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ملدص البحح:
ييدف البحث الحالي إلى معرفة فاعمية إستخدم التعمم المستند إلى التحفيز فى التدريس
لتنمية الكفاءات المينية لمعممى التاريخ وميارات التوجو نحو اليدف والدافعية لمتعمم لدى طالبيم
بالمرحمة الثانوية  ،و قد تكونت مجموعة البحث من مجموعة من معممى المرحمة الثانوية و
عددىم( )71معمم و معممو ،و مجموعة من تالميذ المرحمة الثانوية (الصف األول الثانوى)
وعددىم ( )04طالبو ،وقد أستخدمت الباحثو المنيجين الوصفى والتجريبى فى مراحل إعداد
البحث و تمثمت مواد البحث فى إعداد قائمة باإلحتياجات التدريبية الالزمة لمعممى التاريخ لتنمية
الكفاءات المينيو لدييم  ،حيث تضمنت القائمة عدد ستة مجاالت رئيسية ويندرج أسفل تمك
المجاالت األساسية عدد ( )04حاجة تدريبية وأداء يجب عمى المعمم التمكن منو لتحفيز طالبو
لمتعمم ،كما تم إعداد قائمة ميارات التوجو نحو اليدف المناسبة لطالب المرحمة الثانوية ،حيث
تضمنت خمسة ميارات رئيسية يندرج تحتيا عدد من الميارات الفرعية المرتبطة بيا  ،وأيضاً
قائمة بأبعاد الدافعية نحو التعمم لطالب المرحمة الثانوية تضمنت القائمة عدد ( )6أبعاد أساسية

يندرج تحتيا عدد ( )03بعد فرعى  ،كما تم إعداد البرنامج التدريبى لمعممى التاريخ القائم عمى
التعمم المستند إلى التحفيز لتنمية تمك الميارات و األبعاد لدى المتعمم ،كما تم إعداد أدوات
التقويم لمبحث متمثمو فى بطاقة مالحظة أداء المعمم لمتحقق من إرتفاع مستوى أداء المعمم في
الكفاءات المينية الالزمة لتنمية ميارات التوجو نحو اليدف لدى طالبو  ،وزيادة دافعيتيم نحو
التعمم ،وأيضاً إختبار ميارات التوجو نحو اليدف و ذلك لقياس ما لدى طالب المرحمة الثانوية

من ميارات عقمية وأدائيو تمكنيم من تحديد أىدافيم (الذاتية والحياتية والمعرفية) بنجاح  ،كما تم
إعداد مقياس الدافعية لمتعمم لطالب المرحمة الثانوية وقد أسفرت نتائج الدراسو عمى وجود فرق
دال إحصائياً بين القياس القبمي والقياس البعدى لمتوسط درجات أفراد مجموعة البحث فى
الكفاءات المينيو لممعممين لصالح التطبيق البعدى ،أيضاً تحسن ممحوظ فى درجات أفراد

مجموعة البحث من طالب المرحمة الثانوية فى التمكن من ميارات التوجو نحو األىداف و زيادة
دافعيتيم لتعمم مادة التاريخ لصالح التطبيق البعدى مما يؤكد فاعمية البرنامج التدريبى فى
تحقيق النتائج التى صممت من أجميا و فى ضوء النتائج أوصى البحث بعدة توصيات من بينيا
ضرورة األىتمام بدعم دور المعمم و إعداده لدفع طالبو لمتعمم  ،وضرورة إدماج الطالب فى تحديد
أىدافيم المستقبمية من خالل التعميم المدرسى.

الكممات المفتاحيو :التعمم المستند إلى لتحفيز  -ميارات التوجو نحو اليدف  -الدافعية لمتعمم.
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The effectiveness of a training program based on stimulation-based
learning to develop the professional competencies of history teachers
and the skills of goal orientation and the motivation to learn among
their high school
The current research aims to know the effectiveness of using
stimulation based learningin teaching to develop the professional competencies
of history teachers and the skills of goal orientation and motivation for learning
among their high school students, and the research group consisted of a group
of high school teachers of (17) teachers, and a group of High school students
(first grade secondary) and their number (40) students, and the researcher used
the descriptive and experimental methods in the preparation stages of the
research and the research materials consisted in preparing a list of the training
needs necessary for history teachers to develop their professional
competencies, and a list of goal orientation skills suitable for high school
students has also been prepared, as it includes five main skills under which a
number of sub-skills related to it fall, as well as A list of the dimensions of
motivation towards learning for high school students Also, evaluation tools
were prepared for the research represented in the teacher's performance note
card to verify the high level of teacher performance in the professional
competencies needed to develop the skills of goal orientation among his
students and increase their motivation towards learning and also test the skills
of goal orientation in order to measure what the high school students have of
Mental and performance skills that enable them to successfully define their
goals (subjective, life, and cognitive), and a measure of motivation to learn was
prepared for high school students, and the results of the study resulted in a
statistically significant difference between the pre-measurement and the postmeasurement of the average grades of the members of the research group in the
professional competencies of teachers in favor of the post application There is
also a noticeable improvement in the grades of the members of the research
group from high school students in mastering the skills of orientation towards
the goals and increasing their motivation to learn history in favor of post
application, which confirms the effectiveness of the training program in
achieving the results for which it was designed, and in light of the results the
research recommended several recommendations from Among them is the
need to pay attention to supporting the role of the teacher and preparing him to
push his students to learn, and the need to include students in defining their
future goals through education learning..
Key words stimulation-based learning - goal orientation skills - motivation to
learn
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أوالً :املكدمة:
يعد التعميم من الضروريات فى أى مجتمع ،حيث أنو يركز بشكل أساسى عمى الجوانب
اإلجتماعيو لألفراد  ،ورغم النظرة السمبية لمتعميم الرسمى التقميدى كونو يركز عمى الحفظ
واإل متحانات ،إال ان تناول التعميم بشكل يركز عمى النتائج المرغوبة واإلعداد لمحياة والعمل
يجعل منو عممية مفيدة لممتعمم وممتعة لممعمم.
و يحتاج المتعمم إلى الشعور بحاجتو إلى التعميم والرغبة فى اإلستزادة منو لفيم العالم
المحيط بو وتنمية الميارات لدييم  ،وال يمكن ان يحدث ذلك بفاعمية إال من خالل زيادة
الحافز لديو لمتعمم وتنمية مشاعرالرغبة فى التعمم مما يتطمب معمم واعى بقدرات متعمميو
ولديو الحافز إلى توجيو دافعيتيم لمتعمم والعمل.
كما يعد المعمم ىو أحد المحاور الرئيسية فى العممية التعميمية  ،ولم يعد دوره قاص ارً

عمى نقل المعرفة من الكتاب المدرسى إلى أذىان المتعممين  ،بل أتسع دور المعمم ليصبح
مسئول عن النمو الشامل لممتعمم واعداده ليصبح مواطن صالح فى مجتمعو وفرد قادر عمى
فيم ذاتو وتوظيف قدراتو بشكل صحيح وذلك من خالل اإلعتماد عمى أساليب واتجاىات
حديثة تساعد المعمم عمى تحقيق ميامو بفاعمية واإل رتقاء بقدرات المتعمم.
ويحتاج المعمم إلى الدعم لربط محتوى الكتب المدرسية بالحياة لدى المتعمم  ،كما أن
تحفيز المعممين ومدىم بسبل التعمم المختمفو من خالل إعداد برامج تدريبية موجية ليم ،
تساعدىم بشكل كبير عمى تحفيز المتعممين لدعم كيفية العيش معاً والتمكن من الميارات

المرتبطة بتحقيق أىدافيم.

(فرج المبروك  ، 3476 ،ص .)330

وقد تعددت ادوار المعمم فى العممية التعميمية حتى يستطيع القيام بواجبو اتجاه طالبو،
وكمما أدخمت التطورات عمى التعميم كمما تطور دور المعمم ليواكب التغيرات ومن أبرز تمك
األدوار:







(جمال الدين محمد السيد  ، 3474 ،ص )11

زيادة ثقة المتعمم بنفسو.
المساىمة فى بناء شخصيتو السوية.
مساعدتو عمى التحول من متمقى لممعرفة إلى باحث عنيا.
تيذيب شخصيتو وجعمو أكثر قدرة عمى مواجية مطالب المستقبل.
المساىمة فى فيم ذاتو وتوجيو قدراتو.
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 مساعدتو عمى تحديد أىدافو المستقبمية ومحاولة الوصول إلييا.
ولكى يتمكن المعمم من أداء واجبو يجب ان يتاح لو المجال لمتدريب المستمر عمى
الجديد فى التعميم  ،والتمكن من ميارات تساعده عمى تطوير أدائو بنجاح  ،و أيضاً المتعمم
لكى يتمكن من جوانب معرفية وميارية متعددة مرتبطة بمحتوى المنيج الدراسى يجب ان

تنمى لديو الدافعية لمتعمم وحب العمم والمشاركة فى األعمال الجماعية.
ومن اإلحتياجات األساسية إلعداد المعمم لمتدريس لطالبو مساعدتو فى توجيو المتعممين
لمتطمبات الحياة العممية من خالل التمكن من عدة ميارات تساعده عمى تحديد أىدافو
الخاصة والسعى لمتوجو إلييا وتحقيقيا ومن تمك األىدافNicholas and Others, ( :
( ، )2020, pp514ىانى المالكى  ،3472 ،ص )00








تعزيز السموك اإليجابى لدى الطالب.
إستخدام أنماط متعددة لتعزيز السموك الفردى والجماعى.
مراعاة الفروق الفردية بين الطالب.
مراعاة المواىب والقدرات لدى الطالب.
توظيف سبل التعزيز المناسب.
العمل عمى زيادة تكرار السموكيات اإليجابية لدى الطالب من خالل التحفيز المستمر.
وتعد ميارات التوجو نحو اليدف من الميارات األساسية التى يجب أن يحفزىا المعمم
لدى طالبو من خالل توظيف أساليب متعددة ومن تمك الميارات:







الربط بين الخبرات السابقة والجديدة.
التمكن من الميارات األساسية لتطوير الذات.
تحديد األىداف المناسبة لمقدرات الخاصة والسعى إلى تحقيقيا.
وضع الخطط المناسبة لتحقيق األىداف.
السعى لتحويل األىداف إلى حقائق.
ولكى يساعد المعمم طالبو فى التمكن من تمك الميارات وتحقيقيا عميو القيام بعدة

أدوار وممارسة بعض األساليب من بينيا:

(أحمد سالم  ، 3473،ص)34


 مالحظة مدى تفاعل المتعممين واحتيجاتيم وقدراتيم.
توفير المناخ التعميمى المناسب إل كتساب الميارات.
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 تقديم التغذية الراجعة بصفة مستمرة.
 التعاون مع المتعممين فى تحديد أىدافيم الخاصة المناسبة لقدراتيم الخاصة.
 تمكين المتعممين من العمل والدراسة عمى أساس عقد تعميمى.
اإلدارة الجيدة لمصف لممارسة األنشطة وتطبيق الميارات.

ولكى يتمكن المعمم من تحقيق أدواره بفاعمية ومشاركة المتعمم فى العممية التعميمية يجب ان
يتوافر لديو الدافعية الكافية لمتعمم وذلك من خالل:

( Eun Kim and Others,

)2019, pp306








تحديد أىدافو بشكل واضح.
الحصول عمى الحافز الكافي لمقيام بالعمل بنجاح لتحقيق األىداف.
الشعور بالراحة النفسية والدعم الكافي لإلستمرار فى التقدم.
استخدام الطرق المناسبة لمقدرات الخاصة إلمكانية الشعور بالنجاح.
الشعور بالمسئولية إتجاه العمل وتقبل النجاح والفشل.
تنظيم األعمال والوقت واإلعتماد عمى النفس.

ويعد التعمم المستند إلى التحفيز أحد اإلتجاىات الحديثة واضافة ألدوار المعمم فى العممية
التعميمية  ،وىى موجو لممعمم ومرشد لتحفيز طالبو عمى التعمم والعمل  ،وعمى المعممين
إ ستخالص كيفية التحفيز عمى التعمم من خالل التدريب عمى ذلك وتوظيف أساليب متعددة
تناسب القدرات المتعددة والمختمفة لممتعممين من بينيا( :محمد نوفل  ،3434،ص )40







تطوير إستقاللية الطالب أثناء التعمم.
تعزيز التعمم الواعى.
خمق بيئة تعمم إيجابية.
رفع مستوى التعمم التوضيحى.
ضبط النفس والتنظيم الذاتى.

 إستخدام الخطأ كجزء من عممية التعمم وليس لمعقاب.
ويعد التحفيز ىو الدافع الذى يدفعنا إلى عمل شئ ما  ،وىو كل فعل أو إشارة تدفع
اإلنسان إل سموك أفضل أو تعمل عمى اإلستمرار فى العمل وعمى ذلك يمكن تعريف التحفيز
بأنو:
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كل الوسائل المادية والمعنوية المتاحة إلشباع الحاجات والرغبات المادية والمعنوية لدى
(سونيا قزامل  ، 3470 ،ص .)30

األفراد.

ورغم ان مصطمح التحفيز والدافعية ليم نفس المعنى عمى مستوى اإلنجاز إال أن
بينيما اختالف عمى مستوى المدلول  ،حيث ان التحفيز يطور الدافعية ويقود إلييا  ،كما ان
التحفيز يأتى من الخارج اما الدافعية فتنطمق من داخل الفرد ذاتو كما أن التحفيز محرك
رئيسى لمسموك لمتوجو نحو اليدف.
أما عن أصناف التحفيز فيى تنقسم إلى:


 تحفيز خارجى :وىى الدوافع الخارجية مثل المكافأة والعال وات والسموكيات.
تحفيز داخمى :مثل المراقبة الذاتية والرغبة والطموحات.
()Oksna and Others, 2018, pp74-80
وبالنظر إلى التطور التاريخى لمتحفيز نجد أنو ظير منذ بداية القرن الثامن عشر
وعصر األنوار فى أ وروبا ،حيث بدأ الباحثين والعمماء تطوير بحوثيم بموضوع الحافز
والتحفيز

حيث

ظير

الفكر

التحفيزى

من

خالل

ثالثة

مدارس

كبرى:

()Hongbiao Yin, 2016, p18

)7
)3

)0

المدرسة التقميدية :والتى ركزت عمى الحوافز المادية وىمشت الحوافز المعنوية حيث
نظرت إلى الجانب المادى لإلنسان لتطوير أدائو.
مدرسو العالقات اإلنسانية :حيث تنظر لإلنسان باعتباره معقد التكوين لو مشاعر
وأحاسيس وييتم بالعالقات والتواصل مع اآلخرين فال يجب التركيز فقط عمى الجانب
المادى.
المدرسة الحديثة  :والتى دعت إلى ربط الحوافز بالنتائج التى يتم تحقيقيا ونادت بضرورة
إختالف أساليب التحفيز وتنوعيا وفقا لمستوى األداء.
(وعمى مستوى المتعمم ومن أجل تحقيق الكوامن الداخمية لممتعمم ودفعو نحو التحفيز

كان البد من مراعاة عدة مبادئ( ، )David and Abigail, 201, pp 1:21 ( :ريجان
جرنج  ، 3470،ص ص)37 :70



إ حترام المميزات الجسدية والعقمية والنفسية لممتعمم ومراعاة التدرج بشكل يتيح لممتعمم
اإلستخدام األمثل إلمكاناتو وقدراتو.
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برمجة األنشطة الصفية والتى يكون فييا المتعمم مييأ لبذل جيد مع مراعاة الزمن ونوع
النشاط.



