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ما لقد شهد القرن الحالي تطورات متسارعة وتحدیات غیر مسبوقة في أنظمة التعلیم التربویة، وهو 

معها، كما أنها هذه التحدیات تلقى عبئا كبرا على عاتق األنظمة  لالنسجامحتم علینا مجاراتها ومواكبتها 

الموجودة في المجتمع، لعل أكثر هذه األنظمة تأثرا بها النظام التربوي ألنه المعنى بالدرجة األولى بإعداد 

  .أفراد قادرین على مواجهة هذه التحدیات والتعایش مع التغیرات المتسارعة

نظمة التربویة نظرا ألهمیة التعلیم في العملیة التعلیمیة والتربیة وما یحدثه باأل االهتمامومن هنا بدأ 

التعلیمیة  االحتیاجاتمن تغییر في سلوك المتعلمین عن إكسابه لمعارف ومهارات التي تهدف إلى تلبیة 

  .ضمن الشروط واألهداف التي یحددها التعلیم بصفة عامة

اج فبواسطته یمكن الحكم على مدى صالحیة األهداف ویعد التقویم التربوي أهم محتویات المنه

التربویة وكذا المقررات الدراسیة كعملیة لتقریر كفایة وجودة برنامج أو المنتوج التعلیمي في میدان التربوي 

التي تعد من أهم المراحل في السلم التعلیمي كونها  االبتدائیةضمن مختلف أطوار التعلیم وخاصة المرحلة 

  .ساسیة التي یكتسب من خاللها التلمیذ سلوكات ومهارات أساسیةالقاعدة األ

دافعیة المتعلم التوجیه سلوكیاته ونشاطه نحو األهداف  استثارةوال یمكن تحقیق ذلك إال من خالل 

  .المنشودة لعملیة التعلم

یق هذه لذلك تعد الدافعیة للتعلم ضرورة ملحة في عملیة التقویم التربوي الذي یسعى بدوره إلى تحق

  .األهداف

ومن ضمن ما جاءت به هذه الدراسة الحالیة إلى إبراز العالقة التي تربط كل من التقویم التربوي 

: من وجهة نظر المعلمین وقد تضمنت هذه الدراسة جانبین االبتدائیةوالدافعیة للتعلم لدى تالمیذ المرحلة 

  :جانب نظري وآخر تطبیقي كاآلتي

ویمثل " اإلطار العام للدراسة: " تحت عنوان: األولالفصل : ث فصولیتضمن الجانب النظري ثال

الدراسة وأهدافها،  أهمیةاإلطار المفاهیمي للدراسة حیث تم من خالله تحدید إشكالیة الدراسة وفرضیاتها 

  .وتحدید مفاهیم الدراسة، وأخیرا الدراسات السابقة والتعقیب علیها

حیث تطرقنا فیه إلى مفهوم التقویم التربوي  ،»قویم التربويالت«:ولقد جاء بعنوان :الفصل الثاني

  .أهمیته، أنواعهن الخطوات الرئیسیة طرق واألسالیب باإلضافة إلى وظائفه ومجاالته ه،وخصائص
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وتناولنا : ، وینقسم بدوره إلى جزئین الجزء األول»الدافعة للتعلم  «: وقد جاء بعنوان: الفصل الثالث

المفهوم،  اللمحة عن ظهور هذا المفهوم، المفاهیم المرتبطة بالدافعیة، أهمتها، " الدافعیةمدخل إلى "فیه 

مفهومها، وظائفها،  " الدافعیة للتعلم"وتناولنا فیه : الجزء الثاني. مكوناتها، تصنیفاتها، خصائصها

  .مصادرها، العوامل المؤثرة فیها، النظریات المفسرة لها، أسالیب قیاسها

تناولنا فیه اإلجراءات المنهجیة للدراسة  مع : الفصل الرابع: فیضمن فصلین: الجانب المیدانيأما 

  .التطرق للدراسة االستطالعیة والدراسة األساسیة وٕاجراءاتها مع ذكر األسالیب اإلحصائیة المستعملة

ي ضوء تناولنا فیه عرض النتائج الدراسة المیدانیة وتفسیرها ومناقشتها ف: الفصل الخامس

تقدیم وفي الختام الفرضیات والدراسات السابقة مع تقدیم تحلیل ومناقشة عامة للنتائج لنصل إلى خالصة، 

  .وخاتمة قائمة المراجع واالقتراحاتمجموعة من التوصیات 
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  :إشكالیة الدراسة -1

تسعى معظم الدول إلى إصالح منظومتها التربویة وتطویرها لتتالئم مع التحدیات التي تواجه 

  .المعرفي والتطور التكنولوجي المتسارع كاالنفجارالمجتمعات الیوم 

فالتعلیم بوجه عام یعتبر المحك الحقیقي لكل عملیة تربویة، فهو یهدف إلى إحداث تغییر في سلوك 

المتعلم لیواكب عصره في جمیع جوانبه المعرفیة والمهاریة والوجدانیة، وهو عملیة مقصودة ومخطط لها 

المتعلم على تحقیق أهداف ونواتج التعلم المستهدفة خالل یتم من خاللها نقل المعارف حیث تساعد 

مراحل التعلیم المختلفة، فكل مرحلة تتفق مع حاجات وٕامكانیات التلمیذ في مختلف السنوات الدراسة حیث 

أصبحت العملیة التعلیمیة في ظل معطیات العصر الحدیث تستدعي من المدرسة التجدید والمساهمة 

التعلیمي لضمان مردودیة مثلى، حول الواقع التربوي في ضوء تحقیق مخرجات  في تحسین الفعل الفعالة

  .ذات كفاءة عالیة عالم التربیة والتعلیم

 مكونها مرحلة مهمة یمر بها المتعل ،من أهم المراحل في السلم التعلیمي االبتدائیةوتعتبر المرحلة 

حیث یتلقى فیها المعارف والمهارات األساسیة التي یبنى علیها مكتسباته الالحقة، وهي المرحلة األولى 

التي یبدأ فیها التلمیذ باكتساب المعارف العلمیة التي تهیؤه لبناء شخصیته وتحقیق غایاته المستقبلیة في 

  .المجتمع

والمعلم من حیث تكوینه  االبتدائيبالتعلیم  وقد أولت الدولة من خالل نظامها التربوي اهتماما كبیرا

  .وتأهیله للنجاح في أداء وظیفته بصورة فعالة

فالمعلم هو المحور األساسي للعملیة التعلیمیة التي تستلزم منه وضع أهداف ومعاییر لضمان 

  .السیر الحسن للعملیة التعلیمیة التعلمیة

التقویم بوصفه جزء أساسي في العملیة ویرتكز المختصون في الشأن التعلیمي والتربوي على 

ومدى مالئمة البرامج التربویة المستخدمة  ،التعلمیة فبدون عملیة التقویم ال یمكن معرفة ما حققه من نتائج

  .للوصول لألهداف التعلیمیة المسطرة
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ما ال في إنجاحها باعمنظومة التربویة فهو یؤدي دورا فحیث یشكل التقویم خیارا إستراتیجیا في ال

یحدثه من توازنت وتكامل بین مختلف عناصرها، ویمكن اعتبار نجاح النظام التربوي والتعلیمي قائما على 

  .جودة ودقة ما تخضع له من تقویم

عملیة إصدار الحكم على درجة كفایة أداء : "بأنه سكانیل وتراسیالتقویمهذا األخیر الذي یعرفه 

  .)255، ص2005فؤاد سلیمان، قالدة، (". تعلیمیةالفرد على نوعیة طرق وتدریس أو على مواد 

فالتقویم التربوي هو عملیة إصالح وتعدیل حیث یتم من خاللها تشخیص جوانب التطور في 

العملیة التربویة، ووصف العالج الالزم لتعدیل جوانب للضعف، وهو العملیة التي یتم من خاللها اكتشاف 

حتى نضمن تعلیم مالئم في ظل المقاربة  .)24، ص2012خوالد، أكرم صالح محمد (.مواطن القوة وتعزیزها

بعنوان  2008لبنى بن سي مسعود تحسین عملیة التعلمیة وتطویرها وهذا ما أكدته دراسة لبالكفاءات و 

فاستخدمت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي " التقویم في التعلیم اإلبتدائي في ظل المقاربة بالكفاءات"

 ابتدائیةمدرسة 42علما ومعلمة موزعین على م 100ى عینة اختیرت عشوائیا مكونة من اإلرتباطي عل

في تطبیق التقویم التكویني تواجهه صعوبات بیداغوجیة : بوالیة میلة، وقد توصلت إلى النتائج التالیة

 رتفاعایة، نقص الوقت المخصص للحصة الدراسیة، كثافة المناهج التعلیم ،وتنظیمیة منها نقص التكوین

، 2008لبنى سي مسعود، .(ال یزال تقویما تقلیدیا االبتدائیةعدد التالمیذ في القسم الواحد، التقویم في المدرسة 

  .)7، 6ص

التدریبیة تمكنه من قیادة  فالتقویم التربوي یعمل على تفعیل الفعل التعلیمي من خالل عقد الدورات

من شأنها رفع قیمة المعلم التي تعطى ثقته بنفسه الصف وضبطهوتوجیه التالمیذ إلیه، وهذه الدورات 

  .ا یمكنه من توجیه سلوك التالمیذ نحو األفضلموتجعله قادرا على قیام بدوره على أكمل وجه م

ولتحقیق النجاح الدراسي یجب توفر الحافز الذي یدفع بالتلمیذ إلى العمل والمثابرة، فالدافعیة من 

تعلم، حیث أكدت النظریات المفسرة بأن المتعلم ال یستجیب للموضوع دون لأهم المستجدات الضروریة ل

وجود دافع معین، فتعتبر الدافعیة لتعلم من العناصر المهمة التي ال یمكن الحدیث عن التعلم في غیابها 

كل المنظومات التربویة بالدافعیة لما لها دور فعال في تحقیق األهداف التربویة، وتعرفها  اهتمتلذا 

في  االنخراطالدافعیة هي مجموعة المشاعر التي تدفع المتعلم إلى : )2002(یسرى مصطفى السید 

أحمد دوقة .(نشاطات التعلم الذي یؤدي إلى بلوغ األهداف المنشودة وهي ضرورة أساسیة لحدوث التعلم

  .)12، ص2011وآخرون، 
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في  التلمیذر لحصول النجاح لدى التعلم والمدعم األكب لالستمرارفالدافعیة تمثل المعزز األقوى 

وردود أفعاله  التلمیذفاستجابات، التلمیذمجال التعلیم المدرسي، بحیث لها تأثیر على سلوك وتفكیر وٕادراك 

ومعرفة هذا العامل والتحكم فیه  القوى التي تدفعه وتحثه على ذلك، باختالففي الموقف التعلیمي تختلف 

من خالل التقویم التربوي الذي یعتبر  التلمیذلتربویة وفي نجاح یسهم بقدر كبیر في نجاح العملیة ا

العنصر الحقیقي، حیث یمكن الوقوف على ما تحققه هذه العملیة من أهداف، كما یسهم في تطویر وزیادة 

 اكتشافمن فعالیة التعلم، وكذا تحسین مخرجاته ال نحكم على أن التقویم یستثیر السلوك فهو یعمل على 

  .، وتشجیعه على تصحیح مساره التعلیمي وتنمیة استعداداته الدراسیةالتلمیذالضعف لدى 

كل من التقویم التربوي والدافعیة للتعلم في مراحل التعلیم  أهمیةومن خالل ما سبق یتضح مدى 

المختلفة وخاصة في المرحلة االبتدائیة، هذه األخیرة التي تعتبر من أهم مراحل التعلیم الذي یهتم بها 

علم في مجال التربیة والتعلیم، ومحاولة منا لمعرفة العالقة بین هذین المتغیرین نصل لطرح التساؤل الم

  :الرئیسي التالي

من وجهة نظر  االبتدائیةهل توجد عالقة بین التقویم التربوي والدافعیة للتعلم لدى التالمیذ المرحلة  - 

  المعلمین؟

  :یة وهي كالتاليحیث تندرج تحته مجموعة من التساؤالت الفرع

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین التقویم التشخیصي والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ المرحلة  - 

  من وجهة نظر المعلمین؟ االبتدائیة

 االبتدائیةهل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین التقویم التكویني والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ المرحلة  - 

  من وجهة نظر المعلمین؟

 االبتدائیةوالدافعیة للتعلم لدى تالمیذ المرحلة  الختاميهل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین التقویم  - 

  من وجهة نظر المعلمین؟
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  :فرضیات الدراسة -2

  :الفرضیة العامة

من  االبتدائیةتوجد عالقة ذات داللة إحصائیة  بین التقویم التربوي والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ المرحلة 

  .وجهة نظر المعلمین

  :الفرضیات الجزئیة

من وجهة نظر  االبتدائیةتوجد عالقة بین التقویم التشخیصي والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ المرحلة  - 

  .المعلمین

من وجهة نظر  االبتدائیةتوجد عالقة بین التقویم التكویني والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ المرحلة  - 

  .المعلمین

من وجهة نظر  االبتدائیةوالدافعیة للتعلم لدى تالمیذ المرحلة  الختاميتوجد عالقة بین التقویم  - 

  .المعلمین

  :أهمیة الدراسة -3

  :تكمن أهمیة الدراسة فیما یلي

التقویم یعتبر عنصرا أساسیا من عناصر المناهج الدراسیة، وهو أحد مرتكزات لتطویر التعلم إذ أن  إن - 

  .نتائجه هي األساس في تطویر وتحسین مردودها

مساعدة معلمي المرحلة االبتدائیة في التعرف على األسالیب التقویمیة، وتحدید العوامل المساعدة على  - 

  .منها القیام بهذه العملیة والتمكن

  .االبتدائیةساعد هذه الدراسة في معرفتنا لمستوى التقویم التربوي والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ المرحلة ت - 

تربویة لتنمیة الدافعیة للتعلم لدى تالمیذ البرامج المن نتائج الدراسة في وضع وتخطیط  االستفادة - 

  .بوجه عام ومن وجهة نظر المعلمین بوجه خاص االبتدائیةالمرحلة 
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تساهم هذه الدراسة في إلقاء الضوء على دور التقویم التربوي في العملیة التعلیمیة في تحقیق النجاح  - 

  .االبتدائیةالدراسي لدى تالمیذ المرحلة 

  :أهداف الدراسة -4

  :تسعى هذه الدراسة لتحقیق أهداف التالیة

  .عالقة بین التقویم التربوي والدافعیة للتعلمإلى معرفة وجود  الدراسة الحالیةتهدف  - 

من وجهة نظر  االبتدائیةمعرفة العالقة بین التقویم التشخیصي والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ المرحلة  - 

  .المعلمین

ة نظر من وجه االبتدائیةمعرفة العالقة بین التقویم التكویني والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ المرحلة  - 

  .المعلمین

من وجهة نظر  االبتدائیةوالدافعیة للتعلم لدى تالمیذ المرحلة  الختاميمعرفة العالقة بین التقویم  - 

  .المعلمین

  :تحدید مفاهیم الدراسة إجرائیا -5

حیث تحدد هذه المفاهیم المسار الذي  یم ومصطلحات الدراسة أمرا ضروریا،یعد تحدید مفاه

كما یساعد القارئ على فهم ما یرید الباحث إیصاله من  ،بحثه العلمي واتجاهسیسلكه الباحث في دراسة 

  .أفكار ومعاني

  :التقویم التربوي اصطالحا - 1- 5

بهدف هو العملیة التي یحكم بها على مدى نجاح العملیة التربویة في تحقیق األهداف المنشودة، 

  ).136، ص2011حسن شحاتة، زینب النجار، (.إحداث تغییرات مرغوبة في سلوك المتعلمین

هو عملیة إصدار قرارات وأحكام على ظاهرة تعلیمیة مستند إلى أسالیب لقیاس مدى : یعرف إجرائیا

  .العملیة التعلیمیةتحقیق األهداف التربویة ولبلوغ الغایات المنشودة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة في 
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  :الدافعیة للتعلم اصطالحا - 2- 5

بأنها القوة أو المحرك الرئیسي الذي یدرك سلوك : )2015(الختانة وأبو أسعد والكركي عرفها 

أحمد .(الفرد ویوجهه إلى أوجه النشاط المختلفة التي یكتسب من خاللها أنشطة جدیدة أو یعدل بها سلوكه

  .)18، ص2017عاطف محمد أبو عرة، 

  .وهي الدرجة التي یحصل علیها التلمیذ المرحلة االبتدائیة في مقیاس الدافعیة للتعلم :تعرف إجرائیا

  :المعلم - 3- 5

وهو الشخص المسؤول عن نقل المعرفة وتزوید التالمیذ بها من تفسیرها وتبسیطها لهم في مختلف 

  .جیجلالمقررات الدراسیة للمرحلة االبتدائیة ببعض ابتدائیة بوالیة 

  :المرحلة االبتدائیة - 4- 5

تمتد هذه المرحلة على مدى ست سنوات، وتبدأ في السادسة من العمر، وتتوزع على حلقتین، ثالث 

سنوات لكل حلقة، الحلقة األولى وتنحصر في الصف االبتدائي األول واالبتدائي الثالث، أما الحلقة الثانیة 

  .)474، ص2005، جرجس جرجس میشال(.والسادسفتنحصر في الصف االبتدائي الرابع والخامس 

وهي المرحلة األولى من المراحل التعلیمیة في نظام التربوي، وتعتبر القاعدة : تعرف إجرائیا

األساسیة في تنمیة دافعیة التالمیذ المرحلة االبتدائیة نحو التعلم في مختلف الجوانب یلتحق بها عادة 

وذلك مدة خمس سنوات ویتحصل  ،)10(فیها حتى سن العاشرة التلمیذ في سن التمدرس ویزاول دراسته

  .في نهایة المرحلة على شهادة التعلیم االبتدائي ببعض االبتدائیات بوالیة جیجل
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  الدراسات السابقة -6

  :الدراسات التي تناولت التقویم التربوي:الدراسات التي تناولت موضوع التقویم التربوي

  :الدراسات العربیة -أ

  :الدراسة األول

بعنوان صعوبات تطبیق التقویم التكویني المستمر في منهج العلوم من ): 2009(سیعیدي والراشدي  -1

معلم ومعلمة من سلطنة عمان، أشارت النتائج أن أهم الصعوبات  113وجهة نظر عینة تتألف من 

احد وكثرة األعمال اإلداریة التي والمعوقات الستخدام التقویم البدیل هي زیادة أعداد الطلبة في الصف الو 

یتوقع من المعلمین أداءها كجزء من عملهم، وكذلك العبء الذي یواجهه المعلمون أدائها كجزء من 

أما ملف . عملهم، وكذلك العبئ الذي یواجهه المعلمون في كتابة تقاریر األداء مع العدد الكبیر من الطلبة

ول الوقت الالزم للتقویم إضافة إلى الحاجة الماسة لمساحة الطالب فالصعوبات الناجمة عن استخدامه ط

نادیة . (كبیرة لتخزین الملفات أضف إلیها عدم قناعة الطلبة بأهمیة هذا ملف الطالب في عملیة التقویم

  ).57 - 56، ص2011صالح، كیال، 

  :الدراسة الثانیة

صعوبات تطبیق "بعنوان ): 2009(بنت حمد الراشدي  ثریاسعیدي و  مبودراسة عبد اهللا بن خمیس أ - 

  ".التقویم التكویني المستمر في منهج العلوم من وجهة نظر عینة من معلمي العلوم بسلطنة عمان

هدفت الدراسة للتعرف على الصعوبات التي تواجه معلمي العلوم في تطبیقهم التقویم التكویني   

الصعوبات المختلفة التي تواجه معلمي العلوم والتعرف على . المستمر في منهج العلوم من وجهة نظرهم

  .في تطبیقهم التقویم التكویني المستمر باختالف نوعهم، وخبرتهم التدریسیة، وجهة تخرجهم

فقرة ذات تدریج ) 30(اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، استخدمت استبانة مكونة من   

    .خماسي لتحدید الصعوبة

  .معلما ومعلمة، ثم اختیارهم بطریقة عشوائیة) 113(تمثلت عینة الدراسة في   
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أن أكبر الصعوبات التي تواجه معلمي العلوم هي عدد الطلبة في : توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

طالبا، ومتوسط عدد ) 35(الصف الواحد ووقت المعلم، حیث بلغ متوسط عدد الطلبة في الصف الواحد 

الذي یواجهه المعلمون في كتابتهم  اللعبة في معظم المدارس، حص) 25(الحصص لمعظم المعلمین 

أداء الطلبة، ملف الطالب الوثائقي، القصور في تدریب معلمي العلوم على تطبیق واستخدام أدوات  تقاریر

  .التقویم التكویني المستمر، قبل الخدمة وأثناءها

ین المعلمین والمعلمات في كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیا ب  

الصعوبات التي تواجههم في منهج العلوم، وأن خبرة المعلم لیس لها دور في تخفیف تلك الصعوبات، كما 

، 2016 -2015سامیة تومي، . (أن جهة التخرج لي س لها دور أیضا في التغلب على تلك الصعوبات

  ).19 - 18ص

  :الدراسة الثانیة

مدى فعالیة اختبارات التقویم التشخیصي في الكشف عن "بعنوان ): 2008(دراسة خنفري إلهام  - 

الكفاءات النهائیة عند تالمیذ التعلیم المتوسط في مادتي الریاضیات واللغة العربیة دراسة تحلیلیة لعینة من 

  ".أسئلة اختبارات التقویم التشخیصي في التعلیم المتوسط بوالیة قسنطینة

 ةعرف على مدى تغطیة أسئلة اختبارات التقویم التشخیصي لألهداف المتوخاهدفت الدراسة إلى الت  

من هذه العملیة في كل مادتي الریاضیات واللغة العربیة عند تالمیذ السنة الثالثة متوسط، ومعرفة ما إذا 

السابقة كانت األسئلة المطروحة في هذا النوع من التقویم قادرة على الكشف عن الكفاءات النهائیة للمرحلة 

من جهة، واإللمام بأكبر قدر من التفاصیل عن واقع الظاهرة المراد دراسته، استخدمت  الباحثة المنهج 

 107من المجتمع األصلي المتمثل في  %20متوسطة تمثل  21الوصفي التحلیلي، أجریت الدراسة على 

  .2006/2007سنة الدراسة متوسطة بوالیة قسنطینة التي توجد بها مستوى السنة الثالثة متوسط من ال

وقد خلصت الدراسة إلى عدم مساهمة أسئلة اختبارات التقویم التشخیصي في الكشف عن مدى   

تحقق الكفاءات النهائیة للمرحلة التعلیمیة السابقة عند تالمیذ التعلیم المتوسط في مادتي الریاضیات واللغة 

  ).11، ص2015/2016سامیة تومي، . (العربیة
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  :رابعةالدراسة ال

، في دراسة له على اثر تنویع أسالیب التقویم على تحصیل طلبة الصف )2010السفیاني، (كما ركز  - 

  .الثامن األساسي في مادة التربیة اإلسالمیة واتجاهاتهم نحوها

طالبا وطالبة، قسمت إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة ) 120(وقد تكونت عینة الدراسة من   

تائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات تحصیل الطلبة كال بالتساوي، وقد أظهرت ن

لصالح المجموعة  االتجاهاتالمجموعتین لصالح المجموعة التجریبیة، كما تبین وجود فروق دالة في 

  ).207، ص2014محمد عبد الفتاح شاهین، . (التجریبیة

  :التعقیب على الدراسات السابقة

دراسات یتضح أن الجزء األول اهتم بالدراسات التي تناولت الدافعیة من خالل العرض السابق لل  

  .للتعلم وعالقته ببعض المتغیرات، كما اهتم الجزء الثاني بالدراسات التي تناولت التقویم التربوي

حیث ) 1993(ما عدا دراسة ونتزل " المنهج الوصفي"تتفق اغلب الدراسات في استخدامها لنفس   

 1988تقیس األهداف األدائیة والتعلیمیة واختبارات مقننة، وكذلك آمنة عبد اهللا تركي اعتمد على مقاییس 

  .اعتمدت على أربع مقاییس لكشف عن العالقة بین دافعیة التعلم والتوافق في البیئة المدرسیة

) 1988(تناولت دراسات كل من آمنة عبد اهللا تركي : ات الدراسات حیثكما نالحظ تنوع عین  

بنت حمد الراشدي  ثریاسعیدي و  أمبوودراسة عبد اهللا بن خمسي ) 2009( ديسعیدي والراشودراسة 

، في الدراسات المتعلقة بالتقویم )2010(، ودراسة السفیاني 2008( خنفري إلهام، ودراسة )2009(

 المرحلة، فقد تناولت فئة تالمیذ )1993(، دراسة ونتزل )1995( رسالتربوي ، بینما دراسات كل كی

  .المتوسطة

وفیما یخص األدوات فهي متنوعة وهماك من الباحثین من اعتمد على أدوات ومقاییس، ومن   

األدوات المستعملة في هذه الدراسات نجد، اعتماد على مقاییس كأداة لجمع البیانات كدراسة ونتزل ودراسة 

مد الراشدي، اعتمدت على آمنة عبد اهللا تركي، أما دراسة عبد اهللا بن خمیسي أمبو سعیدي وثریا بن ح

اعتمدت على استبیان قیاس اتجاهات التالمیذ نحو المدرسة ونحو المعلمین  ساستبیان، أما دراسة كیر 

  .والواجبات
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اختیار العینة من : من خالل العرض السابق للدراسات السابقة استفادت الباحثة منها فیما یلي  

ین، وكذلك اختیار االستمارة كأدوات للبحث، كما استفادت تالمیذ المرحلة االبتدائیة من وجهة نظر المعلم

في وضع الفرضیات للدراسة الحالیة واإلطالع على نتائج الدراسات وتوقع نتائج للدراسة الحالیة، كما 

الجانب النظري وأتاحت للباحث المنهج األكثر مالئمة للدراسة الحالیة وهو المنهج  إطارساعدت في 

  .الوصفي

  :ي تناولت الدافعیة لإلنجازالدراسات الت

  :الدراسات العربیة -أ

دافعیة التعلم تطورها وعالقتها " بعنوان): 1988(دراسة الباحثة آمنة عبد اهللا تركي: الدراسة األولى

  "ببعض المتغیرات لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة

میذ المرحلة االبتدائیة تهدف هذه معرفة دافعیة االنجاز وتطورها وعالقتها ببعض المتغیرات لدى تال

تلمیذ واستهدفت الدراسة أیضا التعرف على ) 180(حیث بلغ حجم العینة ) 1988(بدولة قطر سنة 

التطور الذي یحدث لدافعیة التعلم في مستویات عمریة مختلفة، وذلك عن طریق دراسة الدافعیة للتعلم 

  .عة والسادسة ابتدائيلدى ثالث مجموعات من األطفال في صفوف السنة الثانیة الراب

كما حاولت الدراسة الكشف عن العالقة بین دافعیة التعلم والتوافق في البیئة المدرسیة ولكشف ذلك 

  :استخدمت الباحثة أربع مقاییس

  .مقیاس دافعیة التعلم االستقاللیة - 

  .مقیاس دافعیة التعلم االجتماعي - 

  .مقیاس االتجاهات الوالدیة - 

  مقیاس التوافق - 

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

  .ال یوجد فروق بین أفراد عینة الدراسة بالنسبة للبنین والبنات في دافعیة التعلم االستقاللیة - 

  .ال توجد فروق بین األفراد عینة الدراسة للبنین والبنات في دافعیة التعلم االجتماعیة - 

  .فعیة التعلم االجتماعیة لدى البنین والبناتوجود فروق بین دافعیة التعلم االستقاللیة ودا - 
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هناك عالقة ایجابیة بین التوافق الشخصي والتوافق االجتماعي والتوافق الدراسي والتوافق العام، وبین  - 

  .)42، ص2011بلحاج فروجة، .(دافعیة التعلم االستقاللیة لدى البنین والبنات وكذلك دافعیة التعلم االجتماعیة

  

  :ألجنبیةالدراسات ا - ب

برنامج قائم على تعلم أنشطة الذكاءات المتعددة "بعنوان ): 1995(دراسة كیرتس : الدراسة األولى

  "والتعلم التعاوني لزیادة دافعیة تالمیذ الصف الثامن

هدفت الدراسة لقیاس اتجاهات التالمیذ نحو المدرسة والمعلمین والواجبات والدرجات، وكذلك زیادة 

 .لصف الثامن لتعلم وتمثلتا عینة الدراسة في تالمیذ الصف الثامندافعیة التالمیذ ا

أما األدوات المستخدمة فهي إستبیان لقیاس اتجاهات التالمیذ نحو المدرسة والمعلمین والواجبات 

إضافة إلى برنامج تعلم أنشطة الذكاءات المتعددة، وبعد تطبیق هذه االدوات توصل الباحث إلى النتائج 

  :التالیة

  .نقص مشاركة اآلباء لألوالد في حل واجباتهم: سباب مشكالت التالمیذ التي تحد من دافعیتهم هيأ - 

بعد المعالجة اإلحصائیة للبیانات توصلت الدراسة إلى تحسین درجات التالمیذ في االختبارات، وزیادة  - 

المعارج سمیر عطیة، .(المعلمیندافعیة التالمیذ نحو التعلم، إضافة إلى تعدیل اتجاهات التلمیذ نحو المدرسة و 

  .)84، ص2003

الدافعیة للتعلم والتحصیل الدراسي في مرحلة المراهقة " بعنوان): 1993(ل دراسة ونتز: الثانیةالدراسة 

  "المبكرة، دور األهداف الدراسیة المتعددة

للتعلم، وتكونت تهدف الدراسة إلى الكشف عن دور األهداف الدراسیة المتعددة في تنمیة دافعیتهم 

) 12(تلمیذ یدرسون بالسنة السادسة والسابعة من التعلیم، كان متوسط العمر ) 423(عینة الدراسة من 

من مجموع ) %76(إناث، حیث شكلت العینة ) 203(ذكور و) 220(سنة تكونت هذه العینة من 

دة األمریكیة، كما استخدم المتمدرسین في السنة السادسة والسابعة من مقاطعات تربویة بالوالیات المتح

  :الباحث مجموعة من األدوات

  .مقننة أخرى تقیس التحصیل اختباراتمعدالت الطلبة السنویة باإلضافة إلى  - 
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  0.74الداخلي بالنسبة للمقیاس  االتساقتصمیم مقاییس تقیس األهداف األدائیة والتعلیمیة حیث بلغ  - 

  :لنتائج التالیةوبعد تطبیق الباحث لهذه الدراسة توصل إلى ا

تبین بأن التالمیذ الذین یسعون إلى تحقیق أهداف أدائیة وتعلیمیة في نفس الوقت یحصلون على نتائج  - 

  .)94، ص2011أحمد ذوقة، (.أحسن من أولئك الذین یسعون إلى تحقیق أهداف أدائیة فقط

  :التعقیب على الدراسات السابقة

بالدراسات التي تناولت الدافعیة  اهتممن خالل العرض السابق للدراسات یتضح أن الجزء األول 

  .الجزء الثاني بالدراسات التي تناولت التقویم التربوي اهتمللتعلم وعالقته ببعض المتغیرات، كما 

ونتزل ما عدا دراسة " المنهج الوصفي" تتفق أغلب الدراسات في استخدامها لنفس المنهج وهو 

حیث اعتمد على مقاییس تقیس األهداف األدائیة والتعلیمیة على أربع مقاییس للكشف عن ) 1993(

  .العالقة بین دافعیة التعلم والتوافق في البیئة المدرسیة

ودراسة  1988كما نالحظ تنوع عینات الدراسات حیث تناولت دراسات كل من آمنة عبد اهللا تركي 

) 1995(فئة المرحلة االبتدائیة، بینما دراسات كل من كیرتس ) 1999(ان ودراسة البست) 2001(مراد 

) 2003(فقد تناولت فئة تالمیذ المرحلة المتوسط، أما دراسة طه صالح حمود ) 1993(ودراسة ونتزل 

  .تناولت فئة تالمیذ المرحلة الثانویة) 1999(ودراسة أنیسة 

على أدوات ومقاییس، ومن  اعتمدن من وفیما یخص األدوات فهي متنوعة وهناك من الباحثی

على مقاییس كأداة لجمع البیانات كدراسة ونتزل ودراسة  اعتماد: األدوات المستعملة في هذه الدراسات نجد

آمنة عبد اهللا تركي، أما دراسة طه صالح حمود ودراسة أنیسة ودراسة مراد ودراسة البستان اعتمدت على 

على استبیان قیاس اتجاهات التالمیذ نحو المدرسة ونحو المعلمین استبیان، أما دراسةكیرتس اعتمدت 

  .والواجبات

اختیار العینة من : من خالل العرض السابق للدراسات السابقة استعادت الباحثة منها فیما یلي

 استفادتاالستمارة كأدوات للبحث، كما  اختیارتالمیذ المرحلة االبتدائیة من وجهة نظر المعلمین، وكذلك 

وضع الفرضیات للدراسة الحالیة واإلطالع على نتائج الدراسات وتوقع نتائج الدراسة الحالیة، كما  في
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ساعدت في إطراء الجانب النظري وأتاحت للباحث المنهج األكثر مالئمة للدراسة الحالیة وهو المنهج 

  . الوصفي االرتباطي
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  :تمهید الفصل

یعد التقویم التربوي أحد األركان األساسیة للعملیة التربویة، وهو حجز الزاویة لإلجراء أي تطویر أو 

  .یهدف إلى تحسین عملیة التعلیم والتعلم في أي بلدتجدید تربوي 

فهو مرآة للمعلم من جهة وللمعلم والمشرف من جهة أخرى إذ ال غنى عنه في العملیة التعلیمیة من 

من دراسة برنامج تعلیمي معین باستخدام  االنتهاءخالل تحدید مستوى الكفاءة المتوقع من المتعلمین بعد 

من دراسة  االنتهاءسبة في تحدید مستوى الكفاءة المتوقع من المتعلمین بعد طرق التقویم التربوي منا

لبرنامج تعلیمي معین باستخدام طرق التقویم التربوي مناسبة، وألجل اإلطالع بعمق على الموضوع التقویم 

التربوي وفهمه سوف نتطرق في هذا الفصل الذي سنتطرق من خالله إلى مفهوم التقویم التربوي 

ه، وأهمیته، وأهدافه، وأنواع، والخطوات الرئیسیة له وأسالیبه وفي األخیر ذكر وظائفه وأهم وخصائص

  .مجاالته
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  مفهوم التقویم التربوي -1

  :تعریف اللغوي للتقویم

) Webster(أي عدله، وقد ورد في قاموس ویستبر ) قوم(ورد تعریف التقویم في اللغة من الفعل 

بمعنى تحدید قیمة  Evaluateجاءت من كلمة  Evaluationأن كلمة التقویم  oxfordقاموس أكسفورد 

عطا اهللا أحمد .(بمعنى قیمة Falueأو تبین الشيء والتعبیر عن قیمته عددیا، وأن أصل الكلمة جاء من 

