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  :مقدمة 

يعد ما وراء المعرفة واحدا مـن التكوينـات النظريـة المعرفيـة المهمـة       
يقـوم  علـم الـنفس المعرفـي     س المعرفـي المعاصـر ، و  النفالمنتمية إلى علم 
لنظر إلى الدور اإليجابي النشط والفعـال للمـتعلم فـي تجهيـزه     المعاصر على ا

معالجــة نســان أداة ذاتيــة النشــاط لتجهيــز وأن اإلومعالجتــه للمعلومــات ، و
ذلـك  ، و المعلومات من خـالل نظـام  تجهيـز و معالجـة المعلومـات لديـه      

، فالسـلوك هـو نتـاج لكـم     خصائص الموقف المنشـئ للسـلوك    بالتفاعل مع
السـلوك  و و موضـوعيا ، المعرفة ونوعها وتنظيم هذه المعرفة تنظيمـا ذاتيـا أ  

 نتـاج السـتراتيجياته المعرفيـة   ظام تجهيـز المعلومـات لـدى الفـرد و    نتاج لن
  . )389 : ص ،2012يوسف سليمان ،(

لـى  الفـرد المـتعلم    ع عليه فإن هـذه االسـتراتيجيات ترتكـز أساسـا    و
علـى  فـي معالجتـه للمعلومـات ، و   قدراتـه  وإيجابيته في توظيف  إمكانياته و

الدور النشط الذي يقوم به هذا المتعلم في بنائـه للمعرفـة مـن خـالل التفاعـل      
ذلـك بإعـادة هندسـة بنيتـه المعرفيـة       ه السابقة والمواقف الجديدة ، وبين خبرات

  . من أجل الوصول إلى تعلم ذو معنى

تعد االستراتيجيات الميتا معرفية كإجراءاتمنظمـة يقـوم بهـا المـتعلم      و 
وتنظـيم  لحل مشكالته التعلمية وفق خطوات تتضمن الـوعي بعمليـة تفكيـره     

التقـويم  لسـيرورة   المعرفة من خالل التخطيط والضـبط الـذاتي والمراقبـة و   
ـ من هنا تتجلـى أهميـة توظيـف هـذه االسـتراتيجيات فـي       والتعلم ،  ين تحس

                                                
  .الجزائر  –الشلف  –جامعة حسيبة بن بو علي    (*)

  .الجزائر  –باتنة  -جامعة الحاج لخضر   (**)
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للـتعلم مـن خـالل تنشـيط      فـي تنميـة دافعيـتهم   األداء األكاديمي للمتعلمين و
  .توجيهها لتحكم الذاتي في عملية التعلم  واالمعرفة و

  : مشكلة البحث
قد الحظ الباحثان من خالل تفاعلهم مـع الطـالب عـدم إقبـالهم علـى      و

مـن جهـة   دافعية عنـد هـؤالء،   الدراسة  و انخفاض حماسهم و تدني مستوى ال
يعتمـد   من جهة أخرى سيطرة األسلوب التقليدي فـي عمليـة التـدريس الـذي    و

دعي األمـر  إهمـال دور المـتعلم  ولهـذا  اسـت    على دور المعلـم الرئيسـي و  
استراتيجيات تدريسية تسـتند إلـى الـتعلم الفعـال الـذي      توظيف وسائل جديدة و

إلـى الـدور   لذاتيـة للمـتعلم  ويسـتند    يعتمد بدرجة كبيـرة علـى القـدرات ا   
وزيـادة  النشط لهذا األخير من أجل مسـاعدته علـى تنميـة حماسـه     اإليجابي و

ــتعلم ، و ــو ال ــه نح ــين  دافعيت ــن ب ــذاتي م ــاؤل ال ــتراتيجية التس ــد اس تع
 االستراتيجيات الميتا معرفية التـي أثبتـت فعاليتهـا فـي المجـال التربـوي ،      

اتيجيات لـدى  سـتر هـذه اال  أن تنميـة  حيث أشارت العديد من الدراسات إلـى  
المتعلم من شأنها ان تسـاعده علـى األداء الجيـد والنجـاح األكـاديمي وذلـك       

وعليـه جـاءت هـذه الدراسـة      ،بجعله أكثر كفاءة واستقاللية في مساره التعلّمي
لتتفحص أثر استراتيجية التساؤل الذاتي في تنميـة دافعيـة الـتعلم لـدى طـالب      

  : ساؤالت التاليةوتتبلور إشكالية البحث في الت الجامعة ،
  ؟ ما أثر استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية دافعية التعلم لدى طالب الجامعة  -
هل توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات أفـراد          -

وفـق اسـتراتيجية التسـاؤل الـذاتي     المجموعة التجريبيـة التـي درسـت    
يقـة االعتياديـة فـي    درجات أفراد المجموعة الضابطة التي درسـت بالطر و

  .؟ القياس البعدي لمقياس الدافعية للتعلم
  : فرضیات البحث

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطي درجـات أفـراد المجموعـة       -
التجريبية التي درست وفق استراتيجية التسـاؤل الـذاتي و درجـات أفـراد     



 

س البعدي لمقياس المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية  في القيا
  . الدافعية للتعلم

  :  أھداف البحث
  : يهدف البحث الحالي إلى

معرفة أثر استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية دافعية الـتعلم لـدى طـالب      - 
  .  الجامعة

معرفة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبيـة ودرجـات أفـراد      -
  . مقياس الدافعية للتعلمالمجموعة الضابطة في القياس البعدي ل

  :   المفھوم اإلجرائي لمتغیرات الدراسة
  : دافعية التعلم  . *

موقف داخلي، يحرك السيرورات المعرفية للمـتعلم مـن تفكيـر وانتبـاه     
وتركيز ووعي في موقف تعليمي ما من أجـل الوصـول إلـى تحقيـق هـدف      