توفير البيئة التعميمية اآلمنة والمحفزة لمعمل حيث يسود بيا األمن واألمان والعالقات
السميمة بين كافة أطراف الموقف التعميمى.
وقد أكدت العديد من الدراسات عمى أىمية خمق الدافعية لدى المتعمم نحو التعمم ،

وكذلك دور المعمم فى تحفيز طالبو لتحقيق أىداف تعميمية أفضل وتوظيف قدراتو لتحقيق
أىدافو الخاصة و من بين تمك الدراسات:
 دراسة (أصالن المساعيد  )3443 ،والتى ىدفت إلى الكشف عن العوامل التى تؤثر عمى
دافعية التعمم لدى طمبة جامعة آل البيت وقد أسفرت النتائج عن ان ىناك عدد من العوامل
المؤثرة فى توجيو دافعية المتعمم لمتعمم من بينيا إدراك الفرد لقدراتو  ،الخبرات والعالقات
اإلجتماعيو  ،الرغبة فى التفوق .وقد أوصت الدراسة بتفعيل دور المعمم فى توجيو طالبيم
واثارة دافعيتيم نحو التعمم من خالل تغيير أساليب التدريس التقميدية وتوظيف أساليب
تساعد عمى الحث عمى التعمم وتحفيز المتعممين.



دراسة ( )Chia, Hui and Others, 2017حيث طبقت دراسة شبو تجريبية " دراسة
حالة " عمى مجموعة من المتعممين لمتحقق فى تأثير القدرة التنبؤيو لتحفيز المتعمم عمى
اإلنجاز بإ ستخدام األلعاب التعميمية المحمولة لتعمم المغة اإلنجميزية ودمج المواد التعميمية
فى سياق قائم عمى المعبة وتثبيتو عمى األجيزة المحمولة  ،وقد أسفرت الدراسة عن فاعمية
أسموب التحفيز فى دعم التعمم لدى التالميذ وزيادة الدافعية لدييم.



دراسة ( )Ludmila Miklankov, 2018وقد ىدفت الدراسو إلى تحميل مستوى الميارات
الحركية لدى األطفال فى سن ما قبل المدرسة فى سياق التحفيز ألداء االنشطة البدنية فى
ال بمتوسط عمر من خمس إلى ست
المدرسة .وقد تكونت مجموعة البحث من  63طف ً
سنوات وقد أسفرت النتائج عمى فاعمية التحفيز عمى دعم النشاط الحركى لدى األطفال.



دراسة (وئام الرايقى  )3472 ،حيث ىدفت الدراسة إلى معرفة العوامل المدرسية المؤدية
إلى إنخفاض الدافعية لمتعمم وقد أكدت الدراسة عمى أىمية تييئة البيئو الصفية المشجعة
لمتعمم وضرورة أ ن تمثل المعممة جزء من فريق عمل متكامل بالمؤسسة التعميمية لخمق
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الحافز لمتعمم ورفع مستوى الدافعية لدى الطالبات وقد أسفرت نتائج الدراسة عن تحسن
ممحوظ نتيجة توفير مصادر التعمم الحديثة وتطوير أداء المعممات.
مبررات أدت إلى القيام بالبحث الحالى:



نتائج العديد من الدراسات التى أكدت عمى ضرورة تطوير األداء التدريسى لممعمم أثناء
الخدمة مثل دراسة( جمال الدين محمود  )3470 ،والتى أكدت عمى أىمية تنمية قدرات
معممى التاريخ من خالل التمكن من ميارات إستخدام شبكات التواصل اإلجتماعى وقد
أوصت الدراسة بإعداد برامج تدريب لمعممى التاريخ تدعم الميارات والكفاءات االدائيو
لدى المعممين.

 كما أكدت دراسة ( رانيا الردادى ) 3476 ،عمى ضرورة التطوير المينى لمعممى
الدراسات اإلجتماعيو فى ضوء متطمبات التعميم الرقمى والتى أشارت إلى أىمية التطور
المينى المستمر لمعممى الدراسات اإلجتماعيو لزيادة المعرفة المينية لدييم واتجاىاتيم
نحو المينة مما يساعد عمى عممية التدريس من أجل تعمم جيد.
 وكذلك دراسة (عمى أبو المعاطى  ) 3473 ،والتى أكدت عمى أىمية إعداد البرامج
التدريبيو لمعممى الدراسات اإلجتماعيو والتى تمكنو من أداء ميامو بنجاح ،والتغمب عمى
المشكالت التى تواجيو أثناء العمل .واوصت الدراسو بإعداد دراسات أخرى تمكن المعمم
من الميارات الالزمة ألداء العمميات المختمفة داخل الفصل الدراسى.



وأيضاً نتائج العديد من الدراسات التى أكد عمى ضرورة تنمية ميارات متعددة لدى المتعمم
مثل دراسة ( ريم سميمون  ) 3470 ،والتى حددت العالقة بين الوعى بما وراء المعرفة
لدى طالب المرحمة الثانوية العامة وعالقتو بتوجو اليدف والتحصيل الدراسى وقد أسفرت
الدراسة عن وجود عالقة دالة بين ميارات ما وراء المعرفة والتوجو نحو اليدف
والتحصيل وقد أوصت الدراسة بضرورة تدريب معممى المرحمة الثانوية عمى توجيو طالبيم
نحو أىدافيم وتوظيف أساليب متعددة لتحقيق ذلك.



دراسة ( رشا ميدى و ىناء محمد  ) 3471 ،والتى ركزت عمى تنمية كفاءات التعمم
االجتماعى الوجدانى فى تنمية دافعية التعمم وميارات التعمم االجتماعى والوجدانى لدى
الطالب وقد أ وصت الدراسو بتنمية ميارات تعمم متعددة لدى المتعمم والحد من اإلعتماد
عمى الحفظ والتذكر.
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وأيضاً دراسة كالً من (إسالم أنور ونسرين محمد  )3472 ،والتى ىدفت إلى تحديد

التأثيرات السببيو بين توجيات أىداف اإلنجاز واالندماج المعرفى والتحصيل األكاديمى .وقد
أوضحت النتائج أن أكثر متغيرات النموذج تأثي ارً فى التحصل األكاديمى ىو توجيات أىداف

اآلخر ،كما كان لو األثر الكبير عمى اإل ندماج المعرفى العميق.

وأيضاً توصيات المؤتمرات التى تؤكد عمى ضرورة تنمية ميارات متعددة لدى المتعمم وفاعمية
دور المعمم التربوى

وكذلك أىمية إعداده أثناء الخدمة وتمكنو من أساليب حديثة فى

التدريس.

ومن بني تلو املؤمترات:



المؤتمر الخامس إلعداد المعمم :جامعة أم القرى " مكة المكرمة " بعنوان " إعداد وتدريب
المعمم فى ضوء مطالب التنمية ومستجدات العصر " الفترة من ( 0 :3فبراير )3476
وقد جاءت أىداف المؤتمر متضمنة:

 -تحديد المعايير والمواصفات الالزمة لممعمم.

 -إبراز أىمية تدريب المعمم قبل وأثناء الخدمة.

 -إبراز أىمية إعداد المعمم فى ضوء مجتمع المعرفة.

وقد أوصى المؤتمر بضرورة اإلعداد األمثل لممعمم من خالل التدريب المستمر

واإلستناد عمى أساليب حديثة لتطوير أداء المعمم أثناء الخدمة بما ينعكس عمى أداءه
التدريسى وتحقيق أىداف التعمم لدى الطالب.



المؤتمر الدولى لتقويم التعميم :والذى عقد بالمممكة العربية السعودية فى الفترة من (:0
 6ديسمبر  .) 3472وقد ىدف المؤتمر إلى رفع كفاءة التعميم والتدريب لممعمم وكذلك
دعم الميارات لما ليا من أىمية فى بناء القدرات البشرية وتنميتيا من خالل التعرف
عمى الميارات المستقبمية وغرسيا فى النظام التعميمى .وقد أوصى المؤتمر بدعم
الميارات وتنميتيا لدى المتعمم فى المراحل التعميمية المختمفة من خالل معمم واعى
بقدرات متعمميو ولديو الحافز الكافى لتنمية تمك الميارات لدييم.



كما عقد المؤتمر الدولى الثالث بكمية التربية جامعة عين شمس خالل الفترة ( 73 :71
ديسمبر  )3472بعنوان " رؤى مستقبمية لتطوير التعميم واعداد المعمم " وقد ىدف إلى
تحديد التحديات المحمية التى تواجو المعمم وأثر األ زمات والنزاع عمى العممية التعميمية ،
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وقد أ وصى المؤتمر بضرورة تحقيق التميز فى التعميم وتوظيف أنماط حديثة لمتعمم غير
األنماط التقميدية مثل التعمم اإللكترونى والتعمم مدى الحياة.

ثانيا :مشهلة البحح:
تتحدد مشكمة البحث في" قصور الكفاءة المينيو لدى معممى التاريخ فى تنمية الدافعية
لمتعمم لدى طالبيم و توجيييم نحو تحقيق أىدافيم التعميمية و الحياتية من خالل تقديم
التحفيز الكافي واإلستناد إلى قدراتيم الخاصو"
ولمتصدي ليذه المشكمة حاول البحث الحالي اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي:
"ما فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى التعمم المستند إلى التحفيز لتنمية الكفاءات
المينيو لمعممى التاريخ

و ميارات التوجو نحو اليدف و الدافعية لمتعمم لدى طالبيم

بالمرحمة الثانوية؟"
ويندرج من السؤال الرئيسي االسئمو الفرعيو التاليو:
 -7ما اإلحتياجات التدريبيو الالزمو لمعممى التاريخ لتنمية الكفاءات المينيو لدييم و
ميارات التوجو نحو اليدف و الدافعية لمتعمم لدى طالبيم؟
 -3ما ميارات التوجو نحو اليدف الالزمة تنميتيا لدى طالب المرحمة الثانوية؟
 -0ما أبعاد الدافعية نحو التعمم الالزم تنميتيا لدى طالب المرحمة الثانوية؟
 -0ما صوره برنامج تدريبى لمعممى التاريخ قائم عمى التعمم المستند لمتحفيز لطالب
المرحمة الثانوية ؟
 -4ما فاعمية البرنامج التدريبى لمعممى التاريخ فى تنمية الكفاءات المينيو لدييم ؟
 -6ما فاعمية البرنامج التدريبى عمى تنمية ميارات التوجو نحو اليدف و الدافعية لمتعمم
لدى الطالب؟

ثالجا :فروض البحح:
 -7يوجد فرق دال إحصائياً بين القياس القبمي والقياس البعدى لمتوسط درجات أفراد
مجموعة البحث فى الكفاءات المينيو لممعممين لبطاقو المالحظو لصالح المقياس البعدي

 -3يوجد فرق دال إحصائياً بين القياس القبمي والقياس البعدى لمتوسط درجات أفراد
مجموعة البحث فى التمكن من ميارات التوجو نحو األىداف لمطالب لصالح التطبيق

البعدى
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 -0يوجد فرق دال إحصائياً بين القياس القبمي والقياس البعدى لمتوسط درجات أفراد
مجموعة البحث فى دافعية الطالب لتعمم مادة التاريخ لصالح التطبيق البعدى.

رابعا :حدود البحح:
اقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية:
 حدود مكانيو :مجموعة من معممي التاريخ بمدارس إدارة مدينو نصر و الوايمى و شبراالتعميمية بمحافظو القاىرة.
 حدود موضوعيو :إعداد قائمة بميارات التوجو نحو اليدف الالزم تنميتيا لدى طالبالمرحمة الثانوية ،واعداد قائمو ببعض أبعاد الدافعية لمتعمم و أيضاً إعداد قائمو
باإلحتياجات التدريبيو الالزمو لمعممى المرحمة الثانوية لتنمية ميارات التوجو نحو اليدف
و الدافعية لمتعمم لدى طالبيم.
 حدود زمنيو :الفصل الدراسى األول لمعام الدراسى  3434-3473و قد تم تطبيق البحثعمى مدار ستو أسابيع بواقع ثال ثة لقاءات أسبوعيو بين المعممين و الطالب مجموعة
البحث .

خامسا :منهج البحح:
إعتمد البحث الحالي عمى كالً من:

املنهج الوصفي:
أستخدم فى تحديد اإلطار النظري لمبحث ووضع تصور ببرنامج لتنمية التحفيز لتنمية
الكفاءات المينية لمعممى التاريخ و ميارات التوجو نحو اليدف و الدافعية لمتعمم لدى
طالبيم.

املنهج التجرييب:
أستخدم فى تطبيق البرنامج واجراء التطبيق القبمي والبعدي ألدوات التقويم ثم حساب
نتائج التطبيق إحصائياً والمقارنة بينيم.
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سادساً :حتديد املصطلحات:
*التعمم المستند إلى التحفيز:
" ىو نوع من التعمم ييدف إلى تحقيق األىداف التربية من خالل رفع الميارات اإلنتاجية
(محمد نوفل ، 3434 ،ص)10

والميارية لدى محور العممية التعميمية (الطالب) ".

المفيوم اإلجرائى لمبحث الحالى لمتعمم المستند إلى التحفيز ىو:
" أحد االتجاىات الحديثو فى التدريس التى يوظفيا المعمم لتحفيز الطالب أثناء التعمم
وتوجيييم لتحقيق أىدافيم الخاصة ،وفق قدراتيم العقمية مما يحقق زيادة دافعيتيم نحو
التعمم “.
* ميارات التوجو نحو اليدف:
" ىى كل الميارات التى يسعى المتعمم إلى تحقيقيا و تدفعو ان يبذل كل ما لديو من قدرات
( زقاوة احمد  ،3476 ،ص )300

مما يحقق لديو الشعور بالرضا "
ويعرفيا البحث الحالى بأنيا:

" دوافع داخميو لدى المتعمم تظير فى شكل أداءات يقوم بيا لمتوجو نحو تحقيق تمك الدوافع
مما ينعكس عميو باالنجاز والنجاح".
*الدافعية لمتعمم ىى:
"حالة

إستثارة

وتوتر

داخمى

معين".