 .)91، ص2009وآخرون، 

قدره ووزنه وحكم  وقوم الشيء بمعنى) قومّ (من الفعل  مشتقمعنى التقویم في قوامیس اللغة لفظ 

  .)261، ص2012مروان أبو حویج، سمیر أبو مغلي، (.على قیمته

قّومت السلعة وٕاستقمه ثمنته وٕاستقام : جاء ما یلي" القاموس المحیط" جاء في معجم اللغة العربیة

  .وقّومته عّدلته فهو قویم ومستقیم اعتدل

  .ه أي أزال عوجهقوم درأ: ما یلي مّ في مادة قو " لسان العرب" وجاء في معجم 

  :تعریف التقویم اصطالحا

ة التشخیص التي یتم رصد اإلیجابیات والسلبیات والبحث یفقد عرفه بأنه عمل: )1989(الّلقاني أما 

، 2017إسماعیل دحدي، مزیاني الوناس، .(عن األسباب الكامنة وراء كل قصور وضعف والتفكیر في سبل العالج

  .)116ص 

هو الذي یضم مجموعة من العملیات المتداخلة، لجمع، وتصنیف : بأنه زقوت التقویمیعرف 

أو موقف في الظروف  ،وتحلیل، وتفسیر البیانات، والمعلومات، باستخدام معاییر علمیة حول الظاهرة

حلول واضحة تساعد في تحقیق  باقتراحومعطیات محیطة، وذلك من أجل تحسین العملیة التعلیمیة، أو 

  .)50، ص2016سین محمد محمد، محمد ح(.األهداف

عملیة تقییم لألداء : "التقویم بأنه):Harry &Mcmanus) :1978هاري وماكمانزویعرف 

  ".الفعلي لألفراد أو المؤسسات مقارنة باألهداف والنواتج المرجوة التي یمكن قیامها
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التعلیمیة في أن التقویم جزء متكامل من العملیة : )1998(نقال عن منسي  2002صالح أشار 

یؤثر في كل جوانبها ویتأثر بها، فإذا كان هدف التربیة تحقیق نمو كامل في شخصیة المتعلمین، یكون 

، 2016ولید لخضر الزند، هاني حتمل عبیدات، .(التقویم التربوي المؤسس الحقیقي للكشف عن مدى تحقیق ذلك

  .)319ص

یشمل في معظم الحاالت تقیم  :التقویم في المجال التربوي:)Safrit )1986سافریتیعرف 

وطرق التدریس، والمعلم، والتلمیذ، وهو یتطلب الحصول على بیانات یتم جمعها عن  ،البرامج، والمناهج

والمقاییس المقننة، أو عن طریق المالحظات العلمیة، أو المقابالت الشخصیة  االختباراتطریق استخدام 

  ).110، ص2013مشتت، یوسف الزم كماش، رائد محمد (.االستفتاءاتأو 

كمایعرف كذلك التقویم بأنه أساس في التقویم التربوي یقوم على وضع المتعلم في مواقف تعلیمیة 

  .)1، ص208محمد موسى نصر اهللا الحروب، .(حقیقیة تحاكي الواقع

هو تعیین قیمة أو كفایة التدریس، أو حصیلة وهو عملیة تربویة یتم :" محمد زیاد حمدانیعرفه 

ها تكوین حكم في قیمة، أو كفایة، أو حادثة، أو سلوك أو عمل تدریسي بالمقارنة بمعاییر كمیة باسطت

  .)17، ص2014فیزازي موفق، (. ونوعیة

القرار التربوي على أساس من  اتخاذبأن التقویم التربوي هو عملیة : )2011(السید وهبي وأضاف 

  .)80، ص2018نور الشامخ، (.القیاس والمالحظات بهدف التطویر

عملیة منظمة لجمع وتحلیل المعلومات بغرض تحدید درجة تحقیق درجة تحقق :"یعرف بأنه

األهداف التربویة واتخاذ القرارات بشأنها لمعالجة جوانب الضعف وتوفیر النمو السلیم المتكامل من خالل 

  ".إعادة تنظیم البیئة التربویة وٕاثرائها

  :اآلتیةفالتقویم التربوي یتضمن العناصر 

 ظاهرة معینة موضوع النظر - 

 معلومات وصفیة أو كمیة أو وصفیة وكمیة معا - 

 .)99، ص2014الكبیسي عبد الواحد حمید، (. إصدار الحكم بناء على ما سبق - 
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وینظر إلى التقویم التربوي كذلك على أنه عملیة مستمرة یفترض فیها أن تحسن أداء برنامج ما 

  .)189، ص2007رشراش عبد الخالق، أمل عبد الخالق، (.وتزید من قابلیته للتطویر

الفحص النظامي لألحداث التي تدور في برنامج معین أو تدور : بأنه یعرف التقویم التربوي

، 2010محمد هاشم ریان وآخرون، .(استبدالهبنتیجته بهدف المساعدة في تحسینه أو تطویره أو تعدیله، أو 

  ).147ص

أن التقویم التربوي هو األسلوب العلمي الذي یتم من خالله : ")1994(محمود منسي ویرى

  .)23، ص2003محمود عبد الحلیم منسي، (. تشخیص دقیق للظاهرة موضع التقویم وتعدیل مسارها

ویعنى إصدار حكم تجاه شيء ما، أو بمعنى آخر هي العملیة التي یلجأ إلیها المعلم لمعرفة مدى 

أنواعا مختلفة من األدوات التي یتم تحدید نوعها في ضوء الهدف مستخدما  ،نجاحه في تحقیق أهدافه

التحصیلیة، ومقاییس االتجاهات والمیول ومقاییس للقیم والمالحظات والمقابالت  كاالختباراتالمراد قیاسه 

، 2003أحمد حسین اللقاني، علي أحمد الجمل، .(أو غیر ذلك من المقاییس األخرى ،الشخصیة وتحلیل المضمون

  .)136ص

وفي هذا المجال یمكن القول بأن التقویم التربوي هو  ،من خالل ما تم عرضه سابقا من تعریفات

األساس في كل العملیات التربویة المختلفة ویستخدم في إصدار القرارات التربویة المهمة في الموقف 

  .التعلیمي

  :التقویم التربوي خصائص -2

عة من المبادئ واألسس والخصائص التي ینبغي مراعاتها تقوم عملیة التقویم التربوي على مجمو 

  :من أجل إجراء عملیات التقویم ناجحة ودقیقة، ویمكن إجمال هذه األسس والخصائص فیما یلي

  :االستمراریة - 1- 2

وهذا یعني أن عملیة تقویم التعلم أو المتعلم ال تنتهي عند حد معین وأن التقویم في نهایة مرحلة 

هو بمثابة تقویم لبدایة مرحلة جدیدة على سؤال أساسي حول جاهزیة ...) وحدة صف/ حصة(محددة 

  .المتعلم لالنتقال إلى المرحلة الجدیدة
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والحقیقة أن المعلم یعمل على توجیه مجموعة كبیرة من األسئلة خالل الحصة الواحدة هدفها 

نتقلّ إلى هدف قبل التأكد من وذلك حتى ال ی ،الكشف عن طبیعة التعلم ومدى تحقق األهداف تدریجیا

أن الطلبة ال یتفاعلون بشكل مقبول مع سؤال أو مهارة ما، عمل على  اكتشفتحقق الهدف السابق، فإذا 

إعادة الشرح وتقدیم األمثلة اإلضافیة لیزید نسبة الطلبة الذین یتحقق عندهم الهدف وهذا هو تجسید 

  .عملیة التقویم االستمراریة

  :التعاونیة - 2- 2

الطالب : لك أن عملیة التقویم تعتمد في إنجازها على تعاون جمیع أطراف العملیة التعلیمیة وهمذ

واألهل والمعلم، فالتعلم یتضمن مجموعة كبیرة من النشاطات التي قد تظهر في البیت والشارع والمدرسة 

في جمع في أي وقت ولیس فقط في وقت الحصة المدرسیة، ومن هنا تبرز أهمیة تعاون الجمیع 

  .المعلومات الالزمة لتقسیم الطالب ومن ثم تقویمه

  :الشمولیة - 3- 2

كافة الوسائل المالئمة لجمع معلومات حول موضوع  استخداموتتطلب شمولیة عملیة التقویم  

  ...).تحریریة وشفویة، مالحظات، مقابالت اختبارات(التقویم 

بیئة المنزل (یمكن أن تساعد على التعلم التي ف وقد یتضمن معنى الشمولیة أیضا مختلف المواق

لصمادي وماهر عبد اهللا ا...).(البیئة المدرسیة كغرفة الصف، والمقاعد، والمكتبة وتوفر األجهزة وصالحیتها

  .)35،36، ص2004الدرابیع، 

بمعنى أن التقویم البد أن یشمل األهداف الموضوعة وطرق التنفیذ ووسائله وأدواته بل طرق تقویم 

  .)220، ص2010الجعفري،  إسماعیلماهر (.ككل ذل

  :الدقة - 4- 2

ألدوات التقویم وسائل القیاس الصدق والثبات، وأن تكون قادرة على اوالسبیل إلى ذلك هو أن تتوفر 

تشخیص نواحي القوة أو الضعف لدى التالمیذ حتى یمكن أن تعطي صورة واضحة عن كل منهم، وحتى 

عبد العزیز .(تحقیق ألهداف التقویملمن جوانب القوة، وعالج جوانب الضعف  االستزادةیمكن في ضوء ذلك 

  .)157، ص2007عطا اهللا المعایطة، 
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  :التناسق مع األهداف - 5- 2

خط یتماشى مع مفهوم المنهج وفلسفته وأهدافه، وال المن الضروري أن تسیر عملیة التقویم في 

التناقض معه، فإذا كان المنهج یهدف إلى مساعدة یجب بأي حال من األحوال الخروج عن هذا الخط أو 

التلمیذ على النمو الشامل فمن المفروض في هذه الحالة أن تنصب عملیة التقویم على معرفة مدى تقدم 

  .)210، ص2009محمد حمس حمادات، (.التلمیذ في كل جانب من جوانب النمو

  : التكامل - 6- 2

لغرض واحد فإن التكامل فیما بینها یعطى صورة واضحة وحیث أن الوسائل المختلفة للتقویم تعمل 

ودقیقة عن الموضوع أو الفرد المواد تقویمه، مما یعطى صورة واضحة عن مدى نمو الطالب في مختلف 

  .)33، ص2012أكرم صالح محمود خوالدة، (.النواحي

  :توفیر الوقت والجهد والتكالیف - 7- 2

متتالیة فینفق علیها  باختباراتوال یرافق في المقابل حیث ینبغي أن تراعي الناحیة االقتصادیة 

  .میزانیات خالیة بل البد من ال عقالنیة في تسیرها والتمویل المادي لها

  :التنوع والدیمقراطیة - 8- 2

كلما تنوع التقویم وتباین كلما كان أفضل، فعلیه أن یتنوع في األسالیب ویقوم الطالب شفهیا وعملیا 

، وعلى التقویم أن یتم في ظروف تتسم بالحریة والصدق لكي تعزي كل النتائج إلى بصیاغة أسئلة دقیقة

  .)117، ص2018سماح بن خروف، .(أسبابها األصلیة

  :التمییز - 9- 2

ویعني به قدرة التقویم على كشف الفروق الكامنة داخل القسم هذا ما یسهل عملیة الدعم والنهوض 

ر دراسي كما تكون الوسائل المستعملة في التقویم كاشفة لهذه بقدرات التالمیذ اللذین یعانون من تأخ

  .)49، ص2006یوسف خنیش، (.الفروق



 التقویم التربوي                                                           : ثانيالفصل ال

 

 
24 

وعموما تتأثرعملیة التقویم التربوي بالنظرة إلى الوظیفة المدرسة نتیجة التقویم التربوي، إما قیاس 

ضوء األهداف التحصیل العلمي فقط، وٕاما نتیجة للعلم على مستوى التلمیذ من جمیع النواحي في 

  .التعلیمیة التربویة

  :أهمیة التقویم التربوي -3

المعلم والمتعلم وأولیاء : یعد التقویم التربوي من العملیات المهمة جدا في العملیة التربویة لكل من

  .والهیئات المشرفة على التعلیم على حد سواء

  :أهمیة التقویم التربوي للمعلم - 1- 3

  :من خاللتبدو أهمیة التربوي للمعلم 

  .المتقن التعلممنها في الوصول  إلى  لالستفادةالمتعلمین وعن قدراتهم  استعداداتالكشف عن  - 

إعادة ترتیب فقرات المنهاج منطقیا، لمعالجة نقاط الضعف فیه بإثرائه بالمراجع والمهارات والخبرات  - 

المیدانیة عن المنهاج والمقررات اإلضافیة وبتزوید األقسام المشرفة على إعداد المنهاج بالملحوظات 

  .المدرسیة

وٕاجراء المقارنات بین فئات المتعلمین في الحصة الواحدة أو في المستوى  االختباراتتحلیل نتائج  - 

  .التعلیمي الواحد، وقد یكون على مستوى عدد من المؤسسات التعلیمیة والتربویة

ستثمرها في تطویر أدائهم وفي تحسین المخرجات قدراتهم ویلتوجیه المتعلمین وٕارشادهم إلى ما یصلح  - 

  .التعلیمیة النهائیة

  :أهمیة التقویم التربوي للمتعلمین - 2- 3

  :تبدو أهمیة التقویم التربوي للمتعلمین جلیة وواضحة من خالل

وٕاتقانهم للمعارف والمهارات والخبرات التي تعلموها وتدربوا  أدائهمحصولهم على تغذیة راجعة عن  - 

  .علیها

تعلم، واستثمار قدراتهم واستعداداتهم فیما یزید من كفاءة عملیة التدریس وتحسین الناتج ثارة دافعهم للاست - 

  .النهائي
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النشاط المدرسي  تطویر المهارات في التعبیر والتفكیر، من خالل متابعة كتاباتهم ومشاركتهم في برامج - 

  .التعزیزي

  :أهمیة التقویم التربوي ألولیاء األمور - 3- 3

  :أهمیة التقویم لألولیاء األمور تبدو من خالل

داخل األسرة وفي المجتمع وفي حسن رسم الخطط  ألبنائهممنح الثقة بحسن أدائهم في عملیة التربیة  - 

  .العامة المستقبلیة لهم

شاركیة مع المدرسة في تحسین الناتج التحصیلي ألبنائهم، بتوثیق تمكینهم من اإلسهام بصورة ت - 

ناصر .(بالخیر أبنائهمالمدرسة واألسرة، وبتنظیم األدوار وتناسقها فیما یعود على : الصالت بین الطرفین

  .)407 ،405، ص 2005خوالدة، یحي إسماعیل عید، أحمد 

أكسبت التعلیم طابع لإلثبات والتطور، كما له ومما ال شك فیه أن للتقویم التربوي أهمیة كبیرة حیث 

الفضل في الكشف عن المستویات المعرفیة العامة والخاصة للتالمیذ في مساعدته على تخطیط تعلیمه 

  .المتعلقة بالبرامج التربویة التي تمكنه من الوقوف على تحقیق األهداف التعلیمیة

  :أهداف التقویم التربوي -4

ر والتحسین النظر وتصحیح المسار من أجل التطویبشكل أساسي إلى إعادة ربوي یهدف التقویم الت

  :هيو ویتفرع من هذا الهدف الرئیسي أهداف فرعیة خاصة بعملیة التقویم  .لنواتج ما یتم تقویمه

  معرفة مدى تحقق األهداف المرسومة لبرنامج محدد - 

  .الكشف عن مدى فاعلیة المعلم في تقدیم مادة التعلیم - 

  .حقق من مدى مالئمة المنهج المدرسي للمرحلة العمریة والنمائیة للتالمیذالت - 

  .إرسال تقاریر ألولیاء األمور حول مدى تقدم أبنائهم - 

ترفیع التالمیذ، تصنیفهم في مجموعات تشخیص : قرارات مختلفة مثل التخاذتوفیر المعلومات الالزمة  - 

  .میذ لتكلیفهم بمهمات محددةر مجموعة من التالتیاجوانب الضعف والقوة، إخ

تحفیز إدارة المدرسة على بذل مزید من العمل، وتحفیز المعلم على النمو المهني، والتلمیذ المتعلم على  - 

  .التعلم
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الكشف عن حاجات التالمیذ ومیولهم وقدراتهم واستعداداتهم ورغباتهم وتوجیهم إلى أوجه النشاط  - 

  .المناسبة

  معرفة اتجاهات التالمیذ  - 

ومدى قدراتهم على االستفادة من هذه  ،معرفة مدى فهم التالمیذ لما درسوه من حقائق ومعلومات - 

  .المعلومات في حیاتهم

  .)عقلیا ومهاریا ووجدانیا(تحدید متطلبات نمو المتعلمین - 

التعلیمیة المختلفة وتنظیم الخبرات تمكین التربویین من ربط البرامج التعلیمیة للمراحل والمستویات  - 

  .)28،29، ص2008رافدة الحریري، .(التعلیمیة لهذه البرامج منطقیا بما یتناسب مع خصائص نمو المتعلمین

وفي ضوء أهداف التقویم التربوي یصبح التقویم في مجال التدریس عملیة تشخیصیة وعالجیة 

یلي للتلمیذ وأن هدف التقویم واحد وهو تحدید المنفعة تعلیمیة وتوجیهیة إلى جانب قیاسها للمستوى التحص

  .أو الجدوى لما یتم تقویمه

  أنواع التقویم التربوي -5

  :ویتكون هذه األنواع على النحو التالي

  التقویم التشخیص - 1- 5

اإلجراءات التقویمیة التي یقوم بها المعلم داخل غرفة بحیث یبدأ : یشیر التقویم التشخیص إلى تلك

التالمیذ بتعلم خبرة تعلیمیة جدیدة وذلك من قبل المعلم بتعلیم مهمة أو مهارة أو معلومة جدیدة، ال بد له 

ثم للتعرف على مواطن القوة داعیتهم للتعلم ومن  واستثارةأن یتعرف على مستویات الطلبة المعرفیة 

  .والضعف وعلى الجوانب المهاریة لدیهم

یعتبر هذا النوع من التقویم أهمیة عالیة في الحكم على تحصیل داخل غرفة الصف، فمن خالله 

یكتسب التالمیذ الخبرات الجدیدة، فهو بمثابة محك یستند إلیه المعلم في عملیة التدریس فمن خالله یتبع 

علیمیة تتناسب مع قدرات التالمیذ المعرفیة ومستویاتهم نحو اإللمام بالموضوع استراتیجیات ت

  .)47، ص2009إیمان محمد شاكر أبو غریبة،(.المطروح
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  :التقویم التكویني أو البنائي - 2- 5

حیث یتم معرفة ومناقشة تحصیل الطلبة، وكذلك التخطیط المناسب للمراحل القادمة، ویعتبر التقویم 

جزاء ال یتجزأ من العملیة التعلیمیة ویعنى في أثناء عملیة التدریس ویتمثل في متابعة تقدم لهذا الغرض 

  .)230ص، 2007محمد خلیل عباس ومحمد مصطفى العبیسي، .(الطلبة في تعلم المفاهیم والمعلومات الجدیدة

حدة دراسیة أو هدف معین ویستفاد من نتائجه في و والتقویم التكویني عملیة مستمرة  تتم في نهایة 

 االنتهاءالعالج المبكر، وفي توفیر التغذیة الراجعة للتالمیذ عن طریق إفساح المجال أمامهم للتعلم بعد 

من كل مهمة تعلیمیة، وكذلك یزود المعلمین بالمعلومات الكافیة عن فعالیة طرق وأسالیب التدریس 

  .في عملیة التعلیم استخدمتتعلیمیة التي المتبعة ونوعیة الوسائل ال

تكون أو تشكل تعلم التالمیذ ویكون هدف تصحیح مسار العملیة  أثناءوهو التقویم الذي یحدث 

التربویة وبیان مدى تقدم التلمیذ نحو الهدف المنشود، ومن أدوات هذا التقویم األسئلة التي یطرحها 

یة والمالحظة والتمارین الصفیة والوظائف البیت القصیرة واالختباراتالمدرس أثناء الحصة أو النشاط 

  ).248ص ،2008حنان عبد الحمید العناني، .(والمناقشات الجماعیة

  :التقویم الختامي - 3- 5

والذي یمكنه تعریفه على انه ذلك التقویم الذي یتم  ،بالتقویم النهائي أو التجمیعي - أیضا  -ویعرف 

یة التي تتم خالل مادة دراسیة كاملة أو جزء حیوي من تلك المادة وبمعنى تصمیمه لقیاس النتاجات التعلیم

من التقویم یجري في ختام التعامل مع المنهج أو البرنامج التعلیمي لتقدیر أثره وفعالیته النوع آخر فإن هذا 

  .)286، ص2011محمد السید علي، (.تقدیرا شامال بعد أن إكتمل تطبیقه

قرارات ترفیع  التخاذالعقلیة الموضوعیة المناسبة  االختباراتویعتمد هذا النوع من التقویم على 

واألعمال الفعلیة وٕاعطائه شهادة بدرجاته، وٕاعالم ولي  االختبارالتلمیذ أو عدم ترفیعه بحسب درجاته في 

  .)25، 24، ص2010محمود أحمد عمر وآخرون، (.أمره بمستوى في الفترة التي یشملها التقویم

ومن خالل ما ذكرناه من أنواع التقویم التربوي یمكن أن نشیر بأن التقویم البنائي یهتم بالعملیات أو 

مراقبة تنفیذ األنشطة، وأن یكون التقویم البنائي تحلیلیا أكثر بینما یهتم التقویم الختامي بتقویم األثر 
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رفة مستوى التالمیذ سواء في البنائي أو التشخیص أو فالتقویم بمثابة مثبط في مع ،والنواتج ویكون شامال

  .الختامي

  :خطوات التقویم التربوي -6

حیث یعتبر التقویم التربوي عملیة متشابكة تبدأ بصیاغة األهداف التعلیمیة والتربویة المراد الوصول 

شواهد ودالئل لتحقیق تلك األهداف، وبعملیات التفسیر الالزمة  وسائل الحصول على إلیها، وبتحدید

للتوصل إلى معنى الشاهد والدلیل وأحكام عن نواحي القوة والضعف عند الطالب، األمر الذي یؤدي إلى 

قرارات تتصل بالتحسینات المطلوبة في المنهج وفي طرق التدریس، وهذه النظرة إلى التقویم في  اتخاذ

، 2011عدنان أحمد أبودیة، .(ه یضعه في سیاق النشاطات المسیرة  للعملیة التعلیمیة والتربویةتعریفه ومفهوم

  .)215ص

  :تحدید األهداف - 1- 6

إن تحدید األهداف هو الخطوة األولى في سبیل إصدار أحكام عملیة مناسبة على العمل التربوي 

  .تكون األهداف واضحة ومترجمة سلوكیاوینبغي أن یتم تحدید األهداف بالدقة والتوازن والشمول وأن 

  :تحدید المجاالت التي یراد تقویمها والمشكالت التي یراد حلها - 2- 6

إن المیدان التعلیمي یتضمن عددا كبیرا من المجاالت التي یمكن تقویمها والعمل على تحسینها 

غیر ذلك من والتلمیذ، و  وهناك منهج العلوم بمكوناته من مقررات وطرق للتدریس ووسائل ونشاطات المعلم

  .حدد المجال المراد تقویمه والدواعي والمشكالتالمجاالت، وینبغي أن ن

  :للتقویم االستعداد - 3- 6

للتقویم  استخدامهوالمقاییس وغیر ذلك مما سوف یتم  واالختباراتیتضمن هذا مجموعة الوسائل 

: وفق المجال الذي یراد تقویمه كما یتضمن إعداد من سیقومون بالتقویم، كما هناك بعض الوسائل مثل

  .المواقف والمقابالت الشخصیة واختباراتبطاقات المالحظة وقوائم المراجعة 
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  :التنفیذ - 4- 6

النتائج، وكذلك وثیقا بالجهات المختصة بهدف التعاون معها والوصول إلى أفضل  اتصاالیتطلب 

تحلیل البیانات واستخالص النتائج حیث یتطلب في هذه الخطوات رصد البیانات رصدا علمیا یساعد على 

تحلیلها واستخالص النتائج منها، وبعد ذلك یجب القیام بالتعدیل وفق نتائج التقویم فال تنتهي عملیة 

یكون ذلك تمهیدا لتقویم المقترحات المناسبة  التقویم بمجرد جمع البیانات وٕاصدار األحكام وٕانما ینبغي أن

  .للوصول إلى األهداف المرجوة

  :تجریب الحلول والمقترحات - 5- 6

نقیم على أساسها خطة التحسین، لذلك ینبغي  افتراضاتإن الحلول والمقترحات ال تعدو أن تكون 

أن تخضع هذه المقترحات للتجربة للتأكد من سالمتها من جهة ولدراسة مشكالت للتطبیق، واتخاذ الالزم 

  .لعالجها من جهة أخرى

وهكذا نرى أن التقویم یمثل مشروعا متكامال ومترابطا یبدأ بتحدید األهداف والغایات والمجاالت 

للتنفیذ بتجهیز الوسائل واألدوات، وینتهي بأحكام تعین على مراجعة  االستعدادیتطلب والمشكالت، و 

  .الحلول والتأكد من سالمتها وفاعلیتها واقتراحالخطط والوسائل واألسالیب 

، 2008عادل أبو العز سالمة، .(بمستواها واالرتفاعوبذلك یساعد التقویم في تحسین العملیة التعلیمیة 

  .)210، 209ص

أخیرا حیث یتضح لنا أن التقویم یعني وزنا لألمور أو تقدیرا لها أو الحكم علیها ومعرفة قیمة أو و 

جدوى المنهج نلجأ إلى عملیة تقویمه من أجل اتخاذ قرار بشأنه سواء كان ذلك القرار یتضمن إلغاءه أم 

األبعاد واألهداف من موقف االستمرار فیه أو تطویره، وهكذا نجد عملیة التقویم مستمرة حتى وٕان اختلفت 

  .آلخر
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  :طرق وأسالیب التقویم التربوي -7

  :یمكن تقسیم الطرق واألسالیب المستخدمة في تقویم تعلم التالمیذ إلى مجموعتین رئیسیتین

  االختبارات الشفویة: أوال

  االختبارات التحریریة: ثانیا

  :الشفویة االختبارات - 1- 7

ضروریة في بعض المواقف التعلیمیة كما أنها مكملة لبعض تعتبر هذه االختبارات الشفهیة 

  .االختبارات األخرى

  :مزایا االختبارات الشفویة - 1- 1- 7

  .تساعد على إصدار الحكم على قدرة التلمیذ على المناقشة والحوار وسرعة التفكیر وربط المعلومات - 

 اكتسابهمتعتبر ذات فائدة كبیرة عند تقویم التالمیذ الصفوف األولى من المرحلة االبتدائیة نظرا لعدم  - 

  .لبعض مهارات الكتابة والتعبیر

  .تتیح فرصة لتوجیه أكبر عدد من األسئلة دون أن تكون مرهقة - 

  .تتیح فرصة لتوجیه أكبر عدد من األسئلة دون أن تكون مرهقة - 

  .بط أجزاء المادة بعضها ببعضتعمل على ر  - 

  :عیوب االختبارات الشفویة - 2- 1- 7

غالبا ما تكون االختبارات متفاوتة في سهولتها أو صعوبتها إذ قد یواجه سؤال سهل إلى تلمیذ وسؤال  - 

  .صعب إلى تلمیذ آخر، وبالتالي فإن الحظ یلعب فیها دورا

  .ال في إجرائهایتستغرق وقتا طو  - 

  .تتأثر بفكرة المعلم عند التلمیذ أو عالقته بهغیر موضوعیة، إذ - 

، 1999حلمي أحمد الوكیل، حسین محمود، .(ال یمكن الرجوع إلیها أو تحلیلها إذا استدعت الظروف ذلك - 

  .)125ص
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  :االختبارات التحریریة - 2- 7

  :تنقسم االختبارات التحریریة إلى نوعین اثنین هما

  :وفیما یلي حدیث مفصل عن كل منهما الموضوعیة،االختبارات المقالیة واالختبارات 

  :االختبارات المقالیة

وهي االختبارات التي تعطي فیها المفحوص حریة اإلجابة ولذلك تسمى أحیانا ذات اإلجابة الحرة، 

تتیح للمتعلم حریة كتابة  االختباراتوألن هذه  ،ویطلق علیها أحیانا اسم االختبارات اإلنشائیة أو التقلیدیة

والتنظیم والتعبیر عن األفكار  االبتكاراإلجابة وكیفیة تنظیمها، فهي تساعد المتعلم على قیاس أهداف 

  .)95، ص2009المحاسنة ومهیدات، .(الخاصة بالمتعلم

  :مزایا االختبارات المقالیة - 1- 2- 7

  .لغة تخصصیة ومصطلحاتهاوصیاغتها ب األفكارترتیب  ابتكارتبرز قدرة المتعلم على  - 

تبرز قدرة المتعلم على عرض شامل للموضوعات بحیث تكشف اإلجابة عن معارف التلمیذ وفهمه  - 

 .للموضوع

  .تبرز الفروق الفردیة بین التالمیذ من حیث تنوع اإلجابات عن السؤال نفسه - 

  .تبعد ذاتیة المدرس أثناء اإلجابةإبعاد أثر العوامل الداخلیة في اإلجابة كالخوف وصعوبة النطق، كما  - 

  ).114، 113، ص2007دعمس مصطفى نمر، . (وضعها سهل - 

  :المقالیة االختباراتعیوب  - 2- 2- 7

  .أن أسئلة المقال ال تناسب كافة قدرات الطلبة بل تناسب من لدیهم ملكات للكتابة - 

  .أن صعوبة فهم السؤال للتلمیذ یعني إجابة غیر صحیحة وغیر واضحة - 

  .)406، ص2009محمد جاسم العبیدي، .(أنها ال تغطي جمیع الموضوعات التي تمت دراستها من قبل الطالب - 

  .تصحیحها یحتاج إلى وقت طویل - 

  .تفتقر الشمولیة في تمثیل المنهاج - 

  .درجة التخمین فیها عالیة - 

  .)114ص، 2007دعس مصطفى نمر، (.مراعاة للفروق الفردیة اقل من األسئلة الموضوعیة - 
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  :الموضوعیة االختبارات - 3- 7

هي تلك الروائز التي ال تدع مجاال للتأویل الشخصي بل یصل فیها أصحاب الحكم المستقلون إلى 

نتائج تتسم باإلجماع، وتنتقي الموضوعیة عندما تقود األحكام التي یصدرها المشرفون بفعل اختالف 

ما بینها كما تتوفر الموضوعیة بفضل طریقة تنظیم مواقفهم أو تباین مشاعرهم إلى نتائج متباعدة فی

  .)42، ص2010نایف القیسي، .(ونوعیة مفرداته ومسائله االختبار

وقد اشتهرت باسم الموضوعیة لما تمتاز به من دقة وموضوعیة ولعدم تأثر تصحیحها بالعوامل 

یحي .(متعدد، المقابلة، التكمیلالمن  واالختیارالصواب والخطأ، : الذاتیة للمصحح، وهي عدة أنواع هما

  .)24، ص2007علوان، 

  :الموضوعیة االختباراتمزایا  - 1- 3- 7

أنها كما یتضح ذلك من اسمها موضوعیة أي النتائج التي تتم التوصل إلیها عن طریقها ال تتأثر  - 

  .بشخصیة المصحح أو حالته النفسیة أو الظروف التي یمر بها

كبیرا من األسئلة ذات اإلجابة القصیرة جدا ومن ثم یمكنها تغطیة جوانب عددا  االختباراتتتضمن هذه  - 

  .المقرر الدراسي، وبالتالي ال تدع مجاال للحظ أو الصدفة

سهولة التصحیح لدرجة أن التالمیذ أنفسهم یمكنهم القیام بتصحیحها إذا ما دربوا على ذلك وبالتالي  - 

  .هایمكن استعانة بأیة نوعیة من األفراد لتصحیح

متنوعة وبالتاي یمكنها المساعدة في قیاس العدید من الجوانب التي تنصب علیها عملیة التقویم  أنها - 

حلمي أحمد الوكیل، محمد أمین .(ومن هنا یمكن القول بأنها تساعد على تحقیق مبدأ شمول عمل عملیة التقویم

  .)200، 199، ص 2005المفتي، 

ضوعیة من موضوعیة وشمول وارتفاع في معاملي الصدق والثبات ومع ما تتمیز به االختبارات المو  - 

وسهولة في التطبیق والتصحیح إال أن أعدادها صعب وتقتصر عن قیاس بعض األهداف التعلیمیة 

المعقدة كالترتیب والتقویم كما أنها تفتح مجاال للغش والتخمین من قبل المفحوصین، ولذلك فإنه ینصح 

ا إلى طبیعة عن االختبارات المقالیة، بل یفضل المزج بین النوعین وهذا یعود طببعدم استخدامها منفردة دو 

  .)24، ص2007یحي علوان، (.المادة الدراسیة
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  یوضح أنواع االختبارات التحصیلیة): 01(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

    

  

  .)83، ص2011كمال الدین محمد هاشم، حسین جعفر الخلیفة، (: المرجع

  :الموضوعیة االختباراتعیوب  - 2- 3- 7

جهدا كبیرا ووقتا طویال إلعدادها حتى تكون دقیقة وخالیة من األخطاء، ال  االختباراتتتطلب هذه 

في عرض هذه  االختصارتقیس قدرة التلمیذ على وضع إطار لإلجابة یعرض فیه معلوماته مع التوسع أو 

أفكاره مع ربطها ببعضها البعض، ویظهر فیه رأیه  همیتها ووزنها النسبي، وینظر فيالمعلومات وفقا أل

رأیه، كل ذلك ألنه یتعامل أسئلة في صورة  یعززهاخصي بوضوح مع سرد األدلة والبراهین التي الش

  .)201، ص2005حلمي أحمد الوكیل، محمد أمین المفتي، .(جزئیات ونقاط محددة

من المالحظ أن استخدام المعلم أدوات وطرق أسالیب التقویم التربوي في العملیة التعلیمیة بأفضل 

  .حیث یتم تقویم وقیاس كل منهما بشكل دقیق من أجل تحقیق األهداف التعلیمیة طریقة ممكنة،

  :وظائف التقویم التربوي -8

  :هناك العدید من الوظائف التي یقوم بها التقویم التربوي یمكن تلخیصها في اآلتي

 

 االختبارات التحصیلیة

 االختبارات التحصیلیة االختبارات التحصیلیة

 االختبارات الموضوعیة االختبارات المقالیة

 الصواب والخطأ االختیار من متعدد المزاوجة التكملة
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یسعون إلیها یفید التقویم القائمین على المؤسسات التعلیمیة في معرفة مدى تحقیقهم لألهداف التي  - 

  .ونسبة إنجازهم لها

الطالب في تعلمهم لألنواع المختلفة من المعارف والمهارات والعادات التي تكونت  اكتسابمعرفة مدى  - 

عندهم نتیجة ممارستهم ألوجه النشاط المختلفة والحكم على مدى الفائدة التي حصل علیها الطالب من 