  .تعليمي 

السـعي  والتعلميـة    تشير إلى درجة إقبال المتعلم علـى أداء المهمـات  و
المثـابرة فـي   رفـة  بنشـاط وحمـاس  واالسـتمرار و    إلى الحصول على المع

  .نشاطات التعلم 

تترجم في هذه الدراسة بمجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب وفقـا  و
ـ  إلجاباته  على   مقياس    Vallerand et al ( EMU-U28 ): ـ دافعية التعلم ل

  :التالية الذي يحتوي على االنماط  و
  .الدافعية الداخلية المرتبطة بالمعرفة   -
  . الدافعية الداخلية المرتبطة باإلنجاز  -
  . ) التحفيز (الدافعية الداخلية المرتبطة بالمثير  - 
  . ) دافعية الضبط المعرف (الدافعية الخارجية   -
  .  ) دافعية الضبط الغير واعي (الدافعية الخارجية   -



 

  .  ) دافعية الضبط الخارجي (لخارجية الدافعية ا  -
  . غياب الدافعية  -

  :  حدود الدراسة
  : تمثلت حدود الدراسة في األبعاد التالية

   في جامعة حسيبة بن بو علي بالشلفحيث تم إجراء البحث  : البعد الجغرافي )أ ( 

الثـاني  مـن   أدوات الدراسة في الفصـل األول و  حيث طبقت:  البعد الزمني )ب(
  . 2016-2015لموسم الجامعي ا

الجنسـين،  تضمنت هذه الدراسة عدد من طلبة الجامعة  من  : البعد البشري )ج( 
  . طالبةطالب و 59حيث بلغ عددهم 

  : الدراسات السابقةاإلطار النظري و
 

المعرفيـة  عال التـي تتخطـى الحيـل    تعرفها ربيكا أكسفورد بأنها تلك األف
هـي تشـتمل علـى ثـالث     و. تنظـيم عمليـة تعلمـه   التي تتيح للمتعلم فرصا لو

ربيكـا   (تقـويم الـتعلم   لم والتنظـيم والتخطـيط للـتعلم و   كيز عملية التعرت. فئات
  . )117 : ص،  1990 أكسفورد،

ــرون   و ــاش و آخ ــو ري ــد أب ــين محم ــورد حس ــن أن 2009ي  ع
ـ     تعلم مـن الـتحكم فـي بيئتـه     االستراتيجيات الميتا معرفيـة تعنـي تمكـن الم

أساسـا مـن التخطـيط،    تتكـون  و المعرفية ، كما تمكن من تنسيق عملية التعلم ،
تنفيـذ عمليـات الـتعلم    ، وهذه تساعد المتعلم على الـتحكم و  المراقبة ، والتنظيم

) ( Pintrich and Garcia,1991, 193   .  

علـى زيـادة   عليه فإن االستراتيجيات الميتـا معرفيـة تسـاعد المـتعلم     و
الـوعي بعمليـة   تركيز انتباهه على عناصـر البيئـة التعلميـة ، وتنمـي لديـه      

المعالجة اإليجابية للمعلومات التـي يتعامـل معهـا عـن طريـق البنـاء       التعلم و



 

ــ ـالنشــ ــربط بعضــها البع ــي ت ــات الت ــذه و ض ،ـط للعالق ــين ه ــن ب م
  : االستراتيجيات 

  : التساؤل الذاتياستراتيجية 
تـدريب الطـالب علـى    "  : ية التساؤل الذاتي على أنهـا تعرف استراتيج

كـوين  ثـم ت  استنتاج الفكرة الرئيسية التي يصـوغون علـى أساسـها األسـئلة ،    
"  إعادة صـياغة أسـئلة أخـرى علـى غرارهـا     ا ، وـول الفكرة ذاتهـأسئلة ح

  . )365 :ص ،1999 عبد الباري، (

أو  ، أو اثنائهـا ، التساؤالت التي يطرحها القـراء قبـل القـراءة   "  :هي و
عاشـور   ( " بعدها، ومحاولـة اإلجابـة عـن هـذه التسـاؤالت أثنـاء القـراءة       

  .  )85 : ص ،2005 مقدادي،و

تقـوم علـى    Baker & Piburn الـذاتي  أن استراتيجية التسـاؤل  ويرى 
ممـا   توجيه المتعلم مجموعة من األسئلة لنفسه في أثنـاء معالجـة المعلومـات ،   

يخلـق لديـه الـوعي    مـع المعلومـات التـي يتعلمهـا، و    جا يجعله أكثر انـدما 
  . بعمليات التفكير

كخالصة  لهذه التعاريف يمكن اإلشـارة إلـى أن اسـتراتيجية التسـاؤل     و
الذاتي تعني لغة داخلية منظمة  توظـف علـى شـكل مجموعـة مـن األسـئلة       

ـ         ،ه التي يطرحها المتعلم على ذاته حـول مـا يقـرأه أو مـا هـو بصـدد تعلم
ه علـى زيـادة درجـة    بعـدها ،ممـا يسـاعد   أثناءها و ل عملية التعلم ،وذلك قب

  . التحكم بصورة أفضل في عملية التعلمالوعي بالفهم و

  : خطوات تنفيذ استراتيجية التساؤل الذاتي
أنه يمكن تقسيم األسئلة  1998 آخرونمارزانو و عن 2005 ويذكر ابراهيم

دف كلها إلى تنشيط العمليات الميتـا  التي يسألها الطالب لنفسه إلى ثالث مراحل ته
  : معرفية

  : مرحلة ما قبل التعلم - 1



 

  :ومن هذه األسئلة  
بهدف خلق نقطة التركيز تساعد على تفعيل الـذاكرة قصـيرة    ( ؟ ماذا أفعل )أ ( 

