كلية التربية
المجلة التربوية
** *

فاعلية استخدام ملف اإلجناز على الدافعية لإلجناز والتحصيل
الدراسي لدى الطالبات املعلمات ختصص رياض األطفال

إعداد
د .أمانً خمٌس محمد عثمان
أستاذ مساعد المناىج وطرؽ التدريس
كمية العموـ والدراسات اإلنسانية-جامعة األماـ عبد الرحمف بف فيصؿ
المممكة العربية السعودية

DOI: 10.12816/EDUSOHAG. 2020

المجلة التربوٌة ـ العدد الرابع والسبعون ـ ٌونٌو 0202م
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

فاعلية استخدام ملف اإلنجاز على الدافعية لإلنجاز والتحصيل الدراسي .............................................

المستخلص
ىدؼ البحث إلى معرفة أثر التقويـ باستخداـ ممفات اإلنجاز عمى الدافعية لإلنجاز
والتحصيؿ الدراسى لدى طالبات قسـ رياض األطفاؿ بكمية العموـ والدراسات اإلنسانية بالجبيؿ
بجامعة اإلماـ عبد الرحمف بف فيصؿ بالمنطقة الشرقية ،لدى عينة مكونة مف  54طالبة،
صممت تجريبيا إلى مجموعة تجريبية ( ف =  24طالبة) ،ومجموعة ضابطة (ف = 22
طالبة ) ،طبؽ عمييا مقياس الدافعية لإلنجاز إعداد الباحثة ،واختبار تحصيمى مقنف قبميا
وبعديا ،حيث خضعت المجموعة التجريبية لمتقويـ باستخداـ ممفات اإلنجاز ،وباستخداـ
اختبارات ت لممجموعات المستقمة أشارت النتائج إلى وجود فروؽ جوىرية بيف المجموعة
التجريبية والضابطة في الدافعية لإلنجاز والتحصيؿ الدراسى لصالح المجموعة التجريبية ،كما
أظير البحث تفوؽ المجموعة التجريبية عمى الضابطة في قدرة الطالبة عمى تذكر وفيـ
وتطبيؽ المعمومات المقدمة ليف لما يتوفر ليف مف التغذية الراجعة المستمرة مما ساعدىف
عمى اتقاف الميارات التدريسية ،وىذا ما أوضحتو نتائج االختبار التحصيمى .وأيضا فاعمية
ممؼ اإلنجاز الذى يمقى بمسئولية التعمـ عمى الطالبة مما يشعرىا بإيجابية دورىا نحو تعمميا
مما يزيد مف دافعيتيا لمنجاح والتحصيؿ كما أتضح مف نتائج مقياس الدافعية لإلنجاز.

الكممات المفتاحية:

