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  : لخص الدراسةم
أثر تدریس مقرر أسس النظام السیاسي في اإلسالم في مستوى دفت الدراسة تعرف ھ

الدافعیة للتعلم لدى طالب الدراسات اإلسالمیة بجامعة القصیم، واستخدمت الدراسة المنھج شبھ 
مستوى (التجریبي بأسلوب المجموعة الواحدة، واستخدمت مقیاس مستوى الدافعیة بأبعاده الخمسة 

مستوى /  العلميمستوى الحاجة للتحصیل/ مستوى التوجھ للعمل/ ى التوجھ للنجاحمستو/ الطموح
، حیث تم تطبیق المقیاس قبلیًا وبعدیًا على المجموعة التجریبیة التي تكونت من )الحافز المعرفي

وھو )  سلم١٠٤ (طالبًا من الطالب المسجلین لدراسة مقرر أسس النظام السیاسي في اإلسالم) ٧٢(
قررات التابعة لقسم الدراسات اإلسالمیة في جامعة القصیم، وأسفرت النتائج عن فاعلیة أحد الم

لدى بجمیع أبعادھا تدریس مقرر أسس النظام السیاسي في اإلسالم في رفع مستوى الدافعیة للتعلم 
  .طالب الدراسات اإلسالمیة بجامعة القصیم

The Effect of Teaching the Fundamentals of the Political System in 
Islam Course on the Motivation for Learning among Islamic Studies 

Students 
By: 

Dr. Abdul-Rahman bin Abdul-Aziz Abul-Haj 
Assistant Professor of Curriculum and Instruction (Science), Faculty of 

Education, Qassim University 
ABSTRACT 
The current study aimed at identifying the effect of teaching the 
fundamentals of the Political System in Islam Course on the level of 
motivation for learning among the students of Islamic Studies at Qassim 
University. The study made use of the quasi-experimental method and the 
experimentation was delimited to one group. The study utilized a scale for 
assessing the level of motivation taking into account its five dimensions 
(ambition level/ success attitudes/ work attitudes/ academic achievement 
attitudes/ level of cognitive motive). The scale was administered before and 
after the experimentation to the study participants (totaling 72 students) 
who were enrolled to study the fundamentals of the political system in 
Islam (104) which belonged to the department of Islamic studies in Qassim 
University. The results of the study revealed the effectiveness of teaching 
the fundamentals of the political system in Islam course in increasing the 
level of motivation for learning taking into account all its dimensions 
among the Islamic Studies students in Qassim University. 
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  : المقدمة
شكلت تغیرات الحیاة المتسارعة على المستوى المحلي والعالمي والتطور التكنولوجي 

وتطویر عملیاتھ وفق ما یناط بھ من ، المتزاید في جمیع العلوم عبًء كبیرًا على التعلیم لمجارات
رة وھذا التطور جعل الطالب یعتمد على أسالیب كثی. أھداف على المستوى الفردي أو الجماعي

تختلف عما كان عنھ في السابق فبدًال أن یكون متلقي أصبح مشاركًا وبدأ یدخل عنصر الذكاء مؤثرًا 
  ).٢٠٠٧، أبو الضبعات(بدرجة كبیرة في حل المشاكل 

وبذلك یعد تدریب الطالب للوصول إلى الحلول معناھا تدریبھم على الحیاة فاستمراریة 
یر البشریة یعد التفكیر الناقد جزًء أساسیًا منھ سواًء اكتساب الخبرات وبناء خبرات جدیدة وتطو

الوجداني أو المعرفي مما یحقق منجزات في الثورة العلمیة والتكنولوجیة التي یشھدھا عصرنا 
الحالي حتى أصبحت المجتمعات النامیة مطالبة بمشاركة فعالة في ركب تطویر الحضارة اإلنسانیة 

 مقررات الدراسات اإلسالمیة وطریقة تدریسھا في السابق فإنھا تفتقر وبالنظر إلى. ثقافیًا واقتصادیًا
بشكل كبیر إلى التفكیر الناقد كما في العلوم األخرى بید أنھا شملھا ما شمل غیرھا من العلوم 

  . وأصبحت في طور التطویر والتحدیث المستمر
وذلك لما تشتمل علیھ وتحظى دراسة الدافعیة باھتمام بالغ من علماء التربیة وعلم النفس، 

من نظم وأنساق تحدد طبیعة السلوك البشري، إذ أن كل سلوك البد أن یكون وراءه قوى دافعیة 
وتشیر الدافعیة في مفھومھا إلى ما یدفع الشخص إلى القیام بنشاط سلوكي ما، وتوجیھ ھذا  .محددة

یة لدى الفرد تحض على كما تدل الدافعیة على وجود حالة شعور داخل. النشاط إلى وجھة معینة
كوافحة، (السلوك وتوجھھ وتبقي علیھ، وال یمكن مالحظة تلك الدافعیة إّال من خالل تأثیرھا 

٢٠٠٤.(  
وتعد الدوافع من المؤثرات األساسیة التي تلعب دورًا ھامًا وحیویًا في سلوك األفراد، ومن 

 المنظمات على تحقیق أھدافھا خاللھا یمكن خلق الرغبة لدیھم األمر الذي یمكن القول أن قدرة
تتوافر إلى حد كبیر على نجاح اإلدارة في توفیر القدر الكافي من الدافعیة للوصول إلى ھدف معین، 

 في المنظمات اإلنجازوھي التي تحرك السلوك وتوجھھ للغایة التي یقصدھا، ولھذا فإن بث روح 
ل الفرد یمیل إلى تذلیل العقبات ألداء شيء ن الدافع لإلنجاز یجعأمرًا ضروریًا لرفع األداء، حیث إ

صعب بأقل قدر من الوقت مستخدمًا ما لدیھ من قوة ومثابرة واستغالل إمكاناتھ وقدراتھ العقلیة من 
 ).١٢، ٢٠١٤الرمیساء البار، (أجل تحقیق النجاح في العمل

ساعدنا ؛ حیث أنھا ت)Multidimensional(كما تتصف الدافعیة بأنھا ذات أبعاد متعددة 
في الكشف عن محتویات الطبیعة البشریة وتزودنا بالمعرفة النظریة والعملیة حول أھمیة ما نعتقد 
وكیف نسّیر حیاتنا بشكل أفضل؛ لذا فھي مھتمة بالعوامل الداخلیة والخارجیة ومالحظة وتفسیر 

شاطھ وتوجھھ نحو أسباب السلوك، كما أنھا تعد مصدرًا للطاقة البشریة التي تمد السلوك وتستثیر ن
  ). Reeve, 2001(أھداف معینة 

.  في الرغبة في القیام بعمل جید، والنجاح في ذلك العملاإلنجازللتعلم و یةدافعالمثل تتو
وھذه تتمیز بالطموح، واالستمتاع في مواقف المنافسة، والرغبة الجامحة للعمل بشكل مستقل، وفي 

لتي تنطوي على مجازفة متوسطة بدل المھمات التي مواجھة المشكالت وحّلھا، وتفضیل المھمات ا
  ). 2002  وعدسقطامي،(ال تنطوي إال على مجازفة قلیلة، أو مجازفة كبیرة جدًا

كما تمثل الدافعیة لإلنجاز أحد الجوانب المھمة في نظام الدوافع اإلنسانیة فھو مكون 
الساكر، ( ما ینجزه من أھداففي عملیة إدراك الفرد وتوجیھ سلوكھ وتحقیق ذاتھ من خالل جوھري
، والتي اھتم بدراستھا الباحثون في مجال علم النفس االجتماعي وبحوث الشخصیة )١٤، ٢٠١٥
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، وقد برزت في السنوات األخیرة كأحد المعالم الممیزة للدراسة والبحث في )١٥، ٢٠٠٣خلیفة، (
ات الفكر السیكولوجي دینامیات الشخصیة والسلوك، بل یمكن النظر إلیھا بوصفھا أحد منجز

  ). ٨٣، ٢٠١٢سالم وقمبیل والخلیفة، (المعاصر
ویعد مفھوم الدافع من أكثر الدوافع النفسیة واالجتماعیة التي حظیت باھتمام الباحثین 

حیث یعد الدافع عامًال مھمًا ، )٧، ٢٠٠٧ زاھي، (ألھمیتھ وإسھامھ في النمو االقتصادي وازدھاره
فضًال عن مساعدتھ في فھم وتفسیر سلوكھ  یطھ، وكذا إدراكھ للموقففي توجیھ سلوك الفرد وتنش

وسلوك المحیطین بھ، كما یعتبر مكونًا أساسیًا في سعي الفرد اتجاه تحقیق ذاتھ وتأكیدھا، وذلك من 
خالل ما ینجزه وفیما یحققھ من أھداف والتي تضمن نجاح العملیة اإلنتاجیة المسطرة من طرف 

 ).٦٦، ٢٠١٠عثمان، (المنظمة
في مختلف المجاالت واألنشطة ومنھا المجال  ویؤثر الدافع في مستوى أداء الفرد وإنتاجیتھ

  ).١٣، ٢٠١٨القرني، (التعلیمي 
 اإلنجازفالتعلیم أداة تعدل من سلوك الفرد، وتكسبھ الخصائص النفسیة والقیم المرتبطة ب

یزید من  والمثابرة وذلك ألن التعلیم، لمثل االستقاللیة، والرغبة في النجاح، والتوجھ إلي المستقب
التوجھ االجتماعي لألداء الجید، كما أن النجاح المتواصل یرفع مستوى المعاییر االجتماعیة 

  ). ٨٣، ٢٠١٢سالم وآخرون، (اإلنجازالخاصة بالكفاءة والمثابرة التي ھي من القیم المعززة لدافعیة 
الرغبة "  المجال التربوي والتعلیمي بأنھا فياإلنجازوكثیرًا ما یستخدم مفھوم دافعیة 

المستمرة للسعي إلى النجاح، وإنجاز أعمال صعبة، والتغلب على العقبات بكفاءة، وبأقل قدر ممكن 
    ).٤، ٢٠١٢زكریا، "(من الجھد والوقت، وبأفضل مستوى من األداء

 حب االستطالعإلى أن أھم الدوافع التي ترتبط بالتعلم ھي دافع ) ٢٠٠٢(ویشیر الزحیلي
 والتحصیل ودافع االنتماء ودافع اإلنجازودافع المعالجة واالكتشاف ودافع االستثارة الحسیة ودافع 

  .التنافس والحاجة إلى التقدیر والدافع المعرفي
إن األفراد الذین یوجد لدیھم دافع مرتفعة لإلنجاز یعملون بجدیة أكبر من غیرھم، ویحققون 

وعند مقارنة ھؤالء األفراد بمن ھم في .  وفي مواقف متعددة من الحیاةنجاحات أكثر في حیاتھم،
مستواھم من القدرة العقلیة ولكنھم یتمتعون بدافعیة منخفضة للتحصیل وجد أن المجموعة األولى 
تسجل عالمات أفضل في اختبار السرعة في انجاز المھمات الحسابیة واللفظیة، وفي حل 

ت مدرسیة وجامعیة أفضل، كما أنھم یحققون تقدمًا أكثر وضوحًا المشكالت، ویحصلون على عالما
 واقعیون في انتھاز الفرص بعكس المنخفضین في دافع اإلنجازوالمرتفعون في دافع . في المجتمع

 الذین إما أن یقبلوا بواقع بسیط، أو أن یطمحوا بواقع أكبر بكثیر من قدرتھم على اإلنجاز
    ).Santrock, J,2003(تحقیقھ

وقد بینت نتائج البحوث في ھذا المجال أن ذوي الدافعیة المرتفعة یكونون أكثر نجاحًا في 
عملھم، ویحصلون على ترقیات في وظائفھم وعلى نجاحات في إدارة أعمالھم أكثر من ذوي 

كذلك فإن ذوي الدافعیة العالیة یمیلون إلى اختیار مھام متوسطة الصعوبة وفیھا . الدافعیة المنخفضة
كما یتجنبون المھام الصعبة جدًا، . حٍد، ویتجنبون المھام السھلة جدًا لعدم توفر عنصر التحدي فیھات

ومن الخصائص األخرى الممیزة لذوي الدافعیة المرتفعة أن . ربما الرتفاع احتماالت الفشل فیھا
ضلون المھام لدیھم رغبة قویة في الحصول على تغذیة راجعة حول أدائھم، وبناء على ذلك فإنھم یف

 الفردي، وال یرغبون في العمل تتساوى فیھا كافة اإلنجازوالوظائف التي تبنى فیھا المكافآت على 
  . )١٥٠، ٢٠١٧الزعیر،  (رواتب الموظفین



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٦٣

على   النظام السیاسي في اإلسالم أسس أثر تدریس مقرروقد جاءت ھذه الدراسة لتبحث
 الطالب للوصول إلى نتائج سالمیة بجامعة القصیم،مستوى دافعیة التعلم لدى طالب الدراسات اإل

تساعد على استمراریة استقبال المعلومات والبعد عن كل ما یلحق بالطالب ویحجم عملیة التفكیر 
اإلبتكاري والتأملي واإلبداعي والتخیل والبحث واإلستقصاء وحل المشكالت حیث إن ذلك ال یؤثر 

یتعدى األمر إلى اإلضرار بجمیع مناحي حیاة الطالب مما على العلمیة التعلیمیة للطالب فقط بل 
  . ینعكس على المجتمع بشكل عام