  .هذه األنشطة

  .رة واضحة وجلیةعن فاعلیة التجارب التربویة قبل تعمیمهایساعد التقویم في تقدیم صو  - 

  .مما یساعده في تقییم ذاته ودعمها نحو األفضل) التغذیة الراجعة(تزوید الطالب بنتائج عمله باستمرار  - 

مساعدة المدرسة في توزیع على الصفوف الدراسیة وعلى أوجه النشاط المختلفة وفق قدرات وٕامكانیات  - 

  .یزید من دافعیة التحكم لدیهكل طالب مما 

وفق عدة معاییر منها  باستمراریفید أصحاب القرار في مجال التعلیم في تقییم األهداف التعلیمیة  - 

  .حاجیات المجتمع والتطور التقني والعلمي السریع بحیث تحقق هذه األهداف آمال وطموحات المجتمع

رار حتى تالحق التقدم العلمي السریع وتتالءم مع یساعد التقویم في تطویر المناهج الدراسیة باستم - 

  .حاجات العصر وحاجات التالمیذ

یساعد التقویم اإلداریین في اتخاذ القرارات الصحیحة والصائبة من حیث ترقیة األفراد أو تعیینهم من  - 

  .)493، 492، ص2016خلیفة عبد السالم الشیباني، (.خالل المعلومات التي توفرها أدوات القیاس

  :كما نجد وظائف أخرى للتقویم التربوي في العملیة التعلیمیة ومن أهم هذه الوظائف

  :الوظائف التعلیمیة - 1- 8

الكشف عن حاجات التالمیذ ومشكالتهم ومیولهم وقدراتهم بقصد إعداد منهج متكیف مع هؤالء  - 

  .التالمیذ

المقصود ومقارنتها باألهداف المطلوب تحدید ما حصل علیه التالمیذ من نتائج التعلم المقصود غیر  - 

  .تحقیقها

  .توجیه عملیة التعلم توجیها سلیما واختیار طرائق التدریس مناسبة - 

  :وظائف تنظیمیة - 2- 8

  .الحصول على المعلومات الالزمة لتوجیه التالمیذ علمیا ومهنیا  - 
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  .الحصول على معلومات عن مدى كفایة المعلم في طریقة تدریسه وأسلوبه - 

قیاس كفایة أجهزة المدرسة وسائلها وبیان نواحي المقصود فیها ألن التقویم یمثل جزءا أساسیا من  - 

  :النسق أو النظام التربوي والعالقة أساسیة بینه وبین مقومات العملیة التعلیمیة كما في الشكل

  الوظائف التنظیمیةیمثل ): 02(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

وهو الحكم على قیمة األهداف العامة التعلیمیة التي تنبأها المدرسة والتي تؤكد على مراعاتها 

، 2004محمد، محمد جاسم .(لخصائص وطبیعة الفرد المتعلم ولفلسفة وحاجات المجتمع وطبیعة المادة الدراسیة

  .)177، 176ص

نعتقد انطالقا من هذه الوظائف لتقویم التربوي تصبح العملیة التقییمیة في مجال التدریس بصفة 

عامة تعلمیة وعملیة تنظیمیة، ولكن بالتركیز على رفع مستوى التعلیم للمعلمین وذلك من خالل جعل 

  .ي المنظومة التربویةعملیة التأهیل المستمر المعلم من ضمن العناصر األساسیة ف

  :مجاالت التقویم التربوي -9

یتمالتقویم في كل عناصر العملیة التعلیمیة لذلك فهو یشمل من الدارس والمعلم والمدرسة والمنهج 

  :والنشاط واإلدارة التربویة والتخطیط التربوي ومن أهم مجاالت التقویم التربوي ما یلي

  :تقویم الدارس - 1- 9

ویتضمن قیاس تقدیرات المتعلمین التحصیلیة وقیاس األداء المعرفي والمهاري والوجداني للمتعلم 

ویشمل كذلك تقویم التحصیل الدراسي ومستوى النمو الذي تحقق لدیه، ومدى تكامل شخصیته من خالل 

 التدریس سلوكیةاألهداف ال األهداف العامة

  الوسیلة 

 الطریقة

  المحتوى

  المستوى

  التعلیم 

 التقویم
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یشمل الذكاء ، ومن ذلك النمو العقلي و واالتزاناالنفعاليالتعرف على نموه العقلي والجسمي والنفسي 

واالستعدادات والمیول والقدرات ومنها قدرته على القیام بالعملیة العقلیة العلیا غیر التذكر والحفظ مثل 

 واالختیارالقرارات  واالبتكارواتخاذالفهم والمقارنة والتحلیل واإلدراك العالقات وتخیل عالقات أشكال جدیدة 

االجتماعي وٕادراك الفرد للقیم والمبادئ والمثل العلیا التي بین البدائل، وكذلك تقویم ما تحقق من النمو 

تنظم سلوك األفراد في المجتمع، وما یترتب على ذلك من عالقات اجتماعیة راقیة وتنمیة الحساسیة 

االجتماعیة لدى الفرد وتنمیة وعیه بالمشكالت التي تواجه مجتمعه ومستوى مشاركته في حیاة الجماعات 

وٕادراك تعدد األدوار المتوقعة منه ومعاییر التعرف المناسب في كل مواقف اجتماعي، التي ینتمي إلیها 

كما یشمل تقویم التلمیذ ما یتحقق من نمو نفسي ووجداني من حیث التوازن االنفعالي واكتساب مجموعة 

لقدرة من االتجاهات الموجبة نحو الموضوعات واألشخاص واألماكن ذات القیمة االعتباریة في مجتمعه وا

على حل الصراعات التي تنشأ من تعدد األدوار االجتماعیة ومن مواجهة تحدیات الحاضر والمستقبل 

ومستوى إدراك الفرد للمتطلبات والحاجات والوسائل التي تحملها الحیاة المعاصرة له ویتم ذلك كله من 

یتم عن طریق مالحظة نمو  خالل االختبارات، وتقویم أعمال التلمیذ والمشروعات التي یشترك فیها كما

، 238، ص2014إیهاب عیسى المصري، طارق عبد الرؤوف محمد، .(التالمیذ وتسجیل المالحظات في سجالت خاصة

239(.  

  :تقویم المعلم - 2- 9

 باعتبارهویشمل الحكم على سماته الشخصیة التي قد تنتقل إلى التالمیذ من خالل التقلید والمحاكاة 

یشمل إتقانه المهارات التدریس الجید ووعیه التربوي بالفلسفة التربویة واألهداف قدوة ونموذجا لهم كما 

وقدرته على التعامل مع التالمیذ في فترة زمنیة من مراحل نموهم ومعرفته بخصائص النمو المتكامل لهم 

ما یشمل تقویم وقدرته على خلق المواقف التربویة التي تؤدي إلى بناء وٕاعادة بناء الخبرة المربیة لدیهم، ك

في مسؤولیات اإلدارة المدرسیة وعملیات التوجیه واإلرشاد التربوي للطالب  اشتراكهالمعلم أـیضا درجة 

ومستوى عالقاته بتالمیذه ودرجة إیمانه بمهنة التعلیم والرضا الوظیفي لدیه، كما یتضمن تقویم قدرته على 

عبد الحمید محمد علي، طارق عبد الرؤوف عامر، .(النمو المهنيتقویم نفسه وتالمیذه وتقبل التوجیه والنقد البناء و 

  .) 90، ص2009
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  :تقویم المقررات - 3- 9

ویشمل هذا النوع من أنواع التقویم على تقویم محتوى المقرر الدراسي وأسالیب التعلیم والتعلم 

  .الطرق العالجیة المناسبة للتغلب على صعوبات تعلم موضوعات هذا المقرر واختیارالمتبعة 

  :تقویم البرامج التعلیمیة - 4- 9

ویتضمن هذا النوع من أنواع التقویم قیاس مدى فعالیة برنامج تعلمي أو منهج دراسي معین أو 

لتربویة في ضوء تقویم مكونات برنامج تعلمي وقیاس درجة كفاءته ومدى مالءمته لتحقیق األهداف ا

  .مستوى كفاءة اإلدارة المدرسیة وفعالیة التدریس

  :تقویم المؤسسات والنظم التعلیمیة األكثر اتساعا - 5- 9

ویشمل هذا النوع من أنواع التقویم على قیاس مدى كفاءة البرامج التعلیمیة المتعددة الجوانب أو 

ة القائمة مثل الجامعات والمدارس المنتشرة على تقویم النظم التعلیمیة السائدة وتقویم المؤسسات التعلمی

  .)30،31، ص2003محمود عبد الحلیم منسى، .(المستوى القومي

ومع ما تقدم فإن التقویم التربوي ال یقتصر على مجال تقویم إنجازات التالمیذ في التعلیم فقط بل 

المختلفة وكل ما یتعلق بالعملیة یتعداه إلى تقویم المعلم، وطرق التدریس والمنهج المدرسي واإلمكانیات 

  .التربویة والتعلیمیة وما یؤثر فیها
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  :خالصة الفصل

من خالل ما تطرقنا إلیه في هذا الفصل نستنتج أن مجال عملیة التقویم هو العمل التعلیمي بدءا 

بالتلمیذ الذي یعد محور العملیة التعلیمیة كلها، وهدفها األول وما ترتبط به المؤسسات التعلیمیة، وهنا 

ضروریا  باعتبارهمة التربویة یمكن القول بأن التقویم ال یحتاج إلى البرهنة على دوره وأهمیته في المنظو 

والتحكم فیها یتوقف على كل العناصر المشكلة للمنظومة خاصة مع أداء التقویم لدوره، ومدى مراقبته 

  .للمدخالت والعملیات والمخرجات التربویة مراقبة فعالة

ة وقد تم في هذا الفصل التطرق إلى أهم األسالیب والطرق التي تحدد مستوى التقویم وفقا لدرج

المقالیة والموضوعیة بأنواعها المختلفة لكي یكون  االختباراتفعالیة األدوات المستعملة، فقد یلجأ إلى 

وكل الثغرات التقویم معبرا عن حقیقته، أن التقویم الجید یسایر العملیة التعلیمیة ویراقب جمیع خطواتها 

وي التي یمتاز بالصدق والدقة وتناسق هذه األخیرة على خصائص التقویم الترب التي تحدثها والذي یعتمد

  .األهداف والقدرة على التمییز ولیس الغرض هنا إصدار أحكام نهائیة فقط

ومن المالحظ أن التقویم التربوي یرافق العملیة التربویة والتعلیمیة منذ بدایتها إلى نهایتها، وذلك 

الختامي، وتتجلى وظائفه وأهم و كویني، باستخدام أنواع التقویم سابقة الذكر، ومن بینها التشخیصي، الت

  .الفصل هذا من خالل ما ذكرناه في ما یستهل فیهمجاالته في إطار الجودة الشاملة للمدرسة ك
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  :تمهید

التربویة العالمیة بأهمیة بالغة لموضوع الدافعیة في مجال التعلیم لقد أولى التربویون في المنظومات 

لما له أثر بالغ على التعلم وعلیه یعد موضوع الدافعیة من أهم مواضیع علم النفس التربوي، فالدافعیة 

إحدى مبادئ التعلم الجید، حیث تدفع الفرد نحو بذل الجهد والطالقة لتعلم مواقف جدیدة، أو توجه سلوكه 

  .و تحقیق هدف معین وهذا ما یسعى إلیه أي نظام تربوي في العملیة التعلیمیةنح

وقد قسمنا هذا الفصل إلى جزئین جزء تطرقنا فیه إلى مفهوم الدافعیة مفاهیم ذات الصلة بها 

باإلضافة إلى لمحة تاریخیة عن تطور االهتمام بالدافعیة، ونتطرق كذلك إلى مكوناتها وخصائصها 

ا فیما یخص الجزء الثاني من هذا الفصل فقد تناولنا بالدراسة مفهوم دافعیة التعلم، وظائفها وأهمیتها، أم

ومصادر الدافعیة للتعلم، العوامل المؤثرة في دافعیة التعلم وأخیرا أهم النظریات واالتجاهات األساسیة في 

  .صة الفصلتفسیر الدافعیة للتعلم ومن ثم أسالیب قیاس دافعیة التعلم وفي الختام خال
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I- الدافعیة مفهوم  

 :لغة

وٕاذا أخذ ، Tomoveوالذي یعني Movereإن مصطلح الدافعیة مشتق من اللفظ الالتیني 

  .)79، ص2015عباس نوح، سلیمان محمد الموسوعي، (.فإن الدافعیة هي إحداث حركة ،المعنى الحرفي في الكلمة

السیرورة النفسیة والفیسیولوجیة المسؤولة عن هي ): 1999(قاموس علم النفس الدافعیة حسب 

  .)28، ص2088بن یوسف أمال،(.إثارة واستمراریة السلوك

  :اصطالحا

عملیة یتم بمقتضاها إثارة نشاط الكائن الحي، وتنظیمه "بأنها : الدافعیة)1949(هب یعرفها 

  ".وتوجیهه إلى هدف محدد

مجموعة الظروف الداخلیة والخارجیة التي تحرك الفرد من " على أنها: )2006(الترتوري ویعرفها 

عندما یختل وللدافع ثالث وظائف أساسیة في السلوك هي تحریكه  االتزانأجل تحقیق حاجاته، وٕاعادة 

  .)16، ص2008ثائر أحمد غباري، (".وتنشیطه وتوجیهه والمحافظة على استخدامه إلى حین إشباع الحاجة

ي المحرك الرئیسي وراء أوجه النشاطات المختلفة والتي یكتسب الفرد عن طریقها خبرات ه: الدافعیة

  .جدیدة ویعدل من القیمة

كما یشیر مصطلح الدافعیة إلى مجموعة الظروف الداخلیة والخارجیة التي تحرك الفرد من إعادة 

  .)227، ص2009عبد الرحمان عدس، محي الدین توق، (.التوازن الذي اختل

الدافعیة بأنها عبارة عن الحاالت الداخلیة الخارجیة لإلنسان : )1984(توق وعدس عرف وقد 

التي تحرك السلوك وتوجهه نحو هدف أو غرض معین وتحافظ على استمراریته حتى یتحقق ذلك 

  .)57، ص2007ني أحمد، أحمد محمد عوض، ب(.الهدف

الغایات وتعمل على مساعدة  هي حافز داخلي یوجه السلوك نحو بعض: ")1997(كوینيتعریف 

  .)90، ص2015كتاش مختار سلیم، (".األفراد على التغلب على حالة الكسل والقصور

أنها استعداد نسبي في الشخصیة یحدد مدى سعة الفرد ومثابرته في : إبراهیم زكي قشقوشویعرفها 

وذلك في الموقف التي یتضمن األداء في ضوء ویترتب علیه نوع معین من اإلشباع، سبیل بلوغ النجاح 

  .)112، ص2013زیاد سعید، (".لالمتیازمستوى محدد 
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بأنها التأثیرات الحالیة الطارئة في اتجاه وقوة ومثابرة الفعل أو : "الدافعیة)1964(یعرف أتكنسون 

  .)70، ص2016المسوس یعقوب، (.الحركة

مجموعة من التعاریف حول مفهوم الدافعیة وتعریفها في ضوء أراء والعدید من  استعرضنالقد 

وتحافظ على استمراره ) الفرد(على أنها قوة داخلیة تستثیر السلوك المتعلم  اتفقتالباحثین المختلفة، التي 

  .توجه نحو تحقیق هدف معین في الموقف التعلیمي

یة الفرد وتثیر فیه الرغبة في الحصول على شيء كما تعرف على أنها قوى داخلیة تنطلق من ذات

عبد الرحمان، عیاصرة، علي أحمد .(أو تحقیق هدف معین وتوجه تصرفاته ومسلكه في سبیل تحقیق هذا الشيء

  .)90، ص2006

  :ویعرف علماء النفس الدافعیة من وجهات نظر سیكولوجیة مختلفة والشكل اآلتي یوضح ذلك

  .علماء النفس من وجهة نظر سیكولوجیة مختلفةتعریفات ): 03(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .)37- 36، ص2018ریاض رنیف راغب صالح، (

المفاهیم التي سبق ذكرها یتبین لنا الدافعیة تشیر إلى حالة داخلیة في المتعلم تجبره  وفي ضوء هذه

فیه حتى یتحقق التعلم بذلك  واالستمرارإلى الموقف التعلیمي للقیام بنشاط موجه  االنتباهأو تدفعه إلى 

  .كعهد المتعلم بالنسبة له

الدافعیة من وجهة 

 النظر السلوكیة

الحالة الداخلیة أو الخارجیة للمتعلم والتي تحرك سلوكه 

 وأداءه وتعمل على استمراره وتوجیهه نحو تحقیق الهدف

الدافعیة من وجهة 

 نظر المعرفیة

وبناءه المعرفي  حالة داخلیة تحرك أفكار ومعارف المتعلم

ووعیه وانتباهه تلح علیه لمواصلة أو استمراره أدائه للتوصل 

 .إلى حالة معینة من التوازن المعرفي

حالة استثارة داخلیة تحرك المتعلم الستغالل أقصى طاقته 

في أي وقت تعلیمي یشترك فیه ویهدف إلى إشباع دوافعه 

 .لمعرفة وتوصیله إلى تحقیق الذات

ة من وجهة الدافعی

 نظر اإلنسانیة
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  :لمحة تاریخیة عن تطور مفهوم الدافعیة -1

لقد جاءت التفسیرات األولى لمفهوم الدافعیة من االتجاهات الفلسفیة المتعددة، حیث أكدت بعض 

نسان میزت بین اإل، وقد واالختیاراالتجاهات الفلسفیة على الجانب العقالني لإلنسان وحریة اإلرادة 

سیما أن اإلنسان یمتلك الروح والعقل اللذین یتحكمان في سلوكیاته ودوافعه والحیوان على أساس نوعي وال

  )Houston‚1985‚p20(.في حین یسیر الحیوان وفقا آللیة معینة متمثلة في الغرائز

یكي للقوى وهناك بعض االتجاهات الفلسفیة التي ترى أن اإلنسان یستجیب على نحو میكان

الخارجیة وكان من بین هذه االتجاهات الترابطیة التي ظهرت في انجلترا وتبنى أفكارها جون لوك وهوبز 

  .وغیرهم

الغرائز لتفسیر  الستخداماألثر البالغ في إفساح المجال  واالرتقاءن في النشوء وكان ألفكار دارو 

یوان لیس نوعیا وٕانما كمیا، لقد تأثر الكثیر من السلوكیات اإلنسانیة، إذ یرى أن الفرق بین اإلنسان والح

ویعد مكدوجل من أكثر المدافعین  ،ن ومن أبرز هؤالء مكدوجل وفرویدفالسفة وعلماء النفس بأفكار دارو ال

عن دور الغرائز في السلوك إذ یرى أن اإلنسان یستجیب وفقا لمبدأ تحقیق اللذة وتجنب األلم، ویعتبر أن 

  .اإلنسانيلرئیسي للسلوك الغرائز هي المصدر ا

) 124(لها جذورها الغریزیة واستطاع تصنیف  اإلنسانيویضیف مكدوجل أن كافة أشكال السلوك 

  .إلخ...غریزة مثل الحب، االستطالع، العدوان، الجنس، الطعام، التمییز

وعون على وتأثرت أیضا نظریة فروید في التحلیل النفسي بهذا االتجاه، إذ یرى فروید أن األفراد مدف

نحو ال شعوري بغریزة الحیاة التي تجد الجنس تنفیسا لها، وبغریزة الموت التي تتجلى في األعمال 

العدوانیة والتدمیریة، هذا ولقد ظل تفسیر السلوك القائم على الغرائز سائدا حتى العشرینات من القرن 

نهج العلمي والتجریبي في الماضي إلى أن ظهرت اتجاهات نظریة حدیثة في علم النفس اعتمدت الم

، 2014عماد عبد الرحیم الزغول، (.واإلنسانیةدراسة السلوك ومن هذه االتجاهات النظریة السلوكیة والمعرفیة 

  ).165- 164ص
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  :المفاهیم المرتبطة بالدافعیة -2

  :هناك مفاهیم عدة ارتبطت بمفهوم دافعیة التعلم كما یلي

إلى القیام بسلوك أفضل أو تعلم على استمراره فیه وقیل  اإلنسانهو كل فعل أو إشارة تدفع : الحافز

عنه أنه شحن وتقویة المشاعر واألحاسیس الداخلیة وتنمیة الدافعیة التي تقود إلى تحقیق األهداف 

  .)221، ص2011عبد الكریم الناظور، فایز (.المرسومة

، 2006، إبراهیممجدي عزیز (.في نماذج سلوكیة معینة لالنخراطمتواصل  وٕالحاحویقصد به حث 

  .ر إلى الدافع على أنه بمثابة مثیر یؤدي إلى نشاط للوصول إلى هدف معینكما یشی، )124ص

هي الدافع الطبیعي أو المیل الفطري الفردي یدفع اإلنسان إلى تحقیق غایة ما داخلیة  :الحاجة

  .)103، ص2006محمد حمدان، (.كانت أم خارجیة شعوریة أو ال شعوریة

فالحاجة تعني مجموعة التغیرات الفسیولوجیة الداخلیة التي تحدث في خالیا الجسم، فال بد من 

  .إشباعها حتى یتم التوازن ما بین الناحیة الداخلیة والخارجیة

فهو موقف خارجي مادي أو اجتماعي یستجیب له الدافع فیؤدي إلى إشباعه أي یعمل : الباعث

  .)23، ص2020شفیق رضوان، (.ومن ثم استعادة توازن الكائن الحيعلى خفض التوتر المصاحب للدافع 

أما الباعث فنعني به مجموع السلوكات الناتجة عن الحاجة أو النقص الفردي ینتج نتیجة لحاجة 

  .)180، ص2004نبیل أحمد عبد الهادي، (.ما

والحیوان تؤدي إلى سلوك الدافع حالة من اإلثارة أو النبه داخل الكائن العضوي اإلنسان : الدافع

  .)361، ص2012أحمد محمد عبد الخالق، (.باحث عن هدف

فهي دافع یشعر الفرد بغایته وبهدفه أي یتصور أن هذه الرغبة ترضي حاجة لدیه كالرغبة : الرغبة

في، عبد الرحمان الوا(.صبغة الشوق والولع باحتواءتتمیز الرغبة ،و في قراءة كتاب معین أو مكالمة إنسان معین

  .)72، ص2009
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وعلى  هذا األساس فإن الحاجة تنشأ لدى الكائن الحي نتیجة حرمانه من شيء معین، ویترتب 

الدافع الذي یعبئ طاقة الكائن الحي ویوجه سلوكه من أجل الوصول إلى ) الحافز(على ذلك أن ینشأ 

  :ث كما یليوالشكل الموالي یوضح العالقة بین الحاجة والدافع والباع ،)الهدف(الباعث 

  یوضح العالقة بین الحاجة والدافع والباعث):04(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  )64-63، ص2014حجاج عمر، ( 

المصطلحات في أن هناك عالقة ارتباطیة وثیقة بینهما فهي عملیة یمكن إیضاح الفروق بیه هذه 

  .دینامیة وهذا ما افترض وجود تفسیر عملیة الدافعیة

فیما هو بیولوجي وما هو نفسي، فالحاجة  االختالففالحاجة والغریزة والرغبة حالة داخلیة ویمكن 

ا یخص الحافز والباعث یعبران عن موقف والرغبة حالتان نفسیتان بینما الغریزة حالة بیولوجیة، أما فیم

  . خارجي

  :أهمیة الدافعیة -3

  :أن أهمیة الدافعیة تنطلق من االعتبارات التالیة )1999(الداهري یوضح 

تتضح أهمیة الدافعیة في العملیات العقلیة سواء ظهر ذلك في االنتباه أو في التفكیر والتخیل والذاكرة،  - 

  .استخدام المعلومات في حل المشكالت واإلبداع لدى األشخاصحیث أن الدافعیة تزید من 

 

 الحاجة
 

 تعبئة الطاقة

 الدافع

 توجیه السلوك

 الباعث

)الهدف(  

 إشباع الحاجة 

 اإلحباط خفض الطاقة
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كما تظهر أهمیتها في الحیاة التعلیمیة كونها وسیلة یمكن أن نستخدمها في إنجاز أهداف تعلیمیة  - 

  .معینة على نحو أفضل وفعال

س مثیرا للدوافع إن التعلم الناجح هو التعلم القائم على دوافع التالمیذ وحاجاتهم فكلما كان موضوع الدر  - 

- 36، ص2008بن یوسف أمال، (.ومشبعا بهذه الدوافع والحاجات كلما كانت عملیة التعلم أقوى وأكثر حیویة

37(.  

وتبدو أهمیة الدافعیة من وجهة التربویین من حیث كونها هدفا تربویا في ذاتها، فاستثارة دافعیة الطالب  - 

ون على ممارسة أنشطة متنوعة، كما تبدو أهمیة الدافعیة وتوجیهها وتولید اهتمامات لدیهم تجعلهم یقبل

للتعلم من حیث كونها وسیلة یمكن استخدامها في سبیل إنجاز أهداف تعلیمیة معینة على نحو فعال وذلك 

غالب محمد (.من خالل اعتبارها أحد العوامل المحددة لقدرة الطالب على التحصیل والنجاح واإلنجاز

  .)151، ص2013المشیخي، 

تعتبر الدافعیة مرتبطة وعلى عالقة وثیقة بعملیة األداء لجمیع ردود الفعل السلوكیة المكتسبة، بمعنى  - 

آخر أن السلوك المكتسب أن یكون ظاهرا أو جلیا في حال عدم تحفیزه وٕامداده بالطاقة الالزمة 

  .)485، ص2007حسین أبو ریاش، زهریة عبد الحق، (.لبروزه

أهمیة كبیرة في إثارة میل الفرد نحو التعلم، وتعتبر أساسیة في عملیة التعلم وبالتالي تعتبر الدوافع ذات  - 

تعتبر الدافعیة من الشروط األساسیة التي یتوقف علیها تحقیق الهدف من عملیة التعلم في أي مجال من 

  .)329، ص2014حسین أبو ریاش وآخرون، (.مجاالته المتعددة

أهمیة الدافعیة لما لها من أثر بالغ في مجال التعلم لتحقیق یتضح للباحث مما تقدم فیه عن 

األهداف التعلیمیة ونتاجات التعلم، وغیابها حتما له أثر سلبي على كل مخرجات العملیة التعلیمیة والمعلم 

  .والمتعلم واألسرة في حد ذاته، فضال عن فساد المجتمع التي تقل دافعیة أفراده عن تعلم

  :مكونات الدافعیة -4

أول دراسة أجریت بهدف تحدید مكونات  1967التي أجراها في عام  chuiتعتبر دراسة شیو

على أسلوب التحلیل العاملي  chuiالدافعیة انطالقا من المنظور النفسي االجتماعي، وقد اعتمد شیو

افعیة والتي عبارة تقیس كلها الد 500الستخراج أهم العوامل المفسرة للدافعیة للتعلم، فیعد صیاغة حوالي 

  :استنتجها من مختلف اختبارات الشخصیة توصل إلى تحدید خمسة عوامل هي
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 .االتجاه اإلیجابي نحو الدراسة - 

 .االجتماعي االعترافالحاجة إلى  - 

 .تجنب الفشل - 

 .حب االستطالع - 

 .)CHIU‚ 1967(.التكیف مع مطالب الوالدین واألساتذة واألقران - 

فقد قام كذلك بدراسة طویلة دامت عشرة ) Kozaki and Entwistel‚1984(الباحثان  أما

للدافعیة استنتجت بقد القیام بعدد هائل من المقابالت  أساسیة سنوات سمحت بالكشف عن تسعة أبعاد

مع التالمیذ والمربین، والجدول التالي یوضح أهم األبعاد التي توصل إلیها ) مقابلة 1000عددها یتعدى (

  .1984الباحثان في 

  .یوضح األبعاد التسعة للدافعیة المدرسیة حسب كوزكي وأنتویستل): 01(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صف المصدر الرئیسي للدافعیةو   الدوافع

  المجال العاطفي

 الحماس - 

 االندماج - 

  الجماعیة - 

 التشجیع واالهتمام من طرف األولیاء - 

 حب إرضاء الكبار - 

  حب العمل الجماعي - 

  المعرفيلمجال ا

 االستقاللیة - 

 الفاعلیة - 

  االهتمام - 

 االرتیاح عند القیام بنشاطات دون إعاقة اآلخرین - 

 بالتقدم في المعرفة االعتراف - 

  السرور باألفكار واآلراء - 

  المجال األخالقي

 الثقة  - 

 المطاوعة - 

  المسؤولیة - 

 الرضاء عن األداء الجید - 

 تفضیل السلوكیات التي توافق قواعد النظام - 

  قبول تبعات األعمال - 
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أبعاد  إلى تصمیم مقیاس یتضمن تسعة Kozekiكوزكيمن هذه األبعاد توصل الباحث  انطالقا

سنة تبین للباحث بأنه یمكن  28وعند تطبیقه على عینة كبیرة من التالمیذ تراوحت أعمارهم ما بین 

  :تلخیص العوامل التسعة في خمسة عوامل أساسیة هي

 .والمدرسینویقصد منها طبیعة العالقة مع الوالدین : الحماس - 

ویقصد منها طبیعة العالقة التي تربط التلمیذ بالعمل المدرسي ومدى اندماج ذلك التلمیذ : الجماعة - 

 .مع أقرانه في الدراسة

التي یتلقاها المتعلم بخصوص جدیة نشاطاته  االعترافاتوهي تظهر على شكل : الفعالیة - 

 .المدرسیة

 .االهتمام بالنشاطات المدرسیة - 

 .نة أي االمتثال للقواعد والمطالب والواجبات المفروضة على التلمیذالمطاوعة واللیو  - 

بدراسة حول مكونات الدافعیة كتركیبة متكاملة  Markovaماركوفاقامت الباحثة  1990وفي سنة 

تتضمن األسباب، األهداف واالنفعاالت العاطفیة تتمثل  األسباب في األمور التي تدفع التلمیذ إلى 

ه، وقد اعتبرت یداف فهي تعبر عن مدى إدراك التلمیذ لقدرته على تجسید ما یطمح إلالدراسة، أما األه

الباحثة الجانب االنفعالي الحالة النفسیة التي یعیشها التلمیذ أثناء عملیة التعلم والمتضمنة االتجاهات نحو 

  .إلخ...المادة والمدرس ومیول التلمیذ المختلفة وعالقات التلمیذ مع محیطه الدراسي 

من الدراسات العربیة النادرة حول موضوع مكونات  1993وتعتبر الدراسة التي قام بها مرزوق في 

والذي  Atkinson أتكنسونالدافعیة، فقد اعتمد الباحث في دراسته على مفهوم التوقع الذي جاء به 

، فالدافعیة للتعلم حسب هؤالء 1993وزمالئها في  Wigfieldوقفیلد و  Acclasأكلسطور من طرف 

  :الباحثین تفسر من خالل ثالث مكونات أساسیة

یتمثل هذا المكون في مدى إدراك التلمیذ بأن لدیه القدرة الكافیة للقیام بالعمل المدرسي : مكون التوقع -أ

یة الذاتیة الذي جاء به المطلوب منه، وهناك من الباحثین من یعبر عن مفهوم التوقع بمفهوم الفعال

والذي تم استخدامه في كثیر من الدراسات حول الدافعیة للتعلم خاصة تلك الدراسات  Banduraباندورا

  .1991في مجال التعلم المدرسي خالل سنة  Schunkشنكالتي قام بها الباحث 
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وفائدة العمل الذي ویشمل هذا المكون على أهداف التالمیذ واعتقاداتهم حول أهمیة : مكون القیمة - ب

  .یقومون به

أحمد دوقة .(ویقصد به رد الفعل االنفعالي للتالمیذ نحو المهمة أو النشاط المدرسي: مكون التأثر -ج

  .)16-13، ص2011وآخرون، 

ج أن الدافعیة تتكون من ستة تباستخدام التحلیل العاملي بطریقة هوتن) 1998حسین (وقد توصل 

المستمرة في اإلنجاز والتفاني في العمل والتفوق والظهور والطموح والرغبة في عوامل هي المثابرة والرغبة 

  .)295، ص2006صالح محمد علي أبو جادو، (.تحقیق الذات

  :تصنیفات الدافعیة -5

  :هنالك تباینا في التصنیفات التي افترضها العلماء والباحثون للدوافع ومن أبرز هذه التصنیفات

كالجوع والعطش، ودوافع نفسیة اجتماعیة كالحاجة إلى تحقیق الذات : دوافع عضویة أو فسیولوجیة  - 

  .إلى جماعة االنتماءوحاجة 

وهناك دوافع غریزیة فطریة موروثة كالحاجة إلى الطعام والحاجة إلى النوم ودوافع مكتسبة كعادة  - 

  .التدخین

إلى األمن واألمان، وقد تكون الدوافع عامة أي مشتركة  وتصنف الدوافع  إلى األساسیة وهي الحاجة - 

بین الناس مهما اختلفت حضارتهم كالحاجة إلى التقدیر االجتماعي أو المكانة االجتماعیة، أو تكون 

فردیة خاصة بصاحبها كمیل الشخص معین إلى هوایة شخصیة مثل جمع طوابع البرید أو نفوره من 

  .طعام معین

ریة أي یشعر الفرد بوجودها وبالهدف الذي ترمي إلیه كرغبة في السفر إلى بلد معین والدوافع إما شعو  - 

أو دوافع ال شعوریة ال یحس الفرد بوجودها أو بهدفها كدوافع األنانیة أو الغرور أو الكره عند أناس ال 

  .)55، ص2013فتحي محمد موسى، (.یشعرون بوجود هذه الخصال لدیهم بل ینكرون وجودها كالعدوانیة

أن التعلم یكون أكثر دیمومة واستمراریة عندما تكون دوافع القیام به داخلیة  Brunerبرونر  ویرى

ولیست مدهونة بمعززات خارجیة، ویعتقد أن الدافعیة الخارجیة یمكن أن تكون الزمة في بدایة عملیة 

  .التعلم، أم بعد ذلك فیجب التركیز على االستثارة الداخلیة للدوافع
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الدوافع على شكل هرم قاعدته األهداف األولیة أو الفیسیولوجیة ویتدرج حسب  ماسلووقد صنف 

  :قیمة الدوافع وهي كما یلي

  هرم ماسلو للدوافع یوضح): 05(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

 .)148، ص2007تیسیر مفلح كوافحة، :(المرجع

تصنیفا عاما یحتوي على أهم الحاجات اإلنسانیة  لو وضعسیتبین لنا من خالل ما سبق ذكره سالفا أن ما

  .الذي یرغب الفرد في إشباعها

  :خصائص الدافعیة -6

  :كما یليهناك عدة خصائص للدافعیة نوضحها 

  .توجیه السلوك نحو هدف معین - 

  .تغییر سلوك الفرد ثم ینوع نشاطه حتى یحقق الدافع - 

  .الفرضیة أي لكل دافع هدف یسعى الفرد لتحقیقه - 

  .النشاط حیث یحرك الدافع نشاط الفرد ویزداد النشاط كلما زادت قوة الدافع - 

  .االستمراریة في السلوك حتى یحقق اإلشباع - 

  .خالل المحاوالت والتكرار التحسن - 

تحقیق 

  الذات

  الجمال والمعرفة

  التقدیر واالحترام

  االنتماء والحب

  العش، الجوع، الجنس

الدوافع 

  الثانویة

الدوافع 

  األولیة



 الدافعیة للتعلم                                                           : ثالثالفصل ال

