًٗاخ الهرذتطح

 وها ٗلٖ:التاحثح هى ًذائج 

 
هقٌاس استراتٌجٌات النتائج الهتعلقة بالفروق بٌن التطبٌقٌن البعدي والتتبعً على أوال: 
  (:36)الجدّي  ّذذضح الًذائج هى ،الوجدانٌةالتعلم 
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همٗاس اسذراذٗجٗاخ الذعلم  علٔ ّالذذتعٔ( ّٗضح الفرّق تٗى المٗاسٗٗى التعدٓ 36جدّي )
 الّجداًٗح للهجهّعح الذجرٗتٗح

 اٟسذراذٗجٗح 
 العدد المٗاس

الهذّسط 
 الحساتٖ

اًٟحراف 
 الهعٗارٕ

لٗهح 
 "خ"

هسذّٓ 
 الدٟلح

 ذجًب الجِد

 
 غٗر دالح 6.20 1.20 12.16 06 تعدٓ

 1.32 12.00 06 ذذتعٔ

الصّرج 
 اٟجذهاعٗح

 

 غٗر دالح 6.32 3.93 20.10 06 تعدٓ

 ذذتعٔ
06 20.32 3.13 

الضتط الخارجٖ 
 للملق

 

 غٗر دالح 6.22 3.03 9.02 06 تعدٓ

 ذذتعٔ
06 9.30 3.26 

 الذحفٗز الذاذٖ

 
 غٗر دالح 6.12 1.22 39.30 06 تعدٓ

 1.22 39.10 06 ذذتعٔ

 للي
 غٗر دالح 6.26 3.99 13.62 06 تعدٓ

 0.61 12.12 06 ذذتعٔ

 غٗر دالح 6.93 3.32 122.06 06 تعدٓ الدرجح الولٗح

 3.31 122.10 06 ذذتعٔ

ٗدي  الذّٕ إحصائٗاً،جهٗع لٗهح "خ" غٗر دالح  ى(، أ36)ٗذضح هى الجدّي الساتق 
علٔ أًهَ ٟ ذّجد فرّق تٗى المٗاسٗٗى التعدٓ ّالذذتعٔ علٔ همٗاس اسذراذٗجٗاخ الذعلم 

 .الّجداًٗح
هقٌاس الدافعٌة  علىالنتائج الهتعلقة بالفروق بٌن التطبٌقٌن البعدي والتتبعً ثانٌا: 

 :(31)ٗهوى عرض ها ذّصلخ إلَٗ التاحثح هى ًذائج هى خ٠ي الجدّي  ،العقلٌة
( ٌوضح الفروق بٌن القٌاسٌٌن البعدى والتتبعى فى هقٌاس الدافعٌة العقلٌة 95)جدول 

 للهجهوعة التجرٌبٌة

 الت عد
 العدد المٗاس

الهذّسط 
 الحساتٖ

اًٟحراف 
 الهعٗارٕ

لٗهح 
 "خ"

هسذّٓ 
 الدٟلح

 اٝتداعٖ الحي
 لهشو٠خل

 غٗر دالح 6.62 1.93     11.26    06 تعدٓ

 1.22     11.32    06 ذذتعٔ

 الذواهي الهعرفٔ

 
 غٗر دالح 6.23 2.39     10.10    06 تعدٓ

 2.62     10.26    06 ذذتعٔ

 الذروٗز العملٔ

 
 غٗر دالح 1.32 3.33     03.12    06 تعدٓ

 2.22     03.26    06 ذذتعٔ

 الذّجَ ًحّ الذعلم

 
 غٗر دالح 6.36 2.33     21.26    06 تعدٓ

 3.36     21.10    06 ذذتعٔ

 غٗر دالح 6.92 12.32    123.26   06 تعدٓ الدرجح الولٗح

 12.61    120.36   06 ذذتعٔ

ٗدي  ّالذٕ إحصائٗاً،أى جهٗع لٗهح "خ" غٗر دالح  (،31)الساتق ٗذضح هى الجدّي 
 .علٔ أًهَ ٟ ذّجد فرّق تٗى المٗاسٗٗى التعدٓ ّالذذتعٔ علٔ همٗاس الدافعٗح العملٗح
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هقٌاس الهناء  علىالنتائج الهتعلقة بالفروق بٌن التطبٌقٌن البعدي والتتبعً ثالثا: 
 :(33)ّٗهوى عرض ها ذّصلخ إلَٗ التاحثح هى ًذائج هى خ٠ي الجدّي ، األكادٌهى

الفرّق تٗى المٗاسٗٗى التعدٓ ّالذذتعٔ فٔ أتعاد همٗاس الًِاء ( ّٗضح 33جدّي )
 اٛوادٗهٔ للهجهّعح الذجرٗتٗح

 الت عد
 العدد المٗاس

الهذّسط 
 الحساتٖ

اًٟحراف 
 الهعٗارٕ

لٗهح 
 "خ"

هسذّٓ 
 الدٟلح

الرضا عى اٟخذٗار 
 اٛوادٗهٔ

 

 غٗر دالح 1.13 2.61 33.36 06 تعدٓ

 ذذتعٔ
06 32.90 3.39 

اًٟدهاج فٖ الهِام 
 الدراسٗح

 