  : مشكلة الدراسة
من األمور المتطلبة لنجاح العملیة التربویة في أي مجتمع التخطیط الشامل وتوفیر مناخ 

ه دافعیة فاستثار، من طرف المسئولین) اإلنجاز(تنظیمي تربوي تتحقق فیھ أسس الدافعیة للعمل
   )٤، ٢٠١٠وسطاني، ( لفریق العمل تعد إحدى التحدیات التي تواجھ أي مؤسسة اإلنجاز

والدافعیة ھي مطلب یسعى لھ جمیع أفراد المجتمع، وكل مؤسسة وخاصة المؤسسات 
التربویة ترید أن تحقق نجاحًا مھمًا واستقرارًا متمیزًا، فھي تعبر على مدى سعي الفرد واجتھاده 

ھ من أجل تحقیق مستوى عال من األداء، كما تعبر عن مختلف التحدیات التي یقوم بھا الفرد ومثابرت
  ). ٣، ٢٠٠٧زاھي، (من أجل تحقیق أھدافھ

وبھذا فإنھ من األھمیة ى رفع مستویات الدافعیة لدى فریق العمل التربوي، والذي ینتج عنھ 
عمل، والمثابرة لتحقیق األھداف تحقیق أعلى مستویات األداء من خالل بذل أقصى جھد في ال

  ). ٥، ٢٠١٠وسطاني، (التنظیمیة
ستظھاري للمعلومات دة في التدریس ركزت على الحفظ االكما إن الطرق التقلیدیة السائ

والحقائق وعادة تكون في صور مجزأة وغیر مترابطة وتكون على حساب وضح المعاني والفھم 
  .ة وحدیثة لتفادي القصور في الطرق التعلیمیة التقلیدیةالسلیم وھذا استدعى البحث في أسالیب جدید

 مستوى دافعیة التعلم لدى الطالب خاصة طالب الدراسات ولعل الباحث الحظ أھمیة تنمیة
 النظام السیاسي في  أسساإلسالمیة، ومن ثم تتحدد مشكلة الدراسة في فحص أثر تدریس مقرر

   .اإلسالم على مستوى دافعیة الطالب للتعلم
  : سئلة الدراسةأ

 النظام  أسسما أثر تدریس مقرر: حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئیس التالي
 السیاسي في اإلسالم في مستوى الدافعیة للتعلم لدى طالب الدراسات اإلسالمیة بجامعة القصیم؟

  :ویتفرع عنھ األسئلة التالیة
 لدى طالب الطموح مستوى في اإلسالم فيمقرر أسس النظام السیاسي أثر تدریس ما  .١

  الدراسات اإلسالمیة بجامعة القصیم؟
 لدى طالب التوجھ للنجاحفي اإلسالم في مستوى مقرر أسس النظام السیاسي أثر تدریس ما  .٢

  الدراسات اإلسالمیة بجامعة القصیم؟
 لدى طالب التوجھ للعملفي اإلسالم في مستوى مقرر أسس النظام السیاسي أثر تدریس ما  .٣

  ات اإلسالمیة بجامعة القصیم؟الدراس
 الحاجة للتحصیل العلميفي اإلسالم في مستوى مقرر أسس النظام السیاسي أثر تدریس ما  .٤

  لدى طالب الدراسات اإلسالمیة بجامعة القصیم؟
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 لدى الحافز المعرفيفي اإلسالم في مستوى مقرر أسس النظام السیاسي أثر تدریس ما  .٥
   القصیم؟ الدراسات اإلسالمیة بجامعةطالب

  :الدراسةفرض 
 في مقیاس الدافعیة للتعلم لدى طالب يیوجد فرق دال إحصائیًا في التطبیق القبلي والبعد ١

مقرر أسس النظام السیاسي الدراسات اإلسالمیة لصالح التطبیق البعدي یرجع ألثر تدریس 
 .في اإلسالم

  : ف الدراسةھد
 اإلسالم في مستوى الدافعیة للتعلم فيمقرر أسس النظام السیاسي ھدفت تعرف أثر تدریس 

لطالب  دافعیة التعلم لدى التعرف على مستوى لدى طالب الدراسات اإلسالمیة بجامعة القصیم
  :سالمیة في جامعة القصیم، وذلك من خالل تعرف ما یليالدراسات اإل

ت  لدى طالب الدراساالطموحفي اإلسالم في مستوى مقرر أسس النظام السیاسي أثر تدریس  .١
  .اإلسالمیة بجامعة القصیم

 لدى طالب التوجھ للنجاحفي اإلسالم في مستوى مقرر أسس النظام السیاسي أثر تدریس  .٢
  .الدراسات اإلسالمیة بجامعة القصیم

 لدى طالب التوجھ للعملفي اإلسالم في مستوى مقرر أسس النظام السیاسي أثر تدریس  .٣
  .الدراسات اإلسالمیة بجامعة القصیم

 لدى الحاجة للتحصیل العلميفي اإلسالم في مستوى مقرر أسس النظام السیاسي س أثر تدری .٤
  .طالب الدراسات اإلسالمیة بجامعة القصیم

 لدى طالب الحافز المعرفيفي اإلسالم في مستوى مقرر أسس النظام السیاسي أثر تدریس  .٥
  .الدراسات اإلسالمیة بجامعة القصیم

  : أھمیة الدراسة
 :ة من عدة اعتبارات یمكن إیجازھا على النحو التاليتنبع أھمیة الدراس

أھمیة الدافعیة للتعلم لدى الطالب وما یترتب علیھا من آثار إیجابیة مما یتطلب العمل على  -١
 .تنمیتھا

الوصول إلى نتائج تفید في تحسین نوعیة التدریس في مقررات الدراسات اإلسالمیة وفي  -٢
 وأسالیبلیط الضوء والتركیز على طرق تدریس المقررات الجامعیة األخرى من خالل تس

 في الجامعات على تبني التطویر في طرائق التدریس المسئولینتعلیمیة حدیثة وحث 
  .واستخدام الحدیث منھا لتطویر التعلیم الجامعي

بعض  إمداد مطوري المناھج الجامعیة وأنظمة الجامعات ومؤلفي الكتب الجامعیة إلى  -٣
 .حسین محتوى المقررات التعلیمیةاألسالیب المثلى في ت

 إمداد أستاذة المقررات بالطرائق التعلیمیة الحدیثة وزیادة تحسین أدائھم وقدراتھم على  -٤
 التحلیل 

 .مستوى دافعیة التعلم لدیھم مساعدة الطالب الجامعیین على تحسین  -٥



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٦٥

جیات الحكم على استراتیجیات التعلم المستخدمة في الجامعات والحكم على االستراتی -٦
األخرى الحدیثة ومدى مناسبتھا للتعلیم الجامعي والسعي على تطویر االستراتیجیات 

 .وطرائق التدریس الحالیة قدر اإلمكان
  :مصطلحات الدراسة

  :الدافعیة
یستخدم العلماء كلمة الدافع والحاجة والحافز وغیرھا من المصطلحات التي تعد تكوینات 

یة حالة داخلیة تنتج عن حاجة ما وتعمل ھذه الحالة على تنشیط وتعد الدافع. داخلیة وتفسر السلوك
    . عادة إلى تحقیق الحاجة المنشطةسلوك الموجھأو استثارة ال

حالة داخلیة لدى المتعلم تحض سلوكھ نحو الموقف : دافعیة التعلموتعرف دافعیة التعلم بأنھا 
 ھذه الدراسة بالدرجة الكلیة التي التعلیمي وتوجھھ وتبقي علیھ حتى یتحقق التعلم، وتتحدد في

  .یحصل علیھا الطالب على مقیاس دافعیة التعلم المستخدم في الدراسة
   :حدود الدراسة

  : تتحدد الدراسة بالحدود اآلتیة

 على مستوى دافعیة أسس النظام السیاسي في اإلسالم  أثر تدریس مقرر: الحد الموضوعي
  .التعلم لدى الطالب

 محافظة الرسبجامعة القصیم  العلوم واآلداب كلیة: الحد المكاني.  

 شعبتین من طالب جامعة القصیم الذین یدرسون مقرر أسس النظام السیاسي : الحد البشري
  ). سلم١٠٤(في اإلسالم 

 ھـ١٤٣٨ / ١٤٣٧الفصل الثاني للعام الجامعي : الحد الزماني .  
  : الدراسات السابقة

از العالقة بین ظاھرة االغتراب الوظیفي ھدفت الدراسة إبر): ٢٠١٨(دراسة القرني  .١
والدافعیة لإلنجاز لدى قادة المدارس في محافظة بلقرن، ولتحقیق ھدف الدراسة تم استخدام 
المنھج الوصفي االرتباطي، وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة، وتطبیقھا على عینة تم 

ة بمحافظة بلقرن والبالغ اختیارھا بطریقة المسح الشامل من قادة المدارس الحكومی
من %) ٦١٫٤(معلم، بنسبة ) ١٦١(قائدًا، وقد بلغت عینة الدراسة النھائیة ) ٢٦٢(عددھم

أن مستوى االغتراب الوظیفي لدى : إجمالي المجتمع، وأسفرت الدراسة عن عدة نتائج أھمھا
الروح : ولقادة محافظة بلقرن جاء بدرجة متوسطة، حیث جاء في المرتبة األولى المجال األ

فقدان المعاییر والقیم : المعنویة والحافزیة بدرجة متوسطة، وفي المرتبة الثانیة المجال الثاني
غربة الذات المھنیة، وفي المرتبة الرابعة : التنظیمیة، وفي المرتبة الثالثة المجال الرابع

 قادة محافظة العزلة االجتماعیة بدرجة متوسطة، وتبین من النتائج على أن: المجال الثالث
بلقرن لدیھم مستوى عال من الدافعیة لإلنجاز، جاء في مقدمتھا اعتقادھم بأن العمل المھني 
ھو جزء من مسئولیتھم تجاه الوطن، یقومون بالعمل كما یملیھ علیھم واجبھم وضمیرھم، 

النتائج عن وجود عالقة  ویتطلعون إلى إنجاز األعمال بسرعة وجودة عالیة، وكشفت
 بین ظاھرة االغتراب الوظیفي  α≥٠٫٠٥ة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ارتباطی

وفي ضوء ھذه النتائج قدمت الدراسة  والدافعیة لإلنجاز لدى قادة المدارس بمحافظة بلقرن،
العمل على إزالة مسببات االغتراب الوظیفي لدى قادة : مجموعة من التوصیات أھمھا
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 الدفاعیة لإلنجاز لدیھم، من خالل العمل على ترك بعض المدارس نظرا لتأثیرھا على
الصالحیات لقادة المدارس وعدم إلزامھم بالرجوع في كافة األمور المدرسیة إلى مكاتب 

 .التعلیم
اإلداري وعالقتھ بدافعیة  التمكین ھدفت ھذه الدراسة تعرف واقع): ٢٠١٧(دراسة الزعیر  .٢

، )ھـ١٤٣٧/١٤٣٨(یة خالل الفصل الدراسي األوللقادة المدارس الثانویة السعود اإلنجاز
قائدا للمدرسة الثانویة، واستخدم الباحث المنھج الوصفي ) ٨٦(حیث كانت عینة الدراسة

وقد أوضحت نتائج الدراسة استجابات أفراد عینة الدراسة . التحلیلي و االستبانة لجمع البیانات
أن ُبعد المھارات القیادیة في " الثانویة مستوى التمكین اإلداري لقادة المدارس " على محور 

المرتبة األولى من حیث درجة التوفر بین أبعاد محور التمكین اإلداري لقادة المدارس 
) عالي(، ثم یلیھ ُبعد األھداف بدرجة )٤٫٢٩(وبمتوسط حسابي ) عالي جدا(الثانویة بدرجة

وبمتوسط ) عالي( بدرجة ، ثم یلیھ ُبعد التأثیر وحفز العاملین)٤٫٠٧(وبمتوسط حسابي 
، كما بینت )٣٫٩٩(وبمتوسط حسابي ) عالي(، ثم ُبعد االلتزام والقوة بدرجة )٤٫٠٣(حسابي 

الدراسة وجود عالقة طردیة بین التمكین اإلداري لدى قادة المدارس الثانویة والدافعیة 
ثانویة كلما زادت لالنجاز، بمعنى أنھ كلما زاد التمكین اإلداري لدى قادة وقائدات المدارس ال

ت الدراسة عدم وجود فروق ذات الدالة اإلحصائیة عند نوبی. درجة الدافعیة لالنجاز لدیھم
في استجابات أفراد عینة الدراسة تعزى إلى المتغیرات المستقلة ) ≥ α 0.01( مستوى الداللة

برة والدورات الدرجة العلمیة وطبیعة العمل في المیدان التربوي والجنس وسنوات الخ( التالیة
، كما بینت الدراسة أن الصالحیات الحدیثة لقادة المدارس قد ساھمت في )في القیادة التربویة

  . في بیئة العملاإلنجازتعزیز التمكین اإلداري لدیھم مما یساھم في زیادة دافعیة 
 بفاعلیة اإلنجازدراسة ھدفت محاولة التعرف على عالقة دافعیة ) ٢٠١٥(وأجرت الساكر .٣