 

 
51 

  .)20، ص2017أحمد عاطف محمد أبو عرة، (.توقف السلوك وذلك بتحقیق الهدف - 

توجه للعمل بطریقة خاصة، وأن الدافع هو الحاجة النوعیة التي تسبب مثل الفالدافعیة هي المیل أو 

وتحافظ على ذلك التوجه من الزمن هذا المیل أو التوجه، إنما تثیر أو تدفع الفرد وتوجهه إلى نوع الهدف 

  .والدافعیة یمكن أن تكون موروثة أو مكتسبة أو كلیهما

وال یوجد أي من هذه الصفات مما یظهر بشكل مباشر، ولكن ال بد من استنتاجها من أعمال  

  .)361-360، ص2005عبد الرحمان عدس، .(أخرى أو سلوكات أخرى

ها حیث تبدأ باستثارة نشاط وتنتهي بتحقیق هدف، مما الشك فیه أن للدافعیة خصائص تتمیز ب

رغم ذلك فهي عملیة مقصودة وهادفة وال تقوم على مبدأ العشوائیة كونها متجددة بتحدید الهدف بالف

  .واالستمراریة والدیمومة كما أنها تختلف باختالف األشخاص

II - الدافعیة للتعلم:  

  :مفهوم التعلم -

التي یستغرقها المتعلم لكي یتعلم صفة أو مهنة أو علما یفیده في الفترة الزمنیة : بالتعلمیقصد 

  .مجال اختصاصه

وقد حدد علماء التربیة هذا لمصطلح من زوایا تختلف في الشكل وتتوافق في األسلوب والهدف   

  .والغایات

وهذا التغییر هو حصیلة نشاط أو  ،التعلم هو حدوث تغییر في السلوك :Munمون وقد حدد 

  .تدریب خاص أو مالحظة

وهذا التغییر ال تحدده المعطیات  ،یعرف التعلم على أنه تغییر في حیاة الفرد :Biggerبیفرأما 

من كل  حالوراثیة، فالمتعلم یمكن أن یكون تفسیرا في األفكار أو السلوك أو اإلدراك أو الدافع أو أنه مزی

  .هذا

فیعتقد بأن التغییر الحاصل إنما في طاقات الفرد وفي مهاراته ولیس في : Gagneغانیهأما 

  .)184، ص2005جرجس میشال جرجس، (.سلوكه
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ویعرف أحمد عزت راجح على أنه تغییر ثابت نسبي في السلوك أو الخبرة ینجم عن النشاط الذاتي 

  .للفرد ال نتیجة للنضج الطبیعي

غییر في سلوك الفرد أو في تفكیر أو في شعوره أي في یعرف علماء النفس التعلم على أنه ت

  .)114- 113، ص2005عبد الرحمان الوافي، (.السلوك أو الخبرة

وفي علم النفس كذلك نجد بأن التعلم عبارة عن تغییر أو تعدیل في السلوك أو خبرة أو في 

  .)119، ص2006عبد الرحمان العیسوي، (.األداء

المعرفیة والمهاریة والوجدانیة التي ینبغي أن یمر بها الفرد فالتعلم كهدف هو وصف للخبرات 

  .)267، ص2014عماد محمد محمد عطیة، (.إلحداث تغییر مرغوب في سلوكه

في السلوك لدى  ویمكن أن نشیر من خالل التعاریف التي تم عرضها بأن التعلم عبارة تغییر دائم

مختلفة سواء كان عن طریق الدراسة أو الخبرة ما الفرد، وهذا نتائج عن اكتساب المعرفة والمهارات ال

  .باعتباره مجاال من مجاالت علم النفس التربوي

  :مفهوم الدافعیة للتعلم - 1

وتشیر إلى حالة داخلیة عند  ،بأنها حالة خاصة من الدافعیة العامة ):2008(غباري یعرفها 

للموقف التعلیمي واإلقبال علیه بنشاط موجه واالستمراریة فیه حتى یتحقق  االنتباهتدفعه إلى  ،المتعلم

  .)73، ص2019مازن محمد الهدیرس، .(التعلم

بأنها مفهوم نظري یستخدم لتفسیر المبادرة والمثابرة في السلوك وبخاصة : )1978(بروفي یعرف 

دافعیة الطلبة لتفسیر الدرجة التي السلوك الموجه نحو الهدف، وفي نطاق حجرة الدراسة، ویستخدم مفهوم 

  .ومجهودهم في الموقف الصفي انتباههمیقوم عندها الطلبة باستثمار 

سعاد جبر (.ُینظر من هذا التعریف للدافعیة على أنها مفهوم نظري یفسر المبادرة في الموقف التعلیمي

  ).216، ص2008سعید، 

الداخلیة أو الخارجیة للمتعلم التي تحرك سلوكه الحالة النفسیة : بأنها«وتعرف الدافعیة للتعلم 

، 2003نبیل محمد زاید، (.»وتوجهه نحو تحقیق غرض معین وتحافظ على استمراریته حتى یتحقق ذلك الهدف

  .)70ص
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بأنها نزعة الفرد إلیجاد أنشطة أكادیمیة  «دافعیة الطالب للتعلم: 1988جیر بروفيكما وصف 

أنیثا وولفوك، ترجمة صالح (.»وحالة متعلقة بموقف نوعي ،ومحاولة اعتبارها سمة عامة ،ذات مغزى ومفیدة

  .)54، ص2010الدین محمود عالم، 

أن الدافعیة للتعلم من أهم العوامل النفسیة التي یجب على ): 2013(نیفوفان وبوجدان فیما یرى 

ودمجه في المهام التعلیمیة  انتباههالمعلم أن یعرف كیفیة إثارتها لدى التالمیذ، وذلك للحد من تشتت 

  .باألنظمة والتعلیمات المدرسیة والتزامه

المتعلم إلى  مجموعة المشاعر تدفع «:بأنها )2002(یسرى مصطفى السید وكذلك تعرفها 

في نشاطات التعلم الذي یؤدي إلى بلوغ األهداف المنشودة وهي ضرورة أساسیة لحدوث  االنخراط

  .)59، ص2016ان فاطمة الزهراء، ستیسب(.»التعلم

أنها حالة داخلیة لدى المتعلم تدفعه الستمرار في مصطلح الدافعیة للتعلم على  الطالبة وتعرف

  .نشاط معین حتى یحقق التعلم

یتضح من التعاریف السابقة بأن الدافعیة للتعلم إحدى المبادئ الرئیسیة لنجاح عملیة التعلم والتعلیم 

التي تسهم بدورها في رفع مستوى الجهد المبذول من قبل كل من المتعلم لتحقیق نتاجات التعلم المرغوبة 

  .فیها

  :وظائف الدافعیة للتعلم -2

  :وظائف من بینهاتقوم الدافعیة للتعلم بالعدید من ال

فمن خاللها یتم تفسیر السلوكات بمختلف  ،وهي الوظیفة األساسیة للدافعیة :الوظیفیة التفسیریة - 1- 2

  .ویطلق على هذه الوظیفة وظیفة العزو ،)حیوان أو إنسان(أنواعها والصادرة عن الكائن الحي 

السلوكیة والنفسیة،  االضطراباتتستخدم في تشخیص العدید من : والعالج الوظیفة التشخیص - 2-2

 والمرضيوتساعد أیضا في تشخیص وتحدید السلوك المشكل  ،كما تستخدم في عالج هذه االضطرابات

وبالتالي السعي إلیجاد الحل األمثل لهذا السلوك، كما وأن معرفة الدوافع تقلل من الجهود المبذولة 

محمد محمود (.الل إثارة انتباهواهتمام المتعلمین لذلكوتختصر الوقت في تعلم السلوكات تكیفیة مالئمة من خ

  .)26-25، ص2015بني یونس، 
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تزوید السلوك بالطاقة المحركة حیث إن الدوافع تطلق الطاقة وتستثیر النشاط : الوظیفة االستثاریة - 2-3

وأما  ،)خارجیة(ومحرك للسلوك  هالجوائز هي عوامل دافع ،فالمثیرات والحوافز الخارجیة مثل التهدید

  .)287، ص2009وآخرون،  ،باسم الصرایرة.(الرغبة والتحدي فهي دوافع داخلیة تحرك السلوك وتدفعه نحو الهدف

فالدافعیة للتعلم إذن هي عبارة عن الحاالت الداخلیة للعضویة التي تحرك السلوك وتوجهه تحو 

الهدف فلدوافع إذن وظائف تحقیق هدف معین أو غرض معین وتحافظ على استمراریته حتى یتحقق ذلك 

  :أساسیة ثالثة هي

النسبي، فالدوافع تحرك  االتزانتحریك وتنشیط السلوك بعد أن یكون في مرحلة من االستقرار أو  - 

  .السلوك أو تكون هي نفسها دالالت تنشط العضویة لإلرضاء بعض الحاجات األساسیة

أي أنها تساعد الفرد على  انتقائیةا المعنى فالدوافع بهذ ،توجیه السلوك نحو وجهة معینة دون أخرى - 

الوسائل لتحقیق الحاجات عن طریق وصفه على اتصال مع بعض المثیرات المهمة ألجل بقائه  انتقاء

  .مسببة بذلك سلوك أحجام

مدفوعا أو طالما بقیت الحاجة قائمة فالدوافع  اإلنسانالمحافظة على استدامة تنشیط السلوك طالما بقي  - 

عبد الرحمان عدس، محي الدین توق، (.ا تحرك السلوك تعمل على المحافظة علیه حتى یتم إشباع الحاجةكما أنه

  .)228- 227، ص2012

م بوظائف التي تكمن في تفسیر وتوجیه وتشخیص سلوك المتعلم ومن هنا نرى أن الدافعیة تقو 

بة ذلك دور المعلم في خلق بیئة وذلك من كل الجوانب التي توفر لدیهم المحفزات المتطل ،لموقف التعلیمي

  .تعلیمیة مناسبة وربطها باألداء والتكافؤ فیما بینهم

  :مصادر الدافعیة للتعلم -3

الدافعیة الخارجیة، : یوجد نوعان من الدافعیة للتعلم هما ،تعلملوحسب مصادر استثارة الدافعیة ل

  .الدافعیة الداخلیة

أو إدارة المدرسیة أو أولیاء األمور أو حتى  ،خارجیا كالمعلمهي التي تكون مصدرها : الدافعیة الخارجیة-

  .األقران
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فقد یقبل المتعلم سعیا وراء رضاء المعلم أو لكسب إعجابه وتشجیعه والحصول على الجوائز 

  .المادیة أو المعنویة التي یقدمها

و للحصول على أو یقبل المتعلم على التعلم إرضاء لوالدیه وكسب حبهما وتقدیرهما إلنجازاته أ 

  .تشجیع مادي أو معنوي منهما

وقد تكون إدارة المدرسة مصدرا آخر للدافعیة بما تقدمه من حوافز مادیة ومعنویة للمتعلم ویمكن أن 

  .یكون األقران مصدرا لهذه الدافعیة فیما یبدونه من إعجاب أو حتى حسد لزمیلهم

حیث یقدم على التعلم مدفوعا برغبة داخلیة  ،نفسهفهي التي یكون مصدرها المتعلم : الدافعیة الداخلیة -

وكسب المعارف والمهارات التي یحبها ویمیل إلیها لما لها  ،إلرضاء ذاته، وسعیا وراء الشعور بمتعة التعلم

  .من أهمیة بالنسبة له

، 2004 محمد بني یونس،(.ولذلك تعتبر الدافعیة الداخلیة شرطا ضروریا للتعلم الذاتي والتعلم مدى الحیاة

  .)333ص

فالدافعیة الداخلیة فتعني القیام بالمهمة أو العمل لعوامل وأسباب خارجة عن الشخص أو المهمة 

كان یسعى الشخص للحصول على مكافأة عالیة، أو الحصول على عالمة مرتفعة في االمتحان أو 

  .)208، ص2006محمد عودة الریماوي وآخرون، (.اكتساب سمعة طیبة بین الناس

وهكذا نجد  ،افعیة تكون إما داخلیة أو خارجیة ولها جذور بیولوجیة كما لها جذور نفسیة لذلكفالد

ومع تقدم في المرحلة العمریة والدراسیة  ،الدافعیة تكون ذات مصدر خارجي استثارةفي بدایة األمر بأن 

ون الدافعیة التعلم فیه أن ینتقل إلى مستوى حیث تك) المتعلم(وتبلور االهتمامات والمیول، یمكن للتلمیذ 

  .داخلیة

أما الدافعیة الخارجیة فتدوم مع  ،فیعني ذلك بأن الدافعیة الخارجیة تبقى ما دامت الحوافز موجودة

  .المتعلم مدى الحیاة والتي تحركها وتسیرها الظروف الخارجیة المحیطة في تعلم المتعلم

  :امل المؤثرة على الدافعیة للتعلمالعو  -4

العنصر لیس ذكر كل العوامل المؤثرة في الدافعیة للتعلم وٕانما بعض العوامل فقط  الهدف من هذا

  :التي تؤثر فیها بصورة مباشرة نذكر منها ما یلي
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  :المحیط االجتماعي واألسري - 1- 4

توصلت بعض الدراسات التي اهتمت بالعالقة التفاعلیة بین الحیاة األسریة والتحصیل الدراسي، 

إلى بعض ) 1991( Evansو) Zill )1992تي اهتمت بالتربیة األسریة مثل دراسة وكذلك الدراسات ال

الذي یجعل من االعتماد على النفس ذ بینت أن أسلوب التربیة األسریة، الحقائق المرتبطة بدافعیة التعلم، إ

ذو أثر في الرفع من دافعیة التعلم، ومن النجاح األكادیمي كما بینت هذه  ،أحد مبادئ تربیة الطفل

ا للنجاح األكادیمي، أكثر من المدرسة أو خصائص المدرس، فهناك ئالدراسات أن خلفیة األسرة تعتبر منب

في حین  ،والفشل المدرسي ،التحصیل النخفاضمن األطفال من یولد أو ینمو في ظروف تجعله عرضة 

  .األكادیميتزید وتساهم في نجاحهم  ،ض األطفال ینمون في ظروف اجتماعیة وأسریةهناك بع

باالشتراك مع صعوبات ) السلبیة(كما تشیر أیضا هذه الدراسات إلى أن بعض الخصائص األسریة 

والثقافي  ،المدرسة، تعتبر أكثر شیوعا في بعض المناطق ذات المستوى االجتماعي واالقتصادي

  .المنخفض

أن المحیط یؤثر في الدافعیة  ،وضحت الدراسات التي اهتمت بالدافعیة والمحیط االجتماعيكما أ

والمثابرة  ،والجهد وتركیز االنتباه ،مثل البحث عن المعرفة ،الداخلیة لدى الطفل عن طریق السلوك النشیط

واالهتمام والتوجه  الحماس والسعادة(واستمرار المحاوالت في وجه الصعوبات أو الفشل واالنفعال الموجب 

  ).نحو أهداف المشروع

فهو یتم عن طریق السلوك  ،أما بالنسبة للتأثیر السلبي للمحیط االجتماعي على الدافعیة الداخلیة

الملل، الغضب، القلق، الخوف، (السلبي مثل التجنب، السلبیة، المعارضة والهروب واالنفعال السالب 

  .)التوجه بعیدا عن أهداف المشروع

أكثر ) دافعیة داخلیة(هة أخرى أوضحت بعض الدراسات أن ذوي مصدر الضبط الداخلي من ج

أن ذلك ربما یرجع إلى )Cooley et Nowicki)1990نجاحا من الناحیة االجتماعیة ، ویقترح كل من 

دون أن ذوي الضبط الداخلي أكثر معرفة ودرایة وٕادراكا للجوانب االجتماعیة، ألنهم بطبیعتهم الداخلیة یعتق

أنهم یمكنهم استخدام المعلومات التي یلتقطونها من المواقف االجتماعیة، وأنهم أكثر قدرة في التعامل مع 

  .اآلخرین وهذا ما یساعدهم على تحقیق التكیف االجتماعي
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  :العوامل المدرسیة - 2- 4

توجه سلوك الطفل، یعتبر الدافع إلى التعلم خالل السنوات الدراسیة واحدا من الدوافع الهامة التي 

  .وتحقیق التكیف المدرسي ،وحب والدیه ،ونیل احترام زمالئه ،نحو تحقیق التفوق

یمثل النجاح في أداءه المدرسي  ،إن المستوى المرتفع لدافعیة التعلم الذي البد للطفل أن یحرزه

لفشل تخفض من وخبرات النجاح عادة ترتفع من مستوى الطموح فیزید الفرد من أهدافه، بینما خبرات ا

  .فیخفض الطفل من أهدافه ،مستوى الطموح

ودراسة عواطف  Mevarechأما فیما یخص طرق التدریس فقد أشارت بعض الدراسات مثل دراسة 

 Klein etودراسة ) 1990( Harper et Lopezوكذلك دراسة ) 1988(علي شعیر ومحمود عبد الحلیم 

Etoll )1900 (أو لتعلم بعض المواد  ،ي الرفع من دافعیة التعلم عامةإلى أثر بعض أسالیب التدریس ف

  .الدراسیة

وجود إختالف بین الشعب  Forner) 1987(فقد بینت  ،أما عن عالقة هذا الدافع بنوع التخصص

بینما شعب أخرى یوجهون إلیها  ،في الدافعیة للتعلم، نظرا لكون بعض الشعب تختار من طرف التالمیذ

في دراستها فروق ذات داللة إحصائیة بین طلبة ) 1991(علي عبد المقصود م نكما وجدت الباحثة ها

وفسرت ذلك بكثرة  ،الشعب العلمیة وطلبة الشعب األدبیة، في الدافعیة للتعلم لصالح طلبة الشعب العلمیة

وأیضا بكبر المكافآت التي تقدم لطلبة هذا التخصص، كما أوضحت  ،الجهد الستعاب المواد العلمیة

أن األطفال یتبنون أفضل استراتیجیات التعلم، ویكونون أكثر دافعیة عندما  Ames ) 1992(دراسة 

تكون أهداف االتقان واألداء ظاهرة في القسم، حجرة الدراسة من اختیارهم، وذلك ألن كل من سلطة 

في  ،تؤثر في هدف التلمیذ نحو الدراسة وتؤثر ،ومناهج التدریس ،وتقویم األداء، والبیئة المدرسیة، المدرس

  .)62-59، ص2016نبیلة خالل، (.دافعیة التعلم للتالمیذ

االعتقادات : وجود عوامل تؤثر في دافعیة األفراد نحو التعلم منها) 1986(نوي وشمت فقد بین 

توقعات المتعلقة بوجود والتوقعات حول قدرتهم على تعلم المادة، وال ،الفردیة التي یحملها الفرد عن نفسه

  .باإلضافة إلى الفعالیة الذاتیة، والتعلق وموقع الضبط ودافعیة لإلنجاز ،نتائج مرغوبة ترتبط بالتعلم

أو السیطرة  ،إلى أن تعرض الفرد لمواقف ضغط ال یستطیع التحكم فیها )2005(قطامي ویشیر 

إلى تجنب القیام بأي سلوك في تلك مما یقوده  ،الدافعیة انعدامعلى عناصرها المزعجة یؤدي إلى 
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لذا فإن إثارة دافعیة الطلبة للتعلم تتم من خالل ربط محتوى  ،وبالتالي إعاقة التعلم ،العناصر المزعجة

أن الدافعیة للتعلم تتمثل  ،Ormord 1995كما یؤكد باحتیاجاتهم الحالیة والمستقبلیة، المواد الدراسیة 

صالح محمد أبو جادو، علي عبد محمد (.الطلبة ألطول وقت ممكن في التعلم وااللتزام بالعملیة التعلیمیة بانشغال

  )57، ص2015الكساب، 

ومن بین عوامل تدني الدافعیة عند المتعلمین نجد أن ظاهرة تدني الدافعیة في وسط المتعلمین أمر 

  :منتشر في المدارس ویرجع هذا إلى عدة أسباب أهمها

دم وجود  وتوفر االستعداد للتعلم واالستعداد العام والخاص من قبل المتعلم، فاالستعداد عامل مهم ع - 

  .من عوامل استمرار التعلم وزیادته

الممارسة السلبیة للمتعلمین والروتین الیومي للمعلم وعدم  إتاحة الفرصة للمتعلمین بالبحث واالكتشاف  - 

  .والتغییر

  .ى تحدید األهداف والغایات واالنطالق من حاجاتهم واستعداداتهم للتعلمعدم قدرة المتعلمین عل - 

  .إهمال اسالیب التعزیز والثواب التي تثیر حماسة التالمیذ وتشجعهم على التعلم - 

قلة استخدام الوسائل التعلیمیة التي تثیر حیویة التالمیذ والسیطرة المزاجیة لبعض المعلمین مع  - 

  .الفرصة لهم إلبداء اآلراء ووجهات النظرالمتعلمین وعدم إتاحة 

إهمال استخدام األسئلة المثیرة للتفكیر، استعمال طریقة تدریس واحدة تعتمد على اإللقاء وتبتعد عن  - 

  .)42، ص2008بن یوسف أمال، (.أسلوب الحوار والنقد واألخذ والعطاء

ات األساسیة لبناء شخصیة حیث  نرى من المنطلق هذا مفاده بأن األسرة تعتبر من أهم المقوم

المتعلم بدرجة أولى ثم المدرسة لتمكینهم على تحقیق الكفایة الذاتیة في العملیة التربویة التعلیمیة 

  .ومخرجاتها

یتبین لنا أنه البد من البحث حول مختلف العوامل  ،ومن خالل ما أسفرت إلیه نتائج تلك الدراسات

  .التعلیمیة المتعلقة بالدافعیة للتعلم
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وٕانما  ،عن بعضها البعضعلى دافعیة التعلم أنها ال تستقل حیث نجد هنا أن العوامل التي تؤثر 

  .تتفاعل معا إذ قد یظهر تأثیر أحد هذه العوامل على األخرى ولكن یختفي أثرها

  :النظریات المفسرة للدافعیة للتعلم -5

العشرین خاصة في العقود األخیرة منه مما احتلت الدافعیة حیزا كبیرا من البحث والدراسة في القرن 

أدى إلى بناء نظریات الدافعیة على نحو مستقل عن المفاهیم واألبعاد األخرى للشخصیة، وذلك اعترافا 

وارتباطها الوثیق بعملیة التعلم والتعلیم الصفي  ،بدورها وأهمیتها في السلوك اإلنساني وتشكیله وتعدیله

  :ات النفسیة في تفسیر الدافعیة للتعلم نذكر منها ما یليوفیما یلي عرض أبرز االتجاه

  :ى السلوكينالمنح - 1- 5

. بتفسیر الدافعیة في ضوء نظریات التعلم ذات المنحنى السلوكي) 1996(كما ورد في نشواتي 

  ).171، ص2006محمد فرحان القضة، محمد عوض الترتوي، (

بافلوف نها أعالم المدرسة السلوكیة مثال ترجع  جذور هذا المنحنى إلى األفكار التي تحدث ع 

م حالة تسیطر على سلوك الفرد ا االتجاه أن الدافعیة نحو التعلحیث افترض هذ ،وغیرهم وثورندایكوسكینر

صالح .(وتظهر على شكل استجابات مستمرة ومحاوالت موصولة بهدف الحصول على التعزیز المطلوب

  .)296، ص2006محمد علي أبو جادو، 

فاالتجاه السلوكي یفترض أن الدافعیة نحو التعلم حالة تسیطر على أداء الفرد، حیث تظهر له 

  .)934، ص2014إبراهیم معالي، (.استجابات مستمرة لمحاوالت موصولة بهدف تحقیق التعزیز

یرى سكینر أن التعزیز ربما یتطور لیصبح ذاتیا حیث یقوم الفرد بسلوك ما إلشباع حاجات ودوافع 

ه دون تأثیر خارجي كالطالب الذي یقوم بمطالعة بعض الكتب والمؤلفات لیس من اجل اجتیاز امتحان لدی

فحسب، وٕانما للمتعة أو التسلیة أو حب المعرفة وترى هذه النظریة أن الدافعیة تنشأ لدى األفراد بفعل 

كد سكینر أن خبرات مثیرات داخلیة، بحیث یصدر عن الفرد سلوك أو نشاط استجابة لهذه المثیرات ویؤ 

حقة إذ یرى أن نتائج الفرد بناتج السلوك هي التي تحدد تكرار أو عدم تكرار السلوك في المرات الال

تشكل الحافز أو الباعث الذي یدفع األفراد للسلوك بطریقة معینة في موقف  مثلسیما التعزیزیة السلوك وال

  .ما
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یاتهم یستثیر لدیه الدافعیة للحفاظ على هذه إن حصول الفرد على المعززات والمكافآت على سلوك

  .)24-23، ص2017أحمد عاطف محمد أبو عزة، (.السلوكیات وتكرارها

  : اإلنسانيالمنحنى  - 2- 5

اتجاها مختلفا في تفسیرها لدوافع والحاجات ومن أبرز أصحاب هذا  اإلنسانیةلقد اتخذت النظریات 

  .)192، ص2005ماد عبد الرحیم الزغول، ع(.االتجاه عالم النفس روجرز وٕابراهام ماسلو

یركز أصحاب هذا المنحى على الحریة الشخصیة للفرد والقدرة على اختیار واتخاذ القرارات والسعي 

الذاتي للنمو والتطور، كما تركز النظریات اإلنسانیة على النظرة الكلیة لإلنسان وضرورة التعامل معه 

العقل هو األساس  باعتباربإعتباره كال متكامال یتكون من عقل وجسد وروح، بدال من التعامل معه 

وأكد كل من ماسلو وروجرز على  ،)النظریة السلوكیة(أو أن الجسم هو األساس  ،)النظریة المعرفیة(

، 2006أبو جادو،  ،صالح محمد علي.(على إشباع حاجاته وتحقیق ذاته اإلنسانأهمیة توجه التربیة نحو مساعدة 

  .)296ص

فقد افترض أن ، Good and Brophy 1987جود وبروفي  أما المنحنى اإلنساني كما وضحه

وأن الفرد یحقق ذاته  ،الفرد مدفوع بهدف تحقیق ذاته وصیاغتها ویظهر ذلك في استقالل أقصى طاقته

عادة في إظهار قدراته اإلبداعیة في المواقف التي یتفاعل معها، لذلك فالفرد مدفوع بأن یحقق ذاته 

أحمد .(التعلم وأن أي فرد له الحق في ذلكأدائه اإلبداعیفي أقصى طاقة لتعلمه وهي تظهر في  باستغالل

  .)686-685، ص2010فالح العلوان، عبد الرحمان العطیات، 

التي  ،ردا على النظریة التحلیلیة لفروید اإلنسانیةالحاجات في  1970لقد جاءت نظریة ماسلو في 

واعتراضها على المدرسة  ،)والموتغریزة الحیاة (ترى أن أصول السلوك بیولوجیة تتمثل في الغرائز 

  .السلوكیة التي ترى أن السلوك مدفوع بعوامل كالتعزیز والحرمان والحوافز والمكافآت

عیة األفراد حیث تتوقف داف ،ویرى ماسلو أن الدوافع والحاجات لدى اإلنسان تنمو على نمو هرمي

  .اجات في المستوى األدنىسعي نحو تحقیق الحاجات في المستوى األعلى على مدى إشباع الحلل

القرارات والسعي نحو النمو  اتخاذویؤكد ماسلو على اإلرادة الحرة والحریة الشخصیة لألفراد في 

الشخصي وٕاشباع حاجاتهم، إذ یرى أن األفراد یسعون جدیا إلى تحقیق أهدافهم وٕاشباع حاجاتهم وفقا لسلم 

  :ف ماسلو الحاجات في مجموعتین هماهرمي تترتب فیه هذه الحاجات حسب أولویاتها، وقد صن
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الحاجات األساسیة وتتمثل في الحاجات الفیسیولوجیة الضروریة لبقاء واستمرار الكائن الحي مثل 

الطعام والشراب والهواء والمسكن، الحاجات النفسیة واالجتماعیة وهي ما تسمى بالحاجات النمائیة مثل 

عماد عبد الرحیم الزغول، .(وتحقیق الذات ،ة والتقدیر والحاجات واالنتماء أو المعرف ،حاجات األمن والسالمة

  .)169- 168، ص2009

  یوضح هرمیة الحاجات عند ماسلو): 06(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )169، ص2009عماد عبد الرحیم الزغول، (. الشكل یوضح هرمیة الحاجات عند ماسلو

  :النظریة السلوكیة - 3- 5

یرى النظریة السلوكیة أن الدافعیة للتعلم تنشأ بفعل مثیرات داخلیة أو خارجیة حیث یصدر عن  

 تتیح عن السلوك هي الفرد استجابة لهذه المثیرات، ویؤكد عالم النفس سكینر أن خبرات الشخص التي 

شكل التي تحدد تكرار السلوك أو عدمه في المرات القادمة، فهو یرى أن توابع السلوك وخاصة المعززة ت

تصرف بطریقة معینة في موقف معین وٕان حصل الشخص على المعززة حافزا أو باعثا یدفع الشخص بال

على  ،صتشكل حافزا أو باعثا یدفع الشخص للتصرف بطریق معینة في موقف معین وأن حصول الشخ

تحقیق 

  الذات

الحاجات الجمالیة والبحث 

عن القیم الجمالیة 

  واالتساقوالنظام

حاجات المعرفة، الفهم، حاجات التقدیر والتمیز 

  والتفوق والنجاح

  واالحترام من اآلخرینالحب والقبول : حاجات االنتماء

  األمن النفسي والجسمي وتجنب الخطر: الحاجات األمنیة

  حاجات البقاء وتشمل الطعام، الماء، السكن: الحاجات الفیسیولوجیة
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المعززات أو المكافآت تثیر الدافعیة عنده من أجل الحفاظ على هذه السلوكات وتكرارها، ویرى سكینر 

أیضا أن التعزیز یمكن أن یتطور حتى یصبح ذاتیا وخاصة عندما یقوم الشخص بتصرف ما لسد حاجة 

التعلم من خالل أشكال  ودافع لدیه دون تأثیر خارجي، فالنظریة السلوكیة تركز على رفع مستوى دافعیة

في  حلیل البواعث والمكافآت التي تعطىالتعزیز المتعددة، فالطالب یبدأ بفهم دافعیته من خالل تدقیق وت

البیئة الصفیة فعلى سبیل المثال المكافأة هي حدث جذاب لسلوك معین والباعث هو حدث یشجع أو ال 

یف، ریاض رن(.ت أو میل للتصرف بطریقة معینةیشجع السلوك وذلك فإن التعزیز بشكل مستمر ینمي عادا

  .)51- 50، ص2018راغب صالح، 

  :وهي األخرىفتفسر هذه النظریة الدافعیة للتعلم من خالل مجموعة من النظریات 

ما یعرف بنظریة خفض الحافز والتي  Hullقدم عالم النفس السلوكي هل : نظریة خفض الحافز

یتشكل دافع  ،بعض المتطلبات البیولوجیة األساسیة مثل الماءیرى فیها أنه عندما یشعر الفرد بنقض 

والحافز هو استثارة أو توتر تحرك ، )feldman, 1996(على هذا المتطلب وهو دافع العطش  الحصول

سلوك الفرد من أجل إشباع الحاجة، وهناك العدید من الحوافز عند اإلنسان مثل الجوع، العطش، النوم، 

وهذه الحوافز ترتبط بالحاجات البیولوجیة للجسم ولهذا تسمى بالحوافز األولیة، وهناك حوافز  ،الجنس

ثانویة حاجة بیولوجیة بشكل مباشر لكنها ارتبطت مع الحاجات البیولوجیة من خالل عملیات شرطیة، 

اجة التي عادة یقوم بالسلوك الذي من شأنه أن یؤدي إلى خفض الحافز من خالل إشباع الح واإلنسان

تقف وراءه لذلك ففي برامج تعدیل سلوك مثال یتم استثارة الدافعیة للتعلم عند الطالب خاصة المعاق من 

عض السلوكیات المرغوب بها أو التوقف عن بخالل إشراط الحصول على التعزیز مع تعلم القیام ب

مدفوع للحصول على التعزیز  وبالتالي فمن وجهة النظر السلوكیة فإن اإلنسان ،سلوكیات غیر مرغوب بها

  .وتجنب العقاب

فالطالب  الذي یحصل على االنتباه ویكافأه اجتماعیا عندما یهرج یحتمل أن یصبح مهرج الصف 

فالسلوكیات أو النشاطات التي سبق أن عزز الفرد علیها  ،رغم إمكانیة وجود بدائل سلوكیة أخرى أمامه

، 2006أحمد یحي الرزق، .(محددة في المجال الذي عزز علیهوبالتالي قدرات  ،تجعل له اهتمامات معینة

  .)229- 228ص
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باختصار فإن السلوكیون یعتقدون أن العوامل الخارجیة والسیاق البیئي یؤثر بقوة على دافعیة 

باندورا حیث یؤكدون على دور العوامل الداخلیة مثل  أمثالالمتعلم إال أن بعض السلوكیون الجدد من 

  ).المتعلم(دافعیة الفرد  واستثارةیة في تحریك الفعالیة الذات

  :المنحنى المعرفي االجتماعي - 4- 5

أول هذه  ،أحد أعالم هذا المنحنى وجود مصدرین أساسیین للدافعیة Banduraیرى باندورا 

المصادر یتكون من األفكار والتوقعات حول النتاجات الممكنة للسلوك، حیث یتخیل الفرد النتائج 

المستقبلیة بناءا على خبراته السابقة وما یتبعها من مترتبات، فضال عن مالحظته لآلخرین، وتتأثر هذه 

ظر باندورا یرتبط بوضع األهداف والمصدر الثاني من وجهة ن ،التوقعات بإحساس الفرد بالكفایة الذاتیة

حیث تصبح معاییر لتقویم األداء، ومن خالل الجهود التي نبذلها نحو تحقیق األهداف نتخیل النتاجات 

وعندما نحقق هذه  ،اإلیجابیة المتوقعة في حالة النجاح، والنتاجات السلبیة المتوقعة في حالة الفشل

  .)297-296، ص2006لي أبو جادو، صالح محمد ع(.األهداف نشعر بالرضا واإلشباع

مثل أتكنسون أن توقع المعززات وقیمتها هي التي تحدد السلوك، ومع ذلك فقد  وقد افترض روتر

فسر القیمة بشكل أوسع من تفسیر أتكنسون لها، فترتبط قیمة التعزیز في نظریة روتر لیس فقط احتمالیة 

زات األخرى، فالتقدیر المرتفع لطالب الثانویة العامة النجاح ولكن أیضا لحاجات الفرد وبارتباطها بالمعز 

