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 ملخص البحث :

دراسة أثر التفاعل بين أنواع التعزيز)الفورى/المؤجل( وأساليب  إلىهدف البحث   
)مفصل/مجمل( بالفصل المقموب عمى التحصيل المعرفى ودافعية االنجاز  التقويم التكوينى

لدى طبلب تكنولوجيا التعميم، و تكونت عينة البحث من طبلب الفرقة األولى قسم تكنولوجيا 
( طالبًا ، قسموا 75وقد بمغ عددهم )كفر الشيخ، وقد بمغ  ةالتعميم بكمية التربية النوعية جامع

( طالبًا وفق متغيرات البحث المستقمة . وقد كشفت 27م كل منها )أربع مجموعات قوا إلى
ال يوجد فرق دال إحصائيًا  بين متوسطي درجات االختبار التحصيمى في  نتائج البحث عن انه

بينما اثبتت وجود  المجموعتين المتين درستا باستخدام انواع التعزيز ) الفورى / المؤجل ( ،
درجات االختبار التحصيمى في  المجموعتين المتين درستا  فرق دال إحصائيًا بين متوسطي

باستخدام أسموب التقويم التكوينى )مفصل/ مجمل ( لصالح مجموعة التقويم التكوينى المفصل 
، واشارت بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات االختبار التحصيمى 

بين انواع التعزيز ) الفورى / المؤجل ( و  في المجموعات التي درست باستخدام التفاعل
أشارت أنه ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين كما أسموب التقويم التكوينى )مفصل/ مجمل( ، 

لتعزيز متوسطي درجات مقياس دافعية االنجاز في المجموعتين المتين درستا باستخدام انواع ا
، بينما أكدت وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات مقياس ) الفورى / المؤجل (

دافعية االنجاز في  المجموعتين المتين درستا باستخدام أسموب التقويم التكوينى )مفصل/ 
بتت وجود فروق ذات داللة أثمجمل ( لصالح مجموعة التقويم التكوينى المفصل ، كما 

المجموعتين المتين درستا النجاز في إحصائية بين متوسطات درجات مقياس دافعية ا
أسموب التقويم التكوينى )مفصل/ و باستخدام التفاعل بين انواع التعزيز ) الفورى / المؤجل ( 
 مجمل ( لصالح التعزيز المؤجل مع التقويم التكوينى المفصل

 .الدافعية لبلنجازالفصل المقموب، التعزيز ، التقويم التكوينى، الكممات المفتاحية: 
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The Impact of the Interaction between Reinforcement Types and 

Evaluation Methods Used in the Flipped Classroom on the Cognitive 

Achievement and Motivation of Educational Technology Students 

Abstract: 

 The purpose of this study is to examine the interaction between the 

types of reinforcement, i.e. immediate vs. delayed interaction, and the 

evaluation methods, i.e. detailed formative evaluation vs. combined formative 

evaluation, used in flipped classroom on the cognitive achievement and the 

achievement motivation among educational technology students. The research 

sample was made up of 64 first-year students of the Department of Education 

Technology, Faculty of Specific Education, Kafrelsheikh University. They 

were divided into four groups, each consisting of (16) students according to the 

independent research variables, 

     The research results revealed that while there was no a statistically 

significant difference between the mean scores of the achievement test among 

the two groups that studied using the types of reinforcement 

(immediate/delayed), there was a statistically significant difference between 

the two mean scores of the achievement tests among the two groups that 

studied using the method of formative evaluation (detailed/combined) in favor 

of the group of detailed formative evaluation. It also showed that while there is 

a statistically significant difference between the mean scores of the 

achievement motivation scale in the two groups that studied using the 

formative evaluation method (detailed/combined) in favor of the detailed 

formative evaluation group. In addition, there were statistically significant 

differences between the mean scores of the degrees of the achievement 

motivation scale in groups that studied using the interaction between the types 

of reinforcement (i.e. immediate vs. delayed) and the formative evaluation 

method (i.e. detailed vs. combined) in favor of the delayed reinforcement with 

detailed formative evaluation 

Keywords: Flipped Classroom, Reinforcement, Formative Evaluation, 

Achievement Motivation. 
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 مقدمة    

هناك حركتين حديثتين والتي اجتمعتا لتغيير وجه العالم، األولي هي حركة التكنولوجياا 
باادأت بالطباعااة عااام  والتااى ساااعدت عمااى التوسااع وتكاارار المعمومااات بأقاال تكمفااة ممكنااة والتااى

، 2:71، واالنترناات عااام 2:51، الكمبيااوتر عااام 2:31، التمغااراف اإللكترونااي عااام 2511
، وباالعتمااااد عماااى هاااذو التكنولوجياااا وتطورهاااا تااام الغاااا  1::2وشااابكة الوياااب العالمياااة عاااام 

الحااواجز الفيزيائيااة لمحصااول عمااى المعمومااات فأصاابحت المعمومااات متواجاادة بكثاارة وبالمجااان 
ضا وبعيادة عان تحكام اإلنساان فاى احتفاظاه بالمعموماة لنفساه، بال أصابحت متاحاة لمجمياع. أي

ظهور الحركة الثانية وهي البرمجيات المفتوحة المصدر عمى سابيل المثاال موقاع  إلىمما ادي 
والااذى أمكان ماان خبللااه إتاحاة العديااد ماان  3112الااذي ظهاار فاى عااام  Wikipediaويكبياديا 

إمكانياة المشااركة بالتعاديل واإلضاافة وكال هاذا  إلاىلمجااالت باالضاافة المعمومات فى مختمف ا
 . أيضا بالمجان

وتمبياة لنادا  التكنولوجياا المتقدمااة، وبيئاات الاتعمم المتمركازة حااول الاتعمم، أخاذ ماادخل 
المقموب االهتمام مان البااحثين والترباويين فاى المجتماع، لكان بيئاات باستراتيجية الفصل التعمم 

تمركاازة حااول الطالااب تسااتمزم تطبيااق أكثاار السااتراتيجيات الااتعمم النشااط داخاال الفصاال الااتعمم الم
حااال المشاااكبلت مااان خااابلل و  العاااروض التقديمياااةاعاااداد إشاااراك الطااابلب فاااى  مثااال الدراساااي

 ,Kim et al)التقااويم الااذاتي وتقااويم األقااران، مجموعااات النقاااش  و المجموعااات الصااغيرة
و السابب فاى ذلاك ولكن المعمم يواجه تحديات كبيرة فى تطبيق هاذو االساتراتيجيات، ،  (2014
غياار مؤهاال لتطبيااق طاارق التاادريس الحديثااة،  ألنااهقمااة الوقاات المخصااص لممحاضاارة أو هااو 

وبالتااااالي يجااااد صااااعوبة لتحقيااااق التااااوازن بااااين المحاضاااارات واسااااتراتيجيات الااااتعمم النشااااط 
.(Strayer, 2012). 

المقموب إيجااد حال لهاذو التحاديات، عان طرياق الفصل التعمم بيجية استرات توقد حاول
 الحديثااةالتكنولوجيااا  باسااتخدامتخصاايص المزيااد ماان وقاات المحاضاارة لممارسااة الااتعمم النشااط 

بإتاحااة لقطااات الفيااديو عباار االنترناات  Blended Learning الماادمجلتطبيااق ماادخل الااتعمم 
المحاضارة، وبالتاالي يصابحون مساتعدون  لاىإحتى يتمكن الطبلب من مشااهدتها قبال المجيا  

 .(Kim et al, 2014, 37).ومارسة التعمم النشط الفصللممشاركة بفعالية داخل 
يمكاانهم  حتااى، الفصاالويسااتفيد الطاابلب ماان المحتااوى الدراسااي الااذي يقاادم لهاام خااارج 

تخصيص الوقت المناسب لبلطبلع عمى هذا المحتوى عبر االنترنت، طبقاًا لمساتوياتهم الفردياة 
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فااى الفهاام، وبالتااالي يصاابح لااديهم الفرصااة والوقاات الكااافي لكااي يصاابحوا أكثاار نشاااطًا وفاعميااة 
المحاضااارة بشاااكل سااامبي، كماااا يتغيااار دور  إلاااىالدراساااي، باااداًل مااان االساااتماع  الفصااالداخااال 

 الفصالون لكي يتمكنوا جيدًا من استغبلل وقت المحاضارة لمراقباة أدا  الطابلب داخال المحاضر 
 & Fulton, 2012 ; Herried)وتوفير تغذية راجعة وتوجيه لهم بصورة فردية أو جماعية 

Schiller, 2013). 
أن عكااس  (Lage et al, 2000)المقمااوب ليجااي ونخاارون  الفصاالرائااد  و يشااير

أخااذت مكانهااا اان داخاال  الفصاال خااارجالتقميديااة التااى كاناات تحاادث  يعنااي أن األحااداث الفصاال
والتاى أتاحات فرصاًا  التادريسوالعكس صحيح وكل هذا يرجع الساتخدام التكنولوجياا فاى  الفصل

 لتعمم الطبلب لم تكن موجودة من قبل.
يتمقااى المااتعمم ماان خبللهااا المعمومااات والشااروحات  المقمااوب اسااتراتيجية ويعااد الفصاال 

بمساااعدة المعماام الفصاال ويقااوم بحاال الواجبااات التعميميااة وتعميااق المفاااهيم داخاال  المناازلفااي 
ودور المدرساة  المنازلتعتماد هاذو االساتراتيجية عماى عكاس دور  المتعمماين، حياثوأقرانه مان 

بالسارعة  المنازلليأخذ كل منهما دور ااخر فيعتمد الطبلب عمى مشاهدة األفبلم التعميمياة فاي 
اساابين لهاام حيااث يمكاان إعااادة مشاااهدة شاارح نقطااة معينااة أكثاار ماان ماارة، وكااذلك والوقاات المن

مشااهدة تماك الفياديوهات  يمكناهكماا  ،ما هو مطموب إلىتسريع عرض الفيمم لموصول  امكانية
التعميمية من خبلل جهاز الكمبيوتر أو من خبلل األجهزة المحمولة وهو ما يتيح المجال بشاكل 

مشااهدة المقااطع الفيممياة يقاوم الطالاب بتادوين  ، و أثناا واسع لبلنخراط في العممية التعميمياة
أن ياتقن جمياع المفااهيم  أية مبلحظات أو أسئمة خبلل مشاهدة الفيديو. وال يتوقاع مان الطالاب

الفياااااديو ولكااااان عمياااااه أن يفهاااام عماااااى األقااااال المفااااااهيم  مقاااااطع واألفكااااار بمجااااارد مشااااااهدة
 .( 3125 ،)عبل  الدين متولىاألساسية.

الطابلب قبال الاذهاب  تهيئاةياتم  عمى أن المقموب باستراتيجية الفصلالتدريس  و يبنى
لمفصاال، عاان طريااق مشاااهدة المحاضاارات المسااجمة قبميااًا، بينمااا يااتم اسااتغبلل وقاات المحاضاارة 

الدراساى  مقاة باالمحتوي التعميماي أو المقاررالمناقشات وحال المشاكبلت المتع اجرا األصمي فى 
(Pierce R, Fox, 2012). 
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  فيااديوهات المسااجمة قبمياااً لطاابلب لمالمقمااوب ومشاااهدة ا الفصاال اسااتراتيجية تفعياالان 
الطبلب ااخارين الاذين بامقارناة  ات االختبار فى تحسن فى درجات الطبلب  إلى يؤدى يمكن أن 

 .(Johanathan D, 2013)شاهدو الفيديوهات أثنا  المحاضرة 
ولضمان زيادة فعالية مشاركة المتعمماين فاي األنشاطة التعميمياة المختمفاة، ياأتي دور 

 التقاادملااه بااالغ األثاار فااي تحسااين حيااث أن التعزيااز كعاماال مهاام فااي تقااويم سااموكهم التعميمااي، 
(، فاشاااتراك المتعمماااين فاااي األنشاااطة  3125التعميماااي و المعرفاااي لاااديهم )عناياااة القبماااى، 

زياادة انغماساهم فاي الخبارات التعميمياة ، وبالتاالي  إلاىخال الفصال ياؤدي التعميمية المختمفاة دا
يصبحون أكثر انتباهاًا، كماا أن التعزياز يسااعد فاي حفاظ النظاام وضابطه داخال الفصال، ولعماه 
ماان الحقااائق التااي ال تااذكر كثياارًا فااي الوقاات الحاضاار أن الكثياار ماان المعممااين الااذين يتبعااون 

وتبلمياذهم يحباونهم  فاي فصاولهماساتمتاع بالتادريس م األكثار هأساليب إيجابية في تدريسهم، 
 ويتبعون ارشاداتهم وتوجيهاتهم. 

ويحتااال التقاااويم مكاناااة كبيااارة فاااي المنظوماااة التعميمياااة بكافاااة أبعادهاااا وجوانبهاااا نظااارًا 
ألهميتااه فااي تحديااد مقاادار مااا يتحقااق ماان األهااداف التعميميااة المنشااودة والتااي تاانعكس إيجابيااًا 

التعمايم مان خابلل  تطاويرننشادو مان ماا  إطار ما نساعى إلياه و التعميميةوالعممية  المتعممعمى 
 حاثهمالطابلب و  تشاجيعفاي  فعاالأصابح لمتقاويم دور فقد تحسين مدخبلته وتجويد مخرجاته، 

 االرتقاا دورو الكبير فاي تطاوير المنااهج و تحاديثها و  إلىباإلضافة  التعمم ،عمى االقبال عمى 
باين ساائر المهن.)خالاد المطارودى  تساتحقهاالتاي المتميازة المكاناة  إلىعميم بمستوى مهنة الت

،3125) 
 هاو مجموعاة مان االجارا ات التاىالتقاويم التكاوينى أن   (popham,2008)و يارى 

يقااوم بهااا كاابل ماان المعماام و المااتعمم و التااى تحاادث أثنااا  عمميااة التعماايم و الااتعمم وذلااك لتقااديم 
لتحسااين  االهااداف التعميميااة المنشااودة إلااىوصااول المااتعمم  إلااى تااؤدىالتغذيااة الراجعااة والتااى 

تحديد جوانب القوة لادى المتعمماين و فى لتقويم التكوينى يساعد اكما عمميتى التعميم و التعمم ،
   تعزيزها و تحديد جوانب الضعف و عبلجها.
التكاوينى و دورو التقاويم  البحث فى مجالأهمية  إلىو قد أشارت العديد من الدراسات 

( ، دراساة :312فى تطوير و اصبلح عمميتى التعميم و التعمم و منها دراسة )عبداهلل مساممى،
حيااث ( 3127( ، دراسااة )لااويزة حماازة،3128(،دراسااة)نادر حمادتااه،3129)حمااد القحطااانى،
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ضااروري و الطاابلب كماادخل أساسااي  تقااويممراجعااة أساااليب ضاارورة  أكاادت هااذو الدراسااات عمااى
   التعميمية. لمعمميةالتطور المنشود لتحقيق 

 مشكلة البحث:
 توَلد اإلحساس بالمشكمة من خبلل عدة نقاط يمكن عرضها عمى النحو ااتي:

المااتعمم فاارد فااي مجتمااع لااه خصائصااه الشخصااية، وذاتيتااه المتفااردة عاان أقرانااه داخاال 
نكااار ذاتيااة المااتعمم فااي  السااياق التعممااي وخارجااه ومحاولااة طمااس خصااائص هااذو الشخصااية واا

هاو فااي حاد ذاتاه كااف لمقادرات والطاقاات الكامناة فااي نفاس الماتعمم، والتااي  التدربساى،الموقاف 
ومان ثام نجاد التربياه الحديثاه  تعمماه،يمكن استخدامها بشكل أو بآخر لتدعيم وتفعيال عممياات 

لعمميااه التعميميااه ولاايس مجاارد متمقااي ساامبي تفاارض عميااه انااه شااريك فااي ا عمااىتنظاار لممااتعمم 
االنشطه التعميمياه فرضاا مان قبال المعمام او مان قبال واضاعي المنااهج. ويكاون الماتعمم شاريك 

ويتحمال جاز ا كبيارا مان  التعميماى المحتاوي كم و نوع فى اختيار وله دورفي العمميه التعميميه 
ب ان يكااون وقاات المحاضاارة مخصااص لتطبيااق كمااا أن فااى التعماايم العااالي يجاا ،مسااؤلية تعممااه

 . (Pluta ,Richards and Mutinck, 2013)المعرفة 
كعضااو هيئااة  هعممااالدراسااة االستكشااافية التااي قااام بهااا الباحااث و  ماان خاابلل و      

بتدريس مقرر مقدمة فى الحاسبات االية وجاد أن اساتخدام الطريقاة التقميدياة  وقيامه تدريس 
لايس لدياة فرصاة لممشااركة فاى الموقاف التدريساى و  سامبيا والتدريس تجعل دور المتعمم  فى

كماا أن  المتعمماين،حالة مان الممال دون مراعااة الفاروق الفردياة باين  إلىبالتالى يصل المتعمم 
   .استخدام الطرق التقميدية يقمل من فرص تعزيز و تقويم استجابة المتعمم

البحث عن طارق فاي الاتعمم وتوظياف  إلىو الحاجة ممحة وتأسيًسا عمى ما سبق، تبد
أدوات تكنولوجية جديدة، يمكن أن يمتمكهاا الطابلب بساهولة ويساتخدمونها فاي أي مكاان، مثال 
أجهزة الكمبيوتر المنزلية أو المحمولة، الهواتف الجوالة واألجهزة الموحياة المحمولاة التاي تتايح 

موقااف التدريسااى وتساامح لممااتعمم أن يااتعمم حسااب لممااتعمم الفرصااة لممشاااركة الفاعمااة فااى ال
ممتاع، وهااو مااا يمكاان أن وصااوال لااتعمم  وتقااويم تعمماهفرصااة تعزيااز  وتااوفر لاهسارعته الخاصااة 
 المقموب. الفصلتوفرو استراتيجية 
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باساتراتيجية الفصال طريقة التعمم  إلىاالنتقال من طريقة التدريس التقميدية ونظرًا ألن 
كبياارًا، نظاارًا لتواجااد الكاام الهائاال ماان التسااهيبلت المتاحااة حاليااًا، مثاال  المقمااوب أصاابحت تحاادياً 

. فمان (Davies, Dean & Ball, 2013) االنترنات وتاوافر عادد مان نمااذج الاتعمم الفعالاة
المهاام والضااروري مساااعدة الطاابلب فااي الااتعمم وتنميااة مهااارات الااتعمم لااديهم ماان خاابلل طاارق 

 .(Tsai, Lee & Shen, 2013)تعميمية مبتكرة 
المقموب موجودة منذ زمن بعيد، عندما كان المعمام يطماب مان تبلمياذو  الفصلن فكرة ا

الماارة القادمااة ثاام يقااوم الطاابلب  الفصاالالتحضااير لممااادة العمميااة التااي سااوف يااتم تناولهااا فااى 
يقااوم  الفصاال إلااى، ثاام عناادما ياااتون لمفصاالبااالقرا ة عاان الموضااوع والتمهيااد لااه قباال الااذهاب 

 ,Strayer)المعمام بمناقشااة طبلبااه فااى المفااهيم والمعمومااات بمسااتويات أعمااق ماان التفكيار 
2012). 
ان هااذو  يؤكاادونالمقمااوب فااى التعماايم  الفصاال اسااتراتيجيةالااذين ينااادون باسااتخدام و 

الطريقاة لهااا عاادد ماان المزايااا مثاال: أنهااا تتاارك الفرصااة لمطاابلب لكااي يتعممااوا بأنفسااهم، كمااا ان 
لمرونااة الكافيااة لممشاااركة فااى هااذا الااتعمم عاان طريااق امااتبلكهم لممصااادر االلكترونيااة لااديهم ا

المثماارة والمشاااركة فاااى وقاات المحاضاارة بالكامااال لممناقشااة  اتاحااةالمتااوفرة لااديهم، كمااا انهاااا 
حل المشكبلت المرتبطة بمحتوى التعمم، كما يجب ان تبدأ هذو النقاشات من جاناب  واألنشطة 

مساؤولية تعممهام مماا  المتعمماينتحمال  االساتراتيجيةان هاذو  إلاىبالئلضاافة الطبلب أنفساهم، 
باسااتراتيجية  لمااتمكن ماان المحتااوى التعميمااي الااذين يتعممونااه بانفسااهم، كمااا ان الااتعمم همياادفع
المقماوب مفياد لمطابلب الاذين انشاغموا عان حضاور المحاضارات او الاذين يعمماون أثناا   الفصل
 .(O'Flaherty & Phillips, 2015, 85-95).الدراسة
المقموب مطمبًا مهمًا لسببين: األول: التقادم الهائال  باستراتيجية الفصلالتعميم لقد أصبح       

، الثاانى: األجياال الموجاودة اان كمهااا بساهولة  فاى التكنولوجياا والتاى أصابحت متاحاة لمجميااع
وبالنسبة لهذا الجيل أصبح استخدام التكنولوجياا شاي  التكنولوجي تقريبا أجيال عاصرت التقدم 

معتاد وبسايط، وقاد أدركات المعاهاد والجامعاات ان اساتخدام التكنولوجياا أصابح شاي  مألوف و 
معتاد ونمط حياة بالنسابة لهاؤال  وبالتاالي يفارض عماى المؤسساات التعميمياة تحاديًا إلرضاائهم 

 ,Ferrel & O'connor)أساسي فاى التعمايم هذو التكنولوجيا وجعمها مدخل مهم و  باستخدام
2013). 
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المقماوب  الفصال اساتراتيجيةويختمف شكل تقديم المحتاوى الكترونياًا لمطابلب قبمياًا فاى 
فااى عاادة أشااكال فاايمكن أن يكااون فااى صااورة محاضاارات مسااجمة بالفيااديو، تسااجيبلت صااوتية، 

الانظم االياة االشارافية تسجيبلت لمشاشة، تعميقات مكتوبة فى مذكرة، أو قاد تكاون غان طرياق 
Automated Tutoring Systems أو عن طرياق لقطاات الفياديو الحياة عماى الخاط، أو ،

 .(O'Flaherty & Phillips, 2015)برامج المحاكاة الكمبيوترية 
ويساتخدم فيهاا: العاروض التقديمياة المبنياة  الفصلكما تتنوع األنشطة التى تتم داخل 

، النقااااش عماااى الطاولاااة المساااتديرة، لعاااب االدوار، العاااروض عماااى الحالاااة، النقااااش الجمااااعي
التقديميااة الجماعيااة، وتسااتخدم التطبيقااات الذكيااة إلدارة هااذو األنشااطة مثاال التميفونااات الذكيااة، 

أثنا  المحاضرة إلعطا  تغذياة راجعاة فورياة  التكوينىلعمل التقويم  Clickerاألجهزة الموحية، 
يتعماق بابعض المفااهيم، لتحساين معاارف الطابلب والوصاول  من أجل إزالة سو  الفهم الذي قاد

 .(O'Flaherty & Phillips, 2015).بهم لمستويات عميا من تصنيف بموم
 مشكلة البحث:

اسااتراتيجية  أهميااة توظيااف إلاىيتباين ماان العاارض الساابق توجااه الدراسااات والبحااوث 
التعزيز وأساليب التقويم داخال األنشاطة  أنواعالمقموب في التدريس، وضرورة االهتمام ب الفصل

عمميااة التعماايم و التعميميااة التااي تااتم أثنااا  الممارسااات الفعميااة والمتعااددة ألنشااطة ومحتويااات 
 .التعمم

واع نااالتفاعاال بااين أ أثاارتحديااد  إلااىالحاجااة  مشااكمة البحااث فااى وبااذلك يمكاان تحديااد
الفصاال المقمااوب ب(  المجماال/  المفصاال)التكااوينىالتعزيااز) الفااورى /المؤجاال ( وأساااليب التقااويم 

 .لدى طبلب تكنولوجيا التعميم و دافعية االنجاز عمى التحصيل المعرفى
 أسئلة البحث: 

 لمتصدي لمشكمة البحث، فإنه يحاول اإلجابة عمى السؤال الرئيس ااتي:     
التفاعااااال باااااين أناااااواع التعزياااااز) الفاااااورى /المؤجااااال ( وأسااااااليب التقاااااويم ماااااا أثااااار 

)المفصاال / المجماال( المسااتخدمة داخاال الفصاال المقمااوب عمااى التحصاايل المعرفااى و التكوينى
 دافعية االنجاز لدى طبلب تكنولوجيا التعميم؟
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 ويتفرع من السؤال الرئيس عدًدا من األسئمة الفرعية كااتي:
الفصال المقماوب عماى التحصايل  باساتراتيجية/ المؤجال ( الفاورى ) استخدام التعزيزما أثر  -2

 ؟المعرفى لدى طبلب تكنولوجيا التعميم
الفصااال  باساااتراتيجية / المجمااال ( )المفصااال التكاااوينىماااا أثااار اساااتخدام أساااموب التقاااويم  -3

 ؟المقموب عمى التحصيل المعرفى لدى طبلب تكنولوجيا التعميم
/  المفصال) التكاوينىوأساموب التقاويم  / المؤجل( الفورى)التعزيزأنواع  ما أثر التفاعل بين -4

عمااى التحصاايل المعرفااى لاادى و أثرهااا الفصاال المقمااوب  باسااتراتيجيةالمسااتخدمة  المجماال(
 ؟طبلب تكنولوجيا التعميم

)الفاورى / المؤجال ( داخال الفصال المقماوب عماى دافعياة االنجااز  اساتخدام التعزيازما أثر  -5
 ؟لدى طبلب تكنولوجيا التعميم

/ المجمل ( داخل الفصل المقماوب عماى  )المفصلالتكوينى ما أثر استخدام أسموب التقويم  -6
 ؟دافعية االنجاز لدى طبلب تكنولوجيا التعميم

)المفصال التكاوينى الفاورى / المؤجال( وأساموب التقاويم التعزياز )ما أثر التفاعل بين أنواع  -7
أثرهااا عمااى دافعيااة االنجاااز لاادى  الفصاال المقمااوب و باسااتراتيجية/ المجماال( المسااتخدمة 
 ؟طبلب تكنولوجيا التعميم

 البحث:أهداف 

 : ما يمى إلىيهدف البحث الحالى  
 الفصل المقموب عمى كبل من: باستراتيجية نوع التعزيز األنسب )الفورى/ المؤجل(تحديد -2

 التحصيل المعرفى لدى طبلب الفرقة االولى بقسم تكنولوجيا التعميم 
  االنجاز لدى طبلب الفرقة االولى بقسم تكنولوجيا التعميمدافعية 

الفصل المقموب  باستراتيجية تحديد اسموب التقويم التكوينى األنسب )مفصل/ مجمل ( -3
 عمى كبل من:

 التحصيل المعرفى لدى طبلب الفرقة االولى بقسم تكنولوجيا التعميم 
  جيا التعميم دافعية االنجاز لدى طبلب الفرقة االولى بقسم تكنولو 

اسموب التقويم التكوينى و  نوع التعزيز )الفورى/ المؤجل(التعرف عمى أثر التفاعل بين -4
 الفصل المقموب عمى كبل من: باستراتيجية )مفصل/ مجمل (

 التحصيل المعرفى لدى طبلب الفرقة االولى بقسم تكنولوجيا التعميم 
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  دافعية االنجاز لدى طبلب الفرقة االولى بقسم تكنولوجيا التعميم 
 أهمية البحث:

 تتضح أهمية البحث الحالي من خبلل ما يمي:  
تفعيل توجهاات وتوصايات األدبياات والماؤتمرات فاي مجاال تكنولوجياا التعمايم، التاي تتعماق  -2

من إمكانياتاه ومميزاتاه بضرورة توظيف استراتيجية الفصل المقموب في التعميم واالستفادة 
 .لتحقيق نواتج التعمم المرغوبة

مواكبااة االتجاهااات التربويااة الحديثااة التااى تؤكااد عمااى جعاال المااتعمم فاعاال فااى الموقااف  -3
 باسااتراتيجيةماان خاابلل القيااام باألنشااطة التعميميااة  مجاارد متمقااى ساامبى ولاايس التدريسااى 

   .الفصل المقموب
توجيه االنتباو نحو أهمية تفعيل اساتراتيجية الفصال المقماوب فاى التحصايل المعرفاى لادى  -4

 .التعزيز فى تيسير التعمم وتحسين مخرجاته ودور  المتعممين
الفصال المقمااوب  باساتراتيجيةعناد اسااتخدامه التأكياد عماى دور التعزياز بأنواعااه المختمفاة  -5

دورو فاااى زياااادة مشااااركة المتعمماااين فاااي  المتعمماااين،فاااى زباااادة التحصااايل المعرفاااى لااادى 
   .األنشطة التعميمية المختمفة من خبلل  انغماسهم في الخبرات التعميمية

التقااويم باسااتخدام أسااموب  اكتشاااف مااواطن الصااعوبة التااي يصااادفها المااتعمم خاابلل تعممااه -6
من أجل احداث التغييار المساتمر والتحسان فاي ساموك الماتعمم التكوينى المفصل/ المجمل 

 .الذي نقومه
 البحث:متغيرات 

 الحالي في ااتي: متغيرات البحثتمثمت  
 -المتغيرات المستقلة: -1

  ) الفصل المقموب باستراتيجيةأنواع التعزيز ) الفورى / المؤجل. 
  الفصل المقموب باستراتيجية(  المجمل/  المفصل) التكوينىأساليب التقويم. 

 -المتغيرات التابعة: -0

  المعرفىالتحصيل.   
  اإلنجاز.دافعية 

 البحث:حدود 
 الحدودد الموضوعية:
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  ) الفصل  باستراتيجيةاقتصرت الدراسة عمى نوعين من التعزيز ) الفورى / المؤجل
 المقموب.

  باستراتيجية) المفصل /المجمل ( التكوينى اقتصرت الدراسة عمى أسموبين لمتقويم 
 الفصل المقموب.

 لمقرر مقدمة فى الحاسبات االية  اقتصرت الدراسة عمى التحصيل المعرفى . 
 الحدود الزمانية:

 3131/:312تم تنفيذ تجربة البحث خبلل الفصل الدراسى األول من العام الجامعى 
 ( اسابيع.5و قد استغرقت التجربة ) :312 نوفمبر 5سبتمبر حتى  41فى الفترة من 

 الحدود البشرية :

(طالب من طبلب الفرقة األولى بقسم تكنولوجيا 75تكونت مجموعة البحث من )
التعميم بكمية التربية النوعية جامعة كفر اشيخ ، و من مبررات اختيار تمك العينة هو دراستهم 

 لمقرر مقدمة فى الحاسبات االية مما ييسر معايشة تجربة البحث بطريقة ممموسة.
 البحث:فروض 

 نحو التحقق من صحة الفروض ااتية:سعى البحث   
( بين متوسطي درجات االختبار  1.16يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى) ال  .2

انواع التعزيز ) الفورى / المؤجل ( التحصيمى في المجموعتين المتين درستا باستخدام 
 .عند استخدام استراتيجية الفصل المقموب

( بين متوسطي درجات االختبار  1.16ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى)  .3
)مفصل/ التكوينى التحصيمى في  المجموعتين المتين درستا باستخدام أسموب التقويم 

 .  عند استخدام استراتيجية الفصل المقموبمجمل ( 
( بين متوسطات درجات االختبار  1.16توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)  .4

رست باستخدام التفاعل بين انواع التعزيز ) الفورى / التحصيمى في المجموعات التي د
المؤجل ( و أسموب التقويم التكوينى )مفصل/ مجمل ( عند استخدام استراتيجية الفصل 

 .المقموب لصالح التعزيز الفورى مع التقويم التكوينى المفصل
( بين متوسطي درجات مقياس دافعية  1.16ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى)    .5

االنجاز في المجموعتين المتين درستا باستخدام انواع التعزيز ) الفورى / المؤجل ( عند 
 استخدام استراتيجية الفصل المقموب
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دافعية ( بين متوسطي درجات مقياس  1.16ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى)  .6
االنجاز في  المجموعتين المتين درستا باستخدام أسموب التقويم التكوينى )مفصل/ مجمل 

 ( عند استخدام استراتيجية الفصل المقموب  .
( بين متوسطات درجات درجات  1.16توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)  .7

انواع التعزيز  اعل بينالتف مقياس دافعية االنجاز في المجموعات التي درست باستخدام
) الفورى / المؤجل (  أسموب التقويم التكوينى )مفصل/ مجمل ( عند استخدام 

 .لصالح التعزيز الفورى مع التقويم التكوينى المفصلاستراتيجية الفصل المقموب 
 منهج البحث :

فئة البحوث التجريبية التاي تبحاث فاي أثار متغيار تجريباي أو  إلىينتمي هذا البحث   
أكثر عمى متغيار تاابع أو أكثار، وعمياه فاإن المانهج التجريباي بإجرا اتاه المعروفاة هاو المانهج 

أسااليب  المناسب لتحقياق أهاداف هاذا البحاث، وذلاك بدراساة أثار التفاعال باين أناواع التعزياز و
 .المعرفى لدى طبلب تكنولوجيا التعميم التقويم بالفصل المقموب عمى التحصيل

 مصطلحات البحث

 فيما يمي تعريف ألهم المصطمحات الواردة في البحث الحالي:          
يعرفاه الباحاث اجرائياا بأناه: العممياة التاي ياتم بهاا :flipped classroom الفصل  المقللو 

نظرًا ألن التدريس الذي كان يجري في الفصل الدراسي قاد تام فاي المعتاد التدريس  قمب أسموب
واألنشطة التي تتطمب من المتعمم القيام بها في المنزل عممياة تنفيذياة االعمال المنزل وأصبح 

 المعمممن جانب في الفصل الدراسي تحت التوجيه واإلرشاد 
تزوياد الماتعمم بمعموماات مباشارة عان  يعرفه الباحث اجرائيا بأنه: Reinforcement التعزيز

 فاى المساتقبلعممياة تادعيم الساموك المناساب مماا يزياد مان احتماال تكارارو هاو و  نتائج تعممه
 . بإضافة مثيرات إيجابية أو إزالة مثيرات سمبية

يعرفااه الباحااث اجرائيااا بأنااه شااكل ماان :Immediate Reinforcement التعزيللز الفللور 
أشكال االثابة أو الثنا  أو المكافأة و يتم تقديمه بشكل فورى بعاد اتماام نشااط تعميماى بطريقاة 

 ناجحة
يعرفه الباحث اجرائياا بأناه شاكل مان أشاكال  Delayed Reinforcement :المؤجل التعزيز 

 تقديمه بشكل مؤجل بعد اتمام نشاط تعميمى بطريقة ناجحة ويتم االثابة أو الثنا  أو المكافأة 
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يعرفااه الباحااث اجرائيااا بأنااه  تقياايم : Formative evaluation التكللوين التقللويم          
ضاامان تقاادم كاال مااتعمم فااي إطااار  إلااىيهاادف و مسااتمر يقااوم بااه المعماام أثنااا  عمميااة الااتعمم  

بالتصاااحيحات  الماااتعمم بنتاااائج االدا  و القياااامحياااث يااازود كااال مااان الماااتعمم و تعميماااي معاااين 
   التحصيل الدراسىتحسن ممموس في  التى تضمنالمناسبة 
يعرفااه الباحااث : detailed formative evaluation المفصلل  التكللوين التقللويم         

اجرائيااا بأنااه  تقياايم تكااوينى مسااتمر يقااوم بااه المعماام أثنااا  عمميااة الااتعمم  فااى شااكل اختبااار 
 لمحتوى حصة دراسية واحدة تحصيمى
يعرفاه الباحاث : combined formative evaluation المجمل  التكلوين التقلويم         

اجرائيااا بأنااه  تقياايم تكااوينى مسااتمر يقااوم بااه المعماام أثنااا  عمميااة الااتعمم  فااى شااكل اختبااار 
   تحصيمى لمحتوى حصتين دراسيتين

 النظر : اإلطار

قياااس أثاار التفاعاال بااين أنااواع التعزيااز )الفااورى  إلااىنظاارًا ألن البحااث الحااالي يهاادف 
الفصاال المقمااوب عمااى التحصاايل ب)المفصاال / المجماال ( التكوينى/المؤجاال ( وأساااليب التقااويم 

المعرفااى و دافعيااة االنجاااز لاادى طاابلب تكنولوجيااا التعماايم. ، لااذلك تاام معالجااة اإلطااار النظااري 
 لمبحث في المحاور ااتية: 
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   الفص  المقلو :المحور األو  

تعاااد اساااتراتيجية الفصااال المقماااوب أحاااد التوجهاااات البحثياااة الحديثاااة و ذلاااك لتأثيرهاااا 
ماان خاابلل تعزيااز قاادرات المتعممااين و تنميااة االيجااابى عمااى تحسااين عمميااة التعماايم و الااتعمم 

 .مهاراتهم و تحفيزهم الستغبلل وقت الحصة بطريقة سميمة 
 .J، عنادما قادم جاي ويسامي بيكار )3111المقماوب فاي عاام  الفصالنشأت فكارة و قد        

Wesley Baker الورقاة البحثياة )“The Classroom Flip: Using Web Course 
Management Tools to Become the Guide ” :قمااب نظااام الفصاال الدراسااي(

ي الحاادي باستخدام أدوات إدارة المقرر الدراسي عبار الوياب لتصابح الادليل( فاي الماؤتمر الادول
نظاام الفصاول الدراساية لعشر حول التدريس والتعميم الجامعي. حياث اقتارح بيكار نماوذج قماب 

يستخدم فيه المعمم أدوات ويب وبرامج إدارة المقررات عبار الوياب لتقاديم التعمايم عبار اإلنترنات 
الوقات  في حين يقوم الطالب بتقييم "الواجب المنزلي". وفي الفصل الدراسي، يكاون لادى المعمام

 .الكااافي لمتعمااق أكثاار مااع األنشااطة التعميميااة الفعالااة والجهااود التعاونيااة مااع طاابلب نخاارين
 (.3125)ويكبيديا الموسوعة الحرة، 

ن اسااتراتيجية الفصاال المقمااوب هااى تطبيااق لمنظريااة البنائيااة ماان خاابلل تزويااد المااتعمم ا     
تاوفير بيئاة تعمام  فاى التعميم و امكانياتهااتكنولوجيا تطبيقات بالمعرفة السابقة و االستفادة من 

المتفاعال االبجاابى النشاط داخال بيئاة  إلىيتحول دورو من المتمقى السمبى لكى نشطة لممتعمم  
 (3125صباح عبداهلل عبد العظيم السيد ، ).التعمم
استراتيجية تعميمية يمكن أن توفر وقت المعممين مان خابلل تقميال  المقموب الفصلو يعد       

وقااات التعمااايم المباشااار وتعظااايم التفاعااال باااين المتعمماااين، هاااذو االساااتراتيجية تعااازز اساااتخدام 
، عبار اإلنترناتالتكنولوجيا بتوفير مواد تعميمية إضافية لدعم الطبلب التي يمكن الوصول إليها 

وقاااااااات الفصااااااااول الدراسااااااااية التااااااااي كاناااااااات تسااااااااتخدم سااااااااابقا إللقااااااااا   يااااااااوفرهااااااااذا و 
 (Johnson,2013)المحاضرات.

اسااتخدام التقنيااات  إلااى يهاادفالمقمااوب نمااوذج تربااوي باسااتراتيجية الفصاال الااتعمم  يعاادو       
الدرس عن طرياق مقااطع فياديو باعداد و تقديم الحديثة وشبكة اإلنترنت بطريقة تسمح لممعمم 

الطابلب فاي مناازلهم أو فاي أي مكاان نخار  ليشاهدهاأو ممفات صوتية أو غيرها من الوسائط، 
ُيخصاص وقات  المحاضارة ، وأجهزتهم الموحية قبال  أو حواسيبهم هواتفهم الذكية أوباستعمال 

الفيديو عنصرًا أساسًيا في هذا الانمط مان  ويعتبر ، المحاضرة لممناقشات والمشاريع والتدريبات
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دقااائق ويشاااركه مااع  21 إلااى 6التعماايم حيااث يقااوم المعماام بإعااداد مقطااع فيااديو مدتااه مااا بااين 
 (. 3125)نجيب زوحي، .الطبلب في أحد مواقع الاويب أو شبكات التواصل االجتماعي

الفصل المقموب نموذج يكاون فياه الواجاب داخال المنازل عباارة التعمم باستراتيجية يعتبر        
 عن مشاهدة محاضرة لموضوع ما عمى منصاة تعميمياة و بالتاالى ياتم قضاا  الحصاة فاى عمال

 (3128،ماهر محمد صالح رنفور).المكمف بها المتعمم التعميمية األنشطة 
دور المااتعمم فيمااا كااان  ان الفصااول المقموبااة حولاات( (Ralph,2016و ياارى رالااف          

المنازل األن هاو يحضار الادروس ى الحصة من تادريس تقميادى و عمال الواجاب فاى يقوم به ف
 .) (Ralph, 2016 المدرسة فىو يقوم باألنشطة  منزللفى ا
احااد افضاال الممارسااات حااول الفصاال المقمااوب  أن إلااى( 3127عهااود الاادريبي، ) تشاايرو     

التقميادى يقاوم المعمام  التدريس بالطريقاةالتقنيات الحديثة لتطوير طرق التدريس ففى  استخدام
المنازل مان خابلل التكميفاات المنزلياة  المفاهيم المهمة فى تطبيق بيترك لمطبل وبشرح الدرس 
فاى الفصال المقماوب فيقاوم المعمام باعااداد  بينمااا، باين المتعمماين  مفاروق الفردياةدون مراعااة ل
تتااح  تاىرامج المحاكااة و الباساتخدام التقنياات السامعية و البصارية و با الجديادمحتوى الاتعمم 

رغااام اخااتبلف مساااتوياتهم بااااالطبلع عماااى  لهااام بوقاات كاااافى مماااا يساامحقبااال الااادرس  بمطاابلل
يااأتى ثاام ،  ماارات عدياادة ممااا يسااهم فااى اسااتيعابهم لممحتااوى الجديااد بصااورة فعالااة المحتااوى 

الفصاال ولااديهم اسااتعداد تااام لتطبيااق هااذو المفاااهيم ، و المشاااركة فااى األنشااطة  إلااىب الطاابل
، شارح المعمام  إلاىماع ، وحال المساائل التطبيقياة بادال مان اضااعة الوقات فاى االسات التعميمية

ابداعه فاى  ها من خبلل استغبلل بيئة التعمم االلكترونية و تنظيم ويظهر دور المعمم فى حسن
الحصااة قباال  المعاادالجااذاب  و التفاعاال مااع المحتااوىلااتعمم لمواصاامة ا ببللاادى الطاادوافااع  خمااق

 .الدراسية
التااى يااتم ماان خبللهااا بأنهااا الفصااول  (Schwankl ,2013)يعرفهااا شااوانكيل و           

ة مسبقا و بصورة غيار متزامناة، عرض المعمومات عمى المتعممين عن طريق محاضرات مسجم
 مهام التعممب القيام ممارسة األنشطة و  داخل الفصل يتمو 

أن الفصل المقموب هاو نماوذج تعميماى يتكاون مان  (Bishop,2013)كما يرى بيشوب       
همااا أنشااطة الااتعمم الجماعيااة التفاعميااة داخاال الفصااول و أساااليب التاادريس المباشاار  جاازئين

 .خارج الفصول أو الهواتف الذكية أو االجهزة الموحية الكمبيوتر أجهزة القائمة عمى 
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المقمااوب باسااتراتيجية الفصاال  أن التاادريس (wiginiton ,2013)و يؤكااد ويجينيتااون       
اضاارة فااى المناازل ماان خاابلل الوسااائط المتعااددة أو االنترناات  يااتم فيااه عاارض المحهااو نمااوذج 

 .وعمى عكس نموذج التدريس التقميدى ممارسة أنشطة التعمم داخل الفصل الدراسى المعتاد
ان نمااوذج التاادريس المقمااوب هااو عمميااة قمااب  clark ,2013)  (و ياارى كاابلرك        

حيث أن التدريس الذى كان يتم داخل الفصول أصبح ياتم فاى المنازل  لمنموذج الدراسى المعناد
ماب مان الماتعمم القياام بهااا فاى المنازل أصابحت تاتم فاى الفصال بتوجيااه و طو االعماال التاى تت

فااان نمااوذج الفصاال المقمااوب يحاارك المحاضاارات خااارج الفصااول  يااهإرشاااد ماان المعماام ، و عم
يحارك الواجباات المنزلياة و التماارين داخال الفصاول و الحديثاة الدراسية عن طريق التكنولوجيا 

تحت مسامى أنشاطة الاتعمم ، و بالتاالى يساتغل المتعمماين أوقاات الحصاص لتطبياق ماا تعمماوو 
 من المحاضرات و فى وجود المعمم و بالتعاون مع المتعممين ااخرين

بأناه نماوذج تادريس يكاون فياه  ، (Torkelson,2012:p8)يعرفها توركيمساون و   
الواجااب المنزلااى لممااتعمم هااو عبااارة عاان مشاااهدة محاضاارة تقميديااة خااارج الفصاال ماان خاابلل 
فيديوهات عمى شبكة االنترنات و بالتاالى ياتم قضاا  وقات الحصاة فاى األنشاطة و حال الواجاب 

 المنزلى الذى كان يكمف به المتعمم فى الفصول التقميدية 
هاااى الفصاااول  ةأن الفصاااول المقموبااا (Snowden,2012:p3)سااانودين  يشااايرو   

الدراسااية التااى يقااوم فيهااا المعماام بتبااديل مااا يااتم عااادة داخاال الفصاال الدراسااى مااع مااا يااتم فااى 
 .الواجبات المزلية من خبلل مشاهدة محاضرات الفيديو عبر شبكة االنترنت بشكل مسبق

 لتقنياااة التعمااايم االساااتخدام الفعاااالالرائااادة فاااي تعزياااز  Educauseوُتعااارف مؤسساااة 
يقاوم نموذجياة تام اعادادها بطريقاة نماوذج يعكاس محاضارة بأناه  الفصل المقماوب باستراتيجية 

الفصال التادريس ب(. وباذلك  فاإن  Educause، 2013 ) مشااهدتها كواجاب منزلايب الطابلب 
 المعمام بتقيايم قيقاومحد كبير االساتغبلل األمثل لوقت المعمم أثنا  الحصة،  إلىالمقموب يضمن 

التركياز عماى  وداخال الفصال التعميمياة مستوى الطابلب فاي بداياة الحصاة ثام ُيصام م األنشاطة 
 ويقاادم تنفيااذ األنشااطةعمااى  االشااراف كااذلك و، توضاايح المفاااهيم وتثبياات المعااارف والمهااارات

الفاروق  راعاىقاد ، ألن المعمام الدراسىً التحصيل  يزدادالدعم المناسب لممتعثرين منهم وبالتالي 
   (.3125الفردية بين المتعممين )نجيب زوحي، 
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ويعاازز الفصاال المقمااوب التعماايم باسااتخدام التكنولوجيااا خااارج وقاات الدراسااة ماان أجاال 
، أي إنااه الفصاال تحقيااق أقصااى قاادر ماان مشاااركة الطاابلب والااتعمم أثنااا  وقاات الدراسااة فااي 

اف واسااتعراض المااواد طاارق الستكشاا إلااىالدراسااية  الفصااولاسااتبدال لمتاادريس المباشاار فااي 
الدراساااااية مااااان خااااابلل مقااااااطع الفياااااديو، والقااااارا ات، أو لقطاااااات  الفصاااااولالدراساااااية خاااااارج 
 .(Mazur; Brown & Jacobsen, 2015) الشاشة..وغيرها

ماارادف ألشاارطة الفيااديو عمااى اإلنترناات وأنهااا   المقمااوب الفصاالويعتقاد الاابعض خطااًأ أن        
وساايمة لزيااادة التفاعاال واالتصااال  المقمااوب الفصاالاسااتبدال لممعممااين بمشاااهدات الفيااديو، لكاان 

بين الطبلب والمعممين وهي بيئة تعميمياة تحفاز مشااركة الطابلب فاي تحمال مساؤولية تعممهام، 
 (.3124تعمم الذاتي )هيام الحايك،بحيث يحدث تعمم مختمط يجمع ما بين التعمم المباشر وال

 المبادئ النظرية التي تقوم عليها استراتيجية الفص  المقلو 

التطبيقات المشتقة من النظرية  إلىالمقموب  صلفالباستراتيجية يستند التعمم 
 المتعممالسموكية التي تهتم بدراسة التغير الحادث في السموك الظاهري لممتعمم، حيث تجذب 

وسائط  إلىالمثيرات المتمثمة في لقطات الفيديو وبالتالي يحدث التعمم، فاالنتقال التمقائي 
 (.54، ص 3129التعمم الرقمية توفر فرص الممارسة والتكرار لممتعمم )أكرم فتحي مصطفى، 

المقموب، فإنه يتفاعل مع بالفصل  كما أن المتعمم عند استخدامه استراتيجية التعمم
المقموب والمعمومات التي يقدمها، وبالتالي بنا  معارفه وخبراته عن طريق  الفصلأقرانه ومع 

هذو األنشطة التفاعمية الشخصية أو االجتماعية مما يدل عمى توظيف النظرية البنائية 
االجتماعية وما تنادي به من أن التعمم يحدث عن طريق هذو األنشطة والتفاعبلت االجتماعية 

لتي بالتالي تساعدو عمى اكتساب المفاهيم وبنا  خبرات ومعارف جديدة لم في بيئة التعمم، وا
 تكن موجودة لديه من قبل. 

كما يستند البحث الحالي عمى نظرية العب  المعرفي، التي ترى أن المعمومات 
الجديدة التي يمكن اكتشافها والتعرف عميها، يتم معالجتها في الذاكرة العاممة قبل أن تخزن 

رة طويمة المدى، ولكن المشكمة أن سعة الذاكرة العاممة محدودة، وبالتالي فإن كم في الذاك
المعمومات التي يمكن أن يكتسبها المتعمم أثنا  التعمم باالكتشاف يمكن أن يؤثر في معدل 

خفض العب   إلىاكتساب المعمومات التي يمكن الحصول عميها، وبالتالي إما أن يؤدى 
المعرفي لممتعمم ويؤدى لحدوث التعمم، أو يكون زائد عن سعة الذاكرة العاممة ويعوق عممية 

 .(Sweller, 2016)التعمم
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أن هناك العديد من النظريات التي تقوم  إلى( 87-86، 3126أشار إيهاب حمزة ) كما      
 فيما يمي : الباحثعميها استراتيجية الفصل المقموب ، يوجزها 

 البعض،والتي تؤكد عمى أهمية الحوار والمناقشة بين الطبلب بعضهم  الحوار:نظرية 
والذي من شأنه زيادة فاعمية  والمعمم،ومن ناحية أخرى أهمية الحوار والمناقشة بين الطبلب 

ثرا  فهم الطبلب لطبيعة  المتعممين،التعمم وبقا  أثرو لدى   المحتوى.واا
: تقيس هذو النظرية األثر االجتماعي لنموذج االتصال  نظرية الحضور االجتماعي

عبر اإلنترنت ، حيث تجيب عن كيفية وجود معنى مشترك بين المتعممين يشعرهم بحضورهم 
 االجتماعي الحقيقي من خبلل وسيط اتصال تكنولوجي .

 :المقلو باستراتيجية الفص   مميزات التعلم

باساتراتيجية الفصال مجموعة من المزايا التي تخص التعمم  إلىيشير عدد من الباحثين 
 المقموب، يمكن استعراضها في ااتي:

  Ash, K. ,2012) ), (Talbert 2014),( Robert,2014), ,(Nagal,2013),   
 (Mazur,2015 ) ,(3126) عاطف الشرمان ،

يضاامن االسااتغبلل الجيااد لوقاات المحاضاارة، ممااا يتاايح وقتًااا أكباار لؤلنشااطة القائمااة عمااى  -
 االستقصا . 

 التعمم متمركز حول الطالب ويتيح إعادة الدرس أكثر من مرة بنا ًا عمى فروقهم الفردية. -
  .توفير أنشطة تفاعمية وتعاونية في الفصل تركز عمى مهارات االبتكارية واالستقصا  -
األجهااازة المحمولاااة و انتشاااار  حياااثماااع متطمباااات و معطياااات العصااار الرقماااى  التماشاااى -

ساامات الطالاب فاى العصار الرقماى أناه متصاال  مماا جعال مانالحواسايب بأنواعهاا المختمفاة 
بشااكل شاابه دائاام باالنترناات ماان خاابلل االجهاازة المختمفااة مثاال الحاسااب االااى و الموباياال و 

 األجهزة الموحية األخرى.
الفصال أكثار لمتوجياه والتحفياز والمسااعدة ويبناي عبلقاات أقاوى باين الطالاب يستغل المعمم  -

 والمعمم.
باحااث عاان مصااادر معموماتااه ممااا يعاازز التفكياار الناقااد والااتعمم الااذاتي  إلااىيتحااول الطالااب  -

 وبنا  الخبرات ومهارات التواصل والتعاون بين الطبلب.
ة وذلاااك عااان طرياااق إجااارا  مااانح الطالاااب حاااافز لمتحضاااير واالساااتعداد قبااال وقااات المحاضااار  -

 .اختبارات قصيرة أو كتابة واجبات قصيرة عمى اإلنترنت أو حل أوراق عمل مقابل درجات
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يسااعد الفصال المقماوب عماى االنتقاال باالمتعممين حياث التركيز عمى مستويات التعمم العميا  -
 لممستويات العميا من الفهم و التفكير

 .التفوق و بخاصة ذوى االحتياجات الخاصة  مساعدة المتعممين من كافة المستويات عمى -
حيااث لاام يعااد االهتمااام مقتصاار فقااط عمااى الطاابلب  مساااعدة المتعممااين المتعثاارين أكاديميااا -

 المتفوقين بل امتد ليشمل كل أنماط المتعممين.
زيادة التفاعل بين المعمام و الماتعمم حياث يزياد الفصال المقماوب مان التفاعال باين المعمام و  -

يقاوم المعمام بادور المرشاد و الموجاه لكال المتعمماين بماا لالماتعمم لخدماة العممياة التعميمياة 
 فيهم الفائقين و المتعثرين دراسيا 

القصاايرة التااي يجريهااا الطالااب تااوفير نليااة لتقياايم اسااتيعاب الطالااب، فاالختبااارات والواجبااات  -
هااي مؤشاار عمااى نقاااط الضااعف والقااوة فااي اسااتيعابهم لممحتااوى، ممااا يساااعد المعماام عمااى 

 .التركيز عميها
 توفير الحرية الكاممة لمطالب في اختيار الوقت والزمان والسرعة التي يتعممون بها -
دريس العاابلج تااوفير تغذيااة راجعااة فوريااة لمطالااب ماان المعممااين فااي وقاات المحاضاارة، والتاا -

  لمطبلب الضعاف.
تحفيااز التواصاال االجتمااااعي والتعميمااي باااين الطالااب عناااد العماال فاااي مجموعااات تشااااركية  -

  .صغيرة
 المساعدة عمى سد الفجوة المعرفية التي يسببها غياب الطالب عن الفصول الدراسية . -

قبل الدرس يهي  المتعمم ذهنيا و عقميا لؤلنشطة و  االطبلع عمى المحتوى الدراسىان 
و بما أن شرح المادة يتم تقديمه من خبلل  المباشرة،التطبيقات التى تتم خبلل الحصة 

فيديوهات تعميمية مسجمة من جانب المعمم فالمتعمم يمكنه اعادة مشاهدة مرة بعد مرة حتى 
 المادة الدراسية . يتمن من
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 المقلو  :  الفص ه التحديات التي تواج 

المقموب كنموذًجا تعميمًيا إال أن باستراتيجية الفصل عمى الرغم من االهتمام بالتعمم 
 ;Mazur) (2014( ،3125)وليد جميل،   هناك بعض التحديات التي تواجهه ومنها:

Brown & Jacobsen، (Robert,2014) . 
عمى عاتق المؤسساة أو الجهاة  تسجيل المحاضرات يتطمب جهًدا ووعًيا غير عاديين يقعان -

 المنتجة لهذو المحاضرات.
المقمااوب، منهااا العناصاار المرتبطااة بالفصاال الااتعمم  اسااتراتيجيةهناااك عناصاار أساسااية فااي  -

، والتاي يجاب أن يتكاامبًل فيماا الفصلوالعناصر التي تؤدي داخل الفصل بأدائها خارج حدود 
 بينهما لضمان فهم الطبلب ودافعيتهم.

المقموب يمكان أن يعناي عمابًل إضاافيًاا مماا يتطماب مهاارات جديادة  الفصلإن تقديم نموذج  -
 في أدا  المعمم.

باساتراتيجية الفصال قد يشكو الطبلب من افتقاد المعمم وجًها لوجه أمامهم، إذ يعتماد الاتعمم  -
زايااد المقمااوب عمااى مشاااهدة المحاضاارة وال يتاااح لمطاابلب الفرصااة لطاارح األساائمة أثنائهااا ويت

اإلحساس بهذا الفقد، ال سيما إذا شعروا بأن هاذو المحاضارات المخصصاة لهام متاحاة ألي 
 شخص عمى اإلنترنت.

غالًبااا قااد ال تتااوافر المعاادات ودرجااة اإلتاحيااة لساارعة فااي اسااتبلم محاضاارات الفيااديو أو   -
   .الوسائط

بلب أقاال نظاارا ألن المحاضاارات تبااث فااي بيئااة تعميميااة أقاال رساامية، فقااد يكااون بعااض الطاا -
 انتباها ويتأثر االنضباط الذاتي بالمقارنة مع التعميم المباشر الواقعي.

المقماااوب ال يزياااد عااان تااارك الطااابلب يعمماااون باساااتراتيجية الفصااال يااارى الااابعض أن الاااتعمم  -
أنفسااهم بأنفسااهم وقااد يصااعب ذلااك عمااى بعضااهم وقااد يصاابح المااتعمم ساامبي كمسااتمع فقااط 

 بالمنزل.
باستراتيجية الفصل لتحديات حيث ال ينبغي أن يبدو التعمم ويمكن الرد عمى بعض تمك ا
الطبلب لينجزوها بأنفسهم بعيًدا عن المعمم، بل إنها  إلىالمقموب وكأنه مجرد واجبات تعهد 

مثل أي منهج تربوي نخر تنطوي عمى الشراكة والتفاعل بين الطالب والمعمم الذي يركز بدورو 
المقموب الباب عمى أمام مثل  بالفصل حيث يفتح التعمم، الفصل عمى خبرات تعمم مهمة داخل 

 هذو الخبرات.
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أيًضا من الخطأ قول عدم قدرة الطبلب عمى التعمم بأنفسهم، فميس بمقدور الطبلب   
التحدث والقرا ة، تناول الطعام  -التعمم بأنفسهم وحسب، بل أنهم قد تعمموا أهم المهارات 

 ,في حياتهم بأنفسهم -ااخرين وفهم ما يقولون إلىبدون مساعدة،  المشي، االنصات 
2014)  (Robert 
 المقلو : الفص متطلبات 

باستراتيجية الفصل هناك مجموعة من المتطمبات التي يجب ان تتوفر في بيئة التعمم  
 ( في ااتي:3126المقموب، يشير إليها أكرم مصطفى )

المتعممين تدفعهم نحو ثقتهم فيما تصميم مواقف تعميمية تشاركية ذات عبلقة بخصائص  -1
 يتعممونه.

مشاركة المتعممين مسئوليتهم عن تعممهم من المقرر سوا  داخل القاعة الدراسية أو  -2
 خارجها.

 ارتباط محتوى المقرر بحاجات المتعممين بحيث تثير انتباو المتعممين. -3
 داخل المنزل.ثقة المتعممين في مصادر التعمم االلكتروني باعتبارها مصدر التعمم  -4
 كيفية تحفيز الطبلب نحو االستفادة من المقرر ورضا المتعممين عن المقرر. -5
 حاجة المتعممين ألساليب متنوعة لدعم األدا  المتوازن عبر بيئات التعمم االلكتروني. -6
 تحفيز نفسه لمتعمم من المقرر. إلىالتعمم الذاتي يحتاج فيه المتعمم دائما  -7
م االلكتروني التي تقدم مخفزات تدفع المتعمم نحو التعمم، حيث توظيف استراتيجيات التعم -8

تختمف استراتيجيات التعمم في المقرر المقموب في كونها تجمع بين التعمم الذاتي الفردي 
والجماعي كما أنها تجمع بين استراتيجيات التعمم وجها لوجها واستراتيجيات التعمم 

 القائمة عمى الويب.
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المقلو  وتعرف أثره باستراتيجية الفص  وهناك بعض الدراسات التي اهتمت بالتعلم   
 عل  متغيرات متنوعة ومنها:

استهدفت رصد اتجاهات الطالب نحو  Pedroza  (Pedroza,2013)دراسة  
 باستراتيجية الفصل المقموب، حيث أكد معظم الطبلب أن التعممباستراتيجية الفصل التعمم 

عم طريقة تعممهم، ووفر لهم فرًصا أكثر من حيث التفاعل مع أقرانهم ومع المعمم المقموب د
 6، بينما صرح الحصة الدراسيةفي بيئة تعمم نشطة وتم االنتها  من حل الواجبات في وقت 

شعروا  % 7المقموب والفصل  باستراتيجية من الطبلب بأن دافعيتهم انخفضت في التعمم %
 م لم يحسن طريقة تعممهم لممقرر.بأن هذا النوع من التعم
تم فيها استطبلع رأي معممي العموم  ,Herreid 2013)  (Herreid  وفي دراسة  

( معمًما أنهم 311المقموب في التدريس، وأكد )باستراتيجية الفصل حول استخدام التعمم 
المقموب وذكروا األسباب التي تجعمهم يستخدمون التعمم  باستراتيجية الفصل  استخدموا التعمم

المقموب ومنها: توفير وقت كاف لمطالب لمعمل عمى األجهزة والمعدات باستراتيجية الفصل 
المتوفرة في القاعات الدراسية فقط، وتمكين الطبلب الذين يتغيبون عن المحاضرة من 

المقموب باستراتيجية الفصل  التعمم اشتراكهم في األنشطة ومشاهدة ما فاتهم، كما يقدم
التعزيز لمتفكير داخل وخارج وقت الفصل لدى الطالب ويزيد من تفاعمهم في العممية التعميمية 

 بصورة أكبر.
( التي أثبتت فاعمية 3126) نوال البموشية،   (3126نوال البموشية ) ودراسة  

العربية )النحو( واالتجاهات نحو المقموب في تنمية تحصيل تعميم المغة الفصل استراتيجية 
العاشر األساسي بمحافظة الداخمية وُأجريت الفصل المقموب لدى طمبات الفصل استراتيجية 

 .( طالبة23الدراسة عمى عينة مكونة من )
تم المقارنة بين أثر نموذج تصميم تحفيزي لممقرر  (3126)إكرم مصطفى،وفي دراسة

االلكتروني )المقموب والمدمج ( عمى نواتج التعمم ومستوى تجهيز المعمومات وتقبل 
مستحدثات التكنولوجيا المساندة لذوي االحتياجات الخاصة في مقرر الحاسوب في التربية  

ثالث بجامعة الممك عبد العزيز، لدى طبلب الدبموم العالي في التربية الخاصة المستوى ال
وأشارت النتائج لتفوق المجموعة التجريبية التي درست المقرر المقموب عن المجموعة التي 
درست المقرر المدمج واهتمت الدراسة بعرض مستحدثات التكنولوجيا المساندة لذوي 
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م تمك االحتياجات الخاصة ومتطمبات تقبمها من قبل المعمم وأيضا عوامل رفض استخدا
 المستحدثات. 

 استراتيجية الفصلالتي اهتمت بدراسة مزايا وتحديات  ( (Mazur,2015دراسة و 
التاسع في مادة الدراسات االجتماعية بألبرتا الفصل المقموب حيث طبقت الدراسة عمى طبلب 
المقموب باالعتماد عمى ثبلث  باستراتيجية الفصل في كندا وأشارت النتائج لفاعمية التعمم

تصاميم هي العمل الجماعي، التعمم التعاوني، سهولة الوصول لمتكنولوجيا، وأنه يسهم في 
تحسين التعمم باالستقصا  وأوصت الدراسة بتجريب النموذج في مواد دراسية أخرى بد  من 

 الثاني عشر.الفصل رياض األطفال وحتى 
فاعمية استخدم الفصل المقموب  لتحفيز  إلى ((Danker, 2015اشارت دراسة  كما 

التعمم أثنا  التدريس  في دورة الفنون المسرحية في جامعة سونواي، ماليزيا. واستخدمت 
التعمم المختمط حيث شاهد الطبلب أول محاضرات عمى االنترنت  اسموبين هماالدراسة 

اسموب التوجيه الفصل، و تم استخدام العممي في  لمجانبكواجبات منزلية، ثم أكمموا مهامهم 
 إلىمطبلب، وباإلضافة لخبلل مساعدة المعمم  من الحصة الدراسيةفي بداية  رشادو اال 

، حيث كان التعمم من خبلل اسموب التوجيه و االرشاد  فى مساعدة الطبلب  بعضهم البعض
 مينالفصل المقموب وسيمة ناجحة لتطوير مهارات التفكير العميا لدى المتعم

( أن استخدام Love; Hodge; Corritore & Ernst، 2015كما أكدت دراسة )        
بيئة تعمم نشطة  إلىالمقموب فكرة مثالية لتحول الصفوف التقميدية باستراتيجية الفصل التعمم 

والتعمم القائم عمى الفصل المقموب خارج باستراتيجية الفصل واستخدم الباحثون التعمم 
 مما كان له األثر االيجابي في اكتساب المفاهيم لطبلب الجامعة.الفصل االستقصا   داخل 
باستراتيجية الفصل اهتمت بعمل دراسة حالة حول التعمم (Little,2015) وفي دراسة 

 الفصلباستراتيجية  المقموب من خبلل تحميل األدبيات والدراسات السابقة التي اهتمت بالتعمم
باستراتيجية فعالية التعمم  إلىالمقموب وخاصة في أمريكا والمممكة المتحدة، أشارت النتائج 

المقموب في تحسين التحصيل والمشاركة داخل الفصل سوا  في التعميم اإللزامي أو الفصل 
 التعميم العالي، ويحقق فوائد كبيرة لممتعممين.



 ................................................... لفصل المقلوبأثر التفاعل بين أنواع التعزيز و أساليب التقويم با

- 2916 - 

المقموب في ثبلث باستراتيجية الفصل طبقت التعمم  (Ogden,2015) وفي دراسة 
المقموب ساعد باستراتيجية الفصل أن التعمم  إلىفصول لتدريس الجبر وأشارت أهم النتائج 

 ، مما عزز زيادة التعمم الذاتي لمطبلب لهم.الفصلالطبلب عمى طرح مزيد من األسئمة في 
هدى التحصيل الدراسي )في ” المقموبالفصل “فاعمية  إلىمن الدراسات التي أشارْت 

( 3126هارون الطيب ومحمد سرحان )  (، 3126)حنان الزين،  (،3126الحوسنية، 
(،3126), Schuankl  دراسة(Brown,2015)  أداَ  الطبلَب الذين درسوا بطريقة أن
أفضل بكثير في االختبارات من غيرهم من الذين درسوا بالطريقة التقميدية، ” المقموبالفصل “
حنان )(،  3126)هدى الحوسنية، لديهم القدرة عمى استيعاب المفاهيم العممية د قد زا و

دراسة  Schuankl ,(3126،)  2015,هارون الطيب ومحمد سرحان (3126الزين،
(Brown,2015) 

أنَّه ال يوجد أثر لتوظيف  إلى( 3126الزهراني )عبد الرحمن شير دراسة حيث ت
عمى ُمستوى تحصيل الطبلب عند مستوى التذكر والفهم، بينما ” المقموبالفصل “إستراتيجية 

 .كان لهذو اإلستراتيجية أثٌر عند مستويات التطبيق والتحميل والتقويم والتركيب
في تنمية ” المقموبالفصل “معرفة أثر  إلى( هدفْت 3126الحوسنية )هدى  ودراسة

اسع األساسي التالفصل العموم لدى طالبات  الكفا ة الذاتية العامة والتحصيل الدراسي لمادة
ة الدراسة من في الدراسة المنهج شبه التجريبيا حيث تكونت عين ان، واستخدمتمبسمطنة ع

بين  (0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى إلىطالبة، وأشارت النتائج  64
ية واالختبار التحصيمي لصالح من مقياس الكفا ة الذات جموعة التجريبية والضابطة في كلالم

 .المجموعة التجريبية
استخدام  الفصول الدراسية المقموبة فى   (Millicent,2017)وتناولت دراسة   

اكساب الخبرات  و المعمومات لدى الطبلب الصم ، حيث أكدت نتائج الدراسة عمى  دور 
حيث كانت مدة هذو الدراسة  الفصول المقموبة فى  اإلعداد التعميمي الذاتي  لمطبلب الصم

 الحصة الدراسية أسبوعا، تم تحميل دروس الفيديو المسجمة مسبقا قبل أسبوع من  25
الفصل الدراسي و كانت أشرطة  إلىوطمب من المتعممين  مشاهدة درس الفيديو قبل المجي  

جها لوجه الفيديو حول المفاهيم األساسية واإلجابة عمى أسئمة التقييم الذاتي قبل جمسات و 
ذلك، قدم المعمم بتقديم المساعدة  إلىبين المتعممين داخل الفصول الدراسية،باإلضافة 
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العبلجية عمى االجزا  غير الواضحة فى المحتوى واإلجابة عمى أسئمة الطبلب خبلل المقا  
وجها لوجه، و أتم الطبلب استطبلعا إلعداد التقارير الذاتية بشأن تصورات الطبلب الصم عن 

 موذج التعميم المدرسي المقموب ن
عمى تأثير استخدام استراتيجية الفصل المقموب عمى  (Eman ,2017)و تؤكد دراسة

 إلىاكتساب  المفاهيم النحوية لدى طبلب المرجمة االبتدائية ، حيث هدفت هذو الدراسة 
لمغوية بين التعرف عمى تأثير استراتيجية الفصول الدراسية المقموبة عمى اكتساب المفاهيم ا

طالب تم اختيارهم من 67طمبة الصف السادس االبتدائى من خبلل عينة عشوائية عددها  
طالب تدرس  39مجموعتين مجموعة تجريبية عددها  إلىالذكور واإلناث. تم تقسيمهم 

طالب التي تدرس  39باستخدام استراتيجية الفصل المقموب و مجموعة ضابطة عددها 
ظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بالطريقة التقميدية،وأ

اإلستراتيجية  إلىدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة المنسوبة ( بين متوسط 0.05)
المستخدمة في التدريس لصالح المجموعة التجريبية، وكشفت الدراسة عن عدم وجود فروق 

الجنس أو التفاعل  إلى( لكمتا المجموعتين المنسوبة 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى )
  بين اإلستراتيجية والجنس.

مقارنة التعمم باستراتيجية ب (Tahai,De Wever & Valke,2017) دراسة اهتمتو 
تنمية األدا  و الكفا ة الذاتية حيث أكدت النتائج عمى  فى ل التقميدىالفصو الفصل المقموب 

 فاعمية استراتيجية الفصل المقموب مقارنة بغيرها من األساليب .
بتحميل نتائج ثبلثة  (Sergis,Sampson&Pelliccion,2018)وهدفت دراسة 

حيث أكدت النتائج عمى فاعمية دراسات اهتمت باستخدام استراتيجية الفصل المقموب 
اتيجية الفصل المقموب فى تنمية التحصيل المعرفى لدى المتعممين و الرضا الذاتى استر 

 باالضافة إلى تحسن أدا  المتعممين ذوى المستوى التعميمى المنخفض.
( الى التعمم عمى أثر استراتيجية الفصل 3129وهدفت دراسة )مفمح نل جدع ،

من مجموعتين احداهما تجريبية  المقموب عمى مستوى التحصيل ، حيث تكونت عينة الدراسة
( طالب بجامعة تبوك ، و أكدت النتائج عمى زيادة 77واألخرى ضابطة قوام كل مجموعة )

مستوى التحصيل لدى المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة  فى مقرر مهارات 
 االتصال.
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بالتعرف عمى أثر التعمم باستراتيجية الفصل  (Lo et al.,2018)وقامت دراسة 
المقموب مقارنة بالفصل التقميدى ألربعة مقررات بالمرحمة الثانوية عمى عينة كبيرة من 

طالب حيث أشارت نتائج الدراسة إلى تنمية نواتج التعمم المرتبطة  394المتعممين بمغت 
ية الفصل المقموب مقارنة بالفصل بالمقررات الدراسية األربعة التى استخدمت فيها استراتيج

 التقميدى. 
الفصول  استراتيجية ( الى فاعمية التعمم باستخدام:312دراسة )رفقة برسوم، أشارتو 

المقموبة عمى تنمية مهارات انتاج الرحبلت المعرفية )لؤلطفال( عبر الويب لدى الطالبات 
ن مجموعتين احداهما )المعممات( تخصص الطفولة المبكرة حيث تكونت عينة الدراسة م

( طالبة من بجامعة الجبيل بالمممكة العربية 41تجريبية و األخرى ضابطة قوام كل مجموعة )
اكتساب أكدت النتائج عمى فاعمية التعمم باستراتيجية الفصول المقموبة فى  و السعودية ،

 مهارات انتاج الرحبلت المعرفية لصالح المجموعة التجريبية.
   .لتعزيزا :المحور الثان 

تتيح مهارات التعزيز  ، كماي حفظ النظام وضبطه داخل الفصل إن التعزيز يساعد ف
 يجبلممعمم أن ينمي امكانياته كانسان وكقائد لمعممية التعميمية فكل معمم يستخدم التعزيز 

فهمهم و يستطيع بكفا ة  همعامل معيت حتىعممين ويفهمها عميه أن يدرس خصائص المت
وسيمة فهو ، بمعمومات مباشرة عن نتائج عممه المتعممالتعزيز يزود  كما أن ،  عهميشجتو 

زيادة انغماسهم  إلىيؤدي  ممافي األنشطة التعميمية المختمفة  المتعممينفعالة لزيادة مشاركة 
 .في الخبرات التعميمية ، وبالتالي يصبحون أكثر انتباهاً 

المجال التربوى حيث يرتبط ارتباطا وثيقا  أهم مجاالت البحث فى أحدالتعزيز يعتبر و 
ى حدوث السموك لمحصول فالتعزيز يولد الدافع لمسموك ثم يعمل الدافع عم ،بالدافعية لبلنجاز
" صاحب الفضل في Ivan Pavlovيعتبر العالم الروسي " ايفان بافموف عمى التعزيز ، 

 تمالكشف عن الفعل المنعكس الشرطي ، وهو أول عالم درس التعمم في ظروف تجريبية 
ونظرية بافموف تقوم أساسا عمى عممية  ،ضبطها من خبلل تجربته الشهير عمى الكمب 

اإلرتباط الشرطي التي مؤداها أنه " يمكن ألي مثير بيئي محايد أن يكتسب القدرة عمى التأثير 
وظائف الجسم الطبيعية والنفسية إذا ما صوحب بمثير نخر من شأنه أن يثير فعبل في 

استجابه منعكسه طبيعية أو اشتراطية أخرى ، وقد تكون هذو المصاحبة عن عمد أو قد تقع 
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.أي بمعنى نخر تتضمن فرضية اإلشتراط " أن أي مثير محايد تصبح له  من قبيل المصادفه
اإلستجابة التي يستدعيها المثير الطبيعي إذا ما اقترن بالمثير  القدرة عمى أن يستدعي نفس

الطبيعي لعدد كبير من المثيرات وهذا المثير يسمى بالمثير الشرطي وتسمى اإلستجابة لهذا 
 (.1::2.)عبدالحميد نشواتى،المثير الشرطي باإلستجابة الشرطية

مثير محدد ويقاس ومضمون التعمم الشرطي هو : تعمم استجابات شرطية مشروطة ب
التعمم الشرطي باألدا ات التي تصدرها العضوية أو المتعمم واالدا ات هي االستجابات 

 .(31- :2م: 9::2االشرطية ) يوسف قطامى،
 . مثلويرى بافموف أن التعزيز هو المثير الطبيعي الذي يتبع ظهور المثير المحايد

المثير  إلىالجرس( بدون أن ينتبه الكمب حدث لديه انطفا  بسبب ظهور المثير الشرطي )
الطبيعي )الطعام( الذي يعتبربحد ذاته مثيرا لمكمب، فالتدعيم أو التعزيز لمسموك يأتى  قبل 

 (73: 2:94االستجابة الشرطية ال بعدها كما يرى سكنر. )غازدا، كورسينى، 
خطأ، ووضع لبالمحاولة وانسان هو التعمم يرى ثورندايك أن التعمم عند الحيوان واإل 

 االستجابةاح الذي يعقب رتي، ومن بينها أن أثر اال االنسانالتعمم لدى  ينقوانمن عدد 
 بل موقف مشك المتعمم ن يواجه ي، فحتعمم جديد يتطور بالممارسة  إلىالصحيحة ويؤدي 
عدد من  يناستجابة معينة من ب يختارحاول أن يفإنه  هدف معين  إلىويريد أن يصل فيه 

 (7::58:2، ىوالكنان اهللر يخ)مة لتحقيق هدفه. محتلمممكنة أو المختمفة الا تاالستجابا
عمى أنه اإلجرا  الذي يؤدي فيه حدوث السموك  Reinforcement يعرف التعزيز

زيادة احتمال تكرار حدوث السموك   إلىازالة توابع سمبية  مما يؤدي  إلىتوابع ايجابية  او  إلى
 (1::2الخطيب ، جمال المواقف المماثمة. ) فى المستقبل فى

قوانين التعمم عند بافموف :اكتشف بافموف في سياق أبحاثه التي أجراها عمى التعمم 
 الشرطي عددا من القوانين التي تفسر العبلقة بين المثيرات الشرطية هى :

الزمني بين يزيد االقتران  Reinforcement of Law قانون االقتران الزمني التدعيم( 2)
الفعل المنعكس الطبيعي والفعل المنعكس الشرطي من قوة األخير حيث أن المثير 
الطبيعي في هذو الحالة يمعب دور التدعيم أو التعزيز الستجابة الشرطية، ولذلك نجد أن 

 م( 7::2محمد عبد القادر عبد الغفار، ).قبل االستجابة الشرطية ال بعدها التدعيم يأتي
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أو الكف الداخمي :يتضمن تقديم المثير  Exitnction  of Law النطفاءقانون ا( 3)
الشرطي باستمرار ولمرات متتالية بدون اتباعه بالمثير غير شرطي )التعزيز( فإن 
االستجابة االشراطية المتعممة تتبلشى تدريجيا وفي النهاية تختفي وتسمى االستجابة ) 

 م( 9::2استجابة شرطية  مطفأة ( ) يوسف قطامى،
يتضمن تقديم Spotaneous Recovwry   of Law   قانون االسترجاع التلقائي( 4)

المثير الشرطي لمحيوان أو العضوية بعد فترة راحة فإن االستجابة الشرطية المتعممة تعود 
 (33م: 9::2. ) يوسف قطامى، لمظهور مرة أخرى

منه لتكوين الفعل المنعكس إن التعزيز شرط البد  Reward : of Law  قانون التعزيز( 5)
الشرطي ويقصد بذلك تتابع الموقف عمى نحو يكون فيها التعزيز هو الخيط الذي يوحد 

 عناصر الموقف ويجعل منها كتمة سموكية ترابطية.
ويعني هذا القانون أنه حينما يتم اشراط :  Law of Generalizalion قانون التعميم( 6) 

قادرة عمى االستجابة لمثير معين فان المثيرات األخرى المشابهة لممثير األصمي تصبح 
استجابة شرطية متعممة تتضمن أن أي  أي أن التعميم هو، استدعا  نفس االستجابة

الشرطية مثير مشابه لممثير الشرطي تصبح له نفس القدرة عمى استدعا  االستجابة 
الطفل الذي يخاف نوعا من الحيوانات يستجيب بالخوف لمحيوانات فان المتعممة 

 م( 9::2. ) يوسف قطامى،  ا النوعالمشابهه لهذ
  :أنواع التعزيز 

 (3116)عدنان العتوم، (،3123)عائشة طوالبة، : يوجد نوعان لمتعزيز هما
وهو يتمثل في أي مثير أو ظرف يؤدي  Positive Reinforcement التعزيز الموج -2

  .زيادة قوة االستجابة أو تدعيمها إلىوجودو 
وهو يتمثل في أي مثير أو ظرف يؤدي  Negative Reinforcementالتعزيز السال -3

ويحدث التعزيز السالب  االستجابة.زيادة أو تدعيم قوة  إلىتوقف تقديمه أو استبعادو 
و استبعاد مثير منفر ، والمثير المنفر عبارة عن مثير بصورة نموذجية عند وقف تقديم أ

 . أو حدث غير مرغوب فيه أو مؤذ )ضار ( بالنسبة لمكائن الحي
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 :الموجبةأنواع المعززات 
) أنور  :إلىالتعزيز الموجب يتضمن عدة أنواع من المعززات والتي يمكن تقسيمهما 

 (9::2محمد الشرقاوي ، 
 Primary Reinforcement-:المعززات األولية(1)

يتمثل التعزيز األولي في أي مثير أو ظرف من شأنه أن يزيد من قوة االستجابة ،أو 
 تعمم جديد لكى نجعل هذا المثير معززاً  إلىيدعمها بطريقة ألية ،بمعنى أنه ليست هناك حاجة 

األفراد  ويتوفر لمعمم الفصل معززات أولية متعددة رغم أن غالبيتها تختمف باختبلف، 
والسموكيات المرغوبة، فمقد ثبت أن المعززات الصالحة لؤلكل "المأكوالت "فعالة جدًا وذات 
أهمية لؤلطفال في عمر ما قبل المدرسة في حين أنها ليست فعالة لؤلطفال األكبر سنا 

 .والراشدين
 Secondary Reinforcement(المعززات الثانوية )المشروطة (2)

ف التي تساعد عمى زيادة قوة و انوية في المثيرات ، أو الظر تتمثل المعززات الث
االستجابة أو تدعيمها بعد أن يكون قد أدرك الفرد خصائصها المعززة فقط . وهي تكتسب 

المعزز  إنالخصائص عن طريق االقتران المتكرر بمثيرات تشبع مباشرة حاجات أولية ، 
العبارات التى ترفع مثل استخدام ق ، في الطري معزز أخر مجى  إلىالثانوي يشير أساسا 

معنويات المتعممين لزيادة دافعيتهم لمتعمم مثل اجتهد فى المذاكرة لتحصل عمى جوائز مادية 
ثبلث نليات أساسية لمتعمم البشري ، فإذا  التعزيز، التعود ، االنطفا  و يعتبر، أو تقديرية 

، اتبعت االستجابات البشرية  باستمرار بالثواب أو العقاب ، فإنها تعزز وتكتسب أهمية جديدة 
مشخص بتجاهل أو رفض المثيرات لصورة أولية من التعمم الذي يسمح فهو التعود  أما

 االنطفا  هو أما ، ينبغىر مما مهددة أو مزعجة أكث غيرالمحايدة مثل الضوضا  ، اذا كانت 
القضا  عمى االستجابة المتعممة ، فإذا تم تعزيز االستجابة ايجابيا فإن الشخص سوف 

يدفع الفرد  هنا االستجابة الصحيحة سوف تعزز وو يكتشفها ، ثم التعود عميها أو ابطالها 
  (7::2عبد الغفار ،   محمد عبد القادر ) نفسه الستمرار التعمم.

( باختيار عنية البحث بطريقة مقصودة حيت تكونت 3126قامت دراسة )مبلك حامد،و 
معمم يقومون بالتدريس لنفس  31تمميذا يعانون من تدنى المستوى التحصيمى ،  31من 

التبلميذ عينة البحث ، و قام المعممون باستخدام التعزيز االيجابى مع التاميذ متدنى المتوى 
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لنتائج إلى تحسن مستوى التحصيل الدراسى لمتبلميذ ، كما أكدت التحصيمى ، حيث أشارت ا
 النتائج عمى زيادة اتجاو المعممين نحو استخدام التعزيز االيجابى. 

( عمى فاعمية استخدام برنامج تدريبى قائم عمى 3128وأكدت دراسة )مى كريمة،
بشكل فردى عمى المراهقين المتخمفين عقميا و القابمين لمتعمم ،  تطبيق تقنية التعزيز االيجابى

و دلت النتائج عمى الدور االيجابى لتقنية التعزيز االيجابى عمى خفض مستوى السموكيات 
 العداونية لدى المراهقين المتخمفين عقميا القابمين لمتعمم .

ذى يمارسه المعممين ( إلى دور التعزيز االبجابى ال:312وأشارت دراسة )رشا عمى ،
عمى نمو التربوى المتكامل و التحصيل لدى طبلب مرحمة التعمم األساسى حيث تكونت عينة 

معمم و معممه تم اختيارهم بطريقة عشوائية و الذين يمارسون التعزيز  341الدراسة من 
عمى  االيجابى عمى طبلب مرحمة التعميم االساسى بمنطقة كررى بالسودان و قد أكدت النتائج
 الدور الفعال لمتعزيز االيجابى عمى التحصيل و زيادة النمو التربوى المتكامل لدى الطبلب.

( أشكال و طرق التعزيز المستخدمة فى تعديل :312و تناولت دراسة )نشوة عمى،
سموك الطبلب ذوى صعوبات التعمم من وجهة نظر معمميهم ، حيث تكونت عينة البحث من 

ة صعوبات التعمم بمراكز صعوبات التعمم بالقاهرة، و اشارت نتائج ( اخصائى و أخصائي36)
البحث الى األثر الفعال لمتعزيز االيجابى فى تحسين سموك الطبلب ذوى صعوبات التعمم و 

 زيادة دافعيتهم لمتعمم .
عالم النفس األمريكي في ظهور   B.F .Skinner  سكينر إلى  يرجع الفضل
يعتبر حيث أحد أساليب التعمم الشرطي   Operant Conditioning االشتراط اإلجرائي

السموك في االشتراط اإلجرائي عمى  إلىسكينر من عمما  النفس االرتباطيين ، ينظر سكينر 
البيئة عمى أنها مكونه من  إلىعميها االستجابات كما ينظر   أنه مكون من وحدات يطمق

الكائن   والغرض األساسي من نظرية سكينر لمتعمم هو أن ،وحدات يطمق عميها المثيرات 
 أن يكرر نفس العمل الذي قام به وقت التعزيز أو التدعيم .وميز إلىالحي يميل في المستقبل 

ويتكون من   Respondent السموك االستجابيسكينر بين نوعين من السموك هما 
راز المعاب التي يستجرها الطعام مثيرات محدودة معروفة مثل استجابة إف تحدثهااستجابات 

ويتكون من االستجابات المنبعثة أو االجرا ات التي تصدر من   Operant السموك اإلجرائي،
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) أنور محمد  .الفرد عمى نحو تمقائي دون أن تكون محكومة أو محددة بمثيرات معينة
 (9::2الشرقاوي ، 
)يوسف قطامي   تالية :ويرى سكينر أن تشكيل السموك يتم من خبلل الخطوات ال 

 م( 6::2) ممدوح عبد المنعم الكناني ، ،م( 9::2،
  سميمة بوضوح وبطريقة التحديد العناصر السموكية السميمة ،العناصر السموكية غير

 اجرائية خاضعة لمقياس والمبلحظة .
  تحديد المعززات التي ثبتت فعاليتها في معالجة مواقف التعمم المشابه أو مواقف تعديل

 التعمم .
 · توظيف األساليب والقواعد التي تضمن لكل متعمم أن يحصل عمى تعزيز حين يظهر تقدما

 نحو السموك المراد تشكيمه او تعديمه .
 من العوام  المؤثرة في فاعلية التعزيز :

تقديمه مباشرة بعد حدوث السموك ، عندما يتم . التعزيز الفوري : تزيد فاعمية التعزيز 2
تقديم  يتاحفالتأخر في تقديم المعزز قد ينتج عنه تعزيز سموكيا غير مرغوب و عندما ال 

إعطا  الفرد معززات وسطية يفضل المعزز مباشرة بعد حدوث السموك المستهدف فإنه 
 . قادم)كالمعززات الرمزية أو الثنا  ( بهدف اإليحا  بأن التعزيز 

أكثر بطريقة منظمة وفقا لقوانين محدد فانه يكون التعزيز اذا استخدم ت التعزيز : . ثبا3
 في أن نعطي المعزز مباشرة بعد حدوث السموك .تفاعمية ، فبل يك

 إلى. درجة صعوبة السموك : مبل مته لدرجة تعقيد السموك و لكن التعزيز الكثير قد يؤدي 4
 اإلشباع .

كمية التعزيز أكبر ، كانت فاعميته أكثر ، ما دامت الكمية  كمما كانت . كمية التعزيز :5
   ضمن حدود معينة 

 ،حيث أن . التنويع : استخدام معززات متنوعة أكثر فاعمية من استخدام معزز واحد6
استخدام أشكال مختمفة من المعزز نفسه يكون أكثر فاعمية من استخدام شكل واحد منه 

 ( . 5::2الخطيب ، جمال ) .
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 التقويم المحور الثالث :

في المنظومة التعميمية بكافة أبعادها وجوانبها نظرًا ألهميته ركنا أساسيا التقويم  يعتبر
عمى  و انعكاسها االيجابى،في تحديد مقدار ما يتحقق من األهداف التعميمية المنشودة 

التعميم من خبلل تحسين  لتطويرالطالب والعممية التربوية فى إطار ما نسعى إليه وننشدو 
أساليب تقويم الطبلب كمدخل دراسة مدخبلته وتجويد مخرجاته ، فاألمر يتطمب ضرورة 

 .تحقيق اإلصبلح التربوى والتعميميلضرورى و أساسى 
وحدد وظيفتين لمتقويم هما التقويم 2:78ى عام مصطمح التقويم التكوين  Scrivenقدم   

اتخاذ قرار، التقويم التكوينى و يهدف لتقديم معمومات تساعد عمى  إلىالنهائى و يهدف 
هو تقويم يتم تنفيذو عدة مرات اثنا   لتقويم التكوينىتطوير البرامج أثنا  التنفيذ، واعتبر أن ا

تحسينها وتطويرها ويمثل عممية اصدار احكام عمى عممية مستمرة او  بهدفعممية التدريس 
 (Scriven ،1967) عمى نتاج يمكن مراجعته وتطويرو

تقويم يتم أثنا  سير عممية التعمم  بأنه ) Nash،2007)يعرف التقويم التكوينى كما 
مستوى أهداف معمومات تساعد عمى سد الفجوة بين مستوى التبلميذ الراهن و تقديم بهدف 

 التعمم و الفهم.
( بأنه : هو تطبيق مجموعة من 3122جعفر الطحان ،ر الطحان )جعفكما يعرفه  

مستويات أدا  منشودة بهدف ب لمطبلب و مقارنتهااألنشطة لقياس مستويات األدا  الفعمية 
الفجوة بين المستويات األدا  الفعمية و  تعكس الطبلبراجعة لممعمم و التغذية التقديم 

قرارات توجيهيه لمعممية التعميمية داخل الفصل  تتخذ التغذية الراجعةو بنا ا عمى المنشودة 
 .الدراسى 

دارة  إلىالتكوينى يهدف التقويم  تقديم تغذية راجعة لممتعم م والمعم م وولي األمر واا
ويقوم بها المعم م أو  ،محدد  ىدراسقرر موضوع معين بمالمدرسة حول مستوى األدا  في 

 ،ومحاولة معالجتها القصورعمى جوانب  لمتعرفالطالب أو ولي األمر أثنا  عممية التعمم 
المعارف و المهارات  عندما يتعر ض لخبرات دراسية معينة ويعتقد المعمم أن الطالب اكتسبف

ستمرار التخاذ قرار باالويم مناسبة البد من التأكد من ذلك باستخدام أدوات تقالتى قدمها له، 
 التكوينىفالهدف األساسي لهذا التقويم  ،التكوينىأو إعادة التدريس وفق نتائج هذا التقويم 
  (Allal,2000) في المدرسة هو تحقيق اإلتقان لدى الطالب.
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تحسين و تطوير  إلىيهدف والتعمم  التعميمفي عممية التكوينى استخدام التقويم ان 
 و ، أو بعد هالتعم م وليس قبم و التعميمأثنا  كافة عناصر العممية التعميمية ، حيث أنه يتم 

يبدأ التخطيط حيث  ،مستوى اإلتقان إلىفرصة المراجعة لموصول  و المتعمممما يعطي لممعمم 
المعارف تحديد أهداف الدرس و  من خبلل لمتعميممنذ بداية التخطيط التكوينى لمتقويم 

 أن يتقنها.   لممتعمموالمهارات التي ينبغي 
)عمى سيد و أحمد ( ، 3118(، )صبلح الدين عبلم،3129ويرى )حنان الربيع ،

 أن أهداف التقويم التكوينى مايمى:(3114سبلمة،
 تساعد المعممين فى التخطيط ألنشطة الدروس و تطوير أساليب التدريس. -
 تقديم خبرات و أنشطة لممتعممين تسهم فى مراقبة تعممهم و تقويمهم الذاتى. -
 متابعة التقدم الراسى بأسموب منظم و ممنهج. -
 توفير مؤشرات متعددة ألدا  المتعممين. -
 في االتجاو المرغوب فيه . الطبلبتوجيه تعمم  -
ى المتعممين و لد الضعفلدى المتعممين و تعزيزها و تحديد جوانب  تحديد جوانب القوة -

 .عبلجها
 إثارة دافعية المتعمم لمتعمم واالستمرار فيه. -
 واضح عن أدائه.  من خبلل تقديم تقريرتعريف المتعمم بنتائج تعممه  -
 .و االستفادةمامواد التي درسهاا بهدف ترسيخ المعمومات لماراجعة المتعمم  -
 التعمم.تسهيل انتقال أثر و الفهم ،  إلىحدود المعرفة ب االرتقا  -
 العبلقات القائمة بينها.التعمم و فهم تحميل موضوعات  -
 . وفق نتائج عممية التقويم التكوينى متعميم العبلجيلخطط وضع  -
اجرائية قابمة وتحديد أهداف الدرس بصيغ  المعمم عمى التخطيط لمتدريس، مساعدة -

 . لممبلحظة و القياس
  3115)،(Wynne,2003) ، (Mueller,2002) وقد أشار بعض التربويين 

(john, ،،عبداهلل  (3128،)نادر حمادته، ( 3127الكندري،)، (3127)لويزة حمزة( ،
العديد من المميزات التي تميز التقويم  إلى (3129(، )حمد القحطانى،:312مسممى،

 :التكويني، والتي يمكن أن تقدم اسهامات جيدة في العممية التعميمية والتربوية، ومنها
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 ، عن طريق حثالمعممين عمى تعديل االستراتيجيات التعميميةالتكوينى يساعد التقويم  -
 الطبلب أثنا  تعممهم عمى تحقيق األهداف التعميمية المطموبة.

من خبلل االنتقال من أساليب التعمم التقميدية  المشودةاألهداف التكوينى يحقق التقويم  -
 .أساليب التعمم الحديثة إلى

تغذية راجعة  ويقدم العممية التعميمية،عناصر جنب مع  إلىجنبا التكوينى م يسير التقوي -
 .المستهدفة الطالب لنواتج التعمم  تحقيقتحسينها والكشف عن مدى  بغرض

قدم مبلحظات فورية لكل من المعمم والطالب أثنا  عممية التعميم والتعمم يالتكوينى التقويم  -
 لتكوينواال يزال في مرحمة قابمة لمتعديل  هوالتعمم  لتيسير

والطالب بمعمومات هامه وضرورية  كبل من المعمميمكن أن تزود التكوينى اساليب التقويم  -
لمخرجات التعمم لتحقيق  الطالبعم و د األمام إلىيحتاجونها لدفع مسيرة التعمم 

 .ممستويات المطموبة من التحصيل و الوصول لالمستهدفة 
األهداف خرى نحو تحقيق أ إلى من مرحمةالموجه  االنتقال و تنظيم التدريسيعمل عمى  -

  .فعالة من جانب الطالبمشاركة ب
منخفضي  بلب ين مستوى الطمتحانات، وتحساالعمى تحسين نتائج التكوينى يعمل التقويم  -

من التعمم السطحي، وترفع التقدير الذاتي  بدالً التعمم العميق  هم عمىعيالتحصيل وتشج
 .تجاو نحو التعمماال  ولمطالب 

 التقويم الختامي أو النهائي.

وحدة دراسية قياس ما تعم مه الطالب في نهاية  إلىيهدف التقويم الختامي )النهائي( 
 أهمية كبيرة فىهذا النوع من التقويم لو  ،مقرر دراسي أو فصل دراسي أو سنة دراسية أو 

 إلىتشير تقديرات تزويد الطبلب ب بهدفمن التقويم يستخدم هذا النوع العممية التعميمية حيث 
، ومن األمثل عمى ذلك اختبارات نهاية  االهداف العامة لممقرر تحقيقمدى كفا تهم فى 

 (43،ص3113)أنور عقل ،.الفصل أو العام الدراسي
نهاية مثل  تنفيذو في نخر مرحمة من العممية التعميمية التعممية يتمو التقويم الذي ه

عدة وحدات  يغطي االختبار و ،معين منهجفصل دراسي او برنامج معين او نهاية تطبيق 
ب و تحقيق عمى الكفاية العامة لتحصيل الطبلالتعرف ، بهدف دراسية او المادة باكممها

نقمهم لمستوى  اتخاذ قرار بشأن ادات لمطبلب واالهداف التربوية بصورة كافية و منح الشه
 :(Black,1998) أو رسوبهم .أعمى 
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 دافعية اإلنجاز: الرابعالمحور 

مجموعة الظروف الداخمية والخارجية التي تحرك الفرد  إلىيشير مصطمح الدافعية     
نزعة  إلىالدافع بهذا المفهوم يشير ، و عميه فان حدث له خمل من أجل إعادة التوازن الذي 

هدف معين، وهذا الهدف قد يكون إلرضا  حاجات داخمية، أو رغبات داخمية.  إلىلموصول 
فهي حالة تنشأ لدى الكائن الحي لتحقيق الشروط البيولوجية أو  (Need) أما الحاجة

هو ما يرغب الفرد في  (Goal) الهدف ولكن ،السيكولوجية البلزمة المؤدية لحفظ بقا  الفرد
، 3113إشباع الدافع )قطامي وعدس،  إلىه، ويؤدي في الوقت نفسه الحصول عمي

 (  2:6ص
بأنها تحقيق شي  الدافعية لبلنجاز ( 2:95يعرف )فؤاد أبوحطب، أمال صادق، و     

صعب في الموضوعات الفيزيقية أو األفكار، وتناولها وتنظيمها وأدا  ذلك بأكبر قدر من 
والتغمب عمى العقبات، وتحقيق مستوى مرتفع من التفوق عمى الذات  السرعة واإلستقبللية

والمنافسة لآلخرين والتفوق عميهم وتقدير الذات عن طريق الممارسة الناجحة القادرة، 
 والطموح والمثابرة والتحمل .

 أنواع الدوافع :

 (228،ص3123نوعين حسب مصادرها)حامد حمد ، إلىتصنف الدوافع والحاجات 
 :لدوافع الداخلية(أوال) ا

التي تدفعنا  الدافعية الداخمية مجموع القوى و تمثلوهى التي تنشأ من داخل الفرد 
أن الطالب  حيثاإلشباع المذان نشعر بهما  لمذة وا اهبمحض إرادتنا و تفرض باالنشطةلمقيام 

وتوجيهها يعمل عمى إخراج طاقته و الدافع الداخمي ،  يعمل في بعض األحيان تحث تأثير
النشاط ،فهو يعزز نفسه بنفسه ويكون قيام الفرد  برغبته الذاتية في المشاركة في أدا 

 وليس مدفوع لمحصول عمى أي تقدير  خارجي ، لتحقيق ذاتهذلك  و داخمهبالنشاط نابعا من 
عمى التعمم  يقبل ذاته ، حيث يتحدد نشاطه النفسي من خبلل فالمتعمم ذوي الدافع الداخمي

 :وتشمل( 216ص،:::2الداهري ،صالح )و دافع داخمى منه  درةبمبا
لبيولوجيه التي تولد مع الكائن الحي وال اطرية. وهى الحاجات والغرائز الدوافع الف

دوافع البقا  ألنها تحافظ  الواحد وتسمىفراد الجنس أموجودة عند جميع فهى تحتاج لتعمم 
عمى بقا  واستمرار وحياة الكائنات الحية والسموك المرتبط بتمك الدوافع فطرى ومن الممكن 

 تطويرو وتشمل دوافعه الجوع والعطش والنوم وتجنب األلم



 ................................................... لفصل المقلوبأثر التفاعل بين أنواع التعزيز و أساليب التقويم با

- 2928 - 

، 4::2، عبد الرحمن عدس  وتوفيق عز الدين ثانيا: الدوافع الخارجية االجتماعية :)
 ( 371ص 

متعممة من خبلل التفاعل مع البيئة المادية  فهىوتسمى الدوافع الثانوية أو المكتسبة 
واالجتماعية وفقا لعمميات التعزيز والعقاب السائدة في المجتمع وهى الحاجات النفسية 

من هذو الدوافع  تتطور ،االنتما  والتفوق والتقبل االجتماعي  إلىواالجتماعية مثل الحاجة 
 التنشئة االجتماعية والتقميد والمحاكاة في كل منظمات المجتمع،  ةخبلل عممي

 :وظائف الدافعية وفوائدها
الدافعية في تسهيل فهمنا لبعض الحقائق المحيرة في السموك اإلنساني.  تساعد    

مهمة لتفسير عممية التعزيز وتحديد المعززات  وسيمة ويمكن القول بشكل عام أن الدافعية
 وتوجيه السموك نحو هدف معين، والمساعدة في التغييرات التي تطرأ عمى عممية ضبط المثير

 .تحقيقهالمثابرة عمى سموك معين حتى يتم  و
الدافعية الدور األهم في مثابرة اإلنسان  تمعبو ان السموك االنسان سموك هادف    
تقدير مستوى الدافعية عند  قاييسم، وربما كانت المثابرة من أفضل ما هدفعمى انجاز 

 (315:316، ص3115عبلونة، شفيق ) التالية:وظائف المدافعية تحقق و يمكن ل، اإلنسان
 بالرغم، مافالدافعية هي التي تحث اإلنسان عمى القيام بسموك  :الدافعية تستثير السموك -2

عمما  النفس أن أفضل مستوى  ، ويرىأنها قد ال تكون السبب في حدوث ذلك السموك
 الدافعية ألن مستوى ، لتحقيق نتائج إيجابية هو المستوى المتوسط من الدافعية 

 إلىيؤدى المرتفع الدافعية ، كما أن مستوى و الممل المنخفض من يؤدي عدم االهتمام
 .ارتفاع القمق والتوتر

تؤثر في  ، و قدتبعًا ألفعالهم ونشاطاتهمالمتعممين ة تؤثر في نوعية توقعات الدافعي-3
 مستويات الطموح التي يتميز بها كل واحد منهم. 

االهتمام بها  يجبنحو المعمومات المهمة التي  السموكالدافعية تؤثر في توجيه -4
 مرتفعةالذين لديهم دافعية  المتعمميننظرية معالجة المعمومات أن  و تشيرومعالجتها، 

هم كما أن ،لمتعمم  المنخفضةمعمميهم أكثر من زمبلئهم ذوي الدافعية  إلىلمتعمم ينتبهون 
 .ى و التعامل معه بعمق و االستفادة منهً الدراسالمحتوى أكثر جدية في محاولة فهم 
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 لمتعممدافعية حيث أن المتعممين ذوى ال حصول اإلنسان عمى أدا  جيد إلىالدافعية تؤدي -5
 . تحصيبًل  األفضل فى أدا  أنشطة التعمم و األكثرهم 

 عالقة الدافعية بالتحصي  :   

( أن دافعية اإلنجاز لها عبلقة وثيقة 278، 3117)جيبللي بوحمامة ، يؤكد
 :ما يمى  بالتحصيل من خبلل

أدا  مهمة بالفرد  و هو أن يقوم: Achievement of successالدافع إلنجاز النجاح -ا
 و يتحققلرغبته في الحصول عمى خبرة النجاح ا  و ذلك، و نشاط حماس بأو عمل ما 
زيادة صعوبة العمل أو  ألن أهدافًا معتدلة الصعوبة بوضعالفرد من قيام هذا النجاح 

 زيادة في قيمة باعث النجاح .ل تحتاجالمهمة 
الفرد مهمة معينة  يتجنبو هو أن :  Avoidance of failureالدافع لتجنب الفشل -ب

، فإن الفرد المدفوع لتجنب عند قيامه بهذو المهمهالذي يمكن أن يواجهه  الفشلخوفًا من 
يقوم لتحقيق هذو األهداف و أهدافًا سهمًة جدًا أو شديدة الصعوبةا لنفسه الفشل يضع 

ر سهولة بأدا  مهام تكون متساوية من حيث احتمال النجاح والفشل، فيختار المهام األكث
 إلىالفشل  لكى يرجع أسبابيختار المهام األكثر صعوبة  لتخفيف احتمال الفشل، أو

 ذاته . إلىصعوبة المهمة وليس 
، حيث انه فى عمم الذاتى و التعمم مدى الحياة تعتبر الدافعية بمثابة شرط أساسى لمتو 

 تتغيرمصادر خارجية و مع مراحل النمو  مناستثارة الدافعية فيها مراحل النمو االولى تكون 
الحوافز و  مع وجود تستمرمصادر داخمية ، فالدافعية الخارجية  إلىاستثارة الدافعية 

)محمد بنى  .، بينما تستمر الدافعية الداخمية مع الفرد مدى الحياةالمكافآت
 (.224،ص3123يونس،

إال أن كثيرا مان الدراسات  الطبلبفي تعمم  كبيرادورا  الداخمية و الخارجية دافعيةان لم
يحث إذ ال  عمميتى التعميم و التعممأثبتت أن الدوافع الداخمية أكثر أثرا وأشد قوة في اساتمرار 

 (.64، ص 3111)جمال القاسم ،.مم بدون دافع التع
 إجراءات البحث:

د تناول الباحث في هذا الجز  اإلجرا ات المتبعة في البحث والتي تمثمت في إعدا
أدوات البحث وتقنينها وكذلك التجربة الميدانية ولما كان هدف البحث الحالي هو دراسة أثر 
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التعزيز و أساليب التقويم المستخدمة داخل الفصل المقموب عمى التحصيل أنواع التفاعل بين 
 ، تمثمت إجرا ات البحث في ااتي:لدى طبلب تكنولوجيا التعميمو دافعية االنجاز المعرفى 

  -: إعداد أدوات البحث و ضبطها:أوال

إعداد اختبار تحصيمي لقياس  لىااستمزم إجرا  البحث الح -إعداد االختبار التحصيمى : -أ
فى الحاسبات االية  وقد تم إعداد  مقدمة الجوانب المعرفية المتضمنة بموضوعات مقرر 

 االختبار بالخطوات التالية:
قياس مدى تحصيل عينة من طبلب  إلىحيث يهدف االختبار  -تحديد هدف االختبار: .2

الفرقة األولى بقسم تكنولوجيا التعميم بكمية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ ومستوى 
تقدمهم في الجانب المعرفي المرتبط بموضوعات المقرر الدراسى  وذلك قبل استخدام 

ؤجل ( داخل الفصل المقموب وبعدو ، قبل استخدام أساليب أنواع التعزيز ) الفورى / الم
 ( داخل الفصل المقموب وبعدو المجمل/  مفصل) الالتكوينىالتقويم 

تحديد الفئة التي سيطبق عميها االختبار:طبلب الفرقة األولى بقسم تكنولوجيا التعميم  .3
 بكمية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ.

اقتصر الباحث عمى المستويات الثبلثة من تصنيف األهداف تحديد مستويات االختبار:  .4
التربوية وهى التذكر والفهم والتطبيق لكي يقيسها االختبار التحصيمى طبقًا لما تم تحديدو 

 في حدود البحث
قام الباحث بتحميل محتوى الموضوعات  تحديد األهداف التدريسية التي يقيسها االختبار: .5

حث لتحديد جوانب التعمم بها ثم أعاد التحميل مرة أخرى بالمقرر الدراسى  مجال الب
 91%بفاصل زمني أسبوعين ثم قام بحساب نسبة االتفاق بين التحميمين حيث بمغت 

 ثبات التحميل . إلىوهى نسبة تشير 
األهداف اإلجرائية التي يقيسها االختبار حيث اقتصرت عمى مستويات  الباحثثم حدد  -

 التذكر والفهم والتطبيق. 
 وضع جدول التمثيل النسبي ألهداف االختبار كالتالي: .6

 (1جذول )

 انُظجٍ ألهذاف االختجبر انتحصُهًىسٌ ان 

 انتطجُك انفهى انتذكز انذرص
يجًىع 

 األوساٌ انُظجُخ

 %6 - 1 2 انتؼزَف ثبنحبطت اِنٍ

 %11 2 2 1 يزاحم يؼبنجخ انجُبَبد
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 %4 - 1 1 أَىاع انحبطجبد

انًبدَخ وغُز انًبدَخ 

 نهحبطت اِنً
1 3 6 21% 

انُظبو انزلًً و ػًهُبد 

 انتخشٍَ
1 1 5 14% 

َظبو انتشغُم 

Windows 
2 3 7 24% 

يؼبنجخ انُصىص 

 Wordثبطتخذاو 
2 2 7 22% 

 51 27 13 11 يجًىع األطئهخ

انُظجخ انًئىَخ نألطئهخ 

 فٍ كم يظتىي
21% 26% 54% 111% 

الباحث أسئمة موضوعية وهو )االختيار من  استخدمتحديد نوع أسئمة االختبار: .7
متعدد( حيث يتسم هذا النوع من األسئمة بأنه يستبعد ذاتية المصحح عند تقدير 
الدرجات وذلك بوضع إجابة محددة تماما لكل سؤال ال يختمف عميها اثنان في مجال 
التخصص، لذا فاألسئمة الموضوعية تستخدم لضمان نزاهة وسبلمة تقدير 

 وسهولة التصحيح من خبلل استخدام مفاتيح التصحيح.الدرجات،
قام الباحث باالطبلع عمى الدراسات والبحوث  صياغة مفردات االختبار التحصيمى:  .8

التي تناولت بنا  وصياغة مفردات االختبار التحصيمى وذلك لتحديد الطريقة المثمى 
 -لصياغة مفردات االختبار وقد تك ون كل سؤال من جزأين رئيسيين :

مقدمة السؤال:تتضمن مقدمة السؤال العبارة التي تحمل في مضمونها تحديد المهام التي  -أ
 سيقوم بها الطالب عند البد  في اإلجابة وقد روعي ما يمي:

 تصميم الفقرات بحيث يقيس كل منها هدفًا تعميميًا محدداً  -
 تطرح كل فقرة مشكمة واحدة واضحة ال غموض فيها -
 فقرة عمى إجابة فقرة أخرىعدم اعتماد إجابة  -
 ة خمو االختبار من الجمل االعتراضي -
 عدم وجود تمميح في أصل الفقرة يدل عمى اإلجابة -
 تجنب العبارات الطويمة. -

حيث تكونت من إجابة واحدة صحيحة وثبلث إجابات خاطئة وهى  البدائل ) االختيارات(: -ب
غيرالواثقين بإجاباتهم عن اختيار ما تسمى بالمشوشات حيث تصرف انتباو الطبلب 
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ما يمي عند  الباحثاإلجابة الصحيحة وبذلك يصبح لكل عبارة أربعة بدائل وقد راعى 
 وضع البدائل:

 كتابة البدائل في الفقرة الواحدة في نمط لغوى واحد  -
 ( بدائل لتقميل التخمين5اختيار عدد أربعة ) -
 توزيع اإلجابات الصحيحة عشوائيًا بين البدائل -
 أن تكون البدائل متساوية في الطول قدر اإلمكان. -
 .اإلجابة الصحيحة إلىتجنب التمميحات المفظية التي تؤدى  -
تساعد تعميمات االختبار عمى رفع معامل صدق  وضع تعميمات االختبار التحصيمى: .9

وثباتها لذا فقد وضع الباحث تعميمات االختبار بصورة واضحة  االختبار وموضوعيته
جيدة دون الحاجة لمساعدة  بحيث تمكن الطالب من اإلجابة عمى االختبار بصورة

، لذلك المخصص المكان سجل اسمك فيلتعميمات ما يمي: وقد تضمنت اخارجية، 
أمام اإلجابة الصحيحة فقط  واحدة عبلمة ضعباإلجابة،  البد  قبل اقرأ كل فقرة بدقة

 الفقرات  من  فقرة في كل
االختبار التحصيمى مكونا  الباحثبنا  عمى تحديد نوع األسئمة وكيفية صياغتها، أعد 

مفردة من نوع االختيار من متعدد وقد وزعت األسئمة عمى المستويات الثبلثة )  61من 
 3- 2ار وفق التسمسل الرقمي )التطبيق( كما سبق وتم ترقيم أسئمة االختب -الفهم –التذكر 

 –ج  –ب  –( بينما تم ترقيم البدائل لكل سؤال وفق التسمسل الحرفي ) أ  61 -.....- 4-
 د ( وتم توزيع االختيارات الصحيحة عشوائيًا بين باقي االختيارات.

صدق المحكمين: من صدق االختبارمن خبلل ال صدق االختبار: وقد تأكد الباحث .:
االختبار في صورته األولية عمى مجموعة من المحكمين من  الباحثحيث عرضت 

لممحتوى ووفقا لما ذوى التخصص و الخبرة لمتأكد من مدى مبلئمة مفردات االختبار 
وقد اجمع المحكمون عمى صبلحية االختبار لمتطبيق وجا ت أرا  يهدف لقياسه ، 

 دق االختبار .ص إلىالمحكمين إيجابية مع إجرا  بعض التعديبلت بهدف الوصول 
بتطبيق االختبار عمى مجموعة  الباحث قام التجربة االستطبلعية لبلختبار: .21

طبلب الفرقة األولى بقسم تكنولوجيا من طالب ( 10استطبلعية مكونة من عدد )
كفر الشيخ بهدف الحصول عمى البيانات البلزمة  التعميم بكمية التربية النوعية جامعة 
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معامل التمييز سهولة والصعوبة لمفردات االختبار، معامل الثبات االختبار،  لحساب:
 زمن االختبار. ، لمفردات االختبار

يقصد بالثبات "اتساق أدا  األفراد عبر الزمن إذا ما طبق عميهم االختبار  ثبات االختبار: -أ
أكثر من مرة، أو هو استقرار أدا  األفراد عبر صورة متكافئة من االختبار، بحيث يعطى 

الختبار النتائج نفسها لممجموعة نفسها إذا ما طبق عميهم االختبار مرة أخرى في ا
بحساب معامل ثبات االختبار باستخدام طريقة التجزئة  الباحثوقد قام الظروف نفسها، 

 النصفية. 
( وجد أن  SPSS،v .19وبعد حساب معامل الثبات  باستخدام الحزمة اإلحصائية )

( وهى نتيجة مقبولة وتدل عمى ثبات 1.8572التحصيمى يساوى )معامل ثبات االختبار 
 االختبار

حساب معامل الصعوبة لمفردات االختبار: يقصد بمعامل الصعوبة " نسبة األفراد المذين  -ب
أجابوا إجابة صحيحة عمى المفردة"، ويعد معامل الصعوبة احد المعامبلت اإلحصائية الهامة 

 الموضوعية. في تحميل مفردات االختبارات 
)عدد اإلجابات الخاطئة + عدد ÷ معامل السهولة = عدد اإلجابات الصحيحة  -

 اإلجابات الصحيحة(.
 السهولة. معامل-2معامل الصعوبة =  -

( أو 1.2واتفق عمى استبعاد األسئمة التي يكون معامل الصعوبة لها أقل من )      
 (:.1أكبر من )

من مفردات االختبار حيث تراوح معامل الصعوبة وبنا  عميه لم يتم استبعاد أي مفردة 
بينما تراوح معامل السهولة ألسئمة االختبار ( ، 1.66) إلى( 1.33ختبار ما بين )ألسئمة اال
 (. 1.89) إلى( 1.56ما بين )

 حساب معامل التمييز لمفردات االختبار: -ج
ألدا  في اإلجابة ويقصد به قدرة المفردة عمى التمييز بين مرتفعي األدا  ومنخفضي ا

 الخطوات التالية لحساب معامل التمييز لكل مفردة. الباحثعمى االختبار ككل وقد اتبع 
 .تم ترتيب درجات الطبلب في االختبار االستطبلعي ترتيبًا تنازليًا 
 ( من درجات الطبلب التي تقع في أعمى الترتيب61تم عزل نسبة )% 
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 ( من درجات الطبلب 61تم عزل نسبة )%التي تقع في أدنى الترتيب 
  حساب عدد اإلجابات الصحيحة في كل مفردة  وذلك في المستوى العموي ) أعمي من

 % (.61% ( والمستوى السفمى) أقل من 61
 :حساب معامل التمييز لكل مفردة من مفردات االختبار باستخدام المعادلة التالية 

 ص د ( / ن  حيث –معامل التمييز = )ص ع 
 الطبلب المذين أجابوا عمى السؤال إجابة صحيحة في الفئة العميا ص ع = عدد

 ص د = عدد الطبلب المذين أجابوا عمى السؤال إجابة صحيحة في الفئة الدنيا
 ن = عدد أفراد إحدى المجموعتين) العميا أو الدنيا(

بة حيث كانت جميعًا أكبر من وقد تبين أن جميع المفردات بها قوة تمييز مناس
1.33. 

بعد تطبيق االختبار عمى أفراد عينة التجربة االستطبلعية تم حساب  حساب زمن االختبار: -د
الزمن المناسب لبلختبار عن طريق حساب المتوسط بين الزمن الذي  استغرقه أول طالب 
في اإلجابة عمى االختبار و الزمن الذي استغرقه نخر طالب لئلجابة عمى االختبار وقد 

 دقيقة   44 استغرق أول طالب
دقيقة لئلجابة عمى االختبار وبذلك تم حساب متوسط الزمن  52واستغرق نخر طالب 

 المبلئم لبلختبار. 
 3÷ زمن االختبار = ) زمن إجابة الطالب األول + زمن إجابة الطالب األخير ( 

 دقيقة 48وبتطبيق هذو المعادلة يتضح أن الزمن المناسب لبلختبار = 
( درجة حيث أن مفردات 46الدرجة النهائية لبلختبار ب ) الباحثر: حدد درجة االختبا -ها 

 درجة  ( (0.7مفردة فيصبح بذلك لكل مفردة 61االختبار 
 وبذلك أصبح االختبار في صورته النهائية جاهزًا لمتطبيق. 

قام الباحث بعمل تجربة استطبلعية ألحد الدروس  التجربة االستطبلعية ألحد الدروس: -4
 -)المكونات المادية وغير المادية لمحاسب االى( وذلك لمتحقق من:

 مدى مناسبة الزمن المستغرق في التدريس . -
 مدى استخدام النشاطات التدريسية والوسائل المناسبة أثنا  التطبيق. -

  -وقد كشفت التجربة االستطبلعية عن األتي:
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 مناسبة الزمن المستغرق في التدريس  -
 كانت النشاطات التدريسية والوسائل  المستخدمة مناسبة لمدرس. -    

 التجربة الميدانية:   4/4
بتصميم   الباحث قام البحثالختبار فروض  : التجريبي لمدراسةتصميم ال  4/4/2

            أربعة مجموعة تجريبية كالتالى 
 ( َىضح انتصًُى انتجزَجٍ نهجحث4) شكم رلى
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  عل  النحو التالي: البحثإجراءات تطبيق   3/3/0

عمى عينة تم اختيارها بطريقة عشوائية  البحثاقتصر تطبيق    اختيار عينة الدراسة: .2
من طبلب الفرقة األولى بقسم تكنولوجيا التعميم بكمية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ 

طالب   75من  البحثتكونت عينة ، و بحيث تكون ممثمة لممجتمع األصمي بقدر اإلمكان 
لنوعية جامعة كفر الشيخ من طبلب الفرقة األولى بقسم تكنولوجيا التعميم بكمية التربية ا

 أربع مجموعات تجريبية  إلى، و قسمت العينة 
 عمل تجربة استطبلعية ألحد دروس المحتوى  . .3
إعداد االختبار التحصيمى، وعرضه عمى مجموعة من المحكمين لضبطه والتأكد من  .4

 صدقه وثباته ثم إجرا  التعديبلت لموصول لصورته النهائية.
 طالب  . 27عمى عينه استطبلعية عددها  تطبيق االختبار التحصيمى .5
 (3125امانى عبدالمقصود)تطبيق مقياس الدافعية لبلنجاز اعداد  .6
 وضع الخطة الزمنية وتوزيع دروس المحتوى.  .7
 

  

 انتصًُى انتجزَجٍ

 أَىاع انتؼشَش ) انفىري / انًؤجم ( داخم انفصم انًمهىة

 انتؼشَش انًؤجم انتؼشَش انفىري

اطبنُت انتمىَى 

 انتكىًَُ

انتمىَى 

 انتكىًَُ انًفصم

(1يجًىػخ )  

انتؼشَش انفىري يغ انتمىَى  

ثبطتزاتُجُخ  انتكىًَُ انًفصم  

 انفصم انًمهىة

 (2يجًىػخ )

انتؼشَش انًؤجم يغ انتمىَى 

 انتكىًَُ انًفصم 

انفصم ثبطتزاتُجُخ 

 انًمهىة

انتمىَى انتكىًَُ 

 انًجًم

(3يجًىػخ )  

انتؼشَش انفىري يغ انتمىَى 

ثبطتزاتُجُخ  انتكىًَُ انًجًم 

 انفصم انًمهىة

 (4يجًىػخ )

انتؼشَش انًؤجم يغ انتمىَى 

 انتكىًَُ انًجًم 

انفصم ثبطتزاتُجُخ 

 انًمهىة
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 (  5جذول رلى )

 انخطخ انشيُُخ نتىسَغ دروص انىحذح

 نًحبضزاداػذد  انذرص انًظهظم

 1 انتؼزَف ثبنحبطت اِنٍ انذرص األول

 1 يزاحم يؼبنجخ انجُبَبد انذرص انثبٍَ

 1 أَىاع انحبطجبد انذرص انثبنث

 2 انًكىَبد انًبدَخ وغُز انًبدَخ نهحبطت اِنً انذرص انزاثغ

 1 انُظبو انزلًً و ػًهُبد انتخشٍَ انذرص انخبيض

 Windows 2َظبو انتشغُم  انذرص انظبدص

 Word 2يؼبنجخ انُصىص ثبطتخذاو  انذرص انظبثغ

 إجراء التطبيق القبلي ألدوات البحث التالية: .7
 التطبيق القبلي لالختبار التحصيل  : - أ

مع استخدام التعزيز الفورى و  البحثتم تطبيق االختبار التحصيمى قبميًا عمى عينة  -
حسب التصميم التجريبى لمبحث وذلك لمتأكد  التكوينى المفصل / المجملالمؤجل و التقويم 

 .البحثمن تكافؤ مجموعات 
 التطبيق القبلي لمقياس الدافعية لالنجاز : -  

مع استخدام التعزيز  البحثتم تطبيق مقياس الدافعيةً لبلنجاز عمى عينة  -
الفورى و المؤجل و التقويم التكوينى المفصل / المجمل حسب التصميم التجريبى لمبحث 

  .البحثوذلك لمتأكد من تكافؤ مجموعات 
 ، بالتدريس لممجموعات التجريبية باستراتيجية الفصل المقموب الباحث قام: التدريس .9

  قام الباحث بما يمى:
  ألفراد كل مجموعة : حيث قام الباحث بعقد جمسة تمهيدية عقد جمسة تمهيدية

معمل الحاسب االى بقسم تكنولوجيا التعميم بكمية التربية ب( طالب 27تجريبية )
و ذلك لمترحيب بهم و شرح التعمم باستراتيجية الفصل  امعة كفرالشيخالنوعية ج
 .  Easyclassمن خبلل منصة المقموب 

  التدريب عمى التعامل مع استراتيجية الفصل المقموب باستخدام منصةEasyclass :
( طالب داخل معمل الحاسب االى بقسم 16حيث تم تجميع أفراد كل مجموعة تجريبية )

التربية النوعية جامعة كفرالشيخ و ذلك لتدريبهم عمى التعامل مع تكنولوجيا التعميم بكمية 
 و التسجيل عميها كطالب . Easyclassمنصة 

 



 ................................................... لفصل المقلوبأثر التفاعل بين أنواع التعزيز و أساليب التقويم با

- 2938 - 

  تم رفع المحاضرات باستخدام منصةEasyclass  ( 6واستغرقت مدة التجربة 
   أسابيع بواقع محاضرتين اسبوعيا( .

 
 
 
 
 
 

 : البحثالتطبيق البعدى ألدوات  .:
 
 
 
بعديًا عمى مجموعات ومقياس الدافعية لبلنجاز تم تطبيق االختبار التحصيمي  -
 ثم تم تصحيحها. البحثفي التطبيق القبمي ألدوات  الباحثبنفس الطريقة التي اتبعها  البحث

 المعالجات واألساليب اإلحصائية:10.
 إلجرا  المعالجات " SPSS " استخدم الباحث برنامج البحث فروض الختبار
 المجموعات، تكافؤ عن لمكشف االتجاو أحادي التباين أسموب تم استخدام حيث اإلحصائية،

 القبمي، كما تم استخدام االختبار درجات في المجموعات بين داللة الفروق بحساب وذلك
 درجات االختبار في المجموعات بين الفروق داللة عن لمكشف االتجاو ثنائي التباين أسموب
 .البعدي
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 :البحث نتائج
 :التجريبية المجموعات تكافؤ :أوالا 

 بهدف وذلك األربعة، التجريبية لممجموعات القبمي االختبار التحصيمى نتائج تحميل تم
 فيما المجموعات بين الفروق بحساب وذلك التجربة، قبل المجموعات تكافؤ عمى مدى التعرف
 أحادي التباين تحميل ذلك أسموب في استخدم وقد ، القبمية بدرجات االختبار التحصيمى يتعمق

 االتجاو .
والجدول التالي يوضح نتائج أسموب تحميل التباين أحادي االتجاو لممجموعات  

 التجريبة األربع لدرجات االختبار التحصيمى القبمية.
 (6جذول ) 

 دالنخ انفزوق ثٍُ انًجًىػبد فٍ درجبد انتحصُم انمجهٍ
 

 االداح
 Sum of 

Squares df 

Mean 
Square ف Sig. 

 الداللة

االختجبر 

 انتحصُهً

Between 

Groups 

23.172 3 7.724 1.967 .128  
 Within 

Groups 

 غير دالة   3.926 60 235.563
 Total 258.734 63     

( أنه ال توجد فروق بين المجموعات التجريبية األربع في درجات 6يتضح من جدول )
وهي غير دالة عند مستوى  1.967التحصيل ، حيث بمغت قيمة )ف(في االختبار التحصيمي 

1.16 
تكافؤ المجموعات التجريبية  إلىومما سبق فإن نتائج تجانس المجموعات تشير 

االختبلف في  إلىق تظهر بعد التجربة ترجع  األربع قبل البد  في إجرا  التجربة، وأن أي فرو
 المتغيرات المستقمة لمبحث .
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 ثانياا: تحلي  النتائج وتفسيرها:

أثر التفاعل بين أنواع التعزيز )الفورى / المؤجل ( و أساليب قياس  إلىهدف البحث 
المعرفى المفصل / المجمل ( المستخدمة بالفصل المقموب عمى التحصيل ) التكوينى  التقويم

وفيما يمي عرض لمنتائج المرتبطة و دافعية االنجاز لدى طبلب تكنولوجيا التعميم ، 
 بالتحصيل:

 المرتبطة بالتحصي : البحث تساؤالت عل  اإلجابة-1

 تحميل أسموب الباحث استخدم بالتحصيل المرتبطة البحثية الفروض صحة والختبار
أنواع التعزيز  المتغير المستقل األول وهو مستويات بين الفروق ثنائي االتجاو لحساب التباين

) التقويم التكوينىوهو أساليب  المستقل الثاني المتغير ومستويات )الفورى / المؤجل (
 بين التفاعل تأثير إلى باإلضافة التحصيل، عمى تأثيرهما بداللة ، وذلكالمفصل / المجمل (

 عمى تأثيرهما بداللة الثاني المستقل المتغير األول ومستويات المستقل المتغير مستويات
 التحصيل ، ويوضح الجدول التالي نتائج تحميل التباين الثنائي فيما يتعمق بالتحصيل.

 ( 7جذول )

تحهُم انتجبٍَ انثُبئٍ أَىاع انتؼشَش )انفىري / انًؤجم ( و أطبنُت انتمىَى )انتكىًَُ انًفصم 

 م انًمهىة وانتفبػم ثُُهًب فًُب َتؼهك ثبنتحصُم/ انتكىًَُ انًجًم ( انًظتخذيخ ثبنفص

Source 

Type III 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square ف Sig. انذالنخ 

 دانخ 000. 57.418 663.063 1 663.063 انتمىَى

 غُز دانخ 381. 779. 9.000 1 9.000 انتؼشَش

 غُز دانخ 146. 2.165 25.000 1 25.000 انتمىَى * انتؼشَش

Error 692.875 60 11.548    

Total 39904.000 64     

Corrected 

Total 

1389.938 63 
   

 

a. R Squared = .502 (Adjusted R Squared = .477) 
 

 

التساؤل األول ما أثر استخدام  التعزيز )الفورى / المؤجل ( داخل الفصل المقموب 
 عمى التحصيل المعرفى لدى طبلب تكنولوجيا التعميم

 ولبلجابة عن التساؤل السابق تم اختبار صحة الفرض التالي :
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( بين متوسطي  1.16ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى)  الفرض األو  :
انواع التعزيز ) الفورى / درجات االختبار التحصيمى في المجموعتين المتين درستا باستخدام 

 ( عند استخدام استراتيجية الفصل المقموبالمؤجل
انواع التعزيز الجدول السابق يتضح عدم وجود فرق دال إحصائيًا بين  إلىوبالنظر 

قيمة ف بمغت  أن يتضح حيث  )الفورى / المؤجل ( عند استخدام استراتيجية الفصل المقموب
عدم وجود فرق دال  إلى، وذلك يشير   0.05وهي قيمة غير دالة عند مستوى  :1.88

انواع التعزيز اختبلف  إلىالبعدي يرجع  التحصيللطبلب في إحصائيًا بين متوسطي درجات ا
 أساليببصرف النظر عن لفورى / المؤجل ( عند استخدام استراتيجية الفصل المقموب  ا)

 بناً  عمى ما سبق تم قبول الفرض األول ليصبح كالتالي : التقويم
( بين متوسطي درجات االختبار  1.16ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى) 

التحصيمى في المجموعتين المتين درستا باستخدام انواع التعزيز ) الفورى / المؤجل ( عند 
 استخدام استراتيجية الفصل المقموب

ل ( داخل التساؤل الثانى : ما أثر استخدام أسموب التقويم التكوينى ) المفصل / المجم
 الفصل المقموب عمى التحصيل المعرفى لدى طبلب تكنولوجيا التعميم

 ولبلجابة عن التساؤل السابق تم اختبار صحة الفرض التالي :
( بين متوسطي درجات االختبار  1.16ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى) 

التكوينى )مفصل/ مجمل ( التحصيمى في  المجموعتين المتين درستا باستخدام أسموب التقويم 
 عند استخدام استراتيجية الفصل المقموب  .

الجدول السابق يتضح وجود فرق دال إحصائيًا بين أسموب التقويم  إلىوبالنظر 
التكوينى )مفصل/ مجمل( عند استخدام استراتيجية الفصل المقموب  حيث يتضح أن قيمة ف 

وجود فرق دال  إلىوذلك يشير  ،  1.16وهي قيمة دالة عند مستوى  68.529بمغت 
أسموب التقويم اختبلف  إلىإحصائيًا بين متوسطي درجات الطبلب في التحصيل البعدي يرجع 

عند استخدام استراتيجية الفصل المقموب  بصرف النظر عن انواع التكوينى )مفصل/ مجمل ( 
 التعزيز

 27.750بمغ  التقويم المفصل  ولتحديد اتجاو الفرق وجد أن متوسط درجات طبلب
 32.424متوسط درجات طبلب التقويم المجمل  بمغ ، بينما بمغ متوسط 

 (8جذول )
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يتىططبد اطهىة انتمىَى )انتكىًَُ انًفصم / انتكىًَُ انًجًم ( انًظتخذيخ ثبنفصم انًمهىة فًُب  

 َتؼهك ثبنتحصُم

 Mean Std. Error انتمىَى

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 28.952 26.548 601. 27.750 يفصم

 22.514 20.111 601. 21.313 يجًم

( بين  1.16ماسبق وجد الباحث فرق دال إحصائيًا عند مستوى)  إلىوبالنظر 
متوسطي درجات االختبار التحصيمى في  المجموعتين المتين درستا باستخدام أسموب التقويم 

 )مفصل/ مجمل ( عند استخدام استراتيجية الفصل المقموب بصرف انواع التعزيز التكوينى
 بناً  عمى ما سبق تم رفض الفرض الثاني ليصبح كالتالي :

( بين متوسطي درجات االختبار  1.16يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى) 
التكوينى )مفصل/ مجمل ( التحصيمى في  المجموعتين المتين درستا باستخدام أسموب التقويم 

 عند استخدام استراتيجية الفصل المقموب  .لصالح مجموعة التقويم التكوينى المفصل 
التساؤل الثالث: ما أثر التفاعل بين أنواع التعزيز)الفورى / المؤجل( وأسموب التقويم 
 التكوينى )المفصل / المجمل( المستخدمة داخل الفصل المقموب و أثرها عمى التحصيل

 المعرفى لدى طبلب تكنولوجيا التعميم
 ولبلجابة عن التساؤل السابق تم اختبار صحة الفرض التالي :

( بين متوسطات درجات  1.16توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) 
 االختبار التحصيمى في المجموعات التي درست باستخدام التفاعل بين انواع التعزيز ) الفورى
/ المؤجل ( و أسموب التقويم التكوينى )مفصل/ مجمل ( عند استخدام استراتيجية الفصل 

 لصالح التعزيز الفورى مع التقويم التكوينى المفصلالمقموب 
بين متوسطات الجدول السابق يتضح عدم وجود فرق دال إحصائيًا  إلىوبالنظر 

في المجموعات التي درست باستخدام التفاعل بين انواع التعزيز )  درجات االختبار التحصيمى
الفورى / المؤجل ( و أسموب التقويم التكوينى )مفصل/ مجمل ( عند استخدام استراتيجية 

وهي قيمة غير دالة عند مستوى  3.276قيمة ف بمغت  أن يتضح حيث  الفصل المقموب (
 حصائيًا بين متوسطي درجات الطبلب فيعدم وجود فرق دال إ إلى، وذلك يشير   0.05

التفاعل بين انواع التعزيز ) الفورى / المؤجل ( و أسموب التقويم  إلىالتحصيل البعدي يرجع 
 التكوينى )مفصل/ مجمل (



 ................................................... لفصل المقلوبأثر التفاعل بين أنواع التعزيز و أساليب التقويم با

- 2943 - 

 بناً  عمى ما سبق تم رفض الفرض الثالث ليصبح كالتالي :
( بين متوسطات درجات  1.16ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) 

االختبار التحصيمى في المجموعات التي درست باستخدام التفاعل بين انواع التعزيز ) الفورى 
/ المؤجل ( و أسموب التقويم التكوينى )مفصل/ مجمل ( عند استخدام استراتيجية الفصل 

 المقموب
 بدافعية االنجاز : المرتبطة البحث التتساؤ عن اإلجابة-0

والختبار صحة الفروض البحثية المرتبطة بدافعية االنجاز استخدم الباحث أسموب 
تحميل التباين ثنائي االتجاو لحساب الفروق بين مستويات المتغير المستقل األول وهو أنواع 

و أساليب التقويم التكوينى التعزيز )الفورى / المؤجل ( ومستويات المتغير المستقل الثاني وه
تأثير التفاعل  إلى، باإلضافة دافعية االنجازالمفصل / المجمل (، وذلك بداللة تأثيرهما عمى ) 

بين مستويات المتغير المستقل األول ومستويات المتغير المستقل الثاني بداللة تأثيرهما عمى 
دافعية ، ويوضح الجدول التالي نتائج تحميل التباين الثنائي فيما يتعمق  دافعية االنجاز

 .االنجاز
 (9جذول )

             تحهُم انتجبٍَ انثُبئٍ أَىاع انتؼشَش )انفىري / انًؤجم ( و أطبنُت انتمىَى انتكىًَُ

 ُخ االَجبسدافؼانًفصم / انًجًم ( انًظتخذيخ ثبنفصم انًمهىة وانتفبػم ثُُهًب فًُب َتؼهك  )

 Sig. ف 

Mean 

Square df 

Type III 

Sum of 

Squares Source 

 دانخ

 غُز دانخ

 دانخ

.026 

.480 

.026 

5.179 

.506 

5.179 

64.000 

6.250 

64.000 

12.358 

1 

1 

1 

60 

64 

63 

64.000 

6.250 

64.000 

741.500 

194916.00

0 

875.750 

 انتمىَى

 انتؼشَش

 انتمىَى * انتؼشَش

Error 

Total 

Corrected 

Total 

a. R Squared = .153 (Adjusted R Squared = .111) 

التساؤل الرابع ما أثر استخدام  التعزيز )الفورى / المؤجل ( داخل الفصل المقموب 
 عمى دافعية االنجاز لدى طبلب تكنولوجيا التعميم
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 ولبلجابة عن التساؤل السابق تم اختبار صحة الفرض التالي :
( بين متوسطي درجات مقياس دافعية  1.16ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى) 

االنجاز في المجموعتين المتين درستا باستخدام انواع التعزيز ) الفورى / المؤجل ( عند 
 استخدام استراتيجية الفصل المقموب

لتعزيز ) انواع االجدول السابق يتضح عدم وجود فرق دال إحصائيًا بين  إلىوبالنظر 
قيمة ف بمغت  أن يتضح حيث  الفورى / المؤجل ( عند استخدام استراتيجية الفصل المقموب

عدم وجود فرق دال  إلى، وذلك يشير   0.05وهي قيمة غير دالة عند مستوى  1.617
انواع اختبلف  إلىيرجع  مقياس دافعية االنجازإحصائيًا بين متوسطي درجات الطبلب في 

بصرف النظر عن ى / المؤجل ( عند استخدام استراتيجية الفصل المقموب  التعزيز ) الفور 
 أساليب التقويم

 بناً  عمى ما سبق تم قبول الفرض الرابع ليصبح كالتالي :
( بين متوسطي درجات مقياس دافعية  1.16ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى) 

االنجاز في المجموعتين المتين درستا باستخدام انواع التعزيز ) الفورى / المؤجل ( عند 
 استخدام استراتيجية الفصل المقموب

جمل ( ما أثر استخدام أسموب التقويم التكوينى ) المفصل / الم التساؤل الخامس:
 داخل الفصل المقموب عمى دافعية االنجاز لدى طبلب تكنولوجيا التعميم
 ولبلجابة عن التساؤل السابق تم اختبار صحة الفرض التالي :

( بين متوسطي درجات مقياس دافعية  1.16ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى) 
يم التكوينى )مفصل/ مجمل ( االنجاز في  المجموعتين المتين درستا باستخدام أسموب التقو 

 عند استخدام استراتيجية الفصل المقموب  .
الجدول السابق يتضح وجود فرق دال إحصائيًا بين أسموب التقويم  إلىوبالنظر 

التكوينى )مفصل/ مجمل( عند استخدام استراتيجية الفصل المقموب  حيث يتضح أن قيمة ف 
وجود فرق دال إحصائيًا  إلى، وذلك يشير   1.16وهي قيمة دالة عند مستوى  :6.28بمغت 

اختبلف أسموب التقويم  إلىالبعدي يرجع  مقياس الدافعيةبين متوسطي درجات الطبلب في 
التكوينى )مفصل/ مجمل ( عند استخدام استراتيجية الفصل المقموب  بصرف النظر عن انواع 

 التعزيز
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، 56.063وجد أن متوسط درجات طبلب التقويم المفصل  بمغ  ولتحديد اتجاو الفرق
 54.063بينما بمغ متوسط متوسط درجات طبلب التقويم المجمل  بمغ 

 (11جذول )

انًفصم / انًجًم ( انًظتخذيخ ثبنفصم انًمهىة فًُب )يتىططبد اطهىة انتمىَى انتكىًَُ 

 َتؼهك ثذافؼُخ االَجبس

 Mean انتمىَى
Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 57.306 54.819 621. 56.063 يفصم

 55.306 52.819 621. 54.063 يجًم

( بين  1.16ماسبق وجد الباحث فرق دال إحصائيًا عند مستوى)  إلىوبالنظر 
في  المجموعتين المتين درستا باستخدام أسموب  متوسطي درجات مقياس الدافعية لبلنجاز

التقويم التكوينى )مفصل/ مجمل ( عند استخدام استراتيجية الفصل المقموب بصرف انواع 
 التعزيز

 ليصبح كالتالي : الخامسبناً  عمى ما سبق تم رفض الفرض 
( بين متوسطي درجات مقياس دافعية  1.16يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى) 

نجاز في  المجموعتين المتين درستا باستخدام أسموب التقويم التكوينى )مفصل/ مجمل ( اال 
 عند استخدام استراتيجية الفصل المقموب  لصالح مجموعة التقويم التكوينى المفصل 

التساؤل السادس: ما أثر التفاعل بين أنواع التعزيز)الفورى / المؤجل( وأسموب 
)المفصل / المجمل( المستخدمة داخل الفصل المقموب و أثرها عمى دافعية  التقويم التكوينى

 االنجاز لدى طبلب تكنولوجيا التعميم
 ولبلجابة عن التساؤل السابق تم اختبار صحة الفرض التالي :

 ( بين متوسطات درجات درجات 1.16توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) 
مقياس دافعية االنجاز في المجموعات التي درست باستخدام التفاعل بين انواع التعزيز ) 
الفورى / المؤجل (  أسموب التقويم التكوينى )مفصل/ مجمل ( عند استخدام استراتيجية 

 الفصل المقموب لصالح التعزيز الفورى مع التقويم التكوينى المفصل
ود فرق دال إحصائيًا بين متوسطات درجات الجدول السابق يتضح وج إلىوبالنظر 

مقياس الدافعية لبلنجاز في المجموعات التي درست باستخدام التفاعل بين انواع التعزيز ) 
الفورى / المؤجل ( و أسموب التقويم التكوينى )مفصل/ مجمل ( عند استخدام استراتيجية 
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دالة عند مستوى  وهي قيمة :6.28الفصل المقموب (  حيث يتضح أن قيمة ف بمغت 
وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات الطبلب في مقياس  إلى، وذلك يشير   1.16

التفاعل بين انواع التعزيز ) الفورى / المؤجل ( و أسموب التقويم  إلىالدافعية لبلنجاز يرجع 
 التكوينى )مفصل/ مجمل (

الفورى مع التقويم ولتحديد اتجاو الفرق وجد أن متوسط درجات طبلب التعزيز 
التعزيز الفورى مع بمغ متوسط متوسط درجات طبلب و  ،66.486التكوينى  المفصل  بمغ 

،بمغ متوسط درجات طبلب التعزيز المؤجل مع 66.486التقويم التكوينى  المجمل  بمغ 
، و بمغ متوسط متوسط درجات طبلب التعزيز 67.861التقويم التكوينى  المفصل  بمغ 

 63.86لتقويم التكوينى  المجمل  بمغ المؤجل مع ا
 (11جذول )

 يتىططبد انتفبػم ثٍُ اَىاع انتؼشَش )انفىري / انًؤجم ( و اطهىة انتمىَى انتكىًَُ 

 انًفصم / انًجًم ( انًظتخذيخ ثبنفصم انًمهىة فًُب َتؼهك ثذافؼُخ االَجبس)

 Mean انتمىَى انتؼشَش
Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 57.133 53.617 879. 55.375 يفصم فىرٌ

 57.133 53.617 879. 55.375 يجًم

 58.508 54.992 879.  56.750 يفصم يؤجم

 54.508 50.992 879. 52.750 يجًم

 نصبنح يجًىػخ انًفصم انًؤجم ألٌ يتىططهب أػهً
(  1.16فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) ماسبق وجد الباحث  إلىوبالنظر 

بين متوسطات درجات درجات مقياس دافعية االنجاز في المجموعات التي درست باستخدام 
التفاعل بين انواع التعزيز) الفورى / المؤجل (  أسموب التقويم التكوينى )مفصل/ مجمل ( 

 جل مع التقويم التكوينى المفصلعند استخدام استراتيجية الفصل المقموب لصالح التعزيز المؤ 
 بناً  عمى ما سبق تم رفض الفرض السادس ليصبح كالتالي :

( بين متوسطات درجات  1.16يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) 
درجات مقياس دافعية االنجاز في المجموعات التي درست باستخدام التفاعل بين انواع 

وب التقويم التكوينى )مفصل/ مجمل ( عند استخدام التعزيز ) الفورى / المؤجل (  أسم
 استراتيجية الفصل المقموب لصالح التعزيز المؤجل مع التقويم التكوينى المفصل

 : مناقشة و تفسير النتائج
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يمكننا من العرض السابق لنتائج التحميل االحصائى الختبار صحة فروض البحث 
 تفسير النتائج كااتي:
 المتعلقة بالتحصي  الدراسي. أوالا: تفسير النتائج

( بين متوسطي درجات االختبار  1.16ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى)  
التحصيمى في المجموعتين المتين درستا باستخدام انواع التعزيز ) الفورى / المؤجل ( عند 

 عمى النحو التالى: ، ويمكن تفسير ذلكاستخدام استراتيجية الفصل المقموب
التكوينى التقويم اسموب ف نوع التعزيز )فورى /مؤجل(  لم يكن له أثر مع أن اختبل
الفصل عند استخدام استراتيجية الفصل المقموب حيث أن استراتيجية  )مفصل/ مجمل(

يقوموا باألنشطة المختمفة داخل المحاضرة و مع  المقموب وفرت وقت كافى لمطبلب كى
 .استمرار عممية التقويم لم يكن هناك تأثير ألسموب التعزيز

التكوينى )مفصل توقيت تقديم التعزيز )فورى / مؤجل ( مع استمرارية التقويم كما أن 
قويم لم تظهر فروق بسبب استراتيجية الفصل المقموب التى اتاحت لكل طالب مع الت / مجمل(

المستمر مراجعة عديدة لمحتوى الدروس فى الوقت و المكان المناسبين لممتعمم مما اتاح لكل 
متعمم ان يتعمم حسب سرعته الخاصة و بالتالى لم تظهر فروق فى التحصيل بين 

 .المجموعتين
أيضا من العرض السابق لنتائج التحميل االحصائى الختبار صحة فروض البحث تبين 

 :أنه
( بين متوسطي درجات االختبار  1.16يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى)  

التحصيمى في  المجموعتين المتين درستا باستخدام أسموب التقويم التكوينى )مفصل/ مجمل ( 
، ويمكن لصالح مجموعة التقويم التكوينى المفصل عند استخدام استراتيجية الفصل المقموب

 :عمى النحو التالى تفسير ذلك
حدوث حدوث فروق فى التحصيل حيث أن  إلىأدى التكوينى المفصل أن التقويم 

متابعة تقدمه في التقويم بصورة مستمرة فى كل حصة دراسية ساعد الطبلب عمى زيادة 
مع استمرارية مراجعة المحتوى من خبلل  و تعديل المسار لموصول لتحصيل أفضل المحتوى

أما التقويم ، طالب متعة فى التعمم و زيادة فى التحصيلاستراتيجية الفصل المقموب وفرت لم
مما  غير قادر عمى تحديد نقاط الضعف لديهجعل الطالب  التكوينى المجمل بعد كل حصتين

 انخفاض التحصيل  إلىأدى 
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ال من العرض السابق لنتائج التحميل االحصائى الختبار صحة فروض البحث تبين أنه 
( بين متوسطات درجات االختبار  1.16ة عند مستوى) توجد فروق ذات داللة إحصائي

التحصيمى في المجموعات التي درست باستخدام التفاعل بين انواع التعزيز ) الفورى / 
المؤجل ( و أسموب التقويم التكوينى )مفصل/ مجمل( عند استخدام استراتيجية الفصل 

 عمى النحو التالى : ، ويمكن تفسير ذلكالمقموب
التقويم لم يؤثر عمى التحصيل الن أسموب واسموب التفاعل بين انواع التعزيز أن 

الفصل المقموب اتاح لكل طالب أن يتعمم حسب سرعته الخاصة و قيام الطالب بعمميات 
 .المراجعة المستمرة قممت من معدالت االخطا  و بالتالى لم يظهر فروق فى التحصيل

ويمكن تفسير النتائج الخاصة بالتحصيل المعرفي التي تم الحصول عميها في ضو  
 الفصلالنظرية المعرفية لمتعمم بالوسائط المتعددة، التي تتماشى مع توظيف استراتيجية 

المقموب وما يمكن أن تقدمه من وسائط الفيديو التي تساعد عمى بنا  عقمي متماسك وتحفز 
فة المقدمة إليه من خبلل المعمومات التي تقدمها هذو الوسائط، ولكن المتعمم عمى بنا  المعر 

بشرط تنظيم هذو المعمومات ودمجها مع المعارف السابقة لممتعمم، وبالتالي إشراف المعمم 
 وتوجيهه لعممية التعمم يصبح متطمًبا أساسًيا لكي تتعمم عممية التعمم بنجاح. 