السموك

يثير

ويدفعو

إلى

تحقيق

ىدف

(فارس رشيد  ، 3473 ،ص .)7416
ويعرفو البحث الحالى بأنيا:
" طاقة كامنة لدى المتعمم تظير عند توافر بيئة تعمم نشطة تحفز تمك الطاقة

وتوجييا نحو تحقيق عدة أىداف تعميمية ومستقبمية ".

سابعا :إجراءات البحح:
يسير البحث الحالي وفق اإلجراءات التالية:
 -7تحديد قائمتين أحدىما بميارات التوجو نحو اليدف واألخرى بأبعاد الدافعية لمتعمم والالزم
تنميتيا لدى طالب المرحمة الثانوية .ويتم ذلك من خالل:
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 مراجعة األدبيات والدراسات السابقة. مراجعة اإل تجاىات العالمية والتي تناولت أىميو تنمية ميارات التوجو نحو اليدف والدافعية نحو التعمم
 إستطالع رأي الخبراء والمتخصصين لضبط القائمة. -3إعداد قائمة باإلحتياجات التدريبية الالزمو لمعممى التاريخ لتنمية كال من ميارات التوجو
نجو اليدف

والدافعية لمتعمم لدى طالبيم

 -0إعداد برنامج تدريبى لتدريب مجموعة البحث من معممى التاريخ بالمرحمة الثانوية عمى
إستثارة ميارات التوجو نحو اليدف و الدافعية لمتعمم لدى طالبيم من خالل التعمم
المستند إلى التحفيز .ويتضمن البرنامج ما يمى:
* تحديد مبررات إعداد البرنامج
* تحديد فمسفو البرنامج
* تحديد أسس بناء البرنامج
* إعداد األىداف العامو لمبرنامج
* تحديد محتوى البرنامج
* إعداد أساليب تدريس البرنامج
* إعداد أساليب تقويم البرنامج
 -0قياس فاعمية البرنامج التدريبى من خالل:
أ -إعداد أدوات التقويم وتتمثل فى
* بطاقو مالحظة ألداء المعمم.
* إختبار ميارات التوجو نحو اليدف
* مقياس الدافعية لمتعمم لدى الطالب.
 -4تطبيق أدوات التقويم قبميا
 -6تطبيق البرنامج التدريبي عمى مجموعة البحث
 -1تطبيق أدوات التقويم بعديا.
 -2رصد النتائج ومناقشتيا إحصائياً وتفسيرىا
 -3تقديم التوصيات والمقترحات
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ثامناً :أهداف البحح
ييدف البحث الحالي إلى:
 -7تحديد أثر توظيف التعمم المستند لمتحفيز عمى تنمية الكفاءات التدريسيو لدى معممى
التاريخ بالمرحمة الثانوية وانعكاس ذلك عمى أدائيم المينى.
 -3تحديد أثر توظيف التعمم المستند لمتحفيز عمى تنمية ميارات التوجو نحو األىداف و
الدافعية لمتعمم لدى طالب المرحمة الثانوية.

تاسعاً :أهنية البحح
قد يفيد البحث الحالي في:
 -7تقديم برنامج تدريبي لمعممي التاريخ قائم عمى التعمم المستند لمتحفيز لتنمية العديد من
الكفاءات التدريسيو لدييم لمتعامل مع طالبيم بنجاح.
 -3تقديم قائمو بميارات التوجو نحو األىداف مناسبو لطالب المرحمة الثانوية قد تسيم فى
توجيو المتعمم نحو أىدافو المستقبمية فى ضوء قدراتو الخاصو.
 -0تقديم قائمو بأبعاد الدافعية لمتعمم مناسبو لطالب المرحمة الثانوية قد تسيم فى زيادة
االقبال عمى تعمم مادة التاريخ و االستفادة من أحداث الماضى فى فيم الحاضر و التوجة
نحو المستقبل.

احملور األول :اإلطار النظرى للبحح
يتناول ىذا المحور تحديد التعمم المستند لمتحفيز من حيث المفيوم واألىميو  ،كأحد
اإل تجاىات الحديثو لمتدريس والرفع من قدرات المعمم التدريسية  ،مما ينعكس عمى أدائو
التدريسى و يحقق التحفيز الكافي لطالبو لتحديد أىدافيم التدريسية و الحياتية و دافعيتيم
لمتعمم,
 التعمم المستند إلى التحفيز ( المفيوم واألىمية ):
*مفيوم التعمم المستند إلى التحفيز:
" ىو أحد االتجاىات الحديثة فى التدريس الذى يوظفيا المعمم من خالليا
اإلستراتيجيات التعميمية التى تعمل عمى توليد إنتباه الطمبة وأدائيم فى مختمف المواد
الدراسية".

()Kathleen Cushman, 2014, p.5
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اما عن مفيوم التحفيز فيو:
" طاقة نابعة من المتعمم أو من البيئة التعميمية توجو المتعمم ألداء بعض الميارات
والسموكيات لتحقيق غايات نفسية أو مادية ".

(زراق العصيمى  ، 3434 ،ص .)74

وفى مفيوم آخر التحفيز ىو:
" قوة دافعة منشطة لمتعمم تولد لدى المتعممين من خالل توظيف المعمم إلستراتيجيات محفزة
لمطالب ".

(روبين و جاكسون  ، 3470 ،ص )30

ويعد التعمم المستند إلى التحفيز ىو إتجاه حديث لتغيير أساليب التعمم من خالل
توظيف أساليب غير تقميدية من أجل الوصول إلى نظام تعميمى متطور  ،ويكون المعمم لو
الدور الرئيسى فى تحقيق ذلك  ،فمكى يكون المعمم متمي ازً فى مجالو  ،عميو تطوير ذاتو
وتوظيف الجديد فى المجال التعميمى.

ولكى يجعل المعمم طالبو أكثر إقباالً عمى حب التعمم عميو أن يحفزىم من خالل

توظيف طرق متعددة:



اإلستفادة من معرفة إحتياجات الطالب حيث يتمكن المتعمم من التعمم بشكل أفضل عندما
تمبى الحوافز دوافعو الخاصة.



جعل الطالب مشاركين بفاعمية فى عممية التعمم من خالل أداء ميمات متعددة وحل
المشكالت واتخاذ الق اررات حيث أن السمبية تحد من قدرات المتعمم وحافزه نحو التعمم.



مشاركة الطالب فى تنظيم العمل داخل حجرة الدراسة من خال ل مناقشتيم حول ما يجعل
الدراسة أكثر أو أقل حماساً ودافعية نحو التعمم ،حيث يحصل المعمم عمى عوامل متعددة
من شأنيا خفض أو رفع مستوى حماس المتعمم أثناء التعمم.

(باتريشان سميت و

تيممن راغن  ، 3473 ،ص ص )461 :016
*التحفيز التربوى وأدوار المعمم:
يعد التحفيز التربوى ىو أىم عوامل إيجاد الدافعية نحو التعمم لدى الطالب ،والتحفيز
اإليجابى يأتى بالعديد من النتائج المرغوب بيا لدى المتعمم.
وقد أشارت حنان عطية فى دراسة ليا بعنوان " التحفيز التربوى فى المدارس ودور
المعمم كحجر زاوية " إلى أىم المصادر التى يستمد منيا المعمم الطرق واألساليب التى تمكنو
من توصيمو لمتالميذ تربوياً ومن بين تمك المصادر:

(حنان عطية  ، 3472 ،ص )0
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ثقافة المجتمع والقيم العميا بو.
دور الفرد كمواطن فى المجتمع.
مفيوم الذات لدى المتعمم.
دور األسرة ومؤسسات المجتمع المدنى تربوياً.

البيئة المدرسية وادوار المعمم بيا.

كما أكدت دراسات آخرى مثل ( Libby Gevard and Others,
 )Others, 2016 Danial Nadon and (،)2016بأن أسموب المعمم غير المباشر فى
تفاعمو مع طالبو وتوجييو ليم يعتبر من العوامل الميمة والمحفزة إجتماعياً فى غرفة الدراسة

 ،وعمى العكس المعمم المتجيم الناقد غير الميتم برغبات ومصالح طالبو يثير لدييم الشعور
بالعزوف عن التعمم ويزيد من المشاكل الصفية.

ولكى يحقق التحفيز فاعمية عميو ان يمتزم ببعض الضوابط من بينيا( :رمضان
فوزى بينى  ، 3472 ،ص )21







التبعية :وىو ان يمى الحافز مباش ارً العمل المراد القيام بو.

الحجم والنوع :ان تناسب حجم الحافز ونوعو لمعمل من حيث الحجم والنوع.
إدراك سبب التحفيز :وىو فيم الطالب لماذا تم تحفيزه.

الثبات :ان يحفز الطالب فى نفس المجال لممزيد من دعم القيام بو.
مراعاة مستوى المتعممين :ان يطالب المتعمم بما ىو قادر عمى القيام بو.
ويستند التحفيز إلى مجموعة من النظريات التربوية الحديثة ومن أىميا نظرية "

ماسمو " لمحاجات  MASLOWوىى من أىم النظريات فى مجال تطبيق الحاجات اإلنسانية
فى عدة مستويات متدرجو عمى النحو التالى:
 -حاجات األمن

 الحاجات الطبيعية -الحاجات اإلجتماعيو

 -حاجات حب الذات

 -حاجات تحقيق الذات

(عبد اهلل بن أىنيو ، 3476 ،

ص ) 31
وعمى المعمم ان ينوع فى أسالب التحفيز بحيث يراعى اإلحتياجات المختمفة لممتعمم،
كما يجب عمى المعمم وضع خطة لمساعدة المتعممين عمى اإل نتقال من سموك العزوف عن
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التعمم إلى سموك التحفيز لمتعمم داخل غرفة الدراسة من خالل توظيف إستراتيجيات تساعد
عل تقوية دافع الطالب إلى التعمم ويحدث ذلك من خالل( :سيير زكى محمود  ، 3474 ،ص

)40


 اإلعداد الجيد لغرفة الدراسة.
 فيم سموكيات وقدرات الطالب وطاقاتيم الكامنة.
 استثمار قدرات الطالب واثارة دافعيتيم نحو التعمم.
تحديد سبل االستثمار الصحيح لقدرات المتعمم.

وقد حدد (إبراىيم الفقى  ، 3477 ،ص ص  )36 :30أساليب إختيار المحفزات لمتأكد
من بداية فعل التحفيز لدى اآلخر من خالل مالحظة اآلتى:



ان يكون الفرد فى أ حسن حاالتو أثناء عممية التحفيز ،لذلك عمى المعمم خمق بيئة التعمم
المناسبة لجذب إنتباه المتعمم لمخروج من حالتو اإل نفعالية قبل موقف التعمم إلى حالة
اإلستعداد لمتعمم.



أن يقدم المحفز لمفرد وىو فى قمة اإلستعداد إلستقبالو وعمى المعمم فى ذلك أن يالحظ
من بداية موقف التعمم بداية إستعداد المتعمم لإل نتباه وحتى إخبار المعمم بذلك.



إختيار الحوافز الفريدة غير التقميدية ،حيث ينوع المعمم فى إختيار أنماط متعددة من
الحوافز تناسب اإلختالفا ت بين المتعممين فى السمات والقدرات وتدفعيم إلى المزيد من
المشاركة فى األعمال.



مراعاة الدقة عند تكرار المثير ،فعند إختيار المعمم ألحد المثيرات لمتحفيز ويثبت لو
فاعميتيا أثناء التعمم ال يمكنو اإلعتماد عمييا بصفة مستمرة وأال يكرر إستخداميا عدة
مرات بيدف الحصول عمى نفس اإلستجابة أول مرة.
ومما سبق يتضح أن ىناك عدة عوامل تؤثر عمى حماس الطالب لمتعمم من بينيا:

)(Johnson Davion, 2017, p. 46 ،(Fatih Koca, 2016, p.20


 مضمون الدرس وقيمتو لدى المتعمم.
 انتظام الدرس وبيئة التعمم.
 مستوى صعوبة الدرس وقدرات المتعممين المختمفة.
أسموب المعمم فى تحفيزه لمتعمم.
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 العالقة بين المعمم والطالب.
 توظيف النماذج واألمثمة المناسبة والمفيومة لدى الطالب.
المشاركة الفعالة لممتعمم أثناء التعمم.

ومن األىداف التى يسعى أسموب التعمم المستند إلى التحفيز إلى تنميتيا لدى
المتعممين:
 )7رفع الروح المعنوية لدى المتعممين :حيث أن الدافع لإلنجاز والرغبة فى النجاح تكمن فى
الموقف الذى يمر بو المتعمم أثناء التعمم وكذلك إعداد بيئة التعمم المناسبة لو.
 )3إشباع الحاجات :عندما يشعر الفرد من داخمو بالحاجة إلى الشئ يسعى إليو ،وكذلك
عندما يشعر المتعمم بقيمة التعمم يقوم بو عمى أتم وجو وىنا يأتى دور المعمم فى
تشخيص حاجات المتعمم وظروف التعمم.
 )0رفع األداء :من خالل تنوع أساليب التحفيز وضبط جودة األداء ،فكمما كانت الحوافز
المعطاة

تتفق ونوعية الحاجات التى يريد المتعمم إشباعيا كمما زاد فاعمية األداء

المتوقع( .االء ناصر باكير  ، 3472 ،ص ص)346 :344
كما أن ىناك ثالثة عناصر أساسية لمتحفيز:
 )7القدرة عمى القيام بالعمل.
 )3الرغبة فى إنجاز الميام.
 )0الجيد المبذول مناسب لتحقيق األىداف.

(موالى البرجاوى  ، 3474 ،ص )774

ومن اإلستراتيجيات التى يعتمد عمييا المعمم فى تحفيز طالبو أثناء التعمم:










توجيو المتعممين إلى أىمية المادة وقيمتيا لخمق الحماس لدى المتعمم لدراستيا.
توطيد العالقات الصحية مع المتعممين ومعرفتو بقدراتيم.
اإلعت ماد عمى المتعممين بعض الوقت فى إدارة الصف لخمق الثقة بالنفس لدييم.
تنمية ميارات البحث واإل كتشاف لدى المتعممين.
اإلعداد أل نشطة العمل الجماعى والتعاون بين المتعممين.
صياغة األىداف بشكل محدد ومشاركة المتعممين فى تصميميا والوصول ليا.
إستخدام النقد البناء عند توجيو المتعممين.
التركيز عمى إىتمامات الطالب وقدراتيم.
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(آلن .ان .وندلر  ، 3441 ،ص ص )Zajda Joseph, 2018, p 102( ، )60 :44
ومما سبق يتضح ان المتعمم غير المتحمس لمتعمم ال يستطيع التقدم ،وان تحفيز
المتعممين بسبل متعددة يساعدىم عمى النجاح ،وعمى المعمم بذل جيد أثناء العمل إلظيار
الحماس المطموب لدى المتعمم وأن يحافظ عمى ىذا النشاط أثناء العمل.
 ميارات التوجو نحو األىداف (التعميمية والحياتية):
إن فكرة صياغة األىداف تقوم عمى مبدأين أساسيين:
ان األشياء تصنع مرتين األولى فى أذىاننا والثانية عمى أرض الواقع عبر العمل الجاد
الموجو  ،ووضع األىداف من األركان اليامة فى التغيير فمن يمتمك الرغبة واإلرادة فى التغيير
دون صياغة أىداف محددة فقد يبذل جيد كبير وقد ال يصل إلييا ويفقد الدافعية لمتغيير.
(براين ترسى  ، 3476 ،ص ص )30 :74
ويعد تحديد األىداف التعميمية والحياتية من األمور اليامة فى حياة الفرد وقد يرجع
ذلك إلى عدة أسباب:


 األىداف توضح الرؤية والطريق وتعد معيار لمحكم عمى النجاح.
 إعداد األىداف يحدد الجيد المبذول ويمنع التشتت.
 تحديد األىداف يعنى وعى الفرد بذاتو وطاقاتو وتوجيييا بشكل صحيح.
صياغة األىداف الجيدة ىى مصدر لتحفيز الطاقة لمعمل.