یكون طبیبا ألنه یرتبط بمعزز آخر وهو أن  أنفي مادة األحیاء قد یكون له قیمة كبیرة لدیه إذا كان یأمل 

یلتحق بكلیة الطب، فتحدد الطالب وجهده في دراسة األحیاء بتوقعه بأن العمل الجاد یؤدي إلى تعزیز 

تعزیز السلوك، وتحدد التوقعات في موقف معین  الحتمالیةلتوقعات على اإلدراك الذاتي القیم، فتعتمد ا

لیس فقط من خالل المعتقدات في التعزیز في ذلك الموقف، بل أیضا من خالل تعمیم التوقعات المبنیة 

  .)73-72، ص2003زاید نبیل محمد، (.على الخبرات في المواقف األخرى المشابهة

باندورا أنه لیست هناك تأثیرات معرفیة على السلوك البشري أكثر من أحكام الناس على ولقد صرح 

استطاعتهم إلنجاز أهداف معینة، وتتعلق فعالیة الذات في نظریة باندورا بأحكام األفراد الشخصیة على 

هل (:استطاعتهم ألداء مهمة ما في مجال معین في وقت محدد وترتبط تماما بتوقعات النجاح بمعنى

ولكن عكس المدركات  ،، وترتبط الفعالیة لدى باندورا بمفاهیم الكفایة)أستطیع النجاح في هذه المهمة

العامة المطبقة في مواقف عدیدة، فتشیر فعالیة الذات ربما تكون منبئا قویا جدا لألداء األكادیمي عن قدرة 
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اندورا وجود أربعة مصادر رئیسیة عن المدركات العامة على التنبؤ بالكفایة األكادیمیة، ولقد أوضح ب

  :أحكام فعالیة الذات في المواقف األكادیمیة هي

 .)الواقعیة(الخبرة الفعلیة  - 

 .الخبرة البدیلة - 

 .اإلقناع اللفظي - 

 .التنبیه الفیسیولوجي - 

 ت الماضیة من تقییم الفعالیة وتقللفتعتبر الخبرة الفعلیة مصدرا هاما للمعلومات، فتزید النجاحا

قات الماضیة من هذا التقییم، ومع ذلك ال توجد عالقة ولو بسیطة بین الخبرة الموضوعیة وأحكام اإلخفا

فعالیة الذات، هذا وتشمل أحكام فعالیة الذات على استنتاجات خاضعة لتأثیرات المعتقدات السابقة 

  .خرىوالتوقعات وصعوبة المهمة وكمیة المجهود المبذول وكمیة المساعدة الخارجیة وعوامل أ

وبالنسبة لتأثیر الخبرات البدیلة على مدركات الذات للفعالیة، فقد یقتنع األطفال أحیانا بأنهم قادرین 

على أداء المهمة بعد مشاهدة طفل في نفس عمرهم یقوم بهذه المهمة، ولهذه الخبرات البدیلة تأثیر كبیر 

  .عندما یكون لدى األفراد خبرة شخصیة قلیلة بالمهمة

قناع اللفظي أقل تأثیرا من الخبرات الفعلیة والبدیلة في أحكام فعالیة الذات، وقد ال یكون إال أن اإل

مؤثرا إال إذا كان حقیقیا ومدعما بخبرة حقیقیة، لكن التشجیع من الممكن أن یدعم ثقة الطفل لذاته ألداء 

  .وخاصة عندما یكون من شخص موثوق به ،مهمة معینة

فأحیانا یتصبب الطفل عرقا أو یزداد عدد ضربات قلبه  ،ة الفیسیولوجیةأما عن التنبیه أو اإلستثار 

مثال فإذا أثرت حالة القلق وعلیه فإن انخفاض تقدیر فعالیة  ،عندما یكون بصدد اختبار في الحساب

  .وبناء على ذلك یتدخل مع قدرته على الفهم ،الذات یمكن أن یزید من قلقه

  :المنحنى المعرفي - 5- 5

لقد طور المعرفیون نظریتهم في الدافعیة كرد فعل لالتجاه السلوكي، إذ یعتقد علماء النفس أن 

السلوك محدد بوساطة التفكیر والعملیات العقلیة، ولیس عن طریق التعزیز والعقاب كما یرى السلوكیون 

ن أحداث االفتراضات فهم یرون أن السلوك یبدأ وینتظم بوساطة الخطط واألهداف والتوقعات والتفسیرات وأ
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التي یقوم علیها االتجاه المعرفي في الدافعیة أن الناس ال یستجیبون للمثیرات الخارجیة والشروط البیئیة 

  .)296، ص2006صالح محمد علي أبو جادو، (.ولكن بناء على تفسیراتهم لهذه األحداث ،بطریقة تلقائیة

ویفترض هذا االتجاه أن الفرد یكون  ،أو خارجیةویمیز االتجاه المعرفي بین مصادر الدوافع داخلیة 

  .)934، ص2014إبراهیم معالي، (.مدفوعا بهدف الوصول إلى حالة التوازن المعرفي

تؤكد النظریات المعرفیة للتعلم على ما یدور في داخل دماغ الطالب، ولیس في البیئة الخارجیة، 

یفكر الطلبة وكیف یفكرون، وكیف یمكن لتفكیرهم وقد ركزت النظریة المعرفیة في فهمها للدافعیة على ما 

 ).(skunr, 1999.ومن ثم السلوك التحصیلي ،أن یزید أو یقلل من الدافعیة

حیث أكدت هذه النظریات على أهمیة الدافعیة الداخلیة مقابل الخارجیة وبحثت في قدرة الطلبة 

وعن بیئتهم وأهمیة  ،عن اآلخرینعلى التخطیط وكیفیة تطویرها، ودور توقعات الطلبة على أنفسهم و 

األهداف في توجیه سلوكهم والطرق التي یستخدمها الطلبة لتفسیر نجاحهم وفشلهم، فالنظریات المعرفیة 

والتفوق والنجاح واالستمرار في  واالجتهاد،تفسر الدافعیة من خالل اإلشارة إلى حاجة الفرد نفسه للفهم 

 االنتباهعدید من الساعات في معالجة مشكالت صعبة دون تفسیر أنفسنا، إن بعض الطلبة یقضون ال

  .لعامل الوقت

وأنواع العزو وفهم  ،والتوقعات ،وبالتالي فقد ركزت على التعزیز الذاتي والذي یعتمد على المعتقدات

وتقدیر قدرة الفرد على النجاح، ویمكن تحدید وظیفة الدافعیة المعرفیة وفق  ،الهدف من األعمال المدرسیة

  :هذه النظریة بأنها

 .تدفع المتعلم للسعي نحو التوازن المعرفي - 

 .زیادة نشاط التنظیم الذاتي لدى المتعلم لتحقیق الهدف - 

 .المعرفةزیادة العملیات الذهنیة للوصول إلى حالة التنظیم الموجه نحو التعلم أو إكمال  - 

 .)297، ص2010یوسف قطامي وآخرون، (.الوصول إلى حالة الفهم وٕایجاد المعنى وٕازالة الغموض -
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  :المنحنى التحلیلي النفسي أو االتجاه التحلیلي - 6- 5

سواء من حیث  ،والمعرفیة واإلنسانیةتختلف هذه النظریة الفرویدیة عن مناحي النظریات االرتباطیة 

لإلنسان وسلوكیات وتطور شخصیته، فهي تستخدم مفهوم الكبت  إتباعهاالمفاهیم أو من حیث تصورات 

  .والغریزة والالشعور لدى تفسیر السلوك

وطبقا لهذه النظریة فإن هنالك نوعا من التفاعل یحدث بین خبرات الطفولة المبكرة والرغبات 

والعدوان، حیث یقوم اآلباء وأولیاء األمور بمنع األطفال من  الالشعوریة الناجمة عن حافزي الجنس

التعبیر الحر المحدد بهذین الحافزین، مما یدفع هؤالء األطفال إلى كبت هذا السلوك وٕایداعه في مخزن 

الالشعور، ولكن عملیات الكبت هذه ال تعمل على إنهاء فاعلیة حافزي الجنس والعدوان، بل أنهما 

ي تحدید السلوك من داخل الالشعور ذاته، حیث یأتي التعبیر عن الرغبات والدوافع رهما فثیمارسون أ

الموجه نحو  ،مكبوتة بأشكال سلوكیة غیر مباشرة، وتتجسد أحیانا في ممارسة بعض أنماط السلوك السلبي

  . الذات أو المجتمع

، اإلنسانيور السلوك قدمته نظریة التحلیل النفسي من تفسیرات ومفاهیم لتطتوخالصة القول في ما 

تساعد المعلم على فهم المزید من سلوك الطلبة وتمكنه من تحقیق التفاعل معهم بشكل یدفع التعلیم لما 

  .)154، ص2004مروان أبو حویج، سمیر أبو مغلي، .(هو أفضل

لقد انطلقت التفسیرات النفسیة الحدیثة للدافعیة في االتجاهات الفلسفیة التي أكدت بدورها على 

  .واالنتقاءالغرائز في تحدید السلوك لدى الفرد التي نظرت إلیه على أنه كائن واع تلك حریة القیادة 

الدوافع وتطورها لدى األفراد فهي ترى أن  اكتسابحیث أكدت النظریة السلوكیة على دور البیئة في 

ا لدعم وتعزیز الموجود في معظم الدوافع مكتسبة من خالل تفاعل األفراد مع البیئة المحیطة به، وذلك وفق

  .المجتمع

أما فیما یخص نظریة التعلم االجتماعي التي أكدت هي األخرى على دور النمذجة والتوقعات 

واألهداف التي یفرضها الفرد لذاته في عملیة تشكیل الدوافع إضافة إلى اإلجراءات العقاب والتعزیز 

حاجة تحقیق الذات  الحاجات األساسیة، في حین تمثلتمثل قاعدة الهرم في  اإلنسانیةالبدیلي، فالنظریة 

التي یسعى  ،سیما نظریة ماسلوا في الحاجات أن الدوافع لدى اإلنسان تأخذ الطابع الهرميقمة الهرم، ال

  .الفرد إلى إشباعها وفق ترتیب معین
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م إشباع ویضح لنا من التفسیرات هذه النظریة ال یتم السعي إلى إشباع الحاجات العلیا ما لم یت

إلخ ...الحاجات الدنیا، أما النظریات المعرفیة كما تؤكد على دور العملیات المعرفیة كالتعلیل واإلدراك 

حسب باندورا فإنه یعتمد على  ،التي تناسب الفرد لخبرات النجاح والفشل دورا بارزا في دافعیة األفراد

األهداف وتحقیقها یؤدي إلى الشعور  األفكار والتوقعات حول النتائج الممكن لسلوك الفرد في وضع

  .بالرضا وتحقیق ذاته

  :أسالیب قیاس الدافعیة للتعلم -6

أولى العدید من الباحثین وبشكل خاص التربویین منهم سمة الدافعیة اهتماما كبیرا، نظرا الرتباطها 

  .التحصیل أو اإلنجاز بالتحصیل األكادیمي عند الطلبة مما دفع العدید منهم لبناء الدافعیة نحو التعلم أو

هناك مجموعة من االختبارات التي تقیس دافعیة اإلنجاز وتتراوح هذه االختبارات بین اختبارات 

 اختبارموراي وهو  اختبارطابع اإلسقاطي  اختبارومن أمثلة  إسقاطيموضوعیة واختبارات ذات طابع 

تبارات التي تقیس الحاجة إلى لقیاس الحاجة إلى اإلنجاز وهو من أشهر االخ )TAT(تفهم لموضوع 

لقیاس الدافعیة إلى اإلنجاز ویتكون هذا االختبار من مجموعة  اختبار )1949(اإلنجاز، ثم بنى ماكلیالند 

من الصور التي تحتوى على أشكال معروفة لكنها ال تمثل بحذ ذاتها موضوعا محددا وتعرض الصور 

بحیث تثیر هذه األسئلة مخیلة  مرتبة بالصورمجموعة من األسئلة  عرضا فردیا ثم یسأل المفحوص

المفحوص وعندئذ یسقط كثیر من شعوره وأحاسیسه وفكره على الصور وبالتالي یعطي المفحوص درجة 

  .على كل من خیال اإلنجاز والعبارات التي تعبر عن الحاجة واألنشطة األدائیة

) 45(یتكون من ) 1980(اإلنجازالموضوعیة ومن أمثلتها مقیاس عمران لدافعیة  االختباراتأما 

فقرة تعكس المستوى العالي في الطموح والتحمل والمثابرة عند الفرد لتشكل ما یعرف ) 24(فقرة منها 

فقرات تعكس ) 10(بالدافعیة الذاتیة لإلنجاز التي تركز على الجانب الشخصي في اإلنجاز ویلي ذلك 

التنافسیة كما تقیس مدى استعداد الفرد من أجل  بالتفوق على اآلخرین في مختلف المجاالت االهتمام

فقرة وضعت لتعكس مدى ) 11(األهداف الكبیرة فیما یسمى بالجانب االجتماعي لإلنجاز وبقیة الفقرات 

فادي سعود سماوي، .(في كل ما یعمله االمتیازالفرد المنجز وحرصه على تطویر نفسه لبلوغ معاییر  اهتمام

  .)311، ص2017
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یشیر هذا األسلوب إلى مالحظة الطریقة التي یسلك بها الشخص : السلوك ودراسة الحالةمالحظة 

 اهتمامهوكیفیة مواجهته لمتطلبات حیاته وأهم الدوافع التي تثیر  ،في مواقف عدیدة في حیاته الیومیة

  .)193، ص2001سامي محمد ملحم، (. وأهمیة كل منها بالنسبة له

ل الباحث إلى أن هناك مقاییس كثیرة لقیاس دافعیة التعلم لمجموعة كما تجدر اإلشارة هنا من قب 

  .من األبحاث والدراسات في مجال الدافعیة للتعلم

كما وضع مقیاس الدافعیة للتعلم من طرف یوسف قطامي أستاذ علم النفس بالجامعة األردنیة سنة 

لدافعیة  Entwistle et kozekiالدافع للتعلم المدرسي لكل من  ،حیث استعان الباحث بمقیاسي ،1989

  .التعلم

فقرة التي  36وبقیت  ،عبارة 24تم استبعاد  ،عبارة 60حیث یتضمن المقیاس في صورته األولیة 

أجمع المحكمون على صالحیتها لقیاس الدافعیة للتعلم بالجامعة األردنیة، وكذلك مقیاس الدافعیة للتعلم 

بند لقیاس الدافعیة  50حیث یشمل المقیاس على  ،خرونوالذي أعده أحمد دوقة وآ 2011ألحمد دوقة 

تلمیذ  150للتعلم في مرحلة المتوسط، وقد تم حساب الثبات بطریقة التجزئة النصفیة على عینة عددها 

 .تلمیذة 55و
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  :خالصة الفصل

بوجه عام في الموقف  للتلمیذ،لقد ارتئینا في بحثنا هذا ما تقدمه الدافعیة من أهمیة بالنسبة 

التعلیمي كونها من القضایا التي تهم التربویین ومخططین وأراء الباحثین المختلفة، كما تعتبر الدافعیة 

وبالتالي رفع كفاءة  ،الحافز األساسي الموجه للسلوك اإلنساني نحو هدف معین لحدوث عملیة التعلم

  .في أنها وسیلة وغایة في آن واحد نكموت ،يوتحسین مخرجاته التعلیمیة في النظام التربو  للتلمیذ

فهي تلعب دورا أساسیا  ،فالدافعیة للتعلم من العناصر التي ال یمكن الحدیث على التعلم في غیابها

المنظومات التربویة بدراستها لما لها دور فعال في تحقیق األهداف  اهتمتلذا  ،في تحقیق النجاح الدراسي

التربویة، كما یتبین لنا أن المعلم یعد أحد المداخل األساسیة لمدخالت العملیة التعلیمیة، لما یقوم بدور 

أن یكون مسؤول في  ،كبیر في نجاح التعلیم وفي تحقیق أهداف ومخرجات المنظومة التربویة

واإلسهام في زیادة دافعیته نحو التفاعل وتحصیله الدراسي الجید في مواقف التعلم  هالتلمیذاستثارةانتبا

  .یحقق ذاته

كما نجد هناك تفاسیر مختلفة لنظریات الدافعیة للتعلم كالنظریة السلوكیة والنظریة المعرفیة ونظریة 

لم في حین طرق وأسالیب قیاسها االجتماعیة ونظریة التحلیل النفسي وغیرها من أجل تحقیق الدافعیة للتع

  .أمر صعب للغایة وجب ذلك األخذ بأسالیب موضوعیة
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  :الفصل تمهید

هذا الفصل سوف نقوم بتقدیم اإلجراءات  لبعد النظر في الجانب النظري للدراسة، فمن خال

المنهجیة للدراسة، والمتمثلة في منهج الدراسة اإلطار الزماني والمكاني للدراسة، مجتمع الدراسة، العینة، 

  .أدوات جمع المعطیات واألسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة
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  :التذكیر بفرضیات الدراسة  -1

  :العامةالفرضیة 

من وجهة نظر  االبتدائیةتوجد عالقة ذات داللة إحصائیة والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ المرحلة  - 

  .المعلمین

  :الفرضیات الجزئیة

 االبتدائیةتوجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین التقویم التشخیصي والدافعیة للتعلم لدى  تالمیذ المرحلة  - 

  .من وجهة نظر المعلمین

 االبتدائیةتوجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین التقویم التكویني والدافعیة للتعلم لدى  تالمیذ المرحلة  - 

  .من وجهة نظر المعلمین

من  االبتدائیةتوجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین التقویم الختامي والدافعیة للتعلم لدى  تالمیذ المرحلة  - 

  .وجهة نظر المعلمین

  :ستخدم في الدراسةالمنهج الم -2

یتحدد المنهج لطبیعة الموضوع الذي تتناوله الدراسة والذي تتمحور حول التقویم التربوي وعالقته 

  .من وجهة نظرهم االبتدائیةبالدافعیة التعلم معلمین المرحلة 

لي ألنه یسمح لنا بمعرفة نوع التقویم الفع"  الوصفي التحلیلي"وقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج 

  .في العملیة التعلیمیة للمعلمین ووصف الظواهر كما هي في الواقع ودراسة الحقائق الراهنة

محمد  بوحوش،عمار .(ویعرف بأنه الطریقة التي یتبعها الباحث في دراسته للمشكلة الكتشاف الحقیقة

  .)3، ص2011ذنیبات،  محمود

الحقائق والبیانات عن ظاهرة أو موقف هو الذي یهدف إلى جمع " كما یعرف المنهج الوصفي بأنه 

  ).25، ص2014البدیوي، إیهاب فوزي بریقع، محمد جابر ( ".معین محاولة تفسیر هذه الحقائق تفسیرا كافیا

  



 اإلجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة                                      : رابعالفصل ال

 

 
73 

  :االستطالعیةالدراسة  -3

تساعدنا على اإلطالع أكثر على موضوع الدراسة ومنه تعتبر مرحلة  االستطالعیةإن الدراسة 

  .تتم من خاللها إجراء الدراسة همة في دراستنا إذم

  :االستطالعیةأهداف الدراسة  - 1- 3

هو التأكد من وجود المتغیرات التي نرید دراستها،  االستطالعیةلقد كان الهدف من إجرائنا للدراسة 

  .ویتعلق األمر بمتغیر التقویم التربوي ومتغیر الدافعیة للتعلم

للتعرف على میدان الدراسة وعلى العراقیل  االستطالعیةف من هذه الدراسة دكما كان اله

مهارات التعامل المیداني مع أفراد عینة الدراسة  اكتسابوالصعوبات التي تواجهنا وتساعدنا على 

في الدراسة األساسیة، والتعرف على أفراد عینة الدراسة مع فهم األدوات الدراسة وضبط  واستغاللها

  .الخصائص السیكومتریة ألدوات الدراسة

  :االستطالعیةحدود الدراسة  - 2- 3

  :الحدود المكانیة

في العدید من اإلبتدائیات في بلدیتي تاسوست وجیجل  االستطالعیةلقد قمنا بتطبیق الدراسة 

نقاشي محمد " بتاسوست" بومعزة بن شریف محمد" " شمشم یوسف" "بوعكاز عیسى" ابتدائیةوبالضبط في 

  .بجیجل" الصالح

  :الحدود الزمانیة

وقد شملت مجموعة معلمین  2020أكتوبر  16إلى  2020أكتوبر  6لقد تمت في الفترة الممتدة 

 .على المعلمین االستمارةخالل هذه الفترة قمنا بتوزیع  االبتدائیة،المرحلة 
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  :االستطالعیةمجتمع وعینة الدراسة  - 3- 3

تكونت عینة الدراسة  ، ولقداالبتدائیةالمرحلة  نمعلمی االستطالعیةشملت عینة الدراسة 

على مستوى بلدیتي   االبتدائیةمعلم ومعلمة، ولقد إختیرت العینة من معلمین المرحلة  70من  االستطالعیة

  :موزعین كالتالي اختیار العینة بطریقة عشوائیةمعلما وقد تم  70تاسوست وجیجل وكان عددهم 

  توزیع العینة حسب الجنس): 02(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  الجنس

  %20  14  ذكر

  %80  56  أنثى

  %100  70  المجموع

في حین تمثل نسبة  %80یتضح  لنا من الجدول أن أغلب عینة الدراسة  إناث قدرت نسبتهم ب

  .%20الذكور أقل حیث بلغت 

  .توزیع العینة حسب الخبرة المهنیة): 03(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  سنوات الخبرة

  %28.6  20  سنوات 5من أقل 

  %32.9  23  سنوات 10سنوات إلى  5ما بین 

  %38.6  27  سنوات 10أكثر من 

  %100  70  المجموع

الذي یبین توزیع أفراد العینة حسب متغیر الخبرة المهنیة أن ): 2(من خالل الجدول رقم 

أما فیما یخص ، %32.9سنوات بلغت  10سنوات إلى  5سنوات ومنهم ما بین  5منهم أقل من 28.6%

  .%38.6سنوات فقدرت نسبتهم  10أكثر من 

لدیهم الكفاءة الذاتیة في الخبرة المهنیة  %38.6معلمین اللذین لدیهم نسبة تفوق النستنتج أن 

  ).%32.9) (%28.6(للعملیة التعلیمیة بفارق 
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  :الدراسة األساسیة -4

  :المنهج المستخدم في الدراسة - 1- 4

وعالقته  التربوي الموضوع الذي تتناوله الدراسة والذي تتمحور حول التقویمة عیتحدد المنهج لطبی

  .من وجهة نظرهم االبتدائیةمعلمین المرحلة للتعلم لدى  بالدافعیة

ألنه یسمح لنا بمعرفة نوع التقویم  االرتباطي في دراستنا على المنهج الوصفي التحلیلي اعتمدناوقد 

  .الظواهر كما هي في الواقع ودراسة الحقائق الراهنة للمعلمین ووصفالعملیة التعلیمیة الفعلي في 

محمد بوحوش، عمار (.الحقیقة الكتشافویعرف بأنه الطریقة التي یتبعها الباحث في دراسته للمشكلة 

  ).103، ص2011ذنیبات،محمود 

أو موقف هو الذي یهدف إلى جمع الحقائق والبیانات عن ظاهرة " كما یعرف المنهج الوصفي بأنه

  .)25، ص2014البدیوي، إیهاب فوزي بریقع، محمد جابر (."معین محاولة تفسیر هذه الحقائق تفسیرا كافیا

ن وقد استعملنا في الدراسة األساسیة المنهج الوصفي كونه المنهج المناسب لهذه الدراسة وهو م

  .یقفي تحدید ووصف وتحلیل الظاهرة المدروسة بشكل دق استعماالر المناهج أكث

  :حدود الدراسة - 2- 4

  :حددت هذه الدراسة بمجموعة من المحددات المكانیة والزمانیة والبشریة كاآلتي

  :الحدود المكانیة

وهو المجال الذي یحده النطاق المكاني الذي أجریت فیه الدراسة، حیث أجرینا دراسة مكانیة في 

سف، بوعكاز عیسى، بومعزة بن شریف شمشم یو : العدید من اإلبتدائیات بوالیة جیجل هم على التالي

  .محمد بتاسوست، نقاشي محمد الصالح بجیجل

  :الحدود الزمانیة

مدراء المؤسسات  استقبلنام أین 2020أكتوبر  6تم تطبیق دراستنا األساسیة في الفترة الممتدة من 

  .على المعلمین االستمارة، خالل هذه الفترة قمنا بتوزیع 2020أكتوبر  16وامتدت دراستنا إلى غایة 
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تعلم، حیث قمنا بإجراء بین التقویم التربوي والدافعیة للدراك العالقة یهدف إلى إ: لحدود البشریةا

  .االبتدائیةدراسة مع معلمین المرحلة 

  :مجتمع الدراسة األساسیة - 3- 4

  ).155، ص2012الشربیني وآخرون، (.العینة منها بالفعل اختیارالمجتمع هو مجموعة الوحدات التي یتم 

ببلدیة  ،وهم یتوزعون على أربعة إبتدائیات االبتدائیةیتكون مجتمع الدراسة من معلمین المرحلة 

  .معلما ومعلمة 70تاسوست وجیجل لوالیة جیجل حیث بلغ العدد اإلجمالي لمجتمع الدراسة 

  : عینة الدراسة األساسیة - 4- 4

وفق قواعد خاصة بحیث تكون العینة المسحوبة ممثلة  اختیارهاالعینة هي جزء من المجتمع یتم 

  .)78، ص2014النعیمي وآخرون،محمد عبد العال (.قدر اإلمكان لمجتمع الدراسة

ي العینة العشوائیة في إنجاز هذه الدراسة وهذه  ألنها مناسبة لطبیعة الدراسة الت باختیاروقد قمنا 

  .من وجهة نظر المعلمین االبتدائیةة التعلیم في المرحلة عن العالقة بین التقویم التربوي والدافعی تبحث

  .یبین توزیع أفراد العینة حسب متغیر الجنس): 04(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  الجنس

  %20  14  ذكر

  %80  56  أنثى

  %100  70  المجموع

من مجموع أفراد  %20توزیع مجموع أفراد العینة أن  یبینالذ): 4(نالحظ من خالل الجدول رقم 

  .من مجموع أفراد العینة إناث % 80العینة ذكور و

 استعمالنستنتج من خالل الجدول أن نسبة اإلناث أكثر من نسبة الذكور وهو ما یبرر على 

  .اإلناث ألسالیب التقویم وحرصهم على هذه العملیة ومعاییرها
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  .الخبرة المهنیةیبین توزیع أفراد العینة حسب متغیر ): 05(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  سنوات الخبرة

  %28.6  20  سنوات 5أقل من 

  %32.9  23  سنوات 10سنوات إلى  5ما بین 

  %38.6  27  سنوات 10أكثر من 

  %100  70  المجموع

 28.6الذي یبین توزیع أفراد العینة حسب متغیر الخبرة المهنیة أن ) 5(نالحظ من الجدول رقم 

سنوات فأكثر فقدرت نسبتهم  10سنوات أما من  10إلى  5منهم ما بین  32.9سنوات، و 5منهم أقل من 

سنوات فأكثر تكون  10أسالیب التقویم هم من  باستعمالمهتمین  األساتذةنستنتج أن أغلبیة  38.6ب

  .یة على عكس األساتذة اآلخرونلدیهم خبرة مهن

  .توزیع أفراد العینة حسب التقویم التشخیصي): 06(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  البدائل

  %1.4  1  أحیانا

  %98.6  69  نعم

  %100  70  المجموع

وهذا دلیل  %98.6بنسبة " بنعم" أن أغلبیة أفراد العینة أجابوا ) 6(نالحظ من خالل الجدول رقم 

على أن التقویم التشخیصي یساعد على وضع خطة لتقدیم دروس وفقا لبیانات المتحصل علیها، وتلیها 

التقویم التشخیصي له  منعدمة ومن هذه النتائج یتضح أن" ال"واإلجابة " بأحیانا" ممن اقروا  %1.4نسبة 

میذ وهذا یسمح في تحسین المستوى دا في معالجة نقاط الضعف وتعزیز نقاط القوة لدى التالدور كبیر ج

  .التحصیلي للتالمیذ مع معالجة اإلختالالت التعلیمیة والتعلمیة
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  .توزیع أفراد العینة حسب التقویم التكویني): 07(الجدول  رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  البدائل

  %14.3  10  أحیانا

  %85.7  60  نعم

  %100  70  المجموع

وهذا دلیل على أن التقویم  %85.7بنسبة " بنعم"  أجابواإذ توضح النتائج أن أغلبیة أفراد العینة 

بنسبة " أحیانا" المادة التعلیمیة، ثم تلیها اإلجابة  واكتسابالتكویني یرفع من مستوى الكفاءات التعلیمیة 

عارف والخبرات وكذلك یسمح ومن هذه النتائج یتضح أن التقویم التكویني یساهم في بناء الم 14.3%

  .المرغوب  فیه مع رفع المستوى التعلیمي للتالمیذ االتجاهبتوجیه وٕارشاد التالمیذ إلى 

  .توزیع الجدول حسب التقویم الختامي): 08(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  البدائل

  %62.9  44  أحیانا

  %37.1  26  نعم

  %100  70  المجموع

وهذا  %62.9بنسبة " أحیانا" من خالل معطیات الجدول نالحظ أن أغلبیة أفراد العینة أجابوا ب

ما یعمل على تقدیر المتعلم والكشف عن المستوى الحقیقي  أحیانایتضح من خالل  الجدول أن األفراد 

وأحیانا ) یةفصلیة ورسم باختباراتفروض (لنسبة التعلم من خالل النتائج المتحصل علیها من مجموعة 

  .%37.1كانت نسبتهم " نعم"  ، أما الذین أقروا بـیوضح ویحدد المستوى التعلیمي للمتعلم

نستنتج من هذا أن التقویم الختامي یعمل على تحدید المستوى التعلیمي للتلمیذ بصورة دقیقة مع 

  .إبراز الكفاءات التعلیمیة للتلمیذ
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  .الدافعیة التعلمتوزیع الجدول حسب ): 09(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  البدائل

  %4.3  3  أحیانا

  %95.7  67  نعم

  %100  70  المجموع

وهذا راجع  %95.7من خالل معطیات الجدول نالحظ أن أغلبیة أفراد العینة أجابوا بنعم بنسبة 

منها في العملیة التعلیمیة في  لالستفادةإلى التالمیذ التعرف على سماته النفسیة المتعلقة بالشخصیة 

وكانت  بأحیانناوهذا بدوره یؤدي إلى تنمیة دافعیتهم او العكس، وهذا یتضح من خالل إجاباتهم  ،الصف

  .%43نسبتهم 

نستنتج أن الدافعیة التعلم لدى التالمیذ تكمن في مدى إستعاب التلمیذ للدروس ومستواه یفسر 

المادة  اكتسابلحدوث عملیة التعلم فهو یبدل الجهد في سلوكا امنة التي تدفعه ألن یسلك الطاقة الك

  .التعلیمیة

  :ساسیةأدوات الدراسة األ - 5- 4

تعدد أدوات جمع البیانات من الوسائل الضروریة لجمع المعلومات والحقائق في البحوث العلمیة، 

  .الدراسة يداقیة األدوات المستعملة فحیث یتوقف صدق النتائج المتوصل إلیها على دقة ومص

ین هذه بتوصلنا إلى بیانات مستهدفة ومن  استخدام بعض الوسائل التي تمكن أنولقد حاولنا 

  :األدوات

  :اإلستبیان

یعتمد الباحث في عملیة جمع المعلومات حول موضوع الظاهرة المدروسة على عدة أدوات لجمع 

  .االستبیانعلى  اعتمدناالبیانات، أما في هذه الدراسة 

نموذج یضم توجه إلى األفراد من أجل الحصول على معلومات حول : بأنه االستبیانیعرف 

  .)182، ص2008، رشید زرواتي(.موضوع أو مشكلة أو موقف

  :ثد تضمنت ما یليقعلى إستبیانین األولى متعلقة بالتقویم التربوي و  اعتمادوقد تم 
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سؤال مقسمة  28وقد تضمن على  ،جیةأسئلة اإلستبیان إتباعا للقواعد المنهبناء وصیاغة  وقد تم

  :إلى ثالث محاور

  .10إلى  1عبارات من  10التقویم التشخیصي ویتضمن : المحور األول

  .20إلى  11عبارات من  10ویتضمن : التقویم التكویني: المحور الثاني

  .28إلى  21عبارات من 08ویتضمن : التقویم الختامي: المحور الثالث

  .االبتدائیةالمرحلة  نتعلم لمعلمیعبارة متعلقة بدافعیة لل 21تضمن  دقفالثاني  االستبیانأما 

  :صدق المحكمین - 1

على عدد من األساتذة  االستمارةبعد إعدادها وٕاطالع المشرف علیها تم تعدیلها، ثم عرض 

براجل إحسان، بشتة حنان، : المحكمین ذوي الخبرة والمختصین في مجال علم النفس التربویة وهم كاآلتي

  .جردیر فیروز

قمنا بتعدیل األسئلة وٕاضافة أسئلة أخرى وتعدیل  األساتذةوعلى ضوء المالحظات التي أبداها 

  .سؤال 49النهائیة وقد تضمنت  الستمارةاالبعض منها، وبعد إجراء تعدیالت قمنا بصیاغة 

  :مقسم إلى عدة محاور وذلك على فرضیات الدراسة كما یلي

المتمثل في البیانات الشخصیة تضمن سؤالین لمعرفة خصائص المجتمع المدروس، : المحور األول

  .الجنس والخرة المهنیة

  ."تشخیصيالتقویم ال:" الخاص بالفرضیة األولى وكان بعنوان: المحور الثاني

  ."التقویم التكویني: " الخاص بالفرضیة الثانیة بعنوان: المحور الثالث

  ."يالتقویم الختام" الثالثة بعنوان  الخاص بالفرضیة: المحور الرابع

  .الخاص بالدافعیة للتعلم: المحور الخامس
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  :االستبیانثبات  - 2

  ".ألفا كرونباخ"  لالستبیان باستخداموكانت نتیجة قیاسات ثبات  

  :أدوات جمع البیانات وخصائصها السیكومتریة - 5- 4

  .التقویم التربوي استمارة - 

عبارة موزعة على ثالثة  28في صورتها األولیة المكونة من  االستمارةقامت الطالبة ببناء هذا 

وكان ذلك بغرض التعرف على عالقة التقویم التربوي بالدافعیة التعلم من ) 1أنظر الملحق رقم (أبعاد 

) 03(، وذلك للتحقق من صدق أداة الدراسة فقد تم عرضها على االبتدائیةوجهة نظر معلمین المرحلة 

محاورها وللتأكد من وضوحها وبساطتها وسالمتها اللغویة، والتأكد من األداة  ععبارات مأستاذة جامعیین وال

  .المستخدمة في هذه الدراسة التي ما یجب فعلیا قیاسه

  :االستبیانمكونات 

  .ویشیر إلى إصدار الحكم على معرفة المكتسبات األولیة التي یمتلكها التلمیذ: التقویم التشخیصي -1