 غٗر دالح 6.01 2.21 20.60 06 تعدٓ

 ذذتعٔ
06 20.10 2.36 

 اٟحذراق اٛوادٗهٖ

 
 غٗر دالح 6.11 2.32 03.20 06 تعدٓ

 2.36 03.26 06 ذذتعٔ

 لٗهح الجاهعح

 
 غٗر دالح 6.12 2.19 26.96 06 تعدٓ

 2.20 26.22 06 ذذتعٔ

ٗتدي  ّالتذٕ إحصتائٗاً،أى جهٗع لٗهح "خ" غٗر دالح  (،33)الساتق ٗذضح هى الجدّي 
 .علٔ أًهَ ٟ ذّجد فرّق تٗى المٗاسٗٗى التعدٓ ّالذذتعٔ علٔ أتعاد همٗاس الًِاء اٛوادٗهٔ

  :هناقشة نتائج الدراسة
 الفرض األول والثانً والثالث:هناقشة نتٌجة 

 طالباتوالتً تتهثل فى: وجود فروق دالة إحصائٌاً بٌن هتوسطات درجات 
الهجهوعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً التطبٌق البعدي على هقٌاس استراتٌجٌات التعلم 
الوجدانٌة،وهقٌاس الدافعٌة العقلٌة،وهقٌاس الهناء األكادٌهً لصالح الهجهوعة 

ًشطح الذٖ هارسِا أفراد الهجهّعح الذجرٗتٗح ّلد ٗرجع ُذا إلٔ الذدرٗتاخ ّاٛالتجرٌبٌة.
وجزء هى الترًاهج الذدرٗتٖ ،إلٔ جاًب الهِاراخ الذٖ ذم اوذساتِا ًذٗجح للترًاهج ،ّالذٕ 

أفراد الهجهّعح الضاتطح هها أدٕ إلٖ ّجّد فرّق فٖ جهٗع أتعاد  الم ٗذعرض لِ
 وادٗهٖ.ّالًِاء اٛ ،إسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجداًٗح،ّالدافعٗح العملٗح

إحصائٗاً تٗى  حق دالّعلٔ ّجّد فر ٌنص الذيهناقشة نتائج الفرض الرابع 
المتلٔ ّالتعدٓ علٔ همٗاس  ٗىالهجهّعح الذجرٗتٗح فٔ الذطتٗم طالتاخدرجاخ  اخهذّسط

ّذرجع التاحثح الًذائج إلٔ ها ذدرتخ  اسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجداًٗح لصالح الذطتٗق التعدٓ"
الترًاهج هى أًشطح ّها هارسذَ هى هِاراخ حفزذِا ذاذٗا هى خ٠ي إتراز علَٗ الطالتح فٔ 

ًماط لّذِا ّهخزًِّا اٝٗجاتٖ هى سهاخ ّإتداعاخ هى ّجِح ًظرُا ّهى ّجِح ًظر 
ّتًائِا ُٛداف هحددج  .الهحٗطٗى الِاهٗى هثي الزه٠ٗخ الهمرتاخ ّالهعلهاخ ّالّالدٗى

ّاضحح ذًُٗا حٗز ٗطلب هًِا ّضع أُداف أوادٗهٗح ّٗهٗح ّأستّعٗح هع ّضع خطح 
وها هارسخ ذهارٗى ذًُٗح ذعذهد علٖ . هها ٗشعرُا تاًٝجاز ّٗحفزُا ،لذًفٗذُا دّى ذسّٗف

جلسح الخٗاي ّالذفوٗر للذخلص هى الملق تداخلِا هثي فًٗح الذحصٗى الذدرٗجٖ هى الملق أثًاء 
اٟسذرخاء،ّاوذستخ المدرج علٖ هعالجح الهِام الصعتح تشوي ٗخلصِا هى اٝحساس تالملق 
خارجٗا،وها أى ذعلم الطالتح لذوًٗواخ جٗدج ًٝجاز الهِام اٛوادٗهٗح تؤسرع ّلخ ّتؤلي جِد 
ّأعلٖ جّدج ساعدُا علٖ ذجًب الجِد ّإضاعح الّلخ،أٗضا لعب اٛدّار ّهرالتح الذاخ 

هجهّعح هى اًٛشطح طالتاخ الهجهّعح الذجرٗتٗح اخ الذٖ هارسخ هى خ٠لِا هى الفًٗ
العهلٗح الذٖ حسًخ صّرذِا اٟجذهاعٗح ّرفعخ هى ذمدٗرُا لذاذِا ّشعرخ تمٗهذِا تٗى 
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 أفراد الهجهّعح الذجرٗتٗح زه٠ٗذِا ّالهعلهاخ.ّوي ُذٍ الذدخ٠خ رفعخ هى هسذّٕ
ًٗح ههاأدٕ إلٔ ظِّر الفرّق الدالح لتي ّتعد ذطتٗق ّإذماًِا ٝسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجدا

 الترًاهج لصالح المٗاس التعدٕ.
إحصائٗاً تٗى  حق دالّعلٔ ّجّد فرنص ٌ الذيهناقشة نتائج الفرض الخاهس 

