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  مستخلص الرسالة
 
 
 

دعاء عطا جادالكرمي حممدةاسم الباحث 
 

قائم على بعض إستراتيجيات التعلم المنظم فعالية برنامج تدريبى عنوان الرسالة
طالب الصف األول الثانوىلدى  لإلنجاز دافعيةالفى تحسين  اذاتي.  

 
 

الوادي جامعة جنوب –التربية  كلية – التربويقسم علم النفس جهة البحث 
 

  .يعلم النفس التربو ماجستير في التربية تخصصالدرجة العلمية
 

  مستخلص البحث:
 تحسينا فى ستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياستخدام إفعالية استهدف البحث الحالي التعرف على 

 برنامج تدريبىوتضمنت أدوات البحث إعداد ، الدافعية لإلنجاز لدى طالب الصف األول الثانوى
تنظيم  - التخطيط ووضع األهدافوهى ( ،استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيإبعض مقترح قائم على 
البحث عن  -الضبط البيئى  -الذات  أةمكاف -التقييم الذاتى  - التسميع - وتحويل المعلومات

ت حتفاظ بالسجالاال - "الكبار –المعلمين  –األقران "يمى من كادطلب العون األ -المعلومات 
ا، ستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيإل امقياسوتضمنت أدوات القياس  ،)مراقبة الذات -ومراجعتها 
فعالية استخدام إ ت نتائج البحث عن، وأسفرللدافعية لإلنجاز اومقياسا ستراتيجيات التعلم المنظم ذاتي

 اللة إحصائيةدذات وجود فروق و فى تنمية الدافعية لإلنجاز لدى طالب الصف األول الثانوى،
الضابطة في التطبيق بية والتجري تينالمجموعدرجات طالب  ) بين متوسطى0.01ى (عند مستو
، لصالح المجموعة ومقياس الدافعية لإلنجاز، استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيلمقياس إالبعدي 
 بين) 0.01(كما أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ، التجريبية
ستراتيجيات القياسين القبلى والبعدى لمقياس إدرجات طالب المجموعة التجريبية فى  متوسطى

باإلضافة الى عدم وجود عية لإلنجاز لصالح القياس البعدىا، ومقياس الدافالتعلم المنظم ذاتي ،
ين البعدى درجات طالب المجموعة التجريبية فى القياسمتوسطى بين  فروق ذات داللة إحصائية

  . ا، ومقياس الدافعية لإلنجازستراتيجيات التعلم المنظم ذاتي) لمقياس إينوالتتبعى (بعد شهر
 

  

  :الكلمات املفتاحية
  

االدافعية لإلنجاز  –الدافعية  – التعلم المنظم ذاتي. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com