ویسعى لجمع المعلومات حول كفایة برنامج التعلیمي وبیان مدى تقدم التلمیذ نحو : التكوینيالتقویم -2

  .الهدف المنشود

ویسعى لمعرفة كفایة البرامج التعلیمیة ومقارنتها ببرامج جدیدة یمكن تبنیها عند : التقویم الختامي -3

  .ققه التلمیذ لذاتهثبات فعالیتها من حیث مخرجات ومدخالت العملیة التعلیمیة الذي یح

  :تصحیح المقیاس

  .أبعاد عبارة تندرج تحت ثالثة 28ئیة من یتكون المقیاس في صورته النها

  .والجدول التالي یوضح أبعاد المقیاس وأرقام عباراته
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  .التقویم التربوي وأرقام عباراته استمارةیوضح أبعاد ): 10(الجدول رقم 

  العباراتعدد   أرقام العبارات  األبعاد

  10  10-9-8- 7- 6-5- 4- 3- 2-1  التقویم التشخیصي

  10  20- 19- 18-17-16- 15- 14- 13- 12- 11  التقویم التكویني

  8  28-27-26- 25- 24- 23- 22- 21  التقویم الختامي

  28  المجموع

تكون تبعا لدرجة العبارة إیجابیة أو السلبیة، أي أنه في العبارة  االختباروطریقة تقدیر درجات هذا 

أحیانا  استجابتهإذا كانت ) 2(ودرجتان ) ال( استجابتهإذا كانت ) 1(اإلیجابیة یتم إعطاء درجة واحدة

ویعكس تقدیر الدرجات في العبارات السالبة، حیث تعطي درجة ) نعم(إذا أجاب ب ) 3(وثالث درجات 

  ).ال( لالستجابة) 3(وثالث درجات ) أحیانا( لالستجابة) 2(ودرجتان ) نعم( الستجابةل) 1(واحدة 

درجة في  84وبناءا على ذلك تكون أقصى درجة یمكن أن یحصل علیها المفحوص في المقیاس 

  .28درجة مكن أن یحصل علیها المفحوص هي ) أقل(دنى أحین تكون 

  :صدق المقیاس

  :أنواع من الصدق هما 3على  االعتمادوقد تم 

 .صدق المحكمین -1

 .الداخلي االتساقصدق  -2

 .صدق الذاتي -3

  :صدق المحكمین: أوال

تم عرض المقیاس بصورته األولیة  على هیئة من المحكمین والخبراء المتخصصین مكونة من 

ا وضعت في دقة وضوح العبارات ومدى مالئمة العبارات لألبعاد وم رأیهممحكما، وذلك إلبداء ) 03(

مكونة من  االستمارةوٕاضافة وتحویل بعض العبارات بین األبعاد وأصبحت  واستبداللقیاسهن وثم حذف 

  .عبارة) 28(
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  .المحكمین األساتذةوقامت الطالبة بإجراء التعدیالت حسب أراء 

  .ي المحكمینتعدیل صیاغتها بناء على رأیوضح العبارات التي تم ):11(الجدول رقم 

  العبارة بعد التعدیل  العبارة قبل التعدیل  الرقم

مواطن القوة  اكتشفمالحظة أعمال المتعلمین   03

  والضعف لدى التالمیذ

من خالل مالحظة أعمال التالمیذ 

  اكتشف مواطن القوة والضعف لدیهم

یساعدني التقویم التشخیصي على تحدید مشاكل     04

  تعلم التالمیذ وأسبابها

یساعدني التقویم التشخیصي على  

  تحدید مشاكل تعلم التالمیذ

  الداخلي االتساقصدق : ثانیا

 أبعادبیرسون ین كل بعد من  ارتباطالداخلي من خالل حساب معامل  االتساقتم التأكد من صدق 

  .مقیاس التقویم التربوي والبعد الكلي وكل عبارة من عبارات البعد والدرجة الكلیة للبعد

طالبة بتطبیق استمارة التقویم التربوي الذي تم تعدیل االتساق الداخلي قامت الوللتحقق من صدق 

) 70(على أفراد العینة والمكونة من  االستطالعیةعباراته بناءا على رأي المحكمین، من خالل الدراسة 

  .االبتدائیةمعلما ومعلمة من معلمي مدارس المرحلة 

  :بیرسون بین االرتباطالداخلي عن طریق حساب معامل  االتساقوتم التأكد من صدق 

 .بین كل عبارة والبعد الذي تنتمي إلیه االرتباطحساب معامل  - 

 .بین كل بعد والدرجة الكلیة للمقیاس االرتباطحساب معامل  - 

 التشخیصي التقویم: األول البعد -أ

  .بین كل عبارة والدرجة الكلیة لبعد التقویم التشخیصي االرتباطیوضح معامالت ): 12(الجدول رقم 

  قیمة معامل اإلرتباط  العبارة  الرقم

نوعیة المعلومات األولیة التي یمتلكها  اكتشافیساعدني التقویم التشخیصي على   01

  التالمیذ

0.058**  

یساعدني تقویم المكتسبات القبلیة من معرفة مدى تطابق البرنامج التعلیمي مع   02

  مستوى التالمیذ

0.501** 
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  **0.556  مواطن القوة والضعف لدیهم اكتشفمن خالل مالحظة أعمال التالمیذ   03

  **0.490  یساعدني التقویم التشخیصي على تحدید مشاكل تعلم التالمیذ وأسبابها  04

یساعدني التقویم التشخیصي في وضع خطة لتقدیم دروس وفقا للبیانات   05

  المتحصل علیها

0.505**  

  **0.538  ألجأ إلى الحوار المفتوح لمعرفة المهارات العامة لدى التالمیذ  06

  **0.453  الذكاء لمعرفة مستوى ذكاء التالمیذ اختباراتأستخدم   07

القصیرة في توزیع التالمیذ إلى مجموعات وفقا لمستوى  االختباراتتساعدني   08

  تحصیلهم

0.531**  

  **0.451  الموهوبین في الصف اكتشافیساعدني التقویم التشخیصي في   09

  **0.500  التعلیمیة التي تناسب التالمیذ األنشطةیحدد التقویم التشخیصي نوعیة   10

  0.01دال عند مستوى  **

  :نالحظ من الجدول ما یلي

 ارتباط) 10(في كل محور  االرتباطعدد  - 

 .هو إرتباط داال) تقویم التشخیصي(الدالة في المحور الثاني  االرتباطاتعدد  - 

وعدد اإلرتباطات في كل  االرتباطمعامل ) 28(یتضح من الجدول أن عدد اإلرتباطات الكلیة 

  .إرتباطا داال 9) التقویم التشخیصي(، عدد اإلرتباطات الدالة في المحور األول ارتباط) 10(محور 

  التكوینيالتقویم : البعد الثاني - ب

  بین كل عبارة والدرجة الكلیة للبعد التقویم التكویني االرتباطیوضح معامالت ): 12(الجدول رقم 

  قیمة معامل اإلرتباط  العبارة  الرقم

 المستوى رفع أجل من للتعلم الدافعیة إثارة على التكویني التقویم یساعدني  11

  للتالمیذ المعرفي

0.585** 

  **0.467  المرغوب لالتجاه التالمیذ تقدم مدى عن واضحة فكرة التكویني التقویم یقدم  12

 األهداف تحقق مدى لمعرفة الدراسي المسار خالل التالمیذ مكتسبات أقوم  13

  السلوكیة

0.287**  

  **0.342  التالمیذ لدى الضعف جوانب تقویة في القصیرة االختبارات نتائج أستخدم  14

  **0.595  تعلمه بنتائج المتعلم لتعریف االختبارات إلى ألجأ  15
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  **0.353  التالمیذ لدى الفهم إلى المعرفة حدود تجاوز على التكویني التقویم یعمل  16

  **0.407  التقویة حصص لمنطلقات خطة وضع في التكویني التقویم یساعدني  17

  **0.198  التلمیذ من الخوف إلزالة الصفیة المناقشات إلى ألجأ  18

 التحلیل،( التالمیذ لدى العلیا المستویات إلثارة المنزلیة الواجبات أستخدم  19

  .)التقویم التركیب،

0.097  

  *0.267  التلمیذ طموح مستوى رفع في القصیرة االختبارات نتائج تساعدني  20

  0.01دال عند مستوى ** 

 0.05دال عند مستوى * 

  :نالحظ من الجدول ما یلي

 .ارتباط) 10(محور عدد اإلرتباطات في كل  - 

 .داال  ارتباط 8هو  ) التقویم التكویني(عدد اإلرتباطات الدالة في المحور الثاني  - 

 .غیر دال ارتباط 2هو ) التقویم التكویني(عدد اإلرتباطات غیر الدالة في المحور الثاني  - 

  التقویم الختامي: البعد الثالث -ج

  .بین كل عبارة والدرجة الكلیة لبعد التقویم الختامي االرتباطیوضح معامالت ): 13(الجدول رقم 

  قیمة معامل اإلرتباط  العبارة  الرقم

 **0.684  طرح األسئلة المناسبة في التقویم الختامي تساهم في قیاس أداء التلمیذ  21

  **0.522  ألجأ إلى االختبارات لحصر المعلومات وتقویمها  22

حكم على جودة الوسائل  یساعدني التقویم الختامي في إعطاء  23

  التعلیمیة وطرق التدریس

0.400**  

أستخدم التقویم الختامي إلجراء مقارنات بین نتائج التالمیذ في   24

  المدرسة الواحدة أو عّدة مدارس

0.418**  

  **0.591  یساعدني التقویم الختامي على معرفة مدى مالئمة البرامج التعلیمیة  25

الختامي على تحدید درجة تعلم المقرر بأكمله أو جزء یساعدني التقویم   26

  كبیر من وحداته

0.328**  

یساعدني التقویم الختامي على تبریر اإلجازات أو الشهادات والتقدیرات   27

  التي تمنحها المدرسة

0.677**  
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  **0.595  تساعدني كشوف نقاط التالمیذ من ربط المدرسة بالمنزل  28

  0.01دال عند مستوى ** 

  0.05دال عند مستوى *

  : نالحظ من الجدول ما یلي

 ارتباط) 8(عدد اإلرتباطات في كل محور  - 

 .ارتباط دال) 8(هو ) التقویم الختامي(عدد اإلرتباطات الدالة في المحور الثاني  - 

  .بین كل بعد والدرجة الكلیة لمقیاس التقویم التربوي االرتباطیوضح معامالت ): 14(الجدول رقم 

  الداللة اإلحصائیة  االرتباطقیمة معامل   البعد  الرقم

  0.01دالة عند  **0.768  التقویم التشخیصي  01

  0.01دالة عند   **0.803  التقویم التكویني  02

  0.01دالة عند   **0.866  التقویم الختامي  03

  0.01دال عند مستوى ** 

ارتباط مرتفعة وهي دالة إحصائیا ان أبعاد المقیاس تتمتع بمعامالت ) 14(یتبین من الجدول رقم  

وهذا دلیل على أن المقیاس یتمتع ) 0.86، 0.80، 0.76(، حیث بلغت قیمتها 0.01عند مستوى الداللة 

  .بصدق عال

  الصدق الذاتي: ثالثا

  :معامل الصدق الذاتي یقاس بحساب الجذر التربیعي لمعامل الثبات ویتم ذلك كاآلتي

، نجد أن 0.76التقویم التربوي والذي یساوي  الستمارةنباخ وبعد حساب معامل ثبات ألفا كرو 

  .وهو معامل صدق مرتفع√0.76= 0.87الصدق الذاتي یساوي 

  :ثبات المقیاس

  :التقویم التربوي بإتباع الطرق التالیة استمارةتم التأكد من ثبات 

  طریقة معالم الثبات ألفا كرونباخ -1
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  .معادلو سبیرمان براون وباستخدام معادلة جوتمان: بطریقتینطریقة التجزئة النصفیة، وتمت  -2

وهي قیمة مرتفعة ویدل على أن المقیاس ) 0.76(حیث بلغت قیمته : طریقة معامل ألفا كرونباخ" أوال

  .ثابت

  طریقة التجزئة النصفیة: ثانیا

ثم حساب معامل  عیةاالستطالتم تطبیق المقیاس على أفراد العینة " سبیرمان براون"معادلة  باستخدام - 

بین درجاتهم في المفردات الفردیة ودرجاتهم في المفردات الزوجیة فبلغت قیمة معامل ثبات  االرتباط

بلغ معامل ثبات المقیاس ككل " سبیرمان براون"معادلة  باستخداموبعد تصحیحه ) 0.80(التجزئة النصفیة 

  .وهي قیمة مرتفعة وتدل على أن المقیاس ثابت) 0.56(

ثم حساب معامل الثبات  االستطالعیةتم تطبیق المقیاس على أفراد العینة ": جوثمان"معادلة  باستخدام - 

  .وهي قیمة مرتفعة ویدل على أن المقیاس ثابت) 0.79(حیث بلغ " جوثمان" معادلة  باستخدام

  :استمارة الدافعیة للتعلم -2

عبارة وكان الغرض من ذلك  21مكونة من في صورتها األولیة ال االستمارةقامت الطالبة بناء هذه 

هو التعرف على طبیعة العالقة بین التقویم التربوي والدافعیة التعلم من وجهة نظر معلمین المرحلة 

  .االبتدائیة

محكمین من جامعة جیجل ولقد كان  أساتذة) 03(وللتحقق من صدق األداة فقد تم عرضها على 

ألسئلة والعبارات والتأكد من وضوحها وبساطتها وسالمتها ا انتماءالغرض من ذلك التأكد من مدى 

  .اللغویة، والتأكد من األداة المستخدمة في هذه الدراسة التي ما یجب فعلیا قیاسه

  :تصحیح المقیاس

تكون لدرجة إیجابیة للعبارة أو سلبیتها، أي أنه في العبارة  االستمارةطریقة  تقدیر الدرجات لهذا 

 استجابتهإذا كانت ) 2(ودرجة ) ال( استجابتهإذا كانت ) 1(اإلیجابیة یتم إعطاء للمفحوص درجة واحدة 

وبناءا على ذلك تكون أدنى درجة یمكن أن یحصل علیها ) بنعم(أحیانا وثالث درجات إذا كانت إجابته 

  .درجة 21المفحوص هي 
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  :صدق المقیاس

  :وتم التحقق من صدق المقیاس بعدة طرق منها

 )صدق المحكمین(صدق الظاهري  -1

 الداخلي االتساقصدق  -2

 .صدق الذاتي -3

  )صدق المحكمین(صدق الظاهري : أوال

عبارة موزعة على هیئة ) 21(في صورتها األولیة المكونة من  االستمارةقامت الطالبة ببناء هذه 

محكما من جامعة ) 03(من المحكمین والخبراء المختصین في علوم التربیة وعلم النفس مكونة من 

دقة ووضوح العبارات ومدى مالئمة العبارات لألبعاد : جیجل، وذلك إلبداء آرائهم في المقیاس من حیث

 االستمارةف واستبدال وٕاضافة وتحویل بعض العبارات بین األبعاد وأصبحت وما وضعت لقیاسه وثم حذ

عبارة وبناءا على آراء السادة المحكمین قامت الطالبة بإجراء تعدیالت في استمارة ) 21(مكونة من 

  .الدافعیة للتعلم

  .یوضحالعبارات التي تم تعدیل صیاغتها بناء على رأي المحكمین): 15(الجدول رقم 

  العبارات بعد التعدیل  العبارات قبل التعدیل  الرقم

  یشارك التالمیذ في النشاطات الصفیة بفعالیة  یشارك التالمیذ في النشاطات الصفیة مشاركة فعالة  01

  یظهر التالمیذ حب االستطالع واالكتشاف  االستطالعواالكتشافلدى أغلب التالمیذ حب   03

  یقوم التالمیذ بواجباتهم المنزلیة   واجتهادیقوم التالمیذ بواجباتهم المنزلیة بجد   05

  یلتزم التالمیذ مواعید المدرسة    یحترم التالمیذ مواعید المدرسة ویلتزمون بها  07

یستمتع التالمیذ في مواقف المنافسة التي أحفزهم    یستمتع التالمیذ في مواقف المنافسة التي أستخدم لهم  08

  بها

أشعر أن لدى التالمیذ رغبة جامحة للعمل بشكل   09

  مستقل

  یظهر التالمیذ رغبة في العمل بشكل مستقل

على أنها مصدر مهم  ینظر التالمیذ إلى المدرسة  ینظرون إلى المدرسة كمصدر مهم للتعلم  10

  للتعلم

  یثابر التالمیذ في إنجاز واجباتهم بشكل مستمر  فیها واالستمرارنجاز واجباته یثابر التلمیذ في إ  12
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یحرص لدى التلمیذ رغبة في المساهمة في عمل أشیاء   19

  جدیدة في المدرسة

یحرص التلمیذ على المساهمة في أعمال جدیدة 

  في المدرسة

عن  االستفسارال أجد لدى التلمیذ رغبة قویة في   20

  موضوعات المدرسة

لدى التلمیذ رغبة قویة في االستفسار عن  

  موضوعات المدرسة

  الداخلي االتساقصدق :  ثانیا

وللتحقق من هذا الصدق قامت الطالبة بتطبیق استمارة الدافعیة للتعلم الذي تم تعدیل عباراته بناءا على 

  .معلما ومعلمة 70والذي بلغ عددهم  االستطالعیةرأي المحكمین على أفراد العینة 

  :بیرسون بین ارتباطالداخلي عن طریق حساب معامل  االتساقوللتأكد من صدق 

 .بیم كل عبارة والبعد الذي ینتمي إلیه االرتباطحساب معامل  - 

 .بین كل بعد والدرجة الكلیة للمقیاس االرتباطحساب معامل  - 

  الكلیة للمقیاسبین كل بعد والدرجة  االرتباطحساب معامل - 1

  .بین كل بعد والدرجة الكلیة لمقیاس الدافعیة للتعلم االرتباطیوضح معامالت ): 16(جدول رقم  

  االرتباطقیمة معامالت   البنود  الرقم

 *0.236  یشارك التالمیذ في النشاطات الصفیة بفعالیة  01

  **0.456  یهتم التلمیذ بموضوع الدرس منذ بدایته   02

  **0.384  التالمیذ حب االستطالع واالكتشافیظهر   03

  **0.322  لدى التلمیذ رغبة في الحصول على درجات عالیة في االمتحان  04

  **0.351  یقوم التالمیذ بواجباتهم المنزلیة   05

  **0.456  یهتم التالمیذ بالمكفاءات التي أقدمها لهم   06

  **0.355  یلتزم التالمیذ مواعید المدرسة    07

  **0.301  یستمتع التالمیذ في مواقف المنافسة التي أحفزهم بها   08

  0.116  یظهر التالمیذ رغبة في العمل بشكل مستقل  09

  **0.446  ینظر التالمیذ إلى المدرسة  على أنها مصدر مهم للتعلم  10

  **0.540  یقّوم التلمیذ أداءه في ضوء مقارنته بأداء اآلخرین  11

  **0.608  إنجاز واجباتهم بشكل مستمریثابر التالمیذ في   12
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  *0.298  أجد لدى التالمیذ الرغبة الجامحة لمعرفة موضوع الدرس القادم  13

  **0.403  یحضر التالمیذ األدوات التعلیمیة والكتب التي تعزز العملیة التعلیمیة  14

  0.006  المس لدى التلمیذ شعور رضى عن أدائه إذا نجح  15

  **0.373  تیاح ورضى التلمیذ اتجاهيغالبا ما أشعر بار   16

  **0.464  یقوم التلمیذ بأعمال دراسیة إضافیة  17

  **0.547  یستمر التلمیذ في المحاولة بعد كل فشل في اإلجابة على سؤال ما  18

  **0.461  یحرص التلمیذ على المساهمة في أعمال جدیدة في المدرسة  19

  **0.447  لدى التلمیذ رغبة قویة في االستفسار عن موضوعات المدرسة   20

  **0.345  یستمتع التلمیذ باألفكار الجدیدة التي یتعلمها من المدرسة  21

  0.05دال عند مستوى * 

  0.01دال عند مستوى **

  :نالحظ من الجدول

 .21عدد اإلرتباطات في المحور  - 

 .19عدد اإلرتباطات الدالة  - 

 .2اإلرتباطات غیر الدالة عدد  - 

  .بین كل بعد والدرجة الكلیة للمقیاس االرتباطحساب معالم  - 2

  .والدرجة الكلیة لمقیاس الدافعیة للتعلم والتقویم التربوي االرتباطیوضح معامالت ): 17(جدول رقم 

  قیمة معامل اإلرتباط  مستوى الداللة  البعد  الرقم

 **0.799  0.01  الدافعیة لإلنجاز  01

  **0.909  0.01  التقویم التربوي  02

  0.01دال عند مستوى ** 

وهذا دلیل ) 0.90، 0.79(مرتفعة قیمتها  ارتباطأن المقیاس تتمتع بمعامالت ) 17(یتبین من الدول رقم 

  .على أن المقیاس یتمتع بصدق عال
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  الصدق الذاتي: ثالثا

وهو √ 0.70= 0.83وبالجذر التربیعي  0.70بعد حساب معامل ثبات لألداة بلغ الصدق الذاتي لألداة بــ

  .معامل صدق مرتفع وهذا یدل على أن  األداة صادقة

  :ثبات المقیاس

  :على طریقتین هما االعتمادوللتحقق من ثبات المقیاس تم 

 ":معامل ألفا كرونباخ"طریقة  -1

معادلة  وباستخداممعادلة سبیرمان براون  باستخدامطریقة التجزئة النصفیة، وتمت بطریقتین  -2

 "جوثمان"

) 0.70(حیث بلغت قیمته " ألفا كرونباخ"معامل  باستخدامتم حساب معامل ثبات المقیاس ككل  - 

 .وهي قیمة عالیة تدل على أن المقیاس ثابت

  .طریقة التجزئة النصفیة: رابعا

، ثم حساب االستطالعیةتم تطبیق المقیاس على أفراد العینة ": سبیرمان براون" باستخدام معادلة  - 

فبلغت قیمة  یة ودرجاتهم في المفردات الجزئیة،بن درجاتهم في المفردات الفرد االرتباطمعامل 

 بلغ معامل" سبیرمان براون" باستعمالوبعد تصحیحه ) 0.53(معامل ثبات التجزئة النصفیة 

 .وهي قیمة مرتفعة وتدل على أن المقیاس ثابت) 0.70(الثبات المقیاس ككل 

ثم حساب معامل  االستطالعیةتم تطبیق المقیاس على أفراد العینة " معادلة جوثمان"باستخدام  - 

 .وقیمة مرتفعة تدل على أن المقیاس ثابت) 0.53(معادلة جوثمان حیث بلغ  باستخدامالثبات 

  :ائیةاألسالیب اإلحص - 6- 4

على تقنیة الرزمة  باالعتمادتصحیح اإلجابات وتفریغ البیانات  دراسة بعدما تماستلزمت طبیعة معطیات ال

  :اإلحصائیة وتم اللجوء في الدراسة الحالیة إلى األسالیب اإلحصائیة التالیة

 .الدرجةوتم فیه التعرف على متوسط توزیع الدرجة من مجموع : المتوسط الحسابي - 

وهذا التعرف على نسبة تكرار المتغیرات ولمعرفة النسب المئویة لتمثیل : والنسب المئویةالتكرارات  - 

 .أفراد العینة
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كل فقرة   ارتباطبیرسون لمعرفة مدى  االرتباطالداخلي معامل  االتساقوقد استخدم في حساب صدق 

  .من فقرات والدرجة الكلیة

  .خ لمعرفة معامالت الثبات لكل محورأما في حساب الثبات فقد استخدم معامل الفا كرونبا

 استخدامهامعادلة سبیرمان براون ومعادلة جوثمان وتم  باستخداموذلك : طریقة التجزئة النصفیة- 

  .لتتحقق من ثبات المقیاسین
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  :خالصة الفصل

المجال (الدراسة لقد تناولنا في هذا الفصل مختلف اإلجراءات المنهجیة للدراسة، حیث قمنا بتحدید 

واعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي الذي ساعدنا في  ،)الزماني، المجال  المكاني، المجال البشري

وفي األخیر تطرقنا إلى  االستمارة،عینة الدراسة المتمثلة في  اختیارجمع البیانات وتحلیلها وتفسیرها مع 

  .اناتعلیها في تحلیل البی اعتمداإلحصائیة حیث  األسالیب



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

عرض وتحلیل وتفسیر نتائج : الفصل الخامس

  الدراسة المیدانیة

  .تمهید الفصل

 .نتائج الدراسةعرض وتحلیل  -4

  .عرض وتحلیل نتائج الفرضیة العامة -

  .عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الفرعیة األولى -

 .عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الفرعیة الثانیة -

  .عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الفرعیة الثالثة -

  .تفسیر ومناقشة نتائج الدراسة -2

  .تفسیر ومناقشة نتائج الفرضیة العامة -

  .تائج الفرضیة الفرعیة األولىتفسیر ومناقشة ن -

  .تفسیر ومناقشة نتائج الفرضیة الفرعیة الثانیة -

  .تفسیر ومناقشة نتائج الفرضیة الفرعیة الثالثة -

 خالصة الفصل
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  :الفصل تمهید

الدراسة سنحاول في هذا الفصل عرض بعد أن قمنا بجمع البیانات والمعلومات المتعلقة بموضوع 

وتحلیل معطیات الدراسة المیدانیة من خالل البیانات المتحصل علیها من طرف الباحث للوصول إلى 

اإلجابة على التساؤالت الدراسة، وصوال إلى استخالص  النتائج العامة لدراسة مع تفسیرها ومناقشتها في 

  .روج باقتراحات وتوصیاتضوء الدراسات السابقة والجانب النظري والخ
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  عرض وتحلیل نتائج الدراسة -1

 :عرض وتحلیل نتائج الفرضیة العامة-

والدافعیة للتعلم  يذات داللة إحصائیة بین التقویم التربو   ارتباطیهتوجد عالقة : : والتي تنص على أنه

  .االبتدائیةلدى تالمیذ المرحلة 

بیرسون إلبراز العالقة بین  االرتباطوفي سبیل التحقق من صحة هذه الفرضیة ثم حساب معامل 

شمشمبتاسوست، بومعزة بابتدائیةمعلما  70التقویم التربوي والدافعیة التعلم لدى عینة الدراسة المقدرة ب 

دول التالي نقاشي محمد الصالح بجیجل والجن ،الشریف بن محمد بتاسوست، بوعكاز عیسى بتاسوست

  .یوضح النتائج المتحصل علیها

یوضح نتائج العالقة اإلرتباطیة بین التقویم التربویة والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ ): 18(الجدول رقم 

  .االبتدائیةالمرحلة 

  مستوى الداللة  االرتباطمعامل   المتغیرات

  0.01دالة عند  **0.475  التقویم التربوي

  الدافعیة التعلم

بیرسون بین التقویم التربوي والدافعیة  االرتباطیتضح لنا أن معامل ) 18(من خالل الجدول رقم 

كما أنها قیمة موجبة وبالتالي 0.01إحصائیا عند مستوى الداللة  وهي قیمة دالة 0.475التعلم یقدر ب

لتربوي والدافعیة التعلم بین التقویم ا 0.01توجد عالقة ارتباطیة موجبة ودالة إحصائیا عند مستوى الداللة 

  .وهذا یعني تحقق الفرضیة العامة االبتدائیةلدى تالمیذ المرحلة 

  :عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الفرعیة األولى - 

توجد عالقة إرتباطیة ذات داللة إحصائیة بین التقویم التشخیصي والدافعیة " : والتي تنص على أنه

  ".االبتدائیةالمرحلة  تالمیذالتعلم لدى 

بیرسون إلبراز العالقة بین التقویم التشخیصي  االرتباطوللتحقق من صحة هذه الفرضیة تم حساب معامل 

  .والجدول التالي یوضح النتائج المتحصل علیها االبتدائیةوالدافعیة التعلم لدى تالمیذ المرحلة 
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دافعیة التعلم لدى یوضح نتائج العالقة اإلرتباطیة بین التقویم التشخیصي وال): 19(الجدول  رقم 

  .االبتدائیةتالمیذ المرحلة 

  مستوى الداللة  االرتباطمعامل   المتغیرات

  0.01دالة عند  **0.405  التقویم التشخیصي

  الدافعیة التعلم

یم التشخیصي بیرسون بین التقو  االرتباطمعامل  أنیتضح لنا ): 19(من خالل الجدول رقم  

وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة  0.405یقدر ب االبتدائیة تالمیذ مرحلة  والدافعیة التعلم لدى

إحصائیا عند مستوى الداللة  كما أنها قیمة موجبة وبالتالي توجد عالقة ارتباطیة موجبة ودالة 0.01

وهذا یعني تحقق الفرضیة  االبتدائیةبین التقویم التشخیصي والدافعیة التعلم لدى تالمیذ المرحلة  0.01

  .الفرعیة األولى

  :عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الفرعیة الثانیة - 

توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة ذات داللة بین التقویم التكویني " : والتي تنص على أنه

  "االبتدائیةوالدافعیة التعلم لدى تالمیذ المرحلة 

إلبراز العالقة بین التقویم التكویني والدافعیة  االرتباطللتحقق من صحة هذه الفرضیة تم حساب معامل 

  .للتعلم والجدول التالي یوضح النتائج المتحصل علیها

نتائج العالقة اإلرتباطیة بین التقویم التكویني والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ مرحلة ): 20(الجدول رقم 

  .االبتدائیة

  مستوى الداللة  االرتباطمعامل   متغیراتال

  0.01دالة عند  **0.480  التقویم التكویني

  الدافعیة التعلم

بین التقویم التكویني والدافعیة التعلم لدى تالمیذ  االرتباطیتضح لنا أن معامل ): 20(من الجدول رقم 

كما أنها قیمة  0.01وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة  0.480یقدر ب االبتدائیةالمرحلة 

بین التقویم  0.01موجبة وبالتالي توجد عالقة إرتباطیة موجبة ودالة إحصائیا عند مستوى الداللة عند 

  .انیةوهذا یعني تحقق الفرضیة الفرعیة الث االبتدائیةالتكویني والدافعیة التعلم لدى تالمیذ المرحلة 
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  :عیة الثالثةعرض وتحلیل نتائج الفرضیة الفر -

توجد عالقة إرتباطیة ذات داللة إحصائیة بین التقویم الختامي والدافعیة التعلم لدى : والتي تنص على أنه

  .االبتدائیةتالمیذ المرحلة 

بیرسون إلبراز العالقة بین التقویم الختامي  االرتباطوالتحقق من صحة هذه الفرضیة ثم حساب معامل 

  .والجدول التالي یوضح النتائج المتحصل علیها االبتدائیةوالدافعیة التعلم لدى تالمیذ المرحلة 

مرحلة النتائج العالقة اإلرتباطیة بین التقویم الختامي والدافعیة التعلم  لدى تالمیذ ): 21(الجدول رقم 

  .ةاالبتدائی

  مستوى الداللة  االرتباطمعامل   المتغیرات

  0.01دالة عند  *0.299  الختامي التقویم

  الدافعیة التعلم

بیرسون بین التقویم الختامي والدافعیة  االرتباطمعامل  أنیتضح لنا ): 21(من خالل الجدول رقم 

 0.05وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة  0.299یقدر ب  االبتدائیةالتعلم لدى تالمیذ المرحلة 

بین  0.05كما أنها قیمة موجبة وبالتالي توجد عالقة إرتباطیة موجبة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة 

  .وهذا یعني تحقق الفرضیة الفرعیة الثالثة االبتدائیةالتقویم الختامي والدافعیة التعلم لدى تالمیذ المرحلة 

  تفسیر ومناقشة نتائج الدراسة -2

  :مناقشة وتفسیر نتائج الفرضیة العامة -

توجد عالقة ارتباطیة  ذات داللة إحصائیة بین : " تم صیاغة الفرضیة العامة على النحو التالي

، وقد توصلت الدراسة الحالیة إلى صحة هذه االبتدائیةالتقویم التربوي والدافعیة التعلم لدى تالمیذ المرحلة 

الفرضیة من خالل النتائج التي تم عرضها سابقا، وأن هناك عالقة إرتباطیة موجبة دالة إحصائیا عند 

، ویمكن تفسیر االبتدائیةبین التقویم التربویة والدافعیة التعلم لدى تالمیذ المرحلة  0.01مستوى الداللة 

في مستوى التقویم التربوي والدافعیة  االرتفاعویم التربوي والدافعیة التعلم بأن الموجب بین التق االرتباط

  .التعلم بأن التعلم والعكس صحیح
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وتتفق هذه النتیجة مع نتائج مجموعة من الدراسات واألبحاث التي تم اإلطالع علیها من طرف 

  .الطالبة منها دراسة

توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین  «تمت صیاغة الفرضیة العامة على النحو التالي 

، وقد توصلت »التقویم التربوي والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة من وجهة نظر المعلمین 

الدراسة الحالیة إلى صحة هده الفرضیة من خالل النتائج التي تم عرضها سابقا وأن هناك عالقة ارتباطیة 

بین التقویم التربوي والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ  0.01ا عند مستوى الداللة موجبة ذات دالة إحصائی

  .المرحلة االبتدائیة

وتتفق هده النتیجة مع دراسات واألبحاث التي تم اإلطالع علیها من طرف الطالبة من دراسة   

  .1988وكدا دراسة الباحثة أمنة عبد اهللا التركي  1993ونتزل 

دراسته التي جاءت بعنوان دافعیة التعلم والتحصیل الدراسي في مرحلة في  1993ویشیر ونتزل  - 

استخدام  إلىدالك  المراهقة واألهداف دراسیة المتعددة إلى وجود عالقة بین التقویم الدافعیة التعلم وارجع

ي المعلم أسالیب تقویم تعزز من تحقیق أهداف أدائیة وتعلیمیة في نفس الوقت وهدا من شأنه أن یساعد ف

  .تقویة مستوى دافعیة لدى التالمیذ

في دراستها أن هناك عالقة إیجابیة بین التوافق الدراسي  1988كما تشیر أمنة عبد اهللا التركي   

  .والتوافق العام وبین الدافعیة التعلم

وتوصلت إلى وجود توافق الشخصي واجتماعي ودراسي مع الدافعیة وترجع أسباب هده النتیجة   

القة وثیقة بین التقویم والدافعیة للتعلم فالمعلمین الدین یستخدمون التقویم بشكل جید إلى أن هناك ع

والتنویع في أسالیبه هم اللذین یلتمسون دافعیة جیدة لدى تالمیذهم بحیث تعزز المهام الضروریة جدا التي 

ا كبیرا في تحفیز التالمیذ ینبغي للمعلم أن یقوم بها لتقویم تالمیذه ومتابعتهم باستمرار وعلیه أن یبدل جهد

  .من خالل أسالیب التقویم التي تحفزهم وتثیر لدیهم دافعیة والرغبة في الدراسة

ومن زاویة أخرى یمكن تفسیر دلك إلى المعلم وقدرته في رسم خطته التدریسیة وتحدید الحاجات   