المتلٔ ّالتعدٓ علٔ همٗاس  ٗىالهجهّعح الذجرٗتٗح فٔ الذطتٗم طالتاخدرجاخ  اخهذّسط
ّذرجع التاحثح الًذائج إلٖ أثر الذدرٗتاخ الذٖ  لتعدٓ"لصالح الذطتٗق ا الًِاء اٛوادٗهٖ

ذعرضخ لِا طالتاخ الهجهّعح الذجرٗتٗح ّالذٖ أدخ لذعزٗز اسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجداًٗح 
 ى،ّاًعوس ذلن علٖ أتعاد الًِاء اٛوادٗهٖ فؤصتحخ الطالتاخ أوثر رضاً عى اخذٗاراذِ

ٖ عهلٗح الذعلم تالهشاروح الفعالح اٛوادٗهٗح هى أًشطح ّهمرراخ،ّأوثر إًدهاجا ف
ّاٝسذهذاع،وها أدروخ تشوي ّاضح ّفارق لٗهح الحٗاج الجاهعٗح ّالدراسح فِٗا ّذؤثٗرُا 
علٖ هسذمتلِا الهًِٖ،وها اًخفض شعّرُا تاٝحذراق ّالًِن الدراسٖ هى الهِام 

ّإًجازُا هها ّالذولٗفاخ.حٗز أذاحخ الذدرٗتاخ للطالتاخ فرصح لذحدٗد أُداف أوثر ّالعٗح 
ٗشعرُا تالراحح ّالسعادج ّٗجعلِا أوثر رغتح فٖ الهشاروح تفاعلٗح فٖ التٗئح الصفٗح.وها 
اسذطاعاخ أى ذضع أهام عًِٗٗا ًماط لّذِا ّههٗزاذِا ّسهاذِا اٝٗجاتٗح،ّأى ذذخلص هى 
اٛفوار السلتٗح ّالًظرج الدًّٗح للذاخ،ّذعلهخ وٗف ذًجز هِاهِا الدراسٗح تؤسرع ّلخ 

ى تالثمح تالًفس ّاًذزع هًِى ّأعلٖ جّدج ّألي جِد هها واى لَ اًعواسا لّٗا علٖ شعّرُ
 الطالتح تالذعب ّاًِٝان،وذلن اوذستخ إحساسِىفملي تذلن ،الملق ّالخّف هى الداخي 

ٗشعرُا تالراحح  . ههاالمدرج علٖ هعالجح الهِام الصعتح ّالهعمدج فسٗطرخ علِٗا ّحممذِا 
ّعدم الشعّر تالملق الهرذتط خارجٗا  ،حٗاذِا اٛوادٗهٗح علّٔالسٗطرج الذًُٗح ّالّالعٗح 

ّذلمخ الطالتح العدٗد هى الذدرٗتاخ الذٖ ذحسى صّرذِا  تطتٗعح الهِام ّأعتاء الدراسح.
خ ّالثمح اٝجذهاعٗح أهام الهعلهاخ ّالزه٠ٗخ هها واى لَ أثرا تالغا علٖ رفع ذمدٗر الذا

 تالًفس ّعدم الملق ّالسعادج ّالًِاء اٛوادٗهٖ.
ّالهرالتح  حدٗز الذاخ اٝٗجاتٖ، وها أى الفًٗاخ الهسذخدهح فٖ الترًاهج هثي:

ّذذتع  ،ذاذِال الطالتح ّطرح اٛسئلح لِا دّرفعاي فٖ اسذوشاف ّذهثٗي اٛدّار، الذاذٗح،
رغتاذِا هها ٗشعرُا تالًِاء الذاذٖ ّهى ثم ّإشتاع  ،ّاسذعراض إهوًاذِا الواهًح ،إًجازاذِا

 اٛوادٗهٖ.  
ّذذفق ُذٍ الًذائج هع ها أشار لَ تعض التاحثٗى هى فّائد ٝسذراذٗجٗاخ الذعلم 

( علٖ ضرّرج ذفعٗي اسذخدام 3612ذؤوٗد عتد الحافظ) الّجداًٗح،ّهى ُذٍ اٝشاراخ :
ذغٗراخ ُاهح فٖ العهلٗح اٟسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح فٖ عهلٗح الذعلم ٝرذتاطِا ته

فٖ فرصح للهشاروح تفاعلٗح فٖ عهلٗح الذعلم إٔ اًٝدهاج  التاخإعطاءُا للط،ّالذعلٗهٗح
أى  ،Niemivirta(2009,2012))وهإشر للًِاء اٛوادٗهٖ(.أٗضا رإٔ  الهِام الدراسٗح

إدران الط٠ب ًٛفسِم وهذعلهٗى أّ صّرج الهذعلم اٝجذهاعٗح وؤحد أتعاد 
 &Obergriesser)اٟسذراذٗجٗاخ،ّوذلن ختراذِم اٛوادٗهٗح ذإثر علٖ ًُائِم اٛوادٗهٖ 

Stoeger,2016,18).ها ذُب لَ  أٗضا(Coulombe (2001 هى أى إسذراذٗجٗاخ الذعلم،

ّالهشاعر الخاصح تالط٠ب أثًاء عهلٗح الذعلم ،ّخلق  الّجداًٗح ذسهح تهرالتح اٛحاسٗس
 (.16، 3613أجّاء ًفسٗح أوثر ه٠ئهح لِا  )فٖ هًذصر، إسهاعٗي،

، Kathleen et al,.2018دراسح وذلن ذذفق هع ًذائج تعض الدراساخ الساتمح هثي 

، الشعّر تالًِاء الدراسٖ هًِا اًٟذهاء علٔث٠ز ههارساخ ذساعد  إلٔذّصلخ  ٖالذ
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أٓ أى الًِاء الدراسٖ ٗذحمق عًدها ٗوّى الط٠ب علٔ ذّاصي هع  .اٟجذهاعٖ ءّاٟحذّا
الهعلهٗى ّالرفاق ُّذا ها ذم الذدرٗب علَٗ فٖ الترًاهج هى خ٠ي ذحسٗى هدرواخ الهذعلم 

 تالًِاء.شعّر الطالتاخ  علٔاٟجذهاعٗح فواى لَ إًعواس وتٗر 
إحصائٗاً تٗى  حق دالّعلٔ ّجّد فرنص ٌ الذيهناقشة نتائج الفرض السادس 

المتلٔ ّالتعدٓ علٔ همٗاس  ٗىالهجهّعح الذجرٗتٗح فٔ الذطتٗم طالتاخدرجاخ  اخهذّسط
الدافعٗح العملٗح لصالح الذطتٗق التعدٓ.ّذعزّ التاحثح ًذائج ُذا الفرض إلٖ ارذفاع هسذّٕ 
الذروٗز العملٖ ّالذواهي الهعرفٖ لدٕ الطالتاخ تعد ذًفٗذ الترًاهج،ّوذلن زٗادج ذّجِِى 

ٝتداعٖ(،ّذلن ًذٗجح اٝٗجاتٖ ًحّ الذعلم،ّاوذساب المدرج علٖ الذفوٗر الطلق اٛصٗي )ا
للذدرٗتاخ ّاًٛشطح الذٖ هارسذِا طالتاخ الهجهّعح الذجرٗتح ّأدخ لذعزٗز إسذراذٗجٗاخ 
الذعلم الّجداًٗح ّهى ثم اًعوس أثرُا علٖ أتعاد الدافعٗح العملٗح.فمد ذعرضخ الطالتح 

اًٗح( هثي ًٛشطح ذساُم فٖ ذعزٗز الذحفٗز الداخلٖ للذاخ)وؤحد أتعاد اٟسذراذٗجٗاخ الّجد
ًشاط" حٗاذٖ أُدافٖ" إذ ذحدد الطالتح أُداف ّٗهٗح ّذروز علٔ الّسائي ّالطرق الذٖ 

وا . ذساعد علٔ إًجازُا هها ٗإدٕ إلٔ شعّرُا تالراحح ّذروٗزُا العملٔ علٖ هِام هعًٗح
ذعلهخ ذحرٗر ذًُِا ّذصفٗذَ هى اٛفوار السلتٗح ّالعّاهي الذٖ ذحطم الذاخ لًٗخفض 

وذلن هارسخ ًشاط"هِام الذحدٕ" إذ ذمسم . ق داخلٗا لدِٗا ّذزداد دافعٗذِاهسذّٕ المل
الطالتاخ لهجهّعاخ أّ فرق عهي ّهى خ٠ي العصف الذًُٖ ذصي لهجهّعح هى 

فٖ طرح حلّي جدٗدج ّغرٗتح ّغٗر هذّلعح  ذتدأّ،الهشو٠خ الذملٗدٗح الذٖ ذإرق الهعظم 
الثمح تالًفس ّذمدٗر الذاخ اٟجذهاعٖ، ّفٖ هها ٗساعد علٖ الشعّر تالمٗهح ّرفع ، عًِا 

المدرج علٖ حي الهشو٠خ إتداعٗا،ّفٖ  ذوذسبّلدِٗا،ًفس الّلخ ٗذحسى هسذّٕ الذفوٗر 
هِهح صعتح أّ هعمدج "إطار الًشاط الساتق واى ٗعرض علٖ الطالتاخ فٖ هِهح شتَِٗ 

هها ،ِا ذحذاج لهًالشاخ جهاعٗح ّعصف ذًُٖ ّذهحٗص ّجِاخ الًظر حذٖ ٗذم حل"
ٗعطٖ فرصا للذفاعي التًاء تٗى الطالتاخ ّشعّرُى تالذمدٗر هى لتي تعضِى التعض، ّهى 

ٗطلب هًِى اٝجاتح واى  إذثم ذزداد الرغتح فٖ الذحدٕ ّالمدرج علٖ حي الهشو٠خ إتداعٗا.
عى أسئلح عاهح فٖ الذخصص دّى الذروٗز علٖ همرر تعًَٗ.أٗضا ذدرتخ الطالتاخ أثًاء 

علٖ ًشاط "وًّٖ هصدر إثرائٔ" لذحسٗى هدرواخ الهذعلم اٟجذهاعٗح عًد الترًاهج 
،حٗز ذمّم  هجهّعح اٙخرٗى فٖ صّرج ذمدٗم ٗد الهساعدج ّالعّى للزه٠ٗخ تشوي فجائٖ