()Yuka MIkami, 22, pp. 28:48
وعمى ذلك ىناك عالقة قوية بين تحديد األىداف وتحقيق النجاح فاالنسان الناجح ىو
الذى يسير ويتحرك وفق أىداف مرسومة مسبقاً ولتحقيق النجاح وفقاً لألىداف يجب مراعاة

اآلتى :







تحديد األىداف المناسبة لمقدرات.
ان تكون األىداف واقعية ويمكن إنجازىا.
ان تكون األىداف مرنة وقابمة لمتعديل.
إمكانية قياس ما تم إنجازه وما تبقى لتحقيقو.
أن يكون الفرد مسئول مسئولية ذاتية عن صياغة أىدافو والسعى ليا.
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(( ، )Chase Nordengren, 2019, p 19شارلز مانز  ، 343 ،ص ص
)17 :63
ومن أىم األىداف التى يمكن توجيو الفرد إلييا  ،ىى األىداف التى تشكل حافز نحو
المستقبل واألىداف تنقسم إل ثالثة أنواع رئيسية:

( Leigh Bruhn and Others,

2017. pp. 66:73
 )7أىداف وقتية :وتنقسم إلى قصيرة المدى  ،وبعيدة المدى وىى مسئولة عن ق اررات الفرد.
 )3أىداف مركزية :وىو ما يطمح إليو الفرد فى العمل والحياة.
 )0أىداف قائمة عمى موضوع ما :وىى ترتبط بالفرد بشكل شخصى أو مينى أو اجتماعى
وتتطمب منو جيد لفترة ما.
وجميع أنواع األىداف ىامة ومرتبطة بحياة المتعمم مما يتطمب من المعمم توجييو
إلييا والعمل عمى تحقيقيا وفقاً إلمكانياتو الخاصة.

وقد تعددت األىداف التى يسعى األفراد إلى تحقيقيا واعطاء قيمة لميدف وترتيب

أولويات الوصول إليو ترجع عمى الفرد ذاتو ومن أكثر األىداف قيمة فى حياة الفرد:







البحث عن التعميم والعمل التى يفضل القيام بو.
اإلىتمام بالذات وتحقيقيا.
العطاء ومساعدة من حولنا.
اإلستمتاع بالحياة والشعور باإلستقرار واألمان.
توطيد العالقات اإلجتماعيو الناجحة مع اآلخرين.
مع مراعاة عدة أمور من أىميا:

(محمد عادل عبد العزيز  ، 3477 ،ص ، )14

( Heather Gross, 2019, p. 106








ترتيب األىداف وفقاً لأل ولويات.

تحديد نطاق العمل لتحقيق ىدف واحد أو مجموعة أىداف.

صياغة اليدف العام واألىداف الفعمية المرتبطة بو.
إعداد جدول زمنى إلنجاز األىداف وفقاً لترتيب أولوياتيا.

تصور عوائق تحقيق األىداف ومحاولة وضع حمول إلجتيازىا.
خمق بيئة العمل المناسبة لتحقيق األىداف.
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 متابعة التقدم واإلنجاز.

كتابة األىداف حتى يمكن االحتفاظ بيا من الفقد.

ولتحقيق األىداف المرغوبة عمى المعمم أن يساعد طالبو عمى التمكن من مجموعة
ميارات تمكنو من صياغة أىداف و وتحديد خطوات مناسبة لتحقيقيا مما يتطمب التمكن من
عدة ميارات من بينيا)Allison Bruhn and Others, 2016, pp 107:121 ( :







ربط الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة.
فيم الذات والغايات التى يمكن تحقيقيا ورسم خطط مستقبمية.
إدراك ما وراء األفعال.
ترتيب العمل وفق أولويات واضحة ومحددة.
تحديد األىداف الحياتية والمستقبمية والسعى لتحقيقيا.
وقد تعددت الدراسات التى أكدت عمى أىمية تمكن المتعمم من ميارات التوجو نحو

أىدافو فى مراحل عمرية مبكرة مما يمكنو من رسم الطريق إلى مستقبمو بفعاليو وتحديد حجم
الجيد المبذول لتحقيق تمك األىداف
وأيضاً يولد لديو الدافع لمعمل والنجاح .ومن بين تمك الدراسات:

 دراسة (ماىر أبو ىالل ودرويش خميل  ، 3444 ،ص  )774عمى ضرورة تنمية
ميارات التوجو نحو اليدف من خالل دراسة بعنوان " البناء العالمى لتوجيات األىداف
وعالقتيا بالتحصيل الدراسي لدى طمبة المدارس والجامعة " كدراسة لمدافعية فى إطارى
عمم النفس االجتماعى والشخصية " وأوضحت الدراسة أن األىداف تزود سموكيات الفرد
بالمعنى واإل نسجام وتييئ المسرح لكل المكونات اآلخرى كى تعمل بشكل ىادف ومتناغم.
 ودراسة ( )Serverine Erthel, 2016, p. 1744حيث أجريت دراسة عمى توظيف
األلعاب الرقمية فى بيئات التعمم التفاعمية من خالل التعميمات الموجية نحو اليدف وقد
تضمنت نوعان من الميارات (إتقان اليدف  ،إرشادات اليدف) لتشجع المتعممين عمى
إثبات قدراتيم عمى النجاح وقد أسفرت الدراسة عمى أىمية توظيف التعميمات الموجية
نحو اليدف لتعزيز نشاط المتعمم
 و أيضاً دراسة (محمد إبراىيم السفاسفو ، 3471 ،ص ص )33 :74والتى أشارت إلى
قمق المستقبل وعالقتو بالتوجيات اليدفية والكفاءة الذاتية المدركة لدى الطمبة الخريجين
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فى جامعة مؤتة وأوضحت الدراسة بأنو حتى يكون الفرد قاد ارً عمى تحقيق أىدافو
ومواجية المشاعر السمبية كالقمق ،عميو ان يتصف بالكفاءة الذاتية التى تحفزه لإلنجاز

وانو عمى المعمم عبئ كبير فى تحقق تمك الكفاءة لدى المتعممين.
 وأيضاً دراسة ( )Meyer and Samuel, 2019, pp. 936: 948و التى اوضحت
قيمة العالقات كيدف لمتعميم وان التعميم من شأنو توجيو المتعممين لتنمية قدراتيم التى

تكتشف فى عالقات الحياة اليومية مما ينعكس عمى تطوير الكفاءة فى المعرفة والعمل
وأوصت الدراسة باألىتمام بتحقيق أىداف متعددة لمتعميم كجزء من أصول التدريس
 الدافعية نحو التعمم " المفيوم واألىداف ":
إن اليدف األعظم من ميارات التدريس ىو إثارة دافعية المعمم نحو التعمم وعمى ذلك
يمكن تعريف الدافعية بأنيا " :القدرة عمى إثارة إىتمام الدارسين وجذب إنتباىيم من خالل
مجموعة أنشطة يوظفيا المعمم ويقوم بيا المتعمم من خالل التفاعل النشط ".

(خالد الرايغى

 ، 3474 ،ص )10
وفى تعريف آخر " الدافعية ىى حالة داخمية توجو نشاط الفرد حول ىدف ما فى
بيئتو ،وتختمف شدة الدافعية بإختالف األىداف واألفراد.

(ريم محمد و منى صالح 3476 ،

،ص ص)770 :30
ومما سبق يتضح إ ن الدوافع ىى محركات داخمية موجودة لدى جميع المتعممين
ولكنيا بحاجة إل التحفيز الكافي لعمل تمك المحركات وتوجيييا نحو التعمم بشكل أفضل وعمى
ذلك فالدافعية ليا وظائف أساسية فى عممية التعمم من أىمياLisette, Horstr and ( :
)Others, 2018, pp. 1:18



الوظيفة اإلستثارية :فالدوافع تثير الفرد لمقيام بسموك ما  ،وىناك عالقة قوية بين درجة
اإلستثارة وقوة توجو السموك.



الوظيفة التوقعية لمدوافع :فاإلعتقاد ىو حكم مؤقت بأداء سموك ما وقد تتحقق النتائج
المتوقعة أو ال تتحقق وفقاً لدرجة الدافعية.


 الوظيفة التوجيييو :حيث توجو الطاقة نحو سموك محدد مسبقاً.

الوظيفة االنتقائية :حيث يوجو السموك نحو مثير معد لو مسبقاً.
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الوظيفة الباعثة لمدوافع :من حيث توظيف أساليب الثواب والعقاب كأساليب باعثة لمدوافع
الكامنة.
وعمى المعمم دور ىام فى تنمية الدافعية لدى طالبو من خالل توظيف أساليب

متعددة لتحفيز تمك الدوافع الداخمية لدييم ومن بين تمك األساليب:

(فرج أسعد ، 3472 ،

ص ص )Esra Karabag, 2019, pp. 139:168( ، )06 :04



توظيف األمثمة لمطالب عن األشخاص القدوة الذين وصموا إلى المجد والتميز من خالل
التعمم واإلجتياد.









رفع مستويات الطالب التعميمية من خالل مقارنتو بذاتو ومدى التحسن فى قدراتو.
إستبدال األفكار السمبية عن التعمم بأفكار إيجابية.
الفيم الصحيح لقدرات المتعمم نقاط القوة لديو.
وضع خطط لمعمل مما يساعده عمى تنظيم أولوياتو.
توفير البيئة الصفية اآلمنة والمناسبة لشخصيات المتعممين.
بث روح التحدى لدى الطالب لمنجاح والتميز.
إ ستخدام التعزيز بأشكالو المختمفة لدعم السموك اإليجابى والتوجو نحو العمل بحماس
وجيد.
ولمدافعية عدة مكونات من أىميا:

( Demeneve and others, 2016, p.

)1265
 -الطموح الذاتى

 -الحماسة

 -اإلصرار عمى تحقيق الذات

 -المثابرة

كما حدد ( )Maximillia and Franz, 2016مكونات الدافعية بأنيا:
*الرغبة المستمرة فى إنجاز العمل.

* التفانى فى العمل.

*التفوق والطموح.

* الرغبة فى تحقيق الذات.

كما أكدت بعض الدراسات ان ىناك عالقة بين الدافعية وتوجيو السموك وأداء الفرد
مثل دراسة (محمد حديدى  ، 3474 ،ص ( ، )04حشمان المختار  )3471 ،والتى أشارت
إلى العالقة بين إثارة الدافعية وارتفاع مستوى أداء الفرد من خالل توظيف التعزيزات
المختمفة ،فكمما كان التعزيز قوى أرتفع مستوى الدافعية واألداء معاً ،ويحدث ذلك من خالل
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إزالة حالة التوتر والقمق  ،وتوظيف إستراتيجيات وطرق ناجحة وتقديم الفرص لممشاركة فى
تحديد األىداف.
ولممعمم أىمية بالغة فى العممية التعميمية فيو الوسيمة األساسية لنقل العمم إلى عقل
المتعمم ووجدانو ويع د تحمى المعمم باألخالق الفاضمة أمر ضرورى لعدة أسباب( :قدرية محمد
البشرى  ، 3477 ،ص ص )70 :70


 ال يمكن بناء عالقات تربوية سميمة بين المعمم وطالبو بدون قاعدة أخالقية يستند
ال يمكن تصور المعمم بدون أخالق.

عمييا.
ومن أىم تمك الجوانب األخالقية التى يجب ان يتحمى بيا المعمم (اإلخالص فى
التعميم  ،الصدق  ،األمانة  ،حسن الخمق  ،الصبر  ،التأنى  ،إتقان التعميم) .وعمى ذلك تحمى
المعمم بتمك األخالق لن يجعمو إال إيجابياً فى تعاممو مع طالبو ،وقدوة ليم مما يسيم فى
عالقات تربوية سميمة داخل المؤسسات التعميمية.

والمعمم الناجح ىو من يستطيع التعامل مع الطالب بشكل صحيح وىو الذى يعطى ردود فعل
جيدة حول كل ما يقوم بو طالبو من خالل تشجيعيم بردود فعل لفظية وارشادىم ودفعيم
بشكل مناسب لتطوير أفكارىم.

(فرح عامر  ، 3476 ،ص )04

وعمى ذلك فإن إنخراط المعمم مع طالبو داخل حجرة الدراسة ىذا إلى جانب تطوير قدراتيم
الخاصة من خالل التحفيز  ،يساعدىم بشكل كبيرعمى معرفة المزيد عن ذاتيم وامكانياتيم مع
األىتمام بالبناء الفردى والجماعى.
 طبيعة مادة التاريخ واعداد المتعمم لمحياة والعمل:
التاريخ ىو أحد فروع العمم الذى يدرس السجل الزمنى لألحداث التى أثرت عمى أمو
أو شعب  ،ويمعب التاريخ دو ارً أساسياً وميماً فى الفكر اإلنسانى وذلك ألنو يوضح مفاىيم
التغير والظروف المادية التى تؤثر عمى الشئون اإلنسانية.

وتكمن أىمية دراسة التاريخ حياتياً لممتعمم فى اآلتى:

(محمود خمف ، 3434 ،

ص ص )71 :3


 يؤدى إلى إدراك الكيفية التى تنيض بيا األمم والحضارات.

يساعد فى معرفة شأن األمم والطريق التى تقدم بيا اإلنسان.
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 يقدم نماذج حية لمنجاح حيث يرى اإلنسان فييا اإليجابية مما يشكل دافع لمعمل
يعمم التاريخ ما ينفع اإلنسان من أجل استدامة النوع واألفكار والعموم والحضارة.

