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 ملخص البحث: 
يهدف البحث الحالي إلى التعرف على أثر استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني في 

تنمية مهارات ما وراء الذاكرة والدافعية الداخلية األكاديمية والعالقة بينهما لدى طالبات 

                          اللغة العربية بكلية التربية.                                                                  

( طالبة من طالبات اللغة العربية  21ولغرض التحقق من أهداف البحث تم تدريس )

بالمستوى السابع مقرر طرق تدريس اللغة العربية باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني 

اللة اإلتقاني، واستخدمت الباحثتان القياس القبلي والبعدي للمجموعة الواحدة لمعرفة د

الفروق، وتم استخدام األدوات التالية : جلسات تدريبية الستراتيجية التعلم التعاوني 

وريتش  طوره تروير اإلتقاني من إعداد الباحثتان، اختبار ما وراء الذاكرة الذي

(Troyer & Rich,2002) بتعريبه، مقياس الدافعية  ( ٧٠٠٢ ) غزال أبو وقام

( والذي قدمه للبيئة العربية Lepper,2005ليبر ) الداخلية األكاديمية الذي أعده
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(، وبمعالجة البيانات إحصائيا  تم الوصول إلى وجود فروق 1020)العلوان والعطيات، 

دالة إحصائيا  لصالح القياس البعدي في مهارات ما وراء الذاكرة والدافعية الداخلية 

تقاني، وقد  وجدت عالقة األكاديمية يرجع الستخدام استراتيجية التعلم التعاوني اإل

ارتباطية مرتفعة ودالة بين مهارات ما وراء الذاكرة والدافعية الداخلية األكاديمية، 

 وانتهى البحث إلى صياغة عددا من التوصيات في ضوء نتائج البحث.

The effect of using mastery cooperative learning Strategy on 

developing  Meta-memory skills and academic Intrinsic 

Motivation and  the relationship between them among female 

Arabic language students at the Faculty of Education 

 

Dr.rola naeem saleem hasan 
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Dr.Elham Galal Ibrahim* 

University Teacher of  Educational Psychology 

College of Education- Minia University 

                                                                                                           

Abstract: 
 This study aims at identifying The effect of using mastery 

cooperative learning Strategy on developing  Meta-memory skills 

and academic Intrinsic Motivation and  the relationship between 

them among female Arabic language students at the Faculty of 

Education. 

     To achieve the objectives of the study (42) female students of 

Arabic language at the 7th level were taught the course of Arabic 

Language Teaching Methodology. The researchers used mastery 

cooperative learning Pre and Post Tests for one group,  By using 

the following tools: some training sessions on mastery 

cooperative learning strategies prepared by the researchers, meta-

memory test, prepared by (Troyer & Rich,2002) Translated by 

Abu Ghazal (2007) for the Arab environment, and academic 

                                                             
*
  Shaqra University previously  - Assistant Professor  of  Educational  psychology 



 1027لسنة   حزيرانسبعون . ........العدد ..............................................مجلة الفتح ........................
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 
 

-101- 
 

Intrinsic Motivation scale, prepared by (Lepper, 2005) Translated 

by (Al-Alwan and Attiat, 2010) for the Arab environment. 

     Results of the study showed that there were significant 

positive effects of mastery – cooperative learning  strategy in 

enhancing the meta-memory skills  and in enhancing academic 

Intrinsic Motivation, and found also high correlation between the 

meta-memory skills and academic Intrinsic Motivation. A number 

of recommendations were suggested in the light of the obtained 

results. 

 

 مقدمة:

وأداة تفكيره وهي أيضا  وسيلة التعبير اللغة في أي مجتمع هي وعاء ثقافته 

واالتصال والتفاهم ونقل التراث من جيل إلى آخر من خالل تبادل المعارف والنظريات 

 (.2997والخبرات)القضاة وأخرون،

 

واللغة العربية من اللغات الحية التي تمتلك القدرة على العطاء ،ومسايرة النهوض 

بير عن مكنوناته لتقبلها االشتقاق وتوليد األلفاظ العلمي،وتلبية حاجاته وإمكانيات التع

وتنميتها وتغذيتها وهو دليل على حيوية اللغة العربية وديمومتها وقدرتها على الخلود 

 (2991ما دامت قادرة على متطلبات العصر والمستجدات فيه.)محمد،

التي وأوضحت نتائج العديد من الدراسات مؤخرا أن طريقة المحاضرة التقليدية 

يقدم فيها المعلم المعارف وينصت المتعلمون خاللها إلى ما يقوله، ال تسهم في خلق 

تعلم حقيقي، إذ أن التعلم يصل أقصاه عندما يكون المتعلم فعاال  نشطا  في الموقف 

التعليمي، لهذا ظهرت دعوات متكررة تدعو إلى ابتكار طرائق تعليم تستند إلى 

إيجاد أفضل الطرائق التعليمية التي من شأنها أن تحقق نظريات التعلم التي تتعلق ب

 (.1007األهداف التعليمية المرجوة وتشرك المتعلم في العملية التعليمية )أبو رياش،

 

لدراسات التي تناولت تقويم برنامج اعداد معلم اللغة العربية وقد خرجت إحدى ا

في توفر معايير جودة  في كلية التربية في ضوء معايير الجودة الشاملة إلى ضعفا

اإلعداد في البرنامج  المقدمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في القسم حيث 

جاءت بمستوى متوسط ، كما تبين وجود ضعف في توافر معايير جودة اإلعداد في 

 (.1020البرنامج من وجهة نظر الطالب أيضا  )السبع، غالب، وعبده، 
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طريقددددة الددددتعلم التددددي تقددددوم علددددى التفاعددددل وتؤيددددد نتددددائج العديددددد مددددن البحددددوث 

النشدددط بدددين الطدددالب فدددي أثنددداء تعلمهدددم ، وأفضدددل هدددذه الطدددرق )الدددتعلم التعددداوني(  

الددددذي يزيددددد مددددن تحصدددديل الطددددالب ودافعيددددتهم للددددتعلم بشددددكل إيجددددابي ، بددددل أندددده 

يسدددتوعب قبدددول الفدددروق الفرديدددة ، ولتطبيدددق هدددذا الندددوف مدددن الدددتعلم البدددد مدددن تدددوفر 

ومخططدددات محدددددة وهادفدددة يكتسدددبها المعلمدددون تسددداعدهم فدددي  اسدددتراتيجيات عمليدددة

 (. 1001عملية التعلم )أبو النصر، وجمل،

 

وتعد استراتيجية التعلم التعاوني من االستراتيجيات التي تسعى لتنظيم عمل 

الجماعة بهدف تعزيز التعلم ، وتنمية التحصيل الدراسي من خالل تنظيم بنائي دقيق 

مع غيره من المتعلمين ، واشتراكهم معا من أجل تحقيق األهداف لكيفية تعامل المتعلم 

المأمولة، ووجد أن قيام المتعلم بتعليم اآلخرين يجعله أكثر قدرة على تنظيم المعرفة ، 

وأكثر فهما  لها كما أن قيام المتعلم بالمشاركة في عرض الدرس يجعله أكثر قدرة على 

حسين ؛ ربيع ؛ية تنظيم األفكار )البغدادي تحمل المسؤولية ، وأكثر ابتكارا من ناح

،٧٠٠٢  .) 

 

 المشكلة، هذه تعالج تدريسية استراتيجية عن البحث إلى الحاجة تأتي هنا من

 االنتقال المتعلم على الممكن غير من تجعل مهمة مادة اللغة العربية مادة السيما وأن

 دونه. الذي المستوى في اإلتقان من كافية درجة على الحصول دون أعلى إلى مستوى

وتعد استراتيجية التعلم اإلتقاني واحدة من االستراتيجيات التي دعت إلى 

استخدامها االتجاهات التربوية الحديثة في طرائق التدريس وقد حقق استخدام 

استراتيجية التعلم اإلتقاني نجاحا  واضحا  في مجال اللغات وتنمية مهاراتها 

 (.1002)الفي،

 

إلتقاني من أهم التطبيقات في تدريس اللغة العربية؛ إذ يعتمد على ويعد التعلم ا

رغبة المتعلم الصادقة فى أن يرتفع بمستوى ممارساته إلى أفضل درجة، كما يؤكد 

على الفروق الفردية، ولكنه يرفض التوقف عندها كعقبة تحول دون اإلنجاز، فهو 

كل متعلم حقه فى أن يتعلم وفقا  يستغلها استغالال ذكيا كوسيلة للتغلب عليها إذ يعطى

لمستواه الشخصى فى حدود قدراته وسرعة تعلمه، واستعداده، ودوافعه ، لذلك فهو 

يعترف باختالف االستجابات بين األشخاص لكنه يتخذ هذا االختالف أساسا للتعليم 

من  الفاعل، ليرتفع مستوى أدائهم فرديا  وجماعيا . وتتمثل القيمة التربوية لهذا النوف

التعلم في تقديمه التغذية الراجعة المستمرة للمتعلم لتتحقق له استمرارية التعلم وفعاليته، 

وتعديل مساره أوال بأول حتى الوصول إلى درجة التمكن .فالتعزيز يستمر ، وتتنوف 

أساليبه مع كل تنوف في الموقف التدريبي، وحتى مع تنوف شخصيات المتعلمين 
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سواء أكانت  –تنسيق والتفاعل بين األنشطة التعليمية األخرى أنفسهم، في إطار من ال

حتى يصل المتعلم إلى أقصى درجات اإلتقان. ويرى  –فردية أم جماعية، حرة أم مقيدة 

البعض أن أصول التدريس من أجل الوصول إلى مرحلة التمكن واإلتقان تعود إلى 

عيد، وأيدتها كتابات المفكرين ب  طرق التعليم األولى التي اعتمدها المسلمون منذ أمد

األوائل مثل الغزإلى وابن خلدون وابن الجزري وغيرهم، وقد طورت أفكار التعلم من 

أجل اإلتقان على يد عالم النفس "بلوم" وقد اعتمدت على أفكار نظرية كارول في التعلم 

نوعية : االستعداد لنوف معين من التعليم ، ويالمدرسي التي تقوم على عناصر خمسة ه

ويتطلب ،  التعلم ، والقدرة على فهم التعلم ، وتوفير الوقت المناسب للتعلم ، والمثابرة

ترجمة تلك األفكار وتنفيذها مجموعة من اإلجراءات التدريسية التي تناسب التدريس 

 (1022الجماعي في الفصول الدراسية.)قورة، ابو لبن، 

 

وقد أشارت األدبيات التربوية إلى استحداث استراتيجية جديدة مبنية على فكرة 

الدمج بين التعلم التعاوني والتعلم اإلتقاني، ومن ثم فهي تجمع بين مزايا هذين النوعين 

تعد استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني من وبذلك ( 1001من التعلم.  )سليمان،

تهدف إلى تزويد جميع الطالب أو غالبيتهم بخبرات تعليمية االستراتيجيات المهمة التي 

ناجحة، إذ يفترض أن التعلم التعاوني اإلتقاني يمكن معظم الطالب من الوصول إلى 

أقصى مستوى من قدراتهم التعليمية ، هذا إذا كان نمط التدريس المستخدم منظما  ، وإذا 

ك إذا ما توفر للطالب الوقت الكافي قدم العون لهم في الوقت والمكان المناسبين، وكذل

إلتقان ما تعلموه ، ومن األمور المهمة في التعلم لإلتقان ، وجود تسلسل وترابط في 

وحدات التحليل ، وأن تكون الوحدة التعليمية قابلة للمعالجة والتحليل )عزاوي 

،1000 .) 

 

التربية  وترى الباحثتان أن ضرورة تضمين طرائق تدريس اللغة العربية بكلية

طرائق وأساليب تدريس حديثة تلك التي اثبتت بالتجربة العملية فاعليتها في مساعدة 

الطالب على االستفادة من الخبرات التي تهيؤها لها كليات التربية لتشكيل شخصياتهم 

 وتطوير معارفهم.