ٕاثارة الرغبة للمتعلم وفقا التعلیمیة لكل تلمیذ كما یساعده في زیادة الدافعیة للتعلم لدى التالمیذ و 

للخصوصیات التي تكون علیها المجموعة أو یكون علیها الفرد حیث أن التشخیص الجید للمنطلقات 

  .والخصوصیات  یتطلب تعلیما متوافقا ومتكیفا معها مما یؤدي حتما إلى ظهور نتائج مرضیة
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  :تمت صیاغة الفرضیة الفرعیة األولى على النحو التالي

قة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین التقویم التشخیصي والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ توجد عال «  

  .»المرحلة االبتدائیة من وجهة نظر المعلمین 

ه الدراسة إلى تحقیق هده الفرضیة فقیمة معامل االرتباط قدرت بـ ولقد توصلت نتائج هذ  

وهي قیمة دالة إحصائیا مما یدل على وجود عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین التقویم  **0.405

  .التشخیصي والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة من وجهة نظر المعلمین

وترجع أسباب هده النتیجة إلى تطبیق التقویم التشخیصي قبل االنطالق في وحدة تدریسیة جدیدة   

اعد المعلم في معرفة استعداد التالمیذ للتعلم ویوضح له وضعیة العملیة التعلیمیة قبل بدایتها مما یس

بتحدید مدى تحكم التالمیذ في المكتسبات السابقة ویكشف الفروق بین التالمیذ من حیث االستعداد والقدرة 

ت الالزمة للتلمیذ ومعرفة على التعلم حیث یعد التقویم التشخیصي الوحید الذي باستطاعته جمع المعلوما

  .مدى تهیئة وتقبله للدروس السابقة وبالتالي إثارة دافعیتهم للتعلم

كما أنه من خالل التقویم التشخیصي یتم استثارة نقاط القوة لدى التالمیذ في تعلم جدید إدا ما   

مي جدید مبني على كشف المعلم نقاط قوة وفهم واضح للنشاط التعلیمي السابق فیقوم بتدریسهم نشاط تعلی

نشاط تعلیمي سابق مكمل له ووضع خطة للتالمیذ اللذین لدیهم نقاط ضعف في نشاط أو أكثر وبالتالي 

  .التقلیل من نقاط الضعف التي یعانون منها

  :تمت صیاغة الفرضیة الثانیة على النحو التالي

فعیة للتعلم لدى تالمیذ المرحلة توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین التقویم البنائي والدا «

  .»االبتدائیة من وجهة نظر المعلمین 

وهي  **0.480ولقد توصلت هده الدراسة إلى تحقق هده الفرضیة فقیمة معامل االرتباط قدر بـ  

مما یدل على وجود عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیا بین التقویم  0.01قیمة دالة إحصائیا عند مستوى 

دافعیة للتعلم لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة من وجهة نظر المعلمین، وترجع أسباب هده النتیجة البنائي وال

إلى أن ها النوع من التقویم ینجز أثناء عملیة التعلم ویندمج في سیرورة وظیفته لضبط التعلم على مستوى 
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یرورة فعالة وتعرفه على كل تلمیذ وتقدیم تغذیة راجعة وتشخیص نقاط القوة والضعف التالمیذ لضمان س

  .تعلم تالمیذ ومراقبة تقدمهم وتطورهم خطوة بخطوة بالمقارنة مع أهداف الدرس

كما یتیح التقویم التكویني للتلمیذ إمكانیة التعرف على درجة مسایرة المهارات والقدرات ویمكنه من   

صل علیه وبالتالي بحثه على القیام بتقویم ذاتي لمجهوده وتصحیح مساره وٕادراكه بنفسه لما قام به وح

  .تحسین مستواه ویضمن تقدمه وتنمیة قدراته

  :تمت صیاغة الفرضیة الثالثة على النحو التالي

توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة بین التقویم الختامي والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة من  «

  .»وجهة نظر المعلمین 

، وهي **0.299ة إلى صحة هده الفرضیة فقیمة معامل ارتباط قدرت بـتوصلت نتائج هده الدراس  

، مما یدل على وجود عالقة بین التقویم الختامي والدافعیة للتعلم 0.05قیمة دالة إحصائیا عند مستوى 

  . لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة من وجهة نظر المعلمین

ة الوحیدة التي یعتمد علیها إلصدار أحكام وترجع أسباب هده النتیجة إلى كونه األداة األساسی  

واتخاذ قرارات تربویة بشأن المستویات واالنتقال من صف إلى آخر ودلك من خالل االختبارات التحصیلیة 

المختلفة لمعرفة درجة إتقان ألداء مختلف المهارات كذلك مقارنة التالمیذ بزمالئهم ومدى وجود الفروق 

میذ على االستذكار والتحصیل ومعرفة مستویات سلوكهم وتعدیله والتعرف على بینهم، وبالتالي تحفیز التال

  .أسباب ضعف تحصیل الدراسي وضعف دافعیتهم
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  :خالصة الفصل

تطرقنا في هذا الفصل إلى عرض نتائج الدراسة المیدانیة وتفسیرها بناءا على ما نصت علیه   

لعینة على المقیاسین التقویم التربوي والدافعیة للتعلم الدراسات السابقة، وكذلك في ضوء إجابات أفراد ا

  .المصمم من طرفنا

حیث قمنا بعرض النتائج حسب فرضیات الدراسة، وركزنا على مجموعة من األسالیب   

المتوسط الحسابي، االنحراف المعیاري، معامل ارتباط بیرسون، وهذا حسب ما یقتضیه : اإلحصائیة

لنا من التحقق من صحة وصدق الفرضیة الرئیسیة التي نصت على وجود البحث العلمي، وهو ما یسمح 

والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة من وجهة نظر المعلمین  ويعالقة ارتباطیة بین التقویم الترب

  . وهي حساب معامل ارتباط بیرسون

االبتدائیة من وجهة نظر المعلمین وعلیه كلما ارتفعت نسبة التقویم التربوي لدى تالمیذ المرحلة   

  .كلما انخفضت دافعیتهم للتعلم، والعكس صحیح



 

 

  

 خاتمــــة
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كان الهدف من وراء هذا البحث هو دراسة التقویم التربوي السائد في المرحلة االبتدائیة وعالقته   

  .بدافعیة التعلم

دورا مهما في العملیة التعلیمیة فهو جزءا ال یتجزأ منها، فن خالله یمكن اتخاذ التقویم حیث یؤدي   

ج نقاط الضعف وتعزیز نقاط القوة وصوال إلى تحقیق األهداف المنشودة، لذلك القرارات واإلجراءات لعال

  .فهو یشكل أهمیة بالغة داخل المنظومة التربیة

ومن أجل أن یكون نتائج التقویم التربوي تأثیرا واضحا في دافعیة التالمیذ للتعلم وأن یسهم بشكل كبیر في 

  .المعلم على درایة تامة بمفهوم هذا النظام التربوي الفعالإنجاح العملیة التعلمیة البد أن یكون 

یمر التقویم التربوي بثالث مراحل متتالیة لتیسر عملیة التعلم من بدایتها إلى نهایتها بغیة الوصول إلى  - 

  :األهداف التربوي المراد تحقیقها وهي

رات الضروریة التي یمتلكها التي تهدف غلى الكشف عن المعارف والمها: مرحلة التقویم التشخیصي -1

  .التالمیذ

وهي مرحلة التي یمكن فیها تحدید مدى تقدم الذي أحرزه التالمیذ في التعلم : مرحلة التقویم التكویني -2

  ).الصائب(وتوجیههم نحو االتجاه الصحیح 

هداف المراد فهي المرحلة النهائیة لقیاس نواتج التعلم والتأكد من تحقق األ: مرحلة التقویم الختامي -3

  .الوصول إلیها

 ربوي لتحقیق التعلم الجید الفعالفالدافعیة التعلم من أهم المرتكزات التي یقوم علیها التقویم الت  

  .فالتقویم التربوي له أثر كبیر في زیادة دافعیة المتعلمین للتعلم، وخاصة تالمیذ المرحلة االبتدائیة

ة بین التقویم التربوي والدافعیة للتعلم من وجهة نظر العالق"ومن هذا المنطلق قمنا بدراسة حول   

معلمین المرحلة االبتدائیة، بهدف الكشف عن طبیعة العالقة لدى أفراد العینة المتمثلین في معلمین مرحلة 

معلما ومعلمة، بوالیة جیجل معتمدین على منهج الوصفي االرتباطي  70االبتدائیة المقدر عددهم 

  .تقویم التربوي وأخرى دافعیة التعلم من تصمیمناالتحلیلي، استمارة ال

وبعد جمع البیانات وتحلیلها ومعالجتها إحصائیا باستخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة، تم التوصل إلى 

  :النتائج التالیة
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م لدى تالمیذ توجد عالقة ارتباطیة موجبة ذات داللة إحصائیة بین التقویم التربوي والدافعیة للتعل - 

  .لمرحلة االبتدائیة من وجهة نظر المعلمینا

بین التقویم التشخیصي والدافعیة  0.01توجد عالقة ارتباطیة موجبة ذات داللة إحصائیة عند مستوى  - 

  .للتعلم لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة من وجهة نظر المعلمین

بین التقویم التكویني  0.01توجد عالقة إرتباطیة موجبة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  - 

  .والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة من وجهة نظر المعلمین

بین التقویم الختامي والدافعیة  0.05توجد عالقة ارتباطیة موجبة ذات داللة إحصائیة عند مستوى  - 

  .للتعلم لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة من وجهة نظر المعلمین



 توصیات واقتراحات الدراسة

 

 
106 

بناءا على النتائج المتوصل غلیها في الدراسة الحالیة حول التقویم التربوي وعالقته  بالدافعیة التعلم 

في ما لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة من وجهة نظر المعلمین، نقترح تقدیم مجموعة من التوصیات تمثلت 

  :یلي

إقامة دورات خاصة بالمعلمین من اجل رفع المستوى األكادیمي وتزویدهم بالخبرات المناسبة  - 

 .والمعلومات المتعلقة بعلم النفس التعلم

دراسة أثر استخدام أسالیب التقویم التربوي على تحسین مهارات ومعارف التلمیذ المرحلة  - 

 .االبتدائیة

 .مقترح لمعایر التقویم من طرف معلمین المرحلة االبتدائیةدراسة فعالیة برنامج تدریبي  - 

ضرورة االهتمام برفع مستوى المعلم االجتماعي والثقافي والبیداغوجي للحصول على المعلم الجید  - 

 .ذو كفاءة عالیة

تطویر كفاءات الدراسیة للتلمیذ من خالل االنضباط والمواظبة وحب اإلطالع الستثارة دافعیة  - 

 .التعلم لدیه

توعیة األولیاء والمعلمین والمختصین التربویین بضرورة االهتمام بموضوع الدافعیة للتعلم لدى  - 

 .التالمیذ ألنها أحد العوامل الهامة التي تساهم في النجاح الدراسي
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  .، دار المسیرة:عمان

: األردن). 1ط. (الذكاء االنفعالي وسیكولوجیة الطاقة الالمحدودة): 2008(ابر سعید سعاد، ح .23

  .عالم الكتب

دیوان المطبوعات : الجزائر). 1ط. (مدخل إلى علم النفس التربوي): 2013(سعید زیان  .24

  .الجامعیة

  .المؤسسة الجامعیة للدراسات: بیروت). 2ط. (السلوكیة واإلدارة): 2002(شفیق رضوان  .25

  .دار المسیرة: عمان). 5ط. (علم النفس التربوي): 2006(الح محمد علي، أبو جاد ص .26

دار الثقافة للنشر : عمان). 1ط. (تخطیط المناهج المعاصرة): 2008. (عادل أبو العز سالمة .27

  .التوزیع

االتجاهات الحدیثة في القیاس ): 2009. (طارق عبد الرؤوف عامر. عبد الحمید محمد علي .28

  .مؤسسة طیبة للطبع والنشر: القاهرة). 1ط. (قویم التربويالنفسي والت
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الدار : اإلسكندریة). 1ط. (علم النفس والتنمیة الشمولیة): 2006(عبد الرحمان العیسوي  .29

  .الجامعیة

دیوان : الجزائر). 3ط. (المختصر في مبادئ علم النفس): 2005(عبد الرحمان الوافي  .30

  .المطبوعات الجامعیة

دار : ، عمان)2ط. (المدخل إلى علم النفس): 2012. (توق. محي الدین. عبد الرحمان عدس .31

  .الفكر

  .دار الفكر: عمان). 7ط. (المدخل علم النفس): 2009(عبد الرحمان عدس، محي الدین توق  .32

  .دار الفكر: عمان). 3ط. (علم النفس التربوي نظرة معاصرة): 2005(عبد الرحمان، عدس  .33

. اإلدارة المدرسیة في ضوء الفكر اإلداري المعاصر): 2007(طة عبد العزیز عطا اهللا المعای .34

  .دار حامد: عمان). 1ط(

دار الحامد : ، عمان)1ط. (تخطیط المناهج وصیاغتها): 2007. (عبد اللطیف حسین فرج .35

  .للنشر والتوزیع

القیاس والتقویم النفسي والتربوي بین النظریة ): 2004(عبد اهللا الصمادي، ماهر الدرابیع  .36

  .جامعة مؤقتة: مركز یزید). 1ط.(والتطبیق

أخالقیات ومتطلبات التأهیل التربوي لألستاذ ): 2014(عبد الواحد حمید الكبیسي وآخرون  .37

      .مكتبة المجتمع العربي: عمان). 1ط. ( الجامعي

دار : عمان). 1ط. (أسالیب معاصرة في تدریس االجتماعیات): 2011. (عدنان أحمد أبو دیة .38

  .أسامة

تدریب التربیة البدنیة والریاضیة في ضوء األهداف المقاربة ): 2009(اهللا أحمد وآخرون  عطا .39

  .دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر). 1ط. (بالكفاءات

: عمان). 1ط.(القیادة والدافعیة في اإلدارة التربویة): 2006(علي أحمد عبد الرحمان، عیاصرة  .40

  .دار الحامد

  .دار یزید:  عمان). 1ط.(مقدمة في علم النفس التربوي): 2005(عماد عبد الرحیم الزعول  .41

  .دار المسیرة: عمان). 5ط. (مبادئ علم النفس التربوي): 2014(عماد عبد الرحیم، الرغول  .42

  .دار المسیرة: عمان). 1ط. (مبادئ علم النفس التربوي): 2009(عماد عبد الرحیم، الزغول  .43
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دون ). 1ط.(الي، تاریخیه، فلسفاته، بیئة الحرم الجامعيالتعلیم الع): 2014(عماد محمد عطیة  .44

  .الدار العالمیة: ذكر البلد

. مناهج البحث العلمي وطرق وٕاعداد البحوث): 2011(عمار بوحوش، محمد محمود الذنیبات  .45

  .دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر). 6ط(

  .دار السمیرة: عمان). 1ط. (أساسیات علم النفس): 2013(غالب محمد المشیخي  .46

  .دار أسامة: عمان). 1ط. (التحفیز ومهارات تطور الذات): 2011(فایز عبد الكریم، الناظور  .47

دار : عمان). 1ط. (العالقات اإلنسانیة في المؤسسات الصناعیة): 2013(فتحي محمد موسى،  .48

  .زهران

: اإلسكندریة). 1ط.(األهداف والمعاییر التربویة وأسالیب لتقویم): 2005(فؤاد سلیمان قالدة  .49

  .مكتبة البستان المعرفة

التقویم التربوي ومفهومه، أسالیبه، ): 2011(كمال الدین محمد هاشم، حسین جعفر الخلیفة  .50

  .جامعة الملك: مكتبة الرشد). 2ط. (مجاالته، توجهاته الحدیثة

ة العربیة، المناهج الدراسیة، فلسفتها، بناؤها، تقویمها، الطبع): 2010(ماهر إسماعیل الجعفري  .51

  .دار الیازوري العلمیة: عمان

  .دار الشروق: عمان). 1ط. (مبادئ علم النفس): 2004(محمد بني یونس  .52

  .دار الشروق للنشر والتوزیع: عمان). 1ط. (مبادئ علم لنفس): 2004. (محمد بني یونس .53

صائي أساسیات البحث العلمي والضبط اإلح): 2014(محمد جابر برقیع، إیهاب فوزي البدیوي  .54

  .منشأة المعارف. مطبعة األخوة. في علوم التربیة البدنیة

  .دار الثقافة: عمان). 2ط. (علم النفس التربوي وتطبیقاته): 2009. (محمد جاسم العبیدي .55

سایكولوجیة اإلدارة التعلیمیة والمدرسة وآفاق التطویر العام، ): 2004. (محمد جاسم محمد .56

  .مكتبة دار الثقافة: عمان). 1ط(

المناهج التربویة، نظریاتها، ومفهومها، أسسها، عناصرها، ): 2009(مد حسن حمادات مح .57

  .                       دار الحامد:  عمان). 1ط.(تخطیطها، تقویمها

مناهج وأسالیب تدریس الریاضیات ): 2007(محمد خلیل عباس، محمد مصطفى العبسي  .58

  .مسیرةدار ال: عمان). 1ط. (للمرحلة األساسیة الدنیا
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: عمان). 2ط. (طرق ومناهج البحث العلمي): 2015(محمد عبد العال، النعیمي، وآخرون  .59

  .مؤسسة الوراق

  .دار المسیرة: عمان). 2ط. (علم النفس العام): 2006. (محمد عودة الریماوي .60

  .دار السمیرة: عمان). 2ط. (علم النفس العام): 2006(محمد عودة، الریماوي  .61

النظریة (أساسیات علم النفس التربوي ): 2006(محمد عوض الترتوي  محمد فرحات القضاة، .62

  .دار حامد: عمان). دط). (والتطبیق

  .دار المسیرة: عمان).5ط.(سیكولوجیة الدافعیة واالنفعاالت): 2015(محمد محمود بني یونس  .63

: مانع). 1ط.(اإلشراف التربوي في مجال التربیة اإلسالمیة): 2010(محمد هاشم ریان وآخرون  .64

  .دار المسیرة

  .دار المسیرة: عمان). 1ط. (القیاس النفسي والتربوي): 2010(محمود أحمد عمر، وآخرون  .65

  .دار المعرفة الجامعیة: االسكندریة). 2ط. (التقویم التربوي): 2003. (محمود عبد الحلیم منسي .66

. ة العربیةالطبع. المخل إلى علم نفس التربوي): 2004(مروان أبو حویج، سمیر أبو مغلي  .67

  .دار الیازوري العلمیة: عمان

دار : عمان). د ط. (المدخل إلى علم النفس التربوي): 2012. (سمیر أبو مغلي. مروان أبوحویج .68

  .الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع

: عمان). 1ط. (االستراتیجیات الحدیثة في تدریس العلوم العامة): 2007(مصطفى نمر دعمس  .69

  .دار غیداء

: عمان). 1ط. (اإلستراتیجیات الحدیثة في تدریس العلوم العامة): 2007(نمرد عمس مصطفى  .70

  .دار غیداء

 -النظریات - المفاهیم(الدكاءات المتعددة والدافعیة للتعلم ): 2003. (سمیرة عطیة. المعارج .71

  .المكتب العربي للمعارف: ، القاهرة)1ط). (البرامج

مراعاة مبادئ الفروق الفردیة وتطبیقاتها ): 2005(ناضر أحمد الخوالده، یحي إسماعیل علي  .72

  .دار وائل: عمان). 1ط. (العلمیة في تدریس التربیة اإلسالمیة

  .النهضة المصریة: القاهرة). 1ط. (الدافعیة والتعلم): 2003(نبیل محمد زاید  .73

  .دار وائل: عمان). 2ط.(نماذج تربویة تعلیمیة معاصرة): 2004(نبیل، أحمد عبد الهادي  .74

  .المملكة العربیة السعودیة: شبكة األلوكة). د ط. (التقویم في التعلیم): 2018(نور الشامخ  .75
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المناهج التعلیمیة تصمیمها، تنفیذها، تقویمها، ): 2010. (هاني حتمل عبیدات. ولید خضر الزند .76

  .عالم الكتب الحدیثة: األردن). 1ط. (تطویرها

: عمان). 1ط. (علم النفس التربوي): 2010(م وولفوك أنیثا ترجمة صالح الدین محمود، عال .77

  .دار الفكر

القیاس واالختبار والتقویم في المجال التربوي ): 2013(یوسف الزم كماش ورائد محمد مشتت  .78

  .دار دجلة: عمان). 1ط. ( والریاضي

  :المذكرات والرسائل الجامعیة

بالدافعیة التعلم لدى طلبة الشعور باألمن النفسي وعالقته ): 2017(أحمد عاطف محمد أبو عرة  .1

  ).فلسطین(جامعة القدس المفتوحة، رسالة ماجستیر، جامعة القدس المفتوحة 

التوافق النفسي االجتماعي وعالقته بالدافعیة للتعلم لدى المراهق ): 2011(بلحاج فروجة  .2

  .سبومردا - تیزي وزو –المتمدرس في التعلیم الثانوي، رسالة ماجستیر، جامعة مولود معمري 

واقع التقویم في التعلیم االبتدائي في ظل المقارنة بالكفاءات، ): 2008(بني سي مسعود لبنى  .3

  .مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة

فاعلیة برنامج إرشاد جمعي قائم على إستراتیجیة الضبط ): 2018(ریاض رنیف راغب صالح  .4

ستوى السلوك العدواني وزیادة في مستوى دافعیة التعلم لدى طالب الصف الذاتي في خفض م

  .الثامن األساسي، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین

واقع جودة عملیة تقویم تالمیذ السنة الثالثة ثانوي المتفوقین في ): 2016(سامیة تومي  .5

  .1الریاضیات، مذكرة ماجستیر، جامعة باتنة 

فاعلیة برنامج إرشادي لتحسین الدافعیة للتعلم لدى تالمیذ ): 2016(اطمة الزهراء سیسبان ف .6

  .، بوالیة مستغانم2المعرضین للتسرب المدرسي، رسالة دكتوراه، جامعة وهران 

أسالیب تقویم مادة اللغة العربیة لدى أساتذة التعلیم االبتدائي وفق المقاربة ): 2014(فیزازي موفق  .7

  .ة ماجستیر، جامعة وهران، لوالیة سیدي بلعباسبالكفاءات، مذكر 

الكفاءة الوجدانیة لدى المعلم وعالقتها بالدافعیة، رسالة دكتوراه، ): 2015(كتاش مختار سلیم  .8

  .جامعة الجزائر، الجزائر
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معاییر التقویم اللغوي ومدى تطبیقاتها في الحلقة الثانیة من ): 2016(محمد حسین محمد محمد  .9

ي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، مذكرة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة التعلیم األساس

  .اإلمارات العربیة المتحدة

واقع استخدام معلمي اللغة العربیة ألسالیب التقویم في ): 2011(محمد عطیة أحمد عفانة  .10

الحدیثة، المرحلة اإلعدادیة في مدارس وكالة الغوث الدولیة في قطاع غزة في ضوء االتجاهات 

  .مذكرة ماجستیر، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة

واقع استخدام التقویم الواقعي وعالقته بالتطور المهني ): 2018(محمد موسى نصر اهللا الحروب  .11

الذاتي لدى معلمي المرحلة األساسیة الدنیا في محافظة جنین، رسالة ماجستیر، جامعة القدس، 

  .فلسطین

تقویم الكفاءة المهنیة والدافعیة الشخصیة والثقافیة التنظیمیة وعالقته ): 2016(المسوس یعقوب  .12

  .2بتحقیق اإلدارة بالجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي، رسالة دكتوراه، جامعة وهران

أراد طلبة الدراسات العلیا نحو أسالیب التقویم المستخدمة ): 2011(نادیة صالح عویضة، كیال  .13

اء هیئة التدریس في جامعة بیرزیت، رسالة ماجستیر، جامعة بیرزیت، بیرزیت، من قبل أعض

  .فلسطین

سمات الشخصیة وعالقتها بالدافعیة للتعلم، مذكرة الماجستیر، جامعة ): 2006(نبیلة خالل  .14

  .الجزائر، الجزائر

لتحصیل، العالقة بین استراتیجیات التعلم والدافعیة للتعلم أثرهما على ا): 2008(یوسف أمال  .15

  .رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، الجزائر

صعوبات التقویم في التعلیم المتوسط، واستراتیجیات األساتذة للتغلب ): 2006(یوسف خنیش  .16

  .علیها مذكرة الماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة

  :القوامیس والمعاجم

  .عالم الكتب: القاهرة).1ط.(التربویةموسوعة المعارف ): 2006(إبراهیم، مجدي عزیز  .1

معجم المصطلحات التربویة المعرفة في ): 2003(أحمد حسین اللقاني، على أحمد الجمل  .2

 .عالم الكتب: القاهرة). 3ط. (المناهج وطرق التدریس
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، دار النهضة )1ط(معجم مصطلحات التربیة والتعلیم، ): 2005(جرجس میشال جرجس  .3

  .العربیة، بیروت

. معجم المصطلحات التربویة والنفسیة، عربي إنجلیزي): 2011(تة، وزینب النجار حسن شحا .4

  .الدار المصریة اللبنانیة). 1ط(

  .دار المسیرة: عمان).1ط.(موسوعة المصطلحات التربویة): 2011(محمد السید علي  .5

  .دار الكنوز المعرفة: عمان).1ط. (معجم مصطلحات التربیة والتعلیم): 2006(محمد حمدان  .6

 .دار أسامة: عمان). دط.(المعجم التربوي وعلم النفس): 2010(نایف القسي  .7

  :المجاالت

أثر برنامج توجیه جمعي في تحسین الدافعیة للدراسة وحفظ قلق ): 2014(إبراهیم معالي  .1

، الجامعة 2، العدد 47االمتحان لدى طلبة المرحلة األساسیة، دراسات العلوم التربویة، المجلد 

  .األردنیة

العالقة بین الدافعیة الداخلیة ): 2010(أحمد فالح العلوان، خالد عبد الرحمان العطیات  .2

األكادیمیة والتحصیل األكادیمي لدى عینة من طلبة الصف العاشر األساسي، مجلة الجامعة 

اإلسالمیة، سلسلة الدراسات اإلنسانیة، المجلد الثامن عشر، العدد الثاني، جامعة الحسین بن 

  .في مدینة معان في األردنطالل، 

التقویم التربوي، مفهومهم، أهمیته، مجلة العلوم ): 2017(إسماعیل دحدي، مزیاني الوناس  .3

  ).الجزائر(، جامعة قاصدي مرباح ورقلة 31اإلنسانیة واالجتماعیة، العدد 

األمن النفسي وعالقته بالدافعیة للتعلم، مجلة العلوم اإلنسانیة ): 2014(حجاج عمر  .4

  .سبتمبر، جامعة غردایة، الجزائر 16جتماعیة، العدد واال

العالقة بین مستویات الدافعیة ): 2015(صالح محمد أبو جادو، على عبد الكریم محمد الكساب،  .5

لدى الطلبة المعلمین في كلیة العلوم التربویة وأدائهم في التربیة العلمیة، مجلة الزرقاء للبحوث 

  .لخامس عشر، العدد األول، األردنوالدراسات اإلنسانیة، المجلد ا

بناء مقیاس الدافعیة نحو التعلم لدى أطفال الروضة في األردن، ): 2018(فادي سعود سماوي  .6

  .العلوم التربیة العدد األول، جامعة البلقاء التطبیقیة، األردن
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بزیادة دافعیة األسالیب التي یتبعها معلم المرحلة الثانوي وعالقتها ): 2019(مازن محمد الهدیرس  .7

 .المتعلم نحو التعلم، مجلة العلمیة للنشر العلمي، العدد الثالث عشر، جامعة جرش األهلیة

أثر االختبارات التكوینیة المتتابعة في مبحث العلوم العامة ): 2014(محمد عبد الفتاح شاهین  .8

ملیة، مجلة للصف التاسع األساسي على التحصیل الدراسي ودافعیة اإلنجاز والممارسات التأ

، كلیة 2014المجلد الثامن عشر، العدد األول، ینایر، ) سلسلة العلوم اإلنسانیة(جامعة األقصى 

  .التربیة، جامعة القدس المفتوحة، فلسطین

التقویم والقیاس التربوي ودوره في إنجاح العملیة التعلیمیة، مجلة العلوم ): 2007(یحي علوان  .9

  .لیبیا - رة، العدد الحادي عشر جامعة السابع من إبریلاإلنسانیة، جامعة محمد خیضر بسك

  :الملتقیات والدوریات

التقویم التربوي ودورة في ترقیة المنظومة التعلیمیة، المفهوم ): 2018(بن خروف  سماح .1

، جامعة 117الصفحة  39مقال نشر في مجلة جیل الدراسات األدبیة والفكریة العدد . واألهداف

  .محمد البشیر اإلبراهیمي، برج بوعریریج، الجزائر
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  التقویم التربوي والدافعیة للتعلم: قائمة األساتذة المحكمین لمقایسي: 01الملحق رقم 

  مكان العمل  التخصص  التربیة العلمیة  )ة(األستاذ 

  براجل إحسان

  

  جردیر فیروز

  "أ" أساتذة محاضرة

  "ب"أساتذة محاضرة 

  "ب"أساتذة محاضرة 

  تكنولوجیا التربیة والتعلیم 

  علم النفس العیادي

  دكتوراه علم النفس المدرسي

جامعة محمد الصدیق 

  -جیجل –بن یحي 
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  :02الملحق رقم 

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

   - جیجل–جامعة محمد الصدیق بن یحي 

  العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةكلیة 

  قسم علم النفس علوم التربیة واألورطفونیا

  استمارة تقویم التربوي في صورته األولیة

  استمارة الدافعیة للتعلم في صورته األولیة

  علم النفس التربوي: تخصص

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

  ): ة(الفاضل ) ة(األستاذ 

ذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر علوم التربیة، تخصص علم النفس في إطار التحضیر لإلنجاز م  

التربوي، نضع بین أیدیكم هذا المقیاس الخاص بقیاس التقویم التربوي وآخر لقیاس الدافعیة للتعلم، حیث 

  .أبعاد 3موزعة على ) 28(یتكون من موزعة على ثالثة أبعاد ) 28(یتكون األول 

ق وموضوعیة وفي األخیر تقبلوا منا فائق التقدیر واالحترام ونرجو منكم اإلجابة علیها بكل صد  

  .لتعاونكم معنا، ونتمنى لكم التوفیق والنجاح في دراستكم

  :تحت إشراف األستاذة:                                                                  من إعداد

  دعاس حیاة -                        نبیلة بوثابت                                      - 

  

  .2020/ 2019: السنة الجامعیة

  



 المالحق

 

 

  البیانات الشخصیة: المحور األول

  ذكر                   أنثى:  الجنس -1

  :الخبرة المهنیة - 2

  سنوات 5أقل من  - 

  سنوات 10سنوات إلى  5ما بین  - 

 سنوات  10أكثر من  - 

  التقویم التربوي): 01(االستمارة رقم 

  أحیانا  ال  نعم  البنود  المحاور

ي 
ص

خی
ش
لت
 ا
یم
قو

لت
ا

  

یساعدني التقویم التشخیصي على اكتشاف نوعیة المعلومات  - 1

  األولیة التي یمتلكها التالمیذ

      

تطابق  دىم من معرفة یساعدني تقویم المكتسبات القبلیة للتالمیذ - 2

  تالمیذبرنامج التعلیمي مع مستوى الال

      

ف مواطن القوة من خالل مالحظة أعمال التالمیذ اكتش -3

  یهموالضعف لد

      

        .یساعدني التقویم التشخیصي على تحدید مشاكل تعلم التالمیذ -4

یساعدني التقویم التشخیصي في وضع خطة لتقدیم دروس وفق للبیانات  -5

  .المتحصل علیها

      

        لمعرفة المهارات العامة لدى التالمیذألجأ إلى الحوار المفتوح  -6

        أستخدم اختبارات الذكاء لمعرفة مستوى ذكاء التالمیذ -7

إلى مجموعات تالمیذ توزیع الاالختبارات القصیرة في ساعدني ت -8

  وفقا لمستوى تحصیلهم

      

 فياكتشاف الموهوبین  فيالتقویم التشخیصي  نيیساعد -9

  الصف

      

        التقویم التشخیصي نوعیة األنشطة التعلیمیة التي تناسب التالمیذیحدد  - 10

  

 

 

 



 المالحق

 

 

ي
وین

تك
 ال

یم
قو

ت
  

یساعدني التقویم التكویني على إثارة الدافعیة للتعلم من أجل رفع  - 11

  المستوى المعرفي للتالمیذ

      

یقدم التقویم التكویني فكرة واضحة عن مدى تقدم التالمیذ لالتجاه  - 12

  المرغوب

      

ُأقوم مكتسبات التالمیذ خالل المسار الدراسي لمعرفة مدى تحقق  - 13

  األهداف السلوكیة

      

أستخدم نتائج االختبارات القصیرة في تقویة جوانب الضعف لدى  - 14

  التالمیذ

      

        ألجأ إلى االختبارات لتعریف المتعلم بنتائج تعلمه - 15

یعمل التقویم التكویني على تجاوز حدود المعرفة إلى الفهم لدى  - 16

  التالمیذ 

      

        یساعدني التقویم التكویني في وضع خطة لمنطلقات حصص التقویة - 17

        ألجأ إلى المناقشات الصفیة إلزالة الخوف عند التلمیذ - 18

لدى التالمیذ  أستخدم الواجبات المنزلیة إلثارة المستویات العلیا - 19

  )التحلیل، التركیب، التقویم(

      

        تساعدني نتائج االختبارات القصیرة في رفع مستوى طموح التلمیذ - 20

ي 
ام

خت
 ال

یم
قو

لت
ا

  

طرح األسئلة المناسبة في التقویم الختامي تساهم في قیاس أداء   - 21

  التلمیذ

      

        ألجأ إلى االختبارات لحصر المعلومات وتقویمها - 22

یساعدني التقویم الختامي في إعطاء حكم على جودة الوسائل التعلیمیة  - 23

  وطرق التدریس

      

أستخدم التقویم الختامي إلجراء مقارنات بین نتائج التالمیذ في المدرسة - 24

  الواحدة أو عّدة مدارس

      

        یساعدني التقویم الختامي على معرفة مدى مالئمة البرامج التعلیمیة  - 25

یساعدني التقویم الختامي على تحدید درجة تعلم المقرر بأكمله أو جزء  - 26

  كبیر من وحداته

      

یساعدني التقویم الختامي على تبریر اإلجازات أو الشهادات والتقدیرات  - 27

  التي تمنحها المدرسة

      

        تساعدني كشوف نقاط التالمیذ من ربط المدرسة بالمنزل - 28



 المالحق

 

 

  :03الملحق رقم 

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  - جیجل –جامعة محمد الصدیق بن یحي 

  كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

  قسم علم النفس علوم التربیة وألورطفونیا

  استمارة التقویم التربوي في صورته األولیة

  استمارة الدافعیة والتعلم في صورته األولیة

  التربويعلم النفس : تخصص

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

  ):ة(الفاضل  )ة(األستاذ 

تخصص علم النفس  –في إطار التحضیر لإلنجاز مذكرة التخرج لنیل شهادة ماستر علوم التربیة   