عهي حصر للهصطلحاخ الًفسٗح الذٖ ذشوي صعّتح للهعظم ّٗذم اخذٗار هى  الطالتاخ ت
الرجّع  ىّذمدٗر سلتٖ للذاخ،ٗطلب هًِ ،ّخجي اجذهاعٖ،طالتاخ لدِٗى ثمح هًخفضح 

لهصادر الهعلّهاخ الرسهٗح هثي الوذب ّلّاعد الهعلّهاخ ّالهصادر غٗر الرسهٗح هثي 
عضّاخ ُٗئح الذدرٗس تالمسم لهعرفح أصّي الهصطلح ّاسذٗعاب هعًاٍ ّهعرفح 

لثمح ذفاصٗلَ،ثم عرض ُذٍ الهعلّهاخ للزه٠ٗخ داخي لاعح الهحاضرج هها ٗإدٕ للشعّر تا
ّرفع هسذّٕ ذمدٗر الذاخ،ّفٖ ًفس الّلخ ٗزداد ذّجِِا اٝٗجاتٖ ًحّ الذعلم ّاٝحساس 

ّزٗادج لاعدج ،ّجهع الهعلّهاخ  ،تهعًاٍ ّلٗهذَ هذهث٠ فٖ زٗادج الرغتح فٖ الفضّي العلهٖ
العملٗح(. وها أى الذدرٗتاخ الخاصح تذجًب الجِد ذرفع هسذّٕ  االهعارف إٔ زٗادج )دافعٗذِ

 وٗز العملٖ لدٕ الطالتاخ ًذٗجح للذخلص هى الهشذذاخ. الذر
وها ٗهوى ذفسٗر الًذائج الحالٗح هى خ٠ي الذصّر الًظرٕ ّالدراساخ ذاخ 

،هى أى  Buratin etal.,(2015)الصلح،حٗز أٗدخ ًذائج الدراسح الحالٗح ها أشار إلَٗ 
 Learning Motivationالذّجِاخ الدافعٗح ًحّالذعلم)وؤحد أتعاد الدافعٗح العملٗح( 

Oreintation  َٗ(،أًَ 3613)هًذصر، إسهاعٗي،ذذؤثر تالعّاهي الّجداًٗح.أٗضا ها أود عل

ولها زاد اٟسذغ٠ي الجٗد ل٠سذراذٗجٗاخ الّجداًٗح للذعلم ّذطتٗمِا تطرٗمح فعالح زاد هسذّٓ 
،ّذًهٗح لدرج الدافعٗح ، ّوذا اًٟذتاٍ اًٟذمائٖ الفعاي ّاٝٗجاتٖ للهحذّٗاخ الهدرّسح 
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فٖ الذعلم.أٗضا رأِٗها حّي  ذِمّزٗادج رغت،الذ٠هٗذ علٔ اًٟذتاٍ الجٗد للهادج الهدرّسح 
تاعذتارُا الخطط  هفِّم إسذراذٗجٗاخ اًٟذتاٍ الذٖ ذعذتر جزء هى اٟسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح

الهادج الذعلٗهٗح الذعلٗهٗح الذٖ ذعهي علٔ زٗادج  لدرج  الذلهٗذ علٔ اًٟذتاٍ ّالذروٗز علٖ 
 .الهدرّسح ّزٗادج وفاءذَ الذعلٗهٗح هى خ٠ي الهذاتعح ّاًٟذتاٍ

افذراض هإداٍ  إلٔأى الدافعٗح العملٗح ذسذًد  فٖ ،De bono (2010)ّذؤٗٗدا لرإٔ 

ّلذا ٗجب ذحفٗز  أى جهٗع اٛفراد لدِٗم الماتلٗح ٝسذثارج دّافعِم الهرذتطح تالًشاط العملٖ،
هذهث٠  (.3612فٖ عتد الفذاح،)اٛلصٖ لدٕ اًٝساى وٖ ٗسذخدهِا تحدُا  المدراخ الواهًح

فٖ الدّر الذٕ ذلعتَ اٝسذراذٗجٗاخ الّجداًٗح فٖ ذفعٗي الذحفٗز الذاذٖ للمدراخ ّالدّافع 
 تفعي اسذراذٗجٗاخ اًٝذتاٍ ّالدافعٗح.

تٗى  اإحصائٗ دالحفرّق  ّجّد عدم الذي ٌنص على هناقشة نتائج الفرض السابع:
 همٗاس علٔ الذذتعّٔالتعدٓ  فٖ الذطتٗمٗىالهجهّعح الذجرٗتٗح  طالتاخهذّسطاخ درجاخ 

هها ٗشٗر إلٔ "(ّالًِاء اٛوادٗهٖ ّالدافعٗح العملٗح، إسذراذٗجٗاخ الذعلم الّجداًٗح،)
الذدرٗتاخ ّاًٛشطح ّالذدخ٠خ  جدّٓأفراد الهجهّعح إٔ  علٔإسذهرارٗح أثر الترًاهج 