المعرفي التي تؤكد عمى أهمية التفاعل كما يمكن تفسيرها في ضو  نظرية العب  
 الفصلبين مهمات التعمم والذاكرة العاممة المحدودة لدى المتعممين وأنه في التعمم من خبلل 

المقموب يكون التصميم التعميمي سمس وموجه من جانب المعمم مما يخفف عناصر العب  
يستطيع أن يستفسر ويسأل  الخارجي التي يتعرض لها المتعمم أثنا  التعمم وبالتالي، فإنه

بحرية ويجيب عميه المعمم ويوجه نشاطه نحو التعمم الصحيح، مما ينعكس عمى العب  
 الداخمي لديه ويخفف عنه اإلجهاد والتوتر والتعب. 

وفيما يتعمق بالنظرية البنائية، فالتعمم هنا يحدث نتيجة تعرض الطبلب لموقف 
ًدا كبيًرا إلدراك المفاهيم الجديدة وبنا  المعارف التي تعميمي جديد عميهم، وبالتالي يبذلون جه

ُتعرض أمامهم من خبلل لقطات الفيديو مما ساعد الطبلب في بنا  التعمم الصحيح وتوفير 
الوقت والجهد لمحصول عمى المعرفة مما انعكس عمى زيادة التحصيل المعرفي لديهم في كل 

 المجموعات التجريبية.



 ................................................... لفصل المقلوبأثر التفاعل بين أنواع التعزيز و أساليب التقويم با

- 2949 - 

( التى :312و)رشا عمى ،( 3126دراسة )مبلك حامد، و تتفق هذو النتائج مع
زيادة  لممتعممين مع استخدام التعزيز االيجابى وتحسن مستوى التحصيل الدراسى  أكدت عمى

 ن نحو استخدام التعزيز االيجابى، كما تتفق نتائج الدراسة مع دراسة اتجاو المعممي
(Wynne,2003)(،3115  (john, ،،عبداهلل  ( 3127)الكندري،، (3127)لويزة حمزة(

 عمىالتقويم التكوينى  دور و التى أشارت إلى  (3129(، )حمد القحطانى،:312مسممى،
التعمم العميق بداًل من التعمم  هم عمىعيمنخفضي التحصيل وتشج بلب تحسين مستوى الط

 السطحي
 دراسة و  (3126دراسة ) نوال البموشية،  كما تتفق هذو النتائج مع  

(Little,2015)(،  هارون الطيب 3126(، حنان الزين، )3126)هدى الحوسنية،  ودراسة
و دراسة  (Brown,2015)دراسة و  ,Schuankl ),3126( ،)3126ومحمد سرحان ) 

(Sergis,Sampson&Pelliccion,2018) ، ( و دراسة 3129و دراسة )مفمح نل جدع
(Lo et al.,2018)ة الفصل المقموب في تنمية تحصيلالتي أثبتت فاعمية استراتيجي 

 ثانياا: تفسير النتائج المتعلقة بدافعية اإلنجاز.

من العرض السابق لنتائج التحميل االحصائى الختبار صحة فروض البحث تبين أنه 
( بين متوسطي درجات مقياس دافعية االنجاز  1.16مستوى)يوجد فرق دال إحصائيًا عند ال 

في المجموعتين المتين درستا باستخدام انواع التعزيز ) الفورى / المؤجل ( عند استخدام 
 عمى النحو التالى : ، ويمكن تفسير ذلكاستراتيجية الفصل المقموب

ب فى الباحث السب ويرجع نوع التعزيز لم يؤثر عمى دافعية االنجاز لدى المتعمم أن 
طبيعة الفصل المقموب كاستراتيجية تسمح لمطالب بمراجعة الدرس أكثر من مرة و  إلىذلك 

التعزيز من وجود عن قيامه بالعديد من االنشطة التى تزيد من دافعيته لبلنجاز بغض النظر 
 .عدمه

 أيضا من العرض السابق لنتائج التحميل االحصائى الختبار صحة فروض البحث تبين
 :أنه

( بين متوسطي درجات مقياس دافعية  1.16يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى)  
االنجاز في  المجموعتين المتين درستا باستخدام أسموب التقويم التكوينى )مفصل/ مجمل ( 

، ويمكن لصالح مجموعة التقويم التكوينى المفصل عند استخدام استراتيجية الفصل المقموب
 تالى :عمى النحو ال تفسير ذلك
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يرى الباحث أن التقويم المفصل كل حصة دراسية شجع الطبلب عمى زيادة الدافعية 
نقاط الضعف التى تظهر من خبلل التقويم  وعبلج لبلنجاز من خبلل التعرف عمى نقاط القوة 

  .التكوينى المفصل
من العرض السابق لنتائج التحميل االحصائى الختبار صحة فروض البحث تبين 

 :انهأيضا 
( بين متوسطات درجات  1.16يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)  

درجات مقياس دافعية االنجاز في المجموعات التي درست باستخدام التفاعل بين انواع 
التعزيز ) الفورى / المؤجل (  أسموب التقويم التكوينى )مفصل/ مجمل ( عند استخدام 

عمى النحو عزيز المؤجل مع التقويم التكوينى المفصل استراتيجية الفصل المقموب لصالح الت
 التالى:

يرى الباحث أن التعزيز المؤجل مع التقويم التفصيمى شجع الطبلب عمى زيادة 
الدافعية لبلنجاز من خبلل توقع الطالب المستمر لعميات التقويم التى توضح له مدى تقدمه 

 .نجاز التكميفات الدراسية بصورة أفضلزيادة نشاط الطالب فى ا إلىفى المحتوى وأدى ذلك 
ويمكن تفسير هذو النتيجة في ضو  النظرية البنائية االجتماعية، فمن خبلل تفاعل 

 الفصلالمقموب أثنا  التواجد في  باستراتيجية الفصل مع أنشطة التعمم في بيئة التعمم الطبلب
ساعدهم في بنا  الخبرات والمعارف والبحث عن  الفصل، وتفاعمهم مع زمبلئهم في الدراسي

 معارف جديدة وأثار لديهم الفضول الكتسابه ونقمها لآلخرين. 
المقموب خمق جو من  الفصلكما أن حل األنشطة والتدريبات باستخدام استراتيجية 

المنافسة أيضا عن طريق رغبة الطالب في الحل الصحيح والحصول عمى التعزيز من المعمم 
قران، وهذا ما تفسرو نظرية الدافع لبرينسكي، التي أكدت عمى أن أهمية األنشطة التعميمية واأل

في تقديم المكفآت والحوافز لممتعمم مما يخمق بداخمه دافع لبلستمرار وينمي لديه الدافع 
 لبلنجاز.

( 3128( و دراسة )مى كريمة،:312و تتفق نتائج الدراسة مع دراسة )نشوة عمى،
و زيادة دافعيتهم رت إلى األثر الفعال لمتعزيز االيجابى فى تحسين سموك الطبلب و التى أشا
و دراسة  (Pedroza,2013)دراسة كما اتفقت نتائج الدراسة مع لمتعمم ، 

(Ogden,2015) و التى أكدت عمى فاعمية الفصل المقموب فى زيادة الدافعية لبلنجاز 
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 (3127)لويزة حمزة،، ,john)  3115)و كذلك اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة 
(، )حمد :312( ، )عبداهلل مسممى،3128،)نادر حمادته، ( 3127)الكندري،،

فى زيادة الدافعية لمتعمم من التقويم التكويني، (و التى أكدت عمى أهمية 3129القحطانى،
 نلتكويواال يزال في مرحمة قابمة لمتعديل  لممتعمم هوم مبلحظات فورية يقدخبلل  ت

المبرمج، والذي كما تتفق هذو النتائج مع النظرية السموكية لسكنر أو مبدأ التعميم 
والذي يكون في الغالب له مردود إيجابي عمى نواتج المقموب  الفصليمثمه هنا استراتيجة 

، نظرا لما تحتويه لقطات الفيديو من وسائط الجذب البصري التعمم ومنها الدافعية لبلنجاز
المتمثمة في الصور واأللوان الزاهية التي تثير اهتمام الطبلب وتجعمهم منجذبين لممحتوى 
المقدم لهم من مع اتاحة الفرصة لمطالب إلعادة العرض وتكرار مشاهدة الفيديو أكثر من مرة 

 يه الدافعية لبلنجاز.مما عزز لديه الدوافع لمتعمم ونمى لد
 توصيات البحث:

 النتائج التي توصل لها البحث يمكن تقديم التوصيات ااتية: إلىاستناًدا 
المقموب  الفصلضرورة تبني عممية انتاج مقررات إلكترونية جديدة تستخدم استراتيجية  -2

 وتوظيفها لخدمة المناهج الدراسية المختمفة.
 الفصلاالهتمام بتدريب المعممين عمى انتاج المقررات االلكترونية باستخدام استراتيجية  -3

 المقموب.
المقموب في ضو  أنواع  الفصلأهمية تصميم األنشطة والتدريبات الخاصة باستراتيجية  -4

 التعزيز والتقويم المختمفة.
ت تصميم ضرورة تضمين برامج إعداد المعمم في كميات التربية، نماذج ونظريا -5

باستراتيجية الفصل استراتيجيات بنا  المقررات االلكترونية باستخدام طريقة التعمم 
 المقموب والتدريب عميها اثنا  فترة التربية العممية وما بعدها.
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 مقترحات لبحوث مستقبلية: 

المقموب في  الفصليمكن إجرا  العديد من األبحاث التي تتناول أثر استخدام استراتيجية  -2
تنمية جوانب أخرى مثل االتجاو أو مهارات التفكير العميا وحل المشكبلت وتعزيز 

 المشاركة.
 يمكن اعداد دراسة تجريبية تتناول انماط مختمفة لتنظيم المحتوى بالفصل المقموب. -3
إجرا  دراسة تجريبية تتناول متغيرات تجريبية مستقمة تتعمق بتصميم بيئات التعمم   -4

 التكيفية المعكوسة.
إجرا  دراسة وصفية تتناول معايير إنتاج المقررات اإللكترونية القائمة عمى استراتيجية  -5

 المقموب. الفصل
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 المراجع
 :المراجع العربية : أوال

"تطوير نموذج لمتصميم التحفيزي لممقرر المقموب وأثره عمى نواتج .(2115حي مصطفى )أكرم فت -
التعمم ومستوى تجييز المعمومات وتقبل مستحدثات التكنولوجيا المساندة لذوي االحتياجات 

، المممكة العربية السعودية، المؤتمر الدولي الرابع لمتعمم االلكتروني والتعميم عن بعدالخاصة"، 
 ، 48-1الرياض، ص 

تصميم االستجابة السريعة في التعمم بالواقع المعزز وأثرىا عمى قوة . (2118فتحي مصطفى ) أكرم -
السيطرة المعرفية والتمثيل البصري إلنترنت األشياء ومنظور زمن المستقبل لدى طالب 

 .53، ع المجمة التربوية، كمية التربية، جامعة سوىاج،ماجستير تقنيات التعميم. 
 62ص  ،5ط،  مكتبة االنجمو المصرية ،التعمم نظريات وتطبيقات (. 1998)أنور محمد الشرقاوي  -
 ، بيروتالنيضة العربية دار، الطالبتطوير تقويم أداء  :(2112انور عقل ) -
( أثر اختالف نمطي التعمم المدمج )المرن/الفصل المقموب( في إكساب 2115إيياب محمد حمزة ) -

دراسات تربوية واجتماعية ، كمية طالب كمية التربية بعض ميارات إنتاج البرامج المسموعة ، 
 .116-49،  4،ع 21، مججامعة حموان  التربية

البنائى االلكترونى عمى كل من التحصيل و الدافعية أثر استخدام التقويم . (2111جعفر الطحان ) -
لمتعمم و بعض ميارات ما وراء المعرفة لدى تالميذ مادة الفيزياء فى المدارس الثانوية بننمكة 

 ،معيد الدراسات التربوية جامعة القاىرة رسالة دكتوراة غير منشورةالبحرين ،
مكتبة الصفحات الذىبية ،  ، 2ط، الجراءاتتعديل السموك و القوانين و ا:. (1991جمال الخطيب ) -

 الرياض.
 ، دار صفاء لمنشر و التوزيع ، عمان عمم النفس التربوى. (2111جمال مثقال القاسم ) -
، عمم نفس التعمم والتعميم .(2116جياللي بو حمامة، أنور رياض عبد الرحيم، عبداهلل الشحومي، ) -

 .األىمية لمنشر والتوزيع، الكويت
 ، دار العرب ودار نون لمدراسات والنشر والترجمة،عمم النفس الرياضي. (2112سميمان حمد)حامد  -

 دمشق
(.أثر استخدام التقويم التكوينى عمى التحصيل الدراسى فى مقرر 2118حمد محمد حمد القحطانى) -

، 18، ع المجمة الدولية لمعموم التربوية و النفسيةالعموم لدى طالب الصف الثانى المتوسط، 
 .112-61ص 
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أثر استخدام إستراتيجية التعمم المقموب في التحصيل األكاديمي  .م(2115حنان أسعد الزين، ) -
المجمة الدولية التربوية  لطالبات كمية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن،

 .186-171 ،ص1، ع4مج، المتخصصة
ينى فى تنمية ميارات القرن الواحد و العشرين (.دور التقويم التكو 2118حنان ونيس عمر الربيع) -

لدى طالب المرحمة الثانوية،مجمة البحث العممى فى التربية ، كمية البنات لألداب و العموم ، 
 .151-135،ص12،ج16جامعة عين شمس ،ع

 أثر استخدام استراتيجية التقويم التكويني عمى تحصيل التالميذ.( 2114خالد إبراىيم المطرودي) -
يوية، كمية مجمة العموم التر  ،وبقاء أثره في مقرر التجويد لتالميذ الصف السادس االبتدائي

 476-455ص ، 2،ع  26، السعودية، مج التربية، جامعة الممك سعود
(.التعزيز االيجابى الذى يمارسو معممى و معممات مرحمة األساس عمى 2119رشا عمر محمد عمى) -

رسالة ماجستير ،كمية  الدراسى : دراسة ميدانية بمحمية كررى،التالميذ و عالقتو بالتحصيل 
 ، السودان، جامعة النيمين التربية 

فاعمية التعمم باستخدام الفصول المقموبة عمى تنمية ميارات انتاج  (.2119رفقة مكرم مجمى برسوم) -
الرحالت المعرفية )لألطفال( عبر الويب لدى الطالبات )المعممات( تخصص الطفولة المبكرة ، 

 .45-1، ص  9،عمجمة دراسات الطفولة و التربية ،كمية التربية ، جامعة أسيوط 
، القاىرة: دار سيكولوجية التعمم بين النظرية والتطبيق .(1996السيد خير اهلل ،ممدوح الكنانى ) -

 .النيضة العربية
، دار المسيرة لمنشر الدافعية و عمم النفس العام، تحرير محمد الريماوي .(2114شفيق عالونة ) -

 .والتوزيع، عّمان
 ،دار الكندى لمنشر و التوزيع ، عمان. عمم النفس العام.(1999صالح حسن الداىرى ) -
استخدام التدريس المعكوس لتنمية التفكير البصرى و  .(2114عبداهلل عبد العظيم السيد )صباح  -

مجمة تربويات خفض قمق الرياضيات لدى تالميذ المرحمة االعدادية ذوى االعاقة السمعية ، 
 ، 6 ع،  17 مج، الرياضيات

-292سرة ،عمان ،ص(.القياس و التقويم فى العممية التدريسة،دار المي2117صالح الدين عالم ) -
293. 

(.مقارنة بين أثر التعزيز الروحى و النظرى الفورى و اآلجل فى 2112عائشة حسين عمى طوالبة) -
،  مجمة العموم االنسانية و االجتماعية ، جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالميةالسموك ، 

 .142-97، ص 24ع
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، األردن ، دار الميسرة لمنشر  التعميم المدمج و التعميم المعكوس. (2115عاطف أبوحميد الشرمان ) -
 و التوزيع و الطباعة .

 .317،دار الفرقان لمنشر و التوزيع،ص 5(.عمم النفس التربوى ،ط1991عبدالحميد نشواتى) -
 دار الكتاب األردني ،3،طعمم النفس إلىالمدخل  (.1993عبد الرحمن عدس  وتوفيق عز الدين) -

 ،عمان ، 
فعالية إستراتيجية الصف المقموب في تنمية مستوى التحصيل . (2115عبدالرحمن محمد الزىراني ) -

مجمة ، التربية بجامعة الممك عبدالعزيز المعرفي لمقرر التعميم اإللكتروني لدى طالب كمية
 .512-471 ، ص162،ع 2 مجكمية التربية،

المغة العربية بالمرحمة االبتدائية لميارات التقويم التكوينى و  (.استخدام معممى2119عبداهلل مسممى) -
 233-199، ص 11،عمجمة جامعة شقراء عالقاتيا بميارات التعمم الصفى لدى التالميذ،

، دار الميسرة لمطباعة و عمم النفس التربوى :النظرية و التطبيق(.2115عدنان يوسف العتوم) -
 النشر، عمان.

  18،العدد  مجمة التعميم االلكترونى جامعة المنتصورة .(2114)عالء الدين متولى ،محمد سميمان  -
  49، مكتبة الرشد ، البحرين، ص التقويم فى المنظومة التربوية .(2113عمى سيد ، أحمد سالمة ) -
لمنشر و التوزيع، القاىرة،  ،أمانالتعزيز فى الفكر التربوى الحديث.(2114عناية حسن القبمى ) -

 34ص
اتجاىات و تصورات الطالبات الجامعيات حول تطبيق  .(2116عيود بنت صالح إبراىيم الدريبي ) -

رابطة  ،الفصل المقموب في التعميم العالي ، مجمة بحوث عربية في مجاالت التربية النوعية 
  253 - 276،ص  3، ع التربويين العرب

نظريات التعمم :.(1983نى، رميوند جي؛ ترجمة عمي حجاج وعطية ىنا)غازدا، جو رج إم؛ كورسي -
 .، عالم المعرفة، الكويتدراسة مقارنة

، القاىرة : مكتبة األنجمو  3، ط عمم النفس التربوي.(1984فؤاد أبو حطب، أمال صادق ) -
 المصرية.

ظل التدريس بالكفاءة لدى  (.صعوبات التقويم التكوينى فى مادة المغة العربية فى2116لويزة حمزة) -
 ، جامعة قاصدى مرباح ،الجزائر. رسالة ماجستيرمعممى السنة الخامسة االبتدائية ، 

:بيئة الصف المقموب لتنمية ميارات التفكير الحدسى و مستويات (2117)ماىر محمد صالح رنفور -
 رة الدماغية ،االستدالل التناسبى فى الرياضيات لدى طالب المرحمة المتوسطة مختمفى السيط

 .74-29،ص  ،221ع، اىج و طرق التدريسندراسات فى الم
  .، مكتبة النيضة المصرية 2، ط عمم نفس التعمم .(1996)عبد الغفار  محمد عبد القادر -
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(.أثر استراتيجية الصف المقموب نظام بالك بورد عمى مستوى التحصيل 2118مفمح قبالن آل جدع) -
 .51-33، ص 3، ججامعة تبوك مقرر ميارات االتصال بجامعة تبوك ، فى

(.التعزيز االيجابى و دوره فى تحسين التحصيل الدراسى من وجية نظر 2115مالك حامد أحمد) -
رسالة المعممين لتالميذ مرحمة التعميم األساسى محمية الخرطوم: دراسة تحميمية تأصيمية ، 

 ، السودان.عالم االسالمى ، جامعة أم درماندكتوراه ،معيد بحوث و دراسات ال
 ،سيكولوجية التعمم وأنماط التعميم .(1995ممدوح عبد المنعم الكناني ، أحمد محمد مبارك الكندري) -

 196،  مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع،   ، ص  2ط
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