  . ) المدى

  . ) بغية خلق هدف ( ؟ لماذا أفعل هذا )ب(

  . ) به معرفة سبب القيام ( ؟ لماذا يعتبر هذا مهما )ج( 

الربط بين المعرفة السابقة والمعرفـة   ( ؟ كيف يرتبط هذا بما أعرفه من قبل )د ( 
  . ) الجديدة

  .  تحفزه للقيام بهااألسئلة  المتعلم في وضع أهداف وتساعد هذه و

  : مرحلة أثناء التعلم  - 2
  : من هذه األسئلة

  . ) رةبهدف تنشيط الذاك ( ما المعلومات التي يجب تذكرها ؟ )أ ( 

بهدف معرفة الجوانب الغيـر   (؟  ما األسئلة التي أواجهها في هذا الموضوع )ب(
  . ) معروفة

بغرض تصميم مخطـط   ( ؟ هل أحتاج إلى  خطة معينة لتعلم هذا الموضوع )ج( 
  . ) للعمل

  ؟ هل الخطة التي وضعتها تناسب الهدف المنشود )د ( 

ضح أهدافه و يكتسـب القـدرة   من خال ل إجابة الطالب عن هذه األسئلة تتو
   . على تنظيم معالجة معلوماته

  : مرحلة ما بعد التعلم  - 3
  : من هذه األسئلة

  كيف يمكنني توظيف معلوماتي هذه في وضعيات أخرى ؟ )أ ( 
  ؟ ما مدى كفاءتي في تحقيق هدفي )ب( 



 

  هل األساليب التي استخدمتها في عملية التعلم كانت مالئمة ؟) ج( 
  ؟ هذا ما أردت الوصول إليه حقا هل )د ( 

وتساهم إجابة الطالب عن هذه األسئلة في إحداث بنـاء للمعنـى وتحليـل     
  . المعلومات وتقييمها وتصحيح المفاهيم الخاطئة

تم تناول استراتيجية التساؤل الذاتي في عدة دراسـات تجريبيـة فـي     وقد
  : يلي ما ومن بين هذه الدراسات تأثيرها على متغيرات متباينة 

   : 2007دراسة عزت   -
التي هدفت إلـى معرفـة  أثـر اسـتخدام بعـض اسـتراتيجيات الميتـا        

يـاء علـى مسـتوى    في تعلـم الكيم  ) خرائط المفاهيمالتساؤل الذاتي و (معرفية 
بقـاء أثـر الـتعلم لـدى طـالب الصـف األول الثـانوي        تجهيز المعلومـات و 

داللـة إحصـائية  بـين    النتـائج وجـود فـروق ذات     قد أظهـرت و الزراعي ،
الضـابطة ،  التجريبيـة و  مستوى تجهيز المعلومات لـدى طـالب المجمـوعتين   

وسـطي درجـات المجمـوعتين    وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـين مت    وو
التجريبية في االختبـار التحصـيلي فـي التطبيـق البعـدي لصـالح       الضابطة و

 .   المجموعة التجريبية

  :  2009دراسة  العذيقي   -
تي تناولت فعاليـة اسـتراتيجية التسـاؤل الـذاتي فـي تنميـة بعـض        ال

توصـلت نتـائج   ائي لـدى طـالب الصـف األول ثـانوي و    مهارات الفهم القر
الدراسة إلى وجود فروق دالـة إحصـائيا بـين المجمـوعتين  فـي التحصـيل       

  . البعدي لصالح المجموعة التجريبية

  :  2007عبد الحافظ  :ـ في دراسة أخرى لو  -
ل فاعلية استخدام استراتيجية التسـاؤل الـذاتي الموجـه فـي تـدريس      حو

التفكير الناقد لـدى طـالب المرحلـة الثانويـة     راءة على تنمية الفهم القرائي والق
فـي تنميـة مهـارات الفهـم     وقد أثبتت النتائج كفاءة استراتيجية التساؤل الـذاتي  



 

ــي و ــدالقرائ ــر الناق  :Daiute & Kruidenier(توصــلت دراســة "و.  التفكي

إلى فاعلية استخدام إسـتراتيجية التسـاؤل الـذاتي فـي زيـادة اسـتخدام        )2007
التالميــذ الســتراتيجيات وعمليــات المراجعــة والقــدرة علــى تقــويم الــنص 

الصـعيدي و آخـرون ،    ( "وتحليله ومعرفـة الداللـة الخاصـة بـالنص وتنقيحـه     
  .  )9:  ص، 2012

  : 2008النوافعة سماهر كما هدفت دراسة   -
إلى استقصاء أثر استراتيجيتي التسـاؤل الـذاتي والتعلـيم التبـادلي فـي      

. بـة المرحلـة الثانويـة فـي األردن    تنمية مفهوم الذات لدى طلتحصيل األدب و
  . قد أظهرت نتائج الدراسة فعالية االستراتيجية التأثير على المتغيرينو

  :  (Hui-Fang &I-Ju Chang,2009)ـ في دراسة لو  -
التسـاؤل الـذاتي علـى تعلـم     تي هدفت إلى معرفة أثـر اسـتراتيجية   وال

 ، تنميـة االتجـاه نحـو هـذه االسـتراتيجية     يزية كلغة ثانية والطلبة اللغة اإلنكل
قد توصلت نتائج الدراسـة إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي        و

لتجريبيـة  البعـدي فـي المجموعـة ا   ط التحصيل بين االختبـار القبلـي و  متوس
وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي متوسـط       و. لح القياس البعـدي لصا

جية التسـاؤل الـذاتي بـين القيـاس     مقياس االتجاه  نحو التدريب على اسـتراتي 
 .  لصالح القياس البعديوالبعدي للمجموعة التجريبية و

  : 2013دراسة جاسم، وطه محمد في حين أشارت   -
حصـيل طالبـات الصـف    فـي ت بعنوان أثر استراتيجية التساؤل الـذاتي  