نضع بین أیدیكم هذا المقیاس الخاص بقیاس التقویم التربوي وآخر لقیاس دافعیة للتعلم، حیث –التربوي 

  .عبارة )21( من یتكون الثاني

  ونرجوا منكم علیها بكل صدق وموضوعیة

وفي األخیر تقبلوا منا فائق التقدیر واالحترام لتعاونكم معنا، ونتمنى لكم التوفیق والنجاح في   

  .دراستكم

  :تحت إشراف األستاذة:                                                           من إعداد

  دعاس حیاة -                                                           نبیلة بوثابت    - 

  

  2020 -2019: السنة الجامعیة



 المالحق

 

 

  الدافعیة للتعلم: المقیاس الثاني

  أحیانا  ال  نعم  البنود  الرقم

        یشارك التالمیذ في النشاطات الصفیة بفعالیة  01

        یهتم التلمیذ بموضوع الدرس منذ بدایته   02

        یظهر التالمیذ حب االستطالع واالكتشاف  03

        لدى التلمیذ رغبة في الحصول على درجات عالیة في االمتحان  04

        یقوم التالمیذ بواجباتهم المنزلیة   05

        یهتم التالمیذ بالمكفاءات التي أقدمها لهم   06

        یلتزم التالمیذ مواعید المدرسة   07

        یستمتع التالمیذ في مواقف المنافسة التي أحفزهم بها   08

        یظهر التالمیذ رغبة في العمل بشكل مستقل  09

        ینظر التالمیذ إلى المدرسة على أنها مصدر مهم للتعلم  10

        یقّوم التلمیذ أداءه في ضوء مقارنته بأداء اآلخرین  11

        مستمریثابر التالمیذ في إنجاز واجباتهم بشكل   12

        أجد لدى التالمیذ الرغبة الجامحة لمعرفة موضوع الدرس القادم  13

یحضر التالمیذ األدوات التعلیمیة والكتب التي تعزز العملیة   14

  التعلیمیة

      

        المس لدى التلمیذ شعوره بالرضى عن أدائه إذا نجح  15

        غالبا ما أشعر بارتیاح ورضى التلمیذ اتجاهي  16

        یقوم التلمیذ بأعمال دراسیة إضافیة  17

        یستمر التلمیذ في المحاولة بعد كل فشل في اإلجابة على سؤال ما  18

        یحرص التلمیذ على المساهمة في أعمال جدیدة في المدرسة  19

        لدى التلمیذ رغبة قویة في االستفسار عن موضوعات المدرسة   20

        الجدیدة التي یتعلمها من المدرسةیستمتع التلمیذ باألفكار   21
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 :04الملحق رقم 

Corrélations 

 A_01 A_02 A_03 A_04 A_05 A_06 التقویم التشخیصي 

Corrélation de Pearson 1 ,058 ,501 التقویم التشخیصي
**
 ,556

**
 ,490

**
 ,505

**
 ,538

**
 

Sig. (bilatérale)  ,631 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 

A_01 Corrélation de Pearson ,058 1 -,058 -,061 ,222 -,059 -,078 

Sig. (bilatérale) ,631  ,631 ,617 ,064 ,628 ,523 

N 70 70 70 70 70 70 70 

A_02 Corrélation de Pearson ,501
**
 -,058 1 ,184 ,138 ,408

**
 ,189 

Sig. (bilatérale) ,000 ,631  ,128 ,255 ,000 ,117 

N 70 70 70 70 70 70 70 

A_03 Corrélation de Pearson ,556
**
 -,061 ,184 1 ,170 ,173 ,387

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,617 ,128  ,159 ,152 ,001 

N 70 70 70 70 70 70 70 

A_04 Corrélation de Pearson ,490
**
 ,222 ,138 ,170 1 -,023 ,008 

Sig. (bilatérale) ,000 ,064 ,255 ,159  ,849 ,950 

N 70 70 70 70 70 70 70 

A_05 Corrélation de Pearson ,505
**
 -,059 ,408

**
 ,173 -,023 1 ,196 

Sig. (bilatérale) ,000 ,628 ,000 ,152 ,849  ,105 

N 70 70 70 70 70 70 70 

A_06 Corrélation de Pearson ,538
**
 -,078 ,189 ,387

**
 ,008 ,196 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,523 ,117 ,001 ,950 ,105  

N 70 70 70 70 70 70 70 

A_07 Corrélation de Pearson ,453
**
 ,066 -,010 ,187 ,257

*
 -,002 ,239

*
 



 المالحق

 

 

Corrélations 

 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,587 ,935 ,121 ,032 ,986 ,046 

N 70 70 70 70 70 70 70 

A_08 Corrélation de Pearson ,531
**
 -,069 ,036 ,202 ,193 ,355

**
 ,188 

Sig. (bilatérale) ,000 ,568 ,767 ,094 ,110 ,003 ,119 

N 70 70 70 70 70 70 70 

A_09 Corrélation de Pearson ,451
**
 -,086 ,382

**
 ,271

*
 -,068 ,104 ,211 

Sig. (bilatérale) ,000 ,479 ,001 ,023 ,578 ,394 ,079 

N 70 70 70 70 70 70 70 

A_10 Corrélation de Pearson ,500
**
 ,132 ,077 ,177 ,294

*
 ,212 ,203 

Sig. (bilatérale) ,000 ,276 ,527 ,143 ,013 ,079 ,092 

N 70 70 70 70 70 70 70 



 المالحق

 

 

Corrélations 

Corrélations 

 A_11 A_12 A_13 A_14 A_15 A_16 التقویم التكویني 

Corrélation de Pearson 1 ,585 التقویم التكویني
**
 ,467

**
 ,287

*
 ,342

**
 ,595

**
 ,353

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,016 ,004 ,000 ,003 

N 70 70 70 70 70 70 70 

A_11 Corrélation de Pearson ,585
**
 1 ,240

*
 ,028 ,316

**
 ,356

**
 -,011 

Sig. (bilatérale) ,000  ,046 ,820 ,008 ,002 ,926 

N 70 70 70 70 70 70 70 

A_12 Corrélation de Pearson ,467
**
 ,240

*
 1 -,045 ,027 -,028 ,231 

Sig. (bilatérale) ,000 ,046  ,714 ,826 ,819 ,055 

N 70 70 70 70 70 70 70 

A_13 Corrélation de Pearson ,287
*
 ,028 -,045 1 -,187 ,111 ,141 

Sig. (bilatérale) ,016 ,820 ,714  ,122 ,360 ,243 

N 70 70 70 70 70 70 70 

A_14 Corrélation de Pearson ,342
**
 ,316

**
 ,027 -,187 1 ,394

**
 -,204 

Sig. (bilatérale) ,004 ,008 ,826 ,122  ,001 ,090 

N 70 70 70 70 70 70 70 

A_15 Corrélation de Pearson ,595
**
 ,356

**
 -,028 ,111 ,394

**
 1 -,163 

Sig. (bilatérale) ,000 ,002 ,819 ,360 ,001  ,178 

N 70 70 70 70 70 70 70 

A_16 Corrélation de Pearson ,353
**
 -,011 ,231 ,141 -,204 -,163 1 

Sig. (bilatérale) ,003 ,926 ,055 ,243 ,090 ,178  

N 70 70 70 70 70 70 70 

A_17 Corrélation de Pearson ,407
**
 ,290

*
 ,458

**
 ,023 -,038 ,056 ,216 

Sig. (bilatérale) ,000 ,015 ,000 ,848 ,756 ,644 ,073 
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N 70 70 70 70 70 70 70 

A_18 Corrélation de Pearson ,198 -,103 ,058 ,127 ,073 ,119 -,067 

Sig. (bilatérale) ,101 ,396 ,631 ,294 ,546 ,325 ,579 

N 70 70 70 70 70 70 70 

A_19 Corrélation de Pearson ,097 -,223 -,314
**
 ,327

**
 -,226 ,154 -,069 

Sig. (bilatérale) ,423 ,063 ,008 ,006 ,060 ,202 ,573 

N 70 70 70 70 70 70 70 

A_20 Corrélation de Pearson ,267
*
 -,011 ,006 -,141 -,086 ,074 ,116 

Sig. (bilatérale) ,025 ,930 ,960 ,245 ,480 ,541 ,341 

N 70 70 70 70 70 70 70 

 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 

 



 المالحق

 

 

Corrélations 

Corrélations 

 A_21 A_22 A_23 A_24 A_25 A_26 التقویم الختامي 

Corrélation de Pearson 1 ,684 التقویم الختامي
**
 ,522

**
 ,400

**
 ,418

**
 ,591

**
 ,328

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,006 

N 70 70 70 70 70 70 70 

A_21 Corrélation de Pearson ,684
**
 1 ,402

**
 ,206 -,070 ,577

**
 ,061 

Sig. (bilatérale) ,000  ,001 ,088 ,564 ,000 ,614 

N 70 70 70 70 70 70 70 

A_22 Corrélation de Pearson ,522
**
 ,402

**
 1 ,201 ,080 ,143 -,274

*
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,001  ,095 ,511 ,238 ,022 

N 70 70 70 70 70 70 70 

A_23 Corrélation de Pearson ,400
**
 ,206 ,201 1 ,026 ,065 ,061 

Sig. (bilatérale) ,001 ,088 ,095  ,828 ,594 ,617 

N 70 70 70 70 70 70 70 

A_24 Corrélation de Pearson ,418
**
 -,070 ,080 ,026 1 ,004 ,338

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,564 ,511 ,828  ,976 ,004 

N 70 70 70 70 70 70 70 

A_25 Corrélation de Pearson ,591
**
 ,577

**
 ,143 ,065 ,004 1 ,075 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,238 ,594 ,976  ,537 

N 70 70 70 70 70 70 70 

A_26 Corrélation de Pearson ,328
**
 ,061 -,274

*
 ,061 ,338

**
 ,075 1 

Sig. (bilatérale) ,006 ,614 ,022 ,617 ,004 ,537  

N 70 70 70 70 70 70 70 

A_27 Corrélation de Pearson ,677
**
 ,478

**
 ,225 ,014 ,082 ,568

**
 ,180 



 المالحق

 

 

 

 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 

 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,061 ,911 ,500 ,000 ,135 

N 70 70 70 70 70 70 70 

A_28 Corrélation de Pearson ,595
**
 ,328

**
 ,395

**
 ,114 ,066 ,169 ,033 

Sig. (bilatérale) ,000 ,005 ,001 ,348 ,588 ,161 ,785 

N 70 70 70 70 70 70 70 
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Corrélations 

 

Corrélations 

 التقویم الختامي التقویم التكویني التقویم التشخیصي التقویم التربوي 

Corrélation de Pearson 1 ,768 التقویم التربوي
**
 ,803

**
 ,866

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 

N 70 70 70 70 

Corrélation de Pearson ,768 التقویم التشخیصي
**
 1 ,391

**
 ,446

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,001 ,000 

N 70 70 70 70 

Corrélation de Pearson ,803 التقویم التكویني
**
 ,391

**
 1 ,640

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,001  ,000 

N 70 70 70 70 

Corrélation de Pearson ,866 التقویم الختامي
**
 ,446

**
 ,640

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  

N 70 70 70 70 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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Corrélations 

 

Corrélations 

 
الدافعیة 

 B_01 B_02 B_03 B_04 B_05 B_06 B_07 B_08 B_09 B_10 B_11 B_12 B_13 B_14 B_15 للتعلم

الدافعیة 

 للتعلم

Corrélation de 

Pearson 

1 ,236
*
 ,456

*

*
 

,384
*

*
 

,322
*

*
 

,351
*

*
 

,456
*

*
 

,355
*

*
 

,301
*
 ,116 ,446

*

*
 

,540
*

*
 

,608
*

*
 

,298
*
 ,403

*

*
 

,006 

Sig. 

(bilatérale) 
 ,049 ,000 ,001 ,007 ,003 ,000 ,003 ,011 ,339 ,000 ,000 ,000 ,012 ,001 ,958 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

B_01 Corrélation de 

Pearson 

,236
*
 1 ,098 ,116 ,106 -,017 -,010 -,084 -,002 -,201 ,202 ,050 ,070 ,094 -,096 -,129 

Sig. 

(bilatérale) 

,049  ,419 ,339 ,383 ,891 ,932 ,487 ,985 ,094 ,094 ,679 ,563 ,438 ,429 ,286 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

B_02 Corrélation de 

Pearson 

,456
**
 ,098 1 ,280

*
 -,017 ,403

*

*
 

,173 ,323
*

*
 

,024 ,046 ,281
*
 ,236

*
 ,258

*
 ,205 ,046 -,011 

Sig. 

(bilatérale) 

,000 ,419  ,019 ,887 ,001 ,152 ,006 ,844 ,704 ,018 ,049 ,031 ,089 ,707 ,930 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

B_03 Corrélation de 

Pearson 

,384
**
 ,116 ,280

*
 1 ,034 ,042 ,230 ,132 -,048 ,105 ,332

*

*
 

,263
*
 ,187 ,057 -,008 -,191 

Sig. 

(bilatérale) 

,001 ,339 ,019  ,777 ,728 ,055 ,278 ,694 ,385 ,005 ,028 ,121 ,637 ,946 ,112 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

B_04 Corrélation de 

Pearson 

,322
**
 ,106 -,017 ,034 1 ,241

*
 ,417

*

*
 

,314
*

*
 

-,003 -,143 -,116 ,038 ,160 -,037 ,133 -,073 

Sig. 

(bilatérale) 

,007 ,383 ,887 ,777  ,044 ,000 ,008 ,980 ,237 ,339 ,756 ,187 ,760 ,272 ,551 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
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B_05 Corrélation de 

Pearson 

,351
**
 -,017 ,403

*

*
 

,042 ,241
*
 1 -,021 ,301

*
 -

,245
*
 

-,227 ,016 ,220 ,233 ,050 ,112 ,149 

Sig. 

(bilatérale) 

,003 ,891 ,001 ,728 ,044  ,865 ,011 ,041 ,059 ,896 ,068 ,053 ,680 ,355 ,219 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

B_06 Corrélation de 

Pearson 

,456
**
 -,010 ,173 ,230 ,417

*

*
 

-,021 1 ,205 ,449
*

*
 

,010 ,219 ,204 ,018 -

,242
*
 

,387
*

*
 

-,081 

Sig. 

(bilatérale) 

,000 ,932 ,152 ,055 ,000 ,865  ,089 ,000 ,933 ,069 ,090 ,881 ,043 ,001 ,506 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

B_07 Corrélation de 

Pearson 

,355
**
 -,084 ,323

*

*
 

,132 ,314
*

*
 

,301
*
 ,205 1 -,101 ,083 ,049 ,079 ,363

*

*
 

-,115 ,233 -,067 

Sig. 

(bilatérale) 

,003 ,487 ,006 ,278 ,008 ,011 ,089  ,407 ,494 ,686 ,516 ,002 ,343 ,052 ,581 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

B_08 Corrélation de 

Pearson 

,301
*
 -,002 ,024 -,048 -,003 -

,245
*
 

,449
*

*
 

-,101 1 ,144 ,206 ,248
*
 ,004 -,115 ,386

*

*
 

-,067 

Sig. 

(bilatérale) 

,011 ,985 ,844 ,694 ,980 ,041 ,000 ,407  ,235 ,087 ,039 ,973 ,343 ,001 ,581 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

B_09 Corrélation de 

Pearson 

,116 -,201 ,046 ,105 -,143 -,227 ,010 ,083 ,144 1 ,002 ,137 ,036 ,222 ,081 -,160 

Sig. 

(bilatérale) 

,339 ,094 ,704 ,385 ,237 ,059 ,933 ,494 ,235  ,984 ,260 ,766 ,064 ,508 ,185 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

B_10 Corrélation de 

Pearson 

,446
**
 ,202 ,281

*
 ,332

*

*
 

-,116 ,016 ,219 ,049 ,206 ,002 1 ,224 ,107 -,146 ,168 -,072 

Sig. 

(bilatérale) 

,000 ,094 ,018 ,005 ,339 ,896 ,069 ,686 ,087 ,984  ,062 ,380 ,227 ,165 ,556 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
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B_11 Corrélation de 

Pearson 

,540
**
 ,050 ,236

*
 ,263

*
 ,038 ,220 ,204 ,079 ,248

*
 ,137 ,224 1 ,206 ,091 ,199 ,190 

Sig. 

(bilatérale) 

,000 ,679 ,049 ,028 ,756 ,068 ,090 ,516 ,039 ,260 ,062  ,088 ,453 ,098 ,114 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

B_12 Corrélation de 

Pearson 

,608
**
 ,070 ,258

*
 ,187 ,160 ,233 ,018 ,363

*

*
 

,004 ,036 ,107 ,206 1 ,481
*

*
 

,168 -,157 

Sig. 

(bilatérale) 

,000 ,563 ,031 ,121 ,187 ,053 ,881 ,002 ,973 ,766 ,380 ,088  ,000 ,165 ,195 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

B_13 Corrélation de 

Pearson 

,298
*
 ,094 ,205 ,057 -,037 ,050 -

,242
*
 

-,115 -,115 ,222 -,146 ,091 ,481
*

*
 

1 -,015 -,062 

Sig. 

(bilatérale) 

,012 ,438 ,089 ,637 ,760 ,680 ,043 ,343 ,343 ,064 ,227 ,453 ,000  ,902 ,610 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

B_14 Corrélation de 

Pearson 

,403
**
 -,096 ,046 -,008 ,133 ,112 ,387

*

*
 

,233 ,386
*

*
 

,081 ,168 ,199 ,168 -,015 1 ,173 

Sig. 

(bilatérale) 

,001 ,429 ,707 ,946 ,272 ,355 ,001 ,052 ,001 ,508 ,165 ,098 ,165 ,902  ,153 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

B_15 Corrélation de 

Pearson 

,006 -,129 -,011 -,191 -,073 ,149 -,081 -,067 -,067 -,160 -,072 ,190 -,157 -,062 ,173 1 

Sig. 

(bilatérale) 

,958 ,286 ,930 ,112 ,551 ,219 ,506 ,581 ,581 ,185 ,556 ,114 ,195 ,610 ,153  

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

B_16 Corrélation de 

Pearson 

,373
**
 -,142 ,107 ,000 ,081 -,036 ,362

*

*
 

-,135 ,494
*

*
 

,068 ,080 ,221 ,095 ,111 ,183 -,090 

Sig. 

(bilatérale) 

,001 ,239 ,378 1,00

0 

,505 ,768 ,002 ,266 ,000 ,575 ,510 ,065 ,433 ,360 ,129 ,459 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
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B_17 Corrélation de 

Pearson 

,464
**
 ,109 ,063 -

,243
*
 

,280
*
 ,263

*
 -,028 ,211 -,078 -,094 ,071 ,170 ,515

*

*
 

,205 ,047 ,044 

Sig. 

(bilatérale) 

,000 ,368 ,605 ,042 ,019 ,028 ,821 ,080 ,519 ,437 ,562 ,159 ,000 ,088 ,698 ,717 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

B_18 Corrélation de 

Pearson 

,547
**
 ,137 ,055 ,110 ,144 ,243

*
 ,282

*
 ,126 ,126 -,011 ,206 ,190 ,202 ,043 ,379

*

*
 

,009 

Sig. 

(bilatérale) 

,000 ,259 ,650 ,364 ,235 ,043 ,018 ,300 ,300 ,930 ,087 ,115 ,094 ,721 ,001 ,944 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

B_19 Corrélation de 

Pearson 

,461
**
 ,101 -,096 -,062 ,180 ,037 ,161 ,166 ,166 -,109 ,177 ,096 ,332

*

*
 

,050 -,043 ,018 

Sig. 

(bilatérale) 

,000 ,407 ,429 ,610 ,137 ,762 ,182 ,169 ,169 ,370 ,142 ,431 ,005 ,682 ,722 ,879 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

B_20 Corrélation de 

Pearson 

,447
**
 ,383

*

*
 

-,034 ,067 ,256
*
 ,195 ,039 ,071 -,053 -,230 ,208 ,000 ,260

*
 ,128 ,105 ,047 

Sig. 

(bilatérale) 

,000 ,001 ,781 ,579 ,033 ,106 ,746 ,560 ,662 ,056 ,084 1,00

0 

,030 ,293 ,389 ,697 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

B_21 Corrélation de 

Pearson 

,345
**
 ,010 ,114 ,340

*

*
 

-,064 -,065 ,173 -,122 ,119 -,143 ,242
*
 ,148 ,087 -,026 -,019 ,151 

Sig. 

(bilatérale) 

,003 ,933 ,349 ,004 ,599 ,593 ,152 ,316 ,325 ,238 ,044 ,222 ,475 ,830 ,875 ,212 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

 

 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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Corrélations 

 

 

Corrélations 

للتعلمالدافعیة  التقویم التربوي الدرجة الكلیة   

Corrélation de Pearson 1 ,909 الدرجة الكلیة
**
 ,799

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 

N 70 70 70 

Corrélation de Pearson ,909 التقویم التربوي
**
 1 ,475

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 

N 70 70 70 

Corrélation de Pearson ,799 الدافعیة للتعلم
**
 ,475

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  

N 70 70 70 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Fiabilité 

Echelle : ALL VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 70 100,0 

Exclue 0 ,0 

Total 70 100,0 
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Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Partie 1 Valeur ,560 

Nombre d'éléments 14 

Partie 2 Valeur ,634 

Nombre d'éléments 14 

Nombre total d'éléments 28 

Corrélation entre les sous-échelles ,671 

Coefficient de Spearman-Brown Longueur égale ,803 

Longueur inégale ,803 

Coefficient de Guttman ,796 

 

Fiabilité 

Echelle : ALL VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 70 100,0 

Exclue 0 ,0 

Total 70 100,0 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Partie 1 Valeur ,579 

Nombre d'éléments 11 

Partie 2 Valeur ,653 

Nombre d'éléments 10 

Nombre total d'éléments 21 

Corrélation entre les sous-échelles ,361 
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Coefficient de Spearman-Brown Longueur égale ,530 

Longueur inégale ,531 

Coefficient de Guttman ,530 

 

Fréquences 

Table de fréquences 

 الجنس

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 20,0 20,0 20,0 14 ذكر 

 100,0 80,0 80,0 56 أنثى

Total 70 100,0 100,0  

 

 

المھنیة_الخبرة  

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide  سنوات 5أقل من  20 28,6 28,6 28,6 

سنوات 10سنوات إلى  5ما بین   23 32,9 32,9 61,4 

سنوات 10أكثر من   27 38,6 38,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

A_01 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 1,4 1,4 1,4 1 أحیانا 

 100,0 98,6 98,6 69 نعم

Total 70 100,0 100,0  
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A_02 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 7,1 7,1 7,1 5 ال 

 21,4 14,3 14,3 10 أحیانا

 100,0 78,6 78,6 55 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

A_03 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 1,4 1,4 1,4 1 ال 

 21,4 20,0 20,0 14 أحیانا

 100,0 78,6 78,6 55 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

  



 المالحق

 

 

A_04 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 14,3 14,3 14,3 10 ال 

 55,7 41,4 41,4 29 أحیانا

 100,0 44,3 44,3 31 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

A_05 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 4,3 4,3 4,3 3 ال 

 21,4 17,1 17,1 12 أحیانا

 100,0 78,6 78,6 55 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

A_06 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 2,9 2,9 2,9 2 ال 

 31,4 28,6 28,6 20 أحیانا

 100,0 68,6 68,6 48 نعم

Total 70 100,0 100,0  
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A_07 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 12,9 12,9 12,9 9 ال 

 48,6 35,7 35,7 25 أحیانا

 100,0 51,4 51,4 36 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

A_08 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 17,1 17,1 17,1 12 ال 

 27,1 10,0 10,0 7 أحیانا

 100,0 72,9 72,9 51 نعم

Total 70 100,0 100,0  
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A_09 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 5,7 5,7 5,7 4 ال 

 37,1 31,4 31,4 22 أحیانا

 100,0 62,9 62,9 44 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

A_10 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 5,7 5,7 5,7 4 ال 

 30,0 24,3 24,3 17 أحیانا

 100,0 70,0 70,0 49 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

A_11 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 11,4 11,4 11,4 8 ال 

 25,7 14,3 14,3 10 أحیانا

 100,0 74,3 74,3 52 نعم

Total 70 100,0 100,0  
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A_12 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 7,1 7,1 7,1 5 ال 

 24,3 17,1 17,1 12 أحیانا

 100,0 75,7 75,7 53 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

A_13 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 1,4 1,4 1,4 1 ال 

 15,7 14,3 14,3 10 أحیانا

 100,0 84,3 84,3 59 نعم

Total 70 100,0 100,0  
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A_14 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 10,0 10,0 10,0 7 ال 

 18,6 8,6 8,6 6 أحیانا

 100,0 81,4 81,4 57 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

A_15 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 11,4 11,4 11,4 8 ال 

 28,6 17,1 17,1 12 أحیانا

 100,0 71,4 71,4 50 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

A_16 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 11,4 11,4 11,4 8 ال 

 40,0 28,6 28,6 20 أحیانا

 100,0 60,0 60,0 42 نعم

Total 70 100,0 100,0  
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A_17 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 7,1 7,1 7,1 5 ال 

 22,9 15,7 15,7 11 أحیانا

 100,0 77,1 77,1 54 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

A_18 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 14,3 14,3 14,3 10 أحیانا 

 100,0 85,7 85,7 60 نعم

Total 70 100,0 100,0  
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A_19 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 4,3 4,3 4,3 3 ال 

 34,3 30,0 30,0 21 أحیانا

 100,0 65,7 65,7 46 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

A_20 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 4,3 4,3 4,3 3 ال 

 31,4 27,1 27,1 19 أحیانا

 100,0 68,6 68,6 48 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

A_21 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 11,4 11,4 11,4 8 ال 

 28,6 17,1 17,1 12 أحیانا

 100,0 71,4 71,4 50 نعم

Total 70 100,0 100,0  
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A_22 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 8,6 8,6 8,6 6 ال 

 32,9 24,3 24,3 17 أحیانا

 100,0 67,1 67,1 47 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

A_23 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 11,4 11,4 11,4 8 ال 

 42,9 31,4 31,4 22 أحیانا

 100,0 57,1 57,1 40 نعم

Total 70 100,0 100,0  
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A_24 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 31,4 31,4 31,4 22 ال 

 47,1 15,7 15,7 11 أحیانا

 100,0 52,9 52,9 37 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

A_25 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 8,6 8,6 8,6 6 ال 

 25,7 17,1 17,1 12 أحیانا

 100,0 74,3 74,3 52 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

A_26 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 4,3 4,3 4,3 3 ال 

 25,7 21,4 21,4 15 أحیانا

 100,0 74,3 74,3 52 نعم

Total 70 100,0 100,0  
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A_27 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 10,0 10,0 10,0 7 ال 

 25,7 15,7 15,7 11 أحیانا

 100,0 74,3 74,3 52 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

A_28 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 12,9 12,9 12,9 9 ال 

 40,0 27,1 27,1 19 أحیانا

 100,0 60,0 60,0 42 نعم

Total 70 100,0 100,0  
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B_01 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 62,9 62,9 62,9 44 أحیانا 

 100,0 37,1 37,1 26 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

B_02 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 11,4 11,4 11,4 8 ال 

 58,6 47,1 47,1 33 أحیانا

 100,0 41,4 41,4 29 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

B_03 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 10,0 10,0 10,0 7 ال 

 50,0 40,0 40,0 28 أحیانا

 100,0 50,0 50,0 35 نعم

Total 70 100,0 100,0  
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B_04 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 1,4 1,4 1,4 1 ال 

 11,4 10,0 10,0 7 أحیانا

 100,0 88,6 88,6 62 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

B_05 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 1,4 1,4 1,4 1 ال 

 62,9 61,4 61,4 43 أحیانا

 100,0 37,1 37,1 26 نعم

Total 70 100,0 100,0  
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B_06 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 4,3 4,3 4,3 3 ال 

 14,3 10,0 10,0 7 أحیانا

 100,0 85,7 85,7 60 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

B_07 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 1,4 1,4 1,4 1 ال 

 10,0 8,6 8,6 6 أحیانا

 100,0 90,0 90,0 63 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

B_08 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 1,4 1,4 1,4 1 ال 

 10,0 8,6 8,6 6 أحیانا

 100,0 90,0 90,0 63 نعم

Total 70 100,0 100,0  
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B_09 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 14,3 14,3 14,3 10 ال 

 68,6 54,3 54,3 38 أحیانا

 100,0 31,4 31,4 22 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

B_10 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 5,7 5,7 5,7 4 ال 

 11,4 5,7 5,7 4 أحیانا

 100,0 88,6 88,6 62 نعم

Total 70 100,0 100,0  
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B_11 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 14,3 14,3 14,3 10 ال 

 55,7 41,4 41,4 29 أحیانا

 100,0 44,3 44,3 31 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

B_12 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 5,7 5,7 5,7 4 ال 

 68,6 62,9 62,9 44 أحیانا

 100,0 31,4 31,4 22 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

B_13 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 11,4 11,4 11,4 8 ال 

 72,9 61,4 61,4 43 أحیانا

 100,0 27,1 27,1 19 نعم

Total 70 100,0 100,0  
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B_14 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 4,3 4,3 4,3 3 ال 

 20,0 15,7 15,7 11 أحیانا

 100,0 80,0 80,0 56 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

B_15 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 4,3 4,3 4,3 3 أحیانا 

 100,0 95,7 95,7 67 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

  



 المالحق

 

 

B_16 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 4,3 4,3 4,3 3 ال 

 17,1 12,9 12,9 9 أحیانا

 100,0 82,9 82,9 58 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

B_17 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 10,0 10,0 10,0 7 ال 

 78,6 68,6 68,6 48 أحیانا

 100,0 21,4 21,4 15 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

B_18 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 5,7 5,7 5,7 4 ال 

 58,6 52,9 52,9 37 أحیانا

 100,0 41,4 41,4 29 نعم

Total 70 100,0 100,0  
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B_19 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 17,1 17,1 17,1 12 ال 

 42,9 25,7 25,7 18 أحیانا

 100,0 57,1 57,1 40 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

B_20 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 14,3 14,3 14,3 10 ال 

 71,4 57,1 57,1 40 أحیانا

 100,0 28,6 28,6 20 نعم

Total 70 100,0 100,0  
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B_21 

 Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 1,4 1,4 1,4 1 ال 

 30,0 28,6 28,6 20 أحیانا

 100,0 70,0 70,0 49 نعم

Total 70 100,0 100,0  

 

 

Fiabilité 

Echelle : ALL VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 70 100,0 

Exclue 0 ,0 

Total 70 100,0 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,607 10 

Fiabilité 

Echelle : ALL VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 70 100,0 

Exclue 0 ,0 
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Total 70 100,0 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,304 10 
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Fiabilité 

Echelle : ALL VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 70 100,0 

Exclue 0 ,0 

Total 70 100,0 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,619 8 

 

Fiabilité 

Echelle : ALL VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 70 100,0 

Exclue 0 ,0 

Total 70 100,0 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,762 28 
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Fiabilité 

Echelle : ALL VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 70 100,0 

Exclue 0 ,0 

Total 70 100,0 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,709 21 

 

Fiabilité 

Echelle : ALL VARIABLES 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,820 49 

 

 

  

  

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 70 100,0 

Exclue 0 ,0 

Total 70 100,0 



 ملخص الدراسة

 

 

  :ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة عالقة التقویم التربوي بالدافعیة للتعلم لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة   

هل توجد : من وجهة نظر المعلمین، وهذا من خالل محاولة اإلجابة عن التساؤل الرئیسي الذي مفاده

التقویم التربوي والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة من وجهة نظر المعلمین؟ والذي عالقة بین 

  :تفرع منه ثالث فرضیات

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین التقویم التشخیصي والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة  - 

  .من وجهة نظر المعلمین

إحصائیة بین التقویم التكویني والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة من  توجد عالقة ذات داللة - 

  .وجهة نظر المعلمین

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین التقویم الختامي والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة من  - 

  .وجهة نظر المعلمین

الوصفي، أما مجتمع الدراسة فتكون من معلمي المرحلة  ولتحقیق أهداف الدراسة أستخدم المنهج - 

  .م2020/ م 2019معلم ومعملة، بجیجل خالل السنة الدراسیة ) 70(االبتدائیة فالبالغ عدد 

سؤاال، وأسفرت المعالجة اإلحصائیة حیث  49واعتمدنا في هذه الدراسة على استمارة مكونة من   

  :توصلت دراستنا الحالیة إلى النتائج التالیة تماستخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة،

توجد عالقة ارتباطیة موجبة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة بین التقویم التربوي والدافعیة للتعلم  - 

  .لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة من وجهة نظر المعلمین

بین التقویم التشخیصي والدافعیة  0.01توجد عالقة ارتباطیة موجبة ذات داللة إحصائیة عند مستوى  - 

  .للتعلم لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة من وجهة نظر المعلمین

بین التقویم التكویني والدافعیة  0.01توجد عالقة ارتباطیة موجبة ذات داللة إحصائیة عند مستوى  - 

  .للتعلم لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة من وجهة نظر المعلمین



 ملخص الدراسة

 

 

بین التقویم الختامي  0.05ارتباطیة موجبة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة توجد عالقة  - 

  .والدافعیة للتعلم لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة من وجهة نظر المعلمین

  .التقویم التربوي، الدافعیة للتعلم، المرحلة االبتدائیة :الكلمات المفتاحیة

Study Summary: 

The aim of this study was to learn about the relationship of pedagogical assessment to the 

students of primary school from the point of view of teachers, which is to try to answer the 

main question: Is there a relationship between the educational and learning-driven assessment 

of primary school students from the perspective of teachers? Which is divided by three 

hypotheses: 

– there is a statistically significant relationship between diagnostic and learning advocacy for 

elementary students from the perspective of teachers. 

– there is a statistically significant relationship between formative and learning-driven 

assessment in elementary students from the perspective of teachers. 

– there is a statistically significant relationship between summative and learning-driven 

assessment in elementary students from the perspective of teachers. 

In order to achieve the objectives of the study, the prescriptive approach was used, and 

the study community was made up of (70) primary teachers and teachers, with a gajel during 

the 2019 school year. 

In this study, we relied on a 49-question form, and statistical processing, using appropriate 

statistical methods, has produced the following conclusions: 

– there is a positive correlation of statistical significance at the level of significance between 

the educational and learning-driven assessment of primary school students from the 

perspective of teachers. 

– there is a positive correlation of statistical significance at 0.01 between diagnostic and 

learning advocacy for elementary students from the teacher's point of view. 

– there is a positive correlation with a statistical connotation at 0.01 between formative and 

learning-driven assessment in elementary students from the teacher's point of view. 

– there is a positive correlation of statistical significance at the level of 0.05 between 

summative and learning-driven assessment in elementary students from the point of view of 

teachers. 
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