ممؼ اإلنجاز – الدافعية لإلنجاز – التحصيؿ الدراسى – الطالبة المعممة
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The effectiveness of the use of the achievement Portfolio on the
motivation achievement and achievement for the student teacher,
specializing in kindergarten
Abstract
The purpose of the research is to find out the impact of the calendar
using the achievement files on the motivation for achievement and
achievement of the students in the Department of Kindergarten at the Faculty
of Science and Humanities in Jubail at Imam Abdul Rahman bin Faisal
University in the Eastern Province, In a sample of 92 female students,(N = 48
students) and a control group (n = 44 students), on which a measure of
motivation for achievement was prepared by the researcher ,Where the
experimental group was evaluated using the completion files. Using
independent group tests, the results showed that there were significant
differences between the experimental group and the control in motivation for
achievement and achievement in the experimental group, The study also
showed that the experimental group surpassed the control in the student's
ability to remember, understand and apply the information provided to them
because they have constant feedback, which helped them to master the teaching
skills, As demonstrated by the results of the test. As well as the effectiveness of
the achievement file, which is responsible for learning to the student, which
makes her positive role towards learning, which increases their motivation for
success and achievement as evidenced by the results of the measure of
motivation for achievement.
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مقدمة
يشيد التعميـ بصورة عامة والتعميـ العالي بصورة خاصة في كثير مف بمداف العالـ
خالؿ العقديف األخيريف حركة إصالح جذرية تتمثؿ في إدخاؿ مفاىيـ جديدة مثؿ مفيوـ
التقويـ المتعدد أو التقويـ البديؿ ومفيوـ معايير الجودة واالعتماد األكاديمي لتحقيؽ التميز
لدى الخريج الجامعي الذي يسمح لو بمواجية التحديات التي يفرضيا القرف الواحد
والعشريف.
ويعد التقويـ ركنا أسياسيا مف أركاف المنياج التربوى ،بؿ وينظر إليو بوصفو أساسا
يعتمد عميو فى تجويد العممية التعميمية وتطويرىا لما توفره نتائج التقويـ مف معمومات وتغذية
راجعة مفيدة فى ىذا المجاؿ ،فمـ يعد مف المقبوؿ استخداـ الطرؽ التقميدية المعتمدة عمى
التمقيف والحفظ والترديد وانما أصبح التعميـ يقوـ عمى أساس تفاعؿ الطالب مع المادة وأف
يقوـ بالدور األكبر فى عممية التعمـ والتقويـ .ونتيجة الختالؼ حاجات المتعمميف ،ووجود
الفروؽ الفردية بينيـ ،حاوؿ التربويوف تنوع أساليب التقويـ بطرؽ وأساليب تراعى ىذه
الفروؽ وتقدـ المادة العممية بصورة تيتـ بجميع جوانب نمو المتعمـ واحتياجاتو وتجعؿ
المتعمـ محور العممية التعميمية.
وحيث إف مجاالت تقويـ الطمبة تتسع لتشمؿ جميع جوانب النمو فى األبعاد الجسمية
والصحية والعقمية والمعرفية واالجتماعية ،فإف أدوات القياس والتقويـ التى تستخدـ فى تقويـ
الطمبة البد أف تتنوع بحسب أغراض التقويـ وتعدد مجاالتو ،وفى ىذا اإلطار ومف خالؿ ىذا
ومف خالؿ ىذ ا المنظور الجديد تصبح االختبارات التحصيمية أداة مف بيف األدوات المتعددة
لقياس نمو وتعمـ الطمبة ،ولكف مف خالؿ النظرة الشمولية التكاممية لعممية التعمـ البد مف
استخداـ وتوظيؼ أدوات مالئمة وصادقة لمحصوؿ عمى معمومات وبيانات تحدد مدى التقدـ
الذى يحرزه الطمبة لألىداؼ التعميمية /التعممية ،خاصة وأف ىذه المعمومات ليا ضرورتيا
وقيمتيا بالنسبة لمطالب نفسو وأولياء األمور ومعمميو وادارة المدرسة وحتى مجتمعو(.
زيتوف8244 ،ىػ)43 :
ولعؿ ممفات االنجاز مف طرؽ التقويـ التى تتوفر فييا أىـ سمات التقويـ الناجح،
وىى مف أساليب التقويـ الحديثة المستخدمة فى تقويـ وتحسيف تعمـ الطالب .حيث تؤكد
األب حاث والدراسات عمى أف ممؼ إنجاز الطالب أحد طرؽ التعمـ الذاتى فيو يمثؿ وحدة تعميمة
متكاممة ذاتيا تعطى الفرصة لمدارس بأف يراقب نموه مف خالؿ مجموعة مف األنشطة التعميمية
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المختمفة ،كما يسمح لمطالب بتحديد األىداؼ التعميمية وتقييـ نقاط الضعؼ والقوة وتسجيميا
ومراجعة أعمالو ومراقبة نموه الذاتى وبيذا يعتبر ممؼ اإلنجاز أداه تساعد المتعمـ عمى
التحوؿ مف التعمـ باالعتماد عمى اآلخريف إلى التعمـ الذاتى ( .عباس وآخروف)4282 ،
ويعد استخداـ وتوظيؼ ممؼ إنجاز الطالب كأداة مف أدوات وأساليب تقويـ تعمـ
الطالب مف االتجاىات الحديثة وأحد أساليب التقويـ والتعمـ األصيؿ .كما أف ممؼ إنجاز
الطالب يعتبر أحد التطبيقات العممية لمنظرية البنائية في التعميـ والتي تؤكد عمى أف التعمـ
عممية ذاتية نشطة يقوـ بيا المتعمـ الكتشاؼ المعرفة بنفسو ،كما تؤكد عمى بناء المعرفة
وليس مجرد استقباليا وحفظيا مف المعمـ.
يعتبر ممؼ إنجاز الطالب توثيؽ ألعمالو ومنجزاتو فى مادة ما خالؿ فترة زمنية معينة
قد تمتد مف فصؿ دراسى إلى مرحمة دراسية ،وىو مف أحداث أساليب التعمـ والتقويـ التى
تغطى جميع احتياجات المتعمـ والتى ال يمكف لمتعمـ التقميدى أف يغطييا ،وىو يساعد المعمـ
عمى الخروج مف الطرؽ التقميدية إلى اتباع طرؽ تدريس متنوعة تعتمد عمى العمؿ الجماعى
والمشاريع ،أو التطبيقات واألعماؿ الفردية .ويركز ممؼ إنجاز الطالب عمى ميارات الطالب،
وعمى اإلبداع فى الحموؿ ،والتركيز عمى العمؿ التعاونى ،وعمى ميارات الكتابة والتعبير.
(إبراىيـ،)4225 ،كما أظيرت دراسة كؿ مف ( الجبيالف  ،)4282و(،) Phillip 2017
و(ماكداث  ،) McDath2017و(جيناى  )Gunay 2018و(  )Weber 2018فاعمية
ممفات اإلنجاز في التدريس والتقويـ لمتعميـ ،وأشارت إلى أىميتيا كمؤشر عمى نمو الطالب
باعتبارىا أداة تعميمية تعمؿ عمى رفع مستويات القدرة عمى التعمـ  ،وكأسموب لمتقويـ الفعاؿ
الذى يجعؿ المتعمـ نشطا ودوره إيجابيا في تعممو ،باإلضافة إلى تنمية االتجاىات اإليجابية
نحو العممية التعميمية ورفع مستوى التحصيؿ.
تظير أىمية ممفات اإلنجاز كأداة لمتأمؿ وتقويـ ذاتى لمطالب .فقد قدـ العديد مف
التربوييف توصيات تتضمف ضرورة استخداـ ممفات اإلنجاز ألنيا تساعد عمى تقويـ التعمـ
والتعرؼ عمى القدرات والميارات ،وجعؿ الطالب ينشغؿ فى تأمؿ ما يمكف أف يتضمف الممؼ
(البركاتى )4225 ،ويضيؼ عالـ ( )4225و(باريت  ")Barrett 4283بأف ممفات اإلنجاز
تسمح لمطمبة بالتأمؿ فى كؿ عمؿ مف أعماليـ ،وتتبع تقدميـ ذاتيا مما يزيد مف دافعيتيـ،
وتحمؿ مسئولية تعمميـ ،وتعرفيـ احتياجاتيـ وميوليـ وتحسف مفيوـ الذات لدييـ".
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وتسيـ الدافعية في تسييؿ فيمنا لبعض الحقائؽ المحيرة في السموؾ اإلنساني،
ويمكف القوؿ بشكؿ عاـ أف الدافعية ميمة لتفسير عممية التعزيز وتحديد المعززات وتوجيو
السموؾ نحو ىدؼ معيف ،والمساعدة في التغييرات التي تط أر عمى عممية ضبط المثير ( تحكـ
المثيرات بالس موؾ والمثابرة عمى سموؾ معيف حتى يتـ إنجازه ،كذلؾ فإننا نتصرؼ عادة أثناء
حياتنا اليومية وكأننا نتقدـ نحو مكاف ما ( أي أف سموؾ اإلنساف ىادؼ ) ( .غبارى،
.)4284
ويعتبر دافع التحصيؿ مف الدوافع الخاصة باإلنساف ،ربما دوف غيره مف الكائنات
الحية األخرى ،وىو ما يمكف تسميتو بالسعي نحو التميز والتفوؽ ،والناس يختمفوف في
المستوى المقبوؿ لدييـ مف ىذا الدافع ،فيناؾ مف يرى ضرورة التصدي لممياـ الصعبة
والوصوؿ إلى التميز ،وىناؾ أشخاص آخروف يكتفوف بأقؿ قدر مف النجاح( .قطامي
وعدس)4224 ،
وتشير العديد مف المراجع المتخصصة إلى أف الدافعية لإلنجاز مف العوامؿ المؤثرة
فى تحديد مستوى أداء الفرد وانتاجيتو فى مختمؼ المجاالت واألنشطة التى يواجييا ،ومف
ذلؾ المجاؿ الدراسى ،ويقصد بالدافعية لإلنجاز الدراسى تمؾ القوة التى تثير وتوجو سموؾ
الطالب نحو عمؿ يرتبط بتحصيمو الدراسى .ويؤكد العمماء عمى أف الدافع لإلنجاز يتضمف
أنواعا وأنماطا متباينة مف السموؾ ،كما يؤثر الدافع لإلنجاز طرديا عمى الثقة بالنفس لدى
المتفوقيف دراسيا ،ولذا اتسع االىتماـ بو ليشمؿ دراسة عالقتو بمتغيرات اجتماعية وتربوية
ونفسية ومحاولة التعرؼ عمى العوامؿ التى تسيـ بشكؿ كبير فى تفسير التبايف فى دافعية
اإلنجاز بيف األفراد( .الشرقاوى ،4282 ،ص)84
كما يشير ماكميالند )1985