 

 على تعمل التي الفاعلة المعرفية االستراتيجيات من الذاكرة وراء ما وتعد

 كيفية عن أفضل ووعيا   فهما   المتعلم عند تنمي إذ ،ورفع كفاءتها الذاكرة أداء تحسين

 الذاكرة بأنظمة والوعي ، باستراتيجيات التذكر المناسبة والوعي ، الذاكرة عمل

كفاءة  فعالة وذات بطريقة المعرفية المهام جميع انجاز على يساعد وذلك ، المختلفة

 ( ٧٠٠٢ ، )النجار
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 في دورا  مؤثرا   يلعب الذاكرة ما وراء أن على الدراسات من العديد أكدت وقد

 الجانب على اعتمادا مختلفة بطرق الذاكرة أداء من المعلومات ويحسن معالجة

 تعلم في بالتالي ويؤثر الذاكرة ما وراء مكونات جوانب من العملية هذه في المتضمن

 (.٧٠٠٠ األكاديمي )الشريف، سيد، وإنجازهم الطالب

 

 من مهما متطلبا يعد  الذاكرة ما وراء أن إلى ( ٧٠٠٧ ) نجاتي وتشير

 المهتم بمراقبة للطالب ضرورية راجعة تغذية توفر ألنها ، للتعلم الجوهرية المتطلبات

 أكاديمي إنجاز أفضل إلى والتوصل المرغوبة، األهداف وراء تحقيق سعيا   تعلمه

 إذ الفرد، بها يتعلم التي االستراتيجية انتقال على قوي تأثير لها الراجعة والتغذية ممكن،

 وراء ما مكونات من الذاكرة وراء ما يعد إذ. الذاكرة وراء المتعلقة بما معلوماته تعزز

 األمثل االستخدام وبدون ، التعلم في المتطلبات المهمة أحد يمثل وأنه المهمة، المعرفة

 . إلتقانال يمكن الوصول إلى مستوى ا الذاكرة وراء لما

 

المنظرين  تواجه التي التربوية المشكالت من للتعلم الدافعية تدني إن مشكلة

بتعلم الطالب  للمعنيين تحديا   شكلت إذ التعلم، بقضايا المعنيين النفس وعلماء التربويين

 قيمة بانخفاض وشعورهم والفاعلية عندهم، الحيوية انعدام أدى ذلك إلى بالصف، وقد

 والعناية القضية هذه إلى االلتفات يستدعي التعليمية للتعلم عند الطالب، مما النتاجات

 في التعليم عناية متزايدة وجودة والدافعية التعلم بعمليات التربويون عنى بها، لذلك

الممارسات  مستوى أومعلى النظرية البحوث مستوى على سواء األخيرة، السنوات

 من المتعلمين وخصائص نفسها التّعلم وعمليات بالدافعية أصبحت العناية إذ التعليمية،

 .التعلم عملية األولويات المهمة في

 

 مثيرة محببة بيئة الصف التي تجعل من الفاعلة التعليمية المواقف بناء يعد لذلك

 ,Stewart). ونتاجاتها  الصفية باألحداث المهتمين تحديا  أمام التعلم، لدافعية

 وإعداد ببناء الماضي القرن سبعينيات ( منذ (Dweck, 1986 اهتم دويك وقد(1993

 التعلمي، الصفي المتغير هذا أهمية إلى أثار االنتباه مما للتعلم الدافعية لزيادة برامج

 ما في ومشاركين مهتمين يكونون وبذلك داخليا ؛ مدفوعين والذي يجعل الطالب

 التي المهام اختيار إلى يميلونو للمعلومات، معالجتهم في ويظهر نشاطهم يتعلمونه،

 اإلنجاز من متقدم مستوى إلى حتى يصلوا ويبتكرون وتحدي؛ فيثابرون جدة فيها يكون

 (. (Lepper, 2005  األكاديمي يصل لحد اإلتقان
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 مشكلة البحث:

في العصر الحاضر نحتاج بشدة إلى استخدام استراتيجيات وأساليب متنوعة 

نقدم من خاللها الفرص لمشاركة المتعلم اإليجابية في عملية التعلم لتحقيق المزيد من 

األهداف التربوية المنشودة مع ضرورة توفير وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة تزود 

وفير هذه البيئة ينبغي التركيز على استخدام المتعلمين بمصادر التعلم المختلفة، ولت

 (. 1001استراتيجيات تدريسية تختلف عن الطرائق التقليدية )أحمد ،

 

 التعلم التعاوني مجال في والنفسي التربوي األدب إليه يشير ما ضوء وفي

 اإلتقاني وممارسة التعلم التعاوني على ضرورة تدريب الطالب من اإلتقاني

 واستنادا   المحتوى، ضمن التدريب خالل أو من لذلك تعد برامج خالل من استراتيجياته

 تدريب ألهمية الباحثتين من وتقديرا   المجال، في هذا أجريت التي الدراسات ندرة إلى

والدور الفاعل الذي يمكن أن تؤديه استراتيجيات التعلم التعاوني اإلتقاني  على الطالب

استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني فقد ارتأت الباحثتان أن تخضع هذه االستراتيجية 

في تنمية مهارات ما وراء الذاكرة والدافعية الداخلية للتجربة للكشف عن أثرها 

                                                                                             األكاديمية والعالقة بينهما لدى طالبات اللغة العربية بكلية التربية.  

 

 لذا فالبحث الحالي  يحاول اإلجابة عن األسئلة التالية:
مدددا أثدددر اسدددتخدام اسدددتراتيجية الدددتعلم التعددداوني اإلتقددداني علدددى تنميدددة مهدددارات مدددا  -2

 ؟. وراء الذاكرة لدى طالبات اللغة عربية

مددددا أثددددر اسددددتخدام اسددددتراتيجية الددددتعلم التعدددداوني اإلتقدددداني علددددى تنميددددة الدافعيددددة  -1

 الداخلية األكاديمية لدى طالبات اللغة عربية ؟

مدددا العالقدددة بدددين مهدددارات مدددا وراء الدددذاكرة والدافعيدددة الداخليدددة األكاديميدددة لددددى  -2

 ؟ طالبات اللغة عربية

 

 أهداف البحث:

 التعرف على:يهدف هذا البحث إلى 

في تنمية ما وراء الذاكرة لدى ، أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني  -2

 طالبات اللغة العربية بكلية التربية.

في تنمية الدافعية الداخلية ، أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني -1

 طالبات اللغة العربية بكلية التربية.األكاديمية لدى 

عالقدددة بدددين مهدددارات مدددا وراء الدددذاكرة والدافعيدددة الداخليدددة األكاديميدددة لددددى ال -2

 طالبات اللغة عربية.
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 :البحث في هذا أهمية تتجلى أهمية البحث :

 أهمية استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني كمنحى حديث في التدريس. -2

على تنمية  تزويد طالبات اللغة العربية بأساليب وأنشطة تدريسية متنوعة تعمل  -1

 مهارات ما وراء الذاكرة والدافعية الداخلية األكاديمية عندها .

أسهمت الدراسة في تصميم جلسات تدريبية للتعلم اإلتقاني تهدف إلى تنمية ما وراء  -2

الذاكرة لطالبة اللغة العربية التي سيقع على عاتقها مهمة تعليم األجيال واإلسهام في 

 تطوير التعليم .

الرامي إلى تطوير برامج إعداد المعلم، لتتناسب مع المستجدات  دعم االتجاه -2

المعرفية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وفق ثوابت سياسة التعليم، والحرص على 

 تحديث مفردات المناهج والمقررات من وقت آلخر. 

 

 يقتصر البحث على الحدود التالية : حدود البحث :
استراتيجية التعلم اإلتقاني ومهارات ما وراء الذاكرة والدافعية الحدود الموضوعية : 

 الداخلية االكاديمية.

الحدود البشرية : الطالبات تخصص اللغة العربية بالمستوى السابع بكلية التربية 

 ( طالبة.21جامعة شقراء والبالغ عددهن )–بالمزاحمية 

 ه. 2227 -هـ2222الحد الزمني : الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 

 التعريفات اإلجرائية لمفاهيم البحث :

  استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني : -2
وتعرفها الباحثتان بأنها مجموعة من اإلجراءات والخطوات التي تتبع في تعليم 

الطالبات وبموجبها تتعلم كل طالبة في تعاون مع زميلتها ، ويرتبط ذلك بتعلم الطالبات 

األخريات داخل قاعة الدراسة والتي تتبعها الباحثة لمساعدة الطالبات في تنمية مهارات 

 ية الداخلية األكاديمية لديهن. ماوراء الذاكرة والدافع

 اليومية الوظائف عن رضاه ومدى لديه، الذاكرة ألعمال الفرد : مراقبةالذاكرة وراء ما

 المواقف في المختلفة التذكر ومساعدات إلستراتيجيات استخدامه ومدى يؤديها، التي

 تروير  مقياس على الطالب عليها يحصل التي بالدرجة والمقاسة الحياتية،

 (.  (Troyer & Rich, 2002وريتش

 الدافعية الداخلية األكاديمية: -7

 الطالبه التي تحرزها بالدرجة ويقاس ذاته، النشاط أجل من النشاط بأداء المتعلم قيام هي

 مفهوم وقد تضمن .الغرض لهذا المستخدم الداخلية األكاديمية الدافعية مقياس على

 :هي ، أبعاد ثالثة الداخلية األكاديمية الدافعية
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 أكثر العمل هذا ويكون ، والصعب الجديد للعمل الفرد حب هي :التحدي تفضيل -

 على ( ٢،،،٧٧،٢٧،٢١،٢١،٢٠،٢ ) :اآلتية بالفقرات ويقاس بالنسبة للفرد، تشويقا  

 .للتعلم الدافعية الداخلية مقياس

 ويقاس ، جديدة أشياء تعلم أجل من باألعمال الفرد قيام هي :االستطالع حب -

 الداخلية الدافعية مقياس ( على12، 10، 27، 22، 22، 9، 1، 1) اآلتية: بالفقرات

 للتعلم .

 دون بنفسه باألعمال القيام في الفرد رغبة هي :باستقاللية اإلتقان في الرغبة -

 (  على12، 29،12، 21، 9،21، 2، 2اآلتي: ) بالفقرات اآلخرين، ويقاس مساعدة

 للتعلم. الدافعية الداخلية مقياس

 

 اإلطار النظري:

 أوالً: استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني: 

 (Bloomتقوم استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني على أساس افتراض بلوم)

بأنه إذا كان المتعلمون موزعين اعتداليا بالنسبة الستعداداتهم لمادة دراسية معينة، وقد 

خضعوا لمواقف تعليمية واحدة فإن تحصيلهم الدراسي سيكون اعتداليا، أما إذا أعطى 

كل منهم مايناسب خصائصه وحاجاته من حيث نوف التعلم وجودته والوقت المخصص 

سيصل تحصيلهم إلى مستوى اإلتقان. ولن يتمثل هذا فإن الغالبية العظمى منهم 

التحصيل في التوزيع الطبيعي واستنتج بلوم منحى جديدا ذا التواء سالب نتيجة لزيادة 

عدد المتعلمين الذين يحصلون على درجات عالية وقلة عدد المتعلمين الذين يحصلون 

نية وصول المتعلمين على درجات منخفضة. ويقول بلوم أنه علينا أن نبدأ بفرض إمكا

إلى مستوى مرتفع من القابلية للتعلم، إذا ما كان التعليم يتم بطريقة منظمة، وإذا ماتمت 

مساعدة المتعلمين الذين تواجههم صعوبات في عملية التعلم، وإذا ما توفر للمتعلمين 

 (.2992الوقت الكافي لتحقيق مستوى اإلتقان )ابراهيم،

 لتعاوني اإلتقاني وفق الخطوات التالية: وتسير استراتيجية التعلم ا

 تجزئة أو تقسيم المقرر إلى وحدات دراسية صغيرة.  - 2

 تحديد األهداف التعليمية لكل وحدة تحديدا  إجرائيا .  - 1

 تحديد مستوى اإلتقان.  - 2

 تعليم كل وحدة باستخدام طرق تدريس التعلم التعاوني اإلتقاني .  - 2

 تكوينية قصيرة بعد االنتهاء من تدريس كل وحده. إجراء اختبارات  - 1

 استخدام برامج إثرائية للذين أتقنوا التعلم ، وبرامج عالجية للذين أخفقوا.  - 2

( في كل موضوف من موضوعات الوحدة حتى 2إلى 2تكرار الخطوات )من  - 7

 ينتهي تعلم كل  الموضوعات. 

 (.2999، ال دراسة المقرر )الكسباني إعطاء المتعلمين اختبارا نهائيا بعد إكم - 9
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( :1001ومن مزايا استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني ما يلي )البنا،   

تتطلب هذه االستراتيجية المشاركة بين أعضاء المجموعة في مناقشة األفكار  -2

واآلراء وتقسيم العمل وتوزيع وتبادل األدوار القيادية والتعليمية، األمر الذي يزيد من 

 بنية االعتماد المتبادل اإليجابي.

تؤكد هذه االستراتيجية على إتقان تعلم المواد التعليمية، مما يسهل على  -1

المتعلمين تعلم مواد تعليمية جديدة بعد إكمالهم المواد التعليمية السابقة. ويساعد هذا 

ة، اإلجراء المتعلمين ذوي التحصيل المتدني في الوصول إلى مستويات تعليمية عالي

وأسهم في زيادة سرعة تعلم بطيء التعلم من التالميذ. ويؤدي إلى تقليل التباين في 

 معدل تعلمهم واستغالل وقت التعلم بشكل أفضل.

يرفع القدرات أو المستويات التحصيلية للطالب في المجموعات وذلك لالستفادة  -2

 ى المرتفع.من المعلومات الكلية إذ يستفيد ذوو المستوى الضعيف من ذوي المستو

ثبت أن نتائج الجماعة أفضل من نتائج الفرد في حل المشكالت وأن الجماعة  -2

 تستغرق وقت أقل في إنجاز المهمة.

تعتمد هذه االستراتيجية على محكات محددة كمستوى التحصيل المطلوب  -1

% أو أكثر من المادة التعليمية( ويؤدي هذا 90%من التالميذ يتقنون 90والمحدد مسبقا)

ه إلى أن يسود جو التفاعل والمشاركة بين التالميذ في التعلم بدال من روح التنافس بدور

 بينهم عند استخدام طرق التدريس العادية.

تسهم هذه االستراتيجية في زيادة اهتمام المتعلم بالمادة الدراسية، وذلك ألن  -2

ميذ تزيد من ثقتهم الخبرات التعليمية الناجحة التي توفرها هذه االستراتيجية لمعظم التال

 بقدراتهم وكفاءاتهم، وترفع من مستوى طموحاتهم وتدفعهم لمزيد من التعلم واإلنجاز.

توفر االستراتيجية نجاحا  لغالبية التالميذ في تعلم المواد التعليمية، ويسهم هذا  -7

 النجاح في تكوين اتجاهاتهم إيجابية.

في مجموعات صغيرة يتدرب التالميذ ويمارسون مهارات االتصال والعمل  -9

متعاونة مما يؤدي إلى تنمية القيادية وبناء الثقة واتخاذ القرارات ومهارات االتصال 

 لديهم.

 

 ثانياً : ما وراء الذاكرة:

 البداحثين مدن العديدد عنايدة  (Metamemory)الدذاكرة  وراء مدا موضدوف نال

 واالجتمداعي، والتربدوي، والتطدّوري، المعرفدي، الدنفس علدم ميددان فدي والدارسدين

 فقد آخر وبتعبير .للفرد المعرفي بالنظام وثيقة صلة من له وكل والعصبي، والشخصي

 المعرفدة مجداالت مدن العديد بعناية السنوات األخيرة في النفسي الموضوف ذاھ استأثر

 النفسدي، والتكيّدف التطدوّر المعرفدي، فدي مهدم أثدر مدن لده لمدا الصدلة، ذات النفسدية



 1027لسنة   حزيرانسبعون . ........العدد ..............................................مجلة الفتح ........................
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 
 

-116- 
 

 مجداالت أكاندت فدي سدواء الدتعلّم مواقدف مواجهدة مدن يمّكنده الدذي للفدرد واالجتمداعي

 .العامة الحياة أم التعليم

 يصبحوا متعلمين كيف المتعلمين حول يدور الفاعل للتعلم األساسي المبدأ أن في

 تنمدي لدديهم مهدارات مدا تعليميدة اسدتراتيجيات خالل من لديهم الذاكرة بعمليات واعين

 لديهم الذاكرة عن الرضا  وتعلمهم الذاكرة لتنظيم بمعلومات تمدهم بحيث  الذاكرة وراء

المعلومددات  تنظدديم علددى يسدداعدهم ممددا ، المحتملددة الددذاكرة بأخطدداء والددوعي ،

 تعمل التي الفاعلة المعرفية االستراتيجيات من الذاكرة وراء ما تعد واسترجاعها، لذلك

 عدن أفضدل ووعيدا فهمدا المدتعلم عند تنمي إذ ، ورفع كفاءتها الذاكرة أداء تحسين على

 الذاكرة بأنظمة والوعي باستراتيجيات التذكر المناسبة له، والوعي ، ذاكرته عمل كيفية

كفداءة  فاعلدة وذات بطريقدة المعرفيدة المهدام جميدع انجداز علدى يسداعد ممدا المختلفدة،

 (.٧٠٠٢ )النجار،

 

 الذاكرة: وراء ما مهارات

 ذاكرته بعمليات المرء بمعرفة المتعلقة األحكام أو الذاكرة وراء ما أحكام تلعب

 هنالك عدة أحكام تكون التعلم مهمة وبعد وأثناء فقبل . عمليات التعلم في دورا  مهما

 والتعرف، االستدعاء على القدرة وبالتالي على ، التعلم مراحل مختلف على تؤثر

 الفرد يتصل بمعرفة األول: أساسية،  مهارات ثالث من الذاكرة وراء ما وتتكون

 والظروف وتذكرها، تأديتها يستطيع التي بالمهام ومعرفته وخصائصه بقدراته

ووعيه،  الفرد  فتتضمن إدراك الثانية:  المهارة أما .له المعوقة أو التذكر على المساعدة

 فمثال  التنفيذ، من مختلفة أنماطا تتطلب تذكرها المراد المهام من المختلفة األنواف وأن

 بشكل  يبحث أن للفرد بدّ  ال التذكر ففي التمييز، مهمة من أكثر صعوبة التذكر مهمة

  يكون التمييز في بينما الصلة، ذات المعلومات استرجاف أجل من الذاكرة في فاعل

 وعي فتتضمن الثالثة:  أما المهارة .بدائل مجموعة بين الصحيحة من اإلجابة باختيار

 عامة استراتيجيات بوجود ووعيه التذكر، في يستخدمها التي باالستراتيجيات الفرد

 (. (Siegler,1996محددة  لمهام خاصة تصلح واستراتيجيات المهام، لمختلف تصلح

 أنها على الذاكرة وراء ما إلى فينظران (Troyer & Rich) وريش أما تروير

 الذاكرة، أخطاءوالقدرة  أو   الذاكرة، عن الرضا :هي أساسية مكونات ثالثة من تتكون

  .واالستراتيجية

 لها إدراكه و لديه  الذاكرة قدرات عن الفرد تعني مدى رضا. الرضا عن الذاكرة:  6

 والقلق. واالهتمام كالثقة انفعاالت من الرضا هذا يتضمنه  بما

 اليومية وظائفها أداء على الذاكرة قدرة إلى فتشير  الذاكرة: أخطاء أو  القدرة . 7

 أخطاء. دون بفاعلية
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 التذكر الفرد إلستراتيجيات مساعدات استخدام مدى : تشير إلى. االستراتيجية2

 (Troyer & Rich, 2002) المختلفة 

 

 ثالثاً: الدافعية الداخلية األكاديمية:

 على الحصول إلى المختلفة أدائه في مدفوف الفرد أن المعرفي االتجاه يفترض

 والخبرات المواقف مع وتفاعله أدائه، تسود التي الدافعية طبيعة وأن التوازن المعرفي،

 إلى الفرد فيها يسعى ( Intrinsic Motivation )دافعية داخلية  هي المختلفة

 لشيء اكتشاف أو مستعصية، لمشكلة حل أو محير سؤال عن إجابة على الحصول

 بالتوازن، يسمى ما بذلك ذلك فيحقق له يتحقق حتى قلق حالة في يبقى الفرد وأن جديد،

 ظهرت لذلك الدافعية ونتيجة مفهوم يرادف يكاد المعرفي التوازن حاجة مفهوم إذن

 (Goetz, Alexander, and Ash, 1992). المنحى للتعلم  لهذا واضحة تحديات

 ) الخارجية عن العوامل النظر بغض معينة بنشاطات القيام إلى ينجذب فالطالب

معزز  وجود دون واألنشطة األلعاب من العديد يمارس ، فهو  )والعقاب الثواب

 ,Deci) ديسي ) ميز الذاتي، وقد للتحديد نظريته وعليه في .األنشطة لهذه خارجي

تؤدي  التي األسباب أو األهداف اختالف أساس على من الدافعية نوعين بين 1998

 Intrinsic )الداخلية  الدافعية :أولهما الفعل، إلى  نتيجة ما بشيء القيام إلى وتشير

Motivation ) بأدائها،  يقوم التي بالمهمة أو نفسه بالشخص تتعلق وهي عوامل

 ما بشيء القيام إلى ( التي تشير(Extrinsic Motivationالخارجية  الدافعية وثانيهما

 على كالحصول بأدائها يقوم التي بالمهمة متعلقة غير أو الشخص خارج عوامل نتيجة

 مختلفة أن تكون يمكن األداء كيفية أن ديسى وقد أوضح .االمتحان في اليةالع الدرجة

 عدة ظهرت ولقد  .خارجية مقابل في داخلية بأسباب مدفوعا   الفرد يكون عندما جدا  

 الدافعية الداخلية أن إلى (Lepper,  2005 ) ليبر يشير إذ الداخلية، للدافعية تعريفات

 به القيام يتم عندما داخلية بدوافع مدفوعا   العمل ويكون لذاته، نشاط أي في الدخول هي

 )وكرانت  باتيمانت ويعرف .المتعة على للحصول السلوك بأداء الفرد لذاته، ويقوم

Batemant and Crant, 2003) بتأدية الفرد قيام عن عبارة بأنها الداخلية الدافعية 

 .مادية أو اجتماعية تعزيزات على الحصول ينتظر أن دون نفسه من تلقاء السلوك

 التحرك والرضى عملية بأنها الداخلية الدافعية ( Beswick,2002)بسويك  وعرف

  .النشاط نتائج من وليس القيام بالنشاط من المكافآت تأتي فيها التي

 ما في ومشاركين مهتمين يكونون فإنهم داخليا ؛ مدفوعين الطلبة يكون وعندما

 المهام اختيار إلى ويميلون المعلومات، معالجة في نشطين يكونونوبالتالي  يتعلمون،

 مستوى إلى وليصلوا المهام هذه في ويبتكروا وتحدي؛ ليثابروا جدة فيها يكون التي

 (.( Lepper, 2005   األكاديمي اإلنجاز من مرتفع
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 التي التعليم واالستراتيجيات أساليب ربط أهمية الدراسات على  تؤكد كما

 تستثير أن يتوقع التعليمية التي بالمحفزات الدراسية الصفوف في المعلمون يطبقها

 عناصر ثالثة وجود للتعلم، فهي ترى الداخلية الدافعية لديهم فتولد الطلبة طاقات

 عليها تقوم التي النظرية القاعدة وتشكل إلى التعلم جوهريا   محفزا   تعد التعلم في أساسية

  (Lepper, 2005).الناجح التعليم برامج

 :اآلتية العناصر تتمثل في المحفزات وهذه

 التحدي:  تفضيل - ١

 المبادىء فمن ويستحثها، قدراته يستثير التعليم بأن الطالب يشعر أن به ويقصد

 المطلوب المهام في النجاح احتمال يكون ال أن التّعلم نحو نظرية التحفيز في الرئيسة

 متوسطة؛ احتمال بنسبة يكون أن ينبغي وإنما للغاية،صعبا   أو للغاية سهال   إنجازها

 نحو الداخلي الحافز بناء في المكونات الجوهرية من تعد للنجاح المعتدلة فاالحتمالية

 التعلم.