واإلنجاز.
وعمى المناىج الدراسية بصفة عامة والتاريخ بصفة خاصة إعداد المتعمم لمحياة
المعاصرة من خالل مواكبة عدة متغيرات من بينيا:

(وجيو القاسم  ،محمد عسيرى ،

 ، 3476ص ص )33 :34


 إحتياجات المجتمع ومعالجة السموكيات غير السوية.
 النتاجات التعميمية التى يسعى التعميم إلى تحقيقيا لمواكبة التطورات المعاصرة.
اإلنجازات العممية الحديثة والمستحدثات التكنولوجية.

ونظ ارً لمتغيرات العالمية المعاصرة ،تحتاج التربية إلى إعداد متعمم قادر عمى إستيعاب

التغيرات العالمية المتسارعة ،وقد أشار (ىنرى كيسنجر  )3474 ،فى كتاباتو إلى ضرورة

األىتمام بالتغيرات العالمية وطبيعة األمم ومسار التاريخ ،حيث أكد أن التاريخ ال ينتيى أبداً
وأن الواجب عمى الشعوب إستيعاب دروس الماضى والبحث عن نقاط التحول التاريخية
وضرورة تحميل طبائع األمم والثقافات الرئيسية فى العالم.
وطالب المرحمة الثانوية ىم طالب فى مرحمة المراىقة العمرية حيث يظير عمييم
العديد من التغيرات االنفعالية واإلجتماعيو تتمثل فى( :سمطان العيدلى  ، 3473 ،ص ، )30
(بمقاسم محمد  ، 3470 ،ص ص )22 :10









تطور المشاعر والحساسية االنفعالية.
الرغبة فى اإلستقاللية واالعتماد عمى الذات.
ثقل العالقات اإلجتماعيو وبمورة المقربين إليو.
البحث المستمر عن القدوة والنموذج.
الحساسية لمنقد والميل نحو الجدل اليادف.
نمو الشعور بالمسئولية اإلجتماعيو.
اإلىتمام بالذات وتقدير النفس.
وعندما كان الدافع ىو المحرك األساسى لمسموك البشرى  ،فطالب المرحمة الثانوية

بكل ما يمتمكو من سمات وخصائص وتغيرات نفسية وبيولوجية أكثر حاجة لتمك الدوافع التى
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توجيو إلى اإلختيارات الصحيحة  ،وا رتفاع الدافعية بصفة عامة يسيم فى تحقيق نجاحات
متعددة وترتقى بسموك المتعممين والى تحقيق األىداف المرجوة وبأعمى جودة  ،وكل طالب
يمتمك دافعية ذاتية  ،وىو القادر وحده عمى إتخاذ القرار باإلستجابة لمحفزات الدافعية أو
الرفض ليا ،بينما الدور المطموب من المعمم ىو تييئة الفرص والظروف والممارسات التى من
شأنيا أن تثير وتحفز دافعيتو نحو التعمم.
(عبد السالم الناجى  ، 3474 ،ص ص ( ، )320 :313محمد العطوى  ، 3472 ،ص
ص )Fatwa and Mohamed, 2019, pp. 237:242 ( ، )37 :71
و من العرض السابق يتضح أىميو خمق التحفيز الكافي من المعمم لممتعمم ،مما
يحقق لديو العديد من نتائج التعمم اليامو والدافعية نحو تعمم مادة التاريخ والحد من الحفظ و
اإلسترجاع و العمل عمى توظيف التعمم حياتياً وعممياً.
المحور الثانى :إعداد مواد وأدوات البحث

يشتمل ىذا المحور عمى عرض مواد البحث المتمثمة فى إعداد قائمتين ىما (قائمة
ميارت التوجو نحو اليدف و قائمة بأبعاد الدافعية لمتعمم) لتوجيييا إلى طالب المرحمة
الثانوية كما تم إعداد قائمة آخرى باإلحتياجات التدريبية الالزمة لمعممى التاريخ لتنمية
الكفاءات المينيو لدييم ،والتى تمكنيم من أداء مياميم بنجاح مع طالبيم ثم تم تدريب
المعمم عمى إ ستثارة طالبيم لمتعمم وتوجيو دافعيتيم من خالل برنامج معد فى ضوء التعمم
المستند إلى التحفيز ثم التأكد من فاعميتو من خالل تطبيق أدوات البحث المتمثمو فى ( بطاقو
مالحظو أداء المعمم  ،إختبار ميارات التوجو نحو اليدف  ،مقياس الدافعية لمتعمم) و
تفسير النتائج و مناقشتيا.

أوالً :مواد البحح:
اشتممت مواد البحث عمى:
 -7إعداد قائمة ميارات التوجو نحو اليدف المناسبة لطالب المرحمة الثانوية (الصف األول
الثانوي ) والتى يمكن تنميتيا لدييم من خالل تدريس مقرر التاريخ وذلك من خالل إعداد
الصورة المبدئية لمقائمة ،حيث تضمنت خمسة ميارات رئيسية يندرج تحتيا عدد()00
ميارة فرعية وقد تم ضبط القائمو من خالل عرضيا عمى مجموعة من السادة المحكمين
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تخصص مناىج وطرق تدريس تاريخ و دراسات إجتماعيو ،لمتأكد من صدق القائمة

وصالحيتيا من حيث:*7

 )7مدى مناسبة الميارات األساسية والفرعية لطالب المرحمة الثانوية.
 )3مدى إرتباط الميارات بواقع المتعمم وحياتو بحيث تفيده فى تحديد أىدافو التعميمية
والحياتية.
 )0مدى إرتباط الميارات بتنمية الدافعمية لمتعمم لدى الطالب.
وفى ضوء آراء المحكمين تم وضع القائمة فى صورتيا النيائية لتتضمن الميارات
اآلتية:
 )7إستثمار المعرفة السابقة لبناء الخبرات الجديدة.
 )3المشاركة فى الميام المرتبطة بتحقيق الذات.
 )0إدراك ما وراء التصرفات.
 )0العمل وفق أولويات.

 )4رصد األىداف الحياتية والمستقبمية.*3
و بذلك يكون قد تم اإلجابو عمى السؤال األول لمبحث " ما ميارات التوجو نحو
اليدف الالزمة تنميتيا لدى طالب المرحمة الثانوية؟
 -3إعداد قائمة أبعاد الدافعية نحو التعمم:
تم التوصل إلى قائمة بأبعاد الدافعية نحو التعمم لدى طالب المرحمة الثانوية من
خالل اإلطالع عمى نتائج الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بموضوع البحث ،وقد تضمنت
القائمة عدد ( )6أبعاد أساسية يندرج تحتيا عدد ( )03بعد فرعى وقد جاءت متضمنة اآلتي:
 )7دعم الرغبة فى التعمم.
 )3زيادة القدرة عمى التعمم.
 )0توجيو الجيد لتحقيق األىداف التعميمية.
 )0السعى الذاتي لمتطوير فى التعمم.
 )4إطالق الطاقات الكامنة والقدرات الخاصة.

*

مهحك ضلم ( )1اسمبء انسبزة انمحكمْن.
*
مهحك ضلم ( )2لبئمت ميبضاث انتٌجو نحٌ انيسف.
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 )6توفير الظروف المشجعة عمى التعمم بفعالية.
وقد تم عرض القائمة عمى مجموعة من السادة المحكمين تخصص مناىج وطرق
تدريس لمتحقق من:
أ) دقة الصياغة المغوية ومالءمتيا.
ب) صحة مدلول كل بعد من األبعاد الفرعية.
ج) مدى اإل رتباط بين األبعاد الفرعية والبعد الرئيسى الذى تنتمى إليو.
د) إضافة أى أبعاد آخرى يروا مناسبتيا لمبعد الرئيسى.
وفى ضوء آراء المحكمين تم تعديل صياغة بعض األبعاد ووضعت القائمة فى

صورتيا النيائية.*0

وبذلك يكون قد تم اإلجابو عمى السؤال الثانى لمبحث " ما أبعاد الدافعية نحو التعمم الالزم
تنميتيا لدى طالب المرحمة الثانوية ؟
 -0إعداد قائمة باإلحتياجات التدريبية الالزمة لمعممى التاريخ لتنمية الكفاءات المينيو لدييم
حيث تضمنت القائمة عدد ستة مجاالت رئيسية يجب عمى المعمم التمكن منيا وىى:








المجال األول :تحديد األىداف بشكل واضح.
المجال الثانى :إثارة إستعداد المتعمم لعممية التعمم.
المجال الثالث :إختيار نوع النشاط الذى يحفز المتعمم عمى األداء الناجح.
المجال الرابع :توظيف طرائق بسيطة وناجحة تمكن المتعمم من التعمم بفاعمية.
المجال الخامس :تدريب المتعمم عمى تحمل المسئولية الذاتية لتحقيق األىداف المرجوة.
المجال السادس :رفع مستويات الطالب التعميمية من خالل دعم دافعيتيم لمتعمم.
ويندرج أسفل تمك المجاالت األساسية عدد ( )04حاجة تدريبية وأداء يجب عمى

المعمم التمكن منيا لتحفيز طالبو لمتعمم.
وقد تم عرض القائمة عل مجموعة من السادة المحكمين لضبطيا فى ضوء النقاط التالية:


 مدى الحاجة إلى التمكن من تمك األبعاد من حيث مستويات محددة تتدرج من شديدة جداً
مدى وضوح ودقة األداءات المتضمنة بالقائمة.

إلى ضعيفو جداً.

*

مهحك ضلم ( )3لبئمت بأبعبز انسافعْت نحٌ انتعهم.
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 إبداء مالحظات عامة عن القائمة ككل.
 تقديم مقترحات باإلضافة أوالحذف والتى تزيد من موضوعية القائمة.
مدى مالءمة األداءات المتضمنة بالقائمة لالحتياجات التدريسية.

وفى ضوء آراء المحكمين تم وضع قائمة اإلحتياجات التدريبية فى صورتيا النيائية.*0

و بذلك يكون قد تم اإلجابو عمى السؤال الثالث لمبحث " ما اإلحتياجات التدريبيو الالزمو
لمعممى التاريخ لتنمية الكفاءات المينيو لدييم و ميارات التوجو نحو اليدف و الدافعية لمتعمم
لدى طالبيم؟
 -0إعداد البرنامج التدريبى لمعممى التاريخ القائم عمى التعمم المستند إلى التحفيز:
وقد إ ستفادت الباحثة من نتائج البحوث والدراسات السابقة من حيث كيفية بناء البرامج
التدريبية من حيث األساليب واألنماط المستخدمة فى إعداد المعممين قبل وأثناء الخدمة ومن
بين تمك الدراسات:
دراسة مقارنة فى الواليات المتحدة وتركيا ( )Hidri Karaduman, 2017حول آراء
المرشحين لمدراسات اإلجتماعيو حول المواطنة الرقمية ومكانتيا فى برامج تدريب المعممين
وقد أوصت الدراسة بإدراج المزيد من االتجاىات الحديثة ومداخل واستراتيجيات التدريس فى
برامج تدريب معممى الدراسات اإلجتماعيو.
دراسة ( )Bustos and Alejanro, 2019والتى أكدت عمى أىمية تطبيق برامج
لتدريب المعممين عمى أساس إستراتيجيات التحفيز الذاتى وحضور الطالب ودرجاتيم وأوصت
بتطبيق برامج لتدريب المعممين أثناء الخدمة.
وكذلك دراسة ( )Mardapi and Others, 2019وقد أظيرت النتائج إن تدريب
المعممين عمى المستوى المحمى بإندونيسيا كان بمثابة تحول فى استراتيجية تطوير المعممين
وزيادة االحتراف المينى.
و أيضاً أشارت دراسة ( )Victoria and Others, 2020إلى أىمية تقديم

تصورات المعممين حول التدريب الذى يتمقونو فى التعميم بين الثقافات وأظيرت النتائج أنو
رغم نقاط القوة ال يزال تدريب المعممين يمثل تحدياً متمثل فى نقاط الضعف مثل (عدم المرونة

 ،أولوية التعميم النظرى).
*

مهحك ضلم ( )4لبئمت اإلحتْبجبث انتسضّبْت نمعهمَ انتبضّد نتنمْت انكفبءاث انتسضّسْو نسّيم.
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كما أكدت ( )Pramesti and Others, 2020من خالل دراسة ليم عمى أن إدارة
سموك الفصل الدراسى ميارة أساسية لممعممين يجب التمكن منيا ويتحقق ذلك من خالل
برامج التعميم المينى لممعمم.
ومن المعروف إ ن أى برنامج تدريبى لو مكوناتو وعناصره األساسية التى يشتمل
عمييا وقد تم إعداد البرنامج فى ىذا البحث فى ضوء خطوات أساسية وىى( :فمسفة البرنامج
– األىداف العامة لمبرنامج – محتوى البرنامج – إستراتيجية التدريس المقترحة).

* مربرات إعداد الربنامج:
استناداً إلى الحاجة لتحسين أداء المعمم أثناء الخدمة حددت الباحثة المبررات التالية

إلعداد البحث الحالى:

 )7اإل رتقاء بمستوى أداء المعمم حيث يكتسب المعمم قدرات جديدة وميارات تدريسية تمكنو
من تحفيز طالبو لمتعمم والحد من الحفظ واالسترجاع كأسموب سائد فى تعمم التاريخ.
 )3تنمية أبعاد ىامة لدى المتعمم وىى ميارات التوجو نحو اليدف التى من شأنيا مساعدتو
عمى تحديد أىدافو المستقبمية بأقصر الطرق وأقل مجيود.
 )0تمكين المتعمم من دراسة مادة التاريخ بإقبال ودافعية لشعوره بقيمة تمك المادة فى الحياة
وانعكاس ذلك عمى ق ارراتو الحياتية.
 )0تنمية األبعاد الوجدانية والعالقات اإليجابية بين المعمم وطالبو مما يساعده عمى نجاح
عممية التعميم وبقاء أثر التعمم.

* فلسفة الربنامج:



يعتمد البرنامج عمى إستخدم أنماط وطرق متعددة فى التدريس مثل (الحوار والمناقشة –
التعمم التعاونى
– العصف الذىنى -القبعات الستو لمتفكير  -جدول التعمم ).



تقديم التدريب فى شكل لقاءات تستغرق فترات زمنية من ( )64 :04دقيقة لتمكين
المعممين من أساليب تحفيز طالبيم لمتعمم وتنمية الميارات و الدافعية لمتعمم لدييم.



تقسيم مجموعة البحث إلى مجموعات عمل صغيرة لحثيم عمى ان يكونوا مشاركين
ونشطين أثناء التعمم وممارسة األنشطة.
كما يستند البرنامج عمى عدد من األسس وىى:
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اإلعتماد عمى قائمة الكفاءات التدريسية (اإلحتياجات التدريبية) التى تمكن المعمم من
أداء عممو بنجاح.


