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مقدمة
مقدمة:
يقاس تقجم األمم بقهة الشظام التخبهي بيا ،وال يسكن ألي نظام تخبهي أن يكهن قهيا إال من خالل
مهاكبة التظهرات والتغيخات التي أحجثيا االنفجار السعخفي اليائل الحي حجث في القخن الساضي ،وتظهيخ
الشظام التخبهي يعتبخ مذخوع من مذاريع التخبية والتعميم

والتي تكهن مخخجاتو عمى درجة عالية من

الجهدة ،حيث يعج أفخاد مؤىمين ذوي كفاءة وقادرين عمى تظهيخ السجتسع ولجييم مخونة عالية عمى تظهيخ
أنفديم ومهاكبة التغيخات ومدتججات العصر.
تدعى أي مشظهمة تخبهية إلى تظهيخ أنظستيا التخبهية برفة شاممة ومتكاممة لكل عشاصخ العسمية
التخبهية معمم متعمم مادة عمسية ،والتي ال يسكن ليا أن تديخ إال وفقا لشظام التقهيم التخبهي والحي يعتبخ
الحجخ األساسي لكل مشظهمة تخبهية ،نظ اخ ألىسيتو البالغة في تقهيم جسيع عشاصخ العسمية التعميسية
التعمسية من خالل إحجاث تغييخ أو تعجيل سهاء في السادة العمسية أو في أسمهب السعمم وكحلك تعجيل في
سمهكات الستعمسين ،حيث يعتسج عمى جهدة استخاتيجيات وأساليب التقهيم التخبهي بيجف الهصهل إلى الجقة
والسهضهعية في اتخاذ ق اخرات بشاءة .
وباعتبار التقهيم التخبهي عزه من الشديج التعميسي ،فقج تهالت العجيج من الجراسات لكذف بعض
الجهانب الخؽية لو ومن بين ىحه الجراسات ما يؤكج عمى أن التقهيم التخبهي يقترخ في السؤسدات التخبهية
والتعميسية عمى االمتحانات باعتبارىا أحج األساليب األساسية وإن لم تكن الهحيجة ،والتي يعتسج عمييا في
ؾياس مدتهى تحريل الظمبة وإصجار الق اخرات واألحكام التخبهية بذأنيم

 ،وىحا ما تهصمت إليو دراسة

أمينة كاظم ) (1986التي خمرت إلى أن األساليب التقهيسية وأدوات التقهيم السظبقة في الجول العخبية
(دول الخميج ومرخ) تتجدج فقط في االمتحانـات التحخيخية والسقاليـة والسهضهعية بأنساطيا السختمفة
وبشدب متفاوتة.
ويذكل التقهيم التكهيشي أحج السكهنات األساسية في الظهر الستهسط باعتباره السخحمة األساسية في
بشاء شخرية الستعمم من مختمف الجهانب السعخؼية األخالؾية اجتساعية ،وبفزل التقهيم التكهيشي ودور
السعمم في تهجيو الستعمسين وتقجيم التغحية الخاجعة ليم يتزح لمسعمم االتجاه الحي يدمكو وفقا لقجراتو
وميهلو ورغباتو ذلك ما يديج ويثيخ في نفدية الستعمم االستعجاد والجافعية لإلنجاز ولمتعمم واكتداب مختمف
السيارات والسعارف.

أ

مقدمة
وىحا ما يؤكج عمى مجى أىسية عسمية التقهيم التخبهي

برفة عامة والتقهيم التكهيشي برفة خاصة

بالشدبة لمظالب في مخحمة التعميم الستهسط ،ويجفع الطالب إلى الدعي نحه التع لم وتشسية مياراتيم وقجراتيم
السعخؼية ،وتدويجىم بسعارف العمسية الشافعة وتدميحيم بالؿيم الدامية وتسكيشيم من القجرة عمى التعمم الحاتي
والتقهيم الحاتي لمحرهل عمى تغحية راجعة تسكشيم من بشاء شخرياتيم وتحقيق أىجافيم العظيسة.
وإيسانا مشا برعهبة عسمية التقهيم التكهيشي وتذابك أطخافه وما يسميو عميشا البحث فييا من فهائج
وانظالقا من إدراكشا بأن إصالال التقهيم التخبهي

وإمكانية تظبيق التقهيم التكهيشي أثشاء العسمية التخبهية

يؤدي ذلك إلى إصالال التعميم ،وبالتالي زيادة الجافعية والخغبة لجى الظمبة في الدعي وراء الشجاال في
الجراسة ،فإنشا أردنا البحث في ىحا السهضهع وذلك بػية الكذف عن العالقة السسكشة بين التقهيم التكهيشي
ودوره في إثارة وزيادة الجافع لإلنجاز لجى تالميح الظهر الستهسط وذلك من وجية نظخ األساتحة والسعمسين
باعتبارىم ىم من يديخوا العسمية التعميسية ويظبقها التقهيم التكهيشي ،وىحا

في ضهء متغيخات الجشذ،

التخرص ،السدتهى الجراسي ومشو جاءت الجراسة بعشهان:
دور ا لتقهيم التكهيني في زيادة الدافعية لإلنجاز لدى تالميذ الطهر المتهسط من وجهة نعر
األساتذة.
حيث عالجشاىا ضسن خظو بحثيو في

ثالثة فرهل  ،مسا تعحر عميشا الؿيام بالفرل الخاص

بالجانب السيجاني نظ اخ لمظخوف التي تسخ بيا البالد والعالم ككل بفعل جائحة كهرونا.
وتزسشت فرهل الجراسة ما يمي:
الفصل األول :بعشهان ا إلطار العام لمجراسة والحي تناولشا ؼيو إشكالية الجراسة وفخضيات الجراسة،
إضافة إلى أىسية وأىجاف الجراسة ،وتحجيج مرظمحات ومفاـيم السفتاحي ة والسختبظة بالجراسة ،وعخض
الجراسات الدابقة والتعميق عمييا.
الفصل الثاني  :بعشهان التقويم التكهيشي وأىم ما جاء ؼيو التقهيم التخبهي برفة عامة ،والتقهيم التكهيشي
وما يتعمق بو من أىجاف وأىسية ،وخرائص ومسيدات التقهيم التكهيشي ،باإلضافة إلى األدوات
وإستخاتيجيات التقهيم التكهيشي ،ومذكالت وحمهل تظبيق التقهيم التكهيشي.

ب

مقدمة
الفصل الثالث  :بعشهان الجافعية لإلنجاز عخضشا من خالليا الجافعية والجافعية لإلنجاز ،حيث فرمشا في
كل واحجة عمى حجا وما يتعمق بيم من العشاصخ األساسية.
ندأل هللا التهفيق والتيديخ في ىحا العسل وإن شاء هللا قج نكهن وفقشا في اإلحاطة بجسيع الجهانب
الستعمقة بيحا السهضهع وما تهؼيقي إال باهلل.
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اإلطار العام لمجراسة

الفرل األول
أوال :إشكالية الجراسة:

تؾاجو مشغؾمة التعميؼ في اآلونة األخيخة ضغؾطا وتحجيات تتسثل في الديادة السدتسخة لمقؾى
الجاخمية والخارجية السؤثخة عمى استقخارىا ،لحلػ ال يعتق اإلندان مؽ القمق إال إحداسو بتقؾيؼ عسمو،
وليحا يسثل التقؾيؼ في الشغام التخبؾي ككل وفي البخنامج السجرسي واإلدارة السجرسية أىسية كبخى في نجاح
العسمية التعميسية ،حيث يعتبخ التقؾيؼ التخبؾي أحج أىؼ السجاخل الحجيثة لتظؾيخ التعميؼ .
تعتبخ العسمية التعميسية التعميسة ىي رسؼ و تحجيج السقخرات التي يشبغي إتباعيا في تؾجيو نذاط
التالميح و سمؾكيؼ لتحقيق نتائج محجدة ،لحا كان مؽ الزخوري تحجيج األىجاف و الغايات و الؾسائل
الالزمة لتحقيق ىحه األخيخة ،مؽ خالل االعتساد عمى أىؼ عشرخ في العسمية التخبؾية أال و ىؾ التقؾيؼ
التخبؾي الحي يشبغي عمى السعمؼ االىتسام بو وتظبيقو لتقؾيؼ تالميحه ومتابعتيؼ باستسخار.
إن مؽ أجل تظبيق التقؾيؼ التخبؾي عمى التالميح ومتابعتيؼ باستسخار ال يسكؽ إال مؽ خالل
االعتساد عمى نؾع مؽ أنؾاع التقؾيؼ التخبؾي وىؾ ما يعخف بالتقؾيؼ التكؾيشي أو ما يدسى بالتقؾيؼ السدتسخ
ألنو يبجأ مؽ بجاية العسمية التعميسية ويدتسخ معيا حتى نيايتيا ،حيث ييتؼ التقؾيؼ التكؾيشي بجسيع جؾانب
الستعمؼ الحي يسثل محؾر العسمية التعميسية التعمسية فيؾ ييتؼ بالجؾانب السعخؼية ،الدمؾكية ،الشفدية،
االجتساعية ،األدائية ،كل حدب قجراتو الفخدية.
يمجأ السعمؼ غالبا إلى التقؾيؼ التكؾيشي والحي يعتبخ عسمية تقؾيسية مشغسة يقؾم بيا السعمؼ أثشاء
عسمية التجريذ بغخض الؾقؾف عمى نقاط الزعف و معالجتيا و نقاط القؾة لتعديدىا سؾاء مختبظة
بالسعمؼ نفدو مؽ خالل تحديؽ طخق التجريذ و اختيار األساليب السشاسبة إليرال السعمؾمات لمتالميح
في أبدط صؾرة مسكشة .
يحكخ

ماكمالن (  )1997أن التقؾيؼ التكؾيشي يحجث خالل الجرس بتدويج التغحية الخاجعة لمظالب

والسعمؼ لترحيح اإلجخاءات خالل التجريذ بيجف تحديؽ تعمؼ الظمبة وليذ مؽ ميسة التقؾيؼ التكؾيشي
تجريج الظمبة أو تؾثيق درجاتيؼ  ( .إسساعيل سالمة البخصان وآخخون ؛ ( )2015
كسا أضاف بميك و وليام (  )1998أن التغحية الخاجعة بأنؾاعيا والسالحغات التفريمية وتدويج
الظمبة ذوي التحريل الستجني بالرعؾبات التي تؾاجييؼ ومداعجتيؼ عمى مؾاجيتيا ،تعتبخ مؽ أىؼ ما
يحرل عميو الظالب مؽ خالل التقؾيؼ التكؾيشي .
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ومؽ ىحا السشظمق يذكل التقؾيؼ التكؾيشي مدا ار مدتس اخ يتؾخى الكذف عمى تجرج الستعمؼ خالل
التعمؼ وكحالػ بػية إدخال تغيخات إيجابية في العسمية التعميسية التعمسية .
إن لمجافعية دو ار بالغ األىسية في إثارة سمؾك الستعمؼ وتؾجييو نحؾ األىجاف التعميسية السشذؾدة،
وتعتبخ السجرسة الفزاء التخبؾي السالئؼ لشقل الظفل مؽ محيظو األسخي الزيق إلى وسظو االجتساعي
الؾاسع.
أما الجافعية لإلنجاز ىي تمػ القؾة الجاخمية التي تحخك حساس الفخد نحؾ الؿيام بدمؾكيات مختمفة
مؽ أجل تحقيق حاجاتو والخغبة في الشجاح مؽ خالل بجل خرارى جيجه مؽ أجل بمؾغ األفزل وإزالة
الذعؾر بالشقص حيث يستاز أفخاد ذوي الجافعية لإلنجاز بقجرتيؼ عمى وضع ترؾرات مدتقبمية لسا يسكؽ
أن يؾاجييؼ مؽ مذكالت وعؿبات خالل مديخة حياتيؼ وتمعب ىحه األخيخة دو ار ىاما في حياة التالميح
باعتبارىؼ محؾر العسمية التخبؾية.
حيث يفتخض أن التقؾيؼ التكؾيشي يحقق لفئة الستسجرسيؽ السخاىقيؽ باعتباره الجانب الحداس
اختيا ار سميسا لشؾع الجراسة والذعبة التي يخغب في االلتحاق بيا التي تؾافق قجرتو وإمكانيتو وتشسى ميؾلو
واستعجاداتو وتداعجه عمى رفع الجافعيو لالنجاز مؽ اجل تحقيق االستقخار واالطسئشان والتكيف مع
مجرستو في حيؽ إن اإلخفاق وعجم التؾافق في حدؽ االختيار والتؾجيو يعؾد بالدمب عمى ىحه الفئة ويقمل
مؽ دافعيو الجراسة واالنجاز ودرجو التحريل الجراسي .
ومؽ ىحا السشظمق يسكششا أن نظخح التداؤل التالي:
 هل لمتقهيم التكهيني دور في زيادة الجافعية لإلنجاز لجى تالميح الطهر المتهسط من وجهة نظخ
األساتحة؟
التساؤالت الفخعية:
 .1ىل لمتقؾيؼ التكؾيشي دور في رفع مدتؾى االستعجاد عشج تالميح الظؾر الستؾسط ؟
 .2ىل لمتقؾيؼ التكؾيشي دور في رفع مدتؾى السشافدة الرؽية عشج تالميح الظؾر الستؾسط ؟
 .3ىل لمتقؾيؼ التكؾيشي دور في رفع مدتؾى السدؤولية في األداء عشج تالميح الظؾر الستؾسط؟
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 .4ىل تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية في استجابات أفخاد عيشة الجراسة حؾل محاور الجراسة وفق
متغيخ الجشذ والدؽ؟
ثانيا :فخضيات الجراسة:
 .1لمتقؾيؼ التكؾيشي دور في رفع مدتؾى االستعجاد لجى تالميح الظؾر الستؾسط .
 .2لمتقؾيؼ التكؾيشي دور في رفع مدتؾى السشافدة الرؽية لجى تالميح الظؾر الستؾسط .
 .3لمتقؾيؼ التكؾيشي دور في رفع مدتؾى السدؤولية في األداء لجى تالميح الظؾر الستؾسط .
 .4تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية في استجابات أفخاد عيشة الجراسة حؾل محاور الجراسة وفق متغيخ
الجشذ والدؽ.

ثالثا :أهجاف الجراسة :
 .1إبخاز ؾيسة التقؾيؼ التكؾيشي وعالقتو بالجافعية لإلنجاز لجى تالميح الظؾر الستؾسط .
 .2التعخف عمى واقع استخجام القؾيؼ التكؾيشي في السجارس ومجى تأثيخه عمى دافعية اإلنجاز لجى تالميح
الظؾر الستؾسط .
 .3تؾضيح دور األستاذ في عسمية التقؾيؼ التكؾيشي ومجى فاعميتو و استخجامو لسختمف إستخاتيجيات
التقؾيؼ التكؾيشي .
 .4التعخف عمى العالقة اإلرتباطية بيؽ التقؾيؼ التكؾيشي والجافعية لإلنجاز لجى تالميح الظؾر الستؾسط .

رابعا :أهمية الجراسة:
 .1مؽ خالل ىحه الجراسة يتؼ تدميط الزؾء في ىحا السجال و تذجيع الباحثيؽ لمؿيام بالسديج مؽ
الجراسات في السيجان التعميسي بيجف تفعيل التقؾيؼ التكؾيشي .
 .2تتيح لمباحث االنتقال مؽ مدتؾى السفاـيؼ البشائية والشغخية إلى مدتؾى السالحغة والسعايشة الفعمية
والؾاقعية لسؾضؾع بحثو والحي يعتسج عمييا الحقا في تحجيج الخظؾات السشيجية الستبعة في الجراسة .
 .3إثخاء رصيج السكتبات لمبحؾث العمسية ومحاولة تغظية جسيع مؾاضيع ومجاالت العسمية التخبؾية
باعتبار التقؾيؼ التخبؾي برفة عامة والتقؾيؼ التكؾيشي برفة خاصة مؽ أىؼ مؾاضيعيا.
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 .4االىتسام بجافع اإلنجاز لجى التالميح الظؾر الستؾسط باعتباره مؤشخ مؽ مؤشخات جؾدة األداء
السجرسي.

خامسا :مصطمحات الجراسة:
 .1التقهيم التكهيني :ىؾ عسمية تقييسيو مشيجية مشغسة تحجث أثشاء التجريذ بيجف مداعجة السعمؼ
والظالب لتحديؽ عسمية التعمؼ ومعخفة مجى تقجم الظالب.
حيث يعخفه المناعي  :بأنو تقؾيؼ صفي يقع تحت مدؤولية السعمؼ وييجف إلى تيديخ عسميات
التعمؼ ،وعمى ىحا التقؾيؼ أن يتكيف مع السؾقف الرفي ويتجاوب مع طبيعة الستعمؼ واحتياجاتو .والتقؾيؼ
التكؾيشي يسارس وعيفتو بشاء عمى مبادئ فمدؽيو وتخبؾية بحيث يقترخ عمى االمتحانات واالختبارات إنسا
يفتح صفحة ججيجة مؽ السسارسات الرؽية.
ويعخفه بهفام :أنو إجخاءات يتبعيا السعمؼ والظالب في أثشاء التجريذ لتقجيؼ تغحية راجعة لتعجيل
التعميؼ والتعمؼ بيجف تحديؽ بمؾغ الظالب لألىجاف التجريدية".
التعخيف اإلجخائي :ىؾ جسمة مؽ اإلجخاءات التخبؾية التي تدعى إلى تقؾيؼ إنجازات التالميح بذكل
مدتسخ ويتسكؽ مؽ التعخف عمى إمكاناتيؼ ومخودىؼ وتظؾر أدائيؼ ومجى فاعمية الظخق و الدبل
السدتعسمة في التعميؼ والسخاؾبة السدتسخة لؿياس مجى استيعاب التالميح .
 .2الجافعية لإلنجاز :ىي العسمية التي يتؼ بؾاسظتيا تؾجيو سمؾك الفخد بػية تحقيق أىجاف معيشة مؽ
اجل الؾصؾل إلى التفؾق والتسيد
حيث يعخفه مهراي :ىي رغبة أو ميل الفخد لتغمب عمى العؿبات ومسارسة القؾى والسكافحة أو
السجاىجة ألداء السيام الرعبة بذكل جيج وبدخعة كمسا أمكؽ ذلػ .
ويعخفها محمهد عبج الحميم منسي:

يقرج بالجافعية اإلنجاز كفاح الفخد ألداء ميامو واألعسال

الرعبة عمى أفزل وجو مسكؽ .
التعخيف اإلجخائي :ىي تمػ القؾة التي تحخك الفخد حيث تتحكؼ فييا عؾامل نفدية (كالسيؾل وحاجاتو
واىتساماتو ) والبيئة الشفدية والسادية (كاألشخاص والسؾضؾع واألفكار واألدوات) وتؾجيو لمتحسل السدؤولية
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والدعي نحؾ التفؾق لمتحقيق أىجاف معيشة والسثابخة لمتغمب عمى العؿبات والسذكالت التي تؾاجيو
والتخظيط لمسدتقبل والذعؾر بأىسية الدمؽ.

سادسا :الجراسات السابقة:
- 1الجراسات التي تناولت التقهيم التكهيني:

أ -الجراسات المحمية:
 دراسة دليمة قسهم (  :)2015دراسة بعشؾان أثخ التقؾيؼ السدتسخ عمى الجافعية تالميح الظؾر الثاني،ىجفت ىحه الجراسة إلى معخفة مجى تظبيق التقؾيؼ السدتسخ وأثخه عمى دافعية التالميح ،حيث تسثل
مجتسع الجراسة في جسيع معمسي ومعمسات الدشة الخابعة ابتجائي لبمجية الؾادي ،وعيشة الجراسة تؼ
اختيارىا بظخيقة عذؾائية وأداة الجراسة الستسثمة في االستبيان السعتسج عمى أسئمة مفتؾحة وأخخى
مقيجة ،أما السشيج السعتسج فيؾ مشيج وصفي تحميمي ،مشيج تاريخي ،السشيج اإلحرائي؛ و تؾصمت
إلى مجسؾعة مؽ الشتائج ىي أن أغمب أفخاد العيشة يجسعؾن عمى أن التقؾيؼ السدتسخ يديج في دافعية
الستعمسؾن لمتعمؼ ،مؽ خالل أن أغمب إجاباتيؼ كانت صائبة ،إال أن إجابات السعمسيؽ عؽ مفيؾم
التقؾيؼ السدتسخ وخظؾاتو وأىؼ أدواتو يتزح أن الكثيخ مؽ ىؤالء السعمسيؽ ال يجركؾن مفيؾم التقؾيؼ
السدتسخ ،وبالتالي ال يظبقؾنو بذكل صحيح وىحا ما يؤثخ سمبا عمى نؾاتج ومخخجات التعمؼ.
 دراسة النهري مخيم (  :)2016دراسة بعشؾان واقع التقؾيؼ التكؾيشي لجى أساتحة التعميؼ االبتجائي،ىجفت ىحه الجراسة إلى الؾقؾف عمى واقع التقؾيؼ التكؾيشي في السجارس االبتجائية ومعخفة أىؼ
الرعؾبات التي يؾاجييا األساتحة في تظبيق التقؾيؼ التكؾيشي ،حيث تؼ تظبيق الجراسة عمى عيشة
قؾاميا (  )58أستاذ(ة) واعتسجت عمى االستسارة كأداة لجسع البيانات والسعمؾمات ،والسشيج الستبع في
الجراسة ىؾ السشيج الؾصفي التحميمي ،تؾصمت في األخيخ إلى الشتائج التالية:
 تخجع صعؾبات تظبيق التقؾيؼ التكؾيشي إلى نقص تكؾيؽ أساتحة المغة العخبية.
 تخجع صعؾبات تظبيق التقؾيؼ التكؾيشي إلى نقص وقت مخرص لمحرة الجراسية.
 تخجع صعؾبات تظبيق التقؾيؼ التكؾيشي إلى ارتفاع عجد التالميح في القدؼ.
 تخجع صعؾبات تظبيق التقؾيؼ التكؾيشي إلى كثافة السشاىج الجراسية.
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ب -الجراسات العخبية:

 دراسة عيسى بن فخج العديدي (  :)2018دراسة بعشؾان فاعمية استخجام التقؾيؼ التكؾيشي في تحديؽمدتؾى التحريل الجراسي لسقخر ميارات التفكيخ والبحث العمسي لجى طالب كمية إدارة األعسال
بجامعة شقخاء ،ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى فاعمية استخجام التقؾيؼ التكؾيشي في تحديؽ
مدتؾى التحريل الجراسي لسقخر ميارات التفكيخ والبحث العمسي لجى طالب كمية إدارة األعسال
بجامعة شقخاء ،ولتحقيق ىجف الجراسة تؼ ترسيؼ دروس وحجات مقخ ميارات التفكيخ والبحث العمسي
وفق إستخاتيجية التقؾيؼ التكؾيشي ،وإعجاد اختبار تحريمي في مقخر ميارات التفكيخ والبحث العمسي؛
واستخجمت الجراسة الحالية السشيج شبو التجخيبي بتظبيق تجخبة الجراسة لسعخفة اثخ استخجام التقؾيؼ
التكؾيشي عمى التحريل الجراسي لجى طالبات السدتؾى الثالث بكمية إدارة األعسال في جامعت شقخاء،
وتؾصمت نتائج الجراسة إلى تفؾق طالب عيشة الجراسة بعج استخجاميؼ لمتقؾيؼ التكؾيشي في التحريل
الجراسي .
- 2الجراسات التي تناولت الجافعية لإلنجاز:

أ -الجراسات المحمية:
 دراسة رشيجة ساكخ (  :)2015دراسة بعشؾان دافعية اإلنجاز وعالقتيا بفاعمية الحات لجى تالميحالدشة الثالثة ثانؾي ،تيجف ىحه الجراسة إلى محاولة التعخف عمى عالقة دافعية لإلنجاز بفاعمية الحات
األكاديسية لجى تالميح الثالثة ثانؾي ببمجية السغيخ والية الؾادي ،حيث اعتسجت ىحه الجراسة عمى
السشيج اإلرتباطي مدتخجميؽ أداتيؽ لجسع البيانات ىسا مؿياس دافعية اإلنجاز( لسحسج جسيل مشرؾر
 )1986ومؿياس فاعمية الحات (لشادية سخاج جان  ،)2000أجخيت الجراسة عمى عيشة عذؾائية طبؿية
مكؾنة مؽ (  )70تمسيح(ة)  ،أما بالشدبة لمسعالجة اإلحرائية تؼ االعتساد عمى الستؾسط الحدابي،
انحخاف معياري ،الشدبة السئؾية ،معسل االرتباط لبخ سؾن ،معادلة سيبخمان بخاون .وقج أسفخت
الجراسة عمى الشتائج التالية :تؾجج عالقة ذات داللة إحرائية بيؽ دافعية االنجاز وفاعمية الحات لجى
تالميح الثالثة ثانؾي ،بسعشى أنو كمسا ارتفع مدتؾى الجافعية لالنجاز يختفع مدتؾى فاعمية الحات وىؾ
ما يجل عمى وجؾد عالقة ارتباطيو ذات داللة إحرائية بيؽ دافعية االنجاز وفاعمية الحات لجى تالميح
الثالثة ثانؾي.
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 دراسة بن الصالح سمية وبكخاوي نجاة (  :)2018دراسة بعشؾان الجافعية لإلنجاز وعالقتيا بإدارةالرف لجى أساتحة التعميؼ الثانؾي ،ىجفت الجراسة الى التعخف عمى الجفعية لإلنجاز وعالقتيا بإدارة
الرف مؽ وجية نغخ أساتحة التعميؼ الثانؾي ،وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ  108أستاذا لمسؾسؼ الجراسي
( )2018_2017بحيث تؼ اختيار العيشة بظخيقة عذؾائية .ولتحقيق أىجاف الجراسة استخجم اإلستبيان
كأداة لمجراسة ،والسشيج الستبع ىؾ السشيج الؾصفي ،وتؾصمت الجراسة الى الشتائج التالية :
 وجؾد عالقة بيؽ الجافعية لإلنجاز واإلدارة الرؽية.
 وجؾد عالقة ارتباطية بيؽ الجافعية لإلنجاز وأبعاد اإلدارة الرؽية.
 ال تؾجج فخوق دالة احرائيا بيؽ الجشديؽ في ترؾرىؼ لمجافعية لإلنجاز.
 تؾجج فخوق دالة احرائيا بيؽ الجشديؽ في ترؾرىؼ لإلدارة الرؽية.
 ليذ لمدؽ واألقجمية في العسل تأثيخ عمى ترؾر أفخاد العيشة لجافعية لإلنجاز واإلدارة الرؽية.