 إًذماي أثر الذدرٗب. ّإلٔ الهخذلفح،

 التوصٌات:
 فٔ ضّء الًذائج الذٖ ذّصلخ إلىِا الدراسح، ذّصٖ التاحثح تها ٗلٖ:

o  ذحسٗى فٔ الّجداًٗح  اسذراذٗجٗاخ الذعلمعهي ًدّاخ ّدّراخ لًشر الّعٖ تؤُهٗح
 الجاهعٖ.  ّالدافعٗح للطالباًٟفعالٗح  ّالحٗاجاًٟذتاٍ، هسذّٕ 

o  تدّر الّجداى فٖ الجاًب الهعرفٖ ّالعهلٗاخ  ّاٝخصائٗٗى الًفسٗٗىذّعٗح الهعلهٗى
التالغ لذخلص اٛفراد هى اًٝفعاٟخ السلتٗح الهرذتطح تالعهلٗح الذعلٗهٗح  رالعملٗح، ّاٛث
 الصفٗح خاصح. حعاهح، ّالتٗئ

o الهسذًدج لهتادٕء )ّاٝسذراذٗجٗاخ ذصهٗم ّذطّٗر الهساراخ ّالتراهج اُٟذهام ت
 ّالذٖ ذحفز اًٟدهاج فٖ الهِام الدراسٗح للط٠ب. الًِاء(

o  شعّر  ذضهىختراخ ذعلٗهٗح ههذعح ّجدٗرج تاُٝذهام ذّعٗح الهعلهٗى تضرّرج ذّفٗر
 .اٛوادٗهٖ الط٠ب تالًِاء

o  الشعّر تالًِاء اٛوادٗهٖ ّذثذثٗر الذٖ ذحفز  الّجداًٗحالذؤوٗد علٔ العّاهي ّالهذغٗراخ
 .الدافعٗح العملٗح

 
 
 

 الهقترحات:
o  شتَ الذجرٗتٗح حّي الدّر الفاعي للّجداى فٖ عهلٗح ذعلم إجراء الهزٗد هى الدراساخ

 الط٠ب.
o  ّحفزُا لدٕ ط٠ب ّطالتاخ  أتعاد الًِاء اٛوادٗهٖذصهٗم تراهج ذدرٗتٗح لذًهٗح

 .ّالثاًّٗحالهراحي الهذّسطح 
o  فٔ الًهّذج الخهاسٖ هع هذغٗراخ أخرٕ ذاخ  اٟسذراذٗجٗاخ الّجداًٗحدراسح أتعاد

 شرّد الذُى ّالسهّ اٛوادٗهٖ.صلح هثي ال
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Abstract 
A training Program based on Affective Strategies of Learning 

and its effect on the Mental Motivation and Academic Well-Being of the 

Qassim University Female students  

By Sabreen salah 

The present Study aimed to identify the effectiveness of the Training 

Program based on the Affective strategies of learning, and its impact on the 

both Mental Motivation and Academic Well-Being.The Sample consisted of 

(60) female students from the Department of Psychology - Faculty of 

Education - Qassim University. They are divided into two sub-groups: one 

is experimental (30), the other is a control with (30) female students per 

group. The results of the study showed that there were statistically 

significant differences at the level of (0.01) between the average scores of 

the experimental group members before and after applying of the training 

program on the measure of Affective learning strategies, Mental Motivation, 

Academic Well-Being. The results of the study showed that there were 

statistically significant differences at the level of (0.01) between the average 

scores of the experimental group members and the average scores of the 

members of the control group after applying the program to a measure of 

(External control of anxiety, Internal stimulation, learner's Social 

perceptions, Internal control of anxiety,Avoid effort) ( Mental Focus 

,Learning Orientation, Creative Problems Solving ,Cognitive 

Integrity),and(Satiesfaction with Educational Choice, School Burnout, 

Schoolwork Engagement) for the members of the experimental group. 

Keywords: A training Program, Affective learning strategies, 

Academic Well-Being, Mental Motivation. 
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فإًِا  6.12فإًِا ذوّى هذّسطح، ّ إذا واًخ ذسإّ  6.63ضعٗفح فٖ الهذغٗر الذاتع، ّإذا واًخ ذسإّ 
  .ذوّى هرذفعح

 

 
 
 :لمراجعا
  . القاهرة: دار الفكر العربي.اإلحصاء النفسي والتربوي(. 3122) عزت عبد الحميد حسن، -



  
وأثره  ستراتيجيات التعلم الىجدانيةاترنامج تدريثي قائم علي 

طالثات جامعة  يلد يعلي الدافعية العقلية والهناء األكاديم

 القصيم

 صثرين صالح تعلة

 

- 55 - 

                                                                                               
ل. (. قياس الدافعية العقلية لدى طلبة جامعة الموص3124يس محمد ) ،علي ؛وليد سالم ،حموك -

 . 373 – 345(،5)3األساسية،مجلة أبحاث كلية التربية 

مجلة  التعلم اإلجتماعي العاطفي. علىنحو برامج إرشادية مستندة  (.3126خضرة ) ،حواس -
 .234 – 217، 45، تربوية دراسات

ميدانية لدي  ةوالتفاؤل: دراسالنفسي وعالقته بالذكاء اإلنفعالي  ء(. الهنا3127فتون ) ،خرنوب -
، النفساتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم  ةمجلدمشق. عينة من طلبة كلية التربية جامعة 

25(21،) 321– 351 . 