 :االستطالع  حب على التركيز -٢

 نشطين، حياتهم وطوال والدتهم منذ األفراد أن يكون النفس علماء يفترض

 خارجية حوافز إلى يحتاجون وال للتّعلم، تأهبا   ويظهرون وفضوليين،األسئلة،  وكثيري

 المعرفي النمو في حرجا   عنصرا   يكون الدافعي الطبيعي الميل وهذا .بذلك للقيام

 مهاراته تنمية يمكن للفرد الفطرية الميول على التأكيد خالل واالجتماعي، فمن

 (Ryan & Deci, 2000 )  ومعارفه

 :باستقاللية  اإلتقان في الرغبة-٣

 األفراد أن  واقترح اإلتقان، دافعية إلى أشار من ( هو أولWhiteوايت )

 تجريب أجل من جديدة مهارات وإتقان الكتساب تحديات عن مقصود بشكل يبحثون

إلى أن الدافعية  Gottfried,  1990)جترفريد ) ويشير ذاتها، في حد االنجاز متعة

 بمتعة والشعور اإلتقان نحو بالتوجه يتصف الذي بالتعلم افاالستمت تتضمن األكاديمية

 الدافعية اآلخرين. وتظهر مساعدة دون مستقل بشكل التّعلم إدارة يتم اإلتقان حينما

 من يتم وهذا وإتقانها، المناسبة التحديات عن وفي بخثهم الطالب اهتمامات في الداخلية

 لذلك. المناسبة الصفية البيئة تهيئة خالل

 

 الدراسات السابقة:

 دراسات تناولت التعلم التعاوني والتعلم التعاوني اإلتقاني: -6

حتددددى  –( بدراسددددة حددددول أثددددر أسددددلوب الددددتعلم لإلتقددددان 2992قددددام ابددددراهيم )

علددددى تحصدددديل طددددالب الصددددف األول اإلعدددددادي األزهددددري وأدائهددددم فددددي  –الددددتمكن 

مدددادة التجويدددد ، هددددفت دراسدددته إلدددى معرفدددة هدددذا األثدددر فدددي أحكدددام المددديم والندددون 

الجدددة والتعدددرف علدددى أي طريقتدددي المعالجدددة التصدددحيحية أفضدددل وأثدددر اسدددتخدام المع
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التصددددحيحية سددددواء الفرديددددة أو المجموعددددات الصددددغيرة فددددي التدددددريب علددددى األداء 

علدددى بقددداء أثدددر الدددتعلم لددددى الطدددالب فدددي أحكدددام الندددون والمددديم ، وكدددان مدددن نتدددائج 

دراسدددته : وجدددود فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين تحصددديل المجموعدددة التجريبيدددة 

جموعدددة الضدددابطة التدددي التدددي اسدددتخدمت اسدددتراتيجية الدددتعلم لإلتقدددان، وتحصددديل الم

اسددددتخدمت الطريقددددة السددددائدة، لصددددالح المجموعددددة التجريبيددددة .ووجددددود فددددروق ذات 

داللدددة إحصدددائية بدددين أداء المجموعدددة التجريبيدددة التدددي اسدددتخدمت المعالجدددة الفرديدددة ، 

والمجموعدددة الضدددابطة التدددي اسدددتخدمت المعالجدددة فدددي مجموعدددات صدددغيرة ، لصدددالح 

 المجموعة التجريبية

تحسددددين دافعيددددة عينددددة   ) (Eisele,1996كددددان الهدددددف مددددن دراسددددة إيسددددلى         

مددن طددالب الصددف السددابع بالمرحلددة اإلعداديدددة شددمال إيلينددوى الوسددطى مددن خدددالل 

اسددددتخدام اسددددتراتيجيه الددددتعلم التعدددداوني، وبعددددد اختيددددار الطددددالب ل نشددددطة والمهددددام 

لم، وأسددددفرت المحددددددة، مددددع تضددددمين دروس تعكددددس مددددا يفضددددله الطددددالب فددددي الددددتع

النتددددائج عددددن تقدددددم فددددي تنميددددة الدافعيددددة األكاديميددددة للطددددالب مددددن خددددالل المعالجددددة 

 المستخدمة لهذا الغرض.

دراسدددة بهددددف  تنميدددة دافعيدددة طدددالب  (Corder,1999)كمدددا أجدددرى كدددوردر         

المدرسدددة اإلعداديدددة مدددن خدددالل الدددتعلم التعددداوني، وكاندددت عيندددة الدراسدددة تتكدددون مدددن 

صدددول اللغدددة. شدددارك طالبهدددا فدددي أنشدددطة تعلدددم تعددداوني لدراسدددة ( طالبدددا  مدددن ف22)

( أسددابيع، وبعددد نهايددة كددل حصددتين 9المفددردات لمدددة عشددرين دقيقددة كددل يددوم لمدددة )

يددتم اختبددار الطددالب بصددورة فرديددة فددي أعددداد محددددة مددن المفددردات. ومددن ثددم طبددق 

 علدددى المفحوصدددين مقيددداس الدافعيدددة متعددددد األبعددداد، وقدددد رصددددت نتدددائج الدراسددددة

 تقدما ملحوظا في دافعية جميع الطالب. 

( بإجراء دراسة كان هدفها إلى تصميم استراتيجية 1000وقامت الفالح )

تدريسية تجمع  بين التعلم التعاوني والتعلم اإلتقاني تسمى )استراتيجية الـتعلم التعـاوني 

ول اإلتقاني(، ومن ثم استقصاء مدى فاعليتها في تنمية تحصيل طالبات الصف األ

الثانوي بمدينة الرياض في وحدة الخلية والوراثة المقررة في مادة األحياء ومعرفة 

واتجاهاتهن نحـو هذه الوحدة، ولقد استخدمت في بحثها التصميم التجريبي المعروف 

بتصميم القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة غير المتكافئة، باختيار أربعة 

األول الثانوي بالثانوية العاشرة بمدينـة الريـاض  فصول مـن فصول طالبات الصف

(  29بطريقـة عشوائية، حيث مثل فصالن المجموعة التجريبية وعـدد طالباتهـا )

( طالبة. 21طالبـة، والفصالن اآلخران يمثالن المجموعة الضابطة وعدد طالباتها)

ة والضابطة في كل ولقيـاس األداء القبلي والبعدي للطالبات في المجموعتين التجريبي

من التحـصيل الدراسي لوحدة الخلية والوراثة، واالتجاه نحوها، أعدت الباحثة اختبارا  

تحـصيليا ، كما أعدت مقياس االتجاه نحو وحدة الخلية والوراثة، وطبقت األدوات 
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البحثية قبليـا  على المجموعتين، ومن ثم درسـت المجموعـة التجريبية باستخدام 

التعلم التعاوني اإلتقاني ودرست المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية لمدة  استراتيجية

ثمانية أسابيع وبعد ذلك طبقت األدوات بعديا  ، فكانت النتائج ظهور فروق ذات داللة 

إحصائية على نتـائج االختبـارين البعـديين )اختبار التحصيل ومقياس االتجاهات 

 لصالح المجموعة التعاونية(.

( التي كان هدفها  الكـشف عـن أثـر فعاليـة 1002دراسة السوداني ) وفي

استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني على التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعلم في مادة 

العلوم )وحدة الطاقة والحركة( والتغير لدى طالبات الصف الثالث المتوسط، شـملت 

بيل في المملكة العربيـة الـسعودية، تـم ( طالبة في محافظة الج70عينة الدراسة )

اختيارهن بشكل عشوائي، قسمت العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، أسفرت 

نتائجها عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين المجموعتين في التحصيل الدراسي 

الكلي وفي التحصيل الدراسي عنـد مـستويات الفهم والتطبيق والتحليل لصالح 

موعة التعاونية، وتـساوت المجمـوعتان فـي التحصيل عند مستوى التذكر، وبعد المج

انتهاء تجربة البحث أُعيـد تطبيـق االختبـار التحصيلي كتطبيق بعدي مؤجل لتحديد 

فعالية التعلم التعاوني على بقاء أثر الـتعلم، فكانت النتائج وجود فروق ذات داللة 

لمجموعتين في بقاء أثر التعلم في التحصيل الكلي إحصائية عند مستوى داللة بـين ا

وعند مستوى التطبيق والتحليـل لصالح المجموعة  التجريبية، وتساوت المجموعة 

 .التعاونية والضابطة في مـستويي التـذكر والفهم

(  Changeiywo, et.al., 2011وكان الهدف من دراسة تشانغيو وآخرون )

استراتيجية التعلم اإلتقاني من  زيادة في دافعية الطالب تعرف الدور الفعال الذي تؤديه 

( مدارس بطريقة عشوائية تمثل أربع مجموعات ، وقد بلغ 2نحو التعلم ، وتم اختيار)

( طالبا  من المدارس األربعة  ، واستخدم التعلم اإلتقاني 222العدد الكلي لعينة الطالب )

جموعتان الضابطتان التعلم بالطريقة مع المجموعتين التجريبيتين ، بينما تلقت الم

التقليدية ، وتوصل البحث إلى أن استخدام التعلم اإلتقاني يعد من األساليب التعليمية 

 الفاعلة التي تعمل على رفع مستوى الدافعية عند الطالب.

 ;Ghoreishi; Kargarوفي دراسة غوريشي و كرغر وأجيلتشي و كازيملو )

Ajilchi; Kazemlou,2013) التي كان الغرض منها التعرف على تأثير التعلم ،

التعاوني اإلتقاني على سعة الذاكرة العاملة، والكفاءة الذاتية، والتحصيل الدراسي لدى 

( طالبا شاركوا في 21نة من طالب المدارس المتوسطة في طهران وبلغت العينة )عي

يوما  متواصال  ولعدة  21برنامج للتدريس باستخدام التعلم التعاوني اإلتقاني لمدة 

ساعات في الصيف، بعده تم تطبيق اختبارين للذاكرة العاملة وللكفاءة الذاتية ، 

ي للعينة، وقد أظهرت نتائج الدراسة زيادة في باإلضافة إلى نتائج التحصيل الدراس

 سعة الذاكرة ومكوناتها باإلضافة إلى ارتفاف الكفاءة الذاتية عند هؤالء الطالب.
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(  Ketter,Barchok, Ngeno, 2014وفي دراسة كيتر و بارتشوك ونغينو )

يمياء حسب التي كانت عن  تأثير التعلم التعاوني اإلتقاني على الدافعية في تعلم مادة الك

الجنس لدى طالب وطالبات المرحلة الثانوية في مقاطعة بوميت في كينيا ، إلجراء 

الدراسة تم اختيار اربع مجموعات ، اثنتان منهما  للذكور واألخرى  لإلناث تم 

تدريسهم نفس وحدة الكيمياء، ومن ثم تم تدريس المجموعتين التجريبييتين باستخدام 

ي، والمجموعتين الضابطتين بأساليب التدريس التقليدية ، بعدها التعلم التعاوني اإلتقان

تم تطبيق مقياس الدافعية على المجموعات اإلربعة ، وقد أشارت النتائج إلى عدم وجود 

فروق بين الجنسين في الدافع للتعلم، بينما وجد ان مستوى الدافعية كان عاليا بالنسبة 

تي درست درسوا باستخدام التعلم التعاوني للمجموعات التجريبية للذكور واإلناث ال

 اإلتقاني مقارنة  بالمجموعات الضابطة التي درست بالطرق المعتادة.

كان هدفها معرفة تأثير التعلم التعاوني  Rajaee, 2016)وفي دراسة رجائي )

على الفهم القرائي والدافعية  على الطلبة المستجدين في إيران  وذلك من خالل المقارنة 

( طالبا  من طالب اللغة 22التعلم التعاوني والتعلم بالمحاضرات التقليدية على ) بين

( طالب بالمجموعة 21( طالبا بالمجموعة التجريبية ، )12االنجليزية كلغة أجنبية، )

الضابطة ، واستخدم الباحث التصميم الشبه التجريبي باستخدام االختبار القبلي والبعدي 

، واختبار مان وتني لتحديد االختالفات بينهما  فكانت tاختبار للمجموعتين، وباستخدام 

 النتائج للفهم القرائي والدافعية كبيرة في المجموعتين.