طالبـة ، تـم   ) 50(على عينة مكونـة مـن    -ذكاءاتهن المتعددة الثاني متوسط و
ــا ــة وضــمت  توزيعه ــداهما تجريبي ــوعتين إح ــى مجم األخــرى ، و)25(إل
تـم اسـتخدام مقيـاس الـذكاءات     طالبة ، و) 25(تكونت هي أيضا من تجريبية و

تـم بنـاؤه مـن طـرف     لي اختبـار تحصـي  و ، المتعددة الذي أعدته الياسـري 
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين مجمـوعتي البحـث فـي      -الباحثان، 

متوسط التحصيل الدراسي لدى طالبـات المجموعـة التجريبيـة التـي درسـت      



 

التـي درسـت   المجموعـة الضـابطة   دام استراتيجية التسـاؤل الـذاتي و  باستخ
  . لصالح المجموعة التجريبيةبالطريقة االعتيادية و

دم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـين مجمـوعتي البحـث فـي       عو
متوسط الذكاءاتالمتعـددة لـدى طالبـات المجموعـة التجريبيـة التـي درسـت        

المجموعـة الضـابطة التـي درسـت     دام استراتيجية التسـاؤل الـذاتي و  باستخ
  .  بالطريقة االعتيادية

 المالحــظ مــن خــالل الدراســات الســالفة الــذكر بــأن الســتراتيجيةو
تكـوين اتجاهـات   أساسـيا فـي تعزيـز عمليـة الـتعلم و     التساؤل الذاتي دورا 

إيجابية نحـوه ، حيـث سـاهمت فـي اسـتقالل المتعلمـين فـي المجموعـات         
التفاعـل معهـا عـن    على أنفسهم في اكتسـاب المعـارف و   التجريبية باعتمادهم

مـن خـالل التخطـيط     طريق الحوار الذاتي البناء حول األنشطة المقدمـة لهـم  
مراقبة عمليات التفكيـر أثنـاء عمليـة الـتعلم وتقـويم نتاجـات       لهذه األنشطة و

  . األداء

 
تعتبر الدافعية عامال أساسيا في الكشـف عـن المضـاهر التـي تختفـي      
وراء سلوك الفرد من حيث التغيرات التي تطـرأ عليـه، ومـن حيـث اختالفـه      

للـتعلم أمـر بـالغ األهميـة وشـرط مـن        ، وتعتبر معرفـة الدافعيـة   وتنوعه
الشروط األساسية لسيرورة التعلم وعامـل أساسـي فـي فـي تفسـير األداءات      

  . والمهمات المدرسية

حالة داخلية في الفرد تستثير سـلوكه، وتعمـل   : " تعرف الدافعية على أنها و -
, أبـو جـادو   (" على استمرار هذا السلوك، وتوجهه نحو تحقيق هدف معـين  

 . ) 254 : ص ،2000

" تعني الدافعية مجموع العوامل الدينامية التي تحـدد سـلوك الفـرد    " كما  -
).Norbertsillamy, 1994,  p :167  ( . 



 

، توجـه،   فئة من الحاالت التي تستهل: "  ويعرفها أرنوف، وويتج على أنها -
 . ) 270:  ص 1981، ويتيج،  أرنوف (" تؤكد االستجابة 

ء النفس على أنها عملية ، أو عمليات متتابعـة ، تبـدأ    فالدافعية يفهمها علما -
تثابر عليـه ، وفـي   السلوك الهادف ، توجهه وعلى شكل سلسلة متوالية من 

  . )11: ص ،2012 معمرية، ( األخير توقفه

في السـياق المدرسـي أنهـا مفهـوم دينـاميكي يرجـع        Viauيعرفها و
تـؤدي بـه إلـى اختيـار      ول ذاته وبيئتـه والتـي  ـجذوره إلى إدراك التلميذ ح

   ، والمثابرة في االنجـاز بهـدف الحصـول علـى الهـدف      ام بهـ، والقي نشاط
)Viau, 1997,  p  : 7  ( .  

تحرك سلوك ( من خالل هده التعاريف يتبين أن  الدافعية  تتضمن الحركة و
  . )هذه الحركة تدفع الفرد إلى تحقيق هدف ما ( والهدف ) الفرد 

هي شكل مـن أشـكال الدافعيـة العامـة وهـي موقـف       والدافعية للتعلم 
داخلي، يحرك السـيرورات المعرفيـة للمـتعلم مـن تفكيـر وانتبـاه وتركيـز        

  . في موقف تعليمي ما من أجل الوصول إلى تحقيق هدف تعليمي,ووعي 

  : الدافعية والتعلم  -
يمكن مالحظة دافعية التعلم لدى المتعلمين فـي جهـودهم المبذولـة مـن     

غلب على العراقيل والصعاب التي تحـول دون تحقيـق النجـاح والميـل     أجل الت
  . للوصول إلى األهداف التعليمية

وإذا كانت الدافعية وسيلة لتحقيق األهداف التعليمية فإنهـا تعـد مـن أهـم     
العوامل التي تساهم في التحصيل المدرسي، وكمـا هـو معـروف فـإن الطلبـة      

كـون تحصـيلهم الدراسـي جيـد، حيـث      الذين يمتازون بدافعية تعلم عاليـة، ي 
أشارت كثيرا من الدراسات حول هذا الموضـوع أن دافعيـة التحصـيل تـرتبط     
ارتباطا موجبا بالقدرة علـى المعالجـة المعرفيـة وإنجـاز المهمـات الصـعبة،       
كما أكدت هذه الدراسات أن الدافعية للتعلم لهـا جـذورها فـي خبـرات الـتعلم      



 

سة أجراها كـل مـن موسـين وكونجروكاجـان     ، ففي درا خالل سنوات الطفولة
تبين أن األطفال الذين أظهروا دافعية قويـة لالنجـاز خـالل سـنوات الطفولـة      
يميلون أيضا إلى اسـتمرار هـذه الدافعيـة لـديهم خـالل سـنوات المراهقـة        

  . والرشد

ـ    2001الخليفة وفي دراسة لـ العبد اهللا و ر كـل مـن   حـول معرفـة أث
عـادات االسـتذكار علـى األداء    و دافعيـة اإلنجـاز  االتجاهات نحو الدراسـة و 

ن األدبـي  طالبـة مـن التخصصـي    242األكاديمي لـدى عينـة متكونـة مـن     
العلمي من طالبات جامعة قطر، بينت وجـود عالقـة ارتباطيـة إيجابيـة بـين      و

  . دافعية اإلنجازكاديمي واالتجاه نحو الدراسة وكل من األداء األ

التــي هــدفت الــى   2010عطيــات كمــا أشــارت دراســة العلــوان وال
التحصـيل الدراسـي لـدى طـالب الصـف      فة العالقة بين دافعية اإلنجاز ومعر

طالـب و طالبـة    111العاشر باألردن، حيـث تكونـت عينـة الدراسـة مـن      
مــن ذوي  49مــن ذوي التحصــيل المرتفــع و  62مقســمين إلــى مســتويين 

علـى وجـود   دلـت النتـائج   ، و المستوى المنخفض مـن التحصـيل الدراسـي   
التخصــيل إحصــائية بــين الدافعيــة الداخليــة وعالقــة ارتباطيــة ذات داللــة 

كما بينت الدراسة إمكانية التنبؤ بالتحصـيل الدراسـي للطلبـة مـن      األكاديمي ،
  . خالل معرفة مستوى دافعيتهم للتعلم

حـاول فيهـا تقصـي الدراسـات      )Klinger, 1966  (وفي دراسة أجراها 
حثت العالقة بين دافعية التحصيل والمـردود األكـاديمي تبـين أن هنـاك     التي ب

دراستين من بين خمـس دراسـات تمـت مراجعتهـا أثبتـت أن الطـالب ذوي       
الدافعية العاليـة للتحصـيل كـانوا أعلـى تحصـيال مـن اآلخـرين مـن ذوي         

  . الدافعية المنخفضة



 

م باعتبارهـا  وهكذا تكمن أهمية الدافعية في التأثير علـى سـيرورة الـتعل   
عنصرا هاما لتحقيق تعلم فعال، فهي وسيلة تربوية بهـا يصـل التلميـذ المـتعلم     

  . إلى النجاح والتفوق كما أنها هدف تربوي يسعى هذا األخير إلى تحقيقه
  : منھج و طریقة إجراء البحث

  : منهج البحث -
تم تطبيق المنهج شبه التجريبي و هذا نظرا لصعوبة ضبط كل المتغيـرات  

مضـبوط للشـروط   المنهج الذي يعني تغيير معتمـد و  هو"لثانوية ضبطا دقيقا وا
المحددة للواقع أو الظاهرة التي تكون موضوع الدراسة ومالحظة ما ينتج عن هـذا  

ألن نتائجه كميـة دقيقـة ،    ويتصف هذا المنهج بالدقة العلمية ، ،  التغيير من آثار
يم تجريبي يحتـوي علـى جميـع    وضع تصم: لهذا المنهج خطوات عملية منها و

  . ) 290 : 1998 آخرون،ذوقان عبيدات و ( النتائج و عالقاتها  و شروطها

عليه تم استخدام التصميم ذي مجموعتين الضابطة والتجريبية مـع قيـاس   و
  : قبلي و بعدي، و كان على النحو التالي

  : تصمیم الدراسة

 القياس القبلي المعالجة القياس البعدي
  المعالجة             
 المجموعة

 الضابطة الدافعية للتعلم الطريقة االعتيادية الدافعية للتعلم
 التجريبية الدافعية للتعلم طريقة التساؤل الذاتي الدافعية للتعلم

  : مجتمع و عینة البحث
تمثل المجتمع األصلي لهذه الدراسة في جميع الطالب المسـجلين بجامعـة   

 25275البالغ عددهم و 2016- 2015لموسم الجامعي حسيبة بن بو علي بالشلف ل
  . حسب الموقع اإللكتروني للجامعة

تم اختيار عينة قصدية من كلية العلوم االجتماعية قسم علم الـنفس سـنة   و 
التـي   28طالب و طالبة شملت المجموعـة التجريبيـة    59ثانية،حيث بلغ عددها 



 

التـي تـم    و 31جموعة الضـابطة لمدرست بطريق التساؤل الذاتي ،بينما بلغ عدد ا
  .  تدريسها بالطريقة االعتيادية

  :تكافؤ مجموعتي البحث 
قبل إجراء التجربةتم إجراء عملية تكافؤ المجموعتين الضابطة و التجريبيـة  

الذكاء، العمر الزمنـي  (في متغيرات قد تؤثر في نتائج البحث قبل المعالجة و هي 
االنحرافات المعياريـة  المتوسطات الحسابية و ، حيث تم استخراج)،و دافعية التعلم

تبار التائي لعينتين مسـتقلتين   لهذه المتغيرات لكل من المجموعتين وتم تطبيق االخ
الضابطةفي هـذه  فروق بين المجموعتين التجريبية ودلت النتائج إلى عدم وجود و

  . المتغيرات
  : أدوات البحث

  : دليل المعلم والمتعلم  - 1
سـابقة  المعلم و المتعلم بعد اإلطالع على العديد من الدراسات ال تم بناء دليل 

تـم  حول استراتيجية التساؤل الـذاتي و بالخصوص حول موضوع الميتا معرفة و
بعرضه على مجموعة من الخبـراء    ذلك و، أكد من الصدق الضاهري للبرنامج الت

 عـض ب وإضـافة  تعـديل ، حيث تـم  المنهجيوالمختصين في المجال التربوي و
 بنـاءعلى النهائيـة   صـورته  إلـى  وصـل  حتى البرنامج في الواردة اإلجراءات
  . المحكمين مالحظات