ات األكادیمیة لدى تالمیذ الثالثة ثانوي ببلدیة المغیر والیة الوادي بالجزائر، وقد تم الذ
مقیاس دافعیة : االعتماد على المنھج الوصفي االرتباطي مستخدمین أداتین لجمع البیانات

م، وقد ٢٠٠٠ومقیاس فاعلیة الذات لنادیة سراج جان، م١٩٨٦ لمحمد جمیل منصوراإلنجاز
تلمیذ وتلمیذة یدرسون في السنة ) ٢٤(لى عینة عشوائیة طبقیة مكونة من أجریت الدراسة ع

ذكور، ) ٧٠(إناث، و) ٣٠٤(الثالثة ثانوي بفرعیھ األدبي والعلمي وقد تم اختیارھم من بین
وقد أسفرت الدراسة ، أدبي تم اختیارھم بالطریقة العشوائیة الطبقیة) ١٨٧(علمي، و) ٢١٧(و

 وفاعلیة الذات لدى اإلنجاز عالقة ذات داللة إحصائیة بین دافعیة توجد: على النتائج التالیة
تالمیذ الثالثة ثانوي بالمغیر والیة الوادي، ووجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین دافعیة 

ووجود عالقة بین دافعیة  ،)تخصص علمي(  وفاعلیة الذات لدى التلمیذات اإلناثاإلنجاز
، ووجود عالقة بین دافعیة )تخصص أدبي(میذ الذكور وفاعلیة الذات لدى التالاإلنجاز
 ).تخصص علمي( وفاعلیة الذات لدى التالمیذ الذكوراإلنجاز

دى الطالبات  ودافعیة التعلم لاإلبداعي مستوى التفكیر تعرف ھدفت): ٢٠١٤(دراسة خمیس  .٤
في، ، واستخدمت الدراسة المنھج الوص بابلجامعة بعض كلیات  فيوالعالقة بین المتغیرین

 ذات داللة معنویة بین عالقة وجود واعتمدت على االستبانة في جمع البیانات، وتوصلت إلى
  .طالبات عینة الدراسة ودافعیة التعلم لدى عینة الاإلبداعيالتفكیر 

 وموضع اإلنجازھدفت معرفة العالقة االرتباطیة بین دافعیة ) ٢٠١٢(سالم وآخرون دراسة  .٥
یل الدراسي لدى طالب مؤسسات التعلیم العالي بالسودان الضبط ومستوى الطموح والتحص

، وقد تكون المجتمع األصلي لھذه الدراسة من طالب وطالبات مؤسسات التعلیم العالي
 ذكرًا ١٠١طالبًا وطالبة منھم ) ٢٣٥(حكومیة وأھلیة بوالیة الخرطوم، وبلغ حجم العینة 
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 تم اختیارھم بطریقة العینة العشوائیة بالسنة الدراسیة الثالثة %) ٥٧( أنثى ١٣٤و )  %٤٣(
الطبقیة من مؤسسات التعلیم العالي السودانیة واستخدمت الباحثة لجمع المعلومات من أفراد 

، ومقیاس جیمس لموضع اإلنجازمقیاس جیسم ونیجارد لدافعیة  العینة في ھذه الدراسة
ات أعمال السنة ومقیاس كامیلیا عبد الفتاح لمستوى الطموح فضًال عن درج، الضبط

وجود عالقة : وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة، واالمتحانات النھائیة لكل عام دراسي
بین  ووجود عالقة ارتباطیة طردیة،  وموضع الضبطاإلنجازارتباطیة عكسیة بین دافعیة 

 والتحصیل اإلنجازوعدم و جود عالقة بین دافعیة ،  ومستوى الطموحاإلنجازدافعیة 
 وموضع الضبط على اإلنجازووجود تفاعل دال إحصائیًا بین مستویات الدافعیة  ي،الدراس

  . التحصیل الدراسي
 لطالبات كلیة التربیة الریاضیة اإلرشادیةتحدید الحاجات ھدفت ): ٢٠١٢(دراسة الشاوي  .٦

للبنات، ومعرفة مستوى دافع االنجاز الدراسي للطالبات ومعرفة العالقة بین الحاجات 
متھ لطبیعة خدمت الباحثة المنھج الوصفي لمالء ودافع االنجاز الدراسي، واستیةاإلرشاد
 طالبة من طالبات كلیة التربیة الریاضیة للبنات ١٨٠( عینة البحث فقد تضمنت أما. المشكلة

 اإلحصائیةوبعد ذلك تم استخراج النتائج باستخدام الوسائل ) ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨للعام الدراسي 
 –دراسیة  (اإلرشادیةأن مستوى الحاجات : تنتجت الباحثة استنتاجات منھاالمناسبة وعلیھ اس

مرتفع لدى طالبات كلیة التربیة )  الفراغوأوقاتصحیة -  اقتصادیة– اجتماعیة –نفسیة 
الریاضیة للبنات، أن مستوى دافع االنجاز الدراسي لدى الطالبات عالي، ھناك عالقة ارتباط 

  . االنجاز الدراسي ودافعاإلرشادیةبین الحاجات 
أثر التدریب على استراتیجیة حل المشكلة المستند إلى ھدفت تعرف ): ٢٠٠٧(دراسة طنوس  .٧

 السلوكیة في تنمیة دافعیة التعلم، واستخدمت الدراسة المنھج التجریبي، –السمات االنفعالیة 
 منخفضة سلوكیة –طالبا وطالبة یمتلكون سمات انفعالیة ) ٤٨( من وتكونت عینة الدراسة

تم حیث ) BERS-2( السلوكیة –كما أشارت درجاتھم على مقیاس تقدیر السمات االنفعالیة 
طالبا وطالبة، واألخرى ضابطة ) ٢٤(ة مكونة من یتقسیمھم عشوائیا إلى مجموعتین تجریب

، بعد التأكد من تكافؤ المجموعتین التجریبیة والضابطة على طالبا وطالبة) ٢٤(مكونة من 
المقیاس األول ھو : تم استخدام مقیاسین في ھذه الدراسةالقبلي لدافعیة التعلم، كما االختبار 

 لتحدید مستوى دافعیة التعلم لكلتا المجموعتین الصورة المعربة من مقیاس دافعیة التعلم،
 أما المقیاس الثاني فھو مقیاس تقدیر السمات .التجریبیة والضابطة قبل تطبیق البرنامج وبعده

 بعد تعریبھ وتقنینھ إلى الصورة األردنیة واستخراج )BERS-2(السلوكیة –لیة االنفعا
دالالت الصدق والثبات لھ، لتحدید الطلبة ذوي السمات االنفعالیة والسلوكیة المنخفضة، كما 

 –تم تصمیم برنامج تدریبي مبني في ضوء األبعاد الستة لمقیاس تقدیر السمات االنفعالیة 
 أفراد المجموعة التجریبیة التدریب على ھذه األبعاد باستخدام حیث تلقى، السلوكیة

جلسة تدریبیة مدة كل ) ١٣(استراتیجیتي العصف الذھني وتحلیل الوسائل والغایات بواقع 
 أظھرت نتائج ، ودقیقة على مدار أربعة أسابیع بواقع ثالثة لقاءات لكل أسبوع) ٥٠(منھا 

 على االختبار )MANOVA( التباین المتعدد وتحلیل ANOVA)(تحلیل التباین الثنائي
لمقیاس الكلي لدافعیة التعلم وجود أثر للبرنامج التدریبي في تنمیة دافعیة التعلم لدى لالبعدي 

أما فیما یتعلق باألبعاد الفرعیة الستة لمقیاس  عینة الدراسة لصالح المجموعة التجریبیة،
 ≤ α( عند مستوى الداللة إحصائیةات داللة دافعیة التعلم فقد أظھرت النتائج وجود فروق ذ

لصالح ) بعد الطاعة(بین الذكور واإلناث على البعد الخامس لمقیاس دافعیة التعلم ) ٠٫٠٥
 ≤ α( عند مستوى الداللة إحصائیةاإلناث، كما أظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

لصالح ) بعد االجتماعیة (لتعلمبین الذكور واإلناث على البعد الثالث لمقیاس دافعیة ا) ٠٫٠٥
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 ≤ α( عند مستوى الداللة إحصائیةفي حین لم تظھر النتائج وجود فروق ذات داللة الذكور، 
المیل، والدفء، والكفاءة، ( بین الذكور واإلناث على األبعاد الفرعیة األخرى )٠٫٠٥

 ذات داللة  كما أشارت نتائج الدراسة وجود فروقلمقیاس دافعیة التعلم،) والمسؤولیة
لتفاعل الجنس والمجموعة على االختبار البعدي  )٠٫٠٥ ≤ α(  عند مستوى الداللةإحصائیة

، كما رلصالح الذكو) االجتماعیةبعد (بعد الثالث لمقیاس دافعیة التعلم على اللدافعیة التعلم 
 لتفاعل) ٠٫٠٥ ≤ α( عند مستوى الداللة إحصائیةأظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

بعد الالجنس والمجموعة على االختبار البعدي لدافعیة التعلم بین الذكور واإلناث على 
  .ولصالح اإلناث) بعد الطاعة(الخامس لمقیاس دافعیة التعلم 

دراسة ھدفت إلى استقصاء فاعلیة برنامج تدریبي مبني على ) ٢٠٠٦(وأجرى شحروري  .٨
ة في إثارة الدافعیة للتعلم الموجھ ذاتیا لدى المھارات المعرفیة وما وراء المعرفیة واالنفعالی

طالبًا وطالبة، تم تقسیمھم ) ٨٠(تكونت عینة الدراسة من . طلبة المرحلة الثانویة في األردن
اإلدارة ، العلمي(تجریبیة وضابطة یتوزعون في فرعین دراسیین : عشوائیا إلى مجموعتین

 واستخدم الباحث في الدراسة مقیاس )ممتاز، جید جدا، جید(، ومعدل دراسي )المعلوماتیة
الفاعلیة : الدافعیة األكادیمیة للتعلم الموجھ ذاتیا والذي یتكون من ثالثة أبعاد رئیسیة ھي

وقد قام الباحث بتطبیق . األكادیمیة واستخدام استراتیجیات التعلم واالستمرار في الدافعیة
امج التدریبي على أفراد المجموعة القیاس القبلي على جمیع أفراد الدراسة، كما طبق البرن

التجریبیة فقط، وبعد االنتھاء من تطبیق البرنامج طّبق القیاس البعدي على جمیع أفراد 
وقد أظھرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات . الدراسة مّرة أخرى

ا أظھرت النتائج كم. المجموعتین التجریبیة والضابطة ولصالح أفراد المجموعة التجریبیة
 بین المتوسطات لمتغیرات الجنس والفرع والمعدل إحصائیةعدم وجود فروق ذات داللة 

الدراسي على بعد الفاعلیة األكادیمیة، مما یعني عدم فاعلیة البرنامج تبعا للمتغیرات على ھذا 
والمعدل وبّینت النتائج أیضا عدم وجود فروق دالة بین المتوسطات لمتغیرات الجنس . البعد

الدراسي، ووجود فروق ذات داللة بین متوسطات درجات الفرع العلمي واإلدارة المعلوماتیة 
 بین المتوسطات إحصائیةولصالح الفرع العلمي، وأیضا عدم وجود فروق ذات داللة 

   .لمتغیرات الجنس والفرع والمعدل الدراسي
 الرغبة المصرح بھا من دراسة ھدفت إلى الكشف عن العالقة بین) ٢٠٠٥(وأجرت خویلد .٩

طرف التالمیذ على بطاقة الرغبات ودافعیتھم لإلنجاز في التخصص الذي یزاولون دراستھم 
وذلك من خالل الحصر الشامل لتالمیذ سنة ، بھ سواء توافق مع تلك الرغبة أو لم یتوافق

ت االستعانة تلمیذًا وتلمیذة، ھذا وقد تم) ٢٠٧٩(األولى ثانوي بمدینة ورقلة وقد بلغ العدد 
 التخصص الدراسي، واعتمدت الباحثة في عملیة جمع –الجنس: بالمتغیرات الوسطیة التالیة

المعلومات على اختبار الدافعیة لإلنجاز الذي ألفھ ھیرمانز، وقد تم التوصل إلى النتائج 
ین وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین التالمیذ الموجھین برغبة والتالمیذ الموجھ: التالیة

بغیر رغبة في دافعیتھم لإلنجاز لصالح التالمیذ الموجھین برغبة، ووجود فروق بین الذكور 
صالح الذكور لالموجھین برغبة والذكور الموجھین بغیر رغبة في دافعیتھم لإلنجاز 

الموجھین برغبة، ووجود فروق بین اإلناث الموجھات برغبة واإلناث الموجھات بغیر رغبة 
نجاز لصالح اإلناث الموجھات برغبة، ووجود فروق بین الذكور الموجھین في دافعیتھم لإل

برغبة اإلناث الموجھات برغبة في دافعیتھم لإلنجاز لصالح اإلناث الموجھات برغبة، 
ووجود فروق بین الذكور الموجھین بغیر رغبة واإلناث الموجھات بغیر رغبة في دافعیتھم 

   رغبة،لإلنجاز لصالح اإلناث الموجھات بغیر
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دراسة ھدفت إلى استقصاء فاعلیة برنامج إرشاد نفسي جمعي ) ٢٠٠٥(وأجرى الطراونھ  .١٠
 والمعدل اإلنجاز انفعالي معرفي في تحسین فاعلیة الذات المدركة ودافعیة –عقالني 