 

 دراسات تناولت تنمية ما وراء الذاكرة والدافعية األكاديمية: -7

 لتحسين برنامج فاعلية عن للكشف ( ٧٠٠١ ) أجراها الكيال أخرى دراسة في

 التجهيز منظومة كفاءة تحسين في وأثره الذاكرة، وراء فيما الوعي مقدار معلومات

 صعوبات ذوي من طالبا   ) ٢١ ) الدراسة من عينة تكّونت بالذاكرة العاملة، المعرفي

 من طالبا   ) ٢١ ( و الحساب، تعلّم صعوبات من ذوي طالبا   ) ٢١ ( و القراءة، تعلّم

 البرنامج تطبيق وتمّ  ( سنة،21.1)  أعمارهم متوسط الذين يتراوح العاديين الطالب

 .الذاكرة وراء بما ومهارات الوعي العاملة، الذاكرة مهارات وإجراء مقياسي التدريبي،

 العاديين، وذوي) الثالث المجموعات بين إحصائيا   دالّة فروق وجود إلى النتائج أشارت

 المكّون من لكل البَْعدي القياس في (الحساب صعوبات تعلم وذوي القراءة، صعوبات

 صعوبات ذوي الطالب لصالح الذاكرة،كانت النتيجة  وراء لما المعرفي والتحّكمي

  .القراءة

 تعليمي تصميم برنامج إلى هدفت دراسة (1002)  المشاعلة كما أجرى

 الصف السادس األساسي ، اإلسالمية المقرر على طالب  التربية مادة في محوسب

 واتجاهات الطالب والتحصيل الذاكرة وراء ما عمليات تنمية في تأثيره ودراسة مدى

 توزيعهم تم طالبا (221) من تكونت التي الدراسة عينة لدى بالحاسوب التعلم نحو
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 وجود النتائج أظهرت وقد .والثانية ضابطة األولى تجريبية : مجموعتين على عشوائيا

 الثالثة البعدية االختبارات في والتجريبية الضابطة المجموعة بين إحصائيا   دالة فروق

 المرتبط والتأثر للذاكرة، الذاتية والفعالية الواقعية، المعرفة :وهي الذاكرة وراء لما 

 والضابطة التجريبية المجموعة بين أفراد إحصائيا  دالة فروق تظهر لم بينما  بالذاكرة،

 بين أفراد  احصائيا دالة فروق وجود عن النتائج كشفت كما .الذاكرة مراقبة بعد على

 التجريبية. المجموعة التحصيل لصالح في والتجريبية الضابطة المجموعة

(  دراسة هدفت إلى التعرف على أثر برنامج تدريبي في 1007وأجرى غانم )

التعلم المنظم ذاتيا  مستند إلى نظرية التعلم المعرفي االجتماعي في كل من الدافعية 

ية الذاتية األكاديمية لدى عينة من طالب الصف السابع في األردن. الداخلية والفاعل

( طالبا  من طالب الصف السابع األساسي الذكور في 92وتألف عينة الدراسة من )

مدارس وكالة الغوث التابعة لمنطقة جنوب عمان في األردن، وتم توزيعهم عشوائيا  

با ، ومجموعة ضابطة ( طال٠،على مجموعتين: مجموعة تجريبية وتكونت من )

( طالبا ، وتم استخدام مقياسين: مقياس الدافعية الداخلية األكاديمية الذي ١،تكونت من )

يتكون  من أربعة أبعاد هي: اإلحساس بالمتعة، واإلحساس بالكفاءة، واإلحساس 

بالقيمة، وتحمل الضغوط. ومقياس الفاعلية الذاتية. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود 

برنامج التدريبي على الدافعية الداخلية األكاديمية على المقياس بشكل عام، وعلى أثر لل

 .اإلحساس بالمتعة، واإلحساس بالقيمة، وتحمل الضغوط عند المفحوصين

( دراسة هدفت إلى معرفة أثر برنامج 1007كما أجرى عبد المعطي وخليفة )

كرة والتحصيل الدراسي لدى تدريبي لتنمية مهارات ما وراء الذاكرة في عمليات الذا

التالميذ من منخفضي التحصيل في الرياضيات والقراءة والعلوم والمتخلفين عقليا  

( تلميذا ، وتم تطبيق مقياس 21)القابلين للتعلم(، وكان عدد أفراد عينة الدراسة )

( تعريب ماجد عيسى 2999مهارات ما وراء الذاكرة لبلمونت وبوركوسكي )

ات تحصيلية في اللغة العربية والرياضيات والعلوم من إعداد (، واختبار1002)

الباحثين، وكان من نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين 

التجريبيتين في مهارات ما وراء الذاكرة والتحصيل الدراسي في القياسين القبلي 

 والبعدي لصالح القياس البعدي.

 مقدار أثر عن الكشف ( دراسةكان الهدف منها 1020والعطيات ) بشارة أجرى

 وتكونت .طالل بن الحسين جامعة طالب لدى الذاكرة وراء ما تنمية في المعلومات

 وزعوا وقد النفس، علم مبادئ مساق درسوا وطالبة ( طالبا90من ) الدراسة عينة

 تم إحداهما تينتجريبي ومجموعتين ضابطة، واحدة :مجموعات ثالث إلى عشوائيا

 من أكبر لمقدار  المعلومات، واألخرى من قليل لمقدار فيها الطالب تعريض

 المعلومات لمقدار احصائية دالة ذي أثر وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد .المعلومات

 الثالثة  الفرعية واألبعاد الكلي الذاكرة وراء ما مقياس في الدراسة أفراد أداء على
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ولصالح   المجموعة إلى يعزى ) واالستراتيجية والقدرة، الذاكرة، عن الرضا(

 دالة ذو أثر يظهر لم حين في المعلومات، من أكبر لمقدار تعرضت التي المجموعة

 المجموعة بين التفاعل أو التراكمي المعدل إلى يعزى المعلومات احصائية لمقدار

 التراكمي. والمعدل

 تدريبي برنامج فاعلية عن هدفها الكشف( التي كان 1021وفي دراسة فضل )

 كان إذا عما والكشف ، المرحلة اإلعدادية طلبة لدى الذاكرة مهارات ما وراء تنمية في

طالبا تم  ( ٢٧٠ ) الدراسة  عينة تكونت ، الجنس باختالف أكثر فاعلية للبرنامج

 األولى ضابطة مجموعتين على مقسمين إناث (20) و الذكور (من 20) بواقع توزيعهم

 التدريبي البرنامج تعريض وتم جنس لكل مجموعة  لكل (20) بواقع والثانية تجريبية

 ما مقياس الباحث واستخدم التجريبيتين مهارات ما وراء الذاكرة للمجموعتين لتنمية

 أبو معاوية تعريب من (Troyer & Rich , 2002)لتروير وريش  الذاكرة وراء

 والتجريبية الضابطة لمجموعتي  البعدي و القبلي االختبارين في ) ٧٠٠٢ غزال )

التائي  االختبار البحث فرضيات من للتحقق الباحث واستخدم ، حدة على جنس ولكل

 ، المجموعتين بين البعدي لالختبار إحصائية ذي داللة فرق وجود إلى النتائج وأظهرت

 واألبعاد ككل للمقياس بيةالتجري المجموعة ولصالح ) ذكور( والتجريبية الضابطة

 أفراد بين إحصائية داللة ذي فرق النتائج وجود أظهرت و . للمقياس الفرعية

 وراء الذاكرة ما لمقياس البعدي لالختبار والضابطة )إناث(  التجريبية المجموعتين

 داللة ذي فرق وجود هو عدم النتائج أظهرته وما التجريبية، المجموعة ولصالح

 البعدي لالختبار إناث والتجريبية ذكور أفراد المجموعتين التجريبية بين إحصائية

 ، االستراتيجية المناسبة واختيار الذاكرة عن الرضا لبعدي الذاكرة وراء ما لمقياس

 إحصائيا دال فرق وجود إلى النتائج أظهرت فقد الذاكرة قدرة تشخيص لبعد واما

 أفراد بين إحصائية داللة ذي فرق وجود وكما أظهرت النتائج ، الذكور ولصالح

 وراء ما البعدي لمقياس االختبار في  التجريبيتينلكل من الذكور واإلناث المجموعتين

 )للذكور(. التجريبية المجموعة ولصالح ككل الذاكرة

 

 دراسات تناولت العالقة بين ما وراء الذاكرة و الدافعية األكاديمية: -3

كل من أسلوب العزو وما وراء الذاكرة ( دراسةعن  أثر 1000أجرى سيد )

والدافعية األكاديمية على التنبؤ بالتحصيل الدراسي لدى طالب كلية التربية، على عينة 

( طالبا  بكلية التربية، وقد تم تطبيق أستبيان اسلوب العزو،  وما وراء 202مكونة من )

د عالقات ارتباطية الذاكرة، ومقياس الدافعية األكاديمية، وتوصلت الدراسة إلى وجو

 دالة إحصائيا  بين متغيرات الدراسة والتنبؤ بالتحصيل األكاديمي.

 عن الكشف إلى (Pierce & Lange, 2000) دراسة بيرسى والنجي وهدفت

 وطالبة ( طالبا90) من عينة لدى الذاكرة وأداء والدافعية الذاكرة وراء ما بين العالقة
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 الذاكرة وراء ما عمليات أن إلى النتائج اشارت قدو .االساسي الصف الثاني والثالث من

 الذاكرة وراء ما عمليات بين العالقة وأن االستراتيجية، استخدام في مباشر تأثير لها

 كشفت كما واالسترجاف، الذاكرة وراء ما بين العالقة من أقوى االستراتيجية واستخدام

 مهمات في الذاكرة أداء و الذاكرة وراء ما بين وثيقة عالقة وجود عن الدراسة نتائج

 االسترجاف.

هدفت الدراسة إلى تحديد اسهام كل من مكونات ما  (٧٠٠١دراسة عفيفي )

وراء الذاكرة ) الوعي، التشخيص ، المراقبة ، التنظيم ، واستراتيجية ما وراء الذاكرة( 

والتوجهات الدافعية )الداخلية والخارجية ( في التنبؤ بالتحصيل الدراسي ، والكشف 

كونات ما وراء الذاكرة عن الفروق بين طالبات المرتفعات ومنخفضات التحصيل في م

والتوجهات الدافعية استخدم. مقياس ما وراء الذاكرة ، مقياس التوجهات الدافعية في 

( طالبة بينما بلغت  ٧٠٠التعلم كأدوات للدراسة بلغت عينة الدراسة االستطالعية )

( طالبة للصف االول الثانوي العام ، وطبق عليها  ١٠٠عينة الدراسة االساسية من )

ار تحصيلي في مادة االحياء. توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة اختب

ودالة بين مكونات ما وراء الذاكرة والتوجهات الدافعية ) الداخلية والخارجية (، 

والتحصيل الدراسي وكذلك وجود فروق دالة بين الطالبات مرتفعات ومنخفضات 

لذاكرة والتوجهات الدافعية )الداخلية التحصيل الدراسي في كل من مكونات ما وراء ا

 والخارجية ( لصالح الطالبات مرتفعة التحصيل الدراسي 

 الذاكرة وراء ما بين العالقة عن الكشف إلى ( 1007غزال ) أبو دراسة وهدفت

 من الدراسة عينة وتكونت اليرموك، جامعة طالب  لدى األكاديمي اإلنجاز ودافعية

 .العشوائية بالطريقة اختيارهم تم البكالوريوس وىمست من وطالبة طالبا (212)

 عال لدافعية ومستوى الذاكرة وراء لما متوسط  مستوى وجود إلى النتائج وأشارت

 وراء ما بين إحصائية دالة عالقة وجود ايضا   النتائج وأظهرت األكاديمي، اإلنجاز

 أخرى، جهة من األكاديمي اإلنجاز ودافعية جهة، من الفرعية وأبعادها عامة الذاكرة

التخصص  باختالف  األكاديمي اإلنجاز ودافعية الذاكرة وراء ما بين العالقة واختلفت

 حين في واستراتيجيات الذاكرة، الذاكرة الرضا عن بعدي على العلمية الكليات ولصالح

 الجنس. باختالف العالقة تختلف لم

 

 التعليق على الدراسات السابقة

 الدراسات السابقة يمكن استخالص النتائج التالية: من خالل استعراض

هنالك دراسات تناولت أثر التعلم التعاوني والتعلم التعاوني اإلتقاني على تحصيل  -

(، 1002السوداني ) (Nichols & Miller, 1994 ) الطالب مثل دراسة كل  من:

(Ketter,Barchok, Ngeno, 2014.) 
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عاوني والتعلم التعاوني اإلتقاني على مواد هناك دراسات تناولت أثر التعلم الت -

(، 1002، والسوداني )(Nichols & Miller, 199) مختلفة ،مثل مادة الجبر

(، و الفهم القرائي Ketter,Barchok, Ngeno, 2014والرياضيات والكيمياء )

 (.1022رجائي)

اوني اإلتقاني جميع العينات التي تم اختيارها لبيان أثر التعلم التعاوني والتعلم التع -

كانت لطالب المدارس بمراحلها المختلفة، وتنفرد الدراسة بالتطبيق على الطالبة 

 تخصص اللغة العربية.