 (MeClelland,إلى أف دافعية االنجاز تكويف

افتراضي يعني الشعور المرتبط باألداء التقييمي حيث المنافسة لبموغ معايير االمتياز ،وأف ىذا
الشعور يعكس مكونيف أساسييف ىما الرغبة في النجاح ،والخوؼ مف الفشؿ ،خالؿ سعي
الفرد لبذؿ أقصى جيده وكفاحو مف أجؿ النجاح وبموغ األفضؿ ،والتفوؽ عمى اآلخريف.
ويؤيد ذلؾ ما ذكره (آلف )4282 ،مف أف أىمية الدافعية تتبدى مف الوجية التربوية
مف حيث كونيا ىدفا فى حد ذاتيا ،فاستثارة دافعية الطالب وتوجيييا ،وتوليد اىتمامات لدييـ
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تجعميـ يقبموف عمى ممارسة نشاطات معرفية وعاطفية وحركية ،داخؿ نطاؽ العمؿ المدرسي
وفى حياتيـ المستقبمية.
وىذا ما أكده أيضا كؿ مف ( الشيري  ،4282سميث ،Smith 2014
كيرجر )Kruger 2016أف ىناؾ عالقة ارتباطية موجبة بيف مستوى الدافعية لإلنجاز وبيف
التوافؽ المدرسي واإلنجاز األكاديمي تتمثؿ في ارتفاع مستوى الطموح لدى الطالب واصراره
ومثابرتو لموصوؿ إلى مستويات عالية مف األداء والمحافظة عمى المعدؿ التراكمي العالي.

مشكلة البحث
تتأثر فاعمية الطالبات ونشاطيف بكثير مف العوامؿ الداخمية التى تخص الطالبة أو
الخارجية المتعمقة بالبيئة التعميمية ،والباحثة تدرس لطالبات قسـ رياض األطفاؿ بكمية العموـ
والدراسات اإلنسانية منذ  3سنوات  ،ومف خالؿ تعامميا مع الطالبات ومالحظاتيا ،فقد شعرت
بوجود فروؽ فردية بيف الطالبات بخصوص دوافعيف لإلنجاز مما يؤثر عمى تحصيميف
وخاصة عندما يتـ االعتماد عمى االختبارات كأداة أساسية لتقييـ تحصيؿ الطالبة حيث تشمؿ
حوالى  %62مف الدرجة الكمية ،مما عزز لدييا الرغبة فى دراسة العالقة بيف استخداـ ممؼ
اإلنجاز كأداة مف أدوات التقويـ البديؿ لتقييـ الطالبة وقياس تأثيره عمى دافعيتيا لإلنجاز
والتحصيؿ الدراسى.
وتتبمور مشكمة البحث فى السؤاؿ الرئيس التالى " :ما مدى فاعمية استخداـ ممؼ
اإلنجاز عمى الدافعية لإلنجاز والتحصيؿ الدراسى لدى الطالبات المعممات تخصص رياض
األطفاؿ بالجبيؿ .ويتفرع منو تساؤليف فرعييف:
 -8ما مدى فاعمية استخداـ ممؼ االنجاز عمى الدافعية لإلنجاز لدى الطالبات المعممات
تخصص رياض األطفاؿ بالجبيؿ .
 -4ما مدى فاعمية استخداـ ممؼ اإلنجاز عمى التحصيؿ الدراسى لدى الطالبات
المعممات تخصص رياض األطفاؿ بالجبيؿ.
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فروض البحث
ولإلجابة عمى تساؤالت البحث فقد وضعت الباحثة الفرضيات الصفرية التالية:
 -8ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )2024فى مقياس الدافعية
لإلنجاز بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى
االختبار البعدى.
 -4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )2024فى التحصيؿ
األكاديمى فى مقرر تصميـ وتطوير الدروس بيف متوسط درجات طالبات المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة فى االختبار البعدى.

أهداف البحث
 -8التعرؼ عمى فاعمية استخداـ ممؼ االنجاز عمى الدافعية لإلنجاز لدى الطالبات
المعممات تخصص رياض األطفاؿ بالجبيؿ .
 -4التعرؼ عمى فاعمية استخداـ ممؼ اإلنجاز عمى التحصيؿ الدراسى لدى الطالبات
المعممات تخصص رياض األطفاؿ بالجبيؿ.

أهمٌة البحث
األهمٌة النظرٌة
-

يستمد ىذا البحث أىميتو مف األىمية التى يحتميا ممؼ اإلنجاز كأحد أىـ أدوات
التقويـ البديمػ والدور الذى يمعبو فى تزويد المعمميف وأولياء األمور والمسؤوليف
التربوييف باألدبيات والمعمومات الضرورية التخاذ الق اررات المتصمة بتحسيف العممية
التعميمية.