حل المشكالت لدي طلبة  علىباإلنفعال وعالقته بالقدرة  ي(. الوع3124لمياء ياسين ) ،زعير -
 .678-773، (4) 32، اإلنسانية بابل، العلومجامعة  ةمجلالجامعة. 

. بةوعالقتها بالدافعية العقلية لدى الطل أساليب التفكير (.3124) بطنوس، نجي سهيل، إياد؛ -
 األردن.، كلية العلوم التربوية والنفسية ،جامعة عمان العربية، رسالة ماجستير

اإلستراتيجيات الوجدانية في عملية التعلم في ضوء  (.3121شحته عبد المولي ) ،عبد الحافظ -
 – 61،214،التربية وعلم النفس مجلة والسطحي( لدي طالب الجامعة.\أسلوبي التعلم )العميق 

244. 

التخصص ، الدافعية العقلية، عادات العقل (.3122طارق نور الذين محمد ) ،عبد الرحيم -
المجلة ة التعلم اإليجابية لدى طالب جامعة سوهاج. ءيه لكفاؤالدراسي والجنس كمتغيرات تنب

 .663 -551(،663)، ، جامعة سوهاجالتربوية

برنامج تدريبي مقترح لمعلمي علم النفس  ة(. فاعلي3121سعدية شكري علي ) ،عبد الفتاح -
تنمية التحصيل  علىتنمية مهارات التدريس اإلبداعي لديهم وأثره  علىالمرحلة الثانوية لديهم وأثره 

 – 34 ،(33) ،مجلة الجمعية التربوية للدراسات اإلجتماعيةالمعرفي والدافعية العقلية لدي طالبهم. 
223. 

(. الصورة األردنية األولية لمقياس كاليفورنيا للدافعية 3112محمد ) ،نوفل ؛توفيق ،مرعي -
مجلة جامعة ونروا في األردن. ة أالعقلية دراسة ميدانية على طلبة كلية العلوم التربوية جامع

 .123-161(،15)1،قدمش

الوجدانية وعالقتها بالتعلم ستعمال اإلستراتيجيات ا (.3123لعيس ) ،إسماعيل ؛مسعودة ،منتصر -
مجلة دراسات في علم  المدرسي لدي تالميذ المستوي الثانوي في ضوء بعض المتغيرات.

 .32 – 1، (3) ،األرطوفونيا وعلم النفس العصبي

ية للدافعية العقلية بالتحصيل األكاديمي لدى عينة من ؤالتنب لقدرةا (.3127) علي أحمد، الشريم -
 .423 –341) 7 (21 ،عمان سلطنة ،مجلة الدراسات التربوية والنفسية طلبة جامعة القصيم.

التعلم المنظم ذاتيا والدافعية العقلية وعالقتها بالتحصيل  (.3126زياد ) ،كامل؛ أحمد، الشريم
 ،(2) 275 ،األزهرجامعة  مجلة التربية،األكاديمي لدي طلبة قسم التربية الخاصة جامعة القصيم. 

211 – 317. 



 (2019ديسمثر  –عدد أكتىتر )    47 المجلد -حىليات آداب عين شمس 
 

- 56 - 

                                                                                               
(. برنامج تدريبى مقترح فى 3122كريمة عبدالاله محمود )، محمد ؛السعدي يوسف ،الغول -

المعرفى لتنمية مهارات التدريس والدافعية العقلية لدى الطالب المعلمين بكليات ء ضوء نظرية العب
 – 422، (22)54 - جامعة أسيوط، مجلة كلية التربيةالتربية بمصر والمملكة العربية السعودية. 

411. 

Anthony, P. 1., Leo, Celic, d.1, &Rodrigo O.D. (2018). Assessing team 

effectiveness and affective learning in a datathon. Felipe Maia de 

Toledo. 

Aroa, S., Reada, b., S (2017). Study engagement and burnout profiles among 

Finnish higher education students. Contents lists available at Science 

Direct, Burnout Research,7,21 -28. 

Buratin, Khampirat&Leva, Rudzinsks (2015). Learning Motivation 

Oreantation and Learning Strategies in Thai and Latvian student 

European.Educational Research Assossiation (EERA),1-12. 

Cassandra, Kylie, &Ania, A (2016) Measuring positive and negative aspects 

of youth behavior Development and validation of the Adolescent 

Functioning Scale.  Journal of Adolescence, 52,135-145. 

Chitanand, Rathilal, Rambharos (2018). Higher Education Well-Being: A 

balancing ACTN.South African Journal of Higher Education, V 32 ,6, 

168‒176. 

Cokluk - Bökeoglu, Ö. (2008). Testing Factor Structure of California Measure 

of Mental Motivation Scale in Turkish Primary School Students and 

Examining Its Relation to Academic Achievement. World Applied 

Sciences Journal.4(1),94-99 . 

Cooke A., Friedli, L., &Coggins, T. (2011). Mental Well-being Impact 

Assessment (MWIA) enables people and organisations to assess and 

improve a policy, programme, service or project to ensure it has a 

maximum equitable impact on people’s mental well-being. National 

MWIA Collaborative (England),1 – 138.   

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1980). Self-Determination Theory - the Iteration 

of Psychophysiology and Motivation. Psychophysiology, 17, 321. 