اعتنت دراسات أخرى بتحسين الدافعية من خالل استخدام التعلم التعاوني والتعلم  -

 Eisele,1996) ( (Corder,1999) (Changeiywo, 2011.)التعاوني اإلتقاني

دراسات تناولت ما وراء الذاكرة والدافعية االكاديمية منها من استخدام وهناك  -

(.كما أن العينة التي تم 1002برنامج تعليمي محوسب لتنمية ما وراء الذاكرة )المشاعلة

استخدامها لبيان العالقة ماوراء الذاكرة والدافعية األكاديمية من المرحلتي االبتدائية 

 ( 1021( ، فضل )1007، غانم )) ٧٠٠١ ) الكيال ( ،1002والمتوسطة )المشاعلة

(Pierce & Lange, 2000)  أما الذين اختاروا العينة من المرحلة الجامعية كال من

 (.1000( سيد ) ٧٠٠٢ غزال ) ( أبو1020والعطيات ) بشارة

جميع الدراسات السابقة أفرزت فاعلية استخدام التعلم التعاوني أو التعلم التعاوني  -

ي على التحصيل أو تنمية مهارات ماوراء الذاكرة والدافعية الداخلية األكاديمية اإلتقان

 كل على حدى والدراسة الحالية تجمعهم معا .

على حد علم الباحثتين لم توجد أي دراسة تناولت أثر استراتيجية التعلم التعاوني  -

دى طالبات اللغة اإلتقاني في تنمية مهارات الذاكرة والدافعية الداخلية األكاديمية ل

 العربية بكلية التربية، وهو ما يميز هذه الدراسة عن بقية الدراسات.

 

 فروض البحث : 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات عينة البحث في القياس  - 2

الذاكرة، القدرة،  عن القبلي والقياس البعدي في مهارات ما وراء الذاكرة )الرضا

 والدرجة الكلية لصالح التطبيق البعدي.      االستراتيجية( 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات عينة البحث في القياس  - 1

 على التحدي، التركيز القبلي والقياس البعدي في الدافعية الداخلية األكاديمية )تفضيل

 الح التطبيق البعدي.باستقاللية( والدرجة الكلية لص اإلتقان في االستطالف، الرغبة حب

توجد عالقة ارتباطية بين درجات عينة البحث في ما وراء الذاكرة ودرجاتهم في  -2

 الدافعية الداخلية األكاديمية.      
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 إجراءات البحث:

استخدمت الباحثتان المنهج التجريبي للمجموعة الواحدة منهج البحث وتصميمه : 

لدراسة أثر استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني في تنمية مهارات ما وراء الذاكرة 

والدافعية الداخلية األكاديمية، وقد استخدمت البحث التصميم القبلي والبعدي على 

إدخال المتغير المستقل عليها ثم المجموعة الواحدة حيث تم اختبارها اختبارا قبليا ثم 

اختبارها اختبارا بعديا  ، ويدل الفرق بين االختبارين البعدي والقبلي على األثر الذي 

 تركه المتغير المستقل في المجموعة. 

 

 : متغيرات البحث

 استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني  المتغير المستقل :

 لذاكرة والدافعية الداخلية األكاديمية.مهارات ما وراء ا  المتغيرات التابعة:

 

  مجتمع وعينة البحث :
يمثل مجتمع البحث جميع الطالبات تخصص اللغة العربية بالمستوى السابع 

 ( طالبة بكلية التربية بالمزاحمية جامعة شقراء.21وعددهن )

 

 المعالجة اإلحصائية :
 ق واألثر:استخدمت األساليب اإلحصائية األتية لقياس داللة الفرو 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. -

اختبار "ت" ) المجموعة الواحدة ( من أجل تعيين داللة الفروق بين متوسطات  -

درجات الطالبات  في االختبار القبلي والبعدي ، لكل من مقياس ما وراء المعرفة 

 ومقياس الدافعية الداخلية االكاديمية.

 Eta squared   (²η.)ربع إيتا قياس حجم األثر  بحساب م -

 معامالت االرتباط. -

 

 استخدمت الباحثتان األدوات التالية : أدوات البحث : 

 اختبار ما وراء الذاكرة :  - 6

وريتش  تروير" طوره الذي الذاكرة وراء ما مقياس باستخدام قامت االباحثتان

(Troyer & Rich,2002) ٢٢ ( من والمكون بتعريبه ( ٧٠٠٢ ) غزال أبو وقام ( 

 :فرعية، وهي أبعاد ثالثة على موزعة خماسي تدرج ذات فقرة،

 عنده، الذاكرة قدرة عن رضا الفرد مدى لتقدير الذاكرة: ويستخدم عن الرضا .٢ 

 بين ما البعد هذا على الفرد (، درجة27-٢ ) األرقام حملت فقرة، (٢٢) من ويتكّون

(0-29) ٠ 
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  حملت فقرة، ( ٢٧ ) من ويتكّون اليومية، الذاكرة وظيفة لتقدير القدرة: وتستخدم .1

 (.72-0بين ) ما البعد هذا على الفرد درجة ( وتتراوح22-29األرقام من )

)مساعدات(  إلستراتيجيات الفرد استخدام مدى لتقدير . االستراتيجية:  وتستخدم2

 درجة ( وتتراوح11 -١٢ ) األرقام من حملت ( فقرة،29) من المختلفة ويتكون التذكر

 (.110-0بين ) فهي للمقياس الكلية الدرجة أما ( 72-0(الفرد

 المقياس فقرات من فقرة كل عن اإلجابة المفحوصين من تصحيح المقياس: طلب

 موافق، غير محايد، موافق، كبيرة، بدرجة موافق :الخمسة اآلتية البدائل أحد باختيار

( 0، 2، 1، 2، 2)  :اآلتية األوزان بإعطاء وحسبت الدرجة  .كبيرة بدرجة موافق غير

 .السلبية الفقرات حال األوزان في هذه وعكست اإليجابية، الفقرات حال في

 

 الحالية: الدراسة في الذاكرة وراء ما مقياس وثبات صدق

 عالمة بين االرتباط معامل قامت الباحثتان بحساب المقياس هذا صدق لتأكيد

 ( يوضح ذلك.2والجدول رقم )  .البعد على الكلية الفقرة والعالمة
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 البعد على الكلية الفقرة والدرجة العالمة درجة بين االرتباط ( معامل6جدول )

معامل  الفقرة البعد

 االرتباط

معامل  الفقرة البعد

 االرتباط

معامل  الفقرة البعد

 االرتباط

رة
اك
لذ
 ا
ن
ع
ا 
ض
ر
ال

 

2.  .497
**

 

رة
قد
ال

 

2.  .456
**

 

ية
ج
تي
را
ست
ال
ا

 

2.  .409
**

 

1.  .686
**

 1.  .477
**

 1.  .548
**

 

2.  .771
**

 2.  .517
**

 2.  .663
**

 

2.  .662
**

 2.  .620
**

 2.  .381
*
 

1.  .505
**

 1.  .348
*
 1.  .448

**
 

2.  .460
**

 2.  .634
**

 2.  .681
**

 

7.  .641
**

 7.  .700
**

 7.  .592
**

 

9.  .532
**

 9.  .569
**

 9.  .684
**

 

9.  .490
**

 9.  .429
**

 9.  .628
**

 

20.  .552
**

 20.  .325
*
 20.  .737

**
 

22.  .489
**

 22.  .497
**

 22.  .470
**

 

21.  .728
**

 21.  .411
**

 21.  .646
**

 

22.  .433
**

 22.  .486
**

 22.  .311
*
 

22.  .540
**

 22.  .485
**

 22.  .341
*
 

21.  .469
**

 21.  .622
**

 21.  .726
**

 

22.  .535
**

 22.  .408
**

 22.  .578
**

 

27.  .670
**

 27.  .518
**

 27.  .670
**

 

   29.  .560
**

 29.  .427
**

 

   29.  .618
**

 29.  .575
**

 

 1.10* دال هند مستوى      1.16**دال عند مستوى 

( أن قيم معامالت االرتباط بين المقاييس الفرعية والدرجة 2يتضح من جدول )

، وتم حساب معامالت  0.01أو مستوى  0.02الكلية للمقياس دالة عند مستوى 

االرتباط بين المقاييس الفرعية والدرجة الكلية للمقياس، وجاءت قيم معامالت االرتباط 

 ( 1كما يوضحها الجدول )

 

التجانس الداخلي بالنسبة للمقاييس الفرعية لمقياس ما وراء  ( يوضح7جدول )

 الذاكرة

 االستراتيجية القدرة الرضا البعد

 **901. **921. **897. معامل االرتباط
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( أن جميع قيم معامالت االرتباط بين المقاييس الفرعية 1يتضح من جدول )

 صدق المقياس. مما يدل على 0.02والدرجة الكلية للمقياس دالة عند مستوى 

 

 كرونباخ طريقة ألفا المقياس باستخدام ثبات الباحثتان بحساب : قامت حساب الثبات

تعد  والتي ككل، والمقياس الثالثة األبعاد من لكل براون-والتجزئة النصفية لسبيرمان

 (.2الحالية، كما هو موضح بالجدول ) الدراسة ألغراض جيدة مؤشرات

 

  طريقة باستخدام الذاكرة وراء ما لمقياس الداخلي االتّساق ( معامالت3جدول )

 والتجزئة النصفية  كرونباخ

  االبعاد

 كرونباخ

التجزئة 

 النصفية

 894. 869. الرضا عن الذاكرة

 934. 735. القدرة

 812. 874. االستراتيجية

 707. 921. االختبار ككل

الثبدددات جددداءت مرتفعددددة ( أن جميدددع قددديم معدددامالت 2ويتضدددح مدددن الجددددول )

 لذا يمكن القول بأن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

 مقياس الدافعية الداخلية األكاديمية          -7

تددددم اسددددتخدام مقيدددداس الدافعيددددة الداخليددددة الددددذي طددددوره فددددي صددددورته األجنبيددددة         

، ( والددددددذي قدمدددددده للبيئددددددة العربيددددددة ) العلددددددوان والعطيدددددداتLepper,2005ليبددددددر )

( مفدددددردة صددددديغت لتقددددديس الدافعيدددددة الداخليدددددة 12( ويتكدددددون المقيددددداس مدددددن )1020

 األكاديمية، ولتحديد كفاءة المقياس قد تم إيجاد الصدق والثبات كما يلي:

 

 حساب الصدق :

تدددم حسددداب التجدددانس الدددداخلي للمقيددداس مدددن خدددالل حسددداب معدددامالت االرتبددداط بدددين 

نتمدددي إليدددة فدددي مقيددداس الدافعيدددة درجدددة كدددل مفدددردة والدرجدددة الكليدددة للبعدددد الدددذي ت

 (2الداخلية االكاديمية كما هو موضح بالجدول )
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( معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للبعد لمقياس 4جدول ) 

 الدافعية الداخلية االكاديمية
معامل  الفقرة البعد

 االرتباط
 البعد

معامل  الفقرة

 االرتباط
 البعد

معامل  الفقرة

 االرتباط

ل
ضي
تف

 
ي
حد
الت

 

2.  .642** 

ز
كي
ر
الت

 
ى
عل

 
ب
ح

 
ف
ال
ط
ست
ال
ا

 

9.  .656** 

بة
غ
ر
ال

 
ي
ف

 
ن
قا
إلت
ا

 
ية
الل
تق
س
با

 

27.  .822** 

1.  .529** 20.  .689** 29.  .581** 

2.  .682** 22.  .690** 29.  .767** 

2.  .542** 21.  .679** 10.  .483** 

1.  .497** 22.  .555** 12.  .490** 

2.  .698** 22.  .579** 11.  .506** 

7.  .669** 21.  .609** 12.  .752** 

9.  .626** 22.  .625** 12.  .629** 

( أن جميدددع قددديم معدددامالت االرتبددداط دالدددة عندددد مسدددتوى 2يتضدددح مدددن جددددول )

، كمددددا تدددددم حسدددداب معدددددامالت ارتبدددداط المقددددداييس الفرعيددددة بالدرجدددددة الكليدددددة  0.02

 (. 1للمقياس، وجاءت قيم معامالت االرتباط كما يوضحها الجدول )

 

الداخلي بالنسبة للمقاييس الفرعية لمقياس الدافعية ( يوضح التجانس 0جدول )

 الداخلية األكاديمية

 تفضيل البعد

 التحدي

 على التركيز

 االستطالف حب

 اإلتقان في الرغبة

 باستقاللية

 **852. **886. **682. معامل االرتباط

( أن جميع قيم معامالت االرتباط بين المقاييس الفرعية 1ويتضح من الجدول )

 مما يدل على صدق المقياس. 0.02والدرجة الكلية للمقياس دالة عند مستوى 

 : تدددددم التحقدددددق مدددددن ثبدددددات المقيددددداس باسدددددتخدام معامدددددل  حسااااااب الثباااااات

 والمقيداس الثالثددة األبعدداد مددن بددراون لكدل -كرونبداخ، التجزئددة النصدفية لسددبيرمان

 (.2ككل،  وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول )
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 ( قيم معامالت ثبات مقياس الدافعية الداخلية األكاديمية  1جدول )

 البعد
 التجزئة  كرونباخ

 النصفية

 665. 741. تفضيل التحدي

التركيز على حب 

 االستطالف
.778 .855 

الرغبة في اإلتقان 

 باستقاللية
.784 .709 

 871. 904. الدافعية الداخلية األكاديمية

جميدددع قددديم معدددامالت الثبدددات جددداءت مرتفعدددة لدددذا  ( أن2يتضدددح مدددن الجددددول)

 يمكن القول بأن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات.

جدددداءت خطددددوات إعددددداد   اجااااراءات اسااااتراتيجية الااااتعلم التعاااااوني اإلتقاااااني : -2

 جلسات استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني كاآلتي :

 وضع هدف عام لكل جلسة وأخرى إجرائية.  - 2

 تحديد الوسائل واألدوات التعليمية إلجراءات استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني.  - 1

 وضع الخطوات واإلجراءات التنفيذية الستراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني. - 2

 وضع بعض األسئلة الخاصة بالمحتوى ، لتقويم مدى تحقق األهداف.  - 2

مجموعة من المحكمين للحكم على:عرض إجراءات االستراتيجية على  - 1  

 مدى وضوح إجراءات التنفيذ الستراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني. -

 مدى ارتباط أهداف كل جلسة بالهدف العام للجلسة التدريبية . -

 مدى مناسبة محتوى الجلسة ألهدافها. -

 مدى مناسبة المحتوى للطالبات "أفراد التجربة". -

 هداف الجلسة ومستوى الطالبات المشاركات.مدى مالءمة أسئلة التقويم أل -

وتراوحت نسبة االتفاق بين آراء المحكمين حول إجراءات استراتيجية التعلم التعاوني 

( يوضح 7%، وتعتبر هذه النسب مقبولة، والجدول )90 -%    91اإلتقاني بين 

 الجلسات التدريبية الستراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني.
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 ( يوضح الجلسات التدريبية باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني2)جدول 

رقم 

 الجلسة

 عنوان الجلسة

التعريف باستراتيجيات التدريس الحديثة والتركيز على استراتيجية  - 6

 التعلم التعاوني اإلتقاني.

 تطبيق اختبار ما وراء الذاكرة. -

 اديمية.تطبيق مقياس الدافعية الداخلية األك -

 -أخطاء الذاكرة -مهاراته -نظرياته –ما  وراء الذاكرة )تعريفه  7

 كيفية تنميته( -ووسائل تدعيمه

 تنظيم موقف التعلم وفقا  الستراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني. 3

 تعليم اللغة وتعلمها وفقا  الستراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني. 3

 الستراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني.االستماف وفقا   4

 القراءة وفقا  الستراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني. 0

 القواعد النحوية وفقا  الستراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني 1

 األدب وفقا  الستراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني. 2

 اإلتقاني.التعبير وفقا  الستراتيجية التعلم التعاوني  8

التطبيق البعدي الختبار ما وراء الذاكرة ومقياس الدافعية الداخلية  9

 األكاديمية.

 

 نتائج البحث وتفسيرها: 
تم اإلجابة عن أسئلة البحث، والتحقق من صحة الفروض من خالل تحليل 

 البيانات كالتالي:

"ما أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني على  لإلجابة عن السؤال األول

 تنمية مهارات ما وراء الذاكرة لدى طالبات اللغة عربية ؟". 

من فروض الدراسة الذي  صحة الفرض االولولذلك قامت الباحثتان بالتحقق من        

ينص على " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات عينة البحث في 

الذاكرة،  عن القياس القبلي والقياس البعدي في مهارات ما وراء الذاكرة )الرضا

 القدرة، االستراتيجية( والدرجة الكلية لصالح التطبيق البعدي.":

وللتحقق من ذلك تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 

)ت( لمتوسطات درجات أفراد العينة في القياس القبلي والقياس البعدي في ما وراء 

الذاكرة. ولمعرفة حجم التأثير للمتغير المستقل )استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني( 

لذاكرة بأبعاده )الرضا عن الذاكرة، القدرة، االستراتيجية( على المتغير التابع ما وراء ا

القيمة التي تعبر عن حجم  dوالدرجة الكلية تم استخدام حساب مربع ايتا وحساب 

 =d التأثير من المعادلة : 
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 ( يوضح هذه النتائج.9وجدول )

 

أبعاده ( الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي في ما وراء الذاكرة ب8جدول )

 )الرضا عن الذاكرة، القدرة، االستراتيجية( والدرجة الكلية وحجم التأثير

 المتغيرات

المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية

درجات 

 الحرية

 

 قيمة

"ت" 

 وداللتها

حجم 

التأثير 

2η 

d 

حجم 

 التأثير

القياس 

 القبلي

القياس 

 البعدي

القياس 

 القبلي

القياس 

 البعدي

لرضا عن ا

 الذاكرة
31.93 52.45 8.67 6.56 82 

**12.

24 
.646 

2.70 

 كبير

.15** 82 6.63 7.66 56.74 33.17 القدرة

08 
 كبير 3.33 735.

 االستراتيجية
34.71 55.67 7.12 6.61 82 **13.

98 
.704 

3.08 
 كبير

ما وراء 

 الذاكرة

99.81 164.86 18.64 11.81 82 **19.

10 
 كبير 4.23 817.

( 0.02( وجدددود فدددروق دالدددة إحصدددائيا  عندددد مسدددتوى )9مدددن الجددددول )يتضدددح 

لصددالح القيدداس البعدددي فددي مددا وراء الددذاكرة بأبعدداده )الرضددا عددن الددذاكرة، القدددرة، 

االسددددتراتيجية( والدرجددددة الكليددددة. وتدددددعم هددددذه النتيجددددة األثددددر اإليجددددابي السددددتخدام 

 ة.استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني موضع الدراسة الحالي

تشير إلى أن نسبة التباين المفسر الذي  2η( أن قيمة 9كما يتضح من الجدول )

تحدثه المعالجة التجريبية )استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني( في التباين المنظم 

للمتغيرات التابعة فيما يتعلق بما وراء الذاكرة بأبعاده: )الرضا عن الذاكرة، القدرة، 

جة الكلية لدى الطالبات عينة البحث ، يقدر بما يلي على التوالي : االستراتيجية( والدر

%(، وهذه النسب من التباين الكلي ترجع %9247، %7042، %7241، 2242) 

للفروق بين المتوسطات، مما يشير إلى تأثير كبير للمعالجة التجريبية ، على اعتبار أن 

،  2992ا )أبو حطب و صادق ، % فأكثر يعد تأثيرا كبير 21التأثير الذي يفسر إلى 

  d.(، والتي توضحه قيمة 221ص 

(، غوريشي و كرغر 1021وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من: فضل )

 .Ghoreishi; Kargar; Ajilchi; Kazemlou,2013)وأجيلتشي و كازيملو )

التعاوني  ما أثر استخدام استراتيجية التعلم :والذي ينص على نتائج التساؤل الثاني:

 اإلتقاني على تنمية الدافعية الداخلية األكاديمية لدى طالبات اللغة عربية ؟
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من فروض الدراسة صحة الفرض الثاني ولذلك قامت الباحثتان بالتحقق من        

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات عينة  "والذي ينص على

دي في الدافعية الداخلية األكاديمية لصالح التطبيق البحث في القياس القبلي والقياس البع

 البعدي". 

وللتحقدددق مدددن ذلدددك الفرضدددية تدددم حسددداب المتوسدددطات الحسدددابية واالنحرافدددات          

المعيارية وقيمة )ت( لمتوسطات درجات أفراد العينة في القياس القبلي والقياس البعدي 

لتددأثير للمتغيددر المسددتقل )اسددتراتيجية فددي الدافعيددة الداخليددة األكاديميددة. ولمعرفددة حجددم ا

التعلم التعاوني اإلتقاني( على المتغيدر التدابع )الدافعيدة الداخليدة األكاديميدة( تدم اسدتخدام 

 ( يوضح هذه النتائج.9وجدول ) 2η ،dحساب مربع ايتا لحجم األثر

 

 

 كاديمية( الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي في الدافعية الداخلية األ9جدول )

 المتغير

 المتوسطات الحسابية
االنحرافات 

 المعيارية

درجات 

 الحرية
 قيمة )ت(

حجم 

 األثر

2η 

d 

حجم 

 التأثير

القيااااااس 

 القبلي

القيااااااااااااس 

 البعدي

القيااااااس 

 القبلي

القيااااااس 

 البعدي

تفضيل 

 التحدي

28.93 35.07 3.26 2.71 82 9.40** .519 

2.08 

 كبير

التركيز 

على حب 

 االستطالف

28.88 34.83 3.16 2.72 82 9.62** .511 

2.04 

 كبير

الرغبة في 

اإلتقان 

 باستقاللية

28.48 35.69 3.37 2.24 82 **11.55 .619 

2.55 

 كبير

الدافعية 

الداخلية 

 األكاديمية

86.29 105.60 8.38 5.67 82 **12.37 .651 

2.73 

 كبير

( 0.02مسدددتوى )( وجدددود فدددروق دالدددة إحصدددائيا  عندددد 9يتضدددح مدددن الجددددول )

لصددالح القيددداس البعدددي فدددي الدافعيدددة الداخليددة األكاديميدددة. وتددددعم هددذه النتيجدددة األثدددر 

 اإليجابي الستخدام استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني موضع الدراسة الحالية.

تشير إلى أن نسدبة التبداين المفسدر الدذي  2η( أن قيمة 9كما يتضح من الجدول )

تحدثدده المعالجددة التجريبيددة )اسددتراتيجية الددتعلم التعدداوني اإلتقدداني( فددي التبدداين المددنظم 

%، 2249%، 1242%، 1249للمتغيرات التابعة لدى الطالبات عينة البحدث ، يقددر بدـ )

ا يشدير إلدى %( وهذه النسب من التباين الكلي ترجع للفروق بدين المتوسدطات ممد2142

  d.تأثير كبير للمعالجة التجريبية والتي توضحه قيمة 
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،كدوردر ) (Eisele,1996وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل مدن: إيسدلى 

(Corder,1999)( شددددانجيليو ،Changeiywo,2011 كيتددددر وبارتشددددوك ونغينددددو ،)

(Ketter,Barchok, Ngeno, 2014( رجائي ،)(Rajaee, 2016  لت والتدي توصد

جميعها إلى تنمية الدافعية الداخلية األكاديمية سواء باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني 

 أم باستخدام استراتيجية التعلم اإلتقاني أم باستخدام برامج تدريب أخرى.

وتؤكددد نتددائج الفرضددين األول والثدداني أهددم المنطلقددات السدديكولوجية للتدددريب السددلوكي 

 والتي ترى أن:

بالممارسة والتطبيق أكثر فاعلية وأشد تدأثيرا  علدى تحسدين األداء مدن التلقدين  التعليم -2

 وإلقاء المحاضرات النظرية .

أسددداليب تعلدددم المعدددارف والمعلومدددات النظريدددة ال تصدددلح لدددتعلم المهدددارات وتنميدددة  -1

 القدرات العملية والتطبيقية.

واما  من التعلم الذي ما يتعلمه الفرد بجهده الشخصي وببحثه ومشاركته أكثر ثباتا  ود -2

 يظل فيه المتعلم والمتدرب مقتصرا  على االستماف واإلصغاء .

وعلى هذا األساس  يمكن القول بأن النتيجة الحالية جاءت نتيجة التدريب على 

التعلم التعاوني اإلتقاني الذي تلقته عينة البحث أثناء فترة تنفيذ البرنامج والذي أدى إلى 

 لية األكاديمية لديهن .تنمية الدافعية الداخ

مدددا العالقدددة بدددين مهدددارات مدددا وراء  نتاااائج التسااااؤل الثالاااث والاااذي يااانص علاااى:"

 الذاكرة والدافعية الداخلية األكاديمية لدى طالبات اللغة عربية ؟".

والذي ينص على "توجد عالقة ارتباطية  صحة الفرض الثالثوتم التحقق من        

 بين درجات عينة البحث في ما وراء الذاكرة والدافعية الداخلية األكاديمية ".