 التركيز عمى إيجابية المتعمم وتفاعمو مع المعمم أثناء تطبيق البرنامج.
 مراعاة تقديم الدعم لممعمم أثناء العمل والتغذية الراجعة بصفة مستمرة.
صياغة األىداف فى شكل عبارات سموكية واضحة.

* األهداف العامة للربنامج:
ييدف البرنامج التدريبى المستند إلى التحفيز عمى تحقيق اآلتى:
 )7تنمية ميارات التوجو نحو اليدف لدى طالب المرحمة الثانوية.
 )3تنمية الدافعية لمتعمم لدى الطالب من خالل دراسة مادة التاريخ.

* حمتوى الربنامج:
تم إختيار محتوى البرنامج وفقاً لعدة أسس:


أن يكون متسقاً مع األىداف المحددة لو.



أن يكون قابل لمتطبيق والتنفيذ.



أن يكون مشوقاً لممتعمم وأن يحفز لديو التفكير والعمل.



أن يحقق نمو الكفايات المينية الالزمة لممعمم لتحفيز طالبو لتحديد أىدافيم من التعميم.
وقد تتضمن عرض المحتوى (عنوان الدرس -الفترة الزمنية  -الميارات المراد

تنميتيا لدى المتعمم  -األىداف اإلجرائية  -موضوعات الدرس  -التدريبات  -األنشطة -
إستراتيجيات التدريس)
وقد راعت الباحثو عند إعداد موضوعات البرنامج ما يمي:


وضوح أىداف كل موضوع وصياغتيا سموكياً بحيث توضح ما يراد تحقيقو من دراسة



تنوع الخبرات التي يشتمل عمييا البرنامج.



إرتباط المحتوى بطبيعة مادة التاريخ وأىداف تدريسيا في المرحمة الثانوية.

الموضوع.
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* أساليب تدريس الربنامج:
تم اإلعتماد عمى األساليب التالية في التدريس:
 أسموب التعمم الذاتي حيث يتاح لممعمم فرصة الدراسة بمفرده وفق األىداف المحددة مما
يتيح لممتعمم معرفة نقاط القوة والضعف لديو وتحسين األداء.
 أسموب التعمم الجماعي وذلك من خالل المناقشات الجماعية بين أفراد المجموعات من
المعممين مما يساعد عمى تبادل الخبرات وتثبيت المعمومات وتصحيح المسار أثناء العمل
الجماعي.

* أساليب تكويه الربنامج:
يعد التقويم من الجوانب األساسية في التدريب حيث تقف عمى مستوى أداء المعمم
والتدريس من حيث اإل تقان ومدى التقدم ليصبح أداءه مقبوالً في البرنامج  ،وقد تم تقويم

البرنامج من خالل:

 التدريب في نياية كل موضوع لموقوف عمى مدى تحقق األىداف المتضمنة لكل موضوعمع الحرص عمى تقديم التغذية الراجعة.
 -بطاقو مالحظو المعمم لقياس الجانب األدائي بعد االنتياء من دراسة البرنامج 4

)(7

وقد تم عرض البرنامج التدريبى عمى السادة المحكمين لمتأكد من صدقو و صالحيتو
لمتطبيق و قد اجتمع المحكمين عمى صالحيو البرنامج لتحقيق أىدافو بنسبو اتفاق %34
من إجمالى االراء.
وبذلك يكون قد تم اإلجابو عمى السؤال الرابع لمبحث :ما صوره برنامج تدريبى
لمعممى التاريخ قائم عمى التعمم المستند لمتحفيز لطالب المرحمة الثانوية ؟

ثانياً :إعداد أدوات البحح:
 - 1بطاقة مالحظة أداء املعله
لمتحقق من إرتفاع مستوى أداء المعمم في الكفاءات المينية الالزمة لتنمية ميارات
التوجو نحو اليدف لدى طالبو وزيادة دافعيتيم نحو التعمم من خالل التمكن من تحفيز
الطالب ،تم تصميم بطاقة مالحظو يعتمد تطبيقيا عمى أسموب المالحظة المباشرة لمسموك
الذي يقوم بو المعمم و يوظفو من خالل التدريس لمطالب وقد تم إعداد البطاقة في ضوء:
* مهحك ( )5انبطنبمج انتسضّبِ
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مراجعة األدبيات والدراسات السابقة والتي ركزت عمى سموك المعمم وأدائو الوظيفي



والميني.
أىداف تدريس التاريخ لممرحمة الثانوية وقد تم تحديد ثالثة أبعاد اساسية لمكفاءات



المينية لممعمم وىي:
 oالكفاءات المعرفية.
 oالكفاءات الشخصية.
 oالكفاءات التدريسية.
وقد تم تحديد مستويات أداء فرعيو لكل كفاية من الكفاءات المينية األساسية وقد تم
تقدير األداء من خالل ثالثة بدائل (درجة عالية  -درجة متوسطة  -درجة ضعيفة) وقد
أعطيت ليا الدرجات عمى التوالي (.(3)6 )4-7-3

* صدم البطاقة:
تم التحقق من صدق البطاقة من خالل عرضيا عمى مجموعة من المحكمين
المتخصصين في مجال المناىج وطرق التدريس لموقوف عمى مدى االتفاق في العناصر
التالية:


الشكل العام لبطاقة المالحظة.



ما تتضمنو من كفاءات أساسية وفرعية من حيث المسمى والعدد.



مدى اإل رتباط بين الكفاءات األساسية والفرعية التي تنتمي إلييا.



مدى مناسبة صياغة المفردات المغوية لمعرض والتطبيق.
وقد تم إعداد بعض التعديالت البسيطة في صياغة بعض الميارات الفرعية وقد

وصمت نسبة االتفاق عمى صالحية البطاقة لمتطبيق ( )%33بعد إبداء الرأي والمالحظات
* ثبات البطاقة :لموقوف عمى ثبات بطاقو المالحظو تم تطبيق معادلو الفاكرونباخ لحساب
الثبات عمى النحو التالى:

2

( مهحك ( )6بطبلت مالحظت أزاء انمعهم
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ثببث بطبلو مالحظو أزاء انمعهم
بطبلو مالحظو أزاء انمعهم

انفبكطًنببخ

كفبءاث معطفْت
كفبءاث شرصْت
كفبءاث تسضّسْت
انبطبلو ككم

** 9799
**9799
**9792
**9799

** تشْط إنَ مستٌٍ زالنت 9799

يتضح من الجدول السابق ان جميع معامالت اإل رتباط بالدرجة الكمية لبطاقة مالحظة
أداء المعمم تشير إلى مستوى داللة  4,44وىى دالة إحصائياً وتدل عمى ان بطاقة المالحظة
تتمتع بالثبات.

جسًل ضلم ()9
معبمم إضتببط انكفبّبث ببنسضجت انكهْت نبطبلت مالحظت أزاء انمعهم
بطبلو مالحظو أزاء انمعهم

معبمم إضتببط انمحٌض ببنسضجت انكهْت نهبطبلت

كفبءاث معطفْت
كفبءاث شرصْت
كفبءاث تسضّسْت

**9799
**9799
**9791

** تشْط إنَ مستٌٍ زالنت 9799

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت إرتباط األبعاد بالدرجة الكمية ببطاقو
مالحظو أداء المعمم تشير إلى مستوى داللة  4,44وىى تدل عمى وجود اإل رتباط.

 - ٢إختبار مهارات التوجه حنو اهلدف


اهلدف من اإلختبار

ىدف االختبار إلى قياس ما لدى طالب المرحمة الثانوية من ميارات عقمية و ادائيو تمكنيم
من تحديد أىداف يم (الذاتية والحياتية والمعرفية) بصدق مما ترتب عميو تحقيق نجاحات
وتقدم ،وقد تم إعداد االختبار في شكل مواقف اجتماعية وحياتو لقياس قدرة الطالب (مجموعة
البحث) عمى تحديد تمك األىداف المطموبة لدييم.


خطوات بناء اإلختبار

تم إعداد اإلختبار التحصيمى في شكل مواقف بمغ عددىا ( )04موقف موزعو عمى النحو
التالي:
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األىساف
أىساف شاتْت ًجسانْت
أىساف حْبتْت ًإجتمبعْت
أىساف معطفْت ًًظْفْت

عدد فبراير-ج5252 )25( -5م
جسًل ضلم ()9
تٌظّع اسئهو االذتببض ًفمب ألىساف انمتعهمْن
عسز األسئهت
19
19
19
 99سؤال

وقد تم تصميم الموقف في شكل عبارة يندرج تحتيا أربعة بدائل تعبر عن توجيات
أىداف الطالب نحو ىذا الموقف وعمى الطالب إختيار أحد البدائل
وقد تم مراعاة اآلتي عند صياغة المواقف:
 أن تكون المواقف حياتية تمس حياة المتعمم ومستقبمو. أن تكون مناسبة لمستوى الطالب. أن تكون واضحة الصيغة والمعنى. إعداد جدول مواصفات االختبار لتحديد الميارات التي يجب أن يتمكن منيا المتعمملمتمكن من إختيار أىدافو الصحيحو و التوجو إلييا.


صدم اإلختبار
تم عرض االختبار عمى مجموعة من المحكمين وقد جاءت نسبة إتفاق المحكمين

عمى مناسبة االختبار من حيث االعداد واليدف من توظيفو ومناسبو المفردات والصياغة
المغوية بنسبة ( )%20من مجموعة المحكمين 1


)(0

ثبات اإلختبار
تم تقديم ثبات االختبار بطريقة إعاده تطبيق االختبار عمى مجموعة البحث بفاصل

زمني أسبوعين وتم حساب معامل اإل رتباط بين التطبيق األول والثاني عن طريق معادلو
بيرسون لحساب معامل الثبات وقياس مدى االتساق الداخمي وقد جاءت

نسبو الثبات

(.)%20
كما تم تطبيق معادلو الفاكرونباخ لحساب ثبات االختبار و قد جاءت النتائج عمى
النحو التالى:

مهحك ( )7اذتببض ميبضاث انتٌجو نحٌ انيسف

3
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جسًل ضلم ()9
ثببث إذتببض ميبضاث انتٌجو نحٌ األىساف
انفبكطًنببخ
**9799
**9799
**9799
**9791

ميبضاث انتٌجو نحٌ األىساف
أىساف شاتْت ً -جسانْت
أىساف حْبتْت -اجتمبعْت
أىساف معطفْت ً-ظْفْت
انميبضاث ككم
** تشْط إنَ مستٌٍ زالنت 9799

يتضح من الجدول السابق ان جميع معامالت اإل رتباط بالدرجة لميارات التوجو نحو
األىداف تشير إلى مستوى داللة  4,44وىى دالة إحصائياً وتدل عمى ان مقياس ميارات
التوجو نحو األىداف يتميز بالثبات.

جسًل ضلم ()9
معبمم إضتببط انمحبًض ببنسضجت انكهْت نميبضاث انتٌجو نحٌ األىساف
ميبضاث انتٌجو نحٌ األىساف
أىساف شاتْت ً -جسانْت
أىساف حْبتْت -اجتمبعْت
أىساف معطفْت ً-ظْفْت

معبمم إضتببط انمحٌض ببنسضجت انكهْت نميبضاث انتٌجو
نحٌ األىساف
**9799
**9799
**9799

** تشْط إنَ مستٌٍ زالنت 9799

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت إرتباط األبعاد بالدرجة الكمية لمقياس
ميارات التوجو نحو األىداف تشير إلى مستوى داللة  4,44وىى تدل عمى وجود اإل رتباط.


تصحيح االختبار
تم إعطاء استجابات تناسب عبارات اإلختبار بحيث تمثل اإلستجابة الصحيحة

لمموقف الدرجة ( ) 0وتقل كمما ابتعدت اإلجابة الصحيحة عن التمكن من ميارات التوجو نحو
اليدف وقد تم حساب معامالت السيولة والصعوبة لإلختبار من خالل المعادلة التالية :
معادلو الصعوبة =

اإلجابة الصحيحة لمسؤال
اإلجابة الصحيحة  +اإلجابة الخاطئة

 - 3مكياس الدافعية للتعله
بعد اإلطالع عمى اإلدبيات والدراسات السابقة المرتبطو بمشكمة البحث تم إعداد
مقياس الدافعية لمتعمم لطالب المرحمة الثانوية وفق الخطوات التالية:
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 تحديد األبعاد الرئيسية لممقياس. صياغة الفقرات التي تندرج أسفل كل بعد من األبعاد الرئيسية. مراعاة إرتباط األبعاد الفرعية لمفقرات باألبعاد الرئيسية. مراعاة الصياغة المغوية المناسبة لفيم مضمون الفقرات بالنسبة لمستوى متعمميالمرحمة الثانوية.

صدم املكياس وضبطته



لموقوف عمى مدى صدق المقياس تم عرضو عمى مجموعة من المحكمين إلبداء
الرأي والمالحظات وقد تم إجراء بعض التعديالت البسيطة لممقياس من خالل الحذف واإلضافة
ليبمغ العدد الكمي لمفردات المقياس ( )44مفرداً موزعيا عمى ستو أبعاد رئيسيو حيث أعطى
لكل فقره وزن مدرج وفق سمم متدرج خماسي (أوافق بشده  ،أوافق  ،متردد  ،ال أوافق ،

أرفض بشده ) وقد أعطيت االوزان التالية ( ) 7 ، 3 ،0، 0 ، 4وبذلك تنحصر درجات أفراد
مجموعة البحث ما بين ( )344 :44درجة 2

*

والجدول التالي يوضح توزيع الدرجات لكل

بعد
انبعس
انبعس األًل
انبعس انثبنِ
انبعس انثبنث
انبعس انطابع
انبعس انربمس
انبعس انسبزس

جسًل ضلم ()9
تٌظّع زضجبث انممْبس ًفمب نألبعبز انطئْسو نهتعهم
عسز انفمطاث
19
زعم انطغبت فِ انتعهْم
9
ظّبزه انمسضة عهَ انتعهم
9
تٌجْو انجيٌز نحٌ األىساف انتعهْمْت
19
انسعِ انصاتِ نهتطٌّط فِ انتعهْم
9
اطالق انطبلبث انكبمنت ًانمسضاث انربصت
انتعهم بفبعهْو ًفمب نهظطًف انمشجعت
9
نصنك
99

مسٍ انسضجبث
99 - 19
99 - 9
99 - 9
99 - 19
99 - 9
99 - 9
999

ثبات املكياس:
أ ستخدمت الباحثة طريقو الفاكرونباخ لحساب ثبات المقياس في كل بعد من أبعاد
المقياس ككل

*

مهحك ضلم ( )8ممْبس انسافعْت نهتعهم.
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وقد جاءت النتائج عمى النحو االتى:
جسًل ضلم ()9
ثببث ممْبس زافعْو انطالة نهتعهم
أبعبز انممْبس

انفبكطًنببخ

انبعس األًل :زعم انطغبو فَ انتعهم
انبعس انثبنَ :ظّبزة انمسضة عهَ انتعهم
انبعس انثبنث :تٌجْو انجيس نحٌ األىساف انتعهْمْو
انبعس انطابع :انسعَ انصاتَ نهتطٌّط فَ انتعهم
انبعس انربمس :اطالق انطبلبث انكبمنو ً انمسضاث انربصو
انبعس انسبزس :انتعهم بفبعهْو ًفمب نهظطًف انمشجعو نصنك
انممْبس كهم

**9799
**9799
**9792
**9799
**9799
**9791
**9792

** تشْط إنَ مستٌٍ زالنت 9799

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت اإل رتباط بالدرجة لدافعيو الطالب لمتعمم
تشير إلى مستوى داللة  4,44وىى دالة إحصائياً وتدل عمى إن مقياس دافعيو الطالب لمتعمم
يتميز بالثبات مما يدعو إلى الثقة فى ثبات المقياس.

جسًل ضلم ()9
معبمم إضتببط األبعبز ببنسضجت انكهْت نممْبس زافعْو انطالة نهتعهم
زافعْو انطالة نهتعهم

معبمم إضتببط انمحٌض ببنسضجت انكهْت
نسافعْو انطالة نهتعهم

انبعس األًل :زعم انطغبو فَ انتعهم
انبعس انثبنَ :ظّبزة انمسضة عهَ انتعهم
انبعس انثبنث :تٌجْو انجيس نحٌ األىساف انتعهْمْو
انبعس انطابع :انسعَ انصاتَ نهتطٌّط فَ انتعهم
انبعس انربمس :اطالق انطبلبث انكبمنو ً انمسضاث
انربصو
انبعس انسبزس :انتعهم بفبعهْو ًفمب نهظطًف انمشجعو
نصنك

**9799
**9792
**9791
**9799
**9799
**9799

** تشْط إنَ مستٌٍ زالنت 9799

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت إرتباط األبعاد بالدرجة الكمية لمقياس
دافعية الطالب لمتعمم تشير إلى مستوى داللة  4,44وىى تدل عمى وجود اإل رتباط.
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احملور الجالح :تطبيل البحح ومناقشه نتائجه
ىدفت الدراسة الميدانية إلى التأكد من فاعمية البرنامج التدريبي الذى تم إعداده وتدريب
المعممين مجموعة البحث عميو لتنمية الكفاءات المينيو لمعممى التاريخ و ميارات التوجو
نحو اليدف و الدافعية لمتعمم لدى طالبيم بالمرحمة الثانوية ،و قد تكونت مجموعة البحث من
عدد ( )71معمم و معممو (تاريخ) المرحمة الثانوية  ،و عدد
( )04طالب كمجموعو بحثيو واحدة بالصف األول الثانوى و قد تم تطبيق أدوات البحث قبميا
والمتمثمة فى:
 بطاقو مالحظو أداء المعمم إختبار ميارات التوجو نحو اليدف مقياس الدافعية لمتعممكما تم تدريب المعممين (مجموعو البحث) عمى التمكن من ميارات التوجو نحو اليدف و
الدافعية لمتعمم لدى طالبيم من خالل برنامج تدريب معد لذلك مستند إلى التحفيز ثم تطبيق
أ دوات البحث بعديا ثم تحميل وتفسير النتائج وفقا لفروض البحث وقد تم إستخدم البرنامج
اإلحصائى ( )spssلمتحقق من صحة فروض البحث عمى النحو التالى:

* نتائج الفرض األول:
والذى ينص عمى أنو" يوجد فرق دال إحصائياً بين القياس القبمي والقياس البعدى

لمتوسط درجات أفراد مجموعة البحث فى الكفاءات المينيو لممعممين لبطاقو المالحظو ككل
لصالح المقياس البعدي".

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم إستخدم إ ختبار مان ويتنى لمتعرف عمى داللة
الفرق بين متوسط القياسين القبمى والبعدى لبطاقة المالحظة ،وذلك باستخدام برنامج
اإلحصاء ، SPSSكما يمى:
جسًل ضلم ()2
انفطق بْن انمْبس انمبهَ ًانبعسٍ فَ بطبلو مالحظو أزاء انمعهم
بطبلو مالحظو
أزاء انمعهم

انعسز

انمتٌسط
انحسببِ

اإلنحطاف
انمعْبضُ

لْمت z

مستٌٍ
انسالنت

انمْبس لبهِ
انمْبس انبعسُ

19
19

99792
99719

9799
9799

**9799

زانت

** تشْط إنَ مستٌٍ زالنت 9799
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يتضح من الجدول السابق ،وجود فرق دال إحصائياً عند( )4.44بين القياس القبمي

والقياس البعدي لمتوسط درجات أفراد مجموعة البحث فى الكفاءات المينيو ككل لممعممين
لبطاقو المالحظو لصالح المقياس البعدي ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمقياس القبمى
( )02,33وبمغ المتوسط الحسابي لمقياس البعدي ( ،)20,71في حين بمغت قيمة

z

( )0,63وىذا يدل عمى وجود فروق دالو إحصائياً بين القياس القبمي والقياس البعدي لصالح
القياس البعدي.

وبذلك يكون قد تم اإلجابو عن السؤال الخامس لمبحث و ىو " ما فاعمية البرنامج
التدريبى لمعممى التاريخ فى تنمية الكفاءات المينيو لدييم ؟

* نتائج الفرض الجانى:
والذى ينص عمى أنو" يوجد فرق دال إحصائياً بين القياس القبمي والقياس البعدى

لمتوسط درجات أفراد مجموعة البحث فى التمكن من ميارات التوجو نحو األىداف لمطالب
لصالح التطبيق البعدى ".
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم إستخدم إختبار" ت"  T testلمتعرف عمى داللة
الفرق بين متوسط القياسين القبمى والبعدى لميارات التوجو نحو األىداف  ،وذلك باستخدام
برنامج االحصاء  spssكما يمى:
جسًل ضلم ()19
انفطق بْن انمْبس انمبهَ ًانبعسٍ فَ ممْبس انتمكن من ميبضاث انتٌجو نحٌ األىساف
ميبضاث
انتٌجو نحٌ
األىساف

انعسز

انمتٌسط
انحسببِ

اإلنحطاف
انمعْبضُ

انمْبس لبهِ

99

99799

9799

انمْبس انبعسُ

99

99729

9711

زضجت
انحطّت
92

لْمت ث

**99799

مستٌٍ
انسالنت
زانت

** تشْط إنَ مستٌٍ زالنت 9799

يتضح من الجدول السابق ،وجود فرق دال إحصائياً عند( )4.44بين القياس القبمي

والقياس البعدي لمتوسط درجات أفراد مجموعة البحث فى التمكن من ميارات التوجو نحو
األىداف لمطالب

لصالح المقياس البعدي ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمقياس القبمى

( ) 04,23وبمغ المتوسط الحسابي لمقياس البعدي ( ،) 16,31في حين بمغت قيمة ت
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( )00,66وىذا يدل عمى وجود فروق دالو إحصائياً بين القياس القبمي والقياس البعدي
لصالح القياس البعدي.

* نتائج الفرض الجالح:
والذى ينص عمى أنو" يوجد فرق دال إحصائياً بين القياس القبمي والقياس البعدى

لمتوسط درجات أفراد مجموعة البحث فى دافعية الطالب لتعمم مادة التاريخ لصالح التطبيق
البعدى ".
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم إستخدم اختبار ت  T testلمتعرف عمى داللة
الفرق بين متوسط القياسين القبمى والبعدى لمقياس دافعية الطالب لمتعمم  ،وذلك بإستخدام
برنامج اإلحصاء  spssكما يمى:
جسًل ضلم ()11
انفطق بْن انمْبس انمبهَ ًانبعسٍ فَ ممْبس زافعْو انطالة نهتعهم
زافعْو انطالة
نهتعهم

انعسز

انمتٌسط
انحسببِ

اإلنحطاف
انمعْبضُ

انمْبس لبهِ

99

199799

97999

انمْبس انبعسُ

99

999799

9799

زضجت
انحطّت

لْمت ث

مستٌٍ
انسالنت

92

**917929

زانت

** تشْط إنَ مستٌٍ زالنت 9799

يتضح من الجدول السابق ،وجود فرق دال إحصائياً عند( )4.44بين القياس القبمي

والقياس البعدي لمتوسط درجات أفراد مجموعة البحث فى دافعيو الطالب لتعمم مادة التاريخ
لصالح المقياس البعدي ،حيث بمغ المتوسط الحسابي لمقياس القبمى (  )732وبمغ المتوسط
الحسابي لمقياس البعدي (  ،)330في حين بمغت قيمة ت ( ) 27,33وىذا يدل عمى وجود
فروق دالو إحصائياً بين القياس القبمي والقياس البعدي لصالح القياس البعدي.

ويتضح من العرض السابق لمتحميل اإلحصائى فاعمية البرنامج التدريبى لممعمم فى تحقيق

نتائجو وبذلك يكون قد تم اإلجابو عمى السؤال السادس و األخير لمبحث " ما فاعمية البرنامج
التدريبى عمى تنميو ميارات التوجو نحو اليدف و الدافعية لمتعمم لدى الطالب؟
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* يتضح من العرض السابل لنتائج البحح ما يلى:
 أثبتت النتائج الخاصو بالتطبيق القبمى لبطاقو المالحظو الخاصو بأداء المعمم  ،حاجوالمعممين إلى تنمية قدراتيم لمتدريس بشكل أفضل لطالبيم ،من خالل برامج تدريب خاصو
بيم تنمى مياراتيم التدريسيو وتساعدىم عمى تحفيز طالبيم لمتعمم.
 أثبتت النتائج فاعمية البرنامج التدريبى فى تنمية قدرات المعممين عمى تنمية مياراتالتوجو نحو اليدف والدافعية لمتعمم لدى طالبيم وىذا ما اكده نتائج فروض البحث حيث
أتضج أنو يوجد فرق دال إحصائياً بين القياس القبمي والقياس البعدى لمتوسط درجات

أفراد المجموعو التجريبيو فى الكفاءات المينيو لممعممين لبطاقة المالحظو لصالح
المقياس البعدي.
وقد يرجع ىذا إلى:
o

تصميم البرنامج فى ضوء اإلحتياجات التدريبيو الخاصو بالمعممين لتنمية كفاءاتيم
المينيو .

o

التفاعل اإليجابي لممعممين اثناء التدريب والرغبة في اإلستفادة من تطبيق البرنامج .

o

تقدير المعممين ألىميو تحفيز طالبيم و مردود ذلك عمى المتعمم من حيث إكتساب
الميارات واإليجابيو اثناء التعمم.

 أثبتت النتائج الخاصو بالتطبيق القبمى إلختبار ميارات التوجو نحو اليدف الحاجو إلىتنمية تمك الميارات االساسيو لحياة المتعمم المستقبمية و الحياتية و فقد المتعمم
إمتالك تمك الميارات من خالل التدريس لو بأساليب التدريس التقميديو.
 أثبتت النتائج فاعمية البرنامج التدريبى فى تنمية قدرات المتعممين فى التمكن منميارات التوجو نحو اليدف حيث أتضج أنو يوجد فرق دال إحصائياً بين القياس

القبمي والقياس البعدى لمتوسط درجات أفراد

مجموعة البحث لصالح التطبيق

البعدى مما يؤكد فاعمية البرنامج التدريبى فى تحقيق األىداف التى صمم من أجميا.
 أثبتت النتائج الخاصو بالتطبيق القبمى لمقياس الدافعية لتعمم مادة التاريخ عزوفالطالب عن دراسو المادة و صعوبو حفظ محتواىا نظ ار لغالبيو الجانب النظرى عمييا
ووقوع أحداثيا فى فترات زمنيو غير معاصرة لحياة المتعمم و الحاجو الى اإلىتمام
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بتحديد قدرات المتعممين و أىدافيم المستقبمية من خالل العالقات االيجابيو بين
المعمم و المتعمم.
 أثبتت النتائج فاعمية البرنامج التدريبى فى تنمية دافعيو المتعممين لتعمم مادة التاريخحيث أتضج أنو يوجد فرق دال إحصائياً بين القياس القبمي والقياس البعدى لمتوسط

درجات أفراد مجموعة البحث لصالح التطبيق البعدى و يرجع ذلك ألسموب المعمم
أثناء تطبيق البرنامج فى تحفيز طالبو لمتعمم و العمل الجماعى مما جعل منيا مادة
ممتعو و زاد من دافعيو الطالب لدراستيا.

ثالجا :توصيات البحح
فى ضوء نتائج البحث يمكن تقديم بعض التوصيات التالية:
 توصمت النتائج الخاصو بالتطبيق القبمى لبطاقو المالحظو الخاصو بأداء المعمم إلىحاجو المعممين إلى تنمية قدراتيم لمتدريس بشكل أفضل لطالبيم ،من خالل برامج
تدريب خاصو بيم تنمى مياراتيم التدريسيو وتساعدىم عمى تحفيز طالبيم لمتعمم لذلك
يوصى البحث باإلىتمام بحاجات المعممين التدريبيو و تنمية قدراتيم لمتدريس بشكل
أفضل من خالل برامج تدريب تنمى مياراتيم التدريسية و تساعدىم عمى تحفيز طالبيم
لمتعمم.
 -أكدت النتائج

فاعمية البرنامج التدريبى فى تنمية قدرات المتعممين فى التمكن من

ميارات التوجو نحو اليدف ليذا يوصى البحث بتنمية بعض الميارات االساسية لحياة
المتعمم المستقبمية و الحياتية من خالل التدريس لو بأساليب التدريس التى تحفزة عمى
تحقيق أىدافو.
 توصمت النتائج الخاصو بالتطبيق القبمى لمقياس الدافعية لتعمم مادة التاريخ عزوفالطالب عن دراسو المادة و صعوبو حفظ محتواىا نظ ارً لغالبيو الجانب النظرى عمييا
ووقوع أحداثيا فى فترات زمنيو غير معاصرة لحياة المتعمم لذلك يوصى البحث باإلىتمام

بتحديد قدرات المتعممين و أىدافيم المستقبمية من خالل العالقات االيجابيو بين المعمم و
المتعمم و أساليب التدريس الصفيو بما ينعكس عمى تحقيق النجاح ليم.
 أكدت النتائج فاعمية البرنامج التدريبى فى تنمية دافعيو المتعممين لتعمم مادة التاريخحيث أتضج أنو يوجد فرق دال إحصائياً بين القياس القبمي والقياس البعدى لمتوسط
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درجات أفراد مجموعة البحث لصالح التطبيق البعدى و يرجع ذلك ألسموب المعمم أثناء
تطبيق البرنامج فى تحفيز طالبو لمتعمم و العمل لذا يوصى البحث بدعم دور المعمم و
إعدادة لدفع طالبو لمتعمم من خالل توظيف إستراتيجيات ومداخل تدريس حديثة.

رابعا :مكرتحات البحح
فى ضوء نتائج البحث ىناك بعض المجاالت تحتاج لتوجو اىتمام الباحثين نحوىا وىي:
 -7أثر إستخدم التكنولوجيا والتعمم األليكترونى عمى فيم قدرات المتعمم الذاتيو و تحقيق
نجاحاتيم المستقبمية من خالل توظيف التعمم المستند إلى التحفيز.
 -3فاعميو برنامج نشاط قائم عمى إيجابية المتعمم و نشاطو اثناء التعمم لتنمية ميارات
الحياة و التوجو نحو أىدافو.
 -0فاعميو برنامج تدريبى لمعمم الدراسات االجتماعية لتنمية األبعاد النفسية والشخصية لدى
طالبو كجزء من واجباتو المينية.
 -0تقويم برامج إعداد المعمم وتطويرأداءالمعممين فى ضوء إحتياجات المتعممين الواقعية
لزيادة دافعية طالبيم لمتعمم و الدراسة.
 -4تطوير مناىج التاريخ فى ضوء إحتياجات المتعمم الفعميو و إلعدادة لمجال العمل
المناسب إلحتياجاتو و قدراتو المستقبميو.
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املراجــع
اوالً :املراجع العربية:
 )7إبراىيم الفقى ( :)3477قوة التحفيز  ،مكتبة ثمرات لمنشر والتوزيع  ،الطبعة األولى  ،القاىرة.

 )3أحمد يوسف سالم ( :)3473التوجيات اليدفية لدى طالب جامعة اليرموك وعالقتيا بكل من
الفاعميو الذاتيو و التعمم المنظم ذاتيا  ،رسالو دكتوراه غير منشورة  ،جامعو اليرموك  ،اربد ،

األردن
 )0إسالم أنور عبد الغنى ونسرين محمد سعيد ( :)3472النمذجة السببية لتوجيات أىداف اإلنجاز
(النموذج السداسى  )3 × 2واالندماج المعرفى والتحصيل األكاديمى فى ضوء متغيرى النوع
والتخصص  ،مجمة كمية التربية  ،جامعة أسيوط  ،المجمد  ، 34العدد الثالث ص ص .118 :93
 )0أصالن صبح المساعيد ( :)3443دافعية التعمم عند طمبة معمم الصف فى جامعة آل البيت فى
ضوء بعض المتغيرات الشخصية  ،مجمة اتحاد الجامعات العربية  ،العدد  ، 54كمية العموم

التربوية  ،األردن .ص ص .367 :395

 )4أالء ناصر أحمد باكير ( :)3472القيادة المدرسية بين الواقع والمأمول فى ضوء الصالحيات
الممنوحة لمديرى ومديريات المدارس فى محافظة أربد فى المممكة األردنية الياشمية  ،المجمة
الدولية لمدراسات التربوية والنفسية  ،المركز الديمقراطى العربى  ،المانيا  ،برلين  ،العدد الثانى.ص
ص 256 :255
 )6آلن إن .وندلر ( :)3441تحفيز الطالب الالمبالين  ،ترجمة ياسر العيتى  ،مكتبة العبيكان ،
المممكة العربية السعودية  ،الطبعة الثانية

 )1باتريشال و تيممن ج راغن ( :)3473التصميم التعميمى  ،ترجمة مجاب اإلمام  ،مكتبات العبيكان
 ،المممكة العربية السعودية  ،الطبعة األولى.

 )2براين تريس ( :)3476األىداف  ،ترجمة ونشر مكتبة جرير  ،المممكو العربيو السعوديو الطبعة
الثانية.

 )3بمقاسم محمد محمد ( :)3470الذكاء االنفعالى وعالقتو باإلنجاز الدراسى لدى تالميذ التعميم
الثانوى  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية العموم اإلجتماعيو  ،جامعة وىران  ،الجزائر.

 )74جمال الدين إبراىيم محمود ( :)3470برنامج تدريبى لمعممى التاريخ بالمرحمة الثانوية لتنمية
ميارات إستخدمشبكات التواصل االجتماعى فى التدريس وتنمية الفاعمية الذاتية لدييم  ،مجمة كمية
التربية بالسويس  ،المجمد السابع  ،العدد الثانى .ص .391
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 )77جمال الدين محمد أمين السيد ( :)3474دراسة تقويمية لبرامج تدريب المعممين عمى توظيف
تكنولوجيا التعميم فى ضوء معايير الجودة  ،رسالة دكتواة غير منشورة ،معيد الدراسات التربوية ،

جامعة القاىرة.
 )73حازم محمود راشد ( :)3472رؤى مستقبمية لتطوير التعميم واعداد المعمم  ،المؤتمر الدولى الثالث
 ،كمية التربية  ،جامعة عين شمس  ،الفترة من  19 :17ديسمبر www.asu.edu.eg 2118

 )70حشمان محمد المختار ( :)3471تأثير االتصال التربوى عمى دافعية التعميم لدى تالميذ السنة
األولى من الطور المتوسط  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،معيد التربية البدنية والرياضية ،
الجزائر ص ص.52 :43

 )70حنان عطية ( :)3472التحفيز التربوى فى المدراس ودور المعمم كحجر زاوية  ،المنتدى اإلسالمى

لمتربية

العالمى

www.montadatarbawy.com
 )74خالد محمد محمود الرايغى ( :)3474عادات العقل ودافعية اإلنجاز  ،مركز ديبونو لتعميم التفكير
 ،الطبعة األولى  ،المجمد األول.

 )76رانيا ناصر حامد الردادى ( :)3473التطور المينى لمعممى الدراسات االجتماعيو نحو التطبيقات
الرقمية وتوظيفيم ليا فى التدريس فى ضوء متطمبات التعمم الرقمى  ،مجمة كمية التربية جامعة

األزىر  ،العدد  ، 182الجزء األول ص ص .568 :567
 )71رشا أحمد ميدى وىناء عبد الحميد محمد ( :)3471فعالية برنامج قائم عمى كفاءات التعمم
االجتماعى الوجدانى فى تنمية دافعية التعمم وميارات التعمم االجتماعى الوجدانى  ،مجمة كمية

التربية  ،جامعة أسيوط  ،المجمد  ، 33العدد السادس ص ص .486 :445
 )72رمضان فوزى بدينى ( :)3472التحفيز ودوره فى العممية التربوية  ،ميارات الدعوة  ،موقع تطوير
الدعاة  ،جمعية النجاة الخيرية  ،الكويت www.ar.dawahskills.com

 )73روبين ر جاكسون ( :)3470كيفية تحفيز العازفين عن التعمم  ،اتقان مبادئ التدريس ،
ترجمة وليد أبو بكر  ،مكتبة التربيو العربى لدول الخميج  ،الطبعة األولى  ،المجمد األول.

 )34ريم عبد المحسن محمد  ،منى سميمان صالح ( :)3476أثر التدريس باستخدام استراتيجية

الفصول المقموبو عمى الدافعية نحو التعمم فى المرحمة المتوسطة  ،المجموعة الدولية لمتدريب ،
المجمة التربوية الدولية المتخصصة  ،المممكة العربية السعودية  ،المجمد الخامس  ،العدد .8

 )37ريم عمى سميمون ( :)3470الوعى بما وراء المعرفة لدى طالب المرحمة الثانوية العامة وعالقتو
بتوجو اليدف وتحصيميم الدراسى  ،مجمو جامعة دمشق  ،المجمد  ، 31العدد الثانى ص ص

.294 :293
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 )33زراق العصيمى ( :)3434فن التحفيز الذاتى  ،مكتبة الموسوعة العامة  ،العدد األول
www.download.library.pdfbooks.com

 )30زقاوة أحمد محمد (  :)3476دراسو العالقو بين التوجو نحو اليدف (االمل) و التوافق الدراسى
لدى المراىق فى التعميم الثانوى  ،أبحثاث الممتقى الوطنى بالجزائر  ،النشاطات التدريسيو بين
المتعو و الممل  ،المنعقد من  2 :1مارس  ،جامعو وىران  ،الجزائر.

 )30سمطان سالم العبدلى ( :)3473دور معممى المرحمة الثانوية فى تنمية قيم النزاىة لدى الطالب
بمدينة مكة المكرمة  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية  ،جامعة أم القرى.

 )34سيير زكى محمود سرحان ( :)3474الدافعية لمتعمم والذكاء االنفعالى وعالقتيما بالتحصيل
الدراسى لدى طالب المرحمة اإلعدادية بغزة  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية  ،جامعة

األزىر

 )36سونيا ىانم عمى قزامل ( :)3470المعجم العصرى فى التربية  ،عالم الكتب  ،القاىرة  ،الطبعة
األولى.

 )31شرلز مانز ( :)3443قوة الفشل  ،ترجمة دار الفاروق لالستثمارات الثقافية  ،جميورية مصر
العربية  ،الجيزة  ،الطبعة األولى.

 )32عبد السالم بن عمر الناجى ( :)3474أفضل ممارسات زيادة دافعية التعمم لطالب المرحمة
الثانوية فى ضوء إشباع حاجاتيم اإلنسانية  ،مجمة دراسات عربية فى التربية وعمم النفس  ،رابطة

التربويين العرب  ،العدد .67
 )33عمى محمد ابو المعاطى إبراىيم ( :)3476فاعمية برنامج تدريبى مدمج قائم عمى االتجاىات
المينية لتنمية االاء التدريسى واالتجاه نحو مينة التدريس لدى معممى الدراسات اإلجتماعيو بمرحمة
التعميم األساسى  ،رسالة دكتوراة غير منشورة  ،كمية التربية  ،جامعة عين شمس ص ص :68
.81
 )04عمى مصمح المطرقى ( :)3476إعداد وتدريب المعمم فى ضوء مطالب التنمية ومستجدات العصر
 ،المؤتمر الخامس إلعداد المعمم  ،جامعة ام القرى  ،مكة المكرمة  ،الفترة من  4 :2فبراير2116

www.aljazirah.com
 )07فارس ىارون رشيد ( :)3473الدافعية العقمية وعالقتيا بالتوافق االكاديمى لدى طمبة الدراسات
العميا  ،مجمة كمية التربية لمعموم التربوية واإلنسانية  ،جامعة بابل  ،العدد .42

 )03فرح أسعد ( :)3472المعمم الناجح فى التربية والتدريس  ،دار ابن النفيس  ،األردن  ،الطبعة
األولى.
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 )00فرح المبروك عمر عامر ( :)3476المناىج الدراسية الحديثة  ،دار حميث ار لمنشر والترجمة ،
القاىرة  ،الطبعة األولى.

 )00فرح المبروك عمر عامر ( :)3476طرائق التدريس العامة  ،دار حميث ار لمنشر والترجمة  ،القاىرة
 ،المجمد األول  ،الطبعة األولى.

 )04فيصل عبد اهلل المشارى ( :)3472ميارات متقدمة لمستقبل واعد  ،المؤتمر الدولى لتقويم التعميم ،
المممكة

العربية

السعودية

،

الرياض

،

الفترة

من

:4

6

ديسمبر

.2118

www.drive.uqu.edu.sa
 )06قدرية محمد البشرى ( :)3477اخالقيات مينة التعميم  ،دار المكتبة الوطنة  ،األردن  ،الطبعة
األولى.

 )01ماىر محمد أبو ىالل و خميل نمر درويش ( :)3444البناء العاممى لتوجيات األىداف وعالقتيا
بالتحصيل الدراسى لدى طمبة المدارس وطمبة الجامعة :دراسة لمدافعية فى إطارى عمم النفس
االجتماعى والشخصية  ،دراسات العمم اإلنساية واإلجتماعيو  ،المجمد  ، 32العدد األول

www.journals.ju.edu.jo
 )02محمد إبراىيم محمد السفاسفة ( :)3471قمق المستقبل وعالقتو بالتوجيات اليدفية والكفاءة الذاتية
المدركة لدى الطمبة الخريجين فى جامعة مؤتة  ،مجمة البمقاء لمبحوث والدراسات  ،جامعة عمان

األىمية  ،العدد الثانى  ،المجمد .21
 )03محمد بكر نوفل ( :)3434التعمم المستند إلى التحفيز  ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع  ،الطبعة
األولى  ،األردن.

 )04محمد عادل عبد العزيز ( :)3477قوة التفكير اإليجابى  ،جمعية وادى التكنولوجيا  ،الطبعة
األولى

www.wadytec.org

 )07محمد عودة عياد العطوى ( :)3472فاعية برنامج سموكى معرفى عمى مستوى التوافق النفسى
واالجتماعى لخفض الرغبة فى التسرب الدراسى فى المرحمة الثانوية  ،دار اليازورى العممية لمنشر

والتوزيع

www.yazori.com

 )03محمد محمد حديدى ( :)3474الدافعية لمتعمم بين تأثير العامل النفسى واالجتماعى  ،مركز
البصيرة لمخدمات التعميمية  ،المغرب العربى  ،العدد .18

 )00محمود محمد خمف ( :)3434بحوث تاريخية فى التاريخ والحضارة اإلسالمية  ،دار التعميبم
الجامعى  ،اإلسكندرية  ،الطبعة األولى.

 )00موالى مصطفى البرجاوى ( :)3474التحفيز والدافعية وتطبيق مبادئيا فى الميدان التربوى  ،مكتبة
األلوكة  ،شبكة األلوكة اإللكترونية

www.alukah.net
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 إسيام برامج إدارة التدريب واالبتعاث فى تحسين ميارات:)3472( ) ىانى عبد اهلل عطية المالكى04
 مكة،  رسالة ماجستير غير منشورة، اإلدارة الصفية من وجية نظر المعممين بمدينة الطائف

. جامعة أم القرى، المكرمة
 ترجمة أشرف،  أفكار حول طبيعة األمم ومسار التاريخ. النظام العالمى:)3474( ) ىنرى كيسنجر06
. الطبعة األولى،  القاىرة،  مكتبة كنوز لمنشر والتوزيع، راضى

 المناىج الدراسية فى ضوء المناخات العالمية:)3476( ) وجيو قاسم القاسم و محمد مفرح عسيرى01
المعمومات

وتقنية

لنشر

روابط

،

العربية

مصر

جميورية

،

المعاصرة

www.books.rawabt.com

،  دراسة ميدانية،  العوامل المدرسية المؤدية إلنخفاض الدافعية لمتعمم:)3472( ) وئام حامد الرايقى02
 جدة ص ص،  المممكة العربية السعودية،  الجزء الثالث، 59  العدد، مجمة الخدمة اإلجتماعيو
.44 :16
 عمادة تطوير،  محمد حسن عبد الجواد: ترجمة،  تحفيز دافعية طالبك:)3470( ) ويجان جرنج03
. جامعة الممك سعود، المممكو العربيو السعوديو،  سمسمة أساسيات التعميم الجامعى، الميارات
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