) ٢٤(وتكونت عینة الدراسة من . التراكمي لدى طلبة جامعة مؤتة ذوي التحصیل المتدني
طالبًا وطالبة، ) ١٢( عشوائیا إلى مجموعتین ضابطة بلغ عددھاطالبا وطالبة، وّزعت

واستخدم تحلیل التباین المشترك ومقارنة . طالبًا وطالبة) ١٢(وتجریبیة بلغ عدد أفرادھا 
الفروق في المتوسطات ألفراد المجموعتین التجریبیة والضابطة على متغیرات الدراسة 

وأشارت .  والمعدل التراكمياإلنجازكة، ودافعیة فاعلیة الذات المدر: التابعة الثالثة وھي
 اإلنجازنتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائیا في فاعلیة الذات المدركة ودافعیة 

  . والمعدالت التراكمیة بین المجموعة التجریبیة والضابطة
 تعلمي في –دراسة ھدفت إلى استقصاء فاعلیة برنامج تعلیمي ) ٢٠٠٥(كما أجرى صبري  .١١

 لدى طالب الصف السادس في مدارس اإلنجازتعلیم التفاؤل وتنمیة الدافعیة المعرفیة ودافعیة 
وقد تم اختیار . منطقتي شمال عمان وجنوب عمان التابعة لوكالة الغوث الدولیة في األردن

عینة عشوائیة من طلبة الصف السادس في كال المنطقتین، حیث بلغ عدد أفراد الدراسة 
 وطالبة، تم تقسیمھم عشوائیا إلى مجموعتین إحداھما تجریبیة واألخرى طالبًا) ١٦٠(

واستخدم الباحث في الدراسة استبانة نمط العزو لدى األطفال واختبار الدافعیة . ضابطة
، وقد أظھرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة اإلنجازالمعرفیة واختبار دافعیة 

 التعلمي ومتوسط أداء –ن تعرضوا للبرنامج التعلیمي  بین متوسط أداء الطلبة الذیإحصائیة
كما كشفت . الطلبة الذین لم یتعرضوا لھ، على كل من المقاییس الثالثة المستخدمة بالدراسة

النتائج أیضا عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط أداء الذكور ومتوسط أداء 
ط العزو لدى األطفال واختبار دافعیة اإلناث من طلبة الصف السادس على استبانة نم

 بین الذكور واإلناث على اختبار الدافعیة إحصائیة، بینما ظھرت فروق ذات داللة اإلنجاز
 للتفاعل بین إحصائیةالمعرفیة لصالح اإلناث، كما أظھرت النتائج عدم وجود أثر ذي داللة 

 ووجود أثر اإلنجازر دافعیة الجنس والمجموعة على استبانة نمط العزو لدى األطفال واختبا
  . لھذا التفاعل على اختبار الدافعیة المعرفیة

دراسة ھدفت إلى الكشف عن أثر برنامج تدریبي للمھارات فوق ) ٢٠٠٤(كما أجرى بقیعي  .١٢
طالبًا من طالب ) ٧٢(وقد تكونت عینة الدراسة من. المعرفیة في التحصیل والدافعیة للتعلم

رسة ذكور اربد اإلعدادیة الخامسة وھي إحدى مدارس وكالة الصف العاشر األساسي في مد
وقد تم اختیار شعبة من ھذا الصف عشوائیا لتكون المجموعة الضابطة مؤلفة . الغوث الدولیة

) ٣٦(طالبًا، واستخدمت شعبة أخرى من الصف ذاتھ مجموعة تجریبیة مكونة من ) ٣٦(من 
ة للتعلم قبل تعرض المجموعة التجریبیة وطبق الباحث اختباري التحصیل والدافعی. طالبا

التخطیط والمراقبة (للبرنامج التدریبي الذي صمم لتعلیم مھارات التفكیر فوق المعرفي
) ١٨(ثم تعرض أفراد المجموعة التجریبیة إلى التدریب على ھذه المھارات بواقع ). والتقویم

الختبار القبلي في التحصیل أظھرت نتائج الدراسة تكافؤ المجموعتین على ا. جلسة تدریبیة
وتحلیل التباین المصاحب على االختبار البعدي عن ) ت(والدافعیة للتعلم، بینما كشف اختبار 

وجود اثر للبرنامج التدریبي في التحصیل والدافعیة للتعلم لدى عینة الدراسة لصالح 
  . المجموعة التجریبیة

 ھدفت تحدید تأثیرات الدافعیة دراسة) Meyer & Kaplan ،2004(أجرى مایر وكابلن و .١٣
وقد تألفت عینة الدراسة من عینتین فرعیتین . على انتقال أثر استراتیجیات حل المشكالت

) ٣٠(سنة و) ٧٫٥( طالبا بمتوسط عمر)٣٠(تجریبیتین، تألفت العینة الفرعیة األولى من 
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 أما التجربة، شاركوا في  من مدرسة ابتدائیة في إسرائیل،سنة) ١١٫٥(طالبا بمتوسط عمر
إستراتیجیة حل المشكالت التي تم اختیارھا لھذه التجربة فھي مھمة بیاجیھ لتولید جمیع 
الثنائیات المحتملة لمجموعة من العناصر، وقد اشتمل ھذا اإلجراء على مرحلتین یشارك 

ل فیھما الطالب بشكل فردي وتمثل المرحلة األولى التعلم، أما المرحلة الثانیة فكانت انتقا
التعلم، وقد تم توزیع المشاركین بشكل عشوائي على ثالث مجموعات تشمل مجموعة إتقان 

–Performance(، وأسلوب تحقیق أو إنجاز األھداف)Mastery Goals (األھداف
Approach Goals( ،أن أفراد إلى وقد أشارت نتائج ھذه التجربة .  مجموعة الضبطوأخیرا

تعون بالمعدل األعلى النتقال التعلم في كلتا الفئتین مجموعة إتقان األھداف كانوا یتم
سنة، كانوا أكثر میال نحو نقل ) ١١٫٥(طالب ذوي متوسط العمرالالعمریتین، كما أن 

سنة، كما تشیر نتائج ھذه ) ٧٫٥(اإلستراتیجیة من طالب المرحلة الثانیة ذوي متوسط العمر
ف ومجموعة الضبط إثناء إجابتھم على أن المشاركین في مجموعة إنجاز األھداإلى التجربة 

االستبانة الذاتیة الخاصة باتجاھات الدافعیة كانوا اقل میال إلى نقل إستراتیجیة حل المشكلة 
 من طالبًا) ٣٠(أما التجربة الثانیة فقد تألفت من . من المشاركین في مجموعة إتقان األھداف

 من الصف السادس االبتدائي طالبًا) ٣٠(سنة و) ٧٫٥( بمتوسط عمرصف الثاني االبتدائيال
سنة، أما اإلجراء المتبع في ھذه التجربة فقد كان مماثال للتجربة ) ١١٫٥(بمتوسط عمر

نھ تم الطلب من المشاركین تعلم إستراتیجیة حل المشكلة دون التركیز على أاألولى باستثناء 
ة إتقان أھداف التعلم كانوا وأشارت نتائج ھذه التجربة إلى أن المشاركین في مجموع. الدافعیة

كثر میال نحو نقل إستراتیجیة حل المشكلة من أولئك الذین في مجموعة إنجاز األھداف، أ
وكان الطالب األكبر سنا یمتلكون احتمالیة كلیة أعلى لنقل إستراتیجیة حل المشكلة، وفیما 

إنجاز ن أھداف عالیة ویتعلق بالدافعیة األولیة تجاه المھمة فقد تمثلت ھذه الدوافع في إتقا
  . أھداف متدنیة

دراسة لمعرفة العالقة بین سمات الشخصیة ) Lizzette, 2004(كما أجرت لیزیتي  .١٤
طالبا جامعیا في مستوى ) ٩١( وقد تألفت عینة الدراسة من .والدافعیة لدى المدرب الناجح

 االجتماع لمدة مدربا وطلب من المشاركین) ٩١(السنة األولى وتم إشراكھم في ثنائیات مع 
نصف ساعة أسبوعیا وعلى امتداد فترة أربعة أسابیع متتالیة، وقد تم جمع مقاییس التقاریر 

وباستخدام تحلیالت . الذاتیة من المدربین والطالب قبل بدء جلسات التدریب وبعد إكمالھا
ا یحملون االرتباط وتحلیالت االنحدار فقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن األفراد الذین كانو

 دافعیة نحو تدریب أكثرنھم بأكثر اھتماما بأھداف التعلم أشاروا أدافعیة داخلیة أعلى و
كثر انبساطا وجاذبیة أن الذین كانوا یسباب تتصل بالرضا الداخلي، كما أن المدرباآلخرین أل

 أیضائج تقدم النتاوكثر دافعیة نحو القیام بالتدریب لغایات مساعدة اآلخرین، أمن زمالئھم ھم 
دعما للرأي القائل بأن سمات الشخصیة والدافعیة الخاصة بالمدرب تؤثر على نوع التدریب 

  . المقدم
دور سمات : دراسة بعنوان العملیات الدافعیة واألداء )Haven, 2003( ھافن ىأجرو .١٥

الشخصیة الكلیة والظاھریة، وقد اھتمت ھذه الدراسة بثالث قضایا تتمثل بمعرفة تأثیر 
ر الحي والعصابیة على العملیات الدافعیة واألداء، ومعرفة الصدق المرتبط بالمعاییر الضمی

 بالدافعیة واألداء، ئللضمیر الحي والعصابیة كعوامل تنب) Facet(للمقاییس الظاھریة 
 تحدید فیما إذا كان الضمیر الحي والعصابیة ومظاھرھا تؤثر على التغییرات في وأخیرًا

طالبا جامعیا من قسم علم النفس ) ٢٢٠(وقد تألفت عینة الدراسة من . لألداءالعملیات الدافعیة 
واستخدم الباحث في الدراسة استبانة خاصة بالشخصیة وكذلك . )Florida( والیة فلوریدافي

 للقدرة المعرفیة كما تم استخدام نمذجة المعادالت البنائیة في اختبار جمیع الفرضیات، ًااختبار
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أن الضمیر الحي والعصابیة كانا یتنبئان بعملیات الدافعیة بل إلى دراسة وأشارت نتائج ال
ویقفان وراء التباین الفرید في األداء، حیث أن الضمیر الحي كان لھ تأثیر أقوى من 

 اإلنجازالعصابیة، كما قدمت النتائج أدلة تدعم فائدة استخدام مظاھر الشخصیة كالسعي نحو 
نبؤ بالدافعیة واألداء بالمقارنة مع المقاییس الكلیة أو العامة، المقدرة والقلق كعوامل للتو
خیرا فقد كانت البنى المرتبطة بالضمیر الحي ولیست المرتبطة بالعصابیة تتنبأ بالمعتقدات أو

  . الخاصة للفعالیة الذاتیة
.  أثر استخدام أسلوب التغییر المفاھیمي على الدافعیةھدفت تعرف) ٢٠٠٠، رداد (دراسة .١٦

طالبًا وطالبة وأشارت نتائجھا ) ١٤٤ (مت ھذه الدراسة بتطبیق أدوات على عینة مقدارھاوقا
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة حیث 

   .كانت ھذه الفروق بین الدافعیة وطریقة التعلیم باستخدام أسلوب التغییر المفاھیمي
 استقصاء أثر استخدام طریقة الخرائط المخروطیة على تھدف )٢٠٠٣، المصري (دراسة .١٧

وتوصلت ھذه الدراسة إلى وجود  .طالبًا وطالبة) ١٣٥ (الدافعیة والتي كانت عینة البحث
 والتي تبین فیھا أن ھناك عالقة بین التجریبیةفروق ذات داللة إحصائیة لصالح المجوعة 
  . الدافعیة ومتغیرات أخرى منھا طریقة التدریس

  :التعلیق على الدراسات السابقة
یتضح من العرض السابق تنوع الدراسات التي تناولت بعض أنواع الدافعیة خاصة دافعیة 
اإلنجاز، سواء من حیث واقعھا أو عالقتھا ببعض المتغیرات أو العوامل المؤثرة فیھا، كما یتبین أن 

وما یترتب علیھا من آثار إیجابیة على معظم ھذه الدراسات أكدت أھمیة الدافعیة بمختلف أنواعھا 
مختلف المستویات مما یتطلب ضرورة العمل على تنمیتھا، ولذا تعد ھذه الدراسة امتدادًا لھذه 
الدراسات السابقة من حیث تناولھا موضوع الدافعیة وسعیھا لتنمیتھ من جھة بینما تتمیز عنھا في 

 مجتمعھا وعینتھا، وكذلك تمیزھا في متغیرھا تركیزھا على دافعیة التعلم باإلضافة لتمیزھا في
المستقل المتمثل في تدریس أسس النظام السیاسي في اإلسالم، واستفادت الدراسة الحالیة من 
الدراسات السابقة في عرض اإلطار النظري وبعض اإلجراءات المنھجیة باإلضافة الستفادتھا في 

  .إعداد مقیاس الدافعیة
  :اإلطار النظري

  :دافعیةمفھوم ال
سلك             ) ٢٠٠٥(یعرف قطامي    تثارتھ، لی ى اس رد تعمل عل دى الف ة ل ة كامن ا طاق الدافعیة بأنھ