-

فتح المجاؿ أما الباحثيف إلجراء المزيد مف األبحاث حوؿ ممفات اإلنجاز وتطبيقاتيا
فى المراحؿ الدراسية المختمفة.
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األهمٌة التطبٌقٌة
 ي برز أىمية دراسة مستوى الدافعية لإلنجاز لدى الطالبات وارتباطيا بمستوىتحصيميف الدراسى ،ليتـ إدراؾ ذلؾ واستيعابو مف قبؿ كافة المعنيف بالعممية التربوية
حتى ينعكس بشكؿ إيجابى عمى أدائيـ.
 استخداـ ممؼ اإلنجاز فى تعميـ وتقويـ الطالبات وعالقتو بالدافعية لإلنجاز والتحصيؿالدراسى ،يمكف أف يساعد عمى التشخيص الصحيح لمشكمة التعثر األكاديمى الذى
تعانى منو بعض الطالبات ،والعمؿ عمى تحفيز الدافعية لدى الطالبات المتعثرات
دراسيا.
 إدراؾ العالقة بيف استخداـ ممؼ إنجاز الطالبة فى التعميـ والتقويـ والدافعية لإلنجازوالتحصيؿ الدراسى ،يساعد فى رسـ السياسات والخطط التربوية التى تعنى بالقياـ
بدور وقائى يسيـ فى إزالة أو تخفيؼ العوامؿ المؤدية لضعؼ الدافعية لإلنجاز لدى
الطالبات ،وبالتالى ينعكس ذلؾ عمى تحصيميف الدراسى.

مصطلحات البحث
ملف إلنجازAchievement Portfolio :
تعرؼ المنظمة الدولية لمتربية (8554ـ) ممؼ إنجاز الطالب بأنو " عبارة عف سجؿ
تعميمى يركز عمى أعماؿ الطالب وتأمالتيـ الفكرية عف أعماليـ حيث يتـ تجميع محتوى
ممؼ اإلنجاز مف قبؿ الطالب والمعمميف معا ،مشي ار إلى التقدـ نحو النتائج الجوىرية لنواتج
التعمـ".
ويعرفو (زيتوف، 4282 ،

 )454بأنو" حقيبة/ممؼ/سجؿ لتجميع عينات منتقاة

متنوعة مف أعماؿ الطالب ،تـ اختيارىا مف بمعاونة مف المعمـ لتعكس إنجازاتو وتقدمو خالؿ
فترات متتابعة مف الزمف فى المجاالت الدراسية ،ويتـ الحكـ عمييا وتقويميا وفؽ معايير
محددة ومعمومة مسبقا".
وتعرؼ الباحثة ممؼ اإلنجاز فى البحث الحالى بأنو " عبارة عف سجؿ أكاديمى يوثؽ
أبرز أعماؿ المتعممة التى تشير إلى إنجازاتيا الدراسية وتأمالتيا الذاتية ،كما تعطى أدلة عمى
مدى نموىا المعرفى ،الميارى ،الوجدانى وتحصيميا الشامؿ فى مقرر تصميـ وتطوير
الدروس.
الدافعٌة لإلنجازAchievement Motivation :
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ىػػى اسػػتعداد الفػػرد لمسػػعى فػػى سػػبيؿ التفػػوؽ واالقتػراب مػػف النجػػاح ،والرغبػػة فػػى األداء
الجيد ،المثابرة ،والتغمب عمى الصعوبات وتحقيؽ ىدؼ معيف فى مواقؼ تتضمف مسػتويات مػف
االمتياز والتفوؽ.
وعػػرؼ ( غبػػارى )4224 ،الدافعيػػة لإلنجػػاز " تمثػػؿ كفػػاح الفػػرد لممحافظػػة عمػػى مكانػػة
عاليػػة حسػػب قدراتػػو فػػى كػػؿ األنشػػطة التػػى يمارسػػيا ،والتػػى يحقػػؽ بيػػا معػػايير التفػػوؽ عمػػى
أقرانو ،وحيث يكوف القياـ بيذه األنشطة مرتبطا بالنجاح أو الفشؿ".
ويرى ( رسالف )4284 ،أف الدافع لإلنجاز عبارة عف " قدرة الفرد عمى تحقيػؽ األشػياء
التػػى يػػرى اآلخػػروف أنيػػا صػػعبة والسػػيطرة عمػػى البيئػػة الفيزيقيػػة واالجتماعيػػة ،والػػتحكـ فػػى
المشاعر وحسف تناوليا وتنظيميا ،وسػرعة األداء ،واالسػتقاللية ،والتغمػب عمػى العقبػات وبمػوغ
معػػايير االمتيػػاز ،والتفػػوؽ ىمػػى الػػذات ،ومناقشػػة اآلخػػريف والتفػػوؽ عمػػييـ ،واالعت ػزاز بالػػذات
وتقديرىا ".
وتعػػرؼ الباحثػػة دافعيػػة اإلنجػػاز إجرائيػػا بأنيػػا " مجمػػوع الػػدرجات التػػى تحصػػؿ عمييػػا
الطالبة نتيجة استجابتيا عؿ مقياس الدافعية لإلنجاز المستخدـ فى البحث".

إجراءات البحث
حدود وعٌنة البحث
الحدددود المكانٌددة :اقتصػػر ىػػذا البحػػث عمػػى عينػػة مػػف طالبػػات المسػػتوى السػػابع قسػػـ ريػػاض
األطفػػاؿ بكميػػة العمػػوـ والدراسػػات اإلنسػػانية بالجبيػػؿ – جامعػػة اإلمػػاـ عبػػد الػػرحمف بػػف فيصػػؿ
بالمنطقة الشرقية.
الحدود الموضوعٌة :أقتصر البحث عمى تدريس محتػوى مقػرر تصػميـ وتطػوير الػدروس مػف
خالؿ استخداـ ممؼ اإلنجاز فى التدريس والتقويـ الكتساب الطالبات لمميارات التدريسية.
الحدود الزمانٌة :طبؽ البحث خالؿ الفصؿ الدراسى األوؿ لمعاـ الد ارسى 8222 /8245ىػ .
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عٌنة البحث
يمتزـ البحث بتطبيؽ مواده وأدواتو عمػى عينػة مػف طالبػات المسػتوى السػابع تخصػص
ريػاض األطفػاؿ المنتظمػات فػى دراسػتيف لمقػرر تصػميـ وتطػوير الػدروس ،وقػد بمػف عػدد أفػراد
عينػة البحػث ( )54طالبػة توزعػت فػى شػعبتيف تمػثالف مجمػوعتى البحػث كمػا ىػو موضػح فػى
الجدوؿ رقـ ()8
جذول رلى ()1
عذد أفزاد عَُخ انجحث
عذد األفزاد
انًجًوعخ
84
انزجزٍجَخ (أ)
88
انضبثطخ (ة)
29
انًجًوع