Eybers (2018). Friends or Foes? Atheoritical Approach towards 

Constructivism, Realism and Student Well-Bieng via Academic 

Literacy Practices. South African Journal of Higher Education, 

Volume 32 | Number 6, pages 251‒269. 

Fehmi H, & Demirtaşl, N., Ç. (2015). Adaptation of California Measure of 

Mental Motivation –CM3. Journal of Education and Training Studies 

3 (6). 

Giancarlo, C. A. F. (2006). California Measure of Mental Motivation (CM3), 

An Inventory of Critical Thinking Dispositions, User Manual.   CA: 

The California Academic Press LLC.  Ref Type: Generic-  



  
وأثره  ستراتيجيات التعلم الىجدانيةاترنامج تدريثي قائم علي 

طالثات جامعة  يلد يعلي الدافعية العقلية والهناء األكاديم

 القصيم

 صثرين صالح تعلة

 

- 57 - 

                                                                                               
Giancarlo, C. A., F. Blohm, S. W., Urdan, T. (2004). Students' Disposition 

toward Critical Thinking: Development of the California Measure of 

Mental Motivation, Educational and Psychological 

Measurement.64(2), 347-364. 

Irine K., Saifuddin A. (2014). Constructtion of Student Well-being Scale for 

4-6th Graders. Journal Psychology V 41, N 1, 1 – 16. 

Jimenez, L., Javier, A., G., &Cepero, J., L. (2018). The Breif – ACRA Scale 

on Learning Strategies for University Students.Revista de 

Psicodidactica,23 (1),63 – 69. 

White, J, C. (1993). Metacognitive, Cognitive, Social, and Affective Strategy 

use in Foreign Language Learning: Acomparative Study.Phd in 

Applied Linguistics.International Journal of Medical 

Informatics,112,40 – 44. 

Kathleen Lane, Minnie Y. Teng, Steven J. Barnes, Karen Smith (2018). 

Using Appreciative Inquiry to Understand the Role of Teaching 

Practices in Student Well-being at a Research-Intensive University, 

The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning. 

Korhonen, J. (2016). Learning difficulties, Academic Well- Being and 

Educational Pathways among adolescent students. Spwcial 

Education, Faculty of Education and Walfare Studies,3 - 78.  

Lopez, B, Peleato, I, Almerich, A, Iranzo, A, Beut, J. (2015). Affictive 

Strategies Learning and Learning Approaches in University 

Student.Conference ECER,2015, Education and Transition, 

European Educational Research Association,1 -4). 

Mazumder, Q. (2014). Student Motivation and Learning Strategies of 

Studentsfrom USA, China and Bangladesh. International Journal of 

Evaluation and Research in Education (IJERE) ,3 (4), 205-210. 

Moradi M., Hajiyakhchali A., Behrozy N., Alipour S. (2018). Testing of 

Model of the Relationship between Percieved Social Support and 

Academic Well-Being Component by Mediating the Self-Efficacy 

Beliefs.Jornal of Educational of Education Strategies in Medical 

Sciences, 11(I06),32-43. 

Obergriesser, S.& Stoeger, H. (2016). The influence of emotions and learning 

preferences on learning strategy use before transition into high-

achiever track secondary school, Journal High Ability Studies. 27(1), 

5-38. 



 (2019ديسمثر  –عدد أكتىتر )    47 المجلد -حىليات آداب عين شمس 
 

- 58 - 

                                                                                               
Phan, H. P., Ngu, B., & Alrashidi, O. (2016). Role of Student Well-Being: A 

Study Using Structural Equation Modeling. Psychological Reports 

2016, 119(1) 77–105. 

Richard M., Lerner, & Jacqueline V. (2011). The Positive Development of 

Youth. Report of The Findings from the First Seven Years of the 4-H 

Study of Positive Youth Development. Institute for Applied 

Research in Youth Development Tufts University ,1-22.  

Sara Scrimin*, Ughetta Moscardino, Gianmarco Altoe and Lucia Mason 

(2016). Effects of perceived school well-being and negative 

emotionality on students’ attentional bias for academic stressors. 

British Journal of Educational Psychology, 86, 278–295 

Susan, G., & Philips. (2009). Affective Learning in. Assessment in University. 

General EducationProgram,1 – 44. 

Tuominen, H., S., Salmela-Aro, A., &Niemivirta. (2012). Achievement goal 

orientations and academic well-being across the transition to upper 

secondary education. Learning and Individual Deffrences,22,290 – 

305. 

Widlnd A., Tuominen H., Korhonen (2018). Academic Well-Bieng, 

Mathematics Performans, and Educational Aspirations in lower 

Secondary Educaion: Changes within aschool year. Original 

Research, 9,297,1-20. 

Williams, G, M. Pendlebury, H., Thomas, K., Smith, P, A. (2017). The 

Student Well-Being Process Questionnaire (Student WPQ). 

Psychology, 8, 1748-1761.  

Wood A. M., Joseph S.&Maltby J. (2009). Gratitude Predicts Psychological 

Well-Being above the big Five Facets.Personality and Individual 

Differences,46,443-447. 

Ziaian, Tahereh, Sawyer, J., &Evans, N. (2015). The impact of Mindfulness 

Mediation on Academic Well – Being and Affective Teaching 

Practices.Creative Education,6,2174 –2181.  

 