ة             ي عملی ھ ف سلوكًا معینًا في العالم الخارجي، ویتم ذلك عن طریق اختیار االستجابة المفیدة وظیفیًا ل
ن             ا م ى غیرھ ان األسبقیة عل ي مك تجابة ف ذه االس ة، ووضع ھ ھ الخارجی ع بیئت ھ م تجابات تكّیف  االس

  .ما یترتب علیھ إشباع حاجة معینةالمحتملة م
ا  الدافعیة) ١٥،  ٢٠١٢(ویعرف قدوري  رد وتوجھ         :" بأنھ ة مرتبطة بمشاعر الف ة داخلی حال

ھ           ؤمن ب ذي ی وق ال ن التف نشاطھ نحو التخطیط للعمل، وتنفیذ ھذا التخطیط بما یحقق مستوى محدد م
  ". ویعتقد بھ

ا  ا زكری ا) ٢٢، ٢٠١٢(وعرفھ ي   :"بأنھ سعي إل ستمرة لل ة الم ال الرغب از أعم اح وإنج النج
اءة وبأق  ات بكف ى العقب ب عل عبة والتغل ن لص در ممك ت ق د و الوق ن الجھ س  م ضل م ن ىتووبأف  م

  . األداء
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  :مفھوم دافعیة التعلم
و المشاركة في بأنھا رغبة المتعلمین للعمل أ: دافعیة التعلم) Turner, 2003(یعرف تیرنر 

  .التعلم المستمر وتحمل مسؤولیة تطورھم الخاص
أن الدافعیة للتعلم تتضمن في معناھا العمل على ) Woolfolk,1990(بینما یرى ولفولك 

  .تحقیق أھداف التعلم، كما تھدف إلى الفھم والتحسن في مجال الخبرة
تجسد بوجود رغبة ومیل داخلي دافعیة التعلم ھي حالة متمیزة من الدافعیة العامة ت" كما أن 

عند المتعلم لبلوغ أھداف التعلم، والتحسن في مجال الخبرة عن طریق بذلھ مجھودات وعملیات 
عقلیة موجھة ألداء نشاطات أكادیمیة ھادفة واالستمرار في تلك النشاطات حتى تتحقق بحیث یؤدي 

  ).٢٠٠٧طنوس، "(إشباعھا إلى مكافأة ورضى ذاتي
  :أھمیة الدافعیة

تنبع أھمیة الدافعیة من كونھا من الوجھة التربویة ھدفًا تربویًا في حد ذاتھا، فاستثارة دافعیة 
الطلبة وتوجیھھا، وتولید اھتمامات معینة لدیھم تجعلھم یقبلون على ممارسة نشاطات معرفیة 

 وفي حیاتھم المستقبلیة، وتعتبر من األھداف المدرسيوعاطفیة وحركیة خارج نطاق العمل 
كما تعتبر وسیلة یمكن استخدامھا في سبیل انجاز . التربویة الھامة التي ینشدھا أي نظام تربوي

األھداف التعلیمیة على نحو فّعال، وذلك من خالل اعتبارھا أحد العوامل المحددة لقدرات الطالب 
ى، على التحصیل، الرتباطھا بمیول الطالب فھي توجھ انتباھھ إلى بعض النشاطات دون األخر

وھي على عالقة بحاجاتھ، فتجعل من بعض المثیرات معززات تؤثر في سلوكھ وتحثھ على 
  ).٢٠٠٥الزعبي، (المثابرة والعمل بشكل نشط وفّعال 

ویتفق علماء النفس على أھمیة دور الدافعیة في تحریك وتوجیھ السلوك اإلنساني بصفة 
 والتخیل هعلى عملیات اإلدراك واالنتبا بصفة خاصة، فتؤثر الدوافع اإلنجازعامة، وفي التعلم و

  ).١٩٩٦الزیات، ( وتؤثر فیھ وتتأثر بھ اإلنجازوالتذكر والتفكیر، فھي بدورھا ترتبط بالتعلم و
كما تبرز أھمیة الدافعیة من خالل تأثیرھا على تعلم وسلوك الطلبة؛ حیث أنھ لیس ھناك 

لعدید من علماء النفس والتربویین أن تعلم دون دافع؛ فالھدف من التعلم یشكل دافعًا، ویرى ا
األسباب الرئیسیة في وجود الفروق الفردیة في التحصیل بین المتعلمین تعود إلى تباین مستوى 

كما أن ھناك ارتباطًا وثیقًا بین السلوك والدوافع؛ فوراء السلوك ). ٢٠٠٥قطامي، (الدافعیة لدیھم 
لسلوك في ظروف معینة وتعمل على استمراره تكمن مجموعة من الدوافع التي تستثیر بدورھا ا

  ). ٢٠٠٣عبد اهللا ،( التوازن حتى ینتھي إلى غایة معینة ھي اإلشباع وإعادة
وتؤدي الدافعیة دورًا مھمًا في رفع مستوى أداء الفرد وإنتاجیتھ في مختلف المجاالت 

 في أي اإلنجازعیة حیث یرى أن مستوى داف" ماكلیالند"واألنشطة التي یواجھھا، وھذا ما أكده 
 ھو حصیلة الطریقة التي ینشأ بھا الطالب في ھذا المجتمع وھكذا تتجلي أھمیة دافعیة مجتمع
 لیس فقط بالنسبة للفرد وتحصیلھ الدراسي، وإنما أیضًا بالنسبة للمجتمع الذي یعیش فیھ اإلنجاز

  ).٢٦، ٢٠١٥الساكر، (فردال
ة اإلنسان على إنجاز عمل ما وربما كانت ما أن الدافعیة تؤدي الدور األھم في مثابر

ان، وأن الدافعیة المثابرة من أفضل المقاییس المستخدمة في تقدیر مستوى الدافعیة عند ھذا اإلنس
د ال تكن السبب سلوك، فالدافعیة ھي التي تحث اإلنسان على القیام بسلوك معین، مع أنھا قتستثیر ال

لتحقیق  )االستثارة( توى من الدافعیةنفس أن أفضل مسد بین علماء اللوك، وقفي حدوث ذلك الس
یة یؤدي إلى توى المنخفض من الدافعائج ایجابیة ھو المستوى المتوسط ویحدث ذلك ألن المسنت
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توتر، والدافعیة تؤثر في نوعیة التوقعات التي یحملھا الناس تبعًا ألفعالھم ارتفاع القلق وال
افعیة تؤثر ستویات الطموح التي یتمیز بھا كل واحد منھم، والدونشاطاتھم، وبالتالي فإنھا تؤثر في م

تھا، وتدل على الطریقة ب االھتمام بھا لمعالجیجلوك نحو المعلومات المھــمة التي في توجیھ الس
  ).٦٤، ٢٠١٤الرمیساء البار، (لفعل ذلك  المناسبة

  ):٢٠٠٧وس، طن(كما أن تأثیر الدافعیة على التعلم وسلوك الطالب یتمثل بما یلي 
توجھ السلوك نحو ھدف معین، فاألفراد یضعون أھدافا ثم یقومون بتوجیھ سلوكیاتھم نحو تلك  .١

األھداف، وتحدد الدافعیة نوعیة تلك األھداف التي یسعى الطلبة إلیھا؛ وھكذا فھي تؤثر على 
  .األھداف التي یختارھا الطالب

الھدف؛ حیث تزید الدافعیة من كمیة الجھد تحدد الجھد والطاقة التي یبذلھا المتعلمون لتحقیق  .٢
والطاقة التي یبذلھا الطالب في أي مھمة، وتحدد أیضا المدى الذي یتابع بھ الطالب المھمة 

  .بحماس وإخالص من جھة أو بضعف وعدم مباالة من جھة أخرى
تشجع المثابرة على النشاط؛ فالدافعیة تحدد الدرجة التي یستھل بھا الطالب نشاطاتھم  .٣

استقاللیة ویثابرون من أجل تتمة تلك النشاطات، فھم یبدءون بالمھمة ویثابرون على ب
  . إنجازھا وإتمامھا حتى وإن قاطعھم أحد أثناء أداء تلك المھمة أو شعروا باإلحباط

تشجع على معالجة المعلومات بشكل یحقق الھدف؛ ذلك أن الطالب المحفزین بالدافعیة  .٤
اه ضروري من أجل تسھیل دخول المعلومات إلى الذاكرة العاملة ینتبھون أكثر، وھذا االنتب

والذاكرة طویلة المدى في دماغ اإلنسان، فعندما یستفسر الطالب المحفزون بالدافعیة عن 
مھنة معینة فإنھم یمیلون إلى فھم المادة بشكل جید بدال من محاولة استظھارھا بدون فھم، 

 أجل توضیح شئ معین أو من أجل ممارسة أكثر وتكون تلك األسئلة أو االستفسارات من
  .للمھمة

لھا وظیفة تعزیزیة؛ حیث تحدد الدافعیة ماھیة األشیاء التي تعزز الطالب، وذلك من وجھة  .٥
نظر السلوكیین؛ فكلما كان الطالب محفزین أكثر لتحقیق النجاح الدراسي كلما كانوا أكثر 

، )٥٠(جین فیما إذا حصلوا على عالمة ، وسیكونون منزع)٩٠(فخرًا بحصولھم على عالمة 
  ).٨٠(أو حتى عالمة

تحسین األداء، إذ تؤدي الدافعیة إلى تحسین األداء وذلك بسبب العوامل السابقة، وھنا نستطیع  .٦
  .القول إنھ كلما زادت الدافعیة عند الطالب زاد تحصیل الطالب الدراسي

  :العوامل المؤثرة في دافعیة التعلم
عوامل المؤثرة في دافعیة التعلم لدى طلبة المرحلة األساسیة على یمكن عرض أبرز ال

  ):٢٠٠٠أحمد، (النحو اآلتي 
ي توضیح     : العوامل المرتبطة بالمعلم والبیئة الصفیة   .١ اراتھم ف ین ومھ وھي تتمثل في قدرة المعلم

احترام  ة ب ع الطلب ین م ل المعلم از وتعام دیر واالمتی ھادات التق اء ش ي إعط دروس وف وفیر ال  وت
رة      ن اآلراء وكث ر ع صة والتعبی ي إدارة الح شاركة ف ل الم ن أج ة م ًا للطلب ین فرص المعلم
شجیع                  ستخدمھا المعلمون وت ي ی ة الت وع الوسائل التعلیمی ا المعلمون وتن ي یطلبھ االمتحانات الت
رات         ین الخب ط المعلم ین ورب ل المعلم ن قب أسالیب البحث العلمي في المدرسة وتشجیع اإلبداع م

  . بالخبرات السابقةالجدیدة
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كما أن البیئة التنظیمیة التي تقدم فرصًا كافیة لألفراد لوضع األھداف الممكنة التحقیق 
ةالمثیر للتحدي، وتقدم سلوكًا إداریًا مساندًا تكون مھمة جدًا في استثارة وتنمیة الدافعیة 

اس الدافعیة لإلنجاز بأن عملیة قی إلى القول" ماكلیالند"، ویذھب )٦٦، ٢٠١٠وسطاني، (لإلنجاز
، وإلى أن الناس یظھرون اإلنجازتقوم على أساس طریقة تحدي األفراد واستشارتھم لحثھم على 

 عندما یعاملون بطریقة غیر عادیة أو عندما یكونا اإلنجازخاصیة الدافعیة العالیة والنشطة إلى 
تى یعوضوا الوضع ضحایا للتعصب االجتماعي حیث أنھم في تلك الحالة یلجئون لإلنجاز، ح

على المستوى " ماكلیالند"الدوني الذي فرض علیھم، وتعتمد االستجابة لمثل ھذا التحدي كما یرى 
فإذا كانت الدافعیة عالیة تكون االستجابة قویة، أما إذا كانت   عند الجماعةاإلنجازاألول لدافعیة 

االنسحاب والتراجع، وتبعًا لھذا الدافعیة منخفضة فتمیل استجابة الجماعة إلى أن تكون نوعًا من 
 في مستوى عالي، فإذا اإلنجازالفرض فإن درجة التحدي تحدد قوة االستجابة وذلك إذا ظلت دافعیة 

كان التحدي من البیئة معتدلة تكون االستجابة قویة جدًا بینما إذا كان التحدي البیئي كبیرًا جدًا أو 
لشيء وذلك على نحو ما ذھب إلیھ المؤرخ االنجلیزي صغیرًا جدًا فإن االستجابة تكون أقل بعض ا

 ).٧٤، ٢٠١٢قدوري، " (أرنولد توینبي"
أن درجة التحدي البیئي تعد عامًال أساسیًا للتأثیر في درجة ) ٣٠، ٢٠١٥( وتذكر الساكر

 التي یستشیرھا التحدي غیر أن فاعلیتھا تتأثر كثیر من المستویات األولیة لدافعیة اإلنجازدافعیة 
، إذ تستجیب بعض الجماعات في بلد ما أكثر قوة والبعض اآلخر أقل قوة لنفس التحدي إلنجازا

  .  عند كل جماعةاإلنجازفالفرق في االستجابة سبب المستوى األول لدافعیة 
اعي   .٢ یط االجتم رة والمح ة باألس ل المرتبط ة    : العوام ا ومتابع رة بأبنائھ ام األس ي اھتم ل ف وتتمث

ی   ة التعل ي     األھل لعملی ة الت ي المدرسة واألھمی ب ف اح الطال ات األھل بنج ي المدرسة وتوقع م ف
ب    ین الطال ة ب ات الودی ھ والعالق اء والدی ي إرض ب ف ة الطال یم ورغب ب للتعل ا أسرة الطال تولیھ

  .وإخوتھ ووالدیھ والجو األسري العام ألسرة الطالب
كبیر بقیم الوالدین التي ومن المعروف أن أسالیب تنشئة الطفل داخل األسرة تتأثر إلى حد 

تمارس تأثیر غیر مباشر على مستوى دافعیة " أي قیم الوالدین"تمثلھا أرآھم الدینیة، وبالتالي فإنھا 
 أن قیم اآلباء اإلنجازفي كتابھ مجتمع  ، ویذكر ماكلیالند)٧٥، ٢٠١٢قدوري، ( عند األبناءاإلنجاز

فاإلصالح ، لإلنجاز عنده بالتالي في الدافعیةالتي یمثلھا أدائھم الدیني تؤثر في تنشئة الطفل و
والتي زادت  البروستانتي ضد الكنیسة الكاثولیكیة سبب التغییر الذي حدث في أسالیب تربیة الطفل

من الدافعیة لإلنجاز وبالتالي إلى ظھور الثورة الصناعیة، أما في الدیانة الھندوسیة أو البوذیة ال 
ات الدنیویة ظالًال ووھمًا وبالتالي من اإلنجازطفال فتعالیمھا تعتبر تنتج دافعیة إنجاز عالیة لدى األ

المستویات العالیة من أداء أبنائھم امتیازًا أو یظھرون  المشكوك فیھ أن یعتبر الوالدان الھندوس
، ٢٠١٠وسطاني، (غبطة وسعادة إلنجازاتھم وبالتالي ینعكس سلبًا على مستویات الدافعیة لإلنجاز

٦٦( 
األسرة أشكاًال متباینة في الثقافات المختلفة، فقد تكون األشكال األسریة التي یكون وتتخذ  

فیھا أحد الوالدین غائبًا عن األسرة ویعیش االبن مع أحدھما أكثر األشكال األسریة تأثیرًا في 
" الندماكلی" ، وقد تأكد ھذا التفسیر في الدراسات العدیدة التي أجراھا )٣٠. ٢٠١٥الساكر، (اإلنجاز

في الوالیات المتحدة األمریكیة وفي العدید من بلدان العالم، حیث أن األبناء یكونون دائمًا ذوي 
دافعیة منخفضة لإلنجاز إذا ما تعرضت أسرھم إلى التفكك بسبب الطالق أو وفاة أحد الوالدین أو 

وضحت دراساتھ عكسیة، حیث أ" ماكلیالند"غیاب أحدھما، غیر أنھ باختالف جاءت نتائج دراسات 
عن المجتمع التركي أن أباء األسرة التركیة یتسمون بالتسلط والجمود في تنشئة أبنائھم، حیث ال 
تنمو لدى الطفل دافعیة عالیة لإلنجاز، ألن والده المتسلط یتسبب في جعلھ معتمد على نفسھ للغایة، 
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بینھما ال ینم مبكرًا جدًا  دام الفصلوینمي أبعاد الطفل في تركیة عن تأثیر والدیھ دافعیتھ لإلنجاز ما 
  ).٧٥، ٢٠١٢قدوري، (لدرجة تجعلھ یتمسك كثیرًا بأمھ 

دروس          : العوامل المرتبطة بالطالب نفسھ    .٣ م ال ى فھ ھ عل التفوق وقدرت ب ب ة الطال ي رغب وتظھر ف
را             ى الحوافز والمشجعات وأخی وشعوره بالنجاح الدائم في دروسھ وحالتھ النفسیة وحصولھ عل

  .سبة التقدیر الذي یحصل علیھ لقاء الجھد الذي بذلھمدى منا
:طرق تنمیة دافعیة التعلم  

تعلم            ة ال ة دافعی ارة وتنمی ة إث تشیر الدراسات واألبحاث في موضوع دافعیة التعلم إلى إمكانی
شیط       ى تن ل عل ف تعم ن مواق م م رض لھ ا یع رات، وم ن خب م م دم لھ ا یق الل م ن خ ة م دى الطلب ل

ذه الخبرات والمواقف وتسھم في توجیھ انتباھھم وتكثیف جھودھم نحو تحقیق    وتحریك تفاعلھم مع ھ   
  .ھدف التحصیل

  :أن تنمیة دافعیة التعلم تكون من خالل ما یلي) Ormrod ،1995(وتبّین اورمرود 
  .ربط المواضیع بحاجات الطالب الحالیة والمستقبلیة .١
  .التركیز على اھتمامات الطالب الحالیة .٢
  ).المعلمون نماذج في اھتمامھم بالمادة الدراسیة(المواضیع إظھار االھتمام ب .٣
إیصال االعتقاد للطالب أنھم یودون التعلم بحیث یصبحون مھتمین ومدفوعین داخلیا إلتقان  .٤

  .التعلم من خالل كالم المعلمین وأفعالھم
  .تركیز انتباه الطالب على األھداف التعلیمیة بدال من األھداف األدائیة .٥
  .ب على االستفادة من أخطائھم بشكل بناءتشجیع الطال .٦

إلى أن تنمیة دافعیة التعلم لدى الطلبة ) ١٩٩٧(ویشیر كل من البیلي وقاسم والصمادي 
  :تتمثل في أمرین أساسیین ھما

ویتمثل بالعوامل الذاتیة كالحاجات واالھتمامات : لدى الطلبة داخلیا أن یكون مصدر الدافعیة .١
  .وحب االستطالع واالستمتاع

ویتمثل بالرضى الذاتي عن تحقیق التحدیات والتحسن والنزعة : أن یكون نوع الھدف تعلیمي .٢
  .الختیار أھداف تمثل تحدیا معتدًال

للمعلم وغیره من العاملین في مجال التعلیم والمرتبطین بالعملیة  ومن الجدیر بالذكر أن
علم وفي رعایتھا واالستفادة منھا في التعلیمیة دور ھام في تحریك واستثارة دافعیة التعلم لدى المت

بعضًا من المسؤولیات والواجبات التي ) ٢٠٠١(ویوضح الشیباني . أعمالھم التعلیمیة والتربویة
  :على المعلم أن یكون ملمًا بھا حتى یتمكن من استثارة دافعیة طالبھ للتعلم، كما یلي
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سلیمة لمخت    .١ صحیحة وال اني ال ًا بالمع ون ملم م أن یك ى المعل سلوك،  عل ات ال ع ومحرك ف دواف ل
  .وبخصائصھا العامة وبأھمیتھا

  .أن یعرف كیف یثیر دافعیة طالبھ للتعلم وللقیام بالنشاط الذاتي الذي یحقق ھذا التعلم .٢
ھ،              -ج .٣ دى طالب ة ل ة والخارجی تعلم الداخلی ع ال ن دواف د م ع واح ن داف  أن یعمل على إثارة أكثر م

  .ویة دافعیة التعلملتتكاتف ھذه الدوافع فیما بینھا في تق
ن             -د .٤ د م وم بالعدی ھ أن یق تعلم علی ھ لل ع طالب ك دواف ارة وتحری ي اإلث م ف نجح المعل ى ی  وحت

الي   و الت ى النح راءات عل وات واإلج ات    : الخط ا لمعطی ھ وفق دا لدروس ضر جی ط ویح أن یخط
درا           ا لق ا ومراعی تعلم، وأن یكون واضحا وواقعی یم وال ات التعل دث نظری ادئ أح وانین ومب ت وق

ة، وأن         ات منزلی ن واجب ھ م ن طالب وإمكانیات طالبھ في تحدیده ألھداف دروسھ، وفیما یطلبھ م
ن الحواس، وأن یحسن               دد م ر ع ا أكب ا وبھ یّنوع في وسائل وتقنیات تدریسھ، بحیث یتحقق معھ
ي           ستواھم التعلیم ھ ولم سن طالب بة ل ا مناس ا یجعلھ ھ بم ادة دروس ب م یم وترتی ار وتنظ اختی

ة بخب ي   ومرتبط شاركة ف رص الم ھ ف یح لطالب م، وأن یت شوقة لھ سابقة وم اتھم ال راتھم ومعلوم
ي معالجة وحل              ا ف العملیة التعلیمیة وفرص التعبیر عما تعلموه وفرص استخدامھ وتطبیقھ عملی
نھم         ة م مشكالت جدیدة، وأن یراعي الفروق الفردیة بینھم في تحدید مستویات التحصیل المتوقع

املتھم، وأن ی  ي مع ي      وف رزوه ف ذي أح دم ال نھم وبالتق ة م صیل المتوقع ستویات التح املھم بم ع
  .دراستھم وتحصیلھم ویكافئ المجد منھم على تحصیلھ وإنجازه

  :منھجیة الدراسة وإجراءاتھا
  : الدراسةمنھج

لقیاس أثر المتغیر المستقل وھو مقرر أسس النظام  تبعت ھذه الدراسة المنھج التجریبيا
 على المتغیر التابع وھو مستوى الدافعیة للتعلم لدى الطالب، وذلك بأسلوب السیاسي في اإلسالم

  .المجموعة الواحدة ذات التطبیق القبلي والبعدي
  :متغیرات الدراسة

  .في اإلسالممقرر أسس النظام السیاسي تدریس : المتغیر المستقل
  . بجامعة القصیممستوى الدافعیة للتعلم لدى طالب الدراسات اإلسالمیة: المتغیر التابع
 : أداة الدراسة

   :مجتمع الدراسة
 مجتمع الدراسة من طالب جامعة القصیم الذین یدرسون مقرر أسس النظام السیاسي تكون

 ھـ واقتصرت الدراسة على ١٤٣٨/  ١٤٣٧في الفصل الدراسي الثاني )  سلم١٠٤( في اإلسالم
   .كلیة العلوم واآلداب في محافظة الرس طالب

  : سةعینة الدرا
طالبًا من الطالب المسجلین لدراسة مقرر أسس ) ٧٢ (شملت العینة عدد شعبتین تضم

وھو أحد المقررات التابعة لقسم الدراسات اإلسالمیة في )  سلم١٠٤ (النظام السیاسي في اإلسالم
یھا و تم اختیار العینة في ھذه الدراسة بالطریقة القصدیة كون العینة قریبة من الباحث وف، الجامعة

وبذلك قام الباحث باإلجراءات . مقیاسالعدد المطلوب من الطالب لسھولة المتابعة وتطبیق ال
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 من التواصل مع اإلدارات المعنیة ألخذ الموافقة والتواصل مع أساتذة مقیاسالنظامیة لتطبق ال
   .المقرر الدراسي للتدریب والمشاركة

  :مقیاس الدافعیة
ھذه الدراسة من خالل استخدام المنحنى الناقد وتم اختیار  تم استخدام مقیاس الدافعیة في 

واعتمدت ھذه ". الحافز المعرفي"و، "الحاجة للتحصیل"و، "التوجھ للعمل"و، "مستوى الطموح"
وتم فحص . فقرة) ٦٩ (والذي یتألف من) ٢٠٠٠، رداد(الدراسة مقیاس الدافعیة الذي قام بتطویره 

اإلیجابیة والسلبیة وبذلك أعطیت ثالث عالمات للموقف فقرات المقیاس وتم تحدید الفقرات 
 :وقد تم تطبیق المقیاس مرتین .اإلیجابي وعالمتان للموقف الحیادي وعالمة واحدة للموقف السلبي

األولى قبل تنفیذ الدراسة للتأكد من تكافؤ المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة في الدافعیة 
 من الدراسة وذلك لقیاس أثر استخدام التعلیم الناقد في الدافعیة والمرة الثانیة بعد االنتھاء

  . للمجموعتین
   :صدق مقیاس الدافعیة

تم التحقق من صدق المقیاس من خالل عرضھ على ثالثة من المحكمین المختصین بھدف 
ھا التأكد من صدق المقیاس وتم استقبال عدد من المالحظات والتعدیالت و التي قام الباحث بتعدیل

  .وفقًا للمقترحات التي أفاد بھا المحكمون
  :ثبات مقیاس الدافعیة

للتحقق من ثبات المقیاس تم استخدام معادلة ألفا لكرونباخ وبلغ معدل الثبات للمقیاس ككل 
  .وھي نسبة مرتفعة ومقبولة إحصائیًا وتدل على ثبات المقیاس وصالحیتھ للتطبیق% ٧٩٫٥

  : إجراءات الدراسة
 ١٠٤ (ء بھذه الدراسة تحلیل محتوى مقرر أسس النظام السیاسي في اإلسالمتم قبل البد

 واألنشطة وأسالیب التقویم والوسائلشمل ھذا التحلیل تحدید األھداف التعلیمیة واألسالیب ) سلم
وتم التأكد من خالل المختصین من سالمة المادة التعلیمیة المقدمة في ھذا المقرر وفق . المتنوعة

 ألفراد تطبیق مقیاس الدافعیة قبلیًاوبعد ذلك تم .  المقرر المستخدم في ھذه الدراسةخطة وتوصیف
من أجل معرفة مستوى الدافعیة للتعلم لدیھم قبل دراستھم مقرر أسس النظام السیاسي في العینة 

ق اإلسالم وكان ذلك في بدایة الفصل الدراسي، وبعد حساب نتائج التطبیق األولي وتفریغھا، تم تطبی
المقیاس علیھم بعد دراستھم للمقرر لمعرفة مدى تأثیر دراستھم للمقرر على مستوى الدافعیة للتعلم 

  .لدیھم، وكان ذلك في نھایة الفصل الدراسي
  : نتائج الدراسة ومناقشتھا

مقرر أسس النظام السیاسي أثر تدریس ما : نتائج السؤال الفرعي األول الذي نص على ما یلي
   مستوى الطموح لدى طالب الدراسات اإلسالمیة بجامعة القصیم؟في اإلسالم في 

لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للتطبیقین القبلي 
  .والبعدي على بعد مستوى الطموح لدى عینة الدراسة، والجدول التالي یوضح ذلك
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" لدرجات الطالب على مقیاس الدافعیة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ) ٥ (جدول
   القبلي والبعديالتجریبیة في التطبیقینللمجموعة " مستوى الطموح 

  المجموعة التجریبیة  اإلحصائي  مقیاس الدافعیة

  ١٥٫٧٠  المتوسط الحسابي
  القبلي

  ٢٫٣٣  االنحراف المعیاري
  ١٦٫٨٩  المتوسط الحسابي

  البعدي
  ٢٫٢٨  االنحراف المعیاري

تطبیقین القبلي والبعدي  اختالف المتوسط الحسابي بین الوجود) ١ (الجدول منیتضح 
 حیث یالحظ ارتفاع المتوسط الحسابي لدرجات لمستوى دافعیة التعلم فیما یتعلق ببعد الطموح،

 مقارنة بنفس المستوى في التطبیق القبلي، حیث كان المتوسط الحسابي في لمستوى المقیاس البعدى
مما یدل على أثر ) ١٦٫٨٩(بینما بلغ في التطبیق البعدي ) ١٥٫٧٠( تطبیق القبليالطموح في ال

  . تدریس مقرر أسس النظام السیاسي في رفع مستوى الطموح لدى الطالب عینة الدراسة
مقرر أسس النظام أثر تدریس ما : نتائج اإلجابة عن السؤال الفرعي الثاني الذي نص على ما یلي

   ي مستوى التوجھ للنجاح لدى طالب الدراسات اإلسالمیة بجامعة القصیم؟في اإلسالم فالسیاسي 
لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمستوى التوجھ 

  :للنجاح لدى الطالب عینة الدراسة في التطبیقین القبلي والبعدي، والجدول التالي یوضح ذلك
" االنحراف المعیاري لدرجات الطالب على مقیاس الدافعیة المتوسط الحسابي و) ٢(جدول 

  .  القبلي والبعدية التجریبیة في التطبیقینللمجموع"  مستوى التوجھ للنجاح

  المجموعة التجریبیة  اإلحصائي  مقیاس الدافعیة

  ١٥٫٥٤  المتوسط الحسابي
  القبلي

  ٢٫٢٠  االنحراف المعیاري
  ١٦٫٥١  المتوسط الحسابي

  البعدي
  ٢٫٧٨  نحراف المعیارياال

مستوى التوجھ نحو النجاح لدى وجود ارتفاع في المتوسط الحسابي ل) ٢(  جدولیتضح
 حیث كان المتوسط عینة البحث في التطبیق البعدي مقارنة بنفس المستوى في التطبیق القبلي،

) ١٦٫٥١(  البعديتطبیقثم أصبح المتوسط الحسابي في ال )١٥٫٥٤ ( القبليتطبیقالحسابي في ال
مما یدل على أثر تدریس مقرر أسس النظام السیاسي في رفع مستوى التوجھ نحو النجاح لدى 

  .الطالب عینة الدراسة
مقرر أسس النظام أثر تدریس ما : نتائج اإلجابة عن السؤال الفرعي الثالث الذي نص على ما یلي

   اإلسالمیة بجامعة القصیم؟في اإلسالم في مستوى التوجھ للعمل لدى طالب الدراسات السیاسي 
لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمستوى التوجھ 

 :للعمل لدى الطالب عینة الدراسة في التطبیقین القبلي والبعدي والجدول التالي یوضح ذلك
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" الدافعیة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدرجات الطالب على مقیاس ) ٣(جدول 
   القبلي والبعديتطبیقینللمجموعة التجریبیة في ال"  مستوى التوجھ للعمل

  المجموعة التجریبیة  اإلحصائي  مقیاس الدافعیة
  ١٥٫٠٣  المتوسط الحسابي

  القبلي
  ٢٫٣٢  االنحراف المعیاري
  ١٧٫٠٨  المتوسط الحسابي

  البعدي
  ٢٫٥٣  االنحراف المعیاري

" مستوى التوجھ للعمل " ط الحسابي لدرجات مقیاس الدافعیة المتوس) ٣(یبّین الجدول 
مقارنة بنفس المستوى في  البعدي تطبیقارتفاع درجات المتوسط الحسابي لل ھحیث یتضح من خالل

في التطبیق وأصبح ) ١٥٫٠٣ ( القبليتطبیق في ال المتوسط الحسابي حیث كانالتطبیق القبلي،
یدل على أثر تدریس مقرر أسس النظام السیاسي في اإلسالم مما بإرتفاع ملحوظ ) ١٧٫٠٨ (البعدي

  .في رفع مستوى التوجھ للعمل لدى الطالب عینة الدراسة
مقرر أسس النظام أثر تدریس ما : نتائج اإلجابة عن السؤال الفرعي الرابع الذي نص على ما یلي

المیة بجامعة  لدى طالب الدراسات اإلسالحاجة للتحصیلفي اإلسالم في مستوى السیاسي 
   القصیم؟

لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمستوى الحاجة 
  :للتحصیل لدى الطالب عینة الدراسة في التطبیقین القبلي والبعدي والجدول التالي یوضح ذلك

" دافعیة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدرجات الطالب على مقیاس ال) ٤ (جدول
  .  القبلي والبعديتطبیقینللمجموعة التجریبیة في ال"  مستوى الحاجة للتحصیل العلمي

  المجموعة التجریبیة  اإلحصائي  مقیاس الدافعیة

  ١٧٫١٠  المتوسط الحسابي
  القبلي

  ٢٫٢٩  االنحراف المعیاري
  ١٨٫١٥  المتوسط الحسابي

  البعدي
  ٢٫٤٩  االنحراف المعیاري

مستوى الحاجة للتحصیل " المتوسط الحسابي في درجات مقیاس الدافعیة  )٤(یبّین الجدول 
 مقارنة بنفس المستوى في  البعديتطبیقحیث یتضح ارتفاع في المتوسط الحسابي في ال" العلمي 

في التطبیق وأصبح ) ١٧٫١٠ ( القبليتطبیق في الالتطبیق القبلي، حیث كان المتوسط الحسابي
في اإلسالم مقرر أسس النظام السیاسي  مما یدل على أثر تدریس  ملحوظبارتفاع )١٨٫١٥ (البعدي

  .في رفع مستوى الحاجة للتحصیل العلمي لدى الطالب عینة الدراسة
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أثر تدریس مقرر أسس ما : نتائج اإلجابة عن السؤال الفرعي الخامس الذي نص على ما یلي
ى طالب الدراسات اإلسالمیة بجامعة النظام السیاسي في اإلسالم في مستوى الحافز المعرفي لد

   القصیم؟
لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمستوى الحافز 

  :المعرفي لدى الطالب عینة الدراسة في التطبیقین القبلي والبعدي والجدول التالي یوضح ذلك
"  الطالب على مقیاس الدافعیة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدرجات) ٥ (جدول

  .  القبلي والبعديالتجریبیة في التطبیقینللمجموعة " مستوى الحافز المعرفي 
  المجموعة التجریبیة  اإلحصائي  مقیاس الدافعیة

  ١٨٫١٣  المتوسط الحسابي
  القبلي

  ٢٫٨١  االنحراف المعیاري
  ١٩٫٩٠  المتوسط الحسابي

  البعدي
  ٢٫٤٤  االنحراف المعیاري

" مستوى الحافز المعرفي " المتوسط الحسابي لدرجات مقیاس الدافعیة ) ٦( بّین الجدولی
مقارنة بنفس المستوى في  البعدي تطبیق ارتفاع في المتوسط الحسابي للھحیث یتضح من خالل

 في التطبیقأصبح بینما ) ١٨٫١٣ ( القبليكان المتوسط الحسابي في التطبیقحیث التطبیق القبلي، 
، مما یدل على أثر تدریس مقرر أسس النظام السیاسي في بارتفاع ملحوظ )١٩٫٩٠( البعدي

  .اإلسالم في رفع مستوى الحافز المعرفي لدى الطالب عینة الدراسة
مقرر أسس النظام أثر تدریس ما : نتائج السؤال الرئیسي للدراسة الذي نص على ما یلي

  دى طالب الدراسات اإلسالمیة بجامعة القصیم؟في اإلسالم في مستوى الدافعیة للتعلم لالسیاسي 
لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للتطبیقین القبلي 

  والبعدي على مقیاس مستوى الدافعیة ككل والجدول التالي یوضح ذلك 
   مقیاس الدافعیةالمتوسط الحسابي واالنحرافات المعیاریة لدرجات عینة الدراسة على) ٧ (جدول

  المجموعة الضابطة  اإلحصائي  مقیاس الدافعیة
  ١٤٧٫٢٩  المتوسط الحسابي

  القبلي
  ١٣٫٨  االنحراف المعیاري
  ١٦٩٫٠٩  المتوسط الحسابي

  البعدي
  ١٥٫٣٩  االنحراف المعیاري

مستوى الدافعیة لدى الطالب عینة الدراسة بعد دراستھم مقرر  أن) ٧ (یتضح من الجدول
أعلى في المتوسط الحسابي لمستوى الدافعیة لدیھم  ) سلم١٠٤ (ظام السیاسي في اإلسالمأسس الن

في التطبیق القبلي حیث كان المتوسط الحسابي لمستوى دافعیة التعلم لدى الطالب قبل دراسة مقرر 
بینما بلغ المتوسط الحسابي لمستوى دافعیتھم للتعلم ) ١٤٧٫٢٩(أسس النظام السیاسي في اإلسالم 

  . )١٦٩٫٠٩(بعد دراسة المقرر 
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وتدل ھذه النتیجة على وجود أثر دال إحصائیًا لتدریس مقرر أسس النظام السیاسي في 
  .اإلسالم على مستوى دافعیة التعلم لدى الطالب عینة الدراسة

  : الدراسةالتحقق من فرض
 في یوجد فرق دال إحصائیًا: التحقق من الفرض األول للدراسة الذي نص على ما یلي

التطبیق القبلي والبعدي في مقیاس الدافعیة للتعلم لدى طالب الدراسات اإلسالمیة لصالح التطبیق 
 .النظام السیاسي في اإلسالمأسس البعدي یرجع ألثر تدریس مقرر 

تعرف مدى وجود فرق دالة إحصائیًا في مستوى الدافعیة للتعلم ل " T" استخدام اختبار  تم
 اسة یعزى ألثر تدریس مقرر أسس النظام السیاسي في اإلسالم، والجدوللدى الطالب عینة الدر

  :یوضح ذلك) ٨(
تطبیقین القبلي لمقارنة المتوسط الحسابي لدرجات الطالب في ال )T( نتائج اختبار) ٨(جدول 

  والبعدي على مقیاس الدافعیة للتعلم

المتوسط   العدد  تطبیقال
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

عدد درجات 
  لحریةا

 T"قیمة 
  المحسوبة"

" T"قیمة 
  الجدولیة

  ٢٫٣٣  ٣٫٦٤  ١٣٩  ٠٫٠١١  ٣٣٫٠٦  التطبیق القبلي
  التطبیق البعدي

٧٢  
١٤٫٣  ٤٠٫٦٤        

 ھيتطبیق القبلي المحسوبة في ال "T"یتضح نتائج اختبار قیمة  )٨(من خالل جدول 
ذا یعني وجود داللة وھ) ٢٫٣٣ (وبذلك نرى أن القیمة الجدولیة أقل منھا ومقدارھا) ٣٫٦٤(

مستوى الدافعیة في التطبیق وحیث إن المتوسط الحسابي ل) a = 0.01 (إحصائیة عن مستوى الدالة
 فإن الفارق یكون )٣٣٫٠٦ (أعلى من المتوسط الحسابي في المجموعة الضابطة) ٤٠٫٦٤(البعدي 
  .التطبیق البعديلصالح 

  :لم لدى الطالب على النحو التاليكما تم حساب المتوسط الحسابي ألبعاد دافعیة التع
للمجموعة التجریبیة في متوسطي درجات الطالب على مقیاس الدافعیة )  T(اختبار ) ٩ (جدول

  .في مستویاتھ المختلفة في التطبیقین القبلي والبعد

المتوسط   المجموعة  المستوى
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 T"قیمة 
  المحسوبة"