أدوات البحث
 -1مقٌاس الدافعٌة لإلنجاز
 قامت الباحثة باإلطالع عمى األطر النظرية لبعض األبحاث والدراسات السابقة المتعمقةبالدافعية لإلنجاز ومراجعة الكثير مف الكتب واألدبيات التى تتحدث عف مقاييس
الدافعية لإلنجاز.
 وفى ضوء مراجعة األدبيات قامت الباحثة بتحديد عددا مف األبعاد التى تتناوؿ الدافعيةلإلنجاز بمف ( )82أبعاد ،يندرج تحت كؿ بعد مجموعة مف العبارات التى تصؼ وتعبر
عف ىذا البعد ،ويكوف المقياس فى صورتو المبدئية مف ( )44عبارة موزعة عمى
األبعاد العشرة.
 تـ صياغة عبارات المقياس مع مراعاة التعميمات التي تبيف كيفية اإلجابة عمى ىذهالعبارات حيث تكوف لغة العبارات واضحة ومفيومة وبعيدة عف التداخؿ ،وأف تكوف
مرتبطة بموضوع الدراسة الذي وضع مف آجمو.
 تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة مف طالبات الكمية تخصص رياض األطفاؿ مع مراعاة أفتكوف مماثمة لمعينة الكمية لمدراسة وكاف اليدؼ مف التجريب المبدئي ىو التأكد مف
وضوح المقياس وفيـ عباراتو والتأكد مف صالحية المقياس.
 ثـ عرض المقياس عمى مجموعة مف السادة المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريسالمتخصصيف في مجاؿ عمـ النفس التربوي والصحة النفسية والمناىج وطرؽ التدريس
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وذلؾ لمتأكد مف مالئمة العبارات لميدؼ الذي وضع مف أجمو القياس ومدى وضوح
العبارات ومالئمة صياغتيا.
 وفي ضوء آراء السادة المحكميف أجريت بعض التعديالت عمى المقياس إلعداده فيصورتو النيائية مكوف مف ( )42فقرة موزعة عمى األبعاد العشرة كما ىو موضح فى
جدوؿ رقـ (.)4
و
1
9
5
8
3
0
0
4
2
11

جذول رلى ()9
ٍوضج أثعبد يمَبص دافعَخ اإلَجبس وانعجبراد رحذ كم ثعذ
أرلبو انعجبراد انزي رمَض انجعذ
انجعذ
01 ،01 ،52،83 ،94 ،12 ،11 ،1
انظعي َحو انزفوق
08 ،03 ،30 ،81 ،92 ،90 ،10 ،0
انزخطَظ نهًظزمجم
01 ،01 ،31 ،81 ،51 ،91 ،11 ،9
انزحًم وانًثبثزح
،09 ،30 ،80 ،51 ،90 ،91 ،10 ،0
أداء األعًبل ثظزعخ
03 ،00
وإرمبٌ
09 ،39 ،88 ،59 ،19 ،5
انشعور ثبنًظئونَخ
00 ،34 ،80 ،50 ،14 ،4
انثمخ ثبنُفض
20 ،05 ،35 ،84 ،50 ،99 ،15 ،8
انًكبفآد انًبدٍخ
وانًعُوٍخ
00 ،04 ،32 ،82 ،89 ،58 ،98 ،2
انًُبفظخ يع اُخزٍٍ
41 ،02 ،38 ،31 ،54 ،95 ،18 ،3
االطزمالل
،00 ،08 ،33 ،85 ،53 ،55 ،93 ،13
انزغهت عهي انصعوثبد
40 ،05

انعذد
4
4
4
11
0
0
4
4
4
11

وقد توزعت العبارة بيف عبارات موجبة وعددىا ( )24عبارة وعبارات سالبة
وعددىا ( )44عبارة

تصحٌح المقٌاس:
المقيػاس ثالثػػى متػػدرج تتػراوح الدرجػػة فيػػو مػف ( )4درجػػات حػػيف تنطبػؽ العبػػارة عمػػى
المفحوص إلى ( )8درجة واحدة حيف ال تنطبؽ العبارة عمػى المفحػوص ،ىػذا بالنسػبة لمعبػارات
الموجبة ،ويعكس ميزاف التصحيح بالنسبة لمعبارات السالبة ،بحيث يأخػذ المفحػوص ( )8درجػة
واحػػدة حػػيف تنطبػػؽ عميػػو العبػػارة ،وياخػػذ( )4درجػػات حػػيف ال تنطبػػؽ عميػػو العبػػارة ،كمػػا فػػى
الجدوؿ التالى:
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جذول رلى ()5
ٍوضح يَشاٌ رمذٍز انذرجبد عهي يمَبص دافعَخ اإلَجبس
يمَبص دافعَخ اإلَجبس
ارجبِ انعجبرح
رُطجك ثذرجخ يزوططخ
رُطجك
انعجبرح انًوججخ
9
5
رُطجك ثذرجخ يزوططخ
رُطجك
انعجبرح انظبنجخ
9
1

ال رُطجك
1
ال رُطجك
5

وبذلؾ يتراوح المجموع الكمى لممقياس ما بيف ( )422درجة لمف لدييـ دافعية مرتفعة
لإلنجاز و( )42درجة لمف لديو دافعية منخفضة لإلنجاز.