  : )1998(  مقياس الدافعية للتعلم لفالوراند و آخرون - 2
، وتم من قبل الباحثة العربية  حيث تم ترجمته من اللغة الفرنسية إلى اللغة 

  .له  التأكد من الخصائص السيكومترية

ختيار مقياس اللغة الفرنسية كمعيار لتطبيق إسـتراتيجية التسـاؤل   اوقد تم 
  : الذاتي لإلعتبارات التالية

كون مقياس اللغة الفرنسية سنوي وبحكم البرنامج يحتـاج إلـى مـدة زمنيـة       -
  .طويلة 



 

تدني مستوى التحصيل في مقيـاس اللغـة الفرنسـية للطلبـة وعـدم وجـود         -
  . الفرنسية رغبة لدى الطلبة في تعلم اللغة

  : مناقشتھاعرض نتائج الدراسة و
  :نتائج فرضية الدراسة   -

توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين       : على أنـه تنص الفرضية 
متوسطي درجات أفـراد المجموعـة التجريبيـة ودرجـات أفـراد المجموعـة       
الضابطة في القياس البعدي لمقياس الدافعيـة للـتعلم لصـالح أفـراد المجموعـة      

 .   بية األولىالتجري

 مسـتقلتين وللتحقق من هذه الفرضية قمنا باسـتخدام اختبـار ت لعينتـين    
المجموعـة التجريبيـة ودرجـات أفـراد     من أجل المقارنة بين درجـات أفـراد   

، وجـاءت  المجموعة الضابطة فـي القيـاس البعـدي لمقيـاس الدافعيـة للـتعلم      
  : النتائج كما يلي

المجموعة التجريبية أفراد  للمقارنة بين متوسطي درجاتنتائج إختبار ت :  )1(الجدول رقم 
  ودرجات أفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي لمقياس الدافعية للتعلم األولى

مقياس الدافعية للتعلم 
  وأبعاده

نوع 
  المجموعة

حجم 
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
اختبار ت 

  لمحسوبةا

قيمة 
اختبار ت 

  جدولةالم

درجات 
  الحرية

الداللة 
  اإلحصائية

الدافعيــة الداخليــة   
 المرتبطة بالمعرفة

 4.11 22.82 28 جريبيةت
  غير دال  57  2.00 0.30

 2.63 22.55 31 ضابطة
ــة   ــة  الداخلي الدافعي

 المرتبطة باإلنجاز
 3.80 19.71 28 جريبيةت

  غير دال 57  2.00  1.51
 3.82 21.23 31 ضابطة

فعيــة الداخليــة  الدا
 المرتبطة باإلثارة

 4.36 21.04 28 تجريبية
  غير دال 57  2.00  0.18

 3.72 21.23 31 ضابطة
الدافعية الخارجية ذات 

 الضبط المعرف
 4.85 22.71 28 جريبيةت

  غير دال 57  2.00  0.22
 2.95 22.48 31 ضابطة

الدافعية الخارجية ذات 
 الضبط الغير واع

 4.38 20.00 28 جريبيةت
  غير دال 57  2.00  0.61

 3.66 20.65 31 ضابطة



 

  )1(تابع الجدول رقم 

مقياس الدافعية للتعلم 
  وأبعاده

نوع 
  المجموعة

حجم 
  العينة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
اختبار ت 

  لمحسوبةا

قيمة 
اختبار ت 
  المجدولة

درجات 
  الحرية

الداللة 
  اإلحصائية

ــة ال ــة الدافعي خارجي
 ذات الضبط الخارجي

 5.08 19.75 28 جريبيةت
  غير دال 57  2.00  0.48

  4.30 19.16 31 ضابطة

 غياب الدافعية
 4.56 22.79 28 جريبيةت

  غير دال 57  2.00  0.17
 4.41 22.58 31 ضابطة

  الدرجة الكلية
 21.74 148.82 28 جريبيةت

  غير دال 57  2.00  0.21
 15.41 149.87 31 ضابطة

كـان  المجموعـة التجريبيـة   من خالل الجدول أعاله يتضـح أن أفـراد   
طالباً، بلغ المتوسـط الحسـابي لـدرجاتهم فـي القيـاس البعـدي        28 :عددهم 

. 21.74:  بـانحراف معيـاري قـدره    148.82:  اختبار الدافعيـة للـتعلم  على 
توسـط  طالبـاً وقـدر الم   31: أما أفراد المجموعـة الضـابطة فكـان عـددهم    

:  اختبــار الدافعيــة للــتعلمالحســابي لــدرجاتهم فــي القيــاس البعــدي علــى 
ــانحراف معيــاري قــدره 149.87 وهــو أقــل مــن االنحــراف  15.41 : ب

  . المعياري الخاص بأقرانهم في المجموعة التجريبية

هذا وقد جاءت قيمة اختبـار ت المحسـوبة لعينتـين مسـتقلتين مسـاوية      
ـ    تماماً م أقلوهي  0.21: لـ :  ن قيمة إختبار ت المجدولـة التـي قـدرت بـ

  .0.05، ومستوى داللة 57بدرجات حرية  2.00

توجـد فـروق ذات داللـة    على هذه القيم ال يمكننـا القـول بأنـه    اوبناء
إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعـة التجريبيـة األولـى ودرجـات     

  .   افعية للتعلمأفراد المجموعة الضابطة في  القياس البعدي لمقياس الد

كما نالحظ أيضـا مـن خـالل الجـدول أن األبعـاد السـبعة المكونـة        
لم تكـن الفـروق بـين متوسـطاتها لـدى المجمـوعتين       لمقياس الدافعية للتعلم 



 

ة والضابطة في القياس البعدي دالة احصـائياً أي أنـه ال يمكننـا القـول     يالتجريب
لم بعـد تطبيـق البرنـامج    بوجود اختالفات جوهرية في درجات الدافعيـة للـتع  

علـى مسـتوى هـذه األبعـاد      ة التجريبيـة لدى طالب الجامعة لصالح المجموع
ولم تتفق هـذه الدراسـة تقريبـا مـع كـل الدراسـات السـابقة مثـل          .السبعة
) 2007( وعبـد الحـافظ  ) 2009(والغـذيقي  ) 2007(عـزت  : كل مـن  دراسة

)Daiute & Kruidenier: 2007 ــة و ــوة  أو ،) 2008(النوافع ــو عج ب
ــة)  2009( ــتراتيجيةو دراس ،   (Hui-Fang &I-Ju Chang, 2009)اس
تفقـت نسـبيا مـع الدراسـة     التي ا،  ما عدا دراسة واحدة و )2011(ي الكبيسو

عـدم  التـي أشـارت إلـى و   ) 2013(طـه محمـد   الحالية وهي دراسة جاسم و
وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين مجمـوعتي البحـث فـي متوسـط         

دام لمتعددة لدى طالبات المجموعـة التجريبيـة التـي درسـت باسـتخ     الذكاءات ا
المجموعـة الضـابطة التـي درسـت بالطريقـة      استراتيجية التساؤل الـذاتي و 

  .  االعتيادية

ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجمـوعتي البحـث فـي متوسـط     
دام التحصيل الدراسي لدى طالبات المجموعـة التجريبيـة التـي درسـت باسـتخ     

التـي درسـت بالطريقـة    المجموعـة الضـابطة   ستراتيجية التساؤل الـذاتي و ا
 وقد يرجـع سـبب هـذه النتيجـة إلـى      .لصالح المجموعة التجريبيةاالعتيادية و

  : ما يلي

تأثير عوامل أخـرى تـرتبط بالجوانـب الذاتيـة ألفـراد العينـة كـإدراكهم          -
ــاء ــدراتهم و كف ــاط  ، و لق ــة النش ــة وقيم ــل اتهم الذاتي ــرى ك ــن ي  م

(Archambault & Chouinard ,2003,p :185,186)   ــت ــا كان ــه كلم أن
لم إيجابيـة ، كلمـا انـدمج    إدراكات الفرد المتعلم  لقدراته فـي عمليـة  الـتع   

بالمقابـل فـإن   و .بـذل جهـدا أكثـر   و ثابر أمام الصعوباتبنشاط وفاعلية ، و
ذاتـه ،  التقييم السلبي ألدائه يؤدي حتما إلى انخفـاض فـي مسـتوى تقـديره ل    

فيلجأ إلى تغيير أهدافه  وذلك بتجنب الوضـعيات التـي مـن شـأنها التـأثير      



 

كمـا صـرح بانـدورا، فالطلبـة الـذين يؤمنـون       و " .في درجة هذا التقدير
بالتكيف و التعامل مع البيئـة يركـزون علـى ضـعفهم و عـدم كفـايتهم و       

ـ     المبالغة في الصعوبات التي يواجهونها ، ون فهمـا  أمـا الطلبـة الـذين يمتلك
جيدا حول قدراتهم يركـزون انتبـاههم وجهـودهم علـى متطلبـات المهمـة       

 : ص ،2008 غبـاري، ( "والتقليل مـن الصـعوبات إلنجازهـا بشـكل مالئـم      
111-112( .  

أن إدراك المـتعلم    (DeBacker& Nelson, 2000 )قد أكـد كـل مـن    و
بيـق  فـي البحـث الحـالي تـم تط    غالبا ما  تـرتبط بمجـال محـدد ، و    لقدرته

كـم مـن   فرنسية من طرف الباحثـة بنفسـها  و  االستراتيجية على مقياس اللغة ال
طالب صرح بأنه ال فائدة من محاوالته في تعلـم اللغـة الفرنسـية ألنـه يعتقـد      

باإلضافة إلى إدراكه لقيمة هذا النشـاط فاللغـة الفرنسـية غيـر      ، مهاال يفهأنه 
ـ مفيدة في نظر أفراد العينـة  ، وبـالرجوع إلـى     ريـان فـي   ة ديسـي و نظري

تفسيرهما لغياب الدافعية للتعلم فإن الطالب في هذه الحالـة لـم يعـزو أي قيمـة     
هذا ما أدى إلى الشعور بعدم الكفـاءة ، فتنمـى بداخلـه مـا يسـمى      ، ولنشاطه 

الفرنسـية   حيث اقتنع الطالب أن محاوالتـه فـي تعلـم اللغـة     بالعجز المتعلم ،
تطيع الـتحكم فـي عمليـة الـتعلم ،     الي فهو ال يسبالتلن تصل به إلى نتيجة ، و

الفشـل فأصـبح بهـذا متعلمـا     تولد لديه نزعة عدم بذل الجهد نتيجـة توقعـه   و
قلت بواعثـه فـي انجـاز مهامهالعتقـاده     سلبيا وانخفضت استجاباته للمحاولة و

تكونـت لديـه   جيات الضـبط  فـي عمليـة الـتعلم ، و    بأنه ال يملـك اسـتراتي  
  . تعلم اللغة الفرنسية  اتجاهات سلبية نحو

لم فـي تعاملـه مـع  نجاحـه و فشـله      يرتبط هذا كله بتـاريخ المـتع  و
، شخصـية أسـتاذ المـادة     ) لسـابقة  الخبـرة ا (  .....معالجته للمادة المتعلمة و
كـل العوامـل المرتبطـة  بالسـياق     الـخ ، و ...ه اسلوبه ،عامل التقييم طريقتو

  :ـ ها بكل هذه العناصر تتأثر بدور.بالمدرسي 



 

المحــيط الثقــافي ة كظــروف التنشــئة االجتماعيــة والعوامــل الخارجيــ   -
أشـار   "واالجتماعي الذي ينتمي إليه الفـرد المـتعلم و فـي هـذا اإلطـار      

إلى أنه ال ينبغـي علـى البـاحثين تفسـير      ( Maher, 1974, p.894 )ماهر 
ئـة  السلوك المرتبط بالدافعيـة لالنجـاز إال مـن خـالل الكشـف عـن البي      

إلى التعـرف علـى معـايير اإلنجـاز     باإلضافة  الثقافية االجتماعية لألفراد ،
 "التركيبــات التجريديــة للعمليــات الســيكلوجية لهــذه البيئــات  الثقافيــةو
  . )38 : ص، 1994 ،موسى(

  : االقتراحاتالتوصیات و
  :    نقترح ما يلي أن نوصي وفي ضوء النتائج المتوصل إليها يمكن 

ـ ضرورة ت   - ين فـي األطـوار االبتدائيـة خاصـة والمتوسـطة      دريب المعلم
ـ  و س الحديثـة التـي ترتكـز علـى قـدرات      ـالثانوية على أسـاليب التدري

ـ  ه على ـتوجيهم والمتعل ـ  ره وـتنميـة تفكي ـ ه وـاسـتثمار معارف ا ـبنائه
  . بناءا فعاال

ل الـذاتي فـي   ضرورة إجراء دراسات حـول فعاليـة اسـتراتيجية التسـاؤ       -
فـي  و تخصصـات أخـرى    فـي مقـاييس مختلفـة    األكاديمي والتحصيل 

  . جميع أطوار التعليم

ـ        - ن االسـتراتيجيات  إجراء المزيد من البحـوث حـول األنـواع األخـرى م
  . الطالب نحو استخدامهاالميتا معرفية واتجاهات المعلمين و

  
  
  
  

  المراجعقائمة 
 



 

ــادو،أ - ــي صــالح بوج ــ:  )2000( .عل ــئة كلوجيةيس ــة التنش  ، االجتماعي
ـ ،  2الطبعة ـ :  األردن انـعم  والتوزيـع  للنشـر  يرةـدارالمس

 . والطباعة
أثر اسـتراتيجية التسـاؤل الـذاتي فـي      : )2009( .حسام صالح أبو عجوة، -

تنمية مهارات حل المسـائل الكيميائيـة لـدى طـالب الصـف      
 : نفلسـطي  .رسـالة ماجيسـتير غيـر منشـورة     .الحادي عشر
  .  الجامعة اإلسالمية غزة كلية التربية ،

 عبـد الحكـيم   الصـافي، شـريف ، سـليم محمـد و   حسين محمد و ،أبو رياش -
ــتعلم و : )2009( ــة أصــول اســتراتيجيات ال ــيم النظري التعل
ترجمــة . التوزيــعدار الثقافــة للنشــر و : عمــان التطبيــق،و

 Oxford, R  اسـتراتيجيات  .)1996( السيد محمـد دعـدور  
.L.-  مصـرية   األنجلـو  مكتبـة  ،تعلـم اللغـة  ربيكا أكسفورد

  . القاهرة
أثر استراتيجية التساؤل ) : 2013. (جاسم ، باسم محمد ومحمد، فاتن حسام طه -

الذاتي في تحصيل طالبات الصف الثـاني متوسـط و ذكـاءاتهن    
 ) .17(المتعددة ، العراق، مجلة آداب الفراهيدي العدد 

السيد وقنـديل، عزيـز عبـد العزيـز وزهـران ،       الصعيدي، منصور سمير  -
فاعليـة  ) : 2012(العزب محمد وعـزب ، عبـد اهللا السـيد،    

برنامج قائم على بعض استراتيجيات مـا وراء المعرفـة فـي    
ــات    ــارات الترابط ــة مه ــى تنمي ــيات عل ــدريس الرياض ت

مجلـة تربويـات    ، الرياضية لدى تالميذ المرحلـة االعتياديـة  
 ص ص ،كليـة التربيـة جامعـة بنهـا     ،15الرياضيات، المجلد

)3-47( .  



 

المهـارات  :  )2005( محمـد فخـري   مقـدادي، و راتب قاسـم ،  عاشور،  - 
ــة و ــتراتيجياتها، القرائي ــها و اس ــق تدريس ــة طرائ  الكتابي

  . دار المسيرة :الطبعة األولى، عمان 

فاعليــة اســتخدام اســتراتيجية :  )2007( عبــد الحــافظ فــؤاد عبــد اهللا،  -
ؤل الذاتي الموجه فـي تـدريس القـراءة علـى تنميـة      التسا

 الفهم القرائي و التفكير الناقد لدى طـالب المرحلـة الثانويـة   
  .العدد السابع  ، جامعة الفيوم ،مجلة كلية التربية بالفيوم ،

:  )1998( عبـد الرحمـان،   عـدس، كايـد و  عبد الحـق ، عبيدات، ذوقان و  -
ـ    ، عمـان ، 4ط ، بهأسـالي ه وـالبحث العلمي مفهومـه أدوات

  .دار الفكر 

تنميـة  ءة طبيعتها مناشط تعليمها والقرا : )1999( حسني عبد  الباري عصر، -
  . المكتب العربي الحديث:  اإلسكندرية مهاراتها،

 األولـى،  الطبعـة  ،الدافعية النظرية و التطبيق:  )2008( ،ثائر أحمد غباري، -
  . التوزيعدار المسيرة للنشر و : عمان

أثـر اسـتراتيجية التسـاؤل    :  )2011( ياسر عبد الواحـد حميـد،   لكبيسي،ا  -
التفكيـر التـأملي لـدى    ة الجغرافيـا و الذاتي في تحصيل مـاد 

، مجلـة جامعـة االنبـار للعلـوم      طالب الصف الخامس األدبي
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