  2.40*  2.33 16.89  التطبیق البعدي  الطموح األكادیمي  2.36  ١٦٫٢٩  ق القبليالتطبی

  1.50  2.78  16.51  التطبیق البعدي  التوجھ للنجاح  2.66  15.74  التطبیق القبلي

  2.71*  2.53  17.08  التطبیق البعدي  التوجھ للعمل  2.91  14.16  التطبیق القبلي

  2.38*  2.49  18.15  لتطبیق البعديا  الحاجة للتحصیل  2.87  17.69  التطبیق القبلي

  2.11  2.44  19.90  التطبیق البعدي  الحافز المعرفي  2.92  19.17  التطبیق القبلي
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بین ) a =0.01 (وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة) ٩ (یتبین من جدول
علم، حیث إن متوسطي درجات الطالب في التطبیقین القبلي والبعدي على مقیاس أبعاد الدافعیة للت

حیث إن متوسط درجات ) ٢٫٣٦ (وھي القیمة أكبر من القیمة الجدولیة) ٢٫٧ (قیمتھ المحسوبة
وبذلك ، التطبیق البعدي أعلى من متوسط درجات التطبیق القبلي في جمیع مستویات مقیاس الدافعیة

ستوى الحاجة م" وجاء في المرتبة الثانیة " الحافز المعرفي " حقق أعلى مستوى من المستویات 
مستوى الطموح " وفي المرتبة الرابعة " مستوى التوجھ للعمل "وفي المرتبة الثالثة " للتحصیل 
  ".مستوى التوجھ للنجاح " وجاء في المرتبة األخیرة " األكادیمي 

لصالح التطبیق ) a =0.01 (كما أثبتت الدراسة وجود داللة إحصائیة عند مستوى الدالة
وھي أكبر من القیمة ) ٢٫٧١( المحسوبة) T (حیث بلغت قیمة" التوجھ للعمل " البعدي في مستوى 

لصالح ) a = 0.01 (و أثبتت أیضًا وجود داللة إحصائیة عند مستوى الدالة . )٢٫٣٦ (الجدولیة
وھي أعلى من ) ٢٫٤٠ (المحسوبة) T (حیث بلغت نتیجة" مستوى الطموح " التطبیق البعدي في 

كما ھو الحال أیضا بوجود داللة إحصائیة لصالح التطبیق البعدي عند ) ٢٫٣٦ (القیمة الجدولیة
 المحسوبة) T (مستوى الحاجة للتحصیل حیث بلغت قیمة" في  (a =0.01  (مستوى الدالة

الحافز المعرفي " بینما لم تسجل كل من مستویات  )٢٫٣٦ (وھي أعلى من القیمة الجدولیة )٢٫٣٨(
   .وق ذات داللة إحصائیةأي فر" التوجھ للنجاح " و " 

یوجد فرق دال : وبناء على ھذه النتیجة یتم قبول الفرض األول الذي ینص على ما یلي
إحصائیًا في التطبیق القبلي والبعدي في مقیاس الدافعیة للتعلم لدى طالب الدراسات اإلسالمیة 

  .المفي اإلسمقرر أسس النظام السیاسي لصالح التطبیق البعدي یرجع ألثر تدریس 
   :توصیات الدراسة

تضمین أسلوب التفكیر الناقد في مقررات العلوم الشرعیة بشكل أوسع سواًء في المرحلة  -١
 . الجامعیة أوفي مرحلة التعلیم العامة

تبني إستراتیجیة مھارات التعلم الناقد من أجل تعمیق الفھم للمتعلم وتنمیة روح االستنتاج  -٢
 . لى الدافعیة للتعلمواالستقصاء لدى الطالب مما ینعكس ع

عقد دورات متنوعة وبشكل دوري ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعات للتدریب على  -٣
 . األسالیب التعلیمیة الحدیثة ومن أھمھا مھارات التعلم الناقد

حث واضعي المناھج التعلیمیة في مرحلة التعلیم العام والمرحلة الجامعیة على التركیز  -٤
ثة ومن أھمھا مھارات التعلم الناقد لما لھ من أثر إیجابي على على اإلستراتیجیات الحدی

  .الطالب
  : مقترحات الدراسة

إجراء مزیدًا من الدراسات في مجال استخدام أسلوب مھارات التعلم الناقد في مقررات  -١
أخرى مختلفة من أجل تأكید النتائج التي توصلت لھا ھذه الدراسة وتعمیمھا على مقررات 

 . تعلیمیة أخرى
إجراء مزید من الدراسات في مجال استخدام أسالیب تعلیمیة أخرى مثل مھارات التفكیر  -٢

اإلبداعي وتغییر المفاھیم وغیرھا لمقارنة أسلوب استخدم مھارات التعلم الناقد واألسالیب 
 .التعلیمیة األخرى وتأثیرھا على التحصیل العلمي للطالب والدافعیة
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المركز الوطني للقیاس والتقویم الستقصاء قدرة الطالب ننفیذ اختبارات نوعیة من قبل  -٣
على استخدام مھارات التفكیر الناقد في المرحلة الجامعیة ومرحلة التعلیم العام أو تضمینھا 

  .ضمن االختبارات القیاسیة المعتمدة والمطبقة حالیًا
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  المراجع
األساسیة في  افعیة لدى الطلبة في المدارسالعوامل المؤثرة على تنمیة الد). ٢٠٠٠.(أحمد، نجاح

  .منطقة عمان الكبرى، رسالة ماجستیر، الجامعة األردنیة،عمان،األردن
أثر برنامج تدریبي للمھارات فوق المعرفیة في التحصیل والدافعیة للتعلم، ). ٢٠٠٤.(بقیعي، نافز

  .جامعة الیرموك، اربد، األردن
. علم النفس التربوي وتطبیقاتھ). ١٩٩٧. (لصمادي، أحمدالبیلي، محمد و قاسم، عبد القادر وا

 .مكتبة الفالح للنشر والتوزیع: اإلمارات العربیة المتحدة). ١.ط(
دار غریب للطباعة والنشر  :القاھرة. الدافعیة لإلنجاز). ٢٠٠٣. (اللطیف محمد خلیفة، عبد

  .والتوزیع
بدافعیة التعلم لدى طالبات بعض كلیات  التفكیر اإلبداعي وعالقتھ ).٢٠١٤. (خمیس، شیماء علي

 .جامعة بابل، مجلة علوم التربیة الریاضیة، المجلد السابع، العدد الثاني
دراسة میدانیة لدى : الدافعیة لإلنجاز في ظل التوجیھ المدرسي بالجزائر). ٢٠٠٥. (خویلد، أسماء

، جامعة ورقلة، )ةرسالة ماجستیر غیر منشور. (تالمیذ السنة أولى ثانوي بمدینة ورقلة
  . ورقلة، الجزائر

أثر استخدام استراتجیات التغییر المفاھیمي على دافع انجاز طلبة ) " ٢٠٠٠(أیمن داود ، رداد
الصف التاسع األساسي في مادة علم االحیاء وتحصیلھم اآلني والمؤجل في المدارس 

 . نجاح، نابلس، فلسطینجامعة ال" الحكومیة التابعة لمدیریة تربیة وتعلیم محافظة طولكرم 
 دراسة میدانیة في مؤسسة: المناخ التنظیمي وعالقتھ بدافعیة االنجاز). ٢٠١٤.(الرمیساء، البار

  .، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر)رسالة ماجستیر غیر منشورة( .سونطراك بسكرة
ز لدى اإلطارات الشعور باالغتراب الوظیفي وعالقتھ بالدافعیة لإلنجا). ٢٠٠٧. (زاھي، منصور

 رسالة. (دراسة میدانیة بشركة سوناطراك بالجنوب الجزائري: الوسطى لقطاع المحروقات
  .  قسنطینة، الجزائر-، جامعة منتوري)دكتوراه غیر منشورة

الجامعة  رسالة دكتوراه،. الدافعیة المعرفیة وعالقتھا بدافعیة التعلم). ٢٠٠٢.(الزحیلي، غسان
فاعلیة برنامج تدریبي مبني على ). ٢٠٠٦.(شحروري، عماد. ناألردنیة، عمان، األرد

المعرفیة واالنفعالیة في تنمیة الدافعیة للتعلم الموجھ ذاتیا لدى  المھارات المعرفیة وما وراء
  .طلبة المرحلة الثانویة في األردن، رسالة دكتوراه، الجامعة األردنیة، عمان، األردن

 واقع التمكین اإلداري لقادة المدارس ).٢٠١٧. (بد الرحمنالزعیر، إبراھیم بن عبد اهللا بن ع
، رسالة "دراسة میدانیة "وعالقتھ بدافعیة اإلنجاز  الثانویة في المملكة العربیة السعودیة
 .ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة المجمعة

 ظل فلسفة دافعیة اإلنجاز لدى أستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة في). ٢٠١٢(زكریا، عبد الستار
رسالة .(دراسة میدانیة على مستوى متوسطات والیة الوادي: التدریس بالمقاربة بالكفاءات

   .، جامعة محمد خضیر، بسكرة، الجزائر)ماجستیر غیر منشورة
رتباطي والمنظور المعرفي، القاھرة، سیكولوجیة التعلم بین المنظور اال). ١٩٩٦. (الزیات، فتحي

 .تدار النشر للجامعا: مصر
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: دافعیة اإلنجاز وعالقتھا بفاعلیة الذات لدى تالمیذ السنة الثالثة ثانوي). ٢٠١٥. (الساكر، رشیدة
رسالة . (دراسة میدانیة وصفیة ارتباطیة بثانویة الشھید شھرة محمد بالمغیر والیة الوادي

 . ، جامعة الشھید حمھ لخضر بالوادي، والیة الوادي، الجزائر)ماجستیر غیر منشورة
عالقة دافعیة ). ٢٠١٢. (الخلیفة، عمر ھارون. قمبیل، كبشور كوكو. الم، ھبة اهللا محمد الحسنس

والتحصیل الدراسي لدى طالب مؤسسات ، ومستوى الطموح، اإلنجاز بموضع الضبط
، )٤(٣المجلة العربیة لتطویر التفوق، . السودان. جامعة الخرطوم. التعلیم العالي بالسودان

٩٧ - ٨١ . 
الحاجات اإلرشادیة وعالقتھا بدافع االنجاز الدراسي لدى ): ٢٠١٢. ( سعاد ثبتي عبودالشاوي،

، مجلة الریاضة المعاصرة، المجلد الحادي عشر، العدد طالبات كلیة التربیة الریاضیة للبنات
  .السادس عشر

  .یةالجماھیریة العربیة اللیبیة الشعب). ١.ط. (علم النفس التربوي). ٢٠٠١. (الشیباني، عمر
المعرفیة  تعلمي في تعلیم التفاؤل وتنمیة الدافعیة-فاعلیة برنامج تعلیمي). ٢٠٠٥.(صبري، مصطفى

وجنوب عمان  ودافعیة اإلنجاز لدى طلبة الصف السادس في مدارس منطقتي شمال عمان
  .األردنیة، عمان، األردن  التابعة لوكالة الغوث الدولیة في األردن، رسالة دكتوراه، الجامعة

دافعیة   انفعالي معرفي في تحسین مستوى–أثر برنامج إرشاد جمعي ). ٢٠٠٥.(لطراونھ، نایفا
التحصیل  االنجاز وفعالیة الذات المدركة المعدل التراكمي لدى طلبة جامعة مؤتة ذوي

  .المتدني، رسالة دكتوراه، الجامعة األردنیة، عمان، األردن
دریب على استراتیجیة حل المشكلة المستند إلى  اثر الت).٢٠٠٧. (طنوس، فراس جورج إبراھیم

  .رسالة دكتوراه، جامعة الیرموك.  السلوكیة في تنمیة دافعیة التعلم–السمات االنفعالیة 
دار المعرفة : اإلسكندریة. والتطبیق-علم النفس التربوي بین النظریة ). ٢٠٠٣.(عبد اهللا، مجدي
 .الجامعیة
: یة وعالقتھا بدافعیة اإلنجاز لدى أعوان الحمایة المدنیةالضغوط المھن). ٢٠١٠.(عثمان، مریم

رسالة ماجستیر غیر . (دراسة میدانیة على أعوان الحمایة المدنیة بالوحدة الرئیسیة بسكرة
  . الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة ، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطینة، الجمھوریة)منشورة
ھ الدراسي وعالقتھ بالدافعیة لإلنجاز لدى تالمیذ السنة الرضا عن التوجی). ٢٠١٢. (قدوري، خلیفة

رسالة ماجستیر غیر . (دراسة میدانیة بثانویتي حاسي خلیفة والیة الوادي: الثانیة ثانوي
  .، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر)منشورة

ز لدى قادة  االغتراب الوظیفي وعالقتھ بالدافعیة لإلنجا).٢٠١٨. (القرني، محمد عایض نمشان
  .المدارس بمحافظة بلقرن، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الباحة

 .علم النفس العام، عمان، األردن، دار الفكر للنشر) 2002(قطامي، یوسف و عبد الرحمن عدس 
ان، ، عّم)١ط(علم النفس التربوي وتطبیقاتھ في مجال التربیة الخاصة، ). ٢٠٠٤. (كوافحھ، تیسیر
 .دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة: األردن

دافعیة اإلنجاز لدى فریق العمل وعالقتھا بالنمط القیادي السائد لمدیر ). ٢٠١٠. (وسطاني، عفاف
دراسة میدانیة بمؤسسات التعلیم المتوسط : المؤسسة التعلیمیة في ضوء مشروع مؤسسة

  . امعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، ج)رسالة ماجستیر غیر منشورة. (لمدینة سطیف
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