( )0ثبات المقٌاس:
قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس بطريقة إعادة اإلختبار:
قامػت الباحثػة بتطبيػػؽ مقيػػاس الدافعيػػة لإلنجػػاز لػػدى طالبػػات الجامعػػة عمػػى عينػػة مكونػػة مػػف
( )42طالب ػة ،ثػػـ أعيػػد تطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى نفػػس المجموعػػة بعػػد مضػػى أسػػبوعيف تقريب ػاً
وقامت الباحثة بحسػاب معػامالت اإلرتبػاط بػيف درجػات الطالبػات فػي التطبيػؽ األوؿ ودرجػاتيف
في التطبيؽ الثاني كما يتضح في الجدوؿ رقـ ( : )2
جذول ()8
ٍوضح يعبيالد اإلررجبط ثٍَ درجبد انطبنجبد فٌ انزطجَك األول وانثبٌَ وانًمَبص انكهٌ ويظزوى
انذالنخ
يظزوى انذالنخ
يعبيالد اإلررجبط
1813
1845
انذرجخ انكهَخ

يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ رقػػػـ ( )2أف معػػػامالت الثبػػػات بطريقػػػة إعػػػادة اإلختبػػػار
والمقيػػاس ككػػؿ (  )2.44وىػػي معامػػؿ ثبػػات ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى (  )2.24ممػػا
يؤكد عمى أف المقياس يتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع.
ولمتأكد مف تكافؤ مجموعتي الدراسة عمى مقياس الدافعية لإلنجاز تـ تطبيؽ
المقياس قبؿ تنفيذ البحث عمى المجموعتيف ،واستخرجت المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات
المعيارية ،ونتائج اختبار (ت ) لداللة الفروؽ بيف المتوسطات عمى المقياس ،ويبيف جدوؿ
( )4ىذه النتائج.
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جذول لى ()3
َزبئج اخزجبر (د) نذالنخ انفزوق انفزدٍخ عهي يزوططبد يجًوعزي انذراطخ عهي يمَبص انفبعهَخ
انذارَخ األكبدًٍَخ
يظزوى
لًَخ (د)
االَحزافبد
انًزوططبد
عذد األفزاد
انًجًوعخ
انذالنخ
انًعَبرٍخ
انحظبثَخ
55804
05820
84
انزجزٍجَخ
18909
1815
11823
33811
88
انضبثطخ

يالحظ مف جدوؿ رقـ ) ( 5عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة) (0.05عمى المقياس القبمي لمفاعمية الذاتية ،مما يعني أف المجموعتيف متكافئتاف.

 -0اختبار تحصٌلى قصٌر ( للتقوٌم القبلى )
استخدـ االختبار التحصيمى القصير في مقرر تصميـ وتطوير الدروس لممقارنة بيف
المجموعتيف (التجريبية – الضابطة ) لمتأكد مف تكافؤ المتوسطات الحسابية ،وداللة الفروؽ
بيف المجموعتيف باستخداـ اختبار (ت) قبؿ التجربة ،وتشكؿ االختبار بصورتو النيائية مف
( ) 82فقرات مف نوع االختيار مف متعدد  ،حيث كاف عدد البدائؿ ( )2بدائؿ لكؿ فقرة،
وتوزعت الفقرات العشر عمى مستويات األىداؼ كما يمي :فقرتاف في مستوى المعرفة،
والتذكر،وأربع فقرات في مستوى الفيـ واالستيعاب ،و أربع فقرات في مستوى التطبيؽ.

 -3االختبار التحصٌلً (للتقوٌم اآلجل النهائً/البعدي)
استخدـ اختبار تحصيمي في مقرر تصميـ وتطوير الدروس بعد التجربة ،لقياس أثر
اإلستراتيجيات في التحصيؿ األكاديمي ضمف المستويات الثالثة األولى مف تصنيؼ بموـ
(المعرفة والفيـ والتطبيؽ) ،وتشكؿ االختبار بصورتو النيائية مف( )42فقرة مف نوع االختيار
مف متعدد ،حيث كاف عدد البدائؿ ( )2بدائؿ لكؿ فقرة ،وتوزعت الفقرات الثالثوف عمى
مستويات األىداؼ كما يمي( )6فقرات في مستوى المعرفة ،والتذكر )82( ،فقرات في مستوى
الفيـ ،واالستيعاب ،و(  )82فقرة في مستوى التطبيؽ ،وأما الخطوات التي اتبعت في بناء ىذا
االختبار فتمثمت فيما يمي:
 -8تحديد األىداؼ المتضمنة في خطط التدريس السابؽ ذكرىا وتحميؿ المحتوى واعداد
جدوؿ المواصفات بناء عمى تحديد الوزف النسبي لألىداؼ والمحتوى.
 -4صياغة (  )42فقرة لتكوف االختبار في صورتو األولية.
 -4عرض االختبار في صورتو األولية بفقراتو الثالثوف ،وجدوؿ المواصفات الخاص بو عمى
محكميف فى القياس ،والتقويـ والطمب منيـ تحكيـ فقرات االختبار مف حيث سالمة الفقرات
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مف الناحية العممية والمغوية ،ومدى ارتباط كؿ فقرة بمستوى اليدؼ المقصود منيا ،وابداء
أية مالحظات أخرى يرونيا مناسبة ،ومناقشة مالحظاتيـ واقتراحاتيـ ،وفي ضوء ذلؾ
صيغت فقرات االختبار بصورتيا النيائية ،وبذلؾ تـ التحقؽ مف صدؽ المحتوى ليذا
االختبار.
-2

حساب معامؿ ثبات االختبار بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مف مجتمع

الدراسة ) خارج عينة البحث ) بمف عددىـ ( 42طالبة)  ،وقد بمف معامؿ االتساؽ
( )2.44وىو مرتفع ومقبوؿ ألغراض البحث الحالى.