ب-الجراسات العخبية:
 دراسة عبج هللا الصافي (  :)2001دراسة بعشؾان العالقة بيؽ السشاخ السجرسي الدائج في السجرسةالثانؾية وكل مؽ دافعية اإلنجاز ومدتؾى الظسؾح ،ىجفت الجراسة إلى معخفة طبيعة العالقة بيؽ
السشاخ السجرسي الدائج في السجرسة الثانؾية وكل مؽ دافعية اإلنجاز ومدتؾى الظسؾح لجى عيشة مؽ
طالب وطالبات السخحمة الثانؾية بسجيشة أبيا بالسسمكة العخبية الدعؾدية ،وقج اختار الباحث عيشة مؽ
الظالب (  160طالبا وطالبة ( مؽ بيؽ مجارس مجيشة أبيا .وقج اختار الباحث بؾضع مؿياس السشاخ
السجرسي لمسخحمتيؽ الستؾسظة والثانؾية ،كسا استخجم مؿياس دافعية اإلنجاز(إعجاد لؽ) ومؿياس
مدتؾى الظسؾح (كاميميا عبج الفتاح) .وقج أسفخت نتائج الجراسة عؽ وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية
عشج مدتؾى  0.01بيؽ متؾسظات درجات طالب وطالبات السجارس ذات السشاخ السجرسي السفتؾح
ومتؾسظات درجات طالب وطالبات السجارس ذات السشاخ السجرسي السغمق في كل مؽ دافعية اإلنجاز
ومدتؾى الظسؾح لرالح طالب وطالبات السجارس ذات السشاخ السفتؾح.
 دراسة أجخى بقيعي (  :)2004دراسة ىجفت إلى الكذف عؽ أثخ بخنامج تجريبي لمسيارات فؾقالسعخؼية في التحريل والجافعية لمتعمؼ .وقج تكؾنت عيشة الجراسة مؽ ( )72طالبًا مؽ طالب الرف
العاشخ األساسي في مجرسة ذكؾر اربج اإلعجادية الخامدة وىي إحجى مجارس وكالة الغؾث الجولية.
وقج تؼ اختيار شعبة مؽ ىحا الرف عذؾائيا لتكؾن السجسؾعة الزابظة مؤلفة مؽ
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واستخجمت شعبة أخخى مؽ الرف ذاتو مجسؾعة تجخيبية مكؾنة مؽ (

 )36طالبا .وطبق الباحث

اختباري التحريل والجافعية لمتعمؼ قبل تعخض السجسؾعة التجخيبية لمبخنامج التجريبي الحي صسؼ لتعميؼ
ميارات التفكيخ فؾق السعخفي(التخظيط والسخاؾبة والتقؾيؼ) .ثؼ تعخض أفخاد السجسؾعة التجخيبية إلى
التجريب عمى ىحه السيارات بؾاقع )(18جمدة تجريبية .أعيخت نتائج الجراسة تكافؤ السجسؾعتيؽ عمى
االختبار القبمي في التحريل والجافعية لمتعمؼ ،بيشسا كذف اختبار (ت) وتحميل التبايؽ السراحب
عمى االختبار البعجي عؽ وجؾد اثخ لمبخنامج التجريبي في التحريل والجافعية لمتعمؼ لجى عيشة الجراسة
لرالح السجسؾعة التجخيبية.
 دراسة أجخى الطخوانه (  :)2005دراسة ىجفت إلى استقراء فاعمية بخنامج إرشاد نفدي جسعيعقالني – انفعالي معخفي في تحديؽ فاعمية الحات السجركة ودافعية اإلنجاز والسعجل التخاكسي لجى
طمبة جامعة مؤتة ذوي التحريل الستجني .وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ (

وزعت
 )24طالبا وطالبةّ ،

عذؾائيا إلى مجسؾعتيؽ ضابظة بمغ عجدىا(  )12طالبًا وطالبة ،وتجخيبية بمغ عجد أفخادىا (  )12طالبًا
وطالبة .واستخجم تحميل التبايؽ السذتخك ومقارنة الفخوق في الستؾسظات ألفخاد السجسؾعتيؽ التجخيبية
والزابظة عمى متغيخات الجراسة التابعة الثالثة وىي :فاعمية الحات السجركة ،ودافعية اإلنجاز والسعجل
التخاكسي .وأشارت نتائج الجراسة إلى وجؾد فخوق دالة إحرائيا في فاعمية الحات السجركة ودافعية
اإلنجاز والسعجالت التخاكسية بيؽ السجسؾعة التجخيبية والزابظة.
 دراسة أجخى صبخي (  :)2005دراسة ىجفت إلى استقراء فاعمية بخنامج تعميسي – تعمسي في تعميؼالتفاؤل وتشسية الجافعية السعخؼية ودافعية اإلنجاز لجى طالب الرف الدادس في مجارس مشظقتي
شسال عسان وجشؾب عسان التابعة لؾكالة الغؾث الجولية في األردن .وقج تؼ اختيار عيشة عذؾائية مؽ
طمبة الرف الدادس في كال السشظقتيؽ ،حيث بمغ عجد أفخاد الجراسة (

 )160طالبًا وطالبة ،تؼ

تقديسيؼ عذؾائيا إلى مجسؾعتيؽ إحجاىسا تجخيبية واألخخى ضابظة .واستخجم الباحث في الجراسة
استبانة نسط العدو لجى األطفال واختبار الجافعية السعخؼية واختبار دافعية اإلنجاز ،وقج أعيخت نتائج
الجراسة وجؾد فخوق ذات داللة احرائية بيؽ متؾسط أداء الظمبة الحيؽ تعخضؾا لمبخنامج التعميسي
التعمسي ومتؾسط أداء الظمبة الحيؽ لؼ يتعخضؾا لو ،عمى كل مؽ السقاييذ الثالثة السدتخجمة
بالجراسة .كسا كذفت الشتائج أيزا عؽ عجم وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسط أداء الحكؾر
ومتؾسط أداء اإلناث مؽ طمبة الرف الدادس عمى استبانة نسط العدو لجى األطفال واختبار دافعية
اإلنجاز ،بيشسا عيخت فخوق ذات داللة احرائية بيؽ الحكؾر واإلناث عمى اختبار الجافعية السعخؼية
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لرالح اإلناث ،كسا أعيخت الشتائج عجم وجؾد أثخ ذي داللة احرائية لمتفاعل بيؽ الجشذ والسجسؾعة
عمى استبانة نسط العدو لجى األطفال واختبار دافعية اإلنجاز ووجؾد أثخ ليحا التفاعل عمى اختبار
الجافعية السعخؼية.

ج -الجراسات االجنبية:
 دراسة أجخى كيتجذ (  :)Kettges, 1987دراسة لسعخفة العالقات بيؽ الجافعية وسسات الذخريةواالتجاىات والقجرة في المغة األجشبية والبخاعة التي يبمغيا طالب الجامعات اليابانية في المغة

اإلنجميدية .تألفت عيشة الجراسة مؽ(  )168طالبا مؽ جامعة خاصة في وسط اليابان ،واستخجم في
الجراسة مقاييذ تتعمق بالجافعية وسسات الذخرية واالتجاىات والقجرة .وقج أشارت نتائج الجراسة إلى

وجؾد عجة عؾامل ليا تأثيخ قؾي في التحريل الرفي لمغة الثانية مثل السدتؾيات العالية لمقجرة

السعخؼية ،االتجاىات اإليجابية نحؾ تعمؼ المغة السدتيجفة وثقافتيا ،ووجؾد دافعية قؾية نحؾ التعمؼ،
وبعض سسات الذخرية .كسا أشارت نتائج الجراسة وجؾد ارتباطات دالة إحرائيا بيؽ معاييخ البخاعة

وعجة متغيخات لالتجاىات والجافعية ولكؽ وججت فخوق تعؾد لمجشذ في بعض سسات الذخرية

وعالمات االختبارات الفخعية الخاصة بالقجرة .

 دراسة هجد ومارتخي (  :)Hughes & Martray, 1991دراسة بيجف اختبار فاعمية بخنامجتجريبي في تشسية الجافعية لجى طالب في مخحمة ما قبل السخاىقة .وتألفت عيشة الجراسة مؽ (

)151

طالباً مؽ مجارس حكؾمية لمسخحمة االبتجائية في الؾاليات الستحجة االمخيكية كسجسؾعة تجخيبية
و( )200طالب مؽ نفذ السجارس كسجسؾعة ضابظة ،وقج تزسؽ البخنامج نذاطات واستخاتيجيات
ودروس صسست لتشسية دافعية الظمبة مؽ خالل تقجيؼ مفاـيؼ دافعية مثل العدو الدببي والكفاءة
الحاتية والثقة والسدؤولية والسثابخة .واستخجم في الجراسة اختبار العدو
الجافعية لسخحمة ما قبل السخاىقة

 ((Attributions Testوقائسة

) ، (Preadolescent Motivation Inventoryوأعيخت نتائج

الجراسة أن طالب السجسؾعة التجخيبية الحيؽ تمقؾا التجريب عمى البخنامج التجريبي قج حرمؾا عمى
درجات أعمى في الجافعية مؽ طالب السجسؾعة الزابظة الحيؽ لؼ يتمقؾا التجريب .
 دراسة ريجخ وريذ (  :)Reiger & Rees, 1993دراسة لسعخفة ما إذا كانت الجافعية عشجالسعمسيؽ ىي سسات شخرية مدبقة أم ىي سسات بيئية؟ وىل لمفخوق الجشدية أي تأثيخ عمى
الجافعية ؟ وقج تكؾنت عيشة الجراسة مؽ (  )74معمسا ومعمسة مؽ والية نيؾجخسي في الؾاليات الستحجة
االمخيكية .وقج أعيخت نتائج الجراسة أن السعمسيؽ لجييؼ شخرية مدبقة لمجافعية مثل االعتساد عمى
18
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الشفذ ،والؾعي االجتساعي ،وإنجاز السيام السؾكمة إلييؼ .كسا أعيخت نتائج الجراسة انو ال يؾجج فخوق
ذات داللة احرائية عمى الجافعية تعدى لمجشذ.
 دراسة الهمسا (  :)1996دراسة ىجفت إلى بحث العالقة بيؽ كل مؽ سسات الذخرية وقمق الدسةوالجشذ والفخع األكاديسي بجافع اإلنجاز لجى طمبة الرف األول ثانؾي األكاديسي في مجارس محافغة
الكخك في األردن ،وقج تألفت عيشة الجراسة مؽ (

 )1027طالب وطالبة مؽ طمبة الرف األول

الثانؾي بفخعيو العمسي واألدبي ذكؾ ار وإناثا ،واستخجم الباحث قائسة (ايدنػ) لمذخرية وقائسة قمق
الدسة لدبايمبخجخ واختبار دافع اإلنجاز لييخماند .وأشارت نتائج الجراسة إلى وجؾد فخوق ذات داللة
إحرائية بيؽ متؾسظات أداء أفخاد عيشة الجراسة عمى دافع اإلنجاز تعدى الختالف بعج
الذخرية(االتدان – االنفعال) لرالح االتدان ،وقج كذفت الجراسة أيزا عؽ وجؾد فخوق ذات داللة
إحرائية بيؽ متؾسظات أداء أفخاد عيشة الجراسة عمى دافع اإلنجاز تعدى الختالف بعج الذخرية
(االنبداط – االنظؾاء) لرالح االنظؾاء ،كسا بيشت الشتائج وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ
متؾسظات درجات أفخاد العيشة عمى دافع اإلنجاز تعدى لتفاعل الجشذ ومدتؾى قمق الدسة وبعج
الذخرية(االنبداط– االنظؾاء) عمى دافع اإلنجاز ،ولتفاعل الجشذ والفخع األكاديسي وبعج
الذخرية(االنبداط – االنظؾاء) عمى دافع اإلنجاز.
 دراسة فاليخي (  :)Valerie, 1998دراسة بيجف تحجيج سسات الذخرية لسعمسي الخياضيات الحيؽتؼ اختيارىؼ مؽ مجارس ثانؾية عامة  ،و تؼ تحميل تأثيخ سساتيؼ الذخرية عمى الجافعية والشجاح
االكاديسي لجى عيشة مؽ طمبة السخحمة الثانؾية في مجيشة نيؾجخسي
( )New Jerseyفي الؾاليات الستحجة األمخيكية  ،وقج استخجمت في ىحه الجراسة استخاتيجيات
الجافعية التي تؤثخ عمى التحريل لمظالب السعخضيؽ لمخظخ .وأشارت نتائج الجراسة إلى أن معمسي
الخياضيات الحيؽ يتستعؾن بدسات شخرية متسثمة باالنبداطية واالستذعار(  )Sensingوالتفكيخ كانؾا
األكثخ نجاحا ؼيسا يتعمق بسدتؾى زيادة دافعية الظالب لمتحريل في اختبار البخاعة ،كسا بيشت نتائج
الجراسة أيزا أن اإلدارة السدتقخة والؿيادة التحؾيمية (  )Transformational Leadershipىسا المتان
عدزتا عيؾر تحريل أعمى لجى الظالب .
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ت
 دراسة كل من وان وفان ولن وجنغ (  :) Wan, Fan, Lin, Jing, 2001دراسة في بكيؽ ىجفإلى مقارنة واستقراء الدسات الدمؾكية لجى أطفال ليذ لجييؼ أشقاء وأطفال آخخون ليؼ أشقاء وبيان
أثخ ذلػ عمى دافعية اإلنجاز .تألفت عيشة الجراسة مؽ (  )444طفال لجييؼ أشقاء و(  )473طفال ليذ
لجييؼ أشقاء وتؼ اختيار السذاركيؽ بذكل عذؾائي ،ثؼ تؼ الظمب مؽ (  )29معمسا وثالثة مجراء الؿيام
بتجريج الدسات الدمؾكية التي يعتقج بأنيا ميسة لجى األطفال السذاركيؽ ،وتؼ التؾصل إلى

)(30

سسة سمؾكية وضعت داخل استبانة وطمب مؽ السعمسيؽ تقييؼ الدسات الدمؾكية لألطفال السذاركيؽ
وفقا ليح هاالستبانة ؛ بحيث يكؾن التقييؼ وفقا لسؿياس خساسي

متجرج .وقج أعيخت الشتائج تفؾق

األطفال الحيؽ ليذ لجييؼ أشقاء عمى األطفال الحيؽ لجييؼ أشقاء في دافعية اإلنجاز ،ولؼ تغيخ أي
اختالفات بيؽ الفئتيؽ في ميارات التؾاصل الذخري واالتجاىات نحؾ العسل اليجوي ولكؽ اختالفات
الجشذ كانت واضحة فقج تمقت اإلناث وبذكل مشتغؼ تقييسات أعمى ؼيسا يتعمق بجافعية اإلنجاز
وميارات التؾاصل الذخري .

التعقيب عمى الجراسات السابقة:
مؽ خالل استعخاض الجراسات الدابقة التي أجخيت حؾل مؾضؾع التقؾيؼ التكؾيشي و الجافعية لإلنجاز
حيث أنيا ساىست بذكل كبيخ في رصج مجسؾعة مؽ السخاجع التي سيمت عمشا العسل الشغخي ،وذلػ مؽ
خالل تحجيج متغيخات الجراسة ووضع فخوض البحث ،وضبط السفاـيؼ الستعمقة بسؾضؾع الجراسة وكحلػ
بشاء اإلشكالية .كسا أن الجراسات الدابقة التي تؼ عخضيا سؾاء العخبية مشيا أو األجشبية باإلضافة إلى
السحمية في معغسيا تؾصمت إلى نتائج أن التقؾيؼ التكؾيشي يؤثخ بذكل كبيخ في العسمية التعميسية التعمسية
سؾاء ؼيسا يخص تحديؽ التحريل الجراسي لمستعمسيؽ ورفع السدتؾى التعميسي لجييؼ ،كسا أن أغمب
الجراسات الدابقة تؾصمت إلى أن التقؾيؼ التكؾيشي لو دور فعال في زيادة الجافعية لالنجاز لجى الستعمسيؽ
و استعجادىؼ لمتعمؼ .كسا أن ىحه الجراسات الدابقة التي تشاولت ىحه الستغيخات قجمت مجسؾعة مؽ الحمؾل
التي تداعج السعمسيؽ في تظبيق التقؾيؼ التكؾيشي أثشاء العسمية التعميسية التعمسية.
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الفصل الثاني :التقويم التكويني
تمهيد
أوال :التقويم التتروو


فهوو التقويم التتروو

 أأممي التقويم التتروو
 أأداا التقويم التتروو
 أنواا التقويم التتروو
 أأواا التقويم التتروو
ثانما :التقويم التكويني


فهوو التقويم التكويني

 أأممي التقويم التكويني
 أأداا التقويم التكويني
 خطواا التقويم التكويني


باأئ التقويم التكويني



ميزاا التقويم التكويني

 خصائص التقويم التكويني
 وظائف التقويم التكويني
 أأواا التقويم التكويني
 استتاتمجماا التقويم التكويني


شكالا وصعوراا تطبيق التقويم التكويني

 اقتتاحاا وتعلمماا لتطبيق التقويم التكويني
خالصي الفصل

التقؽيػ التكؽيني

الفرل الثاني
تمييج:

مغ أكلى خصػات الشجاح ألؼ مؤسدة تخبػية ىػ إعجاد بيئة صؽية حافدة متكاممة بعشاصخىا
األساسية معمع متعمع مادة تعميسية ،باإلضافة إلى العشرخ الزخكرؼ التي مغ خاللو تديخ العسمية
التعميسية التعمسية نحػ األحدغ ك األفزل أال كىػ التقػيع التخبػؼ برفة عامة التكػيشي برفة خاصة
الحؼ يعتبخ الخكيدة األساسية في العسمية التعميسية لسا لو أىسية كبيخة خاصة في التغحية الخاجعة التي تقجـ
لمتالميح مغ اجل تحديغ جػانب الزعف لجييع ،باإلضافة إلى أىجافو الػاضحة كالسبشية عمى أسذ
كمبادغ تخبػية تقػيسية تسكشو الػصػؿ إلييا مجسػعة مغ األساليب كاالستخاتيجيات كخصػات محجدة يديخ
السعمع كفقا ليا مغ بجاية الفرل الجراسي حتى نيايتو ،ىجفو ليذ إيراؿ السادة العمسية لمستعمع فقط بل
يتعجػ ذلظ إلى تكػيغ ك تػجيو متعمع متكامل في مختمف الجػانب السعخؼية الدمػكية الذخرية
االجتساعية.

22

التقؽيػ التكؽيني

الفرل الثاني

أوال :التقؽيػ التخبؽي
 - 1فيؽو التقؽيػ التخبؽي:
لغة :ىػ تقجي اخ لذيء معيغ أؼ انو عسمية تقجيخ ؾيسة ىحا الذيء .
كسا جاء في معجع متغ المغة " ألحمج رضا" :قػـ الذيء كزنو كقػـ الستاع جعل لو ؾيسة معمػمة
كقػـ الذيء عجلو كقػـ درأه أزاؿ اعػجاجو.

(أحسج رضا ،ص) 648

اصطالحا :يعخؼ التقػيع في التخبية بأنو تقػيع أحجاث سمػكية سػاء كاف تقػيع مشيج دراسي كامل أك جدء
مشو أك تقػيع الصخيقة الستبعة في تجريذ مشيج أك أىجاؼ مخحمة تعميسية .كذلظ بيجؼ ؾياس مجػ التغييخ
الشاتج في أداء الصالب كسمػكيع في تأثيخ ىحا السػقف أك ذاؾ.

( عبج الحسيج دمحم عمي ، 2008،ص) 33

كيعخؼ أيزا أنو عسمية مشطسة لجسع كتحميل السعمػمات بغخض تحجيج درجة تحقيق األىجاؼ
التخبػية كاتخاذ ق اخرات بذأنيا لسعالجة جػانب الزعف كتػفيخ الشسػ الدميع الستكامل مغ خالؿ إعادة
تشطيع البيئة التخبػية كإدارتيا.

( صالح ردكد الحارثي ،ص) 13

حيث يعخؼ جخونالج التقػيع بأنو عسمية مشيجية تحجد مجػ تحقيق األىجاؼ كىي تتزسغ كصفا كسيا
ككيؽيا باإلضافة إلى حكع الؿيسة.

( إسساعيل دحجؼ الػناس ،مدياني الػناس ، 2017 ،ص) 117

كيعخفو فؤاد أبؽ الحطب التقػيع بأنو عسمية إصجار الحكع عمى ؾيسة األشياء أك األشخاص أك
السػضػعات.
يخػ بمؽو أف التقػيع ىػ إصجار حكع ما عمى األفكار كاألعساؿ كالحمػؿ كشخؽ التجريذ كغيخىا مغ
األمػر التخبػية.
يعخؼ أحمج زكي صالح  1965التقػيع بأنو ىػ العسمية التي يتع فييا تحجيج ؾيسة معيشة بذيء محجد
أك لحجد معيغ.
كبذكل عاـ يعخؼ التقػيع بأنو مجسػعة اإلجخاءات العمسية التي تيجؼ إلى تقجيخ ما يبحؿ مغ مجيػد
لتحقيق أىجاؼ معيشة في ضػء ما اتفق عميو مغ معاييخ كما اتبع مغ تخصيط مدبق كالحكع عمى مجػ
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فعالية ىحه الجيػد كما يرادفيا مغ عؿبات كصعػبات في التشفيح بقرج تحديغ األداء كرفع درجة الكفاءة
اإلنتاجية بسا يداعج عمى تحقيق ىحه األىجاؼ.

( عبج الحسيج دمحم عمي ، 2008 ،ص) 33_31

- 2أىممة التقؽيػ التخبؽي:
ا لتقػيع عسمية ضخكرية لكل مغ السعمع كالستعمع ،ذلظ ألف التقػيع يؿيذ درجة تسكغ الستعمع مغ
تحقيق األىجاؼ ،كالسعيار الشيائي لشجاح أؼ بخنامج تعميسي ىػ كصػؿ كل فخد إلى مدتػػ عاؿ مغ
التحريل كالكفاءة  ،كيسكغ تمخيز أىسية التقػيع في الشقاط التالية :
 تحجيج األىجاؼ التخبػية.
 معخفة مجػ استعجادات الستعمسيغ لتعمع الخبخات التعميسية الججيجة .
 معخفة قجرة الستعمسيغ عمى التعمع كتذخيز الستعمسيغ الزعفاء كتحجيج بخنامج عالجي ليع كاكتذاؼ مسا
يتعخض ليع مغ مذاكل كعؿبات كذلظ بػاسصة االختبارات التذخيرية .
 الحكع عمى شخؽ التجريذ السدتعسمة ،فعشجما ال يحرل الصالب عمى نتائج عالية في الجرجات أك
العالمات فإف ذلظ يعشي كقػع خصأ ما ،كقج يكػف في أسمػب التجريذ أك عسمية التقػيع أك مجػ االستفادة
مغ الشذصة التعميسية .
 الؿياـ بجكر كبيخ في عسمية اإلرشاد الشفدي الحؼ ىػ شكل مغ أشكاؿ السداعجة كالتػجيو بل كخمق الػعي
كاإلحداس بالسذكالت التي ترادؼ التالميح كفيسيا كالتكيف معيا .

(المية حديغ،2018،ص)67

- 3أىجاا التقؽيػ التخبؽي:
إف التقػيع التخبػؼ األداة الخئيدية في إصجار األحكاـ عمى العسمية التعميسية التعمسية ،البج أف تكػف
لو أىجاؼ يدعى إلى تحؿيقيا ،كىحه األىجاؼ نججىا محجدة في ىجفيغ أساسييغ أحجىسا دافعي كاألخخ
ترحيحي ،كيتختب عمى ىحيغ مجسػعة مغ األىجاؼ نحكخىا عمى الشحػ التالي:
أ -بالندبة لميجا الجافعي فممكؼ تحجيجه في:
 استثارة دافعية الستعمسيغ لمتعمع. تشسية مدتػػ كفاءة األفخاد.24

التقؽيػ التكؽيني

الفرل الثاني
 تشسية األداء الرحيح لألفخاد. مكافأة األفخاد ذكؼ األداء الجيج.ب -بالندبة لميجا الترحمحي ،فممكؼ تحجيج عناصخه:
 -تعجيل األداء الخدؼء.

 تحجيج السذكالت اإلجخائية في العسمية التعميسية التعمسية (تحػيل السعخفة إلى أداء كتفعيميا كججانيا). تذخيز صعػبات التعمع. -اتخاذ استخاتيجيات تعمسية تعميسية كفق السعصيات السدتججة.