وللتحقق من صحة هذا تم حساب معامل االرتباط بين  درجات أفراد العينة في 

وضح ( ي20القياس البعدي في ما وراء الذاكرة و الدافعية الداخلية األكاديمية والجدول )

 ذلك.

( معامل االرتباط بين  درجات أفراد العينة في القياس البعدي في ما 61جدول )

 وراء الذاكرة و الدافعية الداخلية األكاديمية

الدافعية األكاديمية  االبعاد

 الداخلية

 **522. الرضا عن الذاكرة

 **775. القدرة

 **626. االستراتيجية

 **869. االختبار ككل

( وجود عالقة ارتباطية دالة ومرتفعة بين مهارات ما 20الجدول )يتضح من 

(، وتتفق هذه النتيجة مع 0.929وراء الذاكرة والدافعية الداخلية األكاديمية ككل )
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،  (Pierce & Lange, 2000) (، وبيرسى والنجي1000دراسة كل من: سيد )

 (.1007غزال ) (، وأبو1002وعفيفي )

 

اإلطار النظري وفرضيات البحث ونتائجها يمكن صياغة في ضوء توصيات البحث: 

  التوصيات والمقترحات التالية  :

هتمام بتحديث مناهج وطرق التدريس العامة والمتخصصة في برامج اللغة العربية اال -

في كليات التربية وتضمينها استراتيجيات وطرق تدريس حديثة منها استراتيجية التعلم 

 التعاوني اإلتقاني.

التأكيدددد علدددى أهميدددة تعلدددم الطدددالب باسدددتخدام اسدددتراتيجية الدددتعلم التعددداوني اإلتقددداني  -

 من قبل المختصين والمربيين في المؤسسات التعليمية المختلفة.

تدددددريب المعلمددددين وأعضدددداء هيئددددة التدددددريس علددددى المددددداخل المناسددددبة للتدددددريس  -

فدددددي الطدددددالب باسدددددتخدام اسدددددتراتيجيات الدددددتعلم التعددددداوني اإلتقددددداني والتدددددي تنمدددددى 

 مهارات ما وراء الذاكرة والدافعية األكاديمية الداخلية.

إعدددادة إجدددراء مثدددل هدددذه الدراسدددة باسدددتخدام اسدددتراتيجيات تعلدددم نشدددط أخدددرى غيدددر  -

التدددي اسددددتخدمت فددددي الدراسدددة الحاليددددة للتعددددرف إلددددى فعاليتهدددا فددددي تنميددددة مددددا وراء 

 الذاكرة وتنمية الدافعية الداخلية األكاديمية.

زء مدددن وقدددت المعلدددم، وتدريبددده علدددى كيفيدددة اسدددتخدام اسدددتراتيجية الدددتعلم تدددوفير جددد -

 التعاوني اإلتقاني.

إقامدددددددة دورات تدريبيدددددددة لتعريدددددددف معلمدددددددي اللغدددددددة العربيدددددددة  باالسدددددددتراتيجيات  -

والطرائدددق واألسددداليب الحديثدددة المسدددتخدمة فدددي ميددددان طرائدددق التددددريس مدددن أجدددل 

 توظيفها في المواقف التعليمية واستخدامها.

 

 لمراجع:ا

استخدام التعلم للتمكن في تدريس وحدة الوراثة (. 2992إبراهيم، فاطمة عيسى ) .2
، رسالة ماجستير غير منشورة، القاهرة، كلية في مقرر األحياء في المرحلة الثانوية

 البنات، جامعة عين شمس.

أثر استخدام أسلوب التعلم إلتقان ـ حتى (. 2992ابراهيم، مصطفى عبدهللا ) .1
ـ على تحصيل طالب الصف األول اإلعدادي األزهري وأدائهم في مادة   التمكن
 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة األزهر . التجويد

التعلم التعاوني الفلسفة ( . 1001أبو النصر ، حمزة ؛ وجمل ، محمد ) .2
 . العين : دار الكتاب الجامعي. والممارسة

مناهج البحث وطرق التحليل ( . 2992وصادق، آمال )أبو حطب، فؤاد ؛  .2
 ، القاهرة : األنجلو المصرية .اإلحصائي في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية 
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. عمان، األردن : دار . التعلم المعرفي ( 1007أبو رياش ، حسن محمد ) .1

 المسيرة للطبع والنشر والتوزيع .

 االنجاز ودافعية الذاكرة وراء ما بين العالقة(. 1007)  معاوية ، غزال أبو .2

(، 2)2 ، التربوية العلوم في األردنية المجلة ، اليرموك جامعة لدى طلبة األكاديمي

99-201 . 

أثر التدريس باستخدام نموذجين لدورات التعلم في (. 1001أحمد، نعيمة حسن ) .7
، األول الثانويالتحصيل والتفكير العلمي واالتجاه نحو مادة األحياء لطالب الصف 

المؤتمر العلمي السادس التربية العلمية وثقافة المجتمع ، اإلسماعيلية ، في الفترة من 

(، الجمعية المصرية للتربية العلمية ، القاهرة ، جامعة عين 1يوليو، المجلد ) 19-22

 شمس.

 ما تنمية في المعلومات مقدار أثر(. 1020)  خالد ؛ والعطيات، موفق بشارة، .9

 ل بحاث )العلوم النجاح جامعة مجلة .الجامعيين الطلبة من عينة لدى الذاكرة وراء

 .719 -292  (،2)12،  )اإلنسانية

 التعلم.  ) ٧٠٠٢ ( ربيع، آمال؛ حسين، حسام الدين رضا ؛ البغدادي ، محمد .9

  الفكر العربي. دار : القاهرة . التعاوني

استخدام التعلم التعاوني في تنمية فعالية (. 1001البنا، مكة عبدالمطلب محمد ) .20
، المؤتمر العلمي التحصيل واالتجاه نحو مادة الرياضيات لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

 التغيرات العالمية والتربوية وتعليم الرياضيات، مصر-الخامس

 عبده، سماح عبد الوهاب علي؛ وغالب، أحمد حسانالسبع، سعاد سالم؛  .22

تقويم برنامج إعداد معلم اللغة العربية في كلية التربية بجامعة صنعاء في (. 1020)
(، 1)2، المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي .ة الشاملةضوء معايير الجود

92-220. 

. التعلم التعاوني، أسسه، استراتيجياته، تطبيقاته(. 1001سليمان، سناء محمد ) .21

 القاهرة: عالم الكتب للنشر والتوزيع.

فعالية استراتيجية التعلم (. 1002السوداني، منال بنت حسن بن محمد ) .22
التعـاوني اإلتقاني على التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعلم في مـادة العلـوم لـدى 

. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية للبنات، طالبات الصف الثالث المتوسط

 .المملكة العربية السعودية

 والدافعية لذاكرة وراء وما العزو أسلوب (. 1000طفى )مص إمام ، سيد .22

 . بدمياط التربية كلية طالب لدى األكاديمي للتحصيل متغيرات تنبؤية : األكاديمية

 .92-22 (،22)2 ، جامعة المنصورة ، بدمياط التربية كلية مجلة

 برنامج فعالية مدى (.1000) مصطفى إمام ، سيد ؛ الدين صالح ، الشريف .21

 األكاديمي التحصيل في وأثرة االستذكار عند تدريبي الستراتيجية ما وراء الذاكرة

http://search.shamaa.org/arSearch.aspx?lookfor=%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%8C%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86&type=authortag_Text&page=1&RecordsPerPage=20
http://search.shamaa.org/arSearch.aspx?lookfor=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%8C%20%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D8%B9%D9%84%D9%8A&type=authortag_Text&page=1&RecordsPerPage=20
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=32750
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(، 22)2 ، أسيوط التربية. جامعة مجلة ،االستراتيجية نحو الطالب المعرفية واتجاهات

20-19 . 

أثر برنامج (. 1007عبد المعطي، السعيد عبد الخالق؛ وخليفة، وليد السيد ) .22
وراء الذاكرة وأثره في عمليات الذاكرة والتحصيل الدراسي تدريبي لتنمية مهارات ما 

الجمعية المصرية للدراسات  لدى التالميذ العاديين والمتخلفين عقليا  )القابلين للتعلم(.

 . 122-221(، 12)7النفسية، 

إربد : جامعة  األسس النفسية لتكنولوجيا التعليم.( .  1000عزاوي ، محمد ) .27

 اليرموك.

عالقة مكونات ما وراء الذاكرة (.  ٧٠٠١شمس الدين احمد ) عفيفي ، منال  .29
. رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، والتوجهات الدافعية بالتحصيل الدراسي

 . جامعة قناة السويس

العالقة بين (. 1020العلوان ، أحمد فالح ؛ العطيات، خالد عبد الرحمن ) .29
ل األكاديمي لدى عينة من طلبة الصف العاشر الدافعية الداخلية األكاديمية والتحصي

. مجلة الجامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات األساسي في مدينة معان في األردن

 .٢٢٢-١٨١(، 1)29اإلنسانية(،  

أثر برنامج تدريبي في التعلم المنظم ذاتيا  مستند إلى (. 1007غانم، ناصر ) .10
الداخلية والفاعلية الذاتية لدى طلبة نظرية التعلم المعرفي االجتماعي في الدافعية 

 .. رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردنالصف السابع

فاعلية استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني فـي (. 1000الفالح، سلطانة قاسم ) .12
لصف تنمية التحصيل الدراسي لوحدة الخلية والوراثة واالتجـاه نحوهـا لـدى طالبات ا

. رسالة دكتـوراه غيـر منشورة، كلية التربية للبنات األول الثانوي بمدينة الرياض

 .بالرياض، األقسام األدبية، الرئاسة العامة لتعليم البنات

فعالية برنامج تدريبي لتنمية مهارات ما وراء (. 1021فضل، بكر حسين )  .11
 .2221-2211(، 102)2التربوية، . مجلة االستاذ الذاكرة لدى طلبة المرحلة اإلعدادية

المشكالت التي تعوق الطلبة عن استخدام اللغة .( 2997القضاة، قاسم وآخرون ) .12
 .12-22(، 22)29. رسالة المعلم، ألردن، العربية الفصحى في مدارس المملكة

االستراتيجيات (. 1022قورة ، علي عبد السميع، أبو لبن ، وجيه مرسي ) .12
 ، القاهرة: مطبعة الشيماء.   للغةالحديثة لتعليم وتعلم ا

،  مصطلحات في المناهج وطرق التدريس(. 2999الكسباني ، محمد السيد ) .11

 مصر : دار الفكر العربي .

أثر مقدار معلومات ما وراء الذاكرة في فاعلية (. 1002الكيال، مختار أحمد ) .12
يبية، المؤتمر السابع دراسة تجر : وتعميم استخدام المتعلم إلستراتيجيات التعلم المعرفية

 . للبحوث بجامعة االمارات العربية المتحدة، روتانا العين، العين
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 ، القاهرة: عالم الكتب. التكامل بين التقنية واللغة( 1002الفي، سعيد عبدهللا ) .17

سالمة اللغة العربية المراحل التي مرت (. 2991محمد، عبد العزيز عبدهللا ) .19
 ة الموصل.، العراق: مطابع جامع2. طبها

 وراء ما تنمية في الحاسوب بمساعدة التعلم تأثير (.1002) مجدي المشاعلة، .19

 التعلم نحو واتجاهاتهم اإلسالمية مادة التربية في الطلبة تحصيل وفي الذاكرة

 للدراسات العليا. العربية عمان جامعة منشورة، غير دكتوراه رسالة .بالحاسوب

ما وراء الذاكرة والعزو ألسببي وعالقتها (. 1001نجاتي ، أمل سليمان حافظ ) .20
 . . رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ،جامعة عين شمسباالستدعاء

اثر برنامج تدريبي لما وراء الذاكرة عن (.  1007النجار ، حسني زكريا ) .22
عمليات الذاكرة وبعض استراتيجيات تجهيز المعلومات لدى تالميذ الحلقة األولى من 

 . رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية، جامعة كفر الشيخ. يم األساسيالتعل

32. Batemant, T. ; Crant, M. ( 2003 ). Revisiting Intrinsic and 

extrinsic motivation. Journal of Applied Psychology, 1(88), 16 – 

38. 

33. Beswick, D. ( 2002 ). Management implication of the 

interaction between Intrinsic motivation and extrinsic rewards. 
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