تصمٌم ومنهج البحث
يستخدـ البحث المنيج شبو التجريبي "التعرؼ عمى أثر استخداـ ممؼ اإلنجاز عمى
الدافعية لإلنجاز والتحصيؿ األكاديمي" ،فإنو يمكف تصنيؼ متغيرات الدراسة كما يمي:
 -8المتغير المستقؿ :ويمثؿ اإلستراتيجية التدريسية ولو مستوياف (استخداـ ممؼ اإلنجاز –
التدريس االعتيادي)
 -4المتغيرات التابعة :في الدراسة متغيراف تابعاف ( الدافعية لإلنجاز – التحصيؿ الدراسى)

إجراءات البحث
قبؿ البدأ بالدراسة التجريبية قامت الباحثة بتنفيذ اإلجراءات التالية:
 -8قامت الباحثة بتحديد محتويات ممؼ اإلنجاز معتمدة عمى ما ورد فى األدب التربوى ،وقد
استنتجت الباحثة المحتويات التالية ( الفيرس – السيرة الذاتية لمطالبة -أوراؽ العمؿ –
اختبارات قصيرة – عروض تقديمية – صحائؼ تأممية – محكات ومعايير التقويـ).
 -4قامت الباحثة باإلطالع عمى المراجع والدراسات التى تناولت ممفات اإلنجاز لمتعرؼ عمى
كيفية استخداميا فى التدريس باإلضافة إلى حث الطالبات الستخداـ الممؼ ،كتابة تأمالتيف
الذاتية ،المتابعة ألداء الطالبات وتقديـ التغذية الراجعة.
 -4االجتماع بأفراد المجموعة التجريبية واعطائيف نبذة عف كيفية العمؿ بممفات اإلنجاز
باإلضافة إلى توضيح اإلجراءات التى يقمف بيا وىى كاألتى:
 -ترتيب محتويات الممؼ

 -أداء األعماؿ المطموبة منيف

 -توثيؽ كؿ عمؿ داخؿ الممؼ باليوـ والتاريخ

 -االحتفاظ بنماذج التقييـ الذاتى
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 -8تطبيؽ مقياس الفاعمية الذاتية قبميا عمى المجموعتيف (التجريبية – الضابطة ) وقد اتضح
مف جدوؿ ( ) 4عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )2.24عمى
المقياس ،مما يعنى أف المجموعتيف متكافئتيف.
-4تطبيؽ االختبار التحصيمى القصير – الذى يطبؽ في نياية الشير األوؿ – عمى
المجموعتيف (التجريبية – الضابطة ) ،لممقارنة بيف الشعبتيف ،ولمتأكد مف تكافؤ
متوسطاتيما باستخداـ اختبار (ت) لمعينات حيث لـ يشر الفرؽ الظاىرى بيف ىذه
المتوسطات أيو داللة إحصائية  ،كما يتضح مف جدوؿ ( )6و()3
جذول ()0
انًزوططبد انحظبثَخ واالَحزافبد انًعَبرٍخ نذرجبد انطبنجبد فٌ االخزجبر انزحصَهي انمصَز
األول
االَحزاف انًعَبرى
انًزوطظ انحظبثي
عذد األفزاد
انًجًوعخ
1845
9834
84
انزجزٍجَخ
1841
9830
88
انضبثطخ
جذول ()0
َزبئج اخزجبر (د) نذالنخ انفزوق عهي يزوططبد يجًوعزي انذراطخ عهي االخزجبر انزحصَهي
انمصَز األول
يظزوى انذالنخ
لًَخ (د)
عذد االفزاد
انًجًوعخ
18220
84
انزجزٍجَخ
18110
88
انضبثطخ

 -4بعد تطبيؽ االختبار القبمى ،ومقياس الدافعية لإلنجاز قبميا عمى المجموعتيف ،والتأكد
مف عدـ وجود فروؽ ذات داللة بينيما  ،تـ تدريس المجموعة الضابطة بالطرؽ
التقميدية في حيف تـ تدريس المجموعة التجريبية باستخداـ ممؼ اإلنجاز فى
التدريس والتقويـ وما يصاحبو مف تعمـ نشط .
 -2وعند تحضير المادة التعميمية وفؽ استخداـ ممؼ اإلنجاز فى التدريس والتقويـ أخذ
بعيف االعتبار إعادة تنظيـ المحتوى التعميمى لكؿ موضوع بما يتالئـ و استخداـ
ممؼ اإلنجاز فى التدريس والتقويـ  ،وتحديد المتطمبات السابقة الالزمة لمتعمـ الجديد
إذ يتـ طرحيا في المقدمة  ،وأثناء الشرح  ،وأثناء تقديـ التغذية الراجعة لمطالبات
كمما لزـ األمر  ،وكذلؾ توجيييـ في أثناء تقديـ المادة التعميمية في الميمات
المختمفة التى تتناسب مع كؿ موضوع  .ثـ تـ تطبيؽ االختبار التحصيمى بعديا
ومقياس الدافعية لإلنجاز بعديا عمى المجموعتيف بعد انتياء التجربة.

نتائج البحث ومناقشتها
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الفرض األول " ال توجد فروؽ جوىرية عمى مقياس الدافعية لإلنجاز بيف متوسط أداء
المجموعة التجريبية استخدمت ممؼ اإلنجاز فى التدريس والتقويـ ومتوسط أداء المجموعة
الضابطة في االختبار البعدى".
لفحص فرضية الدراسة تـ استخراج المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية
لدرجات طمبة المجموعتيف في التطبيؽ البعدي لمقياس الدافعية لإلنجاز ،ثـ استخرجت نتائج
اختبار (ت) لمعينات المستقمة ،لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف المتوسطات .ويبيف الجدوؿ
( )4ىذه النتائج.
جذول ()4
انًزوططبد انحظبثَخ واالَحزافبد انًعَبرٍخ نذرجبد طبنجبد انًجًوعزٍَ فٌ انزطجَك انجعذى عهي
يمَبص انذافعَخ نإلَجبس وَزبئج اخزجبر (د) نذالنخ انفزوق ثٍَ انًزوططبد
يظزوى
لًَخ (د)
االَحزافبد
انًزوططبد
عذد األفزاد
انًجًوعخ
انذالنخ
انًعَبرٍخ
انحظبثَخ
11841
48843
84
انزجزٍجَخ
18112
38180
19842
49815
88
انضبثطخ

