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   املقدمـــة:

السنوات      األخيرة شهدت 
 
التربوية    اهتماما املؤسسات   من 

 
العالم لتطوير األساليب    فيملحوظا القيام   التيمختلف دول  الفرد وتشجعه على  تدفع 

اال وتنمية  زمالئه،  مع  للتفاعل  الفرصة  للفرد  تتيح  تعاونية  تعلم  بيئة  توفير  هو  ذلك  من  والهدف  والنشاط،  واملشاركة،  التفاعل،  من  تجاهات بمزيد 

 تنمية روح التعاون لديهم.و  نحوهم، اإليجابية

بهلول ويشير   التعلم  أهم  إلى  ( 14:  2012)  إبراهيم  األ   فيودوره    تعاونيالية  السمات    فرادإكساب  النضج   النفسية  الصحةعلى    الدالةبعض  مثل: 

االجتماعية  العاطفي والعالقات  وتحمل  الناجحة،  واالستقاللية،  باآلخرين،  والثقة  ينماملسؤولية،  أنه  كما  بالثقة الدافعية  ي ،  الشعور  من  ويزيد   ،

 . كافأ أحدكافأ أوال ي  ي   الكل   ، وذلك ألن من مبادئه  االجتماعيمن التواصل  بذل الجهد، وفرض نوع   فياملتبادلة، واملثابرة 

يتيح للفرد  وبذلك  التعاوني  ذاته    االجتماعيالتفاعل    التعلم  التمركز حول  ينتقل من  يجعله  مما  زمالئه؛  الجماعة  التمرك  إلىوخاصة مع  ز حول 

وا  واالحترام،  والتعاون،  املشاركة،  مفاهيم  لديه  وتنمى  والعدوانية،  األنانية  نزعة  عنده  تقل  معهم  ويتعاون  أقرانه  يشارك  عندما  لشخصية والفرد 

 . (Caissi, Wilson 2009: 109)االجتماعية 

)وتؤيد    فوده  تؤدى  (  90:  2003ألفت  صغيره  مجموعات  خالل  التعلم  فعالية  ولك  إلىأن  الخبرات،  من  العديد  على  التعلم    يالحصول  يتحقق 

ولية الفردية  ؤ واملس  املكافآت املتبادل الذى يتحقق من خالل األهداف وإعطاء    جابيياإل االعتماد    هي املثمر ال بد من وجود عدة عناصر أساسية    التعاوني

، واستخدام املهارات االجتماعية إلنجاز املهمة، واالستخدام السليم ملهارات الطالب من التكليفات والتفاعل املباشر بين    الفردي تؤكد على التمكن    التي

 . الطالباملهارات العديدة لدى  ينميويزيد من مشاعر األمن و   الطالبالتفكير، وجدير بالذكر أن التعاون يقلل من مستوى القلق لدى 

 

 

 
www.refaad.com 

 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية 
International Journal of Educational & Psychological Studies (EPS) 

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx 

ISSN: 2520-4149 (Online) 2520-4130 (Print) 
  

 

 

 

 

   DOI: https://doi.org/10.31559/EPS2021.9.3.10          14/1/2021قبول البحث:     11/11/2020مراجعة البحث:      7/10/2020استالم البحث:  

 لخص:امل

تنمية   في  التعاوني  التعلم  على  قائم  تدريبي  برنامج  فعالية  من  التحقق  إلى  الدراسة  الثالث  هدفت  الصف  طالب  لدى  الذات  تحقيق 

و ،  الثانوي  العينة،  لدى  البرنامج  أثر  استمرار  الدراسة من )والتحقق من  متكافئتين  60تكونت عينة  إلى مجموعتين   مقسمة 
 
حدهما أ ( طالبا

و  تجريبيةأ ضابطة  هي  وكانت  ،  خرى  الدراسة  الذات )أدوات  تحقيق  و   (مقياس  التجريبي،  املنهج  النتائج وجودأ مستخدمة  دالة   ظهرت  فروق 

املجموعة   لصالح  البعدي،  القياس  في  وأبعاده  الذات  تحقيق  مقياس  على  والضابطة  التجريبية  املجموعتين  درجات  متوسط  بين   
 
إحصائيا

وكذلك  التجريبية  الق،  في  التجريبية  املجموعة  درجات  متوسط  بين   
 
إحصائيا دالة  فروق  القياس  وجود  لصالح  والبعدي(  )القبلي،  ياسين 

البعدي على مقياس تحقيق الذات وأبعاده وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد املجموعة التجريبية على 

املجموعة   له  تعرضت  الذي  البرنامج  فعالية  استمرارية  أي  والتتبعي،  البعدي  القياسين  في  الذات  تحقيق  أهم مقياس  ومن  التجريبية، 

 تضمين املناهج التعليمية ألنشطة وطرق تدريس تسهم في تنمية تحقيق الذات لدى الطالب. الدراسة التوصيات

 ؛ برنامج تدريبي. تحقيق الذات ؛التعلم التعاوني فتاحية:املكلمات ال
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)  حمزة ويشير   النصر؛ محمد جمل  التعلم    إلى  ( 27:  2005أبو  أن يطبق مع كل مستويات    التعاونيأن    الطالبمن خالل مجموعات صغيرة يمكن 

   .وحتى الدراسة الجامعية االبتدائيةالعمرية وكذلك كل مستويات التعلم من املرحلة 

بدرجة   –خاصة الدافعية الداخلية أو الذاتية    –التعلم    إلىيعزز الدافعية    التعاونيأن التعلم  (  22  :2014) خضر مخيمر؛ أبو زيد محمدويوضح  

التعلم   و الفردي والتعلم    التنافس يأكبر من  الدافعية،  بمستوى من  يتمتعون  أقرانهم معهم  ويتعاون  أقرانهم  يتعاونون مع  الذين  فالطالب   في   الطالب. 

 . النجاح للمجموعة وليس لكل واحد بمفرده  تحقيق إلىاتية واهتمام كبير املجموعات التعاونية يسعون بدوافع ذ

التعلم    كما اتجاهات    التعاونيأن  تكوين  على  التعلم  يإ يعمل  وخبرات  واملتعلمين،  املعلمين  ونحو  التعليمية  الخبرات  نحو  ترتبط   التعاونيجابية 

    (.139:  2013)زيد البتال، بمستويات من تقدير الذات وتحقيقها، وتسهل من اكتساب املفاهيم واملدركات 

تحقيق الذات مؤشر هام من مؤشرات الصحة النفسية للطالب بصفة عامة وطالب املرحلة الثانوية بصفة خاصة حيث يمر الطالب في  كما أن  

ال العمرية بمجموعة من  املرحلة  واالنفعالية واالجتماعيةهذه  واملعرفية  الجسدية   تحقيق    مما يؤثر في تكوين شخصيتهم واستقاللها ويساعد    ؛تغيرات 

     .(Johnnie, 2002)الحالية على تكوين هويته الخاصة، مما دفع الباحثة للتحقق من ذلك من خالل الدراسة  الطالب   الذات  

 كما أن  
 
 خبرات امل

 
   راهق الحياتية ما تزال محدودة

 
   فإنه يكون مذبذبا

 
   ؛تحقيق هويته  إلى  وغير متيقن من أمره ويسعى دائما

 
 لذا فإنه قد يلعب أدوارا

التي يمر بها املراهقأمتضادة ك  الجوانب  اكتراث في نفس الوقت، وينطبق هذا على معظم   األكاديمية   ،ن يظهر استقاللية أو اعتمادية أو جدية أو عدم 

 
 
 . (16: 2012مد عيد، مح)ما ينهي مرحلة املراهقة بتكوين هويته الخاصة  واالجتماعية والجسمية واالنفعالية، إال أنه غالبا

 يالحظ  لذلك  
 
كثيرا في صراع    أن  املراهقين  يفعلونه  من  وما  يرونه  ما  بين  وبيندائم   ،

 
وينتج عن هذا    معا البيئة  في  السائدة  األعراف  به  تسمح  ما 

من اإلحباط والقلق والكآبة، إذ أنه عندما ال يتوافق سلوك الشخص مع أفكاره سوف يدخل في صراع داخلي يعبر عنه على شكل توتر وقلق  ر  الصراع كثي

 . (63:  2013)نبيل حافظ، دائمين 

انتقالية فإن هناك حاجات م   املتوسطة وهي مرحلة  املراهقة  تقابل مرحلة  الثانوية  الدراسة  أن مرحلة  للموبما  الحاجات لحة  راهقين، ومن هذه 

املراهقون من ضغوطات في   يوجههأقص ى حد ممكن، ولكن ما    إلىتحقيق الذات، والتي يستطيع من خاللها تحقيق إمكانياته وتنميتها    إلى امللحة الحاجة  

 العصر الحاضر سواء كانت في املدرسة أو في األسرة أو في البيئة املحيطة أو في التقدم التكنولوجي جعل تح
 
ليس بالسهل، وقد يكون    قيق إمكانياتهم أمرا

شخصيت تأثيرها على  ومدى  الضغوط  يواجه هذه  ليتعلم كيف  له  الالزم  اإلرشاد  التوجيه  املراهق  يتلقى  لم  إذا  املراهق  له مساوئه على  غازي ) هاألمر 

 . (12: 2010العتيبي، 

يعكس شراكة حقيقية وال تتحقق هذه الشراكة   والتعاون جهد   يحتاج للتعاون مع غيره،فاإلنسان اجتماعي بطبعه محتاج لغيره ويحتاج إليه، فهو 

 
 
  إال إذا كان طرفا

 
  التعاون محققين لذواتهم، أما إذا كان أحد طرفي التعاون يمثل ذاتا

 
على اآلخرين فإن التعاون لن ينجح؛ ألن الذات االتكالية غير  معتمدة

للتعاون مع غيرها، ولعل فشل األ   مؤهلة  التعاون في حياة  التسلسواملجموعات مرد    فرادالكثير من صور  احترام هذا  املستوى ه لعدم  االنتقال من  ل في 

(  )  األدنى املعتمدة على اآلخرين     إلىالذات 
 
أن نحقق نجاحا بإمكاننا  املتعاونة، يقول كوفي "ليس  الذات  املحققة ثم  ا لم ندفع ثمن  مع اآلخرين م  الذات 

 . (11: 2013تلي عبدالرحمن، النجاح مع أنفسنا )

 مشكلة الدراسة: 

اآلونة األخيرة   أدى    التيبالطرق واألساليب    اهتمامشهدت  التعلم؛ مما  التعلم    إلى تيسر عملية  أساليب وطرق  العديد من  تهتم بشكل    التيظهور 

وإدارة   الراجعة،  التغذية  ونظم  التفاعل  كأنماط  الدراسة  حجرة  داخل  والتطبيقات  الفعلية  باملمارسات  إالأعمق  استخدام    الصف،   املجموعات أن 

للمشاركة   الطالبتحفيز    في  يته  أهم من االهتمام رغم    ها لم يحظ إال بقدر قليل  أفرادلتعاون بين  التدريس والتعلم داخل حجرة الدراسة وا   فيالصغيرة  

بين    الفعالة،  اإليجابية الفردية  للفروق  مناسبة    الطالب،ومراعاته  تعلم  بيئة  النظام    خالية    وخلق  أن  إال  والتوتر.  القلق  نظا  التعليميمن   م  السائد 

لم   املتعلم تقليدي،   فيه    يكن 
 
له فرصة تتاح  أن  دون  واملعلومات  للمعارف  يكون سوى مستقبل  وال  التعليمية  العملية  وتطبيقها؛    هو محور  ممارستها 

  الجماعي أنفسهم خالل عملهم    الطالباالهتمام بتحليل التفاعل بين    إلى  الطالبولذلك قد تحول عدد من الباحثين عن االهتمام بالتفاعل بين املعلم و 

 . (7: 2014الفتاح،  هدي عبد)

 و 
 
 فشعور الشباب  إلىعد الحاجة ت

 
 كبيرا

 
تحقيق الذات الغرض األسمى الذي يتحرك من أجل تحقيقه كل الدوافع األخرى ويلعب تحقيق الذات دورا

و  ذواتهم  تحقيق  فيإ بالعجز عن  واملعنى  القيمة  وفقدان  بالتوتر،  الفرد  يشعر  وعندها  املجتمع  في  لهم  املناسب  الدور  )الحياة ي  جاد  الحاج علي، .  فوزية 

2009 :33 ) 

أساليب   بين  الربط  من  البحث  مشكلة  وتحقيقتنبثق  على   التعلم  املباشر  وتأثيرها  النفسية  الضغوط  ازدياد  أن  حيث  املراهقين  لدى  الذات 

يحدث فيها   املراهقين يؤثر في تفاعل وتعامل املراهقين من جهة وعلى األشخاص املوجودين في بيئتهم من جهة ثانية، حيث أصبح االهتمام باملدرسة وما

 .ة ة والحضارة العامليروف االجتماعيوما تحتويه من عناصر ضرورة تمليها الظ 
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كان مهما  النفسية  االضطرابات  أشكال  واكتشاف  املدرسة،  في  التعليمية  العملية  على  تؤثر  التي  بالعوامل  االهتمام  ضرورة  يؤكد  الذي  ت  األمر 

ح   للرشد  واإلعداد  املراهقة  مرحلة  مع  تتزامن  التي  الثانوية  املرحلة  في  وبخاصة  موضوعية  علمية  بأساليب   صورها 
 
و   فاظا املجتمع  كيان  مساعدة على 

 ( 181: 2001)عبد الرزاق سويلم ؛ خليل سليمان،  .املدرسة على أداء رسالتها

تالحقة حيث أن مرحلة املراهقة تتسم بالعديد من التغيرات العضوية والنفسية التي قد تبعث على القلق والتوتر، فإن تلك التغيرات اإلضافية امل

 التي تحيط بالطالب قد تضيف  
 
 إليه عبئا

 
وزيادة في الضغوط يتطلب   املرحلة،، وخاصة نوعية أساليب التعلم املقدمة للطالب املراهقين في تلك   نفسيا

، ومواجهة التحديات للوصول لجودة الحالة النفسية للطالب  اإليجابيفهمها والتعامل معها بما يحقق له االستقرار النفس ي، وزيادة قدرته على التعامل  

 . أسئلة الدراسةعن اإلجابة فرضت ضرورة  والتي. من هنا كان اإلحساس بمشكلة البحث (231: 2000صالح الدين الشريف، )املتعلم. 

  أسئلة الدراسة:

 : االتيةتحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة 

 ؟ التطبيق البعدي ملقياس تحقيق الذات وأبعاده هل توجد فروق بين متوسطي درجات طالب املجموعة التجريبية وطالب املجموعة الضابطة في  .1

 هل توجد فروق بين متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي ملقياس تحقيق الذات وأبعاده؟  .2

  ه؟هل توجد فروق بين متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والتتبعي ملقياس تحقيق الذات وأبعاد .3

 فروض الدراسة:  

 تختبر الدراسة الفروض التالية: 

1. ( الضابطة في α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  املجموعة  التجريبية وطالب  املجموعة  ( بين متوسطي درجات طالب 

 التطبيق البعدي ملقياس تحقيق الذات وأبعاده تعزى لصالح املجموعة التجريبية". 

فروق   .2 )توجد  داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  والبعدي α≤0.05ذات  القبلي  التطبيق  في  التجريبية  املجموعة  طالب  درجات  متوسط  بين   )

 ملقياس تحقيق الذات وأبعاده تعزى لصالح التطبيق البعدي. 

التطبيق( بين متوسط درجات طالب املجموعة التجريبα≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  ال .3 والتتبعي   البعدي   ية في 

 ملقياس تحقيق الذات وأبعاده. 

 أهـداف الدراســة: 

 :  إلىتهدف الدراسة الحالية 

 الثانوي.  الثالثالكشف عن فعالية برنامج تدريبي )التعلم التعاوني( في تنمية تحقيق الذات لدى طالب الصف  .1

الثانوي بعد انتهاء تطبيق برنامج الدراسة    الثالثالكشف عن فعالية برنامج تدريبي )التعلم التعاوني( في تنمية تحقيق الذات لدى طالب الصف    .2

 املستخدم. 

 ة:  يــة الدراسـأهم

  يلي:يتها مما أهم  الحاليةتستمد الدراسة 

1.  
 
استجابة تناد  تعد  التي  اإلبداع    ي لالتجاهات  الفعلي،  اإلنجاز  على  القدرة  الطالب  إلكساب  التعلم  واستراتيجيات  بأساليب  االهتمام  بضرورة 

 الطالب. ى تنمية تحقيق الذات لد علىوتحليل األفكار؛ مما يساعد  والتخيل، التجديد

 ة، وتحقيق ذواتهم. في التعليم والحيا   هم ا في تحسن مستو  فيد  تدريب الطالب على استخدام التعلم التعاوني مما ي   .2

اطبيعة العينة ومجتمع الدراسة، حيث املرحلة العمرية املهمة وهي مرحلة املراهقة،   .3    قصوى ية  أهملها من    مل 
 
ية همتلك األ   ى عز في حياة الطالب؛ وت

 الطالب في هذه املرحلة.    علىئ للتغيرات الفسيولوجية والتنموية التي تطر 

والطالب    الطالبعليمية االهتمام ببناء استراتيجيات قائمة علي التعلم التعاوني؛ ملا له عظيم األثر في تعليم  توجه نظر القائمين على العملية الت  .4

 وكافة املتعلمين في املراحل التعليمية املختلفة. 

 حـدود الدراسـة:  

فاعلية  موضوعية  حدود • على  التعرف  في  الدراسة  هذه  انحصرت   :( التعاوني(برنامج  املرحلة  التعلم  طالب  لدي  الذات  تحقيق  تنمية  في  وأثره   ،

 الثانوية.
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 .(بنهابمدينة )في مدرسة بنها  تم تطبيق الدراسة مكانية: حدود •

   .م2020/   2019األول من عام  الفصل الدراس ي في الدراسةتم تطبيق  زمانية:حدود  •

 الثالث الثانوي.  طالب الصف عينة من اقتصرت هذه الدراسة على  بشرية: حدود •

 املفاهيم اإلجرائية للدراسة: 

باملادة  التعاوني:  التعلم   • متعلقة  وأساليب  وطرق  اجتماعية،  وأنشطة  وحوارات،  مواقف،  يشمل  تعليمي  "نموذج  بأنه   
 
إجرائيا الباحثة  تعرفه 

فيها   يشترك  الثانوية على شكل مجموعات صغير الدراسية،  املرحلة  لتحقيق هدف محدد    ذوي ، من طالب  ة  طالب  تحصيلية مختلفة  مستويات 

 وإكسابهم تحقيق الذات"  البعض،بين الطالب بعضهم  واإليجابيةللمشاركة الفعالة  ي يتمثل في إنجاز املهام مما يؤد

"ميل  :  الذاتتحقيق   • بأنه   
 
إجرائيا الباحثة   ونزع  فطري تعرفه 

 
لتحقيق    ة الوصول  أجل  من  يكافح  ويجعله  الفرد  داخل  يكمن  واحتياج  أساسية 

  إنجازاته من خالل استطاعته الستغالل امكانياته ألقص ى مستوى يستطيع الوصول إليه، وأن يدرك ما لديه من قدرات ويتقبلها حتى يستطيع أن

   يرى فيها ذاته. التيبالصورة  الخارجيباملجتمع  يحقق الفرد وجوده  أي يثبت وجوده داخل أسرته أو بين األقران، 

 بعاد التالية في هذه الدراسة:وتحقيق الذات يتكون من األ

 .يعني اعتزام الفرد لذاته وثقته البالغة في نفسه بأنه قادر على تحقيق أهدافه وطموحاته مهما واجهته الصعاب :الثقة بالنفس  .1

اليوم  :التفاؤل  .2 من  أفضل  الغد  أن  اإلنسان  توقع  وأن    ،هو  لإلنسان  والتفاؤل  والخير  األمل  بشائر  من  الكثير  يحمل  املستقبل  أو  الغد  وأن 

 في املستقبل و تحدياتأو  اإلنسان مهما واجه معاناة  
 
 يوجد جانب مشرق في الحياة يعطي لإلنسان أمال

 
 .مصاعب دائما

الذات:   • و   يهفاعلية  املناسبة  القرارات  اتخاذ  مع  السليم  والتفكير  الجيد  التخطيط  على  الفرد  قدرة  ممكنةأيمدى  ووسائل  طرق  بحيث    ؛جاد 

 .يستطيع الفرد التعامل مع جميع املواقف

قدرة الفرد على إنجاز مهامه وأعماله ومسئولياته في الوقت املحدد مع قدرته على توظيف إمكاناته وقدراته من أجل بلوغ    هي اإلنجاز:القدرة على   •

ذات واملستوى الذي يتطلع إليه وتقاس درجة تحقيق الذات لدى الطالب بالدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب على مقياس تحقيق ال  ،أهدافه

 .بعد من أبعاده  أي املستخدم في الدراسة أو على 

 اإلطار النظري: 

 الذات الذي يعتبر مؤشر   وتحقيق  التعليمية،نحو الخبرات    إيجابيةالنظري التعلم التعاوني الذي يساعد على تكوين اتجاهات    اإلطارتناول  ي
 
 هام  ا

 
 ا

 التالي: وذلك على النحو  النفسية،من مؤشرات الصحة 

: التعلم التعاوني: 
ً
   أوال

حيث   والطبشورة،  كاللوح  التقليدية،  الطرق  عن  أسلوبها  في  تبتعد  التعليم  في  حديثة  طريقة  في أ هو  الطالب  بين  التشارك  طريقة  تستخدم  ّنها 

أفكاره  ف  ،النقاش طالب  دائري ويعرض كل  بشكل   للحلول   يجلسون  والوصول  التفكير  في  اآلخر  يستفيد كل فرد من  حتى  للجميع  نظره  )عادل  .  ووجهة 

 ( 140: 2014محمد، 

 :  م التعاونيفوائد التعل 

على الطالب الرهبة من الدراسة والخوف من طريقة التعليم التقليدية التي ينفرد ( أن هذه طريقة من التعلم تخفف 27: 1997عبادة الخولي ) ى ير 

كما  اكتشاف حلول ونتائج جديدة ومهمة. إلىتبادل األفكار بين الطالب ومعرفة جميع وجهات النظر التي تؤّدي نها تساعد على أ ، كما  املعلم في التفكيربها 

 ما يلي:  أنه من فوائد التعلم التعاوني  (Brandt, Ellsworth, 2011:15)يضيف

 فرادروح التعاون لدى األ  تعزيز   •
 
 جو املرح الذي يعطي الراحة للطالب.  ، وإثارة

 من املعلم عندما يحتاج لذلك. •
 
 اتاحة الفرصة لكل طالب بأن يسأل زمالءه ويستعين بهم بدال

 في مجاالت عديدة ليس فقط التدريس، وتعّد من  أيطريقة التعلم التعاوني تستخدم   •
 
املرض ى    أهم ضا العالج النفس ي الجماعي فيستمع  الطرق في 

 ض ويطرح كل مريض حل ملشكلة اآلخر. لبعضهم البع

 : م التعاونيشروط التعل 

 : (Lee luck,2015:126)من شروط التعلم التعاوني ما يلي 

 تكون أكثر من ذلك؛ حّتى ال يؤثر على تركيز املجموعة ويشّتتهم.على األ (6)أو  أفراد (4) أن تتكّون املجموعة من •
ّ

 كثر، على أال

 فهذه الطريقة تقوم على التعاون فيما بينهم والعمل الجماعي.  ؛اآلخرال يعتمد كل من الطلبة على  •
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 للطالب في كل  •
 
 .يسألوه بما ال يعرفوه ف األوقاتأن يكون املعلم مرجعا

 التالي:  من شروط التعلم التعاوني (Davidson, 2006:201)كما يذكر  •

البعض • الطالب مع بعضهم  يتناقش  بر   ،أن  يعتبر    أي وأن يأخذ كل فرد في املجموعة  أن  أو  املجموعة،  الحياد عن  فرد نفسه    أي الفرد اآلخر دون 

 عن اآلخر.  
 
 مستقال

 االنضباط وعدم استغالل الوقت املعطى للمجموعة في اللهو، يجب أن يلتزم كل طالب في املناقشة وعدم التكلم بال فائدة.  •

 : التعاوني خطوات تطبيق التعلم

  (Jocobs, etal, 2011: 196; Johnson, Johnson& Smith, 2000:88)يسير التعلم التعاوني بعدة خطوات منها 

 على األكثر.  أفراد 6املجموعة التي تتكّون من  أفرادأن يحّدد املعلم  •

 ي   أفراديعطي لكل فرد من  •
 
 عّرف به.املجموعة رقما

 ملع •
 
 رفتها. تسّمى كل مجموعة باسم  محدد أو تعطى لقبا

•   
 
موضوعا مجموعة  لكل   يعطي 

 
كل    ليبحث فيه  املجموعة  أفرادفيه  أن  املعلم    يسألهم و   ويتناقشوا  بعد  األسئلة،  النقاش وطرح    ينتهوا بعض  من 

 األفكار فيما بينهم. 

يتكلم   • أن  املعلم  يفضل  األحيان  بعض  في  ولكن  عنها،  بالنيابة  ويتكلم  يمثلها  املجموعة  في   
 
فردا املعلم  األ يحّدد  الحديث   فرادجميع  في  ويشاركوا 

 للموضوع.  فرادوالنقاش للتأكد من فهم جميع األ 

 .املجموعة يطلب املعلم مدونة باألسئلة التي طرحت عليهم مع إجاباتها أفرادبعد االنتهاء من النقاش مع جميع  •

 بيق طريقة التعلم التعاوني. من تشكيل املجموعات لتط،تحقيق األهداف املرجوة  فييجب أن يحّدد املعلم مدى نجاحه  •

 في املواد التي تحتاج    •
 
الكثير من املناقشة والتواصل بين املعلم والطلبة، فهذه   إلىتعّد طريقة التعلم التعاوني من أنجح الطرق على اإلطالق خاصة

   .الطريقة سّهلت النقاش فيما بينهم دون إثارة الفوض ى وإضاعة الوقت

: تحقيق الذات:
ً
 ثانيا

اإلهي   الذات  تنمية قدرات ومواهب  االتساق والتكامل والتناغم ماعملية  الفرد لذاته وتقبلها مما يساعد على تحقيق  بين مقومات    نسانية وفهم 

 ( 24: 2007، امزيان )زبيدة  . من ذلك والناتجالشخصية وتحقيق التوافق بين الدوافع والحاجات 

ما يمكن أن    إلىمعناه النمو الكامل عند الشخص أو وصوله  ، ويمكن القول بأنآخر وبصفة عامة  إلىمصطلح تحقيق الذات من شخص   ويختلف

 
 
 قدراته وإمكانياته الكامنة التي ت

 
مرحلة الكمال وأقص ى   إلىالفرد    به  ما يريد، ووجود الرغبة في أن يصل  إلى عتبر الجسر الذي يصل  يصل إليه مستخدما

  ما  
 
أفضل صور الصحة النفسية، وإن الفرد بهذه القدرات واإلمكانيات وامليول والرغبات يحاول أن يحقق ذاته، فالطفل يجاهد من   إلىيتمناه، وصوال

 
 
 وبشتى أنواع املحاوالت ليجعل من نفسه الشخص الذي سيصبحه في املستقبل. السن املبكرة جدا

 :املحققين لذاتهم  فرادخصائص األ 

 :((Cer &sahin ,2017 تياآل املحققين لذاتهم في فراديحدد "ماسلو" خصائص األ 

ن الحقيقة كما هي وليس كما مكنهم هذا املنظور من إدراك العالم من حولهم بطريقة سليمة وفعالة، فهم يرو ي   :لديهم منظور أكثر فاعلية للواقع •

أملون   .ي 

الذات واآل  • أنفسهم مشاعر ذنب وخزي وقلق، بل يشعرون  ينهمكون    فهم ال والطبيعة:خرين  تقبل  في نقد عيوبهم وفشلهم وضعفهم، وال يحملون 

 الناس من حولهم.  ويتقبلون بالرضا عن أنفسهم ويتقبلون طبيعتهم اإلنسانية، 

قة بين ما  يستطيعون التفر و من خالل إطار مرجعي  يعملون  فهم  ال يتمركزون حول ذواتهم    املجتمع، فهم بالواجب نحو    يرتبطون   :املشكلةمركزية   •

 هو مهم وما هو غير مهم. 

 التحكم فيها.  علىضبط وتوجيه الذات والقدرة  علىولديهم القدرة  املسؤوليةيتحملون  والبيئة: فهم االستقالل الذاتي عن الثقافة  •

املستمر في تقدير األشياء • القدرة    :التجديد  الت  علىلديهم  العادية في حياتهم بشعور من  الذاتية وعملهم   جديد واملتعة،تقييم األحداث  فخبراتهم 

 اليومي مصدر متعة وشوق ال ينقطع.

يعيشون لحظات من اإلثارة الشديدة والتوتر العالي يعقبها هدوء واسترخاء  غير متوقعة ون باكتشافات  الخبرات الغامضة أو بالغة الذروة: حيث يأت •

 باملعرفة وتقديم الجديد. 

  إلىيميلون  :االهتمام االجتماعي •
 
 التعاطف مع اآلخرين. علىالعاديين، ويتسمون بقدرة  فرادمع اآلخرين من عالقات األ  عالقات شخصية أكثر عمقا
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وفي كثير من األحيان يستمتعون بتلك الوسائل لذاتها دون   اتيافهم يميزون بين الوسائل التي تستخدم لتحقيق الغ :اتياالتمييز بين الوسائل والغ •

 تحقيق أهداف ورائها. إلىالسعي 

للدعابة • الفلسفي  الذات بقدرة   :الحس  أو توصل لهدف خلفه  علىيتمتع محققو  تثير مشكلة  الدعابة لديهم  أن  إال  الدعابة والنكات،  أو  إطالق  ا 

 ما.  مغزى تعالج 

 ن اإلبداع صميم وجود اإلنسان.أ  ماسلو مبدعون واعتبر اإلبداع: فهم  •

تحدد  التيالذات باعتبارها تنظيم يحدد للفرد شخصيته وفرديته التي تظهر معها طبيعة خبراته   إلىنظرة آدلر  إلى( 37: 2012) نادية بنداري وتشير 

الذات   الشخصية بالتوازن والثبات  التي  وهيتتجمع حولها كل النظم األخرى    التيمركز الشخصية    هيله أسلوبه املتميز في الحياة، وملا كانت  فإن    ؛تمد 

 التكامل واالمتزاج املتجانس لجميع جوانب الشخصية.تحقيق الذات أفضل أشكال التوازن و 

نموذج  إلىأنه يمكن النظر كما الصحة النفسية أو الشخصية السوية،   غايةتحقيق الذات هو  أن (2005) طلعت منصور؛ وفيوال الببالوي ويؤكد 

  النفس ياإلرشاد والعالج  غايةالشخص املحقق لذاته على أنه 
 
   يقوم بتحسين وتوظيف طاقاته. وذلك باعتباره شخصا

هم    فرادماسلو صاحب مصطلح تحقيق الذات وصاحب النظرية القائمة على افتراض أن جميع األ   ( أن271:  2010اللطيف النعيم )  ويشير عبد

 لهرم الحاجات، ويؤكد ماسلو أن    ي وعاد  ي سو   نفس يجيدون بالفطرة ويجب أن يحظوا بنمو    أفراد
 
ويتحقق ذلك عندما يتم إشباع جميع رغباتهم وفقا

الحاجات األساسية تتمثل تلك الحاجات األساسية   )الحاجات الرئيسة للحياة، وحاجات األمان، واالنتماء والحب    فيلكل فرد طبيعة داخلية لها بعض 

 لتأثيرها على النمو والصحة النفسية  تحقيق الذات( وت  التقدير"، وتقدير الذات، و   االحترام."أو العاطفة.  
 
حاجات    :كالتالي  وهيرتب تلك الحاجات وفقا

 حاجات تحقيق الذات. )البقاءالحياة 
 
 على قيد الحياة(، وحاجات األمان، وحاجات االنتماء، وحاجات التقدير، وأخيرا

  والتي بالذات  التساميحد ذاته فإنه يتعارض مع خاصية تجاوز الذات أو   في  ةغايأن تحقيق الذات إذا صار  (214: 2012ويشير مضحي املصلوخي )

ى ذلك فتحقيق الذات ما هو  إلباإلضافة    اإلنساني ما خارج ذاته ويهب نفسه له( وهذه الخاصية املميزة للوجود    بش يء   لالرتباطتعنى )حاجة الفرد العميق  

أثر   أو  نتيجة  املعنى    أي إال  أثر لتحقيق  أو  إال بقدر تحقيق  وينبغينتيجة  اإلنسان ال يحقق ذاته  الذات هكذا، وذلك ألن  هذا   فيملعنى    ه أن يظل تحقيق 

 من أن يحقق معنى من  فيالعالم، وعلى العكس من ذلك إذا شرع الفرد 
 
  حقيق الذات يفقد مبرراته في الحال.، فإن تاملعانيتحقيق ذاته بدال

الهرم78-  77:  2010)  العتيبي  غازي يذكر   للحاجات اإلنسانية األساسية واعتبارها    ي( أن نظرية ماسلو بوضعها لتحقيق الذات على قمة التنظيم 

النفسية   السالمة  بمقومات  يتمتعون  الذين  هم  بأنهم  لذواتهم  املحققين  الذات،   إلىبحاجة    فهيلألشخاص  تحقيق  ملفهوم  وتأصيل  وتعميق  توسيع 

لدعم هذا املستوى الذى وصل إليه الفرد، فليس   يفتحقيق الذات عند هذا الحد الذى تفسره نظرية ماسلو ال يضمن استمرار هذه السالمة وال يكف

 أ  إلىالقمة ولكن املهم أن تحتفظ بها، ولعل هذا يؤول بنا  إلىاملهم أن تصل 
 
تحقيق الذات نحاول به توسيع وتعميق وتأصيل مفهومه  فيخر أن نؤكد جانبا

 النماء واالرتقاء.   فياستمرارية الشخصية  أي به " استمرارية تحقق الذات"  يونعن

    إلىالنفس ي : نظرت    نظر التحليلأن تحقيق الذات من خالل وجهة (    46 -  45: 2002عادل عبدالجبار )ويشير  
 
أن    ىإلاإلنسان نظرة تشاؤمية مشيرا

 
 
االحتفاظ بحالة  إلىاإلنسان تحكمه غرائزه وأنه في حالة صراع دائم بين دوافع أولية ال تقبلها الجماعة وبين مطالب اجتماعية، وأن اإلنسان يسعى دائما

النفسية ونمو الذات الحقيقة، بين تحقيق الذات والصحة    Horney  هورنيخفض التوتر وتجاهل فرويد تحقيق الذات، بينما ترادف    إلىمن الثبات، و 

واملثل القيم  ضوء  فى  الحاجات  إلشباع  الدائب  والسعي  باالستقاللية  لذاتها  املحققة  الشخصية  تتميز  يتمثل    .حيث  الذات  الذات فيوتحقيق  نمو   :

الفرد الذي يفشل في تحقيق ذاته وإمكان  إلى  هورنيالحقيقية بما يتضمنه من نمو إلمكانيات الفرد، وتشير   ياته يكون صورة خيالية غير واقعية عن أن 

ما يقابله    تحقيق الذات ال تتناسب مع إمكانياته فيترتب على هذا الفشل كراهيته للذات وعجز الفرد عن تقدير أموره بنفسه وال يستطيع الفرد مواجهة

 من صعوبات. 

تحريك السلوك اإلنساني   فيفرويد ركز على الغرائز ودورها  تحقيق الذات من خالل وجهة النظر السلوكية، أن( 27: 2011) الشعراوي يشير صالح 

 تحقيق اإلنسان لذاته  أيلت  أهمالسلوكية قد    وكذلك  ،ل تحقيق اإلنسان لذاته وإمكانياتهأهم تشاؤمه بشأن الطبيعة اإلنسانية الشريرة و   إلىوأشار  
 
ضا

لوا الحديث عن أهمنه نتيجة لتدعيم استجابات معينة و أ اإلنسان في ضوء املثير واالستجابة وأن سلوك اإلنسان رد فعل ملثير معين أو    إلىحيث نظرت  

 لوا كل ما يجرى بداخل الكائن الحي.أهمتحقيق الذات ولم يركزوا على خبرات الفرد وركزوا فقط على السلوك الظاهر و 

اإلنسان من خالل مفهوم نظام وتنظيم الذات، ومن   إلىنظرته    في( أن باندورا  121:  2002وكاظم هاشم )  الظاهرعبد  كما يذكر عزيز حنا ومحمد  

ية  أهمالبيئة( والعوامل املعرفية، حيث ركز على    أي خالل املالحظة وعملية التحكم واالستجابة وخصائص وتنظيم الذات مع تأثير العوامل الخارجية )

الشخصية   الذات  فيتتمثل    التياملتغيرات  الفاعلية منو   ،فاعلية  الذات هذه  اإلنجازاتعدة عوامل مختلفة    تكتسب  البديلة،    مثل:  األدائية، والخبرات 

، واالستثارة االنفعالية، ومن ثم فإن فاعلية الذات كمنبئ للسلوك والدوافع ال يتم إال من خالل التعلم باملالحظة، حيث تنمية السلوك  اللفظيواإلقناع  

يتم من خاللها تغيير السلوك غير املرغوب فيه حيث تكتمل بذلك مفهوم نمو الشخصية من خالل خبرات التعلم االجتماعي    والتيمن خالل النمذجة،  

 ا 
 
 نمو سلوك الشخص وتعديله. فيلتى تلعب دورا
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الذات من خالل وجهة نظر االتجاه  (  98  -  97:    2001يوضح لويس مليكة ) اإلنسانية    أن  ،اإلنسانيتحقيق  النفس عامة    فيترتبط  املذاهب  علم 

الثالثة(   القوى   ( بما أسماه ماسلو   
 
 وثيقا

 
ا   فيارتباطا للتقاليد  النفس بوصفها قوى مضادة  التحليل  علم  للكل من  والسلوكية، ويأخذ   النفس يملسيطرة 

  
 
 ومقيدا

 
ن هذه النظرة تنقص  أ ويرى اإلنسانيون    بيئيالسلوكية اشتراط    ياألول بواسطة غرائز ال شعورية، وف  ففياإلنسانيون اإلنسان بوصفه محددا

 
 
 كامال

 
 من النظر إليه كما لو كان ضحية عاجزة لقوى ال  ة له غرض وقيم واختبارات وحقوق وقدر  من قدرة اإلنسان فال تراه إنسانا

 
على تقرير املصير بدال

من    التينظر اإلنسانية له إرادة حرة يمكن أن يعظم من خاللها إمكانيات نموه وسعادته وإعالء الدوافع اإلنسانية    فيواإلنسان    بيئيشعورية أو لتدعيم  

 عن األسس    اإلنسانيتحقيق الذات، كما يقوم االتجاه    إلىشأنها تنمية الدافع  
 
ترى   التي  النفس يتقوم عليها نظرية التحليل    التيعلى أسس تختلف تماما

نظرة متفائلة عن   اإلنسانيضوء املثير واالستجابة، ويقدم املذهب    فيترى اإلنسان فقط    التيحتوم بغرائزه، ويختلف كذلك مع السلوكية  أن اإلنسان م

أنه    إلىاإلنسان ويركز على جوانب الصحة النفسية وعلى الطبيعة الخيرة لإلنسان كما يركز على املستقبل، وينظر    تطور ونمو يدفعه   فياإلنسان على 

 لتحقيق ذاته.
 
 دائما

 سابقة:الدراسات ال

 ل
 
الدراسات  تناولت الباحثة    –  ةفي حدود علم الباحث  –تحقيق الذات(    –الدراسة )التعلم التعاوني    متغيري ندرة الدراسات التي جمعت بين  نظرا

 متغيري الدراسة على النحو التالي:  إلىالقريبة 

الدراسة     (: 1992دراسة جميل الفاخوري )  • أثر طريق  إلىهدفت  التعاوني في  ةتحديد  الصف    التعلم  الذات لدى طالب  العلوم ومفهوم  تحصيل 

  ( 58) التاسع، مقارنة بأثر الطريقة التقليدية، وتكونت عينة الدراسة من  
 
مجموعتين    إلىمن طالب الصف التاسع، وقسمت عينة الدراسة    طالبا

در س  بطريقة التعلم التعاوني، والثانية ضابطة    س  در  األولى تجريبية ت  
بالطريقة التقليدية، واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي، وكان من نتائج    ت 

ا  الضابطة على مقياس مفهوم  التجريبية واملجموعة  املجموعة  أداء  بين متوسطات    األكاديمية لذات  الدراسة: وجود فروق ذات داللة إحصائية 

ف التجريبية،  املجموعة  النفسية   يلصالح  الذات  مفهوم  مقياس  على  املجموعتين  أداء  متوسط  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  لم  حين 

 .والجسيمة واالجتماعية

على السلوك وفعالية الذات والتحصيل   والفردي  والتنافس ي التعاونيتأثيرات بيئات التعلم  إلىهدفت التعرف  (Punch & Baverly,1997)دراسة  •

  (179)الدراسة وكانت عينة 
 
  في الذين عملوا   الطالبالدراسة املنهج التجريبي، وكان من نتائج هذه الدراسة أن  الخامس واستخدمتبالصف  طالبا

 .التنافس يبيئة التعلم  فيكان لديهم فروق ذات داللة إحصائية عالية فى فعالية الذات والتحصيل من الذين عملوا  التعاونيبيئة التعلم 

التعلم   (:2003دراسة نصر عبداملجيد ) • استراتيجية  الدراسة ملعرفة مدى فعالية استخدام  التحصيل    التعاونيوهدفت  والدافع    األكاديميعلى 

 (  140، وتكونت عينة الدراسة من  )اإلعدادي   الثانيالصف    طالبلدى    التعاونيابلية للعمل  لإلنجاز، وتقدير الذات والق
 
ة وتم تقسيم  طالبو   طالبا

األولى تجريبية )تعلم    إلىالعينة   التجريبي،تقليدي تعلم   والثانية ضابطة ) (تعاونيمجموعتين  املنهج  الدراسة  نتائج هذه   (، واستخدمت  وكان من 

املجموعة    طالبالختبار الدافع لإلنجاز لصالح    البعدي التطبيق    فيالدراسة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعة الضابطة والتجريبية  

 .وعة التجريبيةاملجم  طالبالختبار تقدير الذات لصالح  البعدي التطبيق  داللة إحصائية بين املجموعتين في التجريبية، وتوجد فروق ذات

على التحصيل والتوجه نحو الهدف وفعالية    الجماعي  التعاونيمعرفة تأثير التعلم    ىوهدفت هذه الدراسة إل  (Nichols & Miller,2007)  دراسة   •

  (62)  الذات، كانت عينة الدراسة
 
  (31)  وهى عبارة عن  التعاونيمجموعة التعلم  مجموعتين: مجموعة تجريبية  إلىقسموا  طالبا

 
، ومجموعة  طالبا

املحاضرة  مجموعة  عن    يوه ضابطة    (31) عبارة 
 
أن  طالبا الدراسة  هذه  نتائج  من  وكان  التجريبي،  املنهج  الدراسة  واستخدمت  التعلم   طالب، 

لذات، حدوث انعكاس تام وارتداد  التحصيل والتوجه نحو الهدف وفعالية ا   فياملجموعة الضابطة    طالبأظهروا مكاسب أعلى بكثير من    التعاوني

 .شكل املحاضرة التقليدية إلىاملجموعة التعاونية  طالبالتحصيل والدافعية عندما انتقل  في

التعلم    التي  (:2010)القاعود  دراسة إبراهيم   • أثر طريقة  العاشر    في  التعاونياستهدفت تحديد  الذات لدى طالب الصف    في التحصيل ومفهوم 

  ( 41األردن، وتكونت عينة الدراسة من )
 
والثانية  (التعاونيمجموعة التعلم    وهيالصف العاشر موزعين على مجموعتين )األولى تجريبية(    في  طالبا

وكان من نتائج هذه الدراسة: ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية  ، واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي،التقليدي التعلم    مجموعة  يوهضابطة(  

 .متوسط أداء املجموعتين على مقياس مفهوم الذات في

التعلم      إلى  التعرف استهدفت    (:2010دراسة سهير سليم )  • الذات لدى    في   التعاونيأثر  )  ،الطالبتنمية تقدير  الدراسة من  (  120وتكونت عينة 

 
 
األولى تجريبية  وقسمت    طالبا )تعلم   (تعاوني)تعلم  العينة ملجموعتين  التجريبي،  (،تقليدي والثانية ضابطة  املنهج  الدراسة  وكان من  واستخدمت 

التجريبية والضابطة   املجموعة  بين متوسطات درجات  الدراسة: وجود فروق ذات داللة إحصائية  الختبار تقدير   البعدي التطبيق    فينتائج هذه 

املجموعة التجريبية لصالح التطبيق   فيالختبار تقدير الذات    والبعدي   القبليالذات لصالح املجموعة التجريبية، كما وجدت فروق بين التطبيق  

 .البعدي 
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عادل   • ) دراسة  التعرف    (: 2013شوشان  الدراسة  الت  إلىهدفت  مهارات  تنمية  في  التعاوني  التعلم  على  قائم  برنامج  الذات أثر  وفاعلية  فكير 

   (62وتكونت العينة من )  االنجليزية،في مادة اللغة    األكاديمية
 
العينة    من طالبة  طالبو   طالبا  (  32)  إلىالصف الثالث االعدادي وتم تقسيم 

 
 طالبا

و) التجريبية  النتائج  30باملجموعة  وتوصلت  الضابطة  باملجموعة  مق  إلى(  على  والتجريبية  الضابطة  املجموعتين  بين  فروق  فاعلية  ياوجود  يس 

 التفكير لصالح املجموعة التجريبية. وتنمية األكاديميةالذات 

• ( رشيدي  ال   (:2013دراسة منى سعيد  التعرف  هدفت  لدى   أثر  إلىدراسة  الذات  وفاعلية  االجتماعية  املهارات  بعض  تنمية  في  التعاوني  التعلم 

النتائج   وتوصلت  الكويت  بدولة  التعلم  ذوي صعوبات  املدرس ي من  النشاط  والتجريبية على   إلىجماعات  الضابطة  املجموعتين  بين  وجود فروق 

 يس فاعلية الذات لصالح املجموعة التجريبية.يامق

درس تأثير التعلم التعاوني على مفهوم الذات ي  ن جميعها تهتم بدراسة تأثير التعلم التعاوني على الذات فمنها  أ راسات نجد  من العرض السابق للد

على فاعلية الذات مثل  أخرى درست تأثير التعلم التعاوني  (، و 2010(، وعلى تقدير الذات مثل دراسة سهير سليم )2010مثل دراسة إبراهيم القاعود  )

  وهذا كله ،  م واملعل،  وعالقة الطالب بزمالئه اإليجابية    وذلك يثبت لنا ان ما يحدث في التعلم التعاوني من البيئة التعليمية  (2013)  دراسة عادل شوشان 

 يحقق ذاته  الطالب  أن  فنجد  ،يه تساعده على تحقيق طموحه وتحقيق ذاتهيصبح لديه فاعلية ذاتفيساعده على تكوين مفهوم عن ذاته وتقدير ذاته  

 . فضلية والكمال التاموراء التفوق واأل  وذلك سعيابعد تكوين مفهوم الذات وتقديرها وفاعليتها 

 :الطريقة واإلجراءات 

 منهج الدراسة:

   .التجريبي وهو املنهج املالئم لطبيعة الدراسة الدراسة املنهجاستخدمت  

 مجتمع الدراسة:

 (  520الصف الثالث الثانوي بمدينة بنها واملقدر عددهم ب )  بتكون مجتمع الدراسة من جميع طال 
 
  ، ( سنة18-16)  من  عمارهم أ   تراوحت.  طالبا

   األدبية.قسام االقسام العلمية واأل وجميعهم من

 الدراسة: عينــة 

 عام.( 18 - 16أعمارهم بين ) الثانوية، تراوحتبنها  بمدرسةالصف الثالث الثانوي ( طالب من طالب 60) عينة قوامهامن عينة الدراسة تكونت 

 الدراسة:  أداة

كما    ،النظري املتعلق باملوضوع  اإلطارحيث قامت بمراجعة    للدراسة،كأداة  لطالب املرحلة الثانوية،  بإعداد مقياس تحقيق الذات    ةالباحث  تقام

بعض   على  باالطالع  شمس    املقاييس قامت  جمال  نعيمة  مقياس  ومنها  الذات  تحقيق  تناولت  ممدوح  ( 1981)  الدين، التي  طلعت (1983)،  الكناني؛  ؛ 

 غازي ؛  (1993)؛ نبيل شرف الدين،  (1989)،  ي؛ فوزية الحاج عل(1989)،  الشعراوي ؛ صالح  (1987)،  بنداري ؛ نادية  (1986)،  الببالوي منصور وفيوال  

 كالتالي: (. وفي ضوء ذلك تم إعداد مقياس تحقيق الذات 1999)، العتيبي

 على تعريفات تحقيق الذات قام  املقياس:مفردات    صياغة .1
 
بصياغة مجموعة من املفردات وعددها   ةالباحث  تمن خالل املصادر السابقة، وبناءا

  ، وزعت على ثالثة أبعاد. تحقيق الذات لدى طالب املرحلة الثانوية( مفـردة لقياس 48)

، ال،  )نعم   هييحدد املفحوص درجة انطباق املفردة عليه باختيار بديل واحد من ثالثة بدائل  املقياس:    على طريقة االجابة   .2
 
(، تتراوح درجة  أحيانا

بين       (3  –  1)املفحوص 
 
أحيانا البديل  البديل نعم )ثالث درجات(،  إذا كانت   )درجة( والبديل ال  )درجتاندرجات لكل مفردة، حيث يعطى  واحدة( 

 إذا كانت املفردة سالبة.املفردة موجبة وبالعكس 

 ملقياس تحقيق الذات:  السيكو متريةالخصائص 

 
ً
 والصدق التمييزي، وفيما يلي توضيح ذلك: ،لحساب صدق املقياس تم استخدام صدق املحكمين، والصدق الظاهري  : صدق املقياس:أوال

حكمينعرض املقياس في صورته األولية على    تم املحكمين:  صدق   .1 من أساتذة الصحة النفسية وعلم النفس؛ للحكم على املقياس، وعلى   عشرة م 

الالزمة، وكانت نسب   التعديالت  الصياغة، واقتراح  للتطبيق، والحكم على دقة  املقياس  الدراسة، ومدى صالحية مفردات  مناسبته لعينة  مدى 

على املحكمين  السادة  تح  اتفاق  مقياس  )قعبارات  عن  تقل  ال  الذات،  الباحثة  80يق  تستبعد  لم  وبالتالي  العبارات،  في جميع  من أي%(  عبارة  ة 

 عبارات املقياس. 

ها )  الصدق الظاهري: .2  ( 80قامت الباحثة بتطبيق مقياس تحقيق الذات على عينة التقنين، والتي بلغ قوام 
 
من طالب املرحلة الثانوية، تتراوح   طالبا

( من  تتصف  18  –  16أعمارهم  العبارات  وأن  ومحددة،  واضحة  باملقياس  الخاصة  التعليمات  أن  للباحثة  واتضح  ا،  عام  التام أي(  بالوضوح  ا  ض 

 وسهولة الفهم؛ مما يؤكد أن مقياس تحقيق الذات يتمتع بالصدق الظاهرّي. 
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ا  .3 الالصدق  املقارنة  )صدق  القدرة طرفية(:  لتمييزي  من  للتحقق  وذلك  الطرفية(؛  املقارنة  )صدق  التمييزي  الصدق  بحساب  الباحثة  قامت 

للمقياس، وما   الخطوات    إذا التمييزية  الباحثة  املنخفض، واتبعت  امليزاني  املرتفع واملستوى  امليزانى  املستوى  بين  ا( 
 
ا فارق يميز )تمييز  املقياس  كان 

 اآلتية لحساب الصدق التمييزي: 

.80العينة االستطالعية وعددهم ) أفرادترتيب درجات  •
 
 تنازليا

 
ا ترتيبا  ( فرد 

الترتيب  27تحديد   • أول  من  للدرجات  الكلى  العدد  من  آخره،    التنازلي%  )  أي ومن  أول  تحديد  ك 22تم  الترتيب  من  ا  فرد  امليزان  أفراد(    يللمستوى 

ا من الترتيب ك 22وآخر ) املرتفع،  للمستوى امليزانى املنخفض.  أفراد( فرد 

األ  • درجات  متوسطات  بين  الفرق  في    ستوّي م    في  فرادحساب  واملتمثل  البارامتري،  اإلحصاء  استخدام  طريق  عن  للداللة   اختبارامليزانيين  "ت" 

 اإلحصائية للعينتين املستقلتين، والجدول اآلتي يوضح نتائج هذا اإلجراء: 

 على مقياس تحقيق الذات  متوسطات درجات مجموعة امليزان املرتفع واملنخفضداللة الفروق بين (: 1) جدول 

 املتوسط  املجموعة  مقياس تحقيق الذات 
  االنحراف 

 املعياري 

درجات  

 الحرية 

 قيمة  

 )ت(
 الداللة 

sig 

 الثقة بالنفس
 1,677 34,636 املستوى املرتفع 

42 
18,783 

 
 0,01دالة عند 

 2,672 22 املستوى املنخفض 

 التفاؤل 
 0,972 34,772 املستوى املرتفع 

42 
22 
 

 0,01دالة عند 
 2,667 21,454 املستوى املنخفض 

 فاعلية الذات 
 1,617 34,045 املستوى املرتفع 

42 
16,485 

 
 0,01دالة عند 

 2,873 22,454 املستوى املنخفض 

 القدرة على اإلنجاز 

 

 4,847 33,290 املستوى املرتفع 
42 

14,584 
 

 0,01دالة عند 
 1,641 33,863 املستوى املنخفض 

 الدرجة الكلية 
 1,715 138,090 املستوى املنخفض 

42 
25,644 

 
 0,01دالة عند 

 9,101 87,454 املستوى املرتفع 

( جدول  من  دال  1يتضح  الكلية  والدرجة  األبعاد  جميع  في  واملنخفض  املرتفع  امليزانين  بين  الفرق  أن   )( مستوى  عند   
 
اتجاه  0.01إحصائيا وفى   )

 لقياس تحقيق الذات.  ي قو  تمييزي املستوى امليزاني املرتفع، مما يعني تمتع املقياس بصدق 

ها ) التيقامت الباحثة بحساب معامل الثبات على عينة الدراسة االستطالعية  ثانًيا: ثبات املقياس:   ( 80بلغ عدد 
 
من طالب املرحلة الثانوية، حيث  طالبا

نتائجهم   من    فيرصدت  لكل  النصفية  التجزئة  وطريقة  كرونباخ،  ألفا  طريقة  الباحثة  استخدمت  وقد  املقياس،  على  ،   Spearmanسيبرماناإلجابة 

 ( على النحو اآلتي: SPSS 18، وطريقة إعادة التطبيق، باستخدام برنامج )Guttmanوجتمان 

 طريقة ألفا كرونباخ:   .1

( كرونباخ  ألفا  معامل  باستخدام  للمقياس  الثبات  معامل  حساب  للبيانات  Cronbach's Alpha)تم  اإلحصائي  التحليل  برنامج  باستخدام   ،

((SPSS( في بعد فاعلية 1,843( في بعد التفاؤل، و )0,823( لبعد الثقة بالنفس، و )0,849( للدرجة الكلية، و )0,958، وتم الحصول على معامل ثبات )

استخدامه كأداة للقياس في هذه    إلى( في بعد القدرة على اإلنجاز، وهذا يدل على أن املقياس يتمتع بدرجة ثبات عالية، تجعلنا نطمئن  0,862الذات، و )

 الدراسة. 

 طريقة التجزئة النصفية:  .2

مَّ تجزئة املقياس    نصفيتعمل تلك الطريقة على حساب معامل االرتباط بين درجات   نصفين متكافئين، يتضمن    إلىمقياس تحقيق الذات، حيث ت 

مَّ حساب معامل االرتباط بينهما،  فيدرجات الطالب    الثانياألسئلة الفردية، ويتضمن القسم    فيالقسم األول درجات الطالب  
 
ويوضح    األسئلة الزوجية، ث

 الجدول اآلتي الثبات بطريقة التجزئة النصفية: 

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية للمقياس (: 2جدول )

 العدد  املفردات 
معامل ألفا  

 لكرونباخ

 معامل  

 االرتباط 

معامل سبيرمان  

 براون 
 معامل الثبات لجتمان

 0,946 24 الجزء األول 
0,757 0,862 0,850 

 0,910 24 الثاني الجزء 

أن املقياس على درجة عالية من الثبات،    إلى(، وهو معامل ثبات يشير  0,862)  ي ( أن معامل ثبات مقياس تحقيق الذات يساو 2يتضح من جدول )

ا على أن مقياس تحقيق الذات يمكن  الحاليالبحث    فيدرجة من الثقة عند استخدام مقياس تحقيق الذات كأداة للقياس    ي وهو يعط ، وهذا يعد مؤشر 

 النتائج نفسها إذا ما أعيد تطبيقه على العينة وفى ظروف التطبيق نفسها. يأن يعط
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 طريقة إعادة التطبيق:  .3

الطريقة على أساس تطبيق   الفرد على  وتقوم هذه  بينهما فترة كافية ال تساعد  الفاصل  العينة االستطالعية مرتين متتاليتين، يكون  املقياس على 

الثاني على معامل استقرار )ثبات( االختبار، وعليه قام األول ودرجات التطبيق  التطبيق  بين درجات  االرتباط  املقياس، ويدل  الباحثة تذكر مفردات  ت 

 (  80عبارة على العينة االستطالعية البـالغ عددها ) (48)  بتطبيق املقياس املكون من
 
وطالبة من طالب املرحلة الثانوية، وبعد مض ي أسبوعين تم   طالبا

هرت قـيمة إعادة تطبيقه مرة أخرى على نفس العينة، ثم قامت الباحثة بتفريغ الدرجات، وباستخدام معامل االرتباط )بيرسون( بين نتائج التطبيقين ظ

 ثبات املقياس حسب طريقة إعادة التطبيق. إلى، مما يشير 0,01( بين الدرجة الكلية لكال التطبيقين، وهي قيمة دالة عند مستوى 0,972لثبات )معامل ا 

 التعاوني:البرنامج القائم على التعلم 

 تم تصميم البرنامج القائم على التعلم التعاوني في مقرر األحياء الصف الثالث الثانوي 
 
 للخطوات التالية:  )تخصص علمي علوم( وفقا

 كما يلي:على مجموعة من األسس تمت خطوات التخطيط للبرنامج  للبرنامج:التخطيط  .1

   أسس التخطيط •

 أهداف إجرائية(.  – ةتحديد األهداف للبرنامج )أهداف عام . أ 

الثالث  ا   الطالب بناء مجموعات غير متجانسة من   .ب بالصف  الثانوية  التجريبية( وتضم املجموعةعلمي علوم    الثانوي،ملرحلة   الواحدة  )املجموعة 

 ويعطى اسم لكل مجموعة يستمر معها طوال جلسات البرنامج.  ،أفراد( 5)

 إتمام النشاط .  فيينجزها  التياملهمة  إلىمقرر( باإلضافة  -ميقاتي –مستوضح   - قارئ  –املجموعة )قائد  في طالبتحديد دور كل   .ج

 ( . للطالب الذاتيالتقييم من خالل التقرير  -ضمن املجموعات أداء املجموعة –تحديد أساليب التقييم )أداء الفرد داخل الجماعة  .د

 والجماعي.  الفردي النجاح واإلنجاز  معاييرتحديد  .ه

  املجموعة.تحديد املكافآت ألفضل مجموعة وألفضل فرد متعاون داخل  .و

 التنفيذ أسس  •

العمل . أ  البعض بسهولة على    (، وذلك)املعمل  ترتيب ورشة  املجموعة بطريقة تسمح برؤية بعضهم  بتخصيص مكان لكل مجموعة يسمح بجلوس 

 بسهولة.   الطالبشكل دائرة أو صفوف متواجهة بحيث تكون وجوههم متقابلة وتسمح للباحث ومعاونيه بمتابعة ومالحظة 

 املستوضح(. وكذلك توزيع املهام عليهم. - امليقاتي -القائد   - القارئ  -داخل كل مجموعة )املقرر  الطالبتوزيع األدوار على  .ب

 لها  الطالب مناسبة تسمح برؤية  اإليضاحوضع وسائل  .ج
 
 بسهولة. جميعا

 أمام  ةقوم الباحثت .د
 
 وعمليا

 
 واالستفسار.للمناقشة  للطالبمع ترك الفرصة  الطالببشرح النشاط نظريا

تقييم أداء كل   للطالب، وبطاقاتبطاقات مالحظاته    فيبتوجيه املجموعات إذا لزم األمر أثناء قيامهم بالنشاط مع تدوين مالحظاته    ةقوم الباحثت .ه

 البرنامج. أنشطة  فيمجموعة 

 التقييم: أسس  •

املالحظة الخاصة بتقييم    بطاقتيضوء بنود    فيمتعاون بكل مجموعة    طالب تحديد املجموعة األفضل من خالل تقييم املجموعات وتحديد أفضل   . أ 

 وأداء املجموعة.  الطالبأداء 

 متعاون. طالبتقديم املكافآت ألفضل مجموعة وألفضل  .ب

الباحث  .ج للمجموعات  مناقشة  وت  فية  الباحثالنشاط  األخذ    ةوضح  بعد كل جلسة مع  املجموعات  نتائج  تؤثر على  املناقشة  تقييم    فيأن  االعتبار، 

قائد   اسم   –املجموعة    اسم   –الزمن    –)عنوان النشاط    املتضمنة  الذاتي،خالل بطاقات التقرير    تقريرهم، منمن خالل كتابة    للجلسة   الطالب

الصعوبات والعقبات  –خطوات إجراء وتنفيذ النشاط  –أسماء أعضاء املجموعة واملهام املوكلة لكل عضو  –عدد أعضاء املجموعة  –املجموعة 

  في واجهت املجموعة التي
 
 املرات القادمة(.  فيلتحسين األداء  الطالبيراها  التياملقترحات  –العمل معا

 ألسس التعلم التعاوني:   .2
ً
 األهداف العامة للبرنامج طبقا

 واملعلم.  الطالبوزمالئه وبين املراهق  الطالبتنمية التفاعل بين  •

 الثانوية.املراهقين باملرحلة  الطالباملتبادل بين  اإليجابيتحقيق االعتماد  •

وعدم التحيز لآلراء    ،والبعد عن الذاتية  ،الغير   ي مثل: التعاون واحترام رأ   االجتماعيمهارات التفاعل    املراهقين باملرحلة الثانوية  الطالبإكساب   •

 الشخصية.

 عن ذاته. إيجابيةعلى تكوين نظرة  الطالبمساعدة  •

 والتفوق. لتحقيق أعلى مستوى إنجاز وتحقيق التقدم  الطالبمساعدة  •
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 البيئة بما يتناسب معه.  ملسايرة عمل واتخاذ القرارات  ي البيئة من خالل التخطيط أل  فيعلى التحكم  الطالبمساعدة  •

الناس    الطالبمساعدة   • التوحد مع  الذات وتقبل اآلخرين،  للواقع، وتقبل  إدراكه  الذات لديه مثل  لتنمية تحقيق  الخصائص  الكتساب بعض 

 وتحسين العالقات مع اآلخرين.

 اؤل والرضا عن النفس والثقة بها. ه بحرية لتنمية تحقيق الذات لديه وجعله يشعر بالتفأيللتعبير عن ر  الطالبإتاحة الفرصة أمام  •

  للبرنامج:حدود اإلجرائية ال .3

 لنوع النشاط، حيث تستغرق كل جلسة )أ(  4:    2( أسابيع بمعدل )8تم تنفذ البرنامج على مدى )  الحدود الزمنية: •
 
 تبعا

 
كل    في( جلسات أسبوعيا

 لنوع النشاط، وكان النشاط )األول ،  4دقيقة بمعدل )  ( 180)نشاط  
 
، الثالث ، والرابع ،    والثاني( حصص للنشاط، وكل جلسة )ب( تكون تبعا

ام  أي( حصة على ثالثة  12دقيقة بمعدل )  540( حصص للنشاط، والنشاط )السادس ، والسابع ، والثامن(  4دقيقة بمعدل )  180والخامس(  

 متتالية.        

 بنها الثانوية.بمدرسة  ورش العمل )معمل األحياء( فينفيذ البرنامج تم ت الحدود املكانية: •

   (30تم تطبيق البرنامج على ) البشرية:الحدود  •
 
 عملية املقررة. ممن يمارسون األنشطة امل، طالبا

 عليها البرنامج:   بني التياألنشطة  .4

املحتوى   )تخصص  ملادة    الدراس يمن خالل  الثانوي  الثالث  بالصف  األنشطة    ةالباحث  تقام  علمي علوم(األحياء  ملجموعة من  املحتوى  بتحليل 

 في والخامات املستخدمة   –املستخدمة  دواتوالوسائل واأل  –وذلك من حيث )املحتوى  (.الثالث )الصفالثانوية األول باملرحلة   بالفصل الدراس ي املقررة 

 وعدد الساعات الالزمة لتنفيذ كل نشاط(.  –وطريقة كل نشاط وخطوات تنفيذه  -املستخدمةجهزة واأل  – دواتوالعدد واأل  -كل نشاط

 التعاوني: الخطوات اإلجرائية للتعلم  .5

 :املعلمدور  •

 للمجموعات.والوسائل الالزمة  دواتإعداد مصادر التعلم واأل  . أ 

 املهمة. وكل مجموعة لها اسمها املعروفة به طوال جلسات البرنامج مع تحديد وقت إنجاز  أفراد (5)تقسيم املجموعات وكل مجموعة تضم  .ب

 النشاط.  فيباملجموعة وتحديد مهمته  طالبد دور كل  يحدت .ج

 الحظه. يمراقبة املجموعات وتوجيهها هو وزمالئه من نفس التخصص وتوجيه السلوكيات وتدوين ما  .د

 بالتغذية الراجعة.  وتزويدهم  الطالبمناقشة ، و الطالبتصحيح أخطاء  .ه

   .وحثهم على التقدم إلنجاز املهام التعاونية وإتمام النشاط الطالب تواجه التيتذليل العقبات  .و

 الطالب.عرض املفاهيم الجديدة وتوضيح الغامض منها على   .ز

أداء   .ح للمجموعات للوصول ألفضل مجموعة وأفضل    الطالب تقييم  األداء  مكافأة أفضل مجموعة وأفضل ، و متعاون   طالبواملجموعات ومقارنة 

 متعاون بكل مجموعة. طالب

 الطالب: دور  •

 النشاط. والوسائل الالزمة إلتمام مهام  دواتاستالم أوراق العمل الخاصة بالنشاط واأل  . أ 

 النشاط. ينجزها إلتمام  التيمستوضح( واملهمة  - ميقاتي –مقرر  - قارئ  –املجموعة )قائد  فيأن يعرف دوره  طالبعلى كل  .ب

 للنشاط. مساعدة زمالئه أثناء املناقشة وأثناء التنفيذ  .ج

 التعاوني: التعلم  فياألساليب املستخدمة  .6

 في: على مجموعة من األساليب تتمثل  التعاونيتشتمل التعلم 

التعلم  أهم   ةالباحث  وضحت  وفيه:  املحاضرةأسلوب   • أنشطأهمو   التعاونيية  يحتويه من  وما  البرنامج  باملرحلة    املدرسة  في  الطالبتعليم    في  ةية 

 الطالب.ويشرح املعلم عن طريق املحاضرة املعلومات الجديدة على   والعملية.حياتهم االجتماعية  فيأو  الثانوية

قبل إجراء    ة قدمها الباحث ت   صورة األسئلة التمهيدية التي   في تتم    والتي وبعضهم البعض    الطالب واملعلم وبين    الطالب وتدور بين  :  أسلوب املناقشة والحوار •

 تواجههم قبل وأثناء التنفيذ.   التي تتم قبل وأثناء وبعد تنفيذ النشاط ومناقشة املشكالت والعقبات    التي النشاط، واملناقشات  

 ملا شاهدوه من  باملهام التعاونية وتقوم كل مجموعة بالتعاون ب  الطالب   ة كلف الباحثت:  أسلوب العمل والتنفيذ •
 
ين أعضائها فى إنجاز النشاط طبقا

  في ةالباحث ل  ب  ق  
 
 الطالب.ومناقشة كل خطوة مع  بالتنفيذ،قبل أن يقوموا  الطالببخطوة أمام  تنفيذ النشاط خطوة

بعد كل جلسة  في كل  الطالبتكلف    ثم  • تقرير  بكتابة  تقييم    ،مجموعة  الزمن،    الطالبوهو عبارة عن  النشاط،  )عنوان   
 
  اسمللجلسة متضمنا

قائد املجموعة، عدد أعضاء املجموعة، أسماء أعضاء املجموعة، املهام املوكلة لكل عضو باملجموعة، الخطوات املتبعة في إجراء    اسم املجموعة،  
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    التيتنفيذ النشاط، العقبات 
 
في  ها  أفرادكل مجموعة لزيادة كفاءة   أفراديراها  التيت املقترحا النشاط،تنفيذ   فيواجهت املجموعة أثناء العمل معا

 (.ملرات القادمةا 

 :دواتالوسائل واأل  .7

 الختالف املهام 
 
 يلي: ما  دواتهذه الوسائل واأل  في ةالباحث وقد راعت نشاط.كل  في الطالب يكلف بها  التيتختلف الوسائل وتتعدد تبعا

 . الطالبأكبر عدد من حواس أن تخاطب الوسيلة  -مناسبتها ملوضوع النشاط  -األمن واألمان عنصري  -التنوع  -الجاذبية -البساطة  -الواقعـية

، ممحاة(   -السبورة وملحقاتها )طباشير ألوان  ،  بطاقات أوراق العمل الخاصة بكل نشاطالباحثة:  ستخدمها  ت  التيوالخامات    دواتالوسائل واأل ومن  

، بعض املجسمات، بعض اللوحات التوضيحية الالزمة لكل نشاط، مستوضح( - ميقاتي -مقرر   - قارئ  -يتطلبه كل دور )قائدبطاقات أدوار األعضاء وما 

 ( . 45( و )60-30لوحات ورق لرسم النشاط . أو كراسات اسكتش ، وأقالم رصاص وأطقم املثلثات )

 الجلسة:   في خطوات السير  .8

 سلوكية.صورة  فيمن كل نشاط وذلك  املرجوة تحديد األهداف العامة والخاصة  تحديد أهداف الجلسة: •

املجموعات: • الباحثت  تنظيم  الفرصة    مجموعات.  إلى  الطالب  ةقسم  بترك  والجو    للطالبوذلك  االنسجام  يتوفر  حتى  البعض  بعضهم  الختيار 

املجموعة   أعضاء  يكون عدد  أن  للعمل على  الالئق  تأخذ كل مجموعة    أفراد  ( 5)النفس ي  كل    اسم وأن  وإعطاء  البرنامج  جلسات  تعرف به طوال 

 عليه. يجلس  الذي  للكرس يبكل مجموعة رقم وهو نفس الرقم  طالب

تنسيق مقاعدها بطريقة تسمح ألعضاء كل مجموعة برؤية بعضهم البعض بصورة واضحة تسمح للباحث    فيتبدأ كل مجموعة    تنسيق املقاعد: •

   وزمالئه من نفس التخصص للمتابعة واملالحظة بسهوله 

(، توزع عليهم بطاقات  ميقاتي -مقرر  -مستوضح - قارئ  -املجموعة، بحيث يكون لكل مجموعة )قائد فيدور كل عضو  ةحدد الباحثتر: توزيع األدوا •

 مختلف 
 
بحيث   ،الجلسة السابقة فيكل جلسة عن الدور السابق له  فيبالدور وما يتطلبه ذلك الدور. مع مراعاة أن كل فرد باملجموعة سيلعب دورا

  ةوضح الباحثوتة مع مراعاة تدوير األدوار من نشاط لنشاط داخل كل مجموعة )لعب األدوار(،  األدوار األربع  طالبالبرنامج يمارس كل    نهايةمع  

 :كالتاليمهام كل دور 

أعضــاء املجموعــة منح كل عضــو مــن ، و املناقشة يالنشاط وف فيها أفرادتنظيم العمل داخل املجموعة بحيث يشارك جميع  :فييتمثل دور القائد  . أ 

 .الجلسة فرصة للحديث وعدم السماح ألحد باحتكار

 قراءة التكليفات بصوت مرتفع أمام الجميع، وكذلك قراءة النتائج التي تم التوصل إليها من قبل املجموعة.  :في القارئ يتمثل دور  .ب

عـــن عمـــل املجموعـــة  نهــائيتقـــديم تقريـــر و  للمجموعـــة،تســـجيل مــا تتوصـــل إليـــه املجموعـــة مــن إجابـــات وإنجـــاز املهـــام املوكلــة  :فـــييتمثــل دور املقـــرر  .ج

 و امل
 
 العديد مــن النقــاط املشــار إليهــا مســبقا

 
 فــيواجهــت املجموعــة  التــيهــا وخطــوات النشــاط والعقبــات أهمشترك فيه كل أعضاء املجموعة متضمنا

، املقترحات 
 
 القادمة.يراها أعضاء املجموعة لزيادة الكفاءة بالجلسات  التيالعمل معا

طلب املزيد من الشرح أو التوضيح أو إعطاء أمثلــه ، و التأكد من فهم كل عضو باملجموعة إلجراءات وخطوات النشاط :فييتمثل دور املستوضح  .د

 .طلب املساعدة من املعلم عند الحاجة لذلك، و ينجزها التين شرح املهمة قبل العضو املسئول ع تزيد من فهم أعضاء املجموعة من

 متابعة الوقت والتنبيه بعدم إضاعته.، و ونهايتهاكل مهمة  ببدايةالزمالء باملجموعة  إعالمفي  امليقاتييتمثل دور   .ه

انتباه    ةالباحث  تمهدللنشاط:  التمهيد   .1 تستثير  بأسئلة  النشاط.    الطالبللنشاط  موضوع  ملعرفة  توتشويقهم  بشرحقوم  ثم  النشاط    الباحثة 

أمام   تنفيذه  كيفية  أو  وذلك  الطالبوتوضيحه  بخطوة  ت  خطوة  أن  على  نشاط  كل  ملتطلبات   
 
الباحثتبعا للمناقشة   للطالببالحرية    ةسمح 

  .والستفسار أثناء أو بعد الشرح أو التنفيذ

كل    أفرادبين    والتفاهم   للتعايشفرصة   ةالباحث  تترك،  ملتطلبات النشاط  الطالب بعد التأكد من فهم  :  وزيع املهام وبدء العمل داخل املجموعاتت .2

ثم تتسلم كل مجموعة أوراق العمل الخاصة بالنشاط وبطاقات األدوار وتحديد دور   النشاط.حول فهم إجراءات ومتطلبات    ة مجموعة على حد 

بإنجاز    بالنشاط.(. ومهمة كل فرد  ميقاتي  -مستوضح    -مقرر   –قارىء    -كل فرد بكل مجموعة )قائد   بين أعضائها  بالتعاون  تبدأ كل مجموعة  ثم 

 النشاط. 

 ويشمل: التقــييم: .3

 من خالل:داخل مجموعات العمل  الطالبتقييم أداء  •

 في   طالببهدف التحقق من تقدم كل    اومعاونيه  ةيتم تطبيقها من قبل الباحث  الطالب،وذلك من خالل بطاقة مالحظة  :  األداء داخل الجماعة .أ

 . كل مجموعة فيمتعاون  طالبوتسفر هذه البطاقة عن أفضل  التعاونيضوء أسس التعلم  فيمجموعته 
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املجموعاتتقييم   .ب ضمن  أداء  :  املجموعة  تقييم  بطاقة  خالل  أعمال   الطالب،من  تجمع  التنفيذ  وبعد  وأثناء  قبل  املناقشات  إجراء  بعد 

املجموعات وتقيم املناقشات ومنتج التنفيذ لكل مجموعة ويتم ذلك من خالل بطاقة تقييم أداء املجموعات لتسفر عن أفضل إنتاج باإلضافة 

 املجموعة.  أفرادمدى تعاون  إلى

 فيها:للجلسة وما تم  الطالبتقييم  •

التقرير   بطاقات  التقرير    الذاتي،وذلك من خالل  بطاقات  باملجموعة  توزع على كل مقرر  فيها كل مقرر    دقائق،  (10)وترك    الذاتيحيث  يشترك 

 عمل التقرير.  فيوزمالئه باملجموعة 

 وصالحيته(:تقيم صالحية البرنامج للتطبيق )صدق البرنامج 

من حيث مدى مالءمة ومناسبة (، للحكم على صالحية البرنامج  العلوماملناهج وطرق تدريس  النفس و ( محكمين )علم  4وتم عرض البرنامج على )

سبة طريقة املستخدمة، مدى مالءمة ومنا دواتكل من األهداف، واملحتوى واألنشطة، والوقت املحدد لكل نشاط، ومدى مالءمة ومناسبة الوسائل واأل 

بها ) املعلم   التي تقوم  األدوار  العمل )معمل األحياء(، ومدى مناسبة  التقييم داخل املجموعة )بطاقة   –تنظيم ورشة  الطالب(، مدى مالءمة ومناسبة 

تنفيذ كل نشاط، مدى  بطاقة تصحيح أداء املجموعات، وبطاقة التقرير الذاتي للطالب(، ومدى مالءمة ومناسبة رسومات األنشطة وطريقة –املالحظة 

أجمع  وقد  البرنامج؛  في  املتبعة  التقويم  نشاط، ومدى مناسبة وسائل  تنفيذ كل  طريقة وخطوات  نشاط،  طريقة وخطوات رسم كل  ومناسبة  مالءمة 

 املحكومون على مناسبة البرنامج وصالحيته للتطبيق. 

 :تطبيق الدراسةخطوات 

 (  60وعددها )  الحالية:اختيار عينة الدراسة   .1
 
لثانوية بالصف الثالث املرحلة ا   طالب وتم اختيارهم من  ،  عام(  18  -16تراوحت أعمارهم بين )  طالبا

 بنها الثانوية.، بمدرسة الثانوي )تخصص علمي علوم(

املج  ةالباحث  تاستخدم  التجريبي:التصميم   .2 إحد  إلى  الطالب  توعتين، حيث قسممطريقة  ا تجريبية واألخرى ضابطة، مع مراعاة هما مجموعتين 

 يس الدراسة )تحقيق الذات( على املجموعتين.ياملق القبليالتكافؤ بينهما ثم التطبيق 

 واستغرق ذلك ثمانية أسابيع من  التعاونيباستخدام التعلم    بنها الثانويةمدرسة    طالبتطبيق البرنامج على املجموعة التجريبية من   .3
 
" لنتعلم معا

 ( م2020  – 2019)األول لعام  راس يالدالفصل 

الضابطةالبعديالتطبيق   .4 واملجموعة  التجريبية  املجموعة  من  كل  على  الذات  تحقيق  ملقياس  التعلم    ، :  برنامج  تطبيق  من  االنتهاء  بعد  وذلك 

 على )املجموعة التجريبية(.  التعاوني

التطبيق    (:ي)التتبع التطبيق   .5 الذات بعد  التعلم    البعدي مقياس تحقيق  أثر  (، ملعرفة استمرار 
 
تنمية تحقيق    في  التعاونيبفترة زمنية )ثالثون يوما

 املجموعة التجريبية.  طالبالذات لدى 

 نتائج الدراســة )مناقشتها وتفســـيرها(: 

بين  ( α≤0.05)"توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول والفرض الخاص به والذي ينص على 

املجموعة   لصالح  تعزى  وأبعاده  الذات  تحقيق  ملقياس  البعدي  التطبيق  في  الضابطة  املجموعة  وطالب  التجريبية  املجموعة  طالب  درجات  متوسطي 

ات درجات املجموعة التجريبية، ومتوسطات درجات    لتجريبية".ا 
 
ق من صحة هذا الفرض، قامت الباحثة بالكشف عن داللة الفروق بين متوسط للتحقُّ

اختبار "ت"   البرنامج، وذلك باستخدام  الذات بعد تطبيق  الضابطة على مقياس تحقيق   :2000مراد،    )صالح  لعينتين مستقلتين،  T - Testاملجموعة 

 والجدول التالي يوضح النتائج: (243

ِّ عينة الدراسة في التطبيق البعدي ملقياس تحقيق الذات 3جدول )
 (: نتائج اختبار )ت( الختبار داللة الفروق بين متوسطي 

 أبعاد  

 املقياس 
 املجموعة

 املتوسط

 الحسابي 

االنحراف  

 ي املعيار 

درجات  

 الحرية  

 قيمة  

 )ت( 
 الداللة 

sig 

 قيمة 

2η
 

 حجم التأثير 

 الثقة بالنفس 
  3,830 31,866 التجريبية

58 
 0.01دالة عند  14,633

0,335 
 

0,822 

 3,738 17,566 الضابطة

 التفاؤل 
 4,157 31,766 التجريبية

 0.01دالة عند  14,379 58
0,331 0,819 

 3,339 17,766 الضابطة

 فاعلية الذات 
 3,772 16,060 التجريبية

 0.01دالة عند  15,494 58
0,348 0,831 

 3,347 31,900 الضابطة

القدرة على 

 اإلنجاز 

 4,566 32,333 التجريبية
 0.01دالة عند  13,757 58

0,321 0,812 

 3,510 17,866 الضابطة

 الدرجة الكلية
 14,929 127,866 التجريبية

 0.01دالة عند  16,257 58
0,359 0,839 

 12,097 70,833 الضابطة
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ا عند مستوى 3يتضح من جدول )      ات درجات طالب املجموعة التجريبية ومتوسطات درجات    (α≤0.01)( وجود فروق دالة إحصائيًّ
 
بين متوسط

بعد تطبيق   طالب املجموعة الضابطة على مقياس تحقيق الذات بأبعاده )الثقة بالنفس، التفاؤل، فاعلية الذات، القدرة على اإلنجاز، الدرجة الكلية(،

البعدي( )القياس  التجريبية؛  ،البرنامج  املجموعة  لصالح  قيم مربعات  وكان  وذلك  في أيت  البرنامج  تأثير  وكان حجم  مناسبة،  واألبعاد  الكلية  للدرجة  تا 

ا حيث تخطى  أفرادتحسين تحقيق الذات وأبعاده لدى    مما يؤكد تحقق الفرض األول.( 0.8)املجموعة التجريبية كبير 

ذلك   لدى    إلىويشير  الذات  تحقيق  التعلم    طالبتنمية  برنامج  تقديم  بعد  التجريبية  العديد من   حيث  لهم   التعاونياملجموعة  الطالب  يكتسب 

رائهم، وإعطاء الحلول أ للتعبير عن  للطالباملهارات من معلمهم سواء أثناء املناقشة والتحاور واالستفسار وإلقاء األسئلة، وترك الحرية والفرص الكاملة 

لتحقيقها ويكون    والسعيتنمية تقدير الذات وتقبلها    فيتقوم بدورها    التي  الطالبالثقة بالنفس عند    ينمي  التعاونيوالتعلم    راء اآلخرين أ البديلة، واحترام  

حدث يكسب الطالب القبول والتدعيم والثقة والحب، حيث ت    التعاوني( أن التعلم  54: 2003)  رفعت بهجتالناتج هو تنمية تحقيق الذات؛ حيث أشار  

التعاونية   بأنه فرد محبوب    التيالخبرات   
 
 قويا

 
الفرد شعورا التعلم    فييكتسبها  الذين   يينتم  التي  التعاونيمجموعة  الطالب اآلخرين  إليها وأنه مقبول من 

التعلم    كمايهتمون بتدعيمه،   الذاتتثير مستويات عل  التعاونيأن خبرات  احترام  املتعلم أن  (  115-114:  1993)  املوسوي ويشير على    يا من  تنمية قدرة 

   .اإليجابيمفهوم الذات  ينميعلى التعبير بوضوح عن أدائه ومعلوماته وأفكاره، ومشاعره، وأنماط سلوكه، مما 

تساعده    التياته  الطالب على تحرير طاقاته وإمكانيقوم بتنمية تحقيق الذات لدى الطالب من خالل أنه يساعد    التعاونيأن التعلم    ةرى الباحثوت

 ينمي نجاحه( كما    -عالقاته مع اآلخرين  -مظهره    -اتهإمكان  -طاقاته  -) قدراته  يشعر به الطالب تجاه نفسه  ي الذ   اإليجابيعلى النجاح، ويزيد من التقييم  

االجتهاد   مع  لآلخرين،  املساعدة  وتقديم  القوية،  و   فيالصداقات  بالنفس،  والثقة  والتوافق،  الحياة،  عن  بالرضا  والشعور  النفسية الدراسة،  الصحة 

 لتحقيقها.م الدائ  والسعيبوتقة مفهوم الذات الجيد، وتقبل الذات وتقديرها وتنمية تحقيق الذات،  فيأن كل ما تقدم ينصهر  ةشير الباحثالجيدة، وت

( α≤0.05داللة )"توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني والفرض الخاص به والذي ينص على  

ق من    متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي ملقياس تحقيق الذات وأبعاده تعزى لصالح التطبيق البعدي"  بين وللتحقُّ

مقياس  على  التجريبية  للمجموعة  والبعدي  القبلي  القياسين  درجات  ات 
 
متوسط بين  الفروق  داللة  عن  بالكشف  الباحثة  قامت  الفرض،  هذا  صحة 

 ( يبين ذلك.4وجدول )والجدول  مرتبطتين،لعينتين ،  T - Testيق الذات وأبعاده، وذلك باستخدام اختبار "ت" تحق

 نتائج اختبار )ت( الختبار داللة الفروق في درجات املجموعة التجريبية في التطبيق القبلي البعدي ملقياس تحقيق الذات  :(4جدول )

       

 

 4يتضح من جدول )
 
بين متوسطات درجات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على مقياس تحقيق الذات  ( وجود فروق دالة إحصائيا

الكلية(  وأبعاده  الدرجة  اإلنجاز،  القدرة على  الذات،  التفاؤل، فاعلية  بالنفس،  البعدي،)الثقة  القياس  للدرجة أيوكانت قيم مربعات    ، وذلك لصالح  تا 

ا، يقترب من الواحد الصحيحالكلية واألبعاد كبيرة، وكان حجم تأث  مما يعني تحقق الفرض الثاني للدراسة.  ير البرنامج في القياس البعدي كبير 

ذلك   التعلم    إلىويشير  برنامج  تقديم  بعد  املراهقين  الطالب  لدى  الذات  تحقيق  إليه    التعاونيتنمية  توصلت  ما  ويتفق  التجريبية،  للمجموعة 

له   التعاوني( ويمكن تفسير هذه النتيجة على أن التعلم  139:  1998(؛ ودراسة سهير سليم )122:1992)  اخوري الفالباحثة من نتائج مع دراسة جميل  

يمكن تعلم مهارات جديدة من   التعاونيتأثير واضح على الذات من ) فعالية، وتقبل، وتقدير، وتحقيق( وعلى التحصيل لدى الطالب  فمن خالل التعلم  

التعلم فيؤد للتعلم، وتقبلها، وتقديرها    ي خالل مالحظة اآلخرين والتواصل معهم من أجل  الذات   ئم لتحقيقها الدا   والسعيذلك لرفع مستوى فعالية 

التعلم    إلى  (Mersky,1993:85)  ميرسكى  وتشير مجموعة  بناء  منخفض   التعاونيأن  وطالب  الفعالية،  متوسط  وطالب  الفعالية،  مرتفع  )طالب 

يؤثر   وقد   الفعالية(، 
 
واملشاركة    إيجابيا للطالب،  اآلخرين  بتقدير  والشعور  الطالب،  بين  والصداقة  االجتماعية،  الذات  فعالية  بتقديم   يجابيةاإل على 

 بحرية، والشعور بالرضا عن الذات والحياة.  أي الر املساعدة لآلخرين وطلب املساعدة منهم وقت الحاجة، والتعبير عن 

 أبعاد  

 املقياس 

 املتوسط  نوع التطبيق

 الحسابي

االنحراف  

 ي املعيار 

درجات  

 الحرية 

 قيمة  

 )ت(

 الداللة 
sig  

 قيمة

2η
 

 حجم التأثير 

  4,344 17,866 القبلي الثقة بالنفس  

29 

دالة عند   18,927
0.01 

0,566 0,938 

 3,830 31,866 البعدي 

دالة عند   23,473 29 3,122 15,2000 القبلي التفاؤل 

0.01 

0,618 0,954 

 4,157 31,766 البعدي 

دالة عند   22,442 29 3,170 14,533 القبلي فاعلية الذات 

0.01 

0,607 0,951 

 3,772 31,9000 البعدي 

القدرة على  

 اإلنجاز

دالة عند   18,183 29 3,342 17 القبلي
0.01 

0,566 0,938 

 4,566 32,333 البعدي 

دالة عند   30,075 29 8,015 64,6000 القبلي الدرجة الكلية 
0.01 

0.675 0,971 

 14,929 127,866 البعدي 
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حيث    اتهضوء قدراته وإمكان  فيتحقيق ذاته  فيسعى ل  اته،على فهمه لذاته ولقدراته وإمكان  تساعد الطالب  التعاونيالباحثة أن أنشطة التعلم    ى تر 

جو يسوده التقدير    يكلف بها بصورة تعاونية، وف  التيأهدافه، ويتوصل لنتائج األعمال    إلىجابية عن ذاته، وخاصة عندما يتوصل  يإ تتكون لدية صورة  

 له عند اللزوم؛ مما يؤد  مجموعته التعاونية، وبينه وبين معلمه الذى   فيممن حوله، واملحبة واأللفة بينه وبين زمالئه    االجتماعي
 
 وموجها

 
  ي يعتبر مرشدا

بصورة   الذات  تحقيق  تنمية  املحصلة  )يإ ألن تكون  إسماعيل  وتذكر رباب  وملحوظة؛  التعلم  127،  126:  2006جابية  أنشطة  أن  تسهم على    التعاوني( 

، وكذلك أثناء الحديث  ةطرحها الباحثت  التيباإلجابة عن األسئلة    موضوع النشاط، أو مبادرته  فيه  أيبر   طالببذاتهم من خالل إبداء ال  الطالب  تنمية ثقة

، وتقبل  الطالبتنمية الثقة بالذات، وتحسين صورة الذات عند   إلىاملجموعة أو الفصل، مما أدى   فيمع زمالئه، وعرض ما يكلف به من أعمال مع زمالئه 

تحقي  والسعيالذات،   وتنمية  وتلتوكيدها  الذات؛  الباحثق  التعلم    ةؤكد  أنشطة  تجاه    في  الطالبتساعد    التعاونيأن  املوجبة  مشاعرهم  عن  التعبير 

واملودة   األلفة  مشاعر  خالل  ومن  الجماعة،  فى  لدى    التيزمالئهم  النشاط،   الطالبتكونت  تأدية  أثناء  األنشطة  لقواعد  واحترامهم  زمالئهم،  تجاه 

 .تنمية تحقيق الذات إلىتهم الهدوء واملحبة واأللفة أثناء الحديث مع زمالئهم؛ مما يؤدى ذلك وانتظارهم لدورهم فيها، ومراعا

(  α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال  "النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني والفرض الخاص به والذي ينص على  

التطبيق  بين في  التجريبية  املجموعة  وأبعاده"  البعدي   متوسط درجات طالب  الذات  تحقيق  ملقياس  قامت .  والتتبعي  الفرض،  ق من صحة هذا  للتحقُّ

ات درجات القياسين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية على مقياس تحقيق الذات وأبعاده،  
 
وذلك  الباحثة بالكشف عن داللة الفروق بين متوسط

  .يبين نتائج التحليلالتالي والجدول  مرتبطتين،لعينتين استخدام اختبار "ت" ب

 تحقيق الذات  والتتبعي ملقياس(: نتائج اختبار )ت( الختبار داللة الفروق في درجات املجموعة التجريبية في التطبيق البعدي 5جدول )

 التطبيقنوع  القياس 
 املتوسط

 الحسابي
 املعياري االنحراف 

درجات  

 الحرية 

 قيمة )ت( 
 sigالداللة

 الثقة بالنفس  
 3,830 31,866 البعدي 

 غير دالة  0,294 29
 3,266 32,133 التتبعي 

 التفاؤل 
 4,157 31,766 البعدي 

 غير دالة  0,051 29
 2,911 31,733 التتبعي 

 فاعلية الذات 
 3,772 31,9000 البعدي 

 غير دالة  0,491 29
 3,190 31,6000 التتبعي 

 القدرة على اإلنجاز 
 4,566 32,333 البعدي 

 غير دالة  1,056 29
 3,908 31,966 التتبعي 

 الدرجة الكلية 
 14,929 127,866 البعدي 

 غير دالة  0,717 29
 7,902 126,4000 التتبعي 

 5يتضح من جدول )
 
بين متوسطات درجات القياسين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية على مقياس تحقيق  ( عدم وجود فروق دالة إحصائيا

يشير الستمرارية أثر البرنامج بعد توقفه، وأن جلسات البرنامج التي كانت تسعي لتنمية تحقيق الذات لدى الطالب بالتعليم الثانوي، مما الذات وأبعاده، 

سمات    في  يوما هو سلب  جابييإ إدراك فعال للواقع وفيه يستطيع األشخاص املحققون لذواتهم رؤية ما هو    وهيقد أثرت بشكل كبير وحققت املرجو منها 

والطبيعة واآلخرين  الذات  تقبل  للواقع، وكذلك  األخرى  والتشويهات  والتشاؤم  التفاؤل   من 
 
تحررا أكثر  وهم  وهم    وهم    ،اآلخرين،   ألنفسهم 

 
قبوال أكثر 

يتقبلون اآلخرين دون حاجة   الكمال    إلىيعرفون نقاط قوتهم وضعفهم، وهم بنفس األسلوب  اآل   فيتغييرهم وال يتوقعون  أو   أنفسهم 
 
خرين، وأقل ميال

ذ األحكام على  يفتقدون  و إلصدار  فهم  اآلخرين،  وعلى  للشعور    إلىاتهم  ما  والطبيعية وعدم ب  يتمتعون   والقلق، وكذلك   بالخزي حد  والبساطة  التلقائية 

 دوافعهم الحقيقية وعواطفهم، وقدراتهم واختياراتهم 
 
مركزون حول ذواتهم، وال يهتمون ال يت  فهم وكذلك التمركز على املشكالت    التصنع ويدركون جيدا

 فلسفية وأخالقية    التيباملشكالت  
 
 في ال تستحق االهتمام ولكنهم متمركزون حول ما يقومون به ويهتمون عادة باملشكالت خارجهم وهم يطبقون أسسا

للمشكالت العميق  والخصوصية   إلى  ويحتاجون   ، تناولهم  لدي  العزلة  وليس  النفسية،  بالوحدة  يشعروا  أن  ماسدون  حاجة  أن    إلى  ة هم  طاملا  اآلخرين 

 وجود اآلخرين أو غيابهم. في  الحب واالنتماء قد أشبعت بالفعل وهم يشعرون بالراحة سواء   إلىحاجاتهم 
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Abstract: The study aimed to verify the effectiveness of a training program based on cooperative learning in 
developing self-realization among third-grade secondary students, and to verify the continuing impact of the 
program on the sample. 
The sample of the study consisted of (60) students divided into two equal groups, a control group and the 
other experimental, and the study tools were (Self-Achievement Scale) using the experimental approach, The 
results showed that there were statistically significant differences between the average scores of the 
experimental and control groups on the Self-Achievement Scale and its dimensions in the post-measurement, 
in favor of the experimental group, as well as the existence of statistically significant differences between the 
average scores of the experimental group in the two measures (pre and post) in favor of the post-
measurement on the Self-Achievement Scale and its dimensions. Likewise, there are no statistically 
significant differences between the average scores of the experimental group members on the Self-
Achievement Scale in the post and tracer measurements, i.e. the continuity of the program’s effectiveness 
that the experimental group was exposed to. One of the most important recommendations of the study is the 
inclusion of educational curricula for activities and teaching methods that contribute to the development of 
students ’self-realization. 

Keywords: Collaborative Learning; Self-realization; training program. 
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