(دليمة قدػـ، 2015،ص)24_23

 -4أنؽاا التقؽيػ التخبؽي:
مػازاة مع تصػر العمػـ التخبػية كضيػر مجارس كبخػ لمتخبية كضيػر عجة تعخيفات لمتقػيع كسا ذكخنا،
أصبح التقػيع عسمية مدايخة كدائسة لمعسمية التخبػية مغ بجاية الفعل التعميسي إلى نيايتو .ىي سيخكرة
تقتزي ثالث مخاحل أساسية لمتقػيع ،ك كل مخحمة كأىجافيا الخاصة ،كقج حجد عمساء التخبية ىحه السخاحل
كالتالي:
 -1-4التقؽيػ التذخمري  :يتػافق التقػيع التذخيري مع السخحمة األ كؿػ مغ السخاحل التي تقتزييا
سيخكرة التعميع ،ذلظ أ ف التقػيع في ىحه السخحمة يشحرخ عمى معخفة قجرات كاستعجادات كمكتدبات
كمعارؼ التمسيح الدابقة التي تداعجه في الجخػؿ إلى الفعل التعميسي كالتي مغ خ الؿىا يزع السجرس نقصة
بجاية الفعل التعميسي ،سػاء أف كاف درسا أك بجاية كحجة دراسية أك بجاية الدشة ،كيدتصيع فيع التمسيح كمغ
ثع صياغة كبشاء ا ألىجاؼ كاختيار السشيج كالػسائل ،لحلظ يدسى ىحا الشػع مغ التقػيع بالتقػيع
التذخيري ،ذلظ انو شخز الحالة العامة لمتالميح الججد كمعارفيع
الفعل التعميسي فيػ عسمية يسكغ لشا بػاسصتيا

كمكتدباتيع ا الدابقة ا ألكلية لبجء

الحكع عمى الػضع اآلتي عشج الستعمع ،كمجػ استعجاده

لمتعمع الججيج بشاء عمى تحجيج مدتػاه في اؿفتخة اؿسابقة.
 -2-4التقؽيػ التكؽيؼي :إذا كاف التقػيع التذخيري يجخؼ قبل العسمية التعميسية لتذخيز الحالة العامة
التخبػية لمتمسيح الججيج كمغ ثسة تحجيج نقصة بجاية الجرس ،فإف التقػيع التكػيشي أك البشائي يسارس خالؿ
العسل التعميسي ك أثشاء الجرس ،فشتيجة لتصػر التقػيع التخبػؼ ك تشػعو ،ىحا ا ألخيخ لع يبق مشحر اخ عمى
25

التقؽيػ التكؽيني

الفرل الثاني

االمتحانات الشيائية بل أصبح خالؿ العسمية التعميسية ،كىػ يعتبخ نتيجة لستصمبات التخبية الحجيثة كمغ ثع
ضيخ التقػيع التكػيشي كشػع ىاـ مغ أنػاع التقػيع التخبػؼ

يسارس ىحا التقػيع خالؿ الفعل التعميسي أك

أثشائو ،أؼ خالؿ الجرس أك بعج انتيائو أك كحجة تعميسية مباشخة ،كيتزسغ ىحا الشػع مغ التقػيع السخحمة
الثانية مغ مخاحل الديخكرة التعميسية .
 -3-4التقؽيػ الختا ي /التجممعي  /التحريمي  :يعتبخ ىحا الشػع مغ التقػيع خالصة لجسيع أنػاع التقػيع
لحلظ يصمق عميو السرصمحات التالية :التحريمي أك التجسيعي أك الختامي إذ أنو خالصة لجسيع ا ألحكاـ
ك الق اخرات كا الستشتاجات التي استشتجت مغ خالؿ أنػاع التقػيع ا

ألخخػ ،فيحا التقػيع ال يعتبخ تحمي ال

كاكتذافا لبعس الطػاىخ السشتذخة عشج التالميح أك بعس ا ألىجاؼ قريخة السجػ كالجدئية ،بقجر ما يعتبخ
كسيمة إلصجار ا أل حكاـ كالق اخرات الشيائية كالتخبػية تجاه الستعمسيغ كترشيفيع إلى تالميح ناجحيغ كآخخيغ
متعثخيغ ،كذلظ مغ خالؿ نتائجيع في االمتحانات الفرمية كالدشػية أك الخسسية ،ك باإلضافة إلى تقػيع
الستعمسيغ فإف التقػيع التجسيعي يعتبخ تقػيسا لمعسمية التخبػية ككل ،بسا فييا السشاىج كا إلشارات كا ألىجاؼ
كالػسائل ،إذ أنو يبيغ لكل شخؼ مجػ تحؿيقو

ؿألىجاؼ العامة التعميسية السدصخ ة كمغ ثع الحكع عمى

السشاىج السدتعسمة كا إلستخاتيجيات التخبػية كالػسائل التعميسية ككحا ا إلشارات مغ مجرسيغ كمدئػليغ.

(غالع

سعاد،2015،ص)12_9

- 5أدوات التقؽيػ التربؽي:
تتعجد كسائل التقػيع حدب أنػاعو لكشيا في الغالب عبارة عغ:
 التقؽيػ القائػ عمى األداء :أؼ ؾياـ الستعمع بتػضيح تعمسو ،مغ خالؿ تػضيف مياراتو في مػاقفحياتية حؿيؿية ،أك مػاقف تحاكي السػاقف الحؿيؿية ،أك ؾيامو بعخكض عسمية يطيخ مغ خالليا
مجػ إتقانو لسا اكتدب مغ ميػارات ،فػي ضػء الشتائج التعميسية السخاد إنجازىا .
 مف إلنجاز :تجسيع ىادؼ كمشطع ألعساؿ الصالب كإنجازاتو عبخ فتخة زمشية محػجدة ،تع مخاجعتيافي ضػء محكسات محجدة لمحكع عمى مجػ تحقيق أدائو لسعاييخ الجػدة السشذػدة
 التقؽيػ الحاتي :أؼ تقػيع الصالب لشفدو تقؽيػ األقخان :أؼ ؾياـ كل شالب بتقييع أعساؿ أقخافق26

الفرل الثاني
 -تقؽيػ األداء القائػ عمى المالحعة:

التقؽيػ التكؽيني
عسمية يتػجو فييا السعمع بحػاسو السختمفة نحػ الستعمع؛

بقرػجمخاقبتػو فػي مػقف نذط ،كذلظ مغ أجل الحرػؿ عمى معمػمات تفيج في الحكع عميو ،
كفي تقػيع مياراتو كؾيسو كسمػكو كأخالؾياتو كشخيقة تفكيخق
 تقؽيػ األداء بالمقابالت :كىػ لقاء بيغ السعمع كالستعمع محجد مدبقا ،يسشح السعمع فخصة الحرػؿعمى معمػمػات تتعمق بأفكار الستعمع كاتجاىاتو نحػ مػضػع معيغ ،كتتزسغ سمدمة مغ األسئمة
السعجة مدبقا  .تقؽيػ األداء باالختبارات :أؼ الػسيمة التي تدتخجـ في ؾياس مجػ ما يحققو الفخد
كيكتدبو مغ معمػمات كقػجرات كاتجاىات كميارات في نياية الخبخة التعميسية
 تقؽيػ األداء بخخائط المفاهمػ :أؼ تػجيو السعمع الصالب لتحجيج السفاـيع الستزسشة في السحتػػ عغشخيػق بشػاء خخيصة مفاـيع ،كالخبط بيغ ىحه السفاـيع
 دراسة الحالة׃ كثي اخ ما يالحع السعمع ،أف بعس أك أحج تالميحه بعيجؼ الفيع ،كيعانػف مغ حالة التأخخعغ بػاقي زمالئيع ،ليحا يمجأ إلى دراسة حالتو لجسع البيانات الالزمة ،كالستعمقة بحالتو األسخية أك الػجخل
السػادؼ ألسػختو ،أك السدتػػ الثقافي ليسا ،كىحا مغ أجل كضع خصة ،قرج معالجة ىحا التأخخ كالعسل
عمػى تحقيػق األىػجاؼ التخبػيػة السخجػة.
 المقايمذ׃ إف تشػع السخخجات الدمػكية السشتطخة مغ خالؿ العسمية التعميسية (مخخجات في الجانػبالسعخفػي ،الجانب الػججاني ،الجانب الحذ -حخكي) استػجب العسل بأساليب تقػيسية ،تػافق ىحه
السخخجػات ،كمشيػا مقػاييذ القجرات ،مقاييذ السيػؿ ،مقاييذ االتجاىات ،مقاييذ الؿيع ،مقاييذ
الذخرية.

(اسساعيل دحجؼ،2017،ص)124

ثانما :التقؽيػ التكؽيني
- 1فيؽو التقؽيػ التكؽيني:
ىػ نذاط تقػيسي يجخػ أثشاء الشذاط األساسي أك البخنامج السدتيجؼ أك عسمية التعمع كالتعميع
كيتخمل جسيع مخاحل الخبخة السدتيجفة مغ اجل تحديشيا كتصػرىا مغ حيث تشطيسيا كخصتيا كمشيجيتيا
ككسائميا كتتاح الفخصة في كل مخحمة لمتغحية الخاجعة التي تدكد السعمع بسعمػمات يسكشو عمى أساسيا
27
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الفرل الثاني

تعجيل خصتو كأسمػبو كتحديشيا بسا يؤكج فعالية الخبخة أك البخنامج الحؼ يقجمو ،كحلظ تدكد التغحية الخاجعة
الصالب بسعمػمات تسكشو مغ التعخؼ عمى جػانب التي أبخز فييا تقجما كالجػانب التي أضيخ فييا قرػ ار
حتى يػجو انتباىو إلى جػانب القرػر.

( إيساف أبػ غخيبة ، 2009 ،ص.) 29

أكؿ مغ شخح مرصمح التقػيع التكػيشي ىػ

 Michael Scrivenعاـ  1967في مقاؿ حػؿ

تقػيع الػسائل التعميسية ( مشاىج ،كتب ،شخائق ) ...كذلظ في مجاؿ تصػيخ السشاىج.
بعج ذلظ ضيخ في أعساؿ بمؽو ك آخخكف  1971حػؿ تقػيع تعمع الصالب حيث استخجـ مرصمح
التقػيع التكػيشي في تحديغ عسمية التعميع كالتعمع.
حيث يعخفو عالو  2003بأنو التقػيع الحؼ يقجـ تغحية راجعة مغ خالؿ السعمػمات التي يدتشج إلييا
في مخاجعة مكػنات البخامج التعميسية أثشاء تشفيحىا ،كتحديغ السسارسات التخبػية.
كتعخفو لبنى  2008بأنو عسمية مشطسة تحجث أثشاء التجريذ كغخضيا تدكيج السعمع كالستعمع بتغحية
الخاجعة لتحديغ التعميع كالتعمع ،كمعخفة مجػ تقجـ التالميح.
كيعخفو المطخودي  2014بأنو ذلظ الشػع مغ التقػيع الحؼ يدتخجمو السعمع الكتذاؼ األخصاء
كالرعػبات التي يػاجييا الستعمع أثشاء تعمسو بسجخد ضيػرىا ،كيكػف مالزما لعسمية التعميع كالتعمع داخل
الفرل الجراسي ،بقرج ترحيح تمظ األخصاء كتحليل تمظ الرعػبات ،مغ خالؿ اقتخاح البجائل التجريدية
كالػسائل التي تيدخ عسمية التعمع ،فيػ بسثابة تغحية راجعة ،ككسيمة لمتحكع بجػدة التعميع ،كمداعجة السعمع
عمى إحخاز األىجاؼ التعميسية ،ككحلظ التشبؤ بالشتائج التقػيع الشيائي.
كيعخفو البخصان  2015بأنو :مجسػعة مغ اإلجخاءات كاألساليب التي يدتخجميا السعمسػف مغ
أجل ؾياس مدتػػ تقجـ الصمبة في اكتداب السفاـيع كىػ يحجث

خالؿ العسمية التعميسية التعمسية كييجؼ

إلى تحديغ تعمع الصمبة ،كتقجيع التغحية الخاجعة كمحاكلة تعديد نقاط القػة في التعمع كمعالجة نقاط
الزعف ،كمتابعة الػاجبات السشدلية كشخح األسئمة الرؽية ،كيدتخجـ استخاتيجيات

السالحطة كالتقػيع

السعتسج عمى األداء كمخاجعة الحات كالتػاصل .كيتع االستجالؿ عمييا مغ خالؿ استجابة السعمسيغ عمى
عبارات أداة الجراسة الخاصة بالسسارسات التقػيسية التكػيشية .

( عيدى بغ فخج عديدؼ ، 2018 ،ص 688ص.) 687

كمغ خالؿ استعخاضشا لسختمف تعار ؼؼ التقػيع التكػيشي ندتشتج بأنو عسمية مشيجية مشطسة يقػـ
بيا السعمع خالؿ سيخ العسمية التعميسية التعمسية يعتسج فييا السعمع عمى أساليب تجريذ مختمفة ككسائل
28
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الفرل الثاني

متشػعة مغ اجل الػصػؿ إلى تحقيق األىجاؼ السحجدة كالتي تتسثل عامة في تحديغ كتصػيخ قجرات
كميارات الصالب كإثارة الجافعية لالنجاز في نفػسيع لبمػغ نتائج أحدغ كأفزل.
أىممة التقؽيػ التكؽيني :إف عسمية التقػيع تدتسج أىسيتيا مغ أىسية الجكر الحؼ تمعبو في تػجيو
- 2
العسمية التعميسية التعمسية كاتخاذ الق اخرات التي تؤثخ برػرة مباشخة أك غيخ مباشخة عمى كل مغ
السعمع كالستعمع كأكلياء األمػر كالقائسيغ عمى السشطػمة التخبػية عمى حج سػاء .كلقج أشارت العجيج
مغ الجراسات كالسخاجع العمسية إلى السدايا الستعجدة لمتقػيع السدتسخ لكل مغ الصالب كالسعمسيغ
كأكلياء األمػر كلقج لخرتيا الباحثة " ىنج الجواد " في الشقاط التالية:

أ -أىممة التقؽيػ التكؽيني بالندبة لممتعمميؼ:
 إف القػيع التكػيشي يداىع في تعخيف الصالب بشتائج تعمسيع كإعصائيع فكخة كاضحة عغ أدائيع خصػةبخصػة.
 إف لمتقػيع التكػيشي دكر في تدكيج الصمبة بالتغحية الخاجعة التي تفيجىع في تػضيح مجػ التقجـ الحؼأحخزكه أكال بأكؿ أك الشقز ؼيو.
 مداعجة الصمبة عمى انتقاؿ أثخ التعمع بتجاكز حجكد السعخفة إلى الفيع كالتفديخ كالقجرة عمى التفكيخ. إف لمتقػيع السدتسخ دكر في تحجيج جػانب الزعف لجػ الصمبة لمعسل عمى عالجيا كتالقييا فيالسدتقبل.
 إف التقػيع التكػيشي يداىع في تقميل الخػؼ كالقمق لجػ الصمبة أثشاء االختبارات. إف التقػيع لو دكر في تحفيد الصمبة عمى السذاركة في العسمية التعميسية. يداىع التقػيع التكػيشي في تحديغ االتجاىات لجػ الصمبة كميػليع. يداىع التقػيع التكػيشي في تذخيز كضع الصمبة الحيغ يعانػف مغ صعػبات في مجاؿ التعمع مسايداعج في عسمية العالج كالحج مغ ىحه الرعػبات.
 يداعج التقػيع التكػيشي عمى متابعة أكضاع الصمبة الرحية كالتخبية الدمػكية كيعتبخ ذلظ مغ األمػرالزخكرية التي تجعػ ليا الكثيخ مغ الجراسات.

ب -أىممة التقؽيػ التكؽيني بالندبة لممعمميؼ:
29
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الفرل الثاني

 إف لمتقػيع التكػيشي دكر ىاـ في تدكيج السعمع بتغحية راجعة مشطسة كمدتسخة تداعج عمى معخفةمػاشغ الزعف أك القرػر في أسمػب أدائو.
 يداىع التقػيع التكػيشي في تحفيد السعمع عمى التخصيط لمتجريذ كتحجيج أىجاؼ الجرس بريغ سمػكيةأك عمى شكل نتاجات تعميسية يخاد تحؿيقيا مغ جانب الصمبة.
 يداعج السعمع عمى اختيار السرادر كالػسائل األكثخ فاعمية لمتعمع كإعجادىا حدب حاجة الصالب. يداعج التقػيع التكػيشي السعمع عمى إعادة الشطخ في استخاتيجيات التجريذ كالعسل عمى تعجيميا كفقالسا تدفخ عشو نتائج التصبيق.
ج -أىممة القؽيػ التكؽيني بالندبة ألولماء األ ؽر :إف التقػيع التكػيشي لو أىسية خاصة عشج أكلياء
األمػر حيث يتع عغ شخيقو إعصائيع صػرة أدؽ كأكثخ كاقعية عغ مدتػػ أبشائيع مسا يجفعيع إلى
السديج مغ السذاركة كالستابعة الفاعمة.

( ىشج بشت عبج هللا بغ عبج الخحساف الجاكد  2004ص 48ص.) 49

- 3أىجاا التقؽيػ التكؽيني:
أ -أىجاا باشخة:
 التعخؼ عمى تعمع التمسيح كمخاؾبة تقجمو كتصػره خصػة بخصػة. تػجيو تعمع الصالب في االتجاه الرحيح. الحرػؿ عمى بيانات لتذخيز عجـ فعالية التجريذ. مداعجة السعمع عمى تحديغ أسمػبو في التعميع كإيجاد شخيقة التعمع لجيو. كضع خصة لمتعميع العالجي كترحيحو لتخمز الصالب مغ نقاط الزعف.ب -أىجاا غيخ باشخة:
 تقػية دافعية الصالب نحػ التعمع كذلظ نتيجة لسعخفتو الفػرية لشتائجو كأخصائو ككيؽية ترحيحيا. تثبيت التعمع أك زيادة االحتفاظ بق. زيادة انتقاؿ اثخ التعمع كذلظ عغ شخيق تأثيخ التعمع الججيج الدابق._) 122

 -تذخيز تعمع التالميح أؼ اكتذاؼ ما يعتخضو مغ مذكالت كعؿبات.
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 -معخفة قجرة الستعمع عمى التعمع كذلظ عغ شخيق اختبارات الحكاء كالقجرات.

( سامي ممحع،

،2001

ص.)431

خطؽات التقؽيػ التكؽيني:
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أ .تحجيج األىجاا :تتسثل الخصػة األكلى في عسمية التقػيع كتتدع بالجقة كالذسػؿ كالتػازف كالػضػح
بحيث تكػف مشاسبة لمعسل التخبػؼ الحؼ نخيج تقػيسو.

( سامي ممحع ، 2001 ،ص.) 431

ب .اإلعجاد لعمممة التقؽيػ :تتزسغ ىحه الخصػة مايمي:
 إعجاد الػسائل كاالختبارات كالسقاييذ السالئسة كالتي سيتع استخجاميا لجسع السعمػمات أثشاء عسميةالتقػيع.
 إعجاد األدكات الالزـ ة لمسداعجة في جسع السعمػمات كالؿياـ بعسمية التقػيع. -كضع خصة زمشية لتشفيح عسمية التقػيع.

( عبج هللا الرسادػ ،ماىخ الجرابيع ، 2004 ،ص.) 37

ت -التنفيح :كالبج عشج البجء بعسمية التقػيع مغ االتراؿ مغ الجيات السخترة التي سػؼ يتشاكليا مغ
أجل تفيع ىحه الجيات بأىجاؼ التقػيع العسمية كمتصمباتيا كالتعاكف مع القائسيغ عمى عسمية التقػيع
كصػال بيا إلى أفزل الشتائج.
ث -تحميل وتفديخ البمانات واستخالص النتائج:

كبعج جسع البيانات السصمػبة فإنو يسكغ رصج ىحه

البيانات كترشيفيا عمسيا ،يداعج عمى تحميميا كاستخالص الشتائج مشيا.
ج -التعجيل وفق نتائج التقؽيػ :إف الشتائج التي يتع الحرػؿ عمييا مغ جسع البيانات كتحميميا كإصجار
األحكاـ الخاصة ليا تسثل تسييجا مشصؿيا لتقجيع مقتخحات مشاسبة تيجؼ الى أىجافظ السشذػدة في
عسمية التقػيع ( .سامي ممحع ،2001 ،ص.) 432

 - 5بادئ التقؽيػ التكؽيني وأسذ التعا ل عو:
 التخكيد عمى اكتدا ب الصالب السيارات كالسعارؼ كالخبخات األساسية في كل مادة دراسية. إتباع أساليب تجريدية تؤدؼ إلى تجدج الفيع الحؿيقي لسحتػػ السادة الجراسية. العشاية بالجانب التصبيقي باعتساد أسمػب تقػيع األداء الحؼ يتع ؼيو التأكج مغ تسكغ الصالب مغالسيارة أك السعخفة.
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 تجشب اآلثار الشفدية الدمبية التي قج يتعخض ليا الصالب كتربح مختبصة بتجخبتيع الجراسية مثلالذعػر بالقمق ك الخػؼ.
 غخس العادات كالسػاقف اإليجابية في نفػس الصالب اتجاه التعميع. إيجاد الحافد اإليجابي لمشجاح كالتقجـ بحيث يكػف الجافع لمتعميع كالحىاب إلى السجرسة ىػ الخغبة فيالشجاح كليذ الخػؼ مغ الفذل.
 تجشيب الصالب اآلثار الشفدية الشاتجة عغ التخكيد عمى التشافذ كالذعػر بأف درجات أدكات التقػيعىي اليجؼ مغ التعميع.
 إشخاؾ كلي أمخ الصالب في التقػيع كذلظ بتدكيجه بسعمػمات عغ الرعػبات التي تعتخض ابشو كدكرهفي التغمب عمييا.
 اكتذاؼ اإلعاقات كصعػبات التعمع لجػ الصالب مبك اخ كالعسل عمى عالجيا كالتعامل معيا بصخيقةتخبػية صحيحة.

( مرصفى نسخ دعسذ ، 2008 ،ص.) 40_39

- 6ميدات التقؽيػ التكؽيني
يتسيد التقػيع التكػيشي بسسيدات يمخريا  1990 viallet & Maisonneuveفي كػنو:
 دتمخ :أؼ أنو يستج شيمة مجة التعمع ،حتى يدسح لمستعمع عمى التعخؼ في كل كقت عمى الرعػباتالتي يعاني مشيا في تعمسو.
 -تخبؽي :أؼ أنو يعتبخ في حج ذاتو نذاشا تعميسي

ا  ،حيث يرحح لمستعمع أخصاءه كيداعجه عمى

اكتداب تعمسات ججيجة.
 دينا مكي :حيث يقجـ لمستعمع تغحية راجعة مسا يداعج السعمع عمى معخفة ما إذا تحققت األىجاؼالسدصخة أـ ال ،ككحلظ يعتبخ نذاط تعميسي مشاسب لالستجراؾ.
 تميدي :أؼ أنو مسيد حيث يدسح بتحجيج صعػبات التعمع كزمغ بخكزىا. اقترادي :أؼ أنو يتع بعج تقجيع أجداء قريخة مغ السحتػػ الجراسي ،مسا يدسح لمسعمع بالخجػعبديػلة إلى الخمف كاستجراؾ ما فات مغ األخصاء.
 ذخص :بسعشى أنو يأخح في االعتبار نقاط القػة ؼيعدزىا كنقاط الزعف ؼيعجليا.32
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 اجتماعي :ألنو يػفخ حػار بيغ السعمع كالستعمع كيعسل عمى التػفيق بيغ مجيجاتيع لحل جسيع مذاكلالتعمع.

( رمزاف خصػط،2016،ص)111

خرائص التقؽيػ التكؽيني
- 7
يػجد المطيخي خرائز التقػيع التكػيشي ؼيسا يمي :
 يتدع بالتتابع كاالستس اخر ،بحيث ال يتػقف عشج مخحمة زمشية معيشة ( قبل الجرس أك في أثشائو ،أك بعجاالنتياء مغق ) .كىػ مدتسخ مشح بجء العاـ الجراسي حتى نيايتو .
 الغاية مشو تحجيج مػاشغ القػة كالتفػؽ كمػاشغ الزعف كالقرػر لجػ الصالب ؼيسا تعمسػه بحيثيعيغ السعمع اتخاذ الدبل كالػسائل الكفيمة السعيشة عمى إثخاء مػاشغ القػة كزيادتيا كالتغمب عمى
مػاشغ الزعف كإزالتيا.
 يدكد السعمع بتغحية راجعة عغ نتائج شخؽ العخض داخل القدع ،كعغ مجػ مشاسبتيا في التجريذ كىليحتاج إلى تعجيل أـ ال .
 قذا الشػع مغ التقػيع لو أدكاتو مثل ا الختبارات ،الػاجبات السشدلية ،السالحطة  ،كالتي يدتخجميا السعمعبذكل متػازف حدب السػقف التعميسي كحدب السيارات السصمػب تقػيسيا .
 أف تعجد أسساءه ليذ ؼيو عيبا ٕكانسا تػحي كثخة األسساء بػجػد مزاميغ متعجدة كزكايا نطخ مختمفة .أنو تقػيع يأخح في عيغ االعتبار شبيعة العرخ السعخؼية كالتكشػلػجيا كاالنفجاريتػجب تجريب الصالب عمى كيؽية الحرػؿ عمى السعمػمة .

ألسعمػماتي كعميو

(المية حديغ، 2018،ص)144

وظائف التقؽيػ التكؽيني
- 8
 تحجيج سمبيات العسمية التعميسية كايجابياتيا. إصالح نػاحي القرػر كتعديد جػانب الشجاح. تػجيو العسمية التعميسية بجال مغ األىجاؼ التخبػية. تدكيج السعمع بسعمػمات عغ حاالت التعمع كمجػ تحريل الستعمسيغ كفعالية الصخيقة الجراسية الستبعةككحلظ الػسيمة التعميسية.
 اثارة انتباه الستعمسيغ كدافعيتيع لمتعمع.33
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 مداعجة السعمع في تحجيج نػعية التحديشات أك التعجيالت في مجخالت العسمية التعميسية كخصػاتياالتي

تداعج في تحقيق الشتاجات التعميسية السشذػدة.

( مرصفى نسخ دعسذ ، 2008 ،ص) 33_32

أدوات التقؽيػ التكؽيني:
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يعتبخ التقػيع التكػيشي عسمية مشيجية مشطسة كمغ أجل سيخ ىحه العسمية التعميسية التعمسية بشجاح
يجب عمى السعمع أف يصبق مجسػعة مغ األساليب كاألدكات كاإلجخاءات التي مغ خالليا يتع جسع
السعمػمات كالبيانات السعخؼية كالذخرية الستعمقة بالستعمع كذلظ مغ أجل تعجيل سمػكياتو

ـ كترػيب

تعميساتيع كترحيح مدارىع التعميسي كمغ بيغ ىحه األساليب كاألدكات نحكخ ما يمي:

 )1االختبارات:
.1.1االختبارات المؽضؽعمة:
 اختبار االختمار ؼ تعجد :يتألف الدؤاؿ في ىحا الشػع مغ االختبارات مغ جسمة ناقرة أك جسمةاستفيامية تصخح السذكل أك الدؤاؿ مػضع االىتساـ ،كعجد مغ البجائل تتخاكح بيغ ثالثة أك خسدة
بجائل ،أحجىسا يسثل اإلجابة الرحيحة أك األكثخ احتساال ،في حيغ تسثل البجائل األخخػ اإلجابات
الخاشئة.
 اختبار االختمار ؼ بجيميؼ :كتدسى بأسئمة الرػاب كالخصأ ،كتتألف مغ مجسػعة مغ الفقخات أكالعبارات بعزيا صحيح كالبعس األخخ خصأ ،كيتعيغ عمى الستعمع تحجيج ـ إذا كانت العبارات
صحيحة أك خاشئة.

( عساد عبج الخحيع الدغػؿ ، 2009،ص_321ص.) 323

 اختبار المطابقة :كفييا يصمب مغ التمسيح أف يػافق بيغ مجسػعتيغ مغ العشاصخ ،كيختب العشاصخحدب األقجمية أك الحجع أك غيخ ذلظ مغ السعاييخ ،كىحه مثميا مثل اختبارات االختيار مغ متعجد
حيث يسكغ أف تدتخجـ لؿياس االتجاىات كالسثل كصحة الحكع.
 اختبار التكممة (االستخجاا) :كليحه االختبارات ميدتاف عمى غيخىا مغ االختبارات السػضػعية ،إنياتقمل اإلجابة القائسة عمى التخسيغ ،كسا أنيا تتصمب تحكخ كليذ مجخد تعخؼ عمى اإلجابات
الرحيحة.

( مخكاف أبػ حػيج ،كسسيخ أبػ مغمي ، 2004 ،ص.) 280،279

.2.1االختبارات المقالمة:
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و ىي االختبارات التحخيخية التي يصمب مغ الستعمسيغ فييا اإلجابة عغ عجد مغ األسئمة التي يزسيا
االمتحاف .كقج شاع ىحا استخجاـ ىحا الشػع مغ االمتحانات مشح زمغ بعيج ،كال تداؿ كثيخ مغ مجارسشا تاخج
بو ،كتعتسج عميو اعتسادا كبي اخ لتحقيق غايات التقػيع التي ندعى إلييا .
كعمي الخغع مغ أف ىحه االمتحانات يسكغ تحديشيا كاستخجاميا لتقػيع ما حرمو الستعمسيغ عمى جسيع
مدتػيات السعخفة ،كأنو يسكغ استخجاميا لتقػيع قجرة الستعمع عمى التفكيخ ،كحل السذكالت .كغيخ ذلظ مغ
األىجاؼ فإنيا كثي اخ ما تدتخجـ لتقػيع ما حفطو الستعمسيغ مغ الكتب دكف اىتساـ ببؿية األىجاؼ األخخػ.
يعج اختبار السقاؿ مغ االختبارات أكثخ األنػاع شيػعا في مجارسشا كعمى كافة السدتػيات التعميسية كسسي
اختبار مقاؿ ألف الستعمع يصمب مشو كتابة "مقاؿ"  ESSAYاستجابة لمسػضػع أك السذكمة التي يصخحيا
الدؤاؿ (.خميل ابخاـيع شبخ ، 2014 ،ص ) 304،303

.3.1االختبارات الذفؽية:
تدتخجـ لؿياس نسػ التالميح مغ حيث القجرات السعخؼية ،كيختمف تقجيخ السجرسيغ لمؿيسة الشدبية لكل
مغ االختبارات التحخيخية كاالختبارات الذفػية ،عمى أف كال الشػعيغ يمعب دك ار ىاما في ؾياس نتاج
التعمع .كمغ أىع ما يسيد ىحه االختبارات أنيا تعصى لمستعمع خبخة مغ العبيخ المفطي الذفػؼ كسا أف
الصالب يدتفيجكف مغ إجابات بعزيع في الرف الجراسي ،كسا أنيا تجرب عمى الشصق كالقخاءة كالتعبيخ
المغػؼ الذفػؼ.

( مخكاف أبػ حػيج ،سسيخ أبػ مغمي ، 2004 ،ص.) 278

.4.1االختبارات األدائمة:
ىي االختبارات التي تؿيذ أداء األفخاد بيجؼ تعخؼ بعس الجػانب الفشية في السادة الستعمسة كفي
بعس السيارات التي ال يسكغ ؾياسيا باالختبارات الذفيية أك الكتابية مغ مقاليو كمػضػعية ،كبحلظ فيي
ال تعتسج عمى األداء المغػؼ السعخفي لمصالب،

كإنسا تعتسج عمى ما يقجمو الصالب مغ أداء عسمي في

الػاقع.
في ىحا االختبار يصمب مسغ يتع اختبارىع تشفيح كانجاز بعس السياـ الحؿيؿية العسمية ،كىػ يرسع
ليؿيع االستعجادات أك الحكاء العاـ

كىحا الشػع مغ االختبارات يعخؼ

شيػعا ،كحل بجيل لالختبارات مغ نػع اختيار مغ متعجد.
كتتفخع االختبارات األدائية إلى عجة أنػاع :
35
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 األداء الكتابي :كصف التمسيح لطاىخة ما كتابيا أك متعمقة باألداء عمى الػرقة كالخسػـ كالسشحشياتالبيانية أك كتابة قرة أك قريجة .
 أداء تعمق بتحجيج النؽا :كالتعخؼ عمى آلة ك تدسية مكػناتيا كالقجرة عمى تحجيج دكر كل جدءمشيا.
 األداء عمى نمؽذج لممحكات :مخاؾبة مجػ اكتداب التمسيح لمسيارات الالزمة إلجخاء تجخبة داخلمخبخ.
 األداء في ؽقف مثل لممؽقف الكمي :كالقجرة عمى كتابة مقجمة لشز كمي كيتصمب االعتساد عمىىحا الشػع مغ االختبارات تحجيج نػع األداء السصمػب أؼ الجرجة التي تعبخ عغ التحكع كاإلتقاف كتحجيج
شخيقة متابعة مدتػػ األداء مثل السالحطة أك قػائع التقجيخ كتػجيو التالميح إلى

بعس التعميسات

السفيجة لحلظ كتػضيح لبعس األدكات التي يسكغ استعساليا أك بعس العػائق التي تػاجيو عشج ؾيامو
بيحا األداء.

(الميو حديغ،2018،ص)100_99

.5.1االختبارات التحريممة:
االختبار التحريمي إجخاء مشطع لتحجيج مقجار ما تعمسو الصمبة في مػضػع ما في ضػء األىجاؼ
السحجدة ،كيسكغ االستفادة مشو في تحديغ أساليب التعمع ،كيديع في إجادة التخصيط كضبط التشفيح كتقػيع
االنجاز .حيث يدتشج التخصيط الجيج لبشاء االختبار التحريمي إلى تحميل مشطع ألىجاؼ الجرس أك الػحجة
الجراسية مغ حيث الذكل كالسزسػف .كيأخح بعيغ االعتبار الذسػؿ كالتسثيل الجيجيغ لجػانب التحريل
الستػقعة مغ الصمبة بعج مخكرىع بالخبخات التعميسية التعمسية.
تعتبخ اختبارات التحريل مغ أىع األدكات لجسع األدكات الالزمة لعسمية التقػيع التخبػؼ كبذكل
خاص التقػيع الرفي سػاء كانت ىحه االختبارات مقششة أك غيخ مقششة غيخ أف األخيخة ىي األندب
ألغخاض التقػيع في غخفة الرف.

(صالح دمحم عمي ابػ جادك ، 1998 ،ص 411ص.) 412

 )2المالحعة:
السالحطة السباشخة لمدمػؾ شخيقة مفيجة مغ شخؽ الحرػؿ عمى السعمػمات .خاصة عشجما تكػف أساليب
البحث األخخػ غيخ مالئسة أك متاحة ،كتؤدؼ دك ار ميسا في الحرػؿ عمى السعمػمات عغ الدمػؾ في
السػاقف السختمفة ،كدمػؾ األشفاؿ أثشاء المعب ،كسمػؾ السعمع داخل الفرل.
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حيث يشبغي أف يقػـ بالسالحطة شخز ذك خبخة كأف تكػف بيجؼ معيغ كأف يكػف جسع السعمػمات
بصخيقة نطامية ،كيشبغي التأكج مغ دقتيا كصجقيا كثباتيا ،كسا يشبغي عمى الباحث أف يكػف قاد ار عمى
التسييد بيغ الجػانب اليامة مغ الدمػؾ الحؼ يالحطو كتمظ غيخ ذات أىسية ،كأف يتستع الباحث
بالسػضػعية ،كأف يدجل مالحطاتو بعشاية تامة .باإلضافة إلى ذلظ يشبغي أف تكػف العيشة التي نالحطيا
مسثمة لعجد كاؼ مغ األفخاد ،كأف تتع السالحطة تحت مختمف الطخكؼ ،كأف ال نخمط بيغ السالحطة
كالحكع ،كأف تذسل السالحطة سائخ جػانب الذيء الحؼ نالحطو.
 1.2أنؽاا المالحعة:
لمسالحطة عجة أنػاع مشيا ما يمي:
 المالحعة المباشخة :حيغ يقػـ الباحث بسالحطة سمػؾ معيغ مغ خالؿ اترالو مباشخة أك األشياءالتي يجرسيا.
 المالحعة غيخ المباشخة :حيغ يترل الباحث بالدجالت كالتقاريخ كالسحكخات التي أعجىا اآلخخيغ . المالحعة المحجدة :حيغ يكػف لجػ الباحث ترػر مدبق مغ نػع السعمػمات التي يالحطيا أك نػعالدمػؾ الحؼ يخاؾبو.
 المالحعة الغيخ حجدة :حيغ يقػـ الباحث بجراسة مدحية لمتعخؼ عمى كاقع معيغ أك لجسع البياناتكالسعمػمات.
 المالحعة بالمذاركة :حيغ يعير الباحث الحجث كيكػف عزػا في الجساعة التي يالحطيا. المالحعة بجون ذاركة :حيغ يقػـ الباحث بإجخاء مالحطاتو مغ خالؿ الؿياـ بجكر الستفخج أكالسخاقب.
 المالحعة المقرؽدة :حيغ يقػـ الباحث باالتراؿ اليادؼ بسػقف معيغ أك أشخاص معيشيغ لتدجيلمػاقف معيشة.
-

المالحعة غيخ المقرؽدة :حيغ يالحع الباحث عغ شخيق الرجفة كجػد سمػؾ ما.
ابخاـيع ،عبج الباقي عبج السشعع أبػ زيج ، 2012 ،ص.)316_314

 )3المناقذة الرفمة:
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تعج السشاقذة شخيقة تعمسية مفيجة ،كتدتجعي مذاركة الصمبة في السشاقذات الرؽية ،كتيجؼ إلي
جعميع مخكد لمعسمية التخبػؼ ،كقج تتخح ىحه الصخيقة بذكل الشقاش الحؼ يتقجـ الصمبة مغ خاللو نحػ
تحقيق أىجاؼ مخصط ليا مدبقا مغ قبل السجرس ،كقج تكػف برػرة برػرة تعاكف ؼيسا بيغ الصمبة
كالسجارس لتحزيخ مادة الجرس كالبحث عشيا كتجسيعيا كتحميميا ،ثع دراستيا مغ خالؿ نقاش يتع ؼيو
تبادؿ األفكار(.نػاؼ سسارة ،2005 ،ص.)40

ىي حػار شفػؼ بيغ السعمع كالتالميح أك بيغ التالميح أنفديع يتع مغ خالليا تقجيع السادة العمسية
أك الجرس كتعتسج ىحه الصخيقة عمي استخجاـ األسئمة كالحػار بذكل كالـ لفطي بيغ السعمع كتالميحه كيكػف
التالميح محػر السشاقذة ،كفييا يذارؾ التالميح في شخح اآلراء كاألفكار كمشاقذتيا كيربح السعمع مدئػال
عغ تػجيو األسئمة كإدارة الحػار.

 .1.3دور المعمػ في المناقذة الرفمة:
 إثارة اىتساـ الصمبة كتحفيدىع عمى التفكيخ. تػجيو السشاقذة نحػ األىجاؼ التعميسية السشذػدة. ؾيادة السشاقذة كإثخاؤىا بسا لجيو مغ معخفة عمسية كخبخات تعميسية -تقييع كجيات الشطخ كاألفكار العمسية السصخكحة كبياف مجػ دقتيا كارتباشيا بسػضػع الجرس.

(سميع

ابخاـيع ، 2011 ،ص.)184،183

 .2.3ميدات المناقذة الرفمة:
 يسكغ استخجاميا في مختمف السخاحل الجراسية بسا يتالءـ كمدتػػ نزج الستعمسيغ كميػليع كقجراتيعكحاجاتيع.
 يسكغ استخجاميا مع مختمف السجاالت السعخؼية اإلندانية كالعمسية بسا يػافق كالسحتػػ التعميسي. تتيح فخصة العسل الجساعي كالتعاكني كالتعبيخ عغ الخأؼ بحخية. تداعج الستعمع في السذاركة اإليجابية ،الفاعمة في السػقف التعميسي التعمسي. تشسي السيارات العقمية لجػ الستعمسيغ في التفكيخ الشاقج كالعمسي كاالستجاللي.38
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 تشسي السيارات االجتساعية لجػ الستعمسيغ مثل ميارة السحادثة كتقبل الشقج كالقجرة عمى اإلقشاع كتشسيةالحذ الجساعي.
 تتيح السسارسة كالتجريب كالتغحية الخاجعة. -تتيح الفخصة لمستعمع ليكػف مشتجا لمسعمػمات كشخيكا في العسمية التعميسية التعمسية.

(سييمة محدغ كاضع

الفتالكؼ ، 2006 ،ص .)396

 )4األنذطة:
إف ىحا األسمػب يقػـ عمى أساس إيجابية الستعمع كفعاليتو في السػاقف التعميسية كمسارسة الستعمسيغ
ألنذصة معيشة ،كإف إيجابية الستعمع ال يسكغ أف تتحقق إال عشجما يذتخؾ الستعمع نفدو في حل السذكالت
تعج ذات أكلػية بالشدبة لو ،كإف ما يكتدبو الستعمسػف مغ خالؿ مسارسة الشذاط يتدع بالتكامل كعجـ
التجدئة ألف السعمػمات كالسعارؼ كالسيارات كاالتجاىات التي يحتػؼ عمييا تتدع بالتخابط ألنيا تختبط
جسيعا في دائخة السذكمة.

(عبج الخحساف عبج الياشسي ،محدغ عمي عصية ، 2009 ،ص.)117-115

إف فعاليات أسمػب التعمع مغ خالؿ الشذاشات تعدز االستقاللية التعمع التعاكني ،حيث يتقجـ الستعمسػف
في الشذاشات كل حدب سخعتو كاىتساماتو كثقافتو الدابقة كخبخاتو السعخؼية ،كالتجريذ مغ خالؿ ىحا
األسمػب يذجع الستعمسيغ عمي تحسل مدؤكلية تعمسيع كاختيارىع لمتعمع ،كتديخ إليو تشفيح الفعاليات كسا
يأتي:
 السشاضخة :يقػـ السعمع بتقديع الستعمسيغ إلي مجسػعتيغ لمتشاضخ في مػضػع ما ،بحيث تكػف مجسػعةتؤيج كالسجسػعة األخخػ تعارض مع إعصاء الفخصة ألفخاد كال السجسػعتيغ بحذج األدلة كالذػاىج
كالحجج التي تؤيج أك تجحس كجية الشطخ التي يجافع عشيا أؼ الفخيقيغ
 العخكض الذفػية :تذسل كل السيارات الشصؿية التي يكػف لمداف كلئيسات الػجو كحخكات الجدع دكررئيدي في التفاعل مع السػقف التعميسي ،كالتسثيل كإلقاء الذعخ كسخد القرز كتقجيع الخصب.
 األلعاب :تعتبخ األلعاب جدء ال يتج أد مغ حياة الستعمسيغ لحاجاتيع إلي التخؼيو كتججيج يعيج لمعقلحيػيتو كنذاشو ،كمغ أدكار السعمع في تفعيل ىحه الفعالية ىػ أف يػضف عجدا مغ األلعاب السألػفة
لجػ الستعمسيغ في مػاقفو التعميسية
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 القرة كالخكاية :كأف يؤلف السعمع الستعمسيغ بكتابة قرز عمسية أك ثقاؼية تحسل أفكار ذات دالالتاجتساعية كتخبػية كاتجاىات إيجابية كقج يعخض السعمع السػقف التعميسي مغ خالؿ قرة أك ركاية
تثيخ شػؽ الستعمسيغ لمتعمع.
 الديارات السيجانية :كثي اخ مغ الديارات السيجانية تحقق الشتاجات التخبػية التي عجدت عغ تحؿيقياالغخفة الرؽية ذات األربع ججراف ،كذلظ لسا تستاز بو الديارات السيجاني ة مغ خرائريا جعمتيا ذات
فاعمية تعميسية تعمسيو ذات ججكػ تخبػية قػية في جحب الستعمع لمتعمع كاسس اخره في شمب التعمع.

( شاىخ

أبػ شخيخ ،ص.)65-63

)5المذاريع :يعخؼ السذخكع بأنو عسل ميجاني يقػـ بو الفخد كيتدع بالشاحية العمسية كتحت إشخاؼ
السعمع كيكػف ىادفا كيخجـ السادة التعميسية ،كأف يتع في البيئة االجتساعية.
كقج عخفو السخبي األمخيكي (كلياـ كمباتخؾ) بأنو الفعالية السقرػدة التي تجخؼ في كسط اجتساعي
مترل بحياة األفخاد.
كيسكغ القػؿ أف تدسية ىحه الصخيقة بالسذخكعات ألف الستعمسيغ يقػمػف فييا بتشفيح بعس السذخكعات
التي يختاركنيا بأنفديع كيذعخكف بخغبة صادقة في تشفيحىا .لحلظ فيي أسمػب مغ أساليب التجريذ
كالتشفيح لمسشاىج السػضػعة بجال مغ دراسة السشيج برػرة دركس يقػـ السعمع بذخحيا كعمى الستعمسيغ
اإلصغاء إلييا ثع حفطيا .كسا أنيا تعتبخ أداة مغ أدكات التقػيع يعتسج عمييا السعمع في تقػيع الصمبة إما
بصخيقة فخدية أك جساعية ،حيث يكمف الستعمع بالؿياـ بالعسل في صػرة مذخكع يزع عجدا مغ كجػه
الشذاط كيدتخجـ السعمع الكتب كتحريل السعمػمات أك السعارؼ كسيمة نحػ تحقيق أىجاؼ محجدة ليا
أىسيتيا مغ كجية نطخ الستعمع .كتشقدع السذخكعات إلى أنػاع مختمفة مشيا السذخكعات البشائية ىجفيا عسل
أك إنتاج أك صشع أشياء (كرشاعة الرابػف ،الجبغ...الخ) ،مذخكعات استستاعية مثل الخحالت التعميسية
كالديارات السيجانية ،مذخكعات في صػرة مذكالت مغ أجل إيجاد حمػؿ كأفكار لتمظ السذكمة ،مذخكعات
لكدب السيارة مثل مذخكع إسعاؼ السرابيغ ىجفو اكتداب ميارات عمسية كاجتساعية لمستعمع.
 1.5خطؽات تطبيق المذخوا:
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 اختمار المذخوا :كىي أىع مخحمة في مخاحل السذخكع إذ يتػقف عمييا مجػ ججية السذخكع كلحلظيجب أف يكػف السذخكع متفقا مع ميػؿ الستعمسيغ ،كأف يؤدؼ إلى خبخة كفيخة متعجدة الجػانب كأف
يكػف مشاسب لسدتػػ الستعمسيغ ،كتخاعي ضخكؼ السجرسة كالستعمسيغ كإمكانيات العسل.
 التخطمط لممذخوا :إذ يقػـ الستعمسيغ بإشخاؼ معمسيع بػضع الخصة كمشاقذة تفاصيميا مغ أىجاؼكألػاف الشذاط كالسعخفة كمرادرىا كالسيارات كالرعػبات السحتسمة ،كيدجل دكر كل متعمع في العسل
كيكػف دكر السعمع في رسع الخصة ىػ اإلرشاد كالترحيح كإكساؿ الشقز فقط.
 التنفيح :كىي السخحمة التي تشقل بيا الخصة كالسقتخحات مغ عالع التفكيخ كالتخيل إلى حيد الػجػد،كىي مخحمة الشذاط كالحيػية ،حيث يبجأ كل متعمع بالسدؤكلية السكمف بيا ،كدكر السعمع ىشا تذجيعيع
عمى العسل كمشاقذة الرعػبات التي يػاجييا الستعمسيغ كالتعجيل في سيخ السذخكع.
-

التقؽيػ :كىي السخحمة التي يتع فييا تقػيع ما تػصل إليو الستعمسيغ أثشاء تشفيح السذخكع .كالتقػيع عسمية
مدتسخة مع سيخ السذخكع مشح البجاية كأثشاء السخاحل الدابقة ،إذ في نياية السذخكع يدتعخض كل
متعمع ما قاـ بو مغ عسل ،كيسكغ بعج عسمية التقػيع الجساعي أف تعاد خصػة مغ خصػات السذخكع
إعادة السذخكع كمو برػرة أفزل ،بحيث يعسمػف عمى تالفي األخصاء الدابقة.

(خميل ابخاـيع الذبخ

كآخخكف،2014،ص.)191_188

)6الؽاجبات المندلمة:
تبايشت أراء التخبػيػف حػؿ أىسية الػاجبات السشدلية ،فسشيع مغ يخػ أنيا ضخكرية كال غشى عشيا ،كمشيع
مغ يخػ أنو ال داعي ليا ،ألف مغ حق الصالب أف يدتستع بجدء مغ كقتو بعيجا عغ جػ التعميع كالجراسة،
غيخ أف معطع الباحثيغ التخبػييغ يجسعػف عمى أف إيجابياتيا أكثخ مغ السحاذيخ التي قج تتختب عمى
كجػدىا .كتؤكج الجراسات الدابقة أىسية الػاجبات السشدلية ،كمغ أشيخ ىحه الجراسات دراسة قامت بيا
مجرسة نيػ بالتد (  )New Baltzكتسخزت عغ أف الػاجبات السشدلية قج ساعجت في:
_ زيادة تحريل الصمبة كرفع مدتػػ أدائيع األكاديسي.
_ تجريب الصمبة عمى إثارة األسئمة كإصجار األحكاـ كاتخاذ الق اخرات.
_ تحسيل الصمبة مدؤكلية تعمسيع كتجريبيع عمى التعمع الحاتي.
41
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 .1.6ميدات الؽاجبات المندلمة:
 تػفخ الفخصة لمصالب لمتجرب عمى ما سبق أف تعمسو ،كمسارسة مياراتو التي اكتدبيا مشو. استغالؿ الػقت كقزاؤه ؼيسا يشفع كيفيج. تعصي الفخصة لمسعمع ليقف عمى مجػ ما أنجده الصمبة مغ األىجاؼ التخبػية كمجػ ما أحخزكه مغتقجـ في ىحا السجاؿ.
 يشسي عشج الصالب عادة اإلنجاز لمعسل ،كالؿياـ بالػاجب كتشسية أسمػب العسل عشجه كتصػيخه. يعصي لمصالب فكخة عغ أىسية الػاجب السشدلي كمجػ قجرتيع عمى اإلفادة مسا تعمسػه في السػاقفالججيجة( .دمحم عبج الخحيع عجس،2000،ص199ص.)200

 )7المقابمة:
يدتخجـ الباحث أسمػب السقابمة حتى يحرل مغ الفخد عمى معمػمات مباشخة يسكغ أف تأخح شكل بيانات
عغ متغيخات محجدة يجرسيا الباحث ،كلحلظ فإف الخصػة األكلى في التحزيخ لمسقابمة أف يحجد الباحث
شبيعة الستغيخات التي يحتاج أف يجسع عشيا بيانات مغ السقابمة ثع شبيعة األسئمة التي يتػقع أف تعصيو
إجابات الفخد ليا معمػمات ذات صمة بستغيخات البحث .كيسكغ لمباحث أف يجسع معمػمات مختمفة مغ
خالؿ السقابمة مثال السعمػمات كحقائق في حياة الفخد ،خبخات كردكد أفعاؿ ذات شبيعة خاصة ،كلحلظ
يختمف أسمػب السقابمة حدب نػع السعمػمات أك البيانات ،كحدب تقجيخ الباحث لفعالية األسمػب في
الحرػؿ عمى البيانات السصمػبة.

(عبج هللا زيج الكيالني ،نزاؿ كساؿ الذخييفيغ،2005،ص)102_101

كيعخفيا كؽىيؼ و انيؽن  1990عمى أنيا " محادثة بيغ شخريغ ،يبجأىا الذخز الحؼ يجخؼ
السقابمة ألىجاؼ معيشة ،يقرج بيا الحرػؿ عمى معمػمات كثيقة الرمة بالبحث ،كيخكد فييا عمى مدتػػ
محجد بأىجاؼ بحثية ،لتػصيف مشطع أك تشبؤ ،أك شخح ".
كالسقابمة أداة ميسة لمحرػؿ عمى السعمػمات مغ مرادرىا البذخية ذلظ ألف السقابمة تسكغ الباحث مغ:
 دراسة كفيع التعبيخات الشفدية لمسفحػص ،كاإلشالع عمى مجػ انفعالو كتأثخه بالسعمػمات التي يقجميا. إقامة عالقة ثقة كمػدة مع السفحػص ،مسا يداعجه في الكذف عغ السعمػمات السصمػبة.42
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 اختبار مجػ صجؽ السفحػص كمجػ ثقة إجاباتو عغ شخيق تػجيو أسئمة أخخػ مختبصة بالسجاالتالتي شظ الباحث فييا.
كغاية السقابمة فيع خبخات اآلخخيغ كالسعاني التي يدتقرػه ا مغ خبخاتيع .كالفخضية األساسية مغ السقابمة
ىػ أف السعشى الحؼ يعصيو الفخد لخبخاتو يؤثخ عمى سمػكو ،كسا أف السقابمة تقجـ لشا الدياؽ أك الخمؽية
التي يسارس فييا الفخد أفعالو.

(دمحم عبج الخازؽ ابخاـيع ،عبج الباقي عبج السشعع ابػ زيج، 2007،ص)308

- 10استخاتمجمات التقؽيػ التكؽيني:
إف التغيخ كالتصػر الحؼ ش أخ عمى السشطػمة التخبػية بدبب الصػر العمسي كالتكشػلػجي ،جعل السعمسيغ
يغيخكف مغ نطختيع الزيقة حػؿ لعسمية تقػيع تعمع الصمبة ضخكرة حتسية ،لحا أصبح دكر السعمع ليذ فقط
تقجيع السادة العمسية بل يتعجػ ذلظ إلى التعجيل في سمػكيا ت الستعمسيغ كتػجيييع كفقا لقجرات كميارات
كل شالب كاعتسادا عمى استخاتيجيات حجيثة تداعج السعمع في التعخؼ عمى مدتػػ الستعمسيغ كإمكانية
تقػيسيع نحكخىا ؼيسا يمي:
 )1اإلستخاتمجمة المعتمجة عمى األداء:
يسثل تؿيع األداء أك التقييع السعتسج عمى األداء مجسػعة مغ االستخاتجيات لتصبيق السعخفة
كالسيارات كعادات العسل مغ خالؿ أداء الستعمع

لسياـ محجدة يشفحىا بذكل عمسي كمختبط بػاقع الحياة

كذات معشى بالشدبة لو.
أما نيتكؽ (  )1996ؼيعخؼ تؿيع األداء بأنو إجخاء تدتخجـ ؼيو السيسات لمحرػؿ عمى السعمػمات
عغ مجػ جػدة الصالب كقجرتو عمى تصبيق ما تعمسو مغ معخفة كميارات في عجة مػاد تعميسية كفي
مػاقف متعجدة ،ليطيخ انو قادر عمى تحقيق ىجؼ تعمسي مغ خالؿ ذلظ األداء،

ك يعخؼ تؿيع األداء

بالتقجـ الحؿيقي (األصؼؿ) أك التقييع البجيل .
كمغ األمثمة التي يسكغ أف ندػقيا عمى تقييع األداء مثل تشفيح مذخكع ما أك جخاء تجخبة عمسية في
السختبخ ،حل السذكالت رياضية ،إجخاء بحث حػؿ مػضػع معيغ .
كالشظ أف ىحا الشػع مغ التقييع يدكد السعمع بسعمػمات حػؿ فيع الصالب لمسعارؼ كالسيارات كقجرتو
عمى تصبيقيا ،كسا أفق يجعل السعمع قاد ار عمى إيجاد نػع مغ التكامل بيغ عسمية التعميع الرفي كالتقييع
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السعتسج عمى األداء ،مسا يؤدؼ بجكره إلى إثخاء الخبخة التعميسية كالتخبػية لمسعمع.

(راشج حساد

دكسخؼ،2004،ص.)45

ضيخ التقييع القائع عمى األداء كخد فعل لالنتقادات التي كجيت إلى التقػيع التقميجؼ مثل أسئمة
االختبار مغ متعجد كأسئمة الرػاب كالخصأ ،كالتي ال تؿيذ سػػ السدتػيات الجنيا مغ العسميات العقمية
السعخؼية ،ك في ضػء ذلظ يخػ  2007 Elliott & Roachأ ف التقييع القائع عمى األداء عبارة عغ
ميسة أك سمدمة مغ السياـ تتصمب مغ الصالب تقجيع استجابة أك إبجاع مشتج

ؼبيغ إتقانو لسيارة معيشة أك

معيار محتػػ معيغ  ،كيذيخ حمجي عبج العديد  ،فاتؼ فؽدة  2011إلى أف التقييع القائع عمى األداء ييتع
بؿياس قجرة السعمع عمى أداء ميارات محجدة أك انجاز ميسة تعميسية محجدة،
مغ الستعمع معخفة ليذ فقط ما تعمسو بل كيف يتع فعمو كأداؤه .

كىػ األسمػب الحؼ يتصمب

(كليج سيج احسج خميفة،2014،ص)170

كمشو يتزح لشا أف ىحه اإلستخاتيجية تجعل الستعمع مذارؾ فعاؿ داخل الرف الجراسي مغ خالؿ
تقجيع أفكاره كإعصائو الحخية عمى التحميل كالتعميل كحل السذكالت مسا يداعجه في تشسية األفكار
كالسيارات كالعسميات العقمية العميا ،باإلضافة إلى تعمسو تحسل السدؤكلية في األداء مسا يذجعو عمى
اإلبجاع كاالبتكار كإضيار مياراتو الحؿيؿية خاصة في االختبارات العسمية األدائية أك األنذصة اليجكية ،كسا
أف إستخاتيجية السعتسجة عمى األداء تكدب الفخد ميارات البحث العسيق كاالستقراء السثسخ كاستشتاج
السعمػمات كما عمى السعمع إال متابعة كتػجيو الستعمع نحػ السدار الرحيح.
 )2اإلستخاتمجمة المعتمجة عمى التؽاصل:
تعتبخ إستخاتيجية التػاصل عسمية تبادؿ األفكار ة كاآلراء كالسذاعخ بيغ األفخاد عغ شخيق نطاـ
مذتخؾ بيشيع متعارؼ عميو مغ العادات كالتقاليج كالخمػز المغػية ،كىػ عالقة اجتساعية بيغ األفخاد
تدتخجـ ؼيو المغة القػمية في إشار مجسػعة مغ السعاييخ كالقػاعج النجاز أىجاؼ كأنذصة مقرػدة.

(عبج

الخحيع عبج الياشسي ،محدغ عمي عصية، 2009،ص)47

تيجؼ إلى الحرػؿ عمى السعمػمات تكذف عغ مجػ التقجـ الحؼ أحخزه الصالب ،كمجػ التغيخ االيجابي
الحؼ ش أخ عمى سمػكو ،كعمى شخائق تفكيخه مغ خالؿ مجسػعة مغ الفعاليات أبخزىا:
 األسئمة و األجؽبة  :حيث يقػـ السعمع بتػجيو عجد مغ األسئمة التي تتبادر إلى ذىشو ،يدتفيع بيا عغنقاط محجدة ،مغ شأنيا التعخؼ عمى شبيعة تفكيخ السفحػص ،كعمى أسمػبو في حل السذكمة
السصخكحة أك في انجاز السذخكع الحؼ يقػـ ؼيو .
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 المقابمة  :كىي عبارة عغ اجتساع يتع بيغ السعمع كالصالب ليتعخؼ السعمع مغ خالليا عمى مجػ قجرةالصالب عمى التفكيخ مغ خالؿ شخح حدمة مغ األسئمة السعجة مدبقا لتخصيط خاص يتيح لمسعمع سيخ
أفكار الصالب ،كالتعخؼ عمى مجػ التغيخ االيجابي الحؼ حرل لجيو أك مجػ االنجاز الحؼ حققو .
 المؤتمخ :حيث يقػـ السعمع بسشاقذة الصالب في مجػ استعجاده لمؿياـ بالسذخكع السصمػب إنجازه ،مغالسذخكع الحؼ يقػـ بتشفيحه خالؿ فتخة زمشية محجدة ،كتقجيع الشرح الالزـ لو لتحديغ أدائو في السخحمة
التالية ،ؼيصخح عمى الصالب أسئمة كيتمقى مغ ق إجابات يط ـ ئغ مغ خالليا عمى أنو يديخ في االتجاه
الرحيح.

(محسػد شافر الذفيخات،2009،ص) 272_271

مغ خالؿ عخضشا لسا تقػـ عميو إستخاتيجية التػاصل يتبيغ لشا في مجسميا أنيا عبارة عغ عالقة
إندانية اجتساعية بيغ السعمع كالستعمع بريغة مشاقذة برفة فخدية أك جساعية بػية الػصػؿ ألراء
كأفكار الستعمسيغ كالتعخؼ عمى ما يجكر في أذىانيع مغ أىجاؼ مدتقبمية أك أفكار عمسية أك
مخصصات عسمية مغ أجل إنجاز السذاريع كاألنذصة السجرسية ،كعمى السعمع تقجيع التذجيع كالجعع
الالزـ لتالميحه ،كتغييخه لدمػكيات كمعتقجات خاشئة كأراء سمبية إلى أفكار ايجابية كسمػكيات
صحيحة.
 )3إستخاتمجمة التقؽيػ الحاتي:
كيقرج بىا تقػيع الفخد ذاتيا كأف يقػـ التمسيح أك السعمع بتقػيع نفدو،

كىػ مبجأ تتجو إليو التخبية

الحجيثة ،كتعسل عمى األخح بق كتذجيعو ،كعمى أف يتع ذلظ باالشتخاؾ مع األساليب األخخػ لمتقػيع.
كيعج التقػيع الحاتي امتجادا لمتعميع الحاتي كمكسال لو ،فإذا ما قاـ التمسيح بتعميع نفدو بشفدو في كحجة
دراسية أك مػضػع دراسي،

فإف عميو أف يتعخؼ عمى مجػ تقجمو نحػ بمػغ أىجاؼ تمظ الػحجة أك

السػضػع ،كمجػ صالحية خصصو كجيػده التجريدية ،كاألخصاء التي كقع فييا عمى كجو التحجيج ،
كىشالظ مجسػعة مغ العػامل السيسة التي يشبغي تػافخىا في التمسيح ،كفي البيئة التجريدية السحيصة التي
تداعجه عمى الشجاح في الؿياـ بالتقػيع الحاتي ،كىحه العػامل ىي:
 -كصػؿ التمسيح إلى درجة كاؼية مغ الشزج،

بحيث يدسح لو بإدراؾ جسيع جػانب عسمية التقػيع،

كاكتداب القجرة عمى تقجيخ تقجمو تقجي اخ سميسا بعيجا عغ التعرب لمحات .
 تذجيع التمسيح عمى الؿياـ بعسمية التقػيع الحاتؼ ،كحتى يقػـ بيا عمى خيخ كجو.45
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 ػتجريب التمسيح تجريبا كاؼيا متكخ ار عمى إجخاءات التقػيع ،حتى يقػـ بيا عمى خيخ كجو.أؼ أف عسمية التقػيع الحاتي تتصمب تػافخ ثالثة عػامل رئيدية ىي :الشزج ،كالتذجيع

 ،كالتجريب،

حتى تشسػ قجرة التمسيح عمى مسارستيا بفعالية ك نجاح.
 .1.3ميدات التقؽيػ الحاتي:
يحقق التقػيع الحاتي فػائج ميسة لألفخاد برفة عامة كلمتالميح برفة خاصة ،ك لعل أىسيا ما يمي:
 يداعج التمسيح عمى اكتذاؼ أخصائو ،ؼيعسل عمى التخمز مشيا ،كىحا ما يؤدؼ بجكره إلى تعجيلسمػكو إلى االتجاه الدميع .
 يجعل التمسيح شخرية أكثخ تؿبال لشقج اآلخخيغ ،إذ أف اكتذاؼ الفخد أخصاءه كنقاط ضعفو كتدميسوبيا يعشي أنو قج انتقج نفدو ،فإذا ما استسع لشقح اآلخخيغ لو بعج ذلظ يكػف قج تعػد عمى ىحا األـ ر.
 يجعل الفخد أكثخ تدامحا نحػ أخصاء اآلخخيغ ،ألنو يجرؾ بخبختو في تقػيع ذاتو ،ضخكرة كجػدأخصاء لجػ كل فخد كبالتالي فإنو ليذ مغ الحكسة استخجاـ ىحه األخصاء لمتذييخ باآلخخيغ ،أك
الدخخية مشيع.
 يتعػد التمسيح عمى تحسل السدؤكلية أك يداعج عمى تحديغ جػانب ضعفو  ،مسا يػلج لجيو الذعػربالصسأنيشة كالثقة بالشفذ.
كمغ الججيخ بالحكخ أف تحجيج مدتػػ التمسيح عشج ؾيامو بالتقػيع الحاتي ال يكػف كاضحا تساـ
الػضػح إال إذا تست مقارنة مدتػاه بسدتػػ شالب صفقة أك جساعتو أك الفخيق الحؼ يشتسي إليو أك بسحظ
معيغ معخكؼ لجيو  .كعمى أية حاؿ فإف التقػيع الحاتي يكػف مفيجا في تػضيح مدتػػ التمسيح بالشدبة
لشفدو.

(عباسي ناجي عبج األميخ ،رحيع يػنذ كخك،2014،ص)322_320

كسا أف التقػيع الحاتي يدتخجـ ألنو يسكغ أف يديج دافعية الصالب ،كثقتو بشفدو كإحداسو بامتالؾ
مقجرات تعمسو دكف تجخل خارجي ،كيػفخ الػقت الحؼ يدتغخقو السعمع في تقػيع شمبتو كتقخيخ الشتائج ،كسا
يسكغ أف يثخؼ السشاىج كبخاصة في الجػانب الػججانية ،كيدخ التعمع السدتقل.
كيقترخ دكر السعمع في التقػيع الحاتي عمى إبجاء تعميقاتو التي تعدز عسل الصالب كتقػيسو الحؼ يقػـ بو
نفدو ،كيػضح الخصػات التالية في التقػيع ،كيحث الصالب عمى إعادة الشطخ في تقػيسو كاألساليب التي
استخجميا في ذلظ ،دكف أف يػجو إليو المػـ ،أك يبجؼ اعتخاضو عمى تعميقاتو ،كبحلظ يكػف السعمع ميد اخ
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لتعمع شمبتو ،كمػجيا ليع في استخجاميع أسمػب التقػيع الحاتي بصخيقة ىادفة.

(صالح الجيغ محسػد

عالـ 2004،ص)211

التقػيع الحاتي يجعل الفخد أك الستعمع يبشي كيصػر نفدو بشفدو مغ خالؿ قجرتو عمى التعخؼ عمى
أخصائو كترحيحيا دكف المجػء ألؼ شخز أخخ .كسا أف التقػيع الحاتي يحفد الستعمع عمى التعمع مغ
خالؿ اشالعو عمى الشتائج التي كصل إلييا كاألىجاؼ التي حققيا مسا يديج ؼيو حب التعمع كالتغييخ في
األداء نحػ األفزل بجػدة كإتقاف عالي كذلظ برػرة مدتسخة كمخاجعة دائسة .كسا أف التقػيع الحاتي
يكدب الستعمع ميارة تحسل السدؤكلية كاالعتساد عمى نفدو في ترحيح أخصائو.
 )4إستخاتمجمة التغحية الخاجعة:
تقجـ التغحية الخاجعة لمصالب قاعجة أساسية ـ ف السعمػمات يسكغ بػاسصتيا أف يعخؼ ما إذا كانت
إجابتو صائبة ،أـ خاشئة كما إذا كاف رد فعمو عمى مؤتسخ ما مشاسب أـ غيخ مشاسب حيث

أف معخفة

الشتائج ىحه تعتبخ متغي اخ ثابتا مغ الستغيخات التي ليا عالقة باالنجاز ،كسا أف ىا عشرخ تعديد ككسا حجده
عسمي تيجؼ إلى زيادة كقػع حجث ما أك تك اخره ،أك ىي تككيج لحجث يكثخ حجكثو،
ة
 1987 Betesبأنو
كيدتخجـ مع الصمبة مغ اجل أف تحفدىع عمى الجج في العسل ك السثابخة عميو ،أك مغ اجل رفع مدتػػ
االنجاز عشج الصمبة أك الحفاظ عمى مدتػاىع إف كاف مدتػػ رقسيا .
إف التعديدات الذائعة عشج السعمسيغ ىي الثشاء أك السجيح،

كتقجيع السكافئات الشفدية كالسعشػية

كالبذاشة كاالبتداـ كمشح العالمات اإلضاؼية أك تػفيخ أنذصة ليع يحبػف مداكلتيا كتبعث عشجىع الستعة
كالدخكر.
كقج تدتعسل التغحية الخاجعة لسداعجة الصمبة عمى اإلجابة عغ األسئمة معيشة في مػضػع معيغ ،أك
عشج الؿياـ بحل الػاجبات السجرسية أك تقجيع امتحاف في كحجة شاممة

.

(دمحم عبج الخحيع

عجس،2000،ص)187_186

كسا أف التغحية الخاجعة تعتبخ عسمية تقديع فػرؼ لسجػ نجاح عسمية االتراؿ كتحقيق أىجافيا،
كىي إشعار أبف االستجابة كانت صحيحة أك خاشئة بقرج مداعجة الفخد عمى التعمع .
كسا أنيا تعخؼ بعسمية استخجاع معمػمات الصالب نفديا التي اكتدبػىا في الرفػؼ الدابقة أك القخاءات
الخارجية ،كذلظ عغ شخيق أسئمة تقػد إلى ذلظ كربسا كانت ليا أاثر سمػكية في التعمع الحؼ صجرت مشو
كتدتخجـ لتشذيط الحاكخة

كتثبيت السػاد العمسية كتعخؼ أيزا بأنيا استجابة السدتقبل لسثيخ يرجره
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السخسل كىي في التعميع استجابة الستعمع لسا يقجـ السعمع مغ أسئمة ،كمغ حخكات أك أساليب تطيخ مجػ
التفاعل بيغ السعمع كالستعمع .

(عبج الخحساف عبج الياشسي ،محدغ عمي عصية،2009،ص)50_49

 .1.4أنؽاا التغحية الخاجعة:
ك قج قجـ ىؽلجنغ ترشيفا عمسيا ألنػاع التغحية

تقدع التغحية السختجة أك معخفة الشتائج أنػاعا متعجدة،

اؿراجعة كتتذكل كفق أبعاد ثشائية القصب كفي ضػء محاكر أساسية ىي:
أ -التغحية الخاجعة الجاخممة  /الخارجمة:
 التغحية الراجعة الجاخممة :كتتسثل في السعمػمات التي يحرل الستعمع خالؿ االستجابات لسا يتعمسو،كتربح معمػماتو تمظ عػنا لتعمع أك أداء ميارة الحقة كىحا ما يعخؼ بالتغحية اؿ

راجعة الحاتية أك

الجاخمية ،أك ىي أمخ يدتق اخ ك يتكػف مغ مفاـيع كقػاعج كمبادغ اكتدبيا الستعمع مغ خالؿ دراسة
معزمة تعميسية أك ميارة ما كمغ ثع البج مغ استخجاعيا ،ك مغ ىحا يكػف مدتػػ تقػيسيا لتعمع أداء
الحق.
 التغحية الراجعة الخارجمة :فتعشي السعمػمات التي يحرل عمييا الستعمع مغ مرجر خارجي ،فييالسعمػمات الخاصة التي ال تطيخ بذكل تعديد لفطي يقجمو السجرس أك تشبييات خارجية ،أك تطيخ
أماـ الستعمع عمى آلة معيشة.
ب -التغحية الراجعة االيجابمة  /التغحية الراجعة الدمبمة:
 التغحية االيجابمة :كتتسثل االيجابية عشجما يخبخ أك يعخؼ الستعمع أف إجابتو عغ سؤاؿ مغ أسئمةاالمتحاف كانت صحيحة ،أؼ تقجـ تغحية راجعة ايجابية فإنيا تديج كتديل مغ كسية ككيؽية استخجاع
أك استجعاء أك التعخؼ عمى تمظ السادة في مػاقف تالية .
 التغحية الدمبمة :فتبخز عشج إخبار الستعمع بأف إجابتو عغ الدؤاؿ مغ أسئمة االمتحاف غيخ صحيحة،أؼ تقجيع تغحية راجعة سمبية ربسا تؤدؼ إلى تحريل دراسي أسخع

كأفزل إضافة إلى الدعي نحػ

البحث عغ اإلجابة الرحيحة مسا يخمق مقاكمة لعػامل الشدياف .
ج -التغحية الراجعة التالز مة  /التغحية الخاجعة النيائمة:
 التغحية التالز مة :تتسثل التغحية اؿراجعة التالزمية عشج تقجيع السعمػمات التي تختبط بالتعمع ،فيشاؾمعمػمات يسكغ أف تقجـ عشجما تكػف السيسة قج بجأت كفي أثشا
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السعمػمات كىي مدتسخة كلع تتػقف بعج كيصمق عمى تمظ السعمػمات التي تتدامغ ك تتداكؽ مع
اكتداب التعمع أك ميارة بالتغحية اؿ راجعة التالزمية ،ألنيا تراحب كتالزـ التعمع كاألداء كىػ لع يشتو
بعج.
-

التغحية النيائمة :كىي السعمػمات التي لع يأتي تقجيسيا عشجما يشتيي الستعمع مغ معخفة
خبخة أك ميارة ،فتعخؼ بالتغذية اؿراجعة اإلخبارية أك الشيائية .

أك اكتداب

(رؤكؼ دمحم الؿيدي،2008،ص)154_153

إف إستخاتيجية التغحية الخاجعة تقترخ عمى دكر السعمع في تقجيع نتاجات الستعمسيغ كمخخجات
العسمية التعميسية التعمسية مغ أجل أف يتعخؼ الستعمسيغ عمى مجػ التقجـ الحؼ أحخزكه .مغ شأنيا تحديغ
التعمع أك معالجة نقاط الزعف كتشسية نقاط القػة عشج الستعمع ،كسا أنيا تداعج السعمع عمى مخاجعة أدائو
كاألساليب التي يعتسج عمييا في تجريذ شالبو كالتعخؼ عمى مجػ تحقق األىجاؼ الخصط ليا في بجاية
الدشة الجراسية أك الفرل الجراسي.
 )5استخاتمجمة سجل وصف سيخ التعمػ:
كىػ سجل يدتعيغ بو السعمع في كل حرة دراسية ،جشبا إلى جشب مع دفتخ التخصيط الجراسي ،كالػسائل
التعميسية السعيشة لتحقيق األىجاؼ التعميسية بجرجة عالية مغ الكفاءة ،كيزسشو معمػمات كاؼية حػؿ كل
شالب يذارؾ في تخبيتو ،كىحه السعمػمات تداعج السعمع في عسمية تػجيو الصالب لمػجية الحدشة كتسكشو
مغ إحجاث تغيخات مخغػبة في سمػكو كفي شخائق تفكيخه.
كمغ أبخز الفػائج التي يتزسشيا ىحا الدجل ىي:
_ وسيمة حافدة  :حيث إف تػضيفيا في تدجيل درجات الصالب الشذصيغ السذاركيغ في التفاعل الرفي
يعدز تػجيياتيع اإليجابية ،كيحفد زمالئيع اآلخخيغ عمى اإلقتجاء بيع.
_ وسيمة ضبط :إذ إف مجخد إحداس الصالب بأف كل خخكج عمى الشطاـ سيدجل ،كيجعمو يفكخ كثي اخ قبل
أف يقجـ عمى عسل يسكغ أف يذػه صفحتو.
_ وسيمة تقؽيػ :إذ إنو يعصي السخبي صػرة كاضحة عغ تصػر حالة الصالب التخبػية ،فيتسكغ مغ رسع
خصط العالج لتحديغ أدائو كلتعجيل سمػكو.
كسا يتكػف ىحا الدجل مغ أربعة أجداء رئيدية كىي:
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الجدء األول  :كىػ قدساف ،قدع كصفي كيدجل ؼيو السعمع التصػرات التي تص أخ عمى مدتػػ شالب
الرف ،كاإلجخاءات الستبعة لمشيػض بيع ،كأما القدع الثاني فيػ عبارة عغ أعسجة بيانية تػضح السدتػػ
العمسي لمصالب في فتخات متالحقة.
الجدء الثاني  :كيزع عجة صفحات كتذسل كل صفحة مشيا عمى قائسة بأسساء الصالب ،كخانات صغيخة
تدتخجـ لخصج درجات كل تقػيع.
الجدء الثالث  :يزع عجة صفحات تذسل كل صفحة قائسة بأسساء الصالب ،كأماـ كل إسع خانات مخبعة
صغيخة كفي حالة كقػع الخصأ يػضع في الخانة رمد يذيخ إلى الدمػؾ الدمبي الحؼ حرل مغ الصالب،
كيدعى السعمع إلى تمخيرو مشو.
الجدء الخابع  :كيزع ثالث نساذج أحجىسا كصفي ،كاألخخ بياني ،إضافة إلى بصاقة متابعة خاصة
بالصالب الزعاؼ الحيغ ال يدتفيجكف مغ التػجييات .كيخرز ىحا الجدء الخابع لستابعة حالة كل شالب
برػرة مدتقمة كشاممة.

(محسػد شافر الذقيخات، 2009،ص)277_274

ندتخمز مسا سبق أف إستخاتيجية سجل كصف سيخ الستعمع أك ما تعخؼ بدجل السعمع ألنيا
خاصة بالسعمع مغ اجل تجكيغ كل ما يخز تالميحه برػرة فخدية كتدجيل أداء التالميح مغ جسيع
الشػاحي السعخؼية الدمػكية األدائية الذخرية ،ككحلظ ترشيف التالميح إلى مدتػيات مختمفة السدتػػ
السستاز كالستػسط كالجيج حدب القجرات الفخدية لكل تمسيح .باإلضافة إلى كتابة كتخصيط كتحجيج أىجاؼ
الفرل الجراسي ككحلظ الػسائل كاألساليب السعتسجة مغ أجل أف تكػف العسمية التعميسية التعمسية مشطسة
كذات كفاءة كجػدة عالية.

- 11ذكالت وصعؽبات تطبيق التقؽيػ التكؽيني
خالؿ تصبيق التقػيع التكػيشي يػاجو السعمسػف كالقائسيغ عمى عسميات التقػيع التكػيشي مجػعة مغ
الرعػبات كالسذكالت تعخقل تشفيح التقػيع في الػاقع السيجاني أك في الغخفة الرؽية خالؿ سيخ العسمية
التعميسية التعمسية كنحكخ مشيا ما يمي:
 يػجج عجـ اتفاؽ حػؿ أثخ القػيع التكػيشي في تعمع الصالب ،كذلظ ؼيسا يتعمق بالدمغ الحؼ يقزيوالصالب في أداء األعساؿ التي يتع تقػيسيا ،فعشجما يكػف الصالب تحت ضغط متدايج ألداء األعساؿ
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كالػاجبات الستعمقة بالسقخرات الجراسية ،فإف رغبتيع في التعمع تشخفس ككحلظ عشجما يتع تقػيع معطع
ما يؤديو الصالب ،فإنيع يمجئػف عادة إلى تبشي السجخل اإلستخاتيجي في تعمسيع ،حيث ييتسػف فقط
باألعساؿ التي يخكد عمييا السعمع ،مغ أجل الحرػؿ عمى أعمى درجات مسكشة.
 تخكيد الصالب عمى درجاتيع كتقجيخاتيع كليذ عمى التغحية الخاجعة السيسة التي تراحب أعساليعالسرححة مسا يفقج أىسيتيا كفائجتيا عمى الصالب ،كتدداد حجة ىحه السذكمة عشجما يؤخخ السعمع
تقجيع التغحية الخاجعة لمصالب مجة شػيمة ،مسا يجعل احتساؿ استفادتيع مغ ىحه التغحية الخاجعة
محجكدا ،حيث أنيع يكػنػا قج انتقمػا إلى تعمع مػضػعات أخخػ.
 عجـ أدراؾ الصمبة في غالبية األحياف لمسحكات التي استخجميا السعمع في تقػيع أعساليع ،فعشجمايتجرب الصالب عمى تفديخ كتػضيف محكات التقػيع يختفع مدتػػ أعساليع ارتفاعا كبي اخ.
 نط اخ ألف التقػيع التكػيشي لمصالب يقػـ بو معمسػف مختمفػف في السجارس السختمفة كالسػاد الجراسيةالسختمفة ،كلو شبيعة ذاتية ،فإف ىحا يبخز مذكالت متعجدة تتعمق بكيؽية مقارنة نتائج التقػيع عبخ
السجارس ،كعبخ السػاد الجراسية ،كبخاصة إذا أسيع ىحا التقػيع في تقجيخات الصالب جشبا إلى جشب
مع االختبارات الخارجية كىشا تربح الػساشة ضخكرية عقب تقػيع السعمسيغ إذا كانت ىشاؾ معاييخ
أك مدتػيات مذتخكة سػؼ تصبق عمى األعساؿ الرؽية لمصالب ،لحلظ يشبغي التقميل مغ انفخاد
السعمسيغ بتقػيع شالبيع ،كذلظ مغ خالؿ معاكنتيع في تعجيل أحكاميع الحاتية عمى الصالب في
ضػء خبخة اآلخخيغ ،كىحا التعجيل ىػ جػىخ الػساشة التي تعج عسمية تجخػ بػاسصة أفخاد يعسمػف
عمى انفخاد.
 تػجج مذكالت تتعمق بثبات كصجؽ نتائج التقػيع التكػيشي كبخاصة في أعساؿ الصالب التي يقػمػفبيا خارج السجرسة ،إذ يرعب الكذف عغ جسيع الحاالت التي يشقل فييا الصالب أعساؿ آخخيغ أك
يقػـ بأدائيا أفخاد نيابة عشو.ف
 قمة تجريب كتكػيغ السعمسيغ كشالب كميات التخبية ؼيسا يتعمق بػضائف التقػيع التكػيشي ،كاستخجاماتوالسشاسبة ،كإجخاءاتو كأساليبو كأدكاتو ،ككيؽية اإلفادة مغ نتائجو ،كىحا يتصمب أف يكػف التجريب عسميا
بحيث يدتخجـ ؼيو أمثمة مغ أعساؿ الصالب في األعػاـ الدابقة التي اتفق عمى تسثيميا السدتػيات
السختمفة.

(صالح الجيغ محسػد عالـ،2007،ص)305_303
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 قمة الػقت كالسجة الدمشية لمحرة الجراسية مسا يرعب عمى السعمع االىتساـ بجسيع جػانب العسميةالتعميسية التعمسية مغ تقجيع كشخح محتػػ السادة العمسية إلى التعخؼ عمى مدتػػ فيع الستعمسيغ
كتقػيسيع.
 السشياج الجراسي السكثف كالسعسق مسا يرعب عمى السعمع تقػيع جسيع محاكر السشياج الجراسي كمجػ فيع الستعمسيغ لمسحتػػ. صعػبة تقػيع جسيع الستعمسيغ بدبب العجد الكبيخ لمصالب في القدع الػاحج كعجـ قجرة السعمع عمىمعخفة جػانب الزعف كالقػة لكل شالب.

.12

اقتخاحات وتعمممات لمتطبيق التقؽيػ التكؽيني

 يخاعي السعمع أف الط ال ب لغ يكػنػا عمى مدتػػ كاحج في إتقاف السيارة بشدبة  100 %كإنسا ىشاؾفخكؽ فخدية تقمل ندبة ا إلتقاف ،كتخفعيا مغ شالب إلى آخخ ،كيتجاكز السعمع عغ ندبة خصأ ال تديج
عمى % 5مغ مدتػػ إتقاف السيارة.
 أف يحجد السعمع اليجؼ مغ السيارة كال يخمط بيغ ميارات صف معيغ ميارات صف آخخ ،ؼيجب عميوالتجقيق جيدا في مصمب السيارة في ىحا الرف كعجـ تجاكزه أثشاء التقػيع كليذ أثشاء التعميع
 -ي اخعي السعمع أثشاء تجريدو لمسيارات أنػاعيا مغ حيث التخاكع ،التخكيب،

كاالمتجاد كشخؽ التجريذ

السشاسبة لكل نػع ،كالتقػيع السراحب ليا .
 لكي يتع التقػيع بذكل دقيق ال تقػـ السيارات في آف كاحج ،بل يكػف التقػيع لسيارة أك ميارتيغ بيشيساارتباط.
 -عجـ تخريز حرز معي نة لتقػيع الصالب في السيارات،

كإفما يكػف التقػيع جدءا مغ الخصة

الجراسية لمحرة حدب تخصيط التعميع كالتقػيع .
 عجـ إشعار الصالب قجر اإلمكاف أنو تحت السالحطة حاؿ التقػيع حتى ال يحجث تغيخ في سمػكو سمباأك إيجابا ،كيعصي صػرة غيخ صحيحة لسدتػاه .
 يكػف تقػيع الصالب مدتس اخ بإعصائو عجة فخص كمحاكالت حتى يتقغ السيارة . الحخص عمى ؾياس مجػ إ تقاف الصالب لمسيارة بكل أدكات التقػيع السسكشة ،كذلظ بسا يتشاسب معشبيعة كأىجاؼ السيارة السقػمة.
52

التقؽيػ التكؽيني

الفرل الثاني

 -استخجاـ سجل لمستابعة يجكف ؼيو السعمع ـ ال حطاتو عمى الصالب كنتائج أدائو كمدتػاه في

إتقاف

السيارات ،كعجـ االكتفاء بالستابعة الحىشية فقط ،أك أكراؽ متشاثخة تجؿ عمى عذػائية العسل .
 -إذا أتقغ الصالب السيارة فإف السعمع

ال يعػد إلى تقػيسيا مخ ة أخخػ بجعػػ ا إلتقاف ،كلكشو مصالب

بسخاجعتيا ،كتحكيخ الصالب بيا حتػ ال يفقجىا.
 يجب عمى السعمع تجريذ كتقػيع جسيع ميارات السادة ،كعجـ ا الكتفاء بسيارات الحج ا ألدنى فقط.-

كيؤكج الباحث بأف إتباع تمظ التعميسات يجعل الستعمع يغػص في جػىخ التقػيع التكػيشي،
يجرؾ السدتػػ الحؿيقي لكل شالب ،كمجػ إتقانو لكل ميارة مغ السيارات الػاجب اكتدابيا .
فخج العديدؼ،2018،ص)698
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خالصة الفرل:

ندتخمز مغ كل ما تع عخضة حػؿ التقػيع التكػيشي ،أف ىحا األخيخ يعتبخ أساس كل عسمية تخبػية ذلظ
لألىسية البالغة التي يقجميا ىحا الشػع مغ التقػيع سػاء لمستعمع باعتباره محػر العسمية التعميسية التعمسية أك
لمسعمع الحؼ يديل عميو الكثيخ مغ السياـ في تقػيع شالبو كتقػيع نفدو أيزا ،ككحلظ أكلياء األمػر حتى
يتعخفػا عمى السدتػػ التعميسي ألبشائيع مغ بجاية الفرل الجراسي حتى نيايتو ،حيث يعتبخ أنو مخحمة بشاء
تعمسات ججيجة تدتسخ باستسخار عسمية التجريذ ،كتحجد التقجـ الحؼ أحخزه الستعمسػف في التعمع كتػجيييع
في االتجاه الرحيح كفقا لمسيػؿ كالقجرات السعخؼية لمكل شالب ،كال يسكغ لمسعمع أف يصبق عسمية التقػيع
التكػيشي داخل الرف الجراسي إال مغ خالؿ اعتساده عمى مجسػعة مغ األدكات كالػسائل الستشػعة التي
تداعجه في جسع البيانات كالسعمػمات حػؿ مدتػػ كل شالب سػاء مغ الشاحية السعخؼية أك مغ الشاحية
الذخرية كفقا إلستخاتيجيات مشطسة كمزبػشة مغ أجل أف تكػف نتائج تقػيع الصمبة خالؿ العسمية
التخبػية شاممة كمػضػعية.
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الفصل الثالث :
تمهيد:

كثي اخ ما نتداءل عغ السرجر الحي يػجو سمػكشا ويؤدي بشا إلى البحث والدعي في سبيل تحقيق
وإشباع أىجافشا ،وإلى السثابخة واالىتسام وحب االستصالع وما وراء ذلظ التػتخ الشفدي والفيديػلػجي
الجاخمي ،وما الحي يعسل عمى التخفيف مغ حجة الخمل وإعادة التػازن لمدمػك ولمشفذ بذكل عام ،ىحا ما
تفديخه مغ شخف العمساء والباحثيغُ في عمع الشفذ وأعصػه مرصمح الجافعية ،أما إذا وصل األمخ إلى
تع
َ
الخغبة في األداء الجيج ،تحقيق الشجاح والتفػق والتخصيط لمسدتقبل مغ أجل تحقيق شسػحات وأىجاف
الفخد فيصمق عميو مرصمح الجافعية لالنجا ز ،فالجافعية لالنجاز تعج أحج الجػانب اليامة في مشطػمة
الجوافع اإلندانية ،فيي ال تتزسغ قجرة الفخد عمى االنجاز بل حاجتو النجاز شيء حكيقي لو قيسة في
الحياة ،وتعج دراسة الجوافع شيئا عدي اخ لمغاية بدبب صعػبة مالحطتيا وقياسيا فيي مفيػم افتخاضي
سشدتجل عميو مغ اآلثار التي يتخكيا في سمػكشا.
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الفصل الثالث :
أوال :الدافعية
.1

مفهؾم الدافعية
إن التشاول العمسي لسفيػم الجافعية لع يعج محرػ ار في ميجان عمع الشفذ فقط بل تذعب ليذسل

مياديغ أخخى كالتخبية و اإلدارة و الرشاعة .
) (Moverإذا رجعشا إلى أصل كمسة الجافعية نجج جحورىا مغ األدبيات الالتيشية في كمسة  ،والتي تعشي

يحخك أو يجفع ثع أخج ىحا السرصمح معشى أوسع يذسل عمى رغبة الفخد مغ إشباع حاجات معيشة وانو

يتعمق بالقػى التي تحافع أو تغيخ اتجاه أو كسية أو شجة الدمػك.

(كسال دمحم مغخبي،2004،ص)119

ولقج حاول البعس مغ الباحثيغ التفخيق بيغ مفيػم الجافع ومفيػم الجافعية إال انو رغع ذلظ ال يػجج حتى
اآلن ما يبخر مػضػع الفرل بيشيسا ويدتخجم اغمب الباحثيغ مرصمح الجافع كسخاد لسرصمح الجافعية
وانصالقا مغ ىحا فانو عشج استخجامشا ألي مغ ىحيغ السفيػميغ فإنشا نقرج نفذ الذيء ولقج وردت عجة
تعخيفات لمجافعية عكدت في مجسميا تػجييات نطخية مختمفة فيسا يمي سشعخض بع ض السفاليع الجافعية
عشج بعس العمساء:
أحمد عزت راجح " :حالة داخمية جدسية أو نفدية تثيخ الدمػك وتػجيو نحػ غاية معيشة ".
(عػيج سمصان السذعان ، 1994،ص)183

يعرفها عدس وتؾق (" :)1984عبارة عغ الحاالت الجاخمية أو الخارجية لإلندان التي تحخك الدمػك و
تػجيو نحػ ىجف أو غخض معيغ و تحافع عمى استس اخريته حتى يتحقق ذلظ

اليجف "(.عمي أحسج عبج الخحسان

عيا صخة،2006،ص)89

يعرفها عبد الخالق ( " :)1991الحاجة لجى الفخد لمتغمب عمى العكبات  ،وىي السيل إلى وضع مدتػيات
مختفعة مغ األداء والدعي نحػ تحكيقيا والعسل بسػاضبة شجيجة ومثابخة مدتسخة ويؤكج كحلظ عمى أن
الجافعية ىي األداء في ضػء مدتػى االمتياز والتفػق ".

(كامل دمحم عػيزة،1996،ص)183

يرى عبد الرحمان بؽ بريكة " :أن الجافعية تعبخ عغ الحالة التي يعيذيا الفخد حتى تعسل عمى استثارة
الدمػك وتشذيصو وتػجييو نحػ ىجف معيغ ويسكغ أن يدتجل عمى ىحه الحالة مغ تتبعات الدمػك السػجو
نحػ اليجف وتشتيي ىحه التتابعات بتحقيق اليجف مػضع الجافع ".
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الفصل الثالث :

عرفها أتتكدؾن " :بأنيا السيل نحػ تحقيق الشجاح السستاز والتفػق والسجاىجة في سبيل ىجف محجد".

(دمحم

فتحي الدليشي،2008،ص)170

حيث أوضح كل مغ كاتل و كميؽ أن لمجافعية ثالث جػانب تتسثل كاألتي:
 األول  :السيل بذكل تمقائي لبعس األشياء دون البعس األخخ. الثاني  :إضيار حالة انفعالية خاصة بالحافد ومجى تأثيخه . الثالث  :االنجفاع إلى مجسػعة مغ األفعال ذات ىجف وغاية.إذن فالجافعية ىي حالة تػتخ داخمي تثيخ الدمػك وتجفعو إلى تحقيق ىجف معيغ وىحا يعشي أنشا نبجأ
بتعبئة الصاقة وىي حالة االستعجاد إلصجار الدمػك ثع تشطيع الدمػك وتػجييو

بعجىا نشيي لتحقيق ىحا

السدار(الدمػك) ومغ السسكغ أن نغيخ مدار الجافع إذا صػدفت عػائق (.فيرل عباس واخخون،2001،ص.)216

.2

التظؾر الفتري لمفهؾم الدوافعية

فردريػ تايمؾر  :رأى أن األفخاد يسيمػن لمكدل والبج مغ استخجام الحػافد السادية لمتأثخ وتػجيو الدمػك
أي تشطيع عغ شخيق دراسة الحخكة والػقت.

تجارب هؾرثؾن  :أحجثت تحػال أساسيا في مفيػم الجوافع ومػجات الدمػك اإلنداني.

التؾن مايؾ  :ىػ و فخيق بحثو قامػا بإجخاء العجيج مغ التجارب بذخكة كيخباء ىػرثػن بسجيشة شيكاغػ ،
وركدت ىحه الجراسات عمى إيجاد العالقة بيغ العػامل السادية وإنتاجية الفخد

إبراهيؼ ماسمؾ  :يخى أن سمػك الفخد يأتي نتيجة الحتياجات غيخ مذبعة وىحه االحتياجات رتبيا ماسمػ
في شكل ىخمي ذو خسذ مدتػيات .

ألدرفر  :ضع الحاجات الفديػلػجية واألمشية لجى ماسمػ تحت مدسى حاجات الػجػد.
أرجرس :أكج عمى أن اإلندان بصبيعتو لجيو قابمية لمشسػ ىحا الشسػ مغ السسكغ تحجيجه بدبع مخاحل .
هرزبرج :حجد مجسػعتيغ مغ العػامل عجم تػفخ أحج عػامل السجسػعة األولى يتدبب في عجم الخضا
الػضيفي وبالتالي يجفع الفخد إلى سمػك سمبي ،بيشسا إشباع ىحه العػامل إلى درجة مخضية ال يحجث أي
تأثيخ ايجابي عمى سمػك الفخد  ،والسجسػعة الثانية تسثل (عػامل دافعة) ،العػامل التي تحجث تأثي اخ

ايجابيا إذا ما أشبعت إلى مدتػى الخضا.

جؾرج مالتؾن  :أكج عمى أن لمسشاخ التشطيسي تأثي اخ بالغا عمى دوافع الفخد
وآخخون ، 1999ص .)285-284
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الفصل الثالث :
 .3بعض المفاهيؼ المرتبظة بالدافعية

الحاجة :تذيخ الحاجة إلى شعػر الكائغ الحي باالفتقاد إلى شيء معيغ ويدتخجم مفيػم الحاجة لمجاللة
عمى الحاجة التي يرل إلييا الكائغ الحي نتيجة حخمانو مغ شيء معيغ إذا ما وجج تحقق اإلشباع وبشاءا
فن الحاجة ىي نقصة البجاية إلثارة دافعية الكائغ الحي والتي تحفد شاقتو وتجفعو في االتجاه
عمى ذلظ إ
الحي يحقق إشباعيا .
الحافز :ىػ الذعػر بالسيل تجاه شيء أو شخز بعيشو،

أو ندوع تمقائي نحػ غاية محجدة أو متخيمة،

مرجره التفكيخ والتحكر بعكذ الحاجة التي تشر أ عغ نقز أو اضصخاب تجشبا لأللع بيشسا تيجف الخغبة
غالبا إلى البحث عغ الستعة والتخمز مغ السثيخات والسػاقف غيخ الدارة فالجواء كجافع يعتبخ حاجة ماسة
لمذفاء وان كان مخيس ال يخغب في تحوقو  ،ومع أن الخغبات ناتج االحتياجات الفيديػلػجية والتحػالت
البيػكسيائية والتفاعالت مع األشخاص واألشياء فإنيا تكتدب نتيجة التعمع فالتعػد عمى تشاول شعام معيغ
أو عادة معيشة يشسي الخغبة لجى اإلندان لمحرػل عمييا ،كسا أن خبخات الفخد الستشػعة تؤثخ عمى
الخغبات القجيسة لتحل محميا رغبات ججيجة تداىع في تغيخ الكيع و تقجيخ األشياء وأحيانا تمتحع الخغبات
فتسدج الخغبة بحالة قمق مثمسا يحرل لمدمػك الجشدي الحي يتزسغ عجة رغبات كخغبة في االنتساء
والخغبة في الديصخة والخػف مغ فقجان الخجػلة ،و حالة البجانة التي تذسل الخغبة في الصعام والذخاب ،ثع
الخغبة في الخاحة والخػف مغ األلع وغيخىا ...الخ.
الباعث :حالة مغ التػتخ التي تشبعث لجى الفخد إحداسا بالتػتخ وعجم االستق اخ ر بفعل التغيخات الجدسية
والفديػلػجية السحخكة لمشذاط العام كالجػع مثال ،ويختمف الباعث عغ الجافع الحي يتػلى تحجيج وتػجيو
الدمػك بحيث يعكذ الباعث محفدات البيئة الخارجية السداعجة لتشذيط دافعية الفخد الفديػلػجية أو
االجتساعية ،فيػ عبارة عغ مثيخات خارجية تشذط الجافع مثل الصعام في حالة الجػع ،أو قيسة الشجاح في
حاجة الجافع إلى االنجاز ،وبعبارة أخخى فان الباعث مػقف خارجي يثيخ الجافع ويعسل عمى إرضائو بل
ويداعجه في تػجيو الدمػك كالصعام باعتباره باعثا خارجيا يدتجيب لو الجافع و يعسل عمى خفس التػتخ
السراحب لمجافع ،مسا يحقق تػازن الكائغ الحي ويكػن الباعث إما ايجابيا يجحب الفخد إليو كالسكافأة أو
سمبيا يجحبو كالعقاب .

(دمحم بالخابح، 2011،ص.)89_88
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الفصل الثالث :
 .4أنؾاع الدافعية
يػجج العجيج مغ الترشيفات ألنػاع الجوافع مغ بيشيا:
 -دوافع شعؾرية:

وىي الجوافع التي يعييا الفخد ويذعخ بيا ويجركيا فعشجما يعي الفخد دوافع سمػكياتو ،حيشيا فإن العجيج
مغ االضصخابات الدمػكية التي يتعخض ليا الذخز يتع التػصل إلى حمػل ليا مغ حيث تقييسيا
وتقػيسيا.
 دوافع الالشعؾرية:وىي الجوافع التي ال نعييا وال نذعخ بيا وال نجركيا ،وتكػن قابمة لمسالحطة غيخ السباشخة أي تحتاج
إلى مقاييذ لمكذف عشيا ،كاستخجام مقاييذ اإلسقاط أو العد و ،والدبب في غسػض الدمػك اإلنداني،
وعجم التػصل إلى كل مغ وصف وتفديخ كامميغ لو ،أو تقييسو وتقػيسو تساما يعدى إلى ىحه الجوافع
الجفيشة والسكبػتة .
ويػجج ترشيف أخخ لمجوافع:
 دوافع داخمية:وىي الجوافع الحاتية تشذأ مغ داخل اإلندان ،وىحه الجوافع يسكغ أن تكػن سيكػلػجية (معخفية أو
انفعالية) ودوافع فديػلػجية أو بيػلػجية ،ويكػن مرجر ىحه الجوافع الذخز نفدو حيث يقبل الذخز
عمى الدمػك مجفػعا بخغبة داخمية إلرضاء ذاتو وإشباع حاجاتو سعيا وراء الذعػر بالستعة واكتداب
السعمػمات.
 دوافع خارجية:وىحه الجوافع يكػن مرجرىا خارجيا كأشخاف عسمية التشذئة االجتساعية أو مؤسدات

السجتسع السجني

بخمتو ،حيث يقبل فييا الذخز عمى الدمػك إلرضاء أشخاف عسمية التشذئة االجتساعية وكدب حبيع
وتقجيخىع إلنجازىع أو لمحرػل عمى تذجيع مادي أو معشػي مشو م( .دمحم محسػد بشي يػنذ،2007،ص. )33_32
ويػجج أيزا ترشيف أخخ لجوافع:
 -الدوافع الفظرية األولية:
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الفصل الثالث :

وىي في جػىخىا جدسية أو فديػلػجية تدعى إلى تحقيق التػازن الحيػي عشج اإلندان ،كالحاجة إلى
اليػاء والساء والصعام والكداء الكافي لحفع ح اخرة الجدع والحاجة إلى الخاحة والشػم واألمػمة
وغيخه ا...الخ.
 الدوافع االجتماعية المكتدبة (الثانؾية ):إن تسيد اإلندان عغ بكية السخمػقات األخخى بأن لو حياة اجتساعية تعجل مغ دوافعو األولية وتييئو
الكتداب دوافع أخخى وىحه الجوافع ال تترل اتراال مباش اخ بالجوافع األولية وقج اختمف الباحثػن في
تحجيج عجدىا فبيشسا حجدىا تػماس  thomasبأربع رغبات ىي:
 الحاجة إلى األمغ الحاجة إلى التقميج الحاجة إلى االستجابة الحاجة إلى الخبخات الججيجةكسا نجج أن البعس األخخ أمثال مػري

 Murrayيفرميا إلى ثساني وعذخون حاجة ،أما ىمجارد

 Hegaratفيفزل تقديسيا إلى حاجات:
 حاجات انتسائية :كالحاجة إلى الحب و العصف و الحاجة إلى االنتساء.-

حاجات تتعمق بالسخك ز :كالحاجة إلى الديصخة و الخزػع ،و الحاجة إلى السكانة و الحاجة إلى
األمغ.

.5

(عمى كخيع ناصخ وآخخون،2009،ص)73_72

خرائص الدافعية

_ يتسيد الجافع برعػبة التحجيج والػصف الكافي لمتعبيخ عشو.
 تذكل الجوافع جدء مغ التكػيغ العزػي لإلندان وتشتقل بالػراثة. تتسيد الجوافع بأنيا مخنة قابمة لمتغييخ نط اخ الستعسال اإلندان لمحكاء. ىي أساس تكػيغ العادات الدمػكية عشج اإلندان. ىي قػة الكامشة تحتاج إلى مثيخات تشذصيا. -ال تطيخ الجوافع مخة واحجة

( .لخيخي وناس،2007،ص)35

 عسمية افتخاضية وليدت فخضية. عسمية عقمية عميا غيخ معخفية. عسمية إجخائية أي أنيا قابمة لمكياس والتجخيب بأساليب وأدوات مختمفة.61
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الفصل الثالث :
 عسمية فصخية متعمسة وشعػرية (واعية)._ تفدخ الدمػك وليدت ترفو.

_ عسمية مدتقمة لكغ يػجج تكامل بيشيا ،وبيغ باقي العسميات العقمية السعخفية وغيخ السعخفية ،وحاالت
وسسات الذخرية األخخى .

(دمحم محسػد بشي يػنذ، 2007،ص)24_23

 .6أسس ومبادئ إثارة الدافعية
 تمخز أسذ إقامة بيئة متسخكدة حػل التعمع . إشباع حاجات التالميح واستثارة دافعتييع الجاخمية. جعل السادة التعميسية مثيخة وشيقة. مداعجة الستعمع عمى تحجيج ىجفو والدعي لتحكيقو. إتاحة الفخصة أمام الستعمع كي يتحسل السدؤولية اتجاه األنذصة التعميسية السختارة. تدويج التمسيح بالتغحية الخاجعة. -تعجيل التفديخات السدببة لمشجاح والفذل لخفع مدتػى الجافعية .

( دمحم محسػد بشي يػنذ 2007،ص) 49

 .7وعائف الدافعية
 تؾليد الدمؾك  :فيي تشذيط وتحخيظ سمػك األفخاد مغ اجل إشباع حاجة أو استجابة لتحقيق ىجفمعيغ .فعشج حجوث االختالل أو عجم التػازن الجاخمي بدبب دافع يتصمب اإلشباع أو بدبب وجػد
ىجف يدعى األفخاد إلى تحكيقو ،يشذط الفخد ويقػم بأداء معيغ ،فيي بسثابة سمػك يدعى مغ وراءه
لمتخمز مغ حالة عجم التػازن أو تحقيق اليجف .و ىكحا نجج الجافعية تعسل عمى دفع األفخاد إلى
الكيام بدمػك معيغ مغ اجل االستجابة لسصالبيا.
-

تؾجيه الدمؾك  :أي تػجيو الدمػك نحػ السرجر الحي يذبع الحاجة

أو تحقيق اليجف ،بسعشى أن

الجوافع تعسل عمى تػجيو وتخكيد انتباه الفخد نحػ مػاقف معيشة وتذتيت انتباىو عغ مػاقف أخخى ،أي
أن الجوافع تسمي عمى الفخد أن يدتجيب لسػاقف معيشة،

وال يدتجيب لسػاقف أخخى ،كسا أن الجوافع

تسمي عمى الفخد شخيقة الترخف في مػاقف معيشة ،إذا أن اختيار الفخد لشذاط ما يتأثخ بالجوافع التي
تسيميا عميو ميػلو،اىتساماتو ،وحاجاتو.
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تحديد شد ة الدمؾك :تحجد الجافعية شجة الدمػك اعتسادا عمى مجى إلحاح الحاجة

أو الجافع إلى

اإلشباع ،أو مجى صعػبة أو سيػلة الػصػل إلى الباعث الحي يذبع الجافع  ،ولقج أضيخت نتائج
األبحاث والجراسات أن السدتػى الستػسط مغ الجافعية عادة ما يؤدي إلى سمػك أكثخ ايجابية وقػة
مقارنة بالسدتػيات الستجنية أو العالية مغ الجافعية ذلظ الن السدتػى السشخفس مغ الجافعية يؤدي في
العادة إلى السمل وعجم االىتسام ،كسا أ ن السدتػى السختفع عغ الحج السعقػل يؤدي إلى ارتفاع القمق
والتػتر.
 المحافغة عمى ديمؾمة واستمرارية الدمؾك :فالجافعية تعسل عمى مج الدمػك بالصاقة الالزمة حتى يتعإشباع الجافع أو تحقيق الغايات واألىجاف التي يدعى الفخد لتحكيقيا ،أي أنيا تجعل مغ الفخد مثاب اخ
حتى يرل إلى حالة التػازن الالزمة لبقائو واستس اخره.
 تذخيص االضظرابات الدمؾكية و الكفدية  :تدتخجم الجافعية في تذخيز العجيج مغ االضصخاباتالدمػكية والشفدية ،كسا تعسل عمى مداعجة القائسيغ عمى

الخبية الشاشئة في تفديخ سمػكيات
ت

الستعمسيغ وفيسيا مغ خالل معخفتيع لمجوافع األولية والثانػية .
 التؾقع :تؤثخ الجافعية في نػعية تػقعاتشا تبعا لألفعال التي نقػم بيا فيي تؤثخ عمى مدتػى الصسػحفي ضػء خبخات الشجاح والفذل .

(دمحم محسػد بشي يػنذ،2007،ص)53

يسكغ تسثيل وضائف الجافعية و فػائجىا في أنيا تعسل عمى :
 oتحخيظ وتشذيط الدمػك إلعادة التػازن الجاخمي وتحقيق األىجاف السخجػة .
 oتػجيو الدمػك نحػ وجية معيشة دون أخخى.
 oتحجيج شجة الدمػك انصالقا مغ مجى إلحاح الحاجة.
 oالسحافطة عمى استجامة الدمػك لصالسا بقيت الحاجة قائسة .
 oالتأثيخ في نػعية تػقعاتشا كسا ليا دور تذخيري لمعجيج مغ االضصخابا ت.

 .8الكغريات المفدرة لمدافعية
نط اخ ألىسية الجافعية اإلندان فقط عخفت اىتساما ال متشاىي مغ شخف عمساء الشفذ ىحا ابتجءا مغ
خسديشيات الساضي ومغ بيغ ىحه الشطخيات نحكخ ما يمي:

 .1.8الكغرية المعرفية:
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يخى أصحاب الشطخية السعخفية أمثال كارول دويػ إلى أن دافعية التالميح النجاز قائسة عمى مجى
اقتشاع التمسيح بسا يحققو عمى مدتػى انجاز األنذصة وكحا مجى بمػغ أىجافو مثل الحرػل عمى نتائج
مخضية ،وكحا إمكانيات الشجاح أو التفػق الجراسي .
ولحا فيحه الشطخية تجعل مغ الخضا عمى االنجاز واألىجاف الجراسية وإمكانيات الشجاح ىي مغ أىع
العػامل التي يداىع في استثارة دافعية االنجاز لجى التالميح ،وىي مغ العػامل التي قج تخفع مغ مدتػى
الجافعية أو تخفس مغ مدتػاىا.

(نادر فيسي الديػد واخخون،1999 ،ص)72

ومشو ندتخمز أن أصحاب ىحه الشطخية يفدخون الجافعية لإلنجاز لجى التالميح راجعة إلى عػامل
التفػق والشجاح خالل الفرل الجراسي أو الدشة الجراسية ،وكحلظ التشطيع والتخصيط لألىجاف وتحجيجىا
مدبقا والقجرة عمى تحكيقيا ىػ ما مدتػى الجافعية لإلنجاز لجى التالميح عالية ،باإلضافة إلى التحريل
السعخفي والقجرات والكفاءات العالية.

 .2.8نغرية سكيكر:
لقج فدخ الجافعية عمى أساس السشعكذ الذخشي انصالقا مغ التجارب التي قام بيا عمى الحيػان.
ويخى سكيشخ أبن األفخاد يػلجون صفحة بيزاء وتجارب الحياة واألحجاث التي تقع في محيط الفخد والتي
يدجميا الفخد في ذاكخاتو شيئا فذيئا وتتحػل إلى مثيخات تؤدي بو إلى الكيام بدمػكيات عمى نحػ معيغ.
ولحا فسغ مشطػر ىحه الشطخية دافعية التعمع واالنجاز لجى التمسيح تدتثار وتختفع بػاسصة السحفدات
السكافت عغ شخيق حثيع عمى مػاصمة الشجاح الحي يحخزه عمى مدتػى انجاز األنذصة التعميسة،
أ
و
ويكػن ىحا التحفيد بسشح نقاط جيجة ليع وىجايا تذجيعو.

(ناذر فيسي الديػد وأخخون،1999،ص)75_74

مغ خالل عخضشا لسا تقػم عميو ىحه الشطخية ندتشتج أن نطخية سكيشخ تفدخ الجافعية لإلنجاز عشج
الفخد إلى ما يكتدبو الفخد مغ أفعال ايجابية أو سمبية داخل السجتسع الحي يعير فيو ،وكحلظ مغ خالل
العقاب أو الثػاب الحي يحرل عميو عشج قيامو بدمػكات وأفعال جيجة مسا يحفده وتديج دافعيتو في عسل
أشياء أخخى.

 .3.8نغرية التحميل الكفدي:
تخجع في أصػليا إلى فرويد الحي تحجث عغ الالشعػر والكبت عشج تفديخه لمدمػك الدػي والغيخ
سػي ،حيث يخى أن معطع أنػاع الدمػك اإلنداني مجفػعة بحافديغ ىسا الجشذ والعجوان ،وىػ يؤكج عمى
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أىسية تفاعل ىاذيغ الحافديغ مع خبخات الصفػلة السبكخة وأثارىا في تحجيج العجيج مغ جػانب الدمػك
اإلنداني.
يتبيغ لشا مغ خالل نطخية التحميل الشفدي أنيا تسجنا بتفديخات لتصػر الدمػك اإلنداني

وآلياتو التي

تداعج السعمع عمى فيع السديج مغ الدمػك تالميحه وتسكشو مغ تحقيق تػاصل أكثخ فاعمية معيع مسا يؤدي
إلى تحقيق تعمع أفزل .

(نادر فيسي الديػد ،وآخخون، 1999،ص)77_72

ومغ ىحا يتبيغ أن لمسعمع دور في فيع تالميحه وتذخيز سمػكياتو

م وتخك ليع الفخصة لمتعبيخ

وإعصاء أرائيع ليتسكغ السعمع مغ التعخف عمى أفكارىع واتجاىاتو م وشسػحاتيع مغ أجل تذجيعيع وتحفيدىع
عمى التعمع والتفػق الجراسي.

ثانيا :الدافعية لإلنجاز
.1مفهؾم الدافعية لإلنجاز
ىشاك تعخيفات عجة نحكخ مشيا مايمي:
يعرفها مؾراي الجافعية لالنجاز" أنيا الخغبة أو ميل الفخد لمتغمب عمى العكبات ومسارسة القػى
والسكافحة أو السجاىجة ألداء السيام الرعبة بذكل جيج وبدخعة كمسا أمكغ ذلظ ".

(بخكات عبج المصيف دمحم

خميفة،2000،ص)88

عرفها أتتكدؾن " :بأنيا السيل نحػ تحقيق الشجاح السستاز والتفػق والسجاىجة في سبيل ىجف محجد".

(دمحم

الفتحي فخج الدليتشي، 2008،ص)170

في حيغ يخى فرنؾن أن " دافعية االنجاز تختبط بأىجاف محجدة وبذكل عام يتزسغ الدمػك السشجد
لمشذاط الدمػك الحي يتجو مباشخة نحػ االحتفاظ بسدتػيات معيشة مغ االمتياز والتفػق العقمي كسا يتزسغ
االنجاز مشافدة اآلخخيغ ".

(باىي مرصفى حديغ،شبمي أميشة إبخاليع،1998 ،ص)23

وأيزا يعخفيا ؾلدندؾن " :بأنيا تذيخ إلى الحاجة لجى الفخد لمتغمب عمى العكبات و الشزال مغ اجل
الديصخة عمى التحجيات الرعبة  ،وىي حدبو أيزا السيل إلى وضع مدتػيات مختفعة في األداء والدعي
نحػ تحكيقيا والعسل بسػاضبة شجيجة ومثابخة مدتسخة ".

65

(بخكات عبج المصيف دمحم خميفة،2000،ص)94

الدافعية لإلنجاز

الفصل الثالث :

كسا يعخفيا إبراهيؼ قذقؾش  " :تعتبخ الحاجة لالنجاز رغبة الفخد أو ميمو لمتغمب عمى العكبات ومسارس ة
القػة والكفاح مغ اجل أداء السيام الرعبة بأقل شكل متاح وبأقرى سخعة مسكشة ".

(بخكات عبج المصيف دمحم

خميفة،2000،ص)68_67

يعخفيا دمحم جاسؼ ألعبيدي  " :عمى أن دافعية االنجاز ىي مقجار الخغبة والشدوع عمى بحل جيج ألداء
الػجبات والسيسات الجراسية برػرة جيجة ".

(دمحم جاسع دمحم،2004،ص)303

ومغ ىحه السرصمحات نجج أن الجافعية لالنجاز ىي الخغبة في االنجاز الجيج وتحقيق الشجاح وىػ
ىجف ذاتي يشذط ويػجو الدمػك مغ اجل تحقيق ىجف معيغ وذالظ بالسػاضبة الذجيجة والسثابخة
السدتسخة.

 .2خرائص الدافعية لإلنجاز
يتسيد ذوي االنجاز العالي بخرائز تختمف تساما عغ ذوي االنجاز السشخفس وتتسثل ىحه
الخرائز فيسا يمي:
 يتسيد األشخاص ذو الجافعية لالنجاز العالية إلى العسل شػيال لحل السذكالت الرعبة ويفزمػنالعسل مع األشخاص السثابخيغ  ،كسا أن ذوي الجافعية السختفعة يحرمػن عمى أعمى درجات في السجرسة
ويدتحيػن لمفذل بصخيقة تختمف عغ األشخاص مشخفزي الجافعية لالنجاز حيث يديجىع الفذل إصخار
ومثابخة عمى الشجاح في حيغ يدتجيب مخفزػ االنجاز عغ السػقف ألنيع ال يثقػن في قجراتيع .

(القاضي

وفصيع،1998،ص)19_18

 -إن أصحاب ذات الجافع االنجاز العالي بدخعة في انجاز الػاجبات والسيام

(الرػمالي ميسػنة،1993،ص)75

 يسيل ذوي الجافع لالنجاز العالي إلى اختيار تمظ األعسال التي تػفخ ليع الذعػر بالتقجيخ مغ جخاءإتسام العسل بشجاح .
 فػر قيام ذوي دافع االنجاز العالي باختيار العسل وتحجيج أىجافو يربح ىحا العسل مديصخ عمىمذاعخ وحػاس وكيان ووججان الفخد بالقجر الحي ال يسكغ أن تخى فخد يتخك العسل في السشترف بل انو
ال يتخكو حتى يشتيي مشو تساما حتى ولػ أن ىشاك مذاكل مغ جخاء التشفيح فإنيا تربح مديصخة عمى
العسل ومذاكمو.

(أحسج ماىخ،1999،ص)146
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 -يػجيػن أىجافيع ليحققػا معجالت مختفعة .

 إنيع يتدسػن بالقجرة عمى التشافذ وتحسل السدؤولية ويتػقعػن نجاحيع الحي يتػقف عمى مجيػدىعالذخري.
_ ليع أىجاف واقعية ومشصكية وعقمية ويعسمػن برػرة ججية .
 يفزل الذخز ذو الجرج ة السختفعة مغ االنجاز تمظ األعسال التي تقجم لو فػ ار عائجا عغ نتائجأعسالو ودرجة تقجمو عغ شخيق الػصػل إلى اليجف الحي حجده لشفدو وىحا ما يسكغ أن ندسيو درجة
الشجاح.

(مججي احسج دمحم عبج هللا ، 2014،ص)33

 .3أهمية الدافعية لإلنجاز
 تػليج اىتسامات معيشة لجييع تجعميع يقبمػن عمى مسارسة نذاشات معخفية وعاشفية وحخكية خارجنصاق العسل السجرسي في الحجخة الرفية.

(الديات فتحي، 1999،ص ) 84

 تعتبخ مغ األىجاف التخبػية اليامة التي يشاسبيا أي نطام تخبػي . تعتبخ مغ احج العػامل السحجدة لقجرات الصالب عمى التحريل والسحفد لو . تجعل مغ بعس السثيخات معدزات تؤثخ في سمػكو وتحثو كحلظ عمى السثابخة والعسل بذكل نذيطوفعال.
 تخكد عمى أىسية دور السعخفة في تحخيظ وتػجيو الدمػك اإلنداني برفة عامة وفي التعمع واالنجازبرفة خاصة فتؤثخ الجوافع عمى عسميات اإلدراك واالنتباه والتخيل والتفكيخ فيي بجورىا تختبط بالتعمع
واالنجاز فتأثخ فيو وتتأثر بو.
 تجفع الصالب إلى السيل إلى عسل األشياء بدخعة وبقجر كبيخ مغ االستقاللية مع تحقيق مدتػى مختفعمغ التفػق عمى الحات والخقي بيا ،وكحلظ مشافدة اآلخخيغ بججارة وتحقيق الفػز
، 1992ص)193
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 .4العؾامل المؤثرة في الدافعية لإلنجاز

قامت العجيج مغ الجراسات في الدشػات األخيخة حػل بخامج تجخيبية تخبػية كان الغخض مشيا زيادة
أو تشسية دافع االنجاز لجى األفخاد في عجة مجاالت سػاء في مجال العسل أو مجاالت الجراسة ومغ أمثمة
ذلظ ما قام بو ماكميالند والذمؾلر وزمالئو حيث صسع ماكميالند بخامج يتزسغ أربعة محاور أساسية
تداىع في زيادة دافع االنجاز .

(رجاء احسج ابػعالم، 1986،ص)192

وىي كسا يمي:
 دراسة الذات :يجور ىحا السحػر حػل الكيام بسحاولة اكتداب السذارك دافعية االنجاز التي تتسثل فيمحاولة أحجاث تغيخ أو تعجيل عمى السدػييغ الفكخي والدمػكي لجى الفخد لحلظ فال بج مغ إتاحة
الفخصة لو في البخنامج لكي يتبرخ بالحقائق الخاصة بحياتو وبعسمو وبكيسو وأىجافو وكيف تتأثخ
بتشسية دافعية االنجاز مغ جػانبو االيجابية والدمبية وثسة مجاخالت في بخنامج التجريب تداعج عمى
تحقيق ىحا اليجف مشو مجى استجابة دافعية االنجاز السختفعة لسصالب الحياة اليػمية والسيشية ،وذلظ
بعخض خرائز ذوي دافعية االنجاز السختفعة في عالقتيا بالشجاح الػضيفي والحياتي برفة عامة
بحيث يجرك السذارك العالقة بيغ دافعية االنجاز ومصالب الحياة وإلى مجى تقابل تشسية دافعية
االنجاز لجيو لستصمبات حياتو وواقعو عمى نحػ واضح أن عسمو وحياتو تتصمب ىحه التشسية كسا أن
،

ىشاك وسائل تدتخجم لتعيغ عمى التعخف السذارك عمى نفدو مغ خالل األلعاب التي يذارك فييا
وتتيح السشافدة التي تعقب ذلظ الفخصة لمسذارك لكي يجرك االتفاق أو االختالف بيغ شبكة
االرتباشات األساسية في الذخرية وىػ مفيػم الحات وبيغ شبكة االرتباشات وىي دافعية االنجا

ز.

(رجاء احسج ابػعالم، 1986،ص )193

 تحديد الهدف  :يجور ىحا السحػر حػل الستغيخات الخاصة ببشاء البخامج التي تداعج عمى رفع فعاليتووكفاءتو وتجيب تمظ الستغيخات عمى تداؤالت عجة مشيا :
لسحا يبقى ىؤالء السذاركيغ ىحا البخنامج ؟ وما يتػقعػن مشو ؟.
فالسجخل الحالي يعج بسثابة التجريب عمى الذبكة االنجازية في حياة السذاركيغ واىتساميع بالحزػر
لمبخامج وىي تبجأ بالجعاية لو والتعخيف بو وذك اليجف مشو ،ولشجاح ىحا البخنامج البج مغ اختيار السكان
الحي تعقج فيو الجمدات بحيث يكػن خارج السجرسة تتػفخ فيو الخاحة واليجوء ،مسا يعصي السذاركيغ
شعػ ار بأنيع مػضع االىتسام وكحلظ تعخيف السذاركيغ باألفخاد التي سبق وقجم ليع البخنامج ومجى ما
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حققػه مغ تغيخ  ،ويتع وضع الخصط السشجدة فخديا ثع تتشاقر في مجسػعة تتكػن مغ  4إلى  5أفخاد مغ
اجل الػصػل إلى خصة كاممة.

(رجاء احسج ابػعالم، 1986،ص )194

 التدعيؼ والمداندة :يخى ماكميالند أن التفاعل بيغ األفخاد لو دور حاسع في بشاء أي مػقف ييجف إلىتعجيل الدمػك ،حيث يػضح أن الخبخة االنفعالية ال تشفرل عغ الخبخة السعخفية وخاصة وان الجافع
يغخف بأنو الريغة االنفعالية لمذبكة السختبصة بو ومغ ىشا يؤكج ماكميالنج عمى أن التفاعل الستبادل
بيغ السذاركيغ أنفديع وبيغ السجرب يعج أم اخ ال يسكغ إغفال أثخه في التجريب وقج أشار أيزا إلى أن
اليجف ىػ إحجاث تغيخ يتصمب بالصبع أن يتحمى الفخد عسا اعتاده مغ أساليب قائسة مغ التفكيخ
والدمػك الن ذلظ يثيخ لجيو قمقا معػقا يعصل التغيخ .

( حديغ أبػ رياش وآخخون،2006،ص)199_195

باإلضافة إلى البخامج التي وضعيا ماكميالنج مغ اجل تشسية دافعية االنجاز بحيث لخريا في ست
خصػات وىي:
_ تخكيد االنتباه عمى ما يحجث في محيط الذخز في السكان والدمان .
_ تقجيع أفكار وأعسال ومذاعخ ججيجة تتسيد بالكثخة وتكامل الخبخة.
_ مداعجة الفخد عمى أن يدتفيج مغ خبختو وذلظ بسحاولة إدراك مزسػن خبخاتو.
_ الخبط بيغ خبخة الذخز وقيسو وأىجافو وسمػكو وعالقتو مع اآلخخيغ.
_ السداعجة عمى استقخار الفكخة الججيجة عغ شخيق مسارسة مذاعخ وأحاسيذ وأعسال تخبط بيحه
الفكخة.

(رجاء احسج أبػ عالم،1986،ص)214_213

.5أنؾاع الدافعية لإلنجاز
ميد فيخولف وتذالد سسيث بيغ أساسيان مغ الجافعية لإلنجاز ىسا:
 .1.5دافعية االنجاز الذاتية:
ويقرج بيا السعايخ التي تشبع مغ داخل الفخد و ذلظ باالعتساد عمى خبخاتو الدابقة حيث يجج لحة
في االنجاز والػصػل إلى اليجف ،فيخسع لشفدو مغ خالل ذلظ أىجافا ججيجة بإمكانو بمػغيا
 .2.5دافعية االنجاز االجتماعية:
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ويقرج بجافعية االنجاز االجتساعية عمى أنيا تخزع لسعاييخ ومقاييذ السجتسع ويبجأ بالتكػيغ
في سغ السجرسة االبتجائية حيث يشجمج الجافع الحاتي واالجتساعي ليتذكل دافع متكامل يشسػ مع تقجم
الدغ ،وكحا اإلحداس بالثقة بالشفذ واالستفادة مغ الخبخات الشاجحة

ألقخان ( .نعيسة الذساع، 1977،ص)163

ويسكغ أن يعسل ىحيغ الشػعيغ في نفذ السػقف ،ولكغ قػاتيسا تختمف وفقا ألييسا أكثخ سيادة في
السػقف فإذا كانت دافعية االنجاز الحاتية ليا وزن اكبخ وسيصخة في السػاقف فإنيا غالبا ما تتبعيا دافعية
االنجاز االجتساعي والعكذ صحيح.

(بخكات عبج اللشيف دمحم خميفة،2000،ص)95

 .6مكؾنات الدافعية لإلنجاز
يخى أوزبل أن ىشاك ثالث مكػنات عمى األقل لمجافعية لإلنجاز وىي:
 -الحافز المعرفي :الحي يذيخ إلى محاولة الفخد إشباع حاجتو الن يعخف ويفيع،

حيث إن السعخفة

الججيجة تعيغ األفخاد عمى أداء مياميع بكفاءة اكبر ،فان ذلظ يعج مكافأة لو.
 تؾجيه الذات :ويسثمو رغبة الفخد في السديج مغ الدسعة والريت والسكانة التي يحخزىا عغ شخيق أدائواألكاديسي السعتخف بيا بسا يؤدي إلى شعػره بكفايتو واحتخامو
ة
السسيد والسمتدم في الػقت نفدو بالتقاليج
لحاتو.
 دافع االنتماء :بسعشاه الػاسع الحي يتجمى في الخغبة في الحرػل عمى تقبل اآلخخيغ ويتحقق إشباعومغ ىحا التقبل ،بسعشى أن الفخد يدتخجم نجاحو األكاد يمي بػصفو أداة لمحرػل عمى االعتخاف
والتقجيخ مغ جانب أولئظ الحيغ يعتسج عمييع في تأكيج ثقتو بشفدو ويقػم الػالجان بجور فعال بػصفيسا
مرج ار أوليا لتحقيق إشباع حاجات االنتساء ىحه لجى

أشفاليع ،ثع يأتي بعج ذلظ في الغالب دور

السعمع باعتباره مرج ار أخخ إلشباع الجافع لالنتساء.
ولقج ذىب عبد المجيد إلى أن دافع االنجاز يسكغ اعتباره دالة لدبعة عػامل متعامجة ىي :
 التصمع للشجاح والتفػق عغ شخيق بحل الجيج والسثابخة . االنجاز عغ شخيق االستقالل عغ اآلخخيغ في مقابل العسل مع اآلخخيغ بشذاط. القجرة عمى انجاز األعسال الرعبة بالتحكع فييا والديصخة عمى اآلخخيغ. االنتساء إلى الجساعة والعسل مغ اجميا . تشطيع األعسال وتختيبيا بيجف انجازىا بجقة وإتقان.70
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 مخاعاة التقاليج والسعايخ االجتساعية السخغػبة أو مدايخة الجساعة و الدعي لبمػغ مكانة مخمػقة بيغاآلخخيغ.
أما عبد القادر :فقج قام بتحجيج دافع االنجاز مغ خالل ثالثة مكػنات تسثل :
 الصسػح العام. الشجاح بالسثابخة عمى بحل الجيج . التحسل مغ اجل الػصػل إلى اليجف.أما جاكدؾن ،احمد ،ووهبي :فقج ذىبػا إلى أن دافع االنجاز يسكغ اعتباره ناتجا لدتة عػامل أولية يطيخ
مغ خالليا ىحا التكػيغ الكمي ،وىحه العػامل ىي السكانة بيغ

األفخاد ،السكانة بيغ الخبخاء ،التسمظ،

االستقاللية ،التشافدية ،االىتسام حيث يفتخض أن كل بعج أو مكػن يغصي مشصقة سمػكية مختمفة عغ
األخخى وىحه األبعاد ىي:
 -البعد الذخري :ويتسثل ىحا البعج في محاولة الفخد تحقيق ذاتو السثالية مغ خالل االنجاز و

إن

دافعيتو في ذلظ ذاتية االنجاز مغ اجل االنجاز  ،حيث يخى الفخد أن االنجاز متعة في حج ذاتو ،وىػ
ييجف بحلظ إلى االنجاز الخالز الحي يخزع لمسقاييس و السعايير الحاتية الذخرية ،ويتسيد الفخد
مغ أصحاب ىحا السدتػى العالي في ىحا البعج بارتفاع مدتػى كل مغ الصسػح والتحسل والسثابخة وىحه
أىع صفاتو الذخرية.
 -البعد االجتماعي :

ويقرج بو االىتسام بالتفػق في ال م نافدة عمى جسيع السذاركيغ في السجاالت

السختمفة ،كسا يتزسغ ىحا البعج أيزا السيل إلى التعاون مع اآلخخيغ مغ أجل تحقيق ىجف كبيخ
بعيج السشال.
 بعد المدتؾى العالي في االنجاز  :و يقرج بيحا البعج أن صاحب السدتػى العال في االنجاز ييجفإلى السدتػى الجيج والسستاز في كل ما يقػم بو مغ عسل.
مغ خالل كل ما تقجم مغ تحجيج الباحثيغ لسكػنات الجافع لالنجاز نجج أن كل ىحه السكػنات قج
استػعب معطسيا في ذلظ إلى التقديع الحي قجمو اوزبل فقج أشار إلى أن الجافع لالنجاز يتزسغ ثالثة
أبعاد تذكمو وتحجد سمػك الفخد بشاء عمييا ،وىحه األبعاد أو السكػنات ىي الحافد السعخفي ،تػجيو الحات،
دافع االنتساء.

(مججي احسج دمحم عبج هللا،2014،ص)36_34
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 .7مقاييس الدافعية لإلنجاز

المقاييس اإلسقاطية :عبارة عغ اختبارات نجعل فييا السفحػص يدقط ذاتو أو مذاعخه مغ خالل التعبيخ
عغ مػضػع ما (صػرة ،بقعة حبخ ،أو غيخه ا )....فشتعخف مغ خالل ذلظ التعبيخ عمى سسات الشخرية
ودوافعو.
قام ماكميالند وزمالئو بإعجاد اختبار لكياس الجافع لالنجاز مكػن مغ أربع صػر ثع اشتقاق بعزيا
مغ اختبار الحي أعجه "مؾراي" عام  1938أما البعس األخخ صسسو " ماكميالند" الجافع لالنجاز وفي ىج
االختبار يتع عخض كل صػرة مغ الرػر عمى الذاشة لسجة عذخيغ ثانية أمام السبحػث ثع يصمب مشو
كتابة قرة تعصى أربعة أسئمة بالشدبة لكل صػرة مشيا وىحه األسئمة ىي :
 ما الحي أدى إلى السشطخ السرػر ؟ ماذا يحجث ؟ ما الحي يفكخ فيو األشخاص ؟ ما الحي يحتسل أن يحجث ؟ثع يقػم السبحػث باإلجابة عغ األسئمة ويدتكسل عشاصخ القرة الػاحجة في مجه أربع دقائق
واالختبار ككل في حالة استخجام الرػر

األربعة حػالي عذخيغ دقيقة

.

(بخكات خميفة عبج المصيف

دمحم، 2000،ص)97

ىجا االختبار يكذف عغ دوافع الفخد ،ونسط الشخرية مغ خالل إعصاء فخصة لمفخد إلسقاط ما لجيو
مغ حاجات ورغبات كامشة .
وعمى الخغع مغ ضعف صجق وثبات اختبار وتفيع السػضػع إال انو شاع استخجاميا في العجيج مغ
الجراسات التي تشاولت الجافعية لالنجاز.
المقاييس المؾضؾعية :أعج بعس الباحثػن بعس السقاييذ السػضػعية ،الجافع لالنجاز لجى األشفال
مثل مكياس " وايتر"  1970وأخخ صسع لمكبار مثل مكياس "مهربال"  1968عغ السيل لالنجاز ومكياس
" ليؽ"  1969الحي شػره "راي " يتكػن مغ أربعة عذخ سؤال يجاب عشيا
متأكج).

( الصػيل عدة عبج العطيع، 2001،ص) 96
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ومكياس "هرمانز " صسع ىجا االختبار بعج حرخ جسيع السطاىخ الستعمقة بسفيػم الجافعية تتكػن مغ 29
متعجدة االختبار.
استخجمت هذه السقاييذ في العجيج مغ الجراسات األجشبية وقام " عبد العزيز مؾسى " و " صالح
الديؽ أبؾ ناهية " بتكيف األخبار عغ البيئة العخبية فتحرل عمى معامل ثبات وصجق عالييغ.

 .8الكغريات المفدرة لمدافعية لإلنجاز
 .1.8نغرية اإلستثارة الؾجدانية:
تقػم ىجه الشطخية عمى أساس افتخاض أن أشكال الدمػك التي يتجو الكائغ الحي إلى الكيام بيا ىي
التي تحقق لو اإلشباع أو تسثل مرجر الدخور بالشدبة لو  ،بيشسا أشكال الدمػك التي يتجشبيا ىي التي
تدعجو أو تسثل مرجر الزيق بالشدبة لو ،ومغ ىشا يعج االنفعال محجدا ميسا لمدمػك السجفػع أو عمى
األقل مراحبا أساسيا لو.
يعخف ماكميالند :الجافع في إشار نطخيات االستثارة الػججانية بأنو "حالة انفعالية قػية تتسيد بػجػد
استجابة ىجف متػقعة ،وتقػم عمى أساس إرتباط بعس الياديات الدابقة بالدخور أو الزيق.

(غباري ثائخ

احسج 2008،،ص)69

فن تػقع الدخور أو الزيق الحي يقػم عمى أساس ما حجث في الساضي ىػ السدؤول عغ
ولوذا إ
حجوث الدمػك السجفػع .أي أن ه ذه الشطخية تفتخض أن الجافع ما ىػ إال رابصو انفعالية قػية تقػم عمى
مجى تػقعشا الستجابتشا عشج التعامل مع أىجاف معيشة،

وذلظ عمى أساس خبخاتشا الدابقة ،فإما أن نتػقع

بغاء عمى خبخاتشا الدابقة وإما في التعامل مع اليجف ما يحقق الدخور لشا ،فيتػلج لشا سمػك االقتخاب ،أو
نتػقع شعػ ار بالزيق واأللع فيتػلج لجيشا سمػك التجشب ،ومغ تع يسثل السيل إلى االقتخاب أو التجشب دوافع
مكتدبة تقػم عمى أساس خبخاتشا الدابقة إزاء التعامل مع مشبيات الحياة .

(غباري ثائخ احسج، 2008،ص)69

ومؽ بيؽ نتائج نغرية ماكميالند ما يمي:
 وجػد فخوق فخدية فيسا يحققو االنجاز مغ خبخات مخضية بالشدبة ليع .-

يترف األفخاد دوي الحاجة السختفعة لالنجاز بالعسل بجرجة كبيخة مقارنة مع األفخاد دوي الحاجة
السشخفزة لالنجاز في السػافق التالية:
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مػاقف السخاشخة الستػسصة :حيث تقل مذاعخ االنجاز في حالة السخاشخة الزعيفة وقج ال

يتحقق االنجاز في حالة السخاشخة الكبيخة .
)2

السػاقف التي يسكغ مغ التغحية الخاجعة أن تتػفخ فييا السعخفة بالشتائج أو العائج مغ األداء حيث

أن بارتفاع الجافع لالنجاز تطيخ لجى الفخد الخغبة في إمكانياتو وقجراتو عمى االنجاز .
 )3السػاقف التي يتحسل فييا الفخد السدؤولية عغ أداءه :حيث أن الفخد ذو الحاجة العالية لالنجاز يخغب
في تأكيج مدؤوليتو عغ العسل الحي يقػم بو .

(دمحم الشػبي دمحم عمي)2010 ،

 .2.8نغرية أتتكدؾن:
تعتبخ نطخية أتكشدػن

مغ الشطخيات التي ارتكدت عمى التجخبة في تشاوليا العمسي،

كسا أنيا

أسدت في ضػء كل مغ نطخية الذخرية وعمع الشفذ التجخيبي .ولقج اتبع أتكشدػن تػجييات كل مغ
تػلسان وكػرت ليفيغ  ،حيث افتخض دور الرخاع بيغ الحاجة لالنجاز والخػف مغ الفذل.

(قذقػش

إبخاليع،مشرػر شمعت، 1979،ص)

حدب أتكشدػن فان دافعية لالنجاز ىي ذلظ السخكب الثالثي مغ قػة الجافع وىػ استعجاد الفخد
لمػصل إلى الشجاح  ،مجى احتسالية نجاحو وىي تعبخ عغ مجى تػقع الفخد ،وأخي اخ الباعث وال ذي يسثل
قيسة الشجاح ذاتو.

(باىي مرصفى حديغ ،شمبي أمشة إبخاليع،1998،ص)32

ولقج قام أتكشدػن بإيزاح العػامل السحجدة لجافعية لالنجاز وىي تتحجد مغ خالل أربعة عػامل
عامالن يتعمقان بخرائز الفخد وىسا دوافع الشجاح ودوافع تجشب الفذل

 ،أما دوافع الشجاح فيي تمظ

الجوافع التي تػجو سمػك الفخد لتػضيف إمكانيتو لمتعامل مع البيئة بكفاءة وايجابية لتحقيق الشجاح والتي
تبجو في السغامخة  ،مػاجية الرعاب ،تشػع اىتسامات الفخد ،الثقة بالشفذ والذعػر بالسقجرة عمى التشافذ
واالستقالل ،بيشسا دوافع تجشب الفذل فيي تمظ الجوافع التي تدتثيخ قمق الفخد حػل نتائج إقجامو عمى
معالجو األنذط ة السختمفة والتي تبجو في الخػف مغ الفذل ضعف ثقة الفخد بقجراتو ومعمػماتو،

القمق

السختبط بالعسل والشذاط ،القمق السختبط بالسدتقبل ،وىسا مغ سسات الذخرية الثابتة ثباتا ندبيا ،ومغ تع
يعتبخان محجدات فخدية أو شخرية لجافعية االنجاز أما العامالن اآلخخيغ فيتعمقان بخرائز السيسة
وىسا صعػبة وسيػلة السيسة  ،المحان يعتبخان محجدات بيئية أو مػقفية لجافعية االنجاز والجي تتبايغ مغ
مػقف ألخخ.
يخى أتكشدػن أنو إذا كان دافع الشجاح اكبخ مغ دافع تجشب الفذل ف إ ن األداء يرل إلى ذروتو ،
وفي هذه الحالة نجج أن ذوي الجافعية العالية لالنجاز يبتعجون عغ السيام السزسػنة ويفزمػن األعسال
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الستػسصة الرعػبة ،وبالعكذ عشجما يكػن دافع بمػغ الشجاح اقل مغ دافع تجشب الفذل فيكػن السػقف
عغ الشكيس حيث نجج أن األفخاد ذوي دافعية لالنجاز السشخفزة يبتعجون عغ األعسال الستػسصة
الرعػبة ويختارون السيام الديمة ججا أو الرعبة ججا ،ولو
وتقميز دوافع تجشب الفذل لمحرػل عمى دافع انجاز .

ذا يجب االىتسام بجوافع الشجاح وتشسيتيا

(غباري ثائخ احسج،2008،ص)23

.3.8نغرية العزو:
تعج نطخية العزو مغ أكثخ الشطخيات السعخفية التي عالجت مػضػع الجافعية نحػ تحقيق الشجاح
وتجشب الفذل  ،فيي تيتع بفيع كيف يفدخ األفخاد أسباب نجاحيع أو فذميع في السجاالت الحياتية السختمفة
األكاديمية مشيا أو الغيخ األكاديمية ،فالعدو عسمية معخفية يمجأ إلييا األفخاد لتفديخ أسباب سمػكياتيع
وسمػكيات اآلخخيغ مغ خالل البحث عغ مرادر الشجاح أو الفذل التي تكسغ وراء ه

ذه الدمػكيات.

(مخوان ابػ حػيج ،أبػ مغمي سسيخ)2004،

يعج عالع الشفذ برنارد ويكر مغ األوائل الجيغ استخجمػا هذه الشطخية لخبصيا بالعسمية التخبػية،
والسيسا بالتعمع والتحريل السجرسي ،ويخى

ويكر أن لجى الصالب ندعة لعدوا سباب نجاحيع أو فذميع

األكاديمي إلى مجسػعة مغ العػامل تتسثل في القجرة ،والجيج ،السعخفة ،الحع ،السداج ،واالىتسامات ،كسا
يرشف وايكر هذه العػامل ضسغ ثالث مجسػعات وىي:
المجمؾعة األولى  :تتعمق بسرجر الزبط لجى

األفخاد ،فقج يكػن داخمي ( السػلبة  ،القجرة ،االستعجاد

السعخفي )...وقج يكػن خارجي ( صعػبة الشذاط  ،الحع  ،تحيد السعمع وغيخىا .) ...
فالصالب مثال يعدو نجاحو وتفػقو إلى عػامل داخمية عشجما يخى أن نجاحو يػم االمتحان كان بسجيػده،
بيشسا يعدو خارجيا في تفديخه لشجاحو إلى تداىل السعمع أو سيػلة األسئمة .
المجمؾعة الثانية  :تتعمق بالعػامل الثابتة والغيخ ثابتة فقجرة التمسيح مثال تعتبخ ثابتة ندبيا عبخ الدمغ
بيشسا السجيػد والحع أو الحالة السداجية يسكغ أن تتغيخ في أي لحطة

،

 ،وتختبط ىجه السجسػعة بتػقعات

الفخد بالشجاح أو الفذل في السدتقبل ،فإذا اعتقج أن سبب نجاحو أو فذمو يعدي مغ عػامل ثابتة ،فانو
يتػقع تغيخ مثل هذهالغدوات في السدتقبل.
المجمؾعة الثالثة  :تتعمق بالعػامل القابمة لمزبط والديصخة وتمظ الغيخ قابمة لمزبط والديصخة ،فسثال نحغ
ندتصيع أن نتحكع في مقجار الجيج السيػل بيشسا مغ السفتخض أنشا ال نتحكع في حطػضشا أو في صعػبة
إذا ع اد الصالب نجاحو إلى عػامل قابمة لمزبط فإنو يذعخ بالفخ ر ،ويتػقع الشجاح في السدتقبل
السيسة ،ف
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أما إذا ع اد الصالب نجاحو إلى عػامل غيخ قابمة لمزبط والديصخة فإ نو يذعخ بالعخفان والجسيل ويأمل أن
يرادفو مثل هذا الحع بالسدتقبل .

(الدغمػل عساد عبج الخحيع )2010،

تعج هذه األبعاد الثالثة ذات أىسية كبيخة في فيع أنساط األسباب التي يدتخجميا الستعمع لتفديخ
سمػك االنجاز مغ جية ولتػضيح أسباب نجاحو أو فذمو مغ جية أخخى.
مغ خالل ما سبق عخضو لسختمف الشطخيات السفدخة لمجافعية لالنجاز ندتخمز أن

ماكميالند في

نطخيتو الستعمقة باالستثارة الػججانية يفدخ الدمػك اإلنجازي انصالقا مغ أسذ انفعالية ،فيػ يعتبخ االنفعال
محجدا ميسا لمدمػك السجفػع ،فشحغ حدب هذه الشطخية نقػم بدمػك معيغ أو نشرخف عشو انصالقا مغ
تػقعشا لمدخور أو الزيق السختبط أساسا بخبخاتشا الدابقة،

أما أتتكدؾن فيػ يؤكج عمى أسذ معخفية

انفعالية في تفديخه لمدمػك السختبط باالنجا ز ،فحدب هذه الشطخةي كان دافع الشجاح اكبخ مغ دافع تجشب
فن دافعية الفخد لالنجاز تكػن مختفعة عمى عكذ ما إذا كان الجافع لتجشب الفذل اكبخ مغ دافع
لمفذل إ
لمشجاح ،أما ويكر فيػ يؤكج عمى أسذ معخفية يعتقج بيا األفخاد في تفديخىع ألسباب نجاحيع أو فذميع
وىي ما تعخف عشجه بالعدوات التي صشفيا ضسغ ثالث مجسػعات وىي مرجر الزبط ،العػامل الثابتة
والعػامل القابمة لمزبط والديصخة والغيخ قابمة .

 .9مدتؾيات الدافعية لإلنجاز
يقدع الصمبة في انجازىع إلى مدتػيات ثالثة لكل مدتػى مشيع خرائرو ومسيداتو التي يختز
بىا وىي كاآلتي:
 )1المتفؾقؾن :يحسمػن السدؤولية بذكل عال مشتجػن ومخصصػن إل نجازىع يحطػن بالخضا والقبػل مغ قبل
يفزون بانجازىع .
الكبار يشتابيع القمق والتػتخ أحيانا مغ الجاخل يترفػن بالربخ و
 )2المعتدليؽ :يحسمػن فكخة ذاتية ايجابية يسكغ إثارتيع لمعسل و تحفيدىع عميو  ،عشجىع عقػل جادة يتحسمػن
السدؤولية ،أصحاب سمصة ونفػذ ليع مخكد الكيادة بالجامعة ،مشطسػن في عسميع وحياتيع يخصصػن
لمسدتقبل وييتسػن بسا يجور حػليع.
 )3متدنييؽ :متداىميغ يقفػن مػقف السجافع ويشقادون لغيخىع يثػرون في وجو غيخىع سخيعػ التغيخ عجوانيين
سمدػن وغخيبػ األشػار يبجو عمييع الزجخ ييتسػن بسا حػليع
يكتبػن عػاشفيع الحدن والتذاؤم وكثيخو الذظ .

أكثخ مسا ييتسػن بذؤونيع الخاصة،

(قصامي يػسف ،وعجس عبج الخحسان،2002،ص)36_35
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نفيع مسا سبق أن الستفػقيغ في االنجاز يترفػن بالجج واالجتياد والتخكيد في كل الشذاشات
ويشعكذ عمى تحريميع ويدعػن إلى تحقيق إنجازاتيع  ،أما الستػسصػن يغمب عمييع التػازن واالعتجال
وعجم السيل إلى التصخق والغالة يحدػن أنيع مديصخون ولكغ ليذ بجرجة كبيخة يذعخون ب أن كل شيء
يجب أن يكػن في محمو ،أما السشخفزيغ كحلظ يؤدي فذميع إلى خفس مثابختيع مسا يجعميع يجركػن
السيام يقػمػن بيا برعػبة مسا يػلج لجييع القمق.
ومغ خالل تػضيح كل مدتػى بسا يتسيد بو ندتخمز أن الجافعية لإلنجاز مختفع وعالي عشج
األفخاد ذو السدتػى السعتجل ألنيع أفخاد يتسيدون بخرائز ذاتية في قػة اإلرادة والقابمية لمتعمع وكحلظ
عامل الثقة بالشفذ لجييع كسا أنيع ال يفذمػن عشج رسػبيع أو خدارتيع بل يحاولػن عجة مخات عمى عكذ
الستفػقػن الحيغ يذعخون بالتػتخ والقمق وتشخفس دافعية الإلنجاز لجييع مغ أول رسػب أو عجو الػصػل
إلى السخاتب األولى والتفػق.
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خالصة الفرل:

ندتخمز مسا سبق أن الجافعية لإلنجاز تعتبخ احج الجػانب السيسة في مشطػمة الجوافع اإلندانية
لحلظ اىتع بجراستيا الباحثػن في مختمف السجاالت نط اخ ألىسيتيا ليذ فقط في الجانب الشفدي وكحا أيزا
في الجانب التخبػي التعميسي وخاصة عشج الستعمع ،ذلظ ألن الجافعية لإلنجاز ليا دور كبيخ في نفدية
الستعمع فيي التي تجفعو إلى اإلنجاز واالبتكار وحب التعمع واإلشالع وفقا لسا تػفخه السؤسدة التخبػية مغ
اىتسام بقجرات وميػل ورغبات الصمبة ،وكحلظ دور السعمع في إثارة الجافعية لإلنجاز عشج شالبو وتحفيدىع
لمتعمع ،باإلضافة إلى أن لمجافعية لإلنجاز تشسي روح السدؤولية في أداء األعسال ،والعسل بسشافدة ايجابية
نحػ التفػق والتسيد خالل مديختيع الجراسية.
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الصعوبات والعراقيل
الصعوبات والعراقيل:
في إطار البحث وخالل إعدادنا ىذه المذكرة واجينا العديد من الصعهبات والعراقيل منيا:
 .1استحالة النزول إلى الميدان و جعل الدراسة ميدانية بأسمهب منيجي إحصائي بسبب جائحة
كهرونا التي عاشتيا دول العالم والجزائر.
 .2صعهبة الحصهل عمى المراجع والكتب بسبب غمق المكتبات والجامعة ذلك لمظروف الصحية
التي مرت عمى البالد والعالم.
 .3نقص المراجع في ىذا المهضهع والدراسات السابقة وعدم االىتمام بو وتطبيقو في األنظمة
والمناىج التربهية.
 .4بعد المسافة بيننا نحن الطمبة وتعذرنا عمى اعداد ىذه المذكرة والتهاصل المباشر بيننا في الجامعة
بسبب الظروف الصحية وانتشار الفيروس في الجزائر والعالم.
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خاتمة
خاتمة:
بعج تطخقشا إلى مهضهع التقهيم التخبهي برفة عامة والتقهيم التكهيشي برفة خاصة وعالقتو
بالجافعية لإلنجاز لجى التالميح في الطهر الستهسط ،ندتطيع القهل بأن ىحا الشهع من التقهيم التخبهي
والعسمية التقهيسية ككل لو فهائج عجيجة وأىسية كبيخة ألن التقهيم التكهيشي يداعج السعمم عمى تذخيص
الرعهبات وتحجيج السبادئ واألسس الهاجب اتخاذىا والعسل بيا خالل العسمية التخبهية ،حيث أن عشرخ
التقهيم التكهيشي يتجاخل مع عسمية التعميم والتعمم بذكل ثشائي من أجل إتقان التعمم ورفع مدتهى مخخجات
العسمية التعميسية .ومن خالل دراستشا ىحه والجراسات الدابقة حهل ىحا السهضهع تبين لشا أن الهقت الحالي
أصبحت األنظار مهجية أكثخ من أي وقت مزى نحه التقهيم التكهيشي بذكل كبيخ نظ اخ لجوره الفعال
وخاصة تأثيخه االيجابي عمى الستعمسين في رفع مدتهى دافعية اإلنجاز وبالتالي القجرة عمى التعمم واكتداب
السعارف باستعجاد قهي ومشافدة فاعمة وايجابية بين الستعمسين نفديم ،حيث تعتبخ الجافعية لإلنجاز عامل
أساسي داخل السؤسدة التخبهية إذ أثبتت العجيج من الجراسات الدابقة تأثيخ السدتهى العالي لمجافعية
لإلنجاز عمى أداء الستعمم وبالتالي تشعكس عمى الشتائج التحريمية لمستعمم والتفهق ،وكحلك التحقيق
والهصهل إلى األىجاف السحجدة في بجاية الدشة الجراسية.
وفي مجسل ما قجمشاه من معارف نظخية ودراسات سابقة مشيا العخبية واألجشبية يتبين لشا أن
لمتقهيم التكهيشي عالقة قهية ودور كبيخ في زيادة الجافعية لإلنجاز لجى تالميح الطهر الستهسط.
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