يالحظ مف الجدوؿ ( ) 4وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )2.24عمى مقياس الدافعية لإلنجاز البعدى  ،وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية يالحظ
أف ىذه الفروؽ لصالح المجموعة التجريبية  ،مما يعنى أف استخداـ ممؼ اإلنجاز فى
التدريس والتقويـ تؤثر إيجابيا عمى زيادة الدافعية لإل نجاز لمطالبات.
ويمكف أف تعزى ىذه النتيجة إلى

أف استخداـ ممؼ اإلنجاز كأداة لمتدريس والتقويـ

لمطالبات أدى إلى زيادة دافعيتيف لإلنجاز فقد أكدت نتائج تطبيؽ مقياس الدافعية لإلنجاز
فاعمية ممفات اإلنجاز التى تمقى بمسئولية التعمـ عمى الطالبة مما يزيد مف دافعيتيا نحو
التعمـ ،ويتفؽ ذلؾ مع دراسة ( فممباف  ( ،)4282الجبيالف ( ،)4282الشيرى ،)4282
(.)Weber 2018 ( ،)Smith 2014
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الفرض الثانى" ال توجد فروؽ جوىرية في التحصيؿ األكاديمي في مقرر تصميـ وتطوير
الدروس بيف متوسط أداء المجموعة التجريبية التي تعرضت إلستراتيجية التعمـ النشط
ومتوسط أداء المجموعة الضابطة في االختبار البعدي".
لفحص الفرض الثانى تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لدرجات طالبات المجموعتيف في االختبار التحصيمي البعدي في مقرر تصميـ وتطوير
الدروس ،ثـ استخرجت نتائج اختبار (ت) لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف المتوسطات .ويبيف
الجدوؿ( )5ىذه النتائج.
انجذول ()2
انًزوططبد انحظبثَخ واالَحزافبد انًعَبرٍخ نذرجبد طبنجبد انًجًوعزٍَ فٌ انزطجَك
انجعذً عهي اخزجبر انزحصَم وَزبئج اخزجبر (د) نذالنخ انفزوق ثٍَ انًزوططبد
يظزوى
لًَخ (د)
االَحزافبد
انًزوططبد
عذد األفزاد
انًجًوعخ
انذالنخ
انًعَبرٍخ
انحظبثَخ
18111
0818
9831
18820
84
انزجزٍجَخ
1888
14810
88
انضبثطخ

يالحظ مف جدوؿ رقـ ( )5وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة( ) 2.24بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى االختبار التحصيمي البعدي في
مقرر تصميـ وتطوير الدروس ،وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية يالحظ أف ىذه الفروؽ
لصالح المجموعة التجريبية .وبذلؾ نرفض الفرضية الصفرية ،ونقبؿ الفرضية البديمة ،مما
يعني أف إستراتيجيات التعمـ النشط تؤثر إيجابياً عمى تنمية التحصيؿ األكاديمي لمطالبات.

وتفسر الباحثة تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية الالتى استخدمتف ممؼ اإلنجاز

كأداة لمتدريس والتقويـ ،حيث ساىـ ممؼ اإلنجاز فى تحسيف قدرة الطالبة عمى تذكر وفيـ
المعمومات المقدمة ليف لما يمتاز بو مف توفير التغذية الراجعة المستمرة طواؿ فترة البحث،
كما أنيا تشجع روح التعاوف واالستفادة مف األقراف ،باإلضافة إلى ما تحتوية مف أنشطة
مكثفة وأوراؽ عمؿ تعزز مف عممية الفيـ والتطبيؽ وأيضا تساىـ فى تحسيف مستوى التطبيؽ
لدييف ،فممفات اإلنجاز أتاحت الفرصة ليف لتأمؿ أدائيف ،واالنتقاد والتحميؿ والتفكير العميؽ
مما جعميف قادرات عمى معرفة نقاط القوة لدييف وتعزيزىا ،ومعرفة نقاط الضعؼ والعمؿ عمى
عالجيا وتحسينيا ،فتصبحف بذلؾ قادرات عمى تطبيؽ واتقاف الميارات التدريسية التى
يتضمنيا المقرر الدراسى مما ينعكس باإليجاب عمى تحصيميف فى االختبارات ،وبذلؾ تتفؽ
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ىذه النتيجة مع دراسة (  ،)Barrett 2017دراسة(،)Weber 2017( ،)Phillip 2017
(.)Weber 2018( ،)Gunay 2018
وتستنتج الباحثة مما سبؽ ثبوت فاعمية استخداـ ممفات اإلنجاز فى زيادة الدافعية
لإلنجاز لدى الطالبات وتحسيف أدائيف التدريسى ،وقد تبيف لمباحثة أف ىذه الممفات تمتاز
بعدة خصائص تجعؿ منيا أداة لمتعمـ والتقويـ فى آف واحد .ومف ىذه الخصائص أنو يساىـ
فى إثارة دافعية الطالبات لمتعمـ ،وعمى تحمؿ ميئولية تعمميف .فيو يوفر فرصة لمطالبة لمتأمؿ
فى أعماليا ومراقبة تقدميا األمر الذى يسيـ فى مساعدتيا عمى تحسيف أدائيا.

توصٌات البحث:
 تطبيؽ مدخؿ التقويـ بممفات اإلنجاز بمختمؼ درجات السمـ التعميمي بدءا مف مرحمةرياض األطفاؿ إلى مراحؿ التعميـ الجامعى .
 عقد دورات وورش عمؿ لتفعيؿ ممفات اإلنجاز وتوضيح دورىا الفعاؿ فى التدريسوالتقويـ وتطويرىا.
 توفير البيئة التعميمية التى تساعد عمى تحقيؽ التقويـ بممفات اإلنجاز وتوفيرمتطمباتو سواء مف النواحى التقنية أو البحثية.
 تطبيؽ مدخؿ التقويـ بممفات اإلنجاز لتجنب الخوؼ والتوتر لدى الطالبات مف قمؽاالختبارات التحصيمية.
 المزيد مف تفعيؿ دور الطالبات فى عممية التقويـ ،األمر الذى يحفزىف عمى التعمـويزيد دافعيتيف لإلنجاز والتحصيؿ ويجعميف مسئوليات عف تعمميف.
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