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ملخص: 

هدف الدرا�سة اإىل التعرف اإىل مظاهر �سعف م�ستوى التح�سيل الدرا�سي، والك�سف عن 
اأثر ا�ستخدام برنامج تدريب تربوي يف �سوء منوذج »كارول« لإتقان مقرر نظريات التعليم، 
وارتفاع ن�سبة درجات املعدل الف�سلي للمقررات الدرا�سية، والختبارات الت�سخي�سية لدى 
العديد  الباحث  اأجرى  الدرا�سة  الدرا�سي. ولتحقيق هدف  التح�سيل  طالب يعاين من �سعف 
الت�سخي�سية، واختبار  ال�سخ�سية وتتبع تاريخ احلالة، وتطبيق الختبارات  من املقابالت 
التدريب  برنامج  جل�سات  قبل  الف�سلي،  املعدل  وح�ساب  التعليم،  نظريات  ملقرر  حت�سيل 

الرتبوي وبعده. 
اأظهرت نتائج التحليل الكمي والكيفي يف الدرا�سة احلالية اأن الطالب �ساحب احلالة 
اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  كما  عامة،  ب�سفة  الدرا�سي  التح�سيل  م�ستوى  تدين  من  يعاين 
نظريات  ملقرر  احلالة  �ساحب  الطالب  اإتقان  يف  فاعاًل  كان  التدريبي  الربنامج  ا�ستخدام 
التعليم، وارتفاع ن�سبة درجات بع�ص الختبارات الت�سخي�سية، يف حني اأن ا�ستخدام الربنامج 
الرتبوي مل ي�سل اإىل درجة التاأثري املطلوب يف زيادة ن�سبة درجات املعدل الف�سلي للطالب 

�ساحب احلالة. 
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Abstract: 
This study aims to identify the features of a weak level of learning 

achievement and it seeks to explore the effects of using an educational training 
program for perfecting a course on teaching approaches in the light of Carol’s 
pattern as well as the rise of semester average marks and diagnostic tests for 
a low- achievement university student. 

In order to achieve that objective, the researcher held personal meetings 
and administered case study histories and applied diagnostic tests as well as a 
test that would measure the achievement for a course on teaching approaches. 
He also administered a calculation of semester average, before and after the 
sessions of the educational training program. 

Accordingly, the results of the qualitative diagnosis have shown that the 
student suffered from a general low educational achievement and they also 
have shown that using the educational training program was effective on 
perfecting the course on teaching approaches, on the part of the case student, 
as well as on the rise of the percentage of marks for some diagnostic tests. In 
the mean time, the use of the educational training program did not come up to 
the required degree of effectiveness as far as the increase in the percentages 
of semester marks of the case student. 
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مقدمة: 
مل يعد مقرر نظريات التعليم مقرراً ي�سد اهتمام طلبة الإر�ساد النف�سي، ورمبا يرجع ذلك 
اإىل �سعوبة مفاهيمه وتعددها، وعدم قدرة املتعلمني على متثيل مفرداته جيداً، بالإ�سافة 
و  املفاهيم  وتعدد  امل�سطلحات  معاين  ذكر  جمرد  على  تعتمد  التي  التدري�ص  اأ�ساليب  اإىل 
اخل�سائ�ص، بالإ�سافة اإىل اأ�ساليب التقومي املتبعة حاليًا، والتي ل تتعدى اأدنى امل�ستويات 
املعرفية، مما يجعل و�سول ن�سبة كبرية من الطلبة اإىل م�ستوى الإتقان من الأمور ال�سعبة. 
الرتبوي  اأمر مقبول يف واقع الجتاه  اأي مقرر درا�سي  فاإخفاق بع�ص املتعلمني يف 
احلايل، حيث اإن املفهوم ال�سائد هو اأن الفروق الفردية بني الأفراد ل ميكن اإنكاره، اإذ لبد 
من اأن يتعلم بع�ص املتعلمني اأكرث من غريهم عند تعر�سهم جميعًا لظروف تربوية واحدة، 

ب�سبب التفاوت بينهم يف ا�ستعداداتهم وخرباتهم ال�سابقة. 
لذلك يرى »بلوم« اأن كل معلم يبداأ مقرراً درا�سًيا جديداً، اأو ف�ساًل درا�سيًا جديداً يتوقع 
اأن حوايل ثلث الطلبة �سيتعلمون ب�سكل منا�سب مما �سيعلمه لهم، و يتوقع اأن حوايل ثلثهم 
�سيخفقون يف تعلم ما �سيعلمه لهم، واأخرياً يتوقع اأن ثلثهم الآخر �سيتعلمون قدراً كبرياً مما 
القائلة  الفكرة  اأن  الجتاه  هذا  اأ�سحاب  يرى  وبذلك   .  )Bloom,1981: 153( لهم  �سيعلمه 

بالفروق الكبرية بني نتائج املتعلمني النهائية يف حت�سيلهم هي اأمر حتمي. 
واإن  العربية،  البالد  يف  الرتبوية  نظمنا  يف  و�سائدة  موجودة  التوقعات  هذه  ومثل 
حدث اختالف يف هذه التوقعات، فقد يحدث بالن�سبة لتحديد ن�سب اأعداد الطلبة املمتازين 
واملتو�سطني، الذين هم فوق املتو�سط، و دون املتو�سط. فلو اأن معلمًا اأثبت يف ك�سف درجات 
طالبه الذين يعلمهم يف مادة اأو اأكرث اأن ت�سعني يف املائة منهم ح�سلوا على معدل ت�سعني 
يف املائة من الدرجات نتيجة امتحاناتهم، ل�ستهجن ذلك منه كثري من املربني وحتى من 
املواد(  )اأو  املادة  درجات طالبه يف  ك�سف  يثبت يف  اأن  منه  يقبل  والذي  املجتمع،  اأفراد 
اأكرب  املمتازين، وعدد  يقابلهم عدد معني من  الرا�سبني  معينًا من  لهم، عدداً  يعلمها  التي 
من املتو�سطني من الذين هم فوق الو�سط لعترب معلمًا مثاليًا، وكلما كان منحنى توزيع 
عالمات طالبه قريبًا من املنحنى اجلر�سي املقلوب كان اأقرب اإىل املثالية )عبد اهلل، 2004: 

 . )166
فاأ�سحاب اجتاه اإ�سرتاتيجية اإتقان التعلم، يرون اأن حقيقة وجود فروق جوهرية يف 
الواقع  املربني، فر�سوها على  فكرة م�سطنعة يف خيال  املتعلمني  التعليم بني  خمرجات 

الرتبوي. 
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ويتحدى منوذج »كارول« هذا املفهوم اخلاطئ ويوؤكد اأنه يف حال ا�ستخدام اأ�ساليب 
التعليم املالئمة ميكن اأن يحقق حوايل )95( يف املائة من الطلبة بالف�سل الدرا�سي الواحد 
من النجاح مبعدل )95( يف املائة من الدرجات يف حت�سيل العلوم التي يتعلمونها هورتون 

 . )Horton,1981: 210(

مثل:  الدرا�سية،  املواد  بع�ص  الطلبة  من  لعينة  قدمت  ما  اإذا  باأنه  »كارول«  يوؤكد 
توزيعًا  موزعة  حت�سيلهم  نتيجة  �ستكون  نف�سها  بالظروف  والأدب،  والعلوم  الريا�سيات 
اإعتداليًا، وعك�ص ذلك يحدث عندما يكون الطلبة موزعني توزيعًا اعتداليًا من حيث ال�ستعداد، 
وُقدِّم لكل منهم تعليم يتنا�سب مع قدراته، واحتياجاته، مراعني عامل الوقت املتاح للتعلم 

وكّم التدري�ص ونوعه، فاإننا نتوقع متكنًا من التعلم )�سيداوي، 1986: 142( . 
اأن  يتلخ�ص يف  الرتبية  رئي�ص يف  فل�سفي  مبداأ  »كارول« على  بنموذج  التعلم  ويقوم 
التح�سيلي املطلوب،  اإتقان كل �سيء تقدمه املدار�ص بامل�ستوى  باإمكانهم  التالميذ  معظم 
اإذا اأُخذت بعني العتبار ميولهم ومعارفهم ال�سابقة، وتوافر لهم اأ�سلوب تدري�ص جيد ووقت 
كاف للتعلم. ومن جهة اأخرى مل يعد مقبوًل اأن ت�سل فئة قليلة من الطلبة اإىل درجة الكفاءة 
ملواكبة هذا الكم املتالحق من التطورات العلمية املعا�رشة. فعلى الباحثني اأن يفكروا مليًا 
بالإ�سرتاتيجية التي جتعل من معظم الطلبة ي�سلون اإىل الدرجة املن�سودة من التعلم لتن�سئة 

اجليل القادر على مواجهة املتغريات املعلوماتية والتقنيات املت�سارعة. 
اإن هذه الإ�سكالية دعت الباحث اإىل مراجعة بع�ص اأدبيات نظريات التعليم، فتوقف عند 
اإ�سرتاتيجية التعلم من اأجل التمكن )الإتقان( فراآها اإ�سرتاتيجية رمبا تكون ناجحة تهدف 

اإىل الأخذ بيد الطالب لنيل درجة الإتقان يف اكت�ساب املعرفة على �سعيد الكم والكيف. 
ويرجع مفهوم اإتقان التعلم اإىل كارول )Carroll,1963( وامل�سمى با�سم )منوذج التعلم 
املدر�سي Model of School Learning( ، ويدعم هذا العمل برونر )Bruner, 1966( وغال�رش 
وموري�سون   )Good lad & Anderson, 1969( واندر�سون  جودلد  و   )Glaser, 1976(
)Morrison , 1926( و �سكرن )Skinner , 1954( و�سب�ص )Suppes , 1966( ، حيث ُيعترب 

 . )Bloom , 1966( كل ما �سبق من اأعمال اإرثًا ثقافيًا ملفهوم اإتقان التعلم عند بلوم
منوذجا  يعترب  زال  ما  فاإنه  1969م  قدميًا  »كارول«  منوذج  ظهور  من  الرغم  وعلى 
فيه من مزايا يف تطوير  ، ملا  التعلم(  )اإتقان  احلديث  الرتبوي  الجتاه  مرجعيا لأ�سحاب 

طالبنا )عبد اهلل، 2004: 165( . 
وقد ق�سم »كارول« مكونات التعلم لالإتقان اإىل عوامل مت�سلة بالتعلم وهي: املوهبة 
التعلم وهي: فر�سة  اأخرى مت�سلة بظروف  واملثابرة والقدرة على فهم ما يتعلم، وعوامل 
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التعلم ونوعية التعليم، وهو ما يعرف باملتطلبات ال�سابقة لتعلم اأي مهمة تعليمية، يذكرها 
)عبد اهلل، 2004: 168( بح�سب و�سف »كارول« لها: 

لإتقان  للتالميذ  ال�رشوري  التعلم  زمن  مقدار  باأنها  »كارول«  ويعرفها  املوهبة:  - 

اأهداف التعلم حتت الظروف املثلى للتعلم، وهذا التعريف ي�سري اإىل اأن التلميذ الذي ميتلك 
اأقل  زمنًا  املو�سوع  تعلم هذا  اإتقان  اأجل  ي�ستغرق من  لتعلم مو�سوع معني  موهبة عالية 
من الزمن الذي ي�ستغرقه التلميذ الذي ميتلك موهبة اأدنى لتعلم املو�سوع نف�سه، واأنه ميكن 

جلميع التالميذ اإذا ما اأتيح لكل منهم الزمن الكايف لتعلمه، وقدمت لهم م�ساعدة تعلمه. 
الهدف.  تعلم  اإتقان  يف  ا�ستغراقه  يف  الطلبة  يرغب  الذي  الزمن  مقدار  املثابرة:  - 

الزمن  اأطول من  التعلم زمنًا  الطلبة يدفعهم لال�ستمرار يف  لدى  املثابرة  وارتفاع م�ستوى 
املطلوب لإتقان تعلمه، حتى ولو كانت الظروف البيئية غري مريحة لتعلم الطلبة، كما اأنها 

تدفع الطلبة لال�ستمرار يف تعلم املحتوى حتى بعد ح�سوله على التغذية الراجعة بالف�سل. 
ويق�سد  اللفظي،  بالذكاء  املكون  هذا  ويخت�ص  يتعلم:  ما  فهم  على  املتعلم  قدرة  - 

به قدرة الطلبة على فهم طبيعة املهمة التي هو ب�سددها والإجراءات التي ينبغي اتباعها 
ا�ستيعاب  االطلبة على فهمه، ي�ستوجب توافر قدرة لفظية يف  يف تعلم هذه املهمة، فقدرة 

املعلومات م�سموعة اأو مقروءة. 
الفر�سة املتاحة للتعلم: يعرفها »كارول« باأنها مقدار الزمن الذي يحدده املعلمون  - 

لتعلم  الالزم  الزمن  حتديد  ي�ستطيعون  ل  الذين  واملعلمون  معينًا،  حمتوى  الطلبة  لتعلم 
طالبهم، يقدم لطالبهم غالبًا قدراً من التعلم الذي ل ي�ستطيعون تعلمه يف الزمن الذي يحدد 

لهم. 
اكت�ساب  الطلبة  على  ي�سهل  ب�سكل  التعليم  بتنظيم  فتخت�ص  التعليم:  نوعية  واأما  - 

املحتوى الذي يتعلمونه، واأما بالن�سبة للمتغريات التي توؤثر يف نوعية التعلم، فت�سمل دقة 
توجيهات املعلمني، ومدى مقابلة مهمة التعلم )حمتوى التعلم( ل�سلوك الطلبة الذين يبداأون 
به تعلمهم لهذه املهمة، اأي مراعاة اأن يكون حمتوى التعلم منا�سبًا مل�ستوى خربات الطلبة 
ال�سابقة قبل اأن يبداأ تعلمه لهذا املحتوى، ويف احلالة التي تكون فيها نوعية التعليم �سعيفة، 

فاإن كل الطلبة يحاولون العتماد على م�سادره اخلا�سة به مل�ساعدته يف تعلمه. 
ونظرا لأن الطلبة خمتلفون يف م�ستوى املعارف ال�سابقة وفق اختالف ن�ساأتهم وبيئاتهم 
وتاريخ التعلم ال�سابق، فاإن نوعية التعليم وفر�سة التعلم يف املتغري الثاين اخلا�ص بظروف 

التعلم، �ستكون خمتلفة وفقا خل�سائ�ص كل منهم واحتياجاته. 
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وتوجيهات  ت�سهيالت  تقدمي  يف  املعلمني  دور  على  الثاين  املتغري  �سبط  ويتوقف 
واإر�سادات اإىل الطلبة خالل املهمة التعلمية، وهنا على املعلمني اأن يوائموا طريقة تدري�سه 
الدرا�سية، فقد يحتاج بع�ص  الطلبة بغية متكن كل منهم من املادة  الفردية بني  بالفروق 
الطلبة اإىل اإعطاء اأمثلة ملمو�سة بينما يحتاج بع�سهم الآخر اإىل تكرار عر�ص املادة اأكرث من 

مرة )بلوم، 1971: 82- 83( . 
ويرى »كارول« اأن واقع منهج، وطريقة تدري�ص موحدة جلميع الطلبة يف مقابل حقيقة 
اأن معظم الطلبة يختلفون يف درجة ا�ستعدادهم، مما يوؤثر على مقدار الوقت الذي ي�ستغرقه 
كل منهم يف التعلم، وعليه فاإن فر�سة وقت موحد للجميع، يعد اإجحافا بحق بطيئي التعلم، 
واإحباطا ل�رشيع التعلم، ملا قد ي�سيبه من ملل نا�سئ عن زيادة الوقت، ولذا ت�سبح م�سكلة 
حتديد الوقت املنا�سب للتمكن من مهمة التح�سيل من غري هدر مزيد منه �سدى اأو نق�سانه 

ليوؤدي اإىل نق�ص التعلم )�رشكز وخليل، 1993: 120( . 

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
م�ساقات  تدري�ص  خالل  ومن  النف�سي  الإر�ساد  بق�سم  تدري�سه  اأثناء  يف  للباحث  تبني 
مل�ساعدة  التدخل  منه  يطلب  كان  التي  واحلالت  الإر�سادية،  الوحدة  يف  والعمل  خمتلفة، 
بع�ص الطلبة ممن لديهم اإنذار اأكادميي، تولد لديه اإح�سا�ص مب�سكلة الدرا�سة، ومما عزز هذا 
الإح�سا�ص مالحظات هيئة التدري�ص الذين كانوا دائمي ال�سكوى من �سعف التح�سيل لدى 

بع�ص الطلبة. 
اإن الروؤية الأولية التي ت�سكلت لدى الباحث هي اأنه رمبا يكون هناك مظاهر واأ�سباب 
تقف وراء انخفا�ص التح�سيل عند الطالب �ساحب احلالة، بع�سها مرتبط بالطالب نف�سه، 
وبع�سها مرتبط مبدخالت التدري�ص والبع�ص الآخر مرتبط بتح�سري وتنفيذ عملية التدري�ص، 
واإذا ما ا�ستطعنا الك�سف عنها وحتديدها، فاإنه ميكن �سبطها والتخفيف من حدتها بو�ساطة 
احلديث  الرتبوي  الجتاه  لأ�سحاب  مرجعيًا  منوذجًا  باعتباره  »كارول«  منوذج  ا�ستخدام 
)اإ�سرتاتيجية اإتقان التعلم( ، وعليه فاإن م�سكلة الدرا�سة تتبلور يف الت�ساوؤل الرئي�ص الآتي: 
منخف�ص  جامعي  لطالب  التعليمية  املهمات  اإتقان  يف  »كارول«  منوذج  ا�ستخدام  اأثر  ما 

التح�سيل الأكادميي؟ 
ويتفرع من هذه امل�سكلة االأ�سئلة االآتية: 

ما مظاهر انخفا�ص م�ستوى التح�سيل الدرا�سي لدى الطالب �ساحب احلالة التي  ● 
اختريت للدرا�سة؟ 
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ن�سبة  على  التعليم  نظريات  تدري�ص وحدات  »كارول« يف  ا�ستخدام منوذج  اأثر  ما  ● 
اإتقان حت�سيل الطالب �ساحب احلالة مبقرر نظريات التعليم؟ 

ما اأثر ا�ستخدام منوذج »كارول« يف تدري�ص وحدات نظريات التعليم على ارتفاع  ● 
درجة املعدل الرتاكمي الف�سلي للطالب �ساحب احلالة مبعدل )3( درجات؟ 

ما اأثر ا�ستخدام منوذج »كارول« يف تدري�ص وحدات نظريات التعليم على ارتفاع  ● 
درجات الختبارات الت�سخي�سية؟ 

أهمية الدراسة: 

والتي  »كارول«  منوذج  متغريات  توظيف  يف  احلالية  الدرا�سة  اأهمية  تكمن 
تتلخ�س فيما ياأتي: 

معظمهم  الأقل  على  اأو  طالبه  جميع  اأن  مفادها  لفكرة  اقتناع  عن  املعلم  تبني  ♦ 
ي�ستطيعون اإتقان جميع املهمات التعليمية التي تقدم لهم اأو معظمها. 

من  كبرية  بن�سبة  للو�سول  الت�سحيحية  الفردية  التعلم  واأ�ساليب  التقومي،  تطوير  ♦ 
الطلبة اإىل حد اإتقان التعلم. 

ميكن اأن يفيد هذا البحث يف تغيري راأي امل�سئولني الرتبويني يف اأن مفهوم حتقيق  ♦ 
ينطبق  اأي�سا  بل  الطلبة  تعليم  مدخالت  على  يقت�رش  ل  وامل�ساواة  بالتعلم  الفر�ص  تكافوؤ 

متاما على خمرجات تعلمهم. 

هدف الدراسة: 

يهدف البحث احلايل اإىل: 
الك�سف عن مظاهر �سعف م�ستوى الإتقان لدى الطالب �ساحب احلالة.  ♦ 

التعليم،  نظريات  حت�سيل  اإتقان  يف  »كارول«  منوذج  ا�ستخدام  اأثر  اإىل  التعرف  ♦ 
وزيادة درجة املعدل الرتاكمي والختبارات الت�سخي�سية. 

التعريفات اإلجرائية: 

االإتقان:  ◄ 
يعرف الباحث الإتقان باأنه الكفاءة يف الو�سول مل�ستوى حمدد يف الأداء ملهارة معينة 

اأو معرفة حمددة. 
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يف  اختلفوا  العلماء  اأن  اإىل  الإتقان  حمك  لتحديد   )1992 جابر،  اأحمد  )ال�سيد،  ي�سري 
حتديد حمك الإتقان باختالف ال�سرتاتيجيات التعليمية امل�ستخدمة، فقد حدد كل من بلوم 
)Bloom, 1976: 80( ولوجن )long, 1981: 517( حمك الإتقان بن�سبة )80%( من درجات 

الختبار املو�سوعي الذي يقي�ص املادة الدرا�سية املتعلمة، يف حني يرى بلوك واأندر�سون 
)block & Anderson, 1975: 163( واأرلني )arlin, 1980: 1004( اأن حمك الإتقان ي�سل 

اإىل )85%( من درجات الختبار املو�سوعي الذي يقي�ص املادة الدرا�سية املتعلمة )خالل – 
ال�سيد، اأحمد جابر، 1992: 246( . 

ويق�سد بالتعلم لالإتقان يف هذه الدرا�سة: الدرجة التي يح�سل عليها الطالب �ساحب 
احلالة يف امتحان التح�سيل النهائي مل�ساق نظريات التعليم، بحيث ل تقل عن )80( درجة 

اأي ما تعادل80% )جيد جدا( . 
التح�سيل الدرا�سي:  ◄ 

يق�سد به مقدار ما ا�ستوعبه الطالب �ساحب احلالة من معلومات يف م�ساق نظريات 
التعليم من خالل درا�سته له مبتغريات منوذج »كارول« لقيا�ص امل�ستويات العقلية الآتية: 
)تذكر– فهم- تطبيق- حتليل( معرباً عنها بالدرجات التي يح�سل عليها الطالب �ساحب 

احلالة من خالل الختبار التح�سيلي املعد لهذا الغر�ص. 
( درجات:  ارتفاع درجة املعدل الرتاكمي )3 ◄

يق�سد بارتفاع درجة املعدل الرتاكمي يف هذه الدرا�سة، اأن الربنامج التدريبي الذي 
امل�ستهدف  املقرر  اإتقان  على  تاأثريه  يقت�رش  مل  كارول،  منوذج  �سوء  يف  الباحث  اأعده 
الدرا�سي امل�سجلة  الف�سل  اإتقان جميع مقررات  اإىل  التعليم( فقط، بل تعدى ذلك  )نظريات 
املقررات  جميع  يف  الرتاكمي  املعدل  درجة  ارتفاع  اإىل  ثم  ومن  الربنامج،  تطبيق  وقت 

املنجزة لدى الطالب �ساحب احلالة. 
برنامج التدريب الرتبوي:  ◄ 

جمموعة اإجراءات وفعاليات منظمة تقوم على اأ�سا�ص م�سلمات نظرية »كارول« التعلم 
املتعلمني،  بني  الفردية  الفروق  اأثر  من  التقليل  باإمكانية  تعتقد  والتي  التمكن  اأجل  من 
وتعديالت يف اخل�سائ�ص الفردية للمتعلمني عندما نوفر لهم الظروف التعليمية املنا�سبة. 
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الدراسات السابقة: 
التعلم يف  اإتقان  ا�سرتاتيجيات  اأثر  اإىل معرفة  درا�سة هدفت   )1990( هويدي  اأجرى 
حت�سيل طلبة ال�سف الثامن يف مادة العلوم العامة، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأنه توجد 
فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات عالمات طالبات ال�سف الثامن تعزى اإىل طريقة 

التدريب ل�سالح الطالبات اللواتي تعلمن با�ستخدام اإ�سرتاتيجية اإتقان التعلم. 
مادة  يف  التح�سيل  على  واأثره  لالإتقان  التعلم  حول  درا�سة   )1992( حميدة  اأجرت 
التقليدية  بالطريقة  موازنة  العربية  م�رش  جمهورية  يف  الثانوية  باملرحلة  اجلغرافيا 
)املناق�سة/ املحا�رشة( ، وقد اأظهرت نتائج هذه الدرا�سة وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
بني متو�سط عالمات طالب املجموعة التجريبية )التعلم بالإتقان( ومتو�سط عالمات طالب 

املجموعة ال�سابطة )املناق�سة/ املحا�رشة( ل�سالح طالب املجموعة التجريبية. 
التعلم  اإ�سرتاتيجية  اأثر  اإىل  التعرف  اإىل  درا�سة هدفت   )Brace, 1992( برا�س  اأجرى 
لالإتقان على خمرجات التعلم والجتاهات نحو مادة الريا�سيات، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة 
واملجموعة  لالإتقان  التعلم  جمموعة  حت�سيل  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم 
ال�سابطة التي در�ست بالطريقة التقليدية، واأن التعلم لالإتقان ل يوؤدي اإىل زيادة خمرجات 

التعلم مبادة الريا�سيات اأو اجتاه الطلبة نحوه. 
اأجرى جم�س وكمرب )kember, David, 1994 jones ,alice and( درا�سة هدفت 
اإىل ع�رشين �سفًا من  التالميذ  ق�سم  لالإتقان، ولتحقيق ذلك  التعلم  الك�سف عن فاعلية  اإىل 
�سفوف ال�سف ال�سابع ، بلغ عدد املتعلمني فيها )539( متعلمًا ، ن�سفهم ا�ستخدم كمجموعة 
كمجموعة  ا�ستخدم  الآخر  والن�سف   ، لالإتقان  التعلم  لنظام  وفقًا  تعليمها  تلقت  جتريبية 
�سابطة ، تلقت تعليمها وفقا للطريقة التقليدية )املحا�رشة/ املناق�سة( ، اأظهرت النتائج 
اأن املتعلمني الذين اأظهروا ا�ستعداداً عاليًا اأو متو�سطًا يف الختبار ، وتلقوا تعليمهم وفقا 
اأحرزوا حت�سيال واحتفاظا للمادة املتعلمة يفوق ب�سكل دال  التعلم لالإتقان،  لإ�سرتاتيجية 
اإح�سائيا اأقرانهم املماثلني لهم يف ال�ستدلل الذين تلقوا تعليمهم وفقا للطريقة التقليدية. 
اأخفقت يف حت�سني م�ستوى حت�سيل التالميذ  اأن طريق التعلم لالإتقان  الدرا�سة  كما ك�سفت 

ذوي ال�ستعداد املنخف�ص والذين يواجهون �سعوبات يف اللغة. 
اأجرى حيدر )1999( درا�سة هدفت اإىل معرفة اأثر ا�ستخدام اإ�سرتاتيجية التعلم لالإتقان 
على حت�سيل طالب ال�ساد�ص الأ�سا�سي يف مادة العلوم، ولتحقيق اأغرا�ص الدرا�سة طبق 12 
اختباراً تكوينيا على ثالث جمموعات متكافئة، وكان عدد اأفراد املجموعة التجريبية الأوىل 
)50( طالبًا قد در�سوا با�ستخدام اإتقان التعلم مع العرو�ص العلمية، اأما املجموعة التجريبية 
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�سوا با�ستخدام اإ�سرتاتيجية اإتقان التعلم فقط، اأما  الثانية فكان عدد اأفرادها )47( طالبًا درِّ
املجموعة ال�سابطة فكان عدد اأفرادها )49( طالبًا وقد در�سوا با�ستخدام الطريقة التقليدية، 
كما حدد الباحث املتغريات امل�ستقلة مب�ستويات التح�سيل )املنخف�ص، واملتو�سط، واملرتفع( 
، بع�ص الأهداف الإدراكية )التذكر، والفهم، و التطبيق( ، وقد اأظهرت النتائج وجود فروق 
املجموعات  يف  املتو�سط  وامل�ستوى  املنخف�ص  امل�ستوي  طلبة  حت�سيل  بني  دللة  ذات 
الثالث، وقد تفوَّقت جمموعة )الإتقان مع العرو�ص العلمية( ، وجمموعة )الإتقان فقط( على 
املجموعة ال�سابطة، كما اأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني 
حت�سيل طالب امل�ستوى املرتفع يف املجموعات الثالث. كما اأظهرت وجود فروق ذات دللة 
ل�سالح جمموعة )الإتقان مع العر�ص( يف م�ستوى التذكر مقارنة باملجموعتني الأخريني. 
ووجود فروق ذات دللة ل�سالح جمموعة )الإتقان مع العر�ص( ، وجمموعة )الإتقان فقط( 
يف م�ستوى الفهم موازنة باملجموعة ال�سابطة. ووجود فروق ذات دللة ل�سالح جمموعة 

)الإتقان مع العر�ص( يف م�ستوى التطبيق مقارنة باملجموعة ال�سابطة. 
اأجرى �ساري�ستون وكينيدي )Christion, M, & Kennedy, M, 1999( درا�سة يف 
املعلمني  اأن  اإىل  نتائجها  اأ�سارت  املتعددة،  الذكاءات  التح�سيل يف  اأثار  اإىل  التعرف  اإطار 
اأكرب  فهما  حققوا  قد  ال�سفية  ممار�ستهم  يف  املتعددة  الذكاءات  نظريات  ا�ستخدموا  الذين 
وجوانب  القوة  وبجوانب  بقدراتهم  معرفة  اأكرث  اأ�سبحوا  اأنهم  اإىل  بالإ�سافة  لتالميذهم، 
نتيجة  التعليمية  املواقف  تفاعال يف  اأكرث  كانوا  املتعلمني  اأن  لوحظ  كما  لديهم،  ال�سعف 

ا�ستخدامهم اأمناط تعلم منا�سبة مع ذكائهم القوي. 
اأجرى املحزري املكتوبة، 2002( درا�سة هدفت اإىل معرفة اأثر ا�ستخدام ثالث طرق 
الراجعة  والتغذية  التدري�ص،  اإعادة  وهي:  لالإتقان  التعلم  اإ�سرتاتيجية  اإطار  يف  عالجية 
مادة  يف  الأ�سا�سي  الثامن  ال�سف  يف  الطالب  حت�سيل  على  التعاوين  والتعلم  املكتوبة، 
الريا�سيات وعلى اجتاهاتهم نحوها، وتكونت عينة الدرا�سة من )202( طالب موزعني على 
اأربع جمموعات، ثالث منها جتريبية، والرابعة �سابطة. املجموعة الأوىل )اإعادة التدري�ص( 
 ، التعاوين(  )التعلم  الثالثة  املجموعة   ، الراجعة(  التغذية  )جمموعة  الثانية  املجموعة   ،

املجموعة الرابعة )الطريقة العتيادية( . وقد خل�ست الدرا�سة اإىل النتائج الآتية: 
تفوقت املجموعات التجريبية الثالثة )جمموعة التغذية الراجعة وجمموعة التعلم  - 

التعاوين و جمموعة اإعادة التدري�ص( على املجموعة ال�سابطة يف التح�سيل. 
تفوقت جمموعات التغذية الراجعة و التعلم التعاوين على جمموعة اإعادة التدري�ص  - 

واملجموعة ال�سابطة يف كل من التح�سيل والجتاهات نحو مادة الريا�سيات. 
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التح�سيل  متو�سط  يف  الراجعة  والتغذية  التعاوين  التعلم  جمموعتي  تكافوؤ  - 
والجتاهات. 

التح�سيل  متو�سط  يف  ال�سابطة  واملجموعة  التدري�ص  اإعادة  جمموعتي  تكافوؤ  - 
والجتاهات نحو مادة الريا�سيات. 

%( وجمموعة  بلغت الفاعلية الإتقانية لكل من جمموعة التغذية الراجعة )78. 26 -
التعلم التعاوين )70. 21%( وهذه الن�سبة فوق م�ستوى التعلم لالإتقان، بينما جمموعة اإعادة 
التدري�ص )16. 07%( و املجموعة ال�سابطة )47. 16%( وهذه الن�سبة حتت م�ستوي التعلم 

لالإتقان. 
اأجرى على )2003( درا�سة هدفت اإىل قيا�ص اأثر ا�ستخدام اإ�سرتاتيجية التعلم لالإتقان 
يف تدري�ص الن�سو�ص الأدبية على تنمية بع�ص مهارات التذوق الأدبي لدى تالميذ ال�سف 
الثاين الإعدادي، ولتحقيق اأغرا�ص الدرا�سة، طبِّقت ا�ستبانة مهارات التذوق واختبار التذوق 
الغردقة،  مدار�ص  اإحدى  يف  �سابطة،  والأخرى  جتريبية  اأحدهما  جمموعتني  على  الأدبي 
املجموعة  تالميذ  على  التجريبية  املجموعة  تالميذ  تفوق  الدرا�سة  نتائج  اإحدى  اأظهرت 
اإ�سرتاتيجية بلوم لإتقان  النتائج على متيز  الأدبي، كما دلت  التذوق  ال�سابطة يف اختبار 
اأ�سفرت  كذلك  التقليدية،  بالطريقة  مقارنة  الأدبية  الن�سو�ص  تدري�ص  يف  بالفعالية  التعلم 
النتائج عن منو مهارات التذوق الأدبي لدى املجموعة التجريبية، وذلك موازنة باملجموعة 
ال�سابطة، ويرجع ذلك اإىل ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم لالإتقان يف تدري�ص الن�سو�ص الأدبية 
ب�سكل اأتاح لكل تلميذ التعلم وفقا لقدراته وا�ستعداداته بالإ�سافة اإىل ما وفرته من امل�ساعدة 

والوقت الكافيني للتالميذ. 
�سعور  اأثر  اإىل معرفة  اأمريكيا هدفت  درا�سة يف   )Frieaman, 2003( فرميان  اأجرى 
الفرد بكفاءته الذاتية وا�ستثارة دافعيته يف مواجهة املواقف التعليمية املختلفة. حيث بينت 
نتائج الدرا�سة اأن �سعور الفرد بكفاءته الذاتية يف مقدرته على مواجهة املواقف التعليمية 
بدرجة  املعلومات  وا�سرتجاع  التذكر،  على  قدرته  من  زاد  قد  دافعيته  وا�ستثارة  املختلفة 
كبرية موازنة مع الأفراد الآخرين الذين مل ت�ستثار دافعيتهم للتعلم يف مواجهة مثل هذه 
املواقف التعليمية، فقد اأظهر هوؤلء درجة اأقل يف ا�سرتجاع مثل هذه املعلومات اإ�سافة اإىل 

انخفا�ص م�ستوى دافعيتهم للتعلم. 
قام الد�سوقي، وعبد الدائم )2003( بدرا�سة للتعرف اإىل عالقة التح�سيل بالذكاءات 
ببع�ص  وعالقتها  املتعددة  الذكاءات  لنظرية  العاملي  البناء  الدرا�سة  ا�ستهدفت  املتعددة، 
الذكاءات  واأنواع  التح�سيل  بني  ارتباطية  عالقة  وجود  نتائجها  واأو�سحت  املتغريات، 
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بجميع  قوية  عالقة  له  كان  العلوم  تخ�س�ص  واأن  والتخ�س�ص،  التعلم  واأ�ساليب  املتعددة، 
اأنواع الذكاءات املتعددة، مما يدل على ال�سلة القوية بني التح�سيل يف العلوم والذكاءات 

املتعددة. 
للتعليم  التفاعلي  الأثر  مقارنة  اإىل  هدفت  درا�سة   )Floger, 2005( فلوجر  اأجرى 
املعريف  وال�سلوك  اجلن�ص  مع  التقليدية  بالطريقة  والتعليم  الإتقان  اإ�سرتاتيجية  بو�ساطة 
ولتحقيق هدف  العلوم،  الطالب يف  على حت�سيل  اأثره  وتو�سيح  وال�ستعداد  القبلي  لالأداء 
وال�ستعداد  املعريف  ال�سلوك  مقيا�ص  اُ�ستخدم  كما  التجريبي،  الت�سميم  ا�ستخدم  الدرا�سة 
واأظهرت  امل�ستخدم،  التدري�سي  الربنامج  يف  الطلبة  حت�سيل  لقيا�ص  حت�سيلي  اختبار  و 
النتائج- با�ستخدام حتليل التباين الثنائي- عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا بني جمموعة 
التعلم لالإتقان واملجموعة ال�سابطة التي در�ست بالطريقة التقليدية، واأن التعلم بالإتقان ل 

يوؤدي اإىل زيادة التح�سيل. 
التعلم  اإ�سرتاتيجية  ا�ستخدام  اأثر  معرفة  اإىل  هدفت  درا�سة   )2006( العريقي  اأجرى 
الثانوي )�رشعي( والحتفاظ بالتعلم يف مقرر  الثاين  ال�سف  لالإتقان على حت�سيل طالب 
وعددها  )التجريبية(  الأوىل  جمموعتني  اإىل  الدرا�سة  عينة  وزعت  الغر�ص  ولهذا  التف�سري، 
)25( طالبًا تعلموا باإ�سرتاتيجية الإتقان، والثانية )ال�سابطة( وعددها )26( طالبًا تعلموا 
بالطريقة التقليدية، وطبق اختبار حت�سيلي واختبار القدرات العقلية. واأ�سفرت نتيجة الدرا�سة 
تعلموا  الذين  الطالب  ل�سالح  الأداء  متو�سطات  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عن 

با�ستخدام اإ�سرتاتيجية التعلم لالإتقان موازنة بالطالب الذين تعلموا بالطريقة التقليدية. 
اإتقان التعلم  اإ�سرتاتيجية  اأثر ا�ستخدام  قدَّم �سالح )2006( درا�سة هدفت اإىل معرفة 
على حت�سيل طالبات ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي يف مادة اللغة الإجنليزية موازنة بالطريقة 
اإىل جمموعتني  العينة  وُق�سمت  )66( طالبة،  العينة من  وتكونت  التدري�ص،  العتيادية يف 
اإىل وجود فروق  النتائج  واأ�سارت  ال�سابطة،  التجريبية واملجموعة  متكافئتني: املجموعة 
ذات دللة اإح�سائية ل�سالح املجموعة التجريبية يف فئة التح�سيل )العليا، و الو�سطى، و 

الدنيا( موازنة باملجموعة ال�سابطة. 
اأجرى �سوا�رضة )2006( درا�سة هدفت اإىل معرفة تاأثري برنامج اإر�سادي يف ا�ستثارة 
دافعية الإجناز لدى طالب يعاين من تدين الدافعية يف التح�سيل الدرا�سي، حيث متت مراقبته 
قدرته  واختبار  الذاتي،  ومفهومه  واجتاهاته،  ومعارفه  مواقفه  حول  املالحظات  وتوثيق 
خالل ف�سل درا�سي كامل، كان يتلقى فيه برناجمًا اإر�ساديًا تربويًا لزيادة دافعية الإجناز 
الكمي  التحليل  اأظهر  املدر�سة.  يف  الرتبوي  الإر�ساد  غرفة  يف  ونفِّذ  حمددة،  اأوقات  وفق 
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دافعية  الطالب يعاين من تدين  اأن  والعالجي  ال�سخ�سي  ب�سقيها  الدرا�سة  والنوعي يف هذه 
الدرا�سة  اأظهرت  الذات، كما  وا�سح حول  اإىل مفهوم  ويفتقر  الدرا�سي،  والتح�سيل  الإجناز، 
حت�سيله  ورفع  الطالب  دافعية  اإثارة  يف  فاعاًل  كان  املطبق  الرتبوي  الإر�ساد  برنامج  اأن 

الأكادميي. 
يف  )الإتقان(  الذاتي  التعلم  اأثر  حتديد  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2008( عليمات  قامت 
من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  اجلغرافيا،  مبحث  يف  الأ�سا�سي  ال�ساد�ص  ال�سف  طلبة  حت�سيل 
)40( طالبًا وطالبة ُق�سمت اإىل جمموعة جتريبية وجمموعة �سابطة. وك�سفت نتائج الدرا�سة 
عن وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني التعلم لالإتقان والعتيادي ل�سالح التعلم لالإتقان، 
وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية للتفاعل بني طريقة التعليم واجلن�ص يف التح�سيل 

املبا�رش ملفاهيم اجلغرافيا. 
اإىل  بدرا�سة هدفت   )Patriciah & Johnson, 2008( باتر�سيه و جوهن�سون  قام 
الك�سف عن اأثر ا�ستخدام مدخل التعلم لالإتقان على حت�سيل الطالب يف الفيزياء، واأظهرت 
م�ستوى  رفع  اإىل  توؤدي  الإتقان  اإ�سرتاتيجية  واأن  لالإتقان،  للتعلم  الإيجابي  الأثر  النتائج 

الطالب يف مادة الفيزياء. 
قائم على  برنامج  فاعلية  اإىل  التعرف  اإىل  بدرا�سة هدفت   )2010( ال�سقاف  وقامت 
اليمنية  املدر�سة  يف  الأ�سا�سي  التعليم  مرحلة  تالميذ  لإك�ساب  الإتقان  اأجل  من  التعلم 
الدرا�سة  هدف  ولتحقيق  الأ�سا�سية،  العلم  عمليات  وبع�ص  البيئية  والجتاهات  املفاهيم 
اُ�ستخدام الت�سميم التجريبي، كما اختريت )34( تلميذة من تلميذات ال�سف ال�سابع مبدر�سة 
�ست املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة وحدتي  ابن �سيناء يف مدينة عدن، وقد ُدرِّ
البيئية،  املفاهيم  حت�سيل  اختبار  طبّق  كما  وتوازنه،  البيئي  والنظام  ومواردها  البيئة 
ومقيا�ص عمليات العلم، ومقيا�ص الجتاهات نحو البيئة، وجميعها من اإعداد الباحثة. اأدت 
اإجراءات التعلم املتبعة يف الربنامج املقرتح وفق اإ�سرتاتيجية »بلوم« اإىل و�سول املتعلمني 
اإىل منو اجتاهاته نحو  اأدت  العلم كما  التح�سيل وعمليات  التمكن )85%( يف كل من  حلد 

البيئة. 
وقام اأبو ح�سي�س وامل�سطفى )2011( بدرا�سة هدفت اإىل اختبار تاأثري طريقة التدري�ص 
التلقائية مقابل طريقة التدري�ص بلعب الأدوار ودرا�سة احلالة على فاعلية التدري�ص، وحت�سيل 
الطلبة يف كلية التمري�ص يف اجلامعة الأردنية، لتحقيق هدف الدرا�سة اُ�ستخدام الت�سميم 
التمري�ص، حيث  الثانية من كلية  ال�سنة  التجريبي، كما اختريت )72( طالبة من طالبات 
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ُوزِّعن ع�سوائيًا على ثالثة جمموعات مت�ساوية، كما اختري ثالثة اأع�ساء هيئة تدري�ص من 
حملة املاج�ستري، وقد قدم كل منهم برناجمًا درا�سيًا موحداً باإ�سرتاتيجية تدري�ص خمتلفة. 
كما ا�ستخدم اختبار حت�سيلي طور من قبل الباحثني لقيا�ص حت�سيل الطلبة يف الربنامج 
التدري�سي الذي اعتمد يف التجربة، ومقيا�ص ريف )1994( لقيا�ص فاعلية التدري�ص. اأظهرت 
النتائج- با�ستخدام حتليل التباين الثنائي- وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف حت�سيل 
الطلبة تعزي لإ�سرتاتيجية التدري�ص امل�ستخدمة من قبل املدر�ص، وعن وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائية يف فاعلية التدري�ص تعزى لإ�سرتاتيجية التدري�ص امل�ستخدمة. كما خل�ست نتائج 
الدرا�سة اإىل �رشورة اأن يتبنى املدر�سون ا�سرتاتيجيات التدري�ص التي جتعل الطالب م�ساركًا 

ن�سطًا يف تعلمه، ومبا ينا�سب قدرات طالبهم واملادة الدرا�سية التي يقومون بتدري�سها. 
درا�سية  مواد  حت�سيل  تناولت  اأنها  الدرا�سات  من  ال�سابقة  املجموعة  من  ويالحظ 
الإيجابي  الأثر  الدرا�سات على  تلك  اتفقت معظم  التعليم املختلفة وقد  متنوعة يف مراحل 
للتعلم لالإتقان، واأن اإ�سرتاتيجية الإتقان توؤدي اإىل رفع م�ستوى الطلبة يف التح�سيل الدرا�سي 

ومنها درا�سات: 
هويدي )1990( ، جم�ص وكمرب )kember, 1994 jones ,alice and( ، حيدر )1999( 
، املحزري، والباوي )2002( ، على )2003( ، �سالح )2006( ، العريفي )2006( ، �سوا�رشة 
 ،  )Patriciah & Johnson, 2008( باتر�سيه و جوهن�سون   ، ، عليمات )2008(   )2006(
الدرا�سات،  اأخرى من  اختلفت نتائج جمموعة  ، يف حني  اأبو ح�سي�ص وامل�سطفى )2011( 
لالإتقان  التعلم  اإح�سائية بني حت�سيل جمموعة  دالة  فروق  عدم وجود  اإىل  تو�سلت  حيث 
واملجموعة ال�سابطة التي در�ست بالطريقة التقليدية، واأن التعلم لالإتقان ل يوؤدي اإىل زيادة 

 . )Floger , 2005( التح�سيل، ومنها درا�سة: فلوجر
كما يالحظ اأهمية الدرا�سات ال�سابقة الأخرى التي تناولت بع�ص الق�سايا ال�سخ�سية 
mFrie )Christion & Kennedy, )1999( ، وفرحالة. )  مثل درا�سة: �ساري�ستون وكينيدي

التعلم  حتفيز  يف   )2006( و�سوا�رشة   ،  )2003( وعبدالدائم  والد�سوقي،   )man, 2003
ا�ستخدموا  الذين  املعلمني  اأن  اإىل  بالإ�سافة  وخارجها،  الدرا�سة  حجرات  داخل  وتن�سيطه 

بع�ص الختبارات ال�سخ�سية الأخرى يحققون فهما اأكرث لطالبهم. 
تدريب  برنامج  تاأثري  معرفة  تناولت  درا�سات  على  يعرث  مل  الباحث  علم  حدود  ويف 
تربوي يف معاجلة انخفا�ص التح�سيل وفق اإحدى نظريات التعليم كدرا�سة حالة. ومن هنا 
جاءت هذه الدرا�سة لتغطي هذا اجلانب، وفتح املجال اأمام باحثني اآخرين يف تناول فاعلية 

نظريات التعليم املتباينة يف رفع م�ستوى التح�سيل كدرا�سات دينامكية. 
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منهج الدراسة: 
الطابع  الو�سفي ودرا�سة احلالة ذي  الدرا�سة احلالية املنهجني:  الباحث يف  ا�ستخدم 
التجريبي حيث اُ�ستخدم املنهج الو�سفي يف كتابة الإطار النظري، وكذلك يف تقنني اأدوات 
الدرا�سة ومناق�سة النتائج. اأما املنهج التجريبي، فقد ا�ستخدم اأثر فاعلية الربنامج املقرتح، 

واعتمدت الدرا�سة �سبه التجريبية طابعًا اأ�سبه باملجموعة الواحدة. 
الفردية،  امل�سكالت  حلل  املعلومات  جمع  نحو  ال�سعي  فهي  احلالية  الدرا�سة  واأما 
ويت�سمن ثالث عمليات اأ�سا�سية هي التكهن pronosis، والت�سخي�ص diagnosis، والعالج 

treatment )اأبوحطب، و�سادق، 1991: 74( . 

عينة الدراسة: 
الدرا�سة على طالب واحد منخف�ص التح�سيل اختري يف بداية الف�سل  اقت�رشت عينة 

الأول للعام الدرا�سي 2010 م، بال�سنة الثانية ق�سم اإر�ساد نف�سي، جامعة الأق�سى. 

أدوات الدراسة: 
�سملت هذه الدرا�سة االأدوات: 
مقيا�س الذكاءات املتعددة 1 .

ا�ستخدم الباحث قائمة »تيلي« Teele 1999 وهو مقيا�ص )1- اأ( ، دللت �سدق وثبات 
عالية، اإذ يتمتع ب�سدق البناء و�سدق املحك، كما ُح�سب �سدق املحك اخلارجي- من طرف 
الرتب �سيربمان  ارتباط  )الهلول، 2008: 308( بح�ساب معامل  لقائمة »تيلي«  الباحث- 
بني ا�ستجابات الطلبة املتفوقني والأ�ساتذة بواقع )15( طالبًا و )15( اأ�ستاذاً من تخ�س�سات 
املنطقي  وللذكاء   ،  )0،587( اللفظي  للذكاء  ل�سبريمان  ال�سدق  معامالت  فكانت  خمتلفة، 
وللذكاء   ،  )0،511( املو�سيقي  وللذكاء   ،  )0،501( املكاين  وللذكاء   ،  )0،713( الريا�سي 
�سخ�سي  ال�سمن  وللذكاء   ،  )0،693( �سخ�سي  البني  وللذكاء   ،  )0،401( احلركي  اجل�سمي 
)0،633( ، اأي اأن معامالت الرتباط بني ا�ستجابات الطلبة املتفوقني على قائمة »تيلي« 

للذكاءات املتعددة، وا�ستجابات اأ�ساتذة اجلامعة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى )0،01(. 
ت�ساعد  التي  املهمة  العلمية  الو�سائل  من  املتعددة  للذكاءات  »تيلي«  قائمة  تعد  كما 
ما  مرحلة  اإىل  اأنها �ساحلة  كما  الب�رش،  لدى  العقلية  والقدرات  ال�ستعدادات  اكت�ساف  على 
بعد الدرا�سات العليا، ويف الدرا�سة احلالية تهدف القائمة اإىل الك�سف عن الذكاءات املتعددة 

امل�سيطرة – للطالب �ساحب احلالة. 
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حتتوي قائمة » تيلي« للذكاءات املتعددة على )56( �سورة مرقمة، حيث ل توجد اإجابة 
ميتلكها  التي  امل�سيطرة  الذكاءات  حتديد  على  القائمة  وتقت�رش  خاطئة،  واأخرى  �سحيحة 
الطالب. وتوؤكد القائمة على الطالب النظر اإىل ال�سورة )1- اأ( ، )1- ب( والتفكري يف اأي من 
ال�سورة ت�سبهه اأكرث؟ ثم توؤكد عليه بالنظر اإىل ورقة اإجابته، وو�سع العالمة اأمام الرقم )1( ، 
اإما يف العمود )اأ( اأو العمود )ب( ، ثم القيام بالعمل نف�سه لباقي ال�سور. وللت�سحيح ت�ستخدم 
اأوراق مثقبة ثم ُت�سجل الدرجات يف ال�سناديق املنا�سبة اأ�سفل ورقة الإجابة لكل اإجابة من 
الإجابات، وعند النتهاء من الت�سحيح ت�سجل العالمات لكل ال�ستجابات يف كل واحدة من 
الذكاءات ال�سبعة، اأعلى درجة ذكاء تاأخذ )8( درجات، واأقلها تاأخذ �سفر، وترتاوح درجة كل 

ذكاء فرعي بني �سفر وثماين درجات. 
اختبارات اال�ستدالالت املنطقية:  2 .

 Bunney,( وهي مهمات م�ستقاة من درا�سات بياجيه وزمالئه جمعها بيوين جلربت
M, Gllbert, 1974( ، وعّرب عبد اهلل املقو�سي )1992( هذه الأداة بعد التاأكد من �سدقها 
اإجابة �سحيحة،  . تتكون الأداة من )21( �سوؤاًل، وتعطى درجة �سحيحة على كل  وثباتها 
ومن  املجردة،  التفكري  مرحلة  تخطى  قد  اأنه  فيعد  فاأكرث،  درجة   )15( على  يح�سل  ومن 
يح�سل على )10( درجات اإىل )14( درجة فيعد يف مرحلة التفكري الإنتقايل، اأما من ح�سل 
على 9 درجات فاأقل فيعد يف مرحلة التفكري املح�سو�ص )املقو�سى، 1992: 276- 277( . 
يف  وثباتها  الأداة  �سدق  من  حتققها  خالل  من   )2004( كرمي  به  قامت  ملا  تاأكيدا 
ق الباحث احلايل من �سدق املقيا�ص من خالل عر�سه على ثالثة  البيئة الفل�سطينية، فقد حتقَّ
حمكمني من حملة درجة الدكتوراه يف علم النف�ص الرتبوي، حيث اأجازوا �سالحية الختبار، 
mTestm R (  واأما عن ثباته ولغايات تاأكيدية اأي�سًا فقد اُتبع اأ�سلوب التطبيق واإعادة التطبيق

test( ، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بري�سون )0،86( وهو معامل ثبات منا�سب لغايات 
هذه الدرا�سة. 

مقيا�س دافعية االإجناز:  3 .
 A Questionnaire بعنوان Hermens .اأعد هذا الختبار يف الأ�سل ه. ج. م. هريمان
الفتاح مو�سى )1991(  Measure of Achievement Motivation، وقد قننه وعربه عبد 
ذوي  متيز  التي  الع�رش،  ال�سفات  ا�ستخدم  املقيا�ص،  فقرات  اإعداد  عند  اأنه  هرمان  يذكر   ،
امل�ستوى املرتفع يف التح�سيل الدرا�سي من ذوي امل�ستوى املنخف�ص، وهذه ال�سفات هي: 
العمل،  وتوتر  واملثابرة،  الجتماعي،  واحلراك  املخاطر،  وتقبل  املرتفع،  الطموح  م�ستوى 

واإدراك الزمن، والتوجه للم�ستقبل، واختيار الرفيق و�سلوك التعرف و�سلوك الإجناز. 
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ويتكون الختبار من )28( فقرة اختيار من متعدد، وتتكون كل فقرة من جملة ناق�سة 
يليها خم�ص عبارات اأو/ �ست )الرموز اأ، ب، ج، د، هـ( ، وعلى املفحو�ص اأن يختار العبارة 

التي يرى اأنها تكمل الفقرة. 
يعطى املفحو�ص درجة على ال�ستجابة، متتد من 1 اإىل 5 يف الفقرة ذات الختيارات 
على  الدرجة  وحتدد  الأربعة.  الختيارات  ذات  الفقرات  يف   4 اإىل   1 من  ومتتد  اخلم�سة، 
تعطى  املوجبة  الفقرات  ففي  الفقرة.  اإيجابية  لدرجة  طبقًا  للمفحو�ص  املعينة  ال�ستجابة 
الدرجات 5، 4، 3، 2، 1 لال�ستجابات اأ، ب، ج، د، هـ على الرتتيب، ويعك�ص ترتيب الدرجات 

يف الفقرات ال�سلبية. 
ُقنن مقيا�ص الدافع لالإجناز عربيًا ويف البيئة الفل�سطينية مرات عدة وح�سل على قيم 
ل�سدق  �سابقة  درا�سة  الباحث يف  اطماأن  والثبات، كما  ال�سدق  تدل على م�ستوى جيد من 

املقيا�ص )الهلول، 2011( . 
 : ) مقيا�س مفهوم الذات للرا�سدين )مو�سى، واأبوناهية، 1984. 4

بعد  لكل  فقرة   )20( اأبعاد،  اأربعة  على  موزعة  فقرة   )80( من  املقيا�ص  يتكون 
اأُعطي لكل فقرة وزن مدرج  )الأكادميي، واجل�سمي، والجتماعي، والنف�سي( حيث  وهي 
الكلية للمفحو�ص  الدرجة  ، حيث ترتاوح  اإىل حد ما، ل(  وفق �سلم متدرج ثالثي: )نعم، 
قوامها )45( طالبًا  املقيا�ص على عينة  ناهية )1999(  اأبو  ، طبق   )160 بني )�سفر- 
للتاأكد من  الأزهر بغزة، وذلك  الرتبية بجامعة  الثالث بكلية  وطالبة من طلبة امل�ستوى 
وكانت  الن�سفية،  التجزئة  و  التطبيق  اإعادة  م�ستخدما  للتطبيق،  املقيا�ص و�سدقه  ثبات 

جميع الأبعاد دالة عند 0.01. 
اختبار التح�سيل الدرا�سي:  5 .

الهدف من الختبار قيا�ص م�ستوى التح�سيل الدرا�سي للمعلومات يف مقرر )نظريات 
التعليم( من خالل درا�سة الطالب �ساحب احلالة بو�ساطة متغريات منوذج »كارول« )قدرة 
التعلم( وذلك  التعليم- وفر�سة  املتعلم على فهم ما يتعلم- املثابرة- والقدرة- ونوعية 
متهيداً للمقارنة يف التطبيق بني اختبار التح�سيل القبلي والبعدي من حيث اأف�سلهما، ومن 
حيث هدف اكت�ساب املعلومات الواردة مبقرر نظريات التعليم، ومدى تاأثري ذلك على معدل 

الطالب الف�سلي. 
ت�سحيح الختبار التح�سيلي: اإعطاء درجة واحدة لكل اإجابة �سحيحة و�سفر لالإجابة 

اخلطاأ، والنهاية العظمى لالختبار )60 درجة( . 
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مكونات اختبار التحصيل: 

تكون الختبار من )60( مفردة، وهو من الأ�سئلة املو�سوعية )الختيار من متعدد( 
والتطبيق،  والفهم،  )التذكر،  هي:  معرفية  م�ستويات  اأربعة  قيا�ص  على  الختبار  واقت�رش   ،
والتحليل( وهو �سامل ملحتوى نظريات التعليم، وعلى الطالب اأن يختار الإجابة ال�سحيحة 
 ، د(  ج،  ب،  )اأ،  بني  من  املنا�سب  لالختبار  املرفقة  الإجابة  ورقة  على   )x( عالمة  بو�سع 
واجلدول الآتي يو�سح عدد مفردات الختبار ككل، موزعة على مو�سوعات مقرر نظريات 

التعليم وامل�ستويات العقلية التي يقي�سها. 
الجدول )1( 

 )يوضح رقم أسئلة االختبار على بعض نظريات التعليم والمستويات المعرفية: 
تذكر- فهم- تطبيق- تحليل( 

النظرية
رقم عبارات امل�ستويات املعرفية

املجموع
حتليلتطبيقفهمتذكر

5312- 4554- 2346- 24- 25- 126- 2- 3- 4النظرية النمائية املعرفية
2747558- 28- 529- 6- 7نظرية حتليل املهمة التعليمية

3048568- 31- 832- 9- 10نظرية التعلم اللفظي ذي املعنى
3349578- 34- 1135- 12- 13التعلم من اأجل التمكن

3650588- 37- 1438- 15- 16نظرية بنية املعرفة
3951598- 40- 1741- 18- 19نظرية حتليل النظم

4252608- 43- 2044- 21- 22نظرية التعليم الذاتي املعزز
22228860عدد الأ�سئلة

صدق االختبار التحصيلي: 

من  جمموعة  على  الأولية  �سورته  يف  الختبار  ُعر�ص  الختبار  �سدق  من  للتاأكد 
الفل�سطينية  باجلامعات  تربوي  نف�ص  علم  تخ�س�ص  التدري�ص،  هيئة  اأع�ساء  املحكمني 
للتاأكد من �سمولية الختبار ملحتوى بع�ص نظريات التعليم والتاأكد من �سحته، وُطلب من 
الغر�ص  يحقق  حتى  التعديل،  اأو  احلذف  اأو  بالإ�سافة  الختبار  مفردات  تعديل  املحكمني 
الذي و�سع من اأجله، ويف �سوء اأراء املحكمني ومالحظاتهم، ُعدِّلت بع�ص مفردات الختبار 
التح�سيلي، واأ�سبح يف �سورته النهائية، اأنظر امللحق رقم )1، 2( . »حذفت جميع املالحق 

بناء على متطلبات الن�رش يف املجلة«.
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صدق املعدل الرتاكمي: 

لقد ا�ست�سري اأربعة من حملة الدكتوراة من تخ�س�ص علم النف�ص الرتبوي وطرق التدري�ص 
امليدان،  باعتبارهم خرباء يف  الأق�سى  والت�سجيل يف جامعة  القبول  اإىل عميد  بالإ�سافة 
لإبداء الراأي يف درجة زيادة املعدل الرتاكمي الف�سلي، وبعد اأن ُح�سب متو�سط الزيادة لكل 
حمكم، اتفق على اأن زيادة )3( درجات؛ اأي ما يعادل )3%( على املعدل الرتاكمي الف�سلي 

له اأثر فعال على اتقان املقررات الف�سلية امل�سجلة. 

الصدق التمييزي للمعدل الرتاكمي )3( درجات: 

للتاأكد من اأن زيادة )3( درجات على املعدل الرتاكمي له فاعلية جوهرية على تعلم 
 -70( بني  ما  لديهم  ملن  النف�سي  الإر�ساد  لطلبة  التمييزي  ال�سدق  الباحث  ُح�سب  الطلبة، 
75( �ساعة اإجناز، با�ستخدام طريقة املقارنة الطرفية التي تعتمد على مقارنة ن�سبة متو�سط 
درجات )15( طالبًا وطالبة مرتفعي الدرجات بن�سبة متو�سط )15( طالبًا وطالبة منخف�سي 
باملعدل  درجات   )3( مبتو�سط  الدنيا  املجموعة  من  اأعلى  املرتفعة  )املجموعة  الدرجات 

الرتاكمي( واجلدول رقم )2( يبني هذه املقارنة. 
الجدول )2( 

م�ستوى الداللةقيمة »ت«االنحراف املعيارياملتو�سطالعينةاملجموعة 

1576،80،747املرتفعة
عند م�ستوى 4،90،01

1573،81،246املنخف�سة

من خالل اجلدول )2( يتبني وجود فروق جوهرية بني املجموعتني، واأن الفرق بينهما 
له دللة اإح�سائية، مما ي�سري اإىل اأن زيادة )3( درجات باملعدل الرتاكمي الف�سلي له فاعليته 

على تعلم الطلبة. 
برنامج التدريب الرتبوي:  6 .

تدري�ص  ا�ستخدام منوذج »كارول« يف  اأثر  اإىل  للتعرف  مم برنامج تدريبي تربوي  �سُ
نظريات  ملقرر  احلالة  �ساحب  الطالب  حت�سيل  اإتقان  ن�سبة  على  التعليم  نظريات  بع�ص 
الدرا�سي 2010/  الدرا�سي الأول لعام  التعليم و زيادة درجات حت�سيله يف معدل الف�سل 

2011، وقد ت�سمن متغريات منوذج »كارول« االآتية: 
على  الطالب  قدرة  على  املتغري  هذا  الربنامج يف  ركز  التدري�ص:  فهم  على  القدرة  - 
و  امل�سموعة  املعلومات  ا�ستيعاب  يف  لفظية  قدرة  ذلك  وي�ستوجب  املفاهيم،  ا�ستيعاب 
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املقروءة، لذلك ركز الربنامج على تن�سيط القدرات اللفظية من خالل قراءة الطالب �ساحب 
ات التعليمية قراءة م�سموعة �سليمة بوجود متخ�س�ص يف اللغة العربية، قبل  احلالة املهمَّ
ح�سور الطالب �ساحب احلالة املحا�رشة اخلا�سة باملهمة التعليمية مع الطالب امل�سجلني 

يف مقرر نظريات التعليم. 
املثابرة: ا�ستثمار الطالب �ساحب احلالة الوقت امل�ستهلك يف تعلم مقرر نظريات  - 
التعليم وبقائه ن�سيطا بدون اإ�ساعة جزء منه بال�رشود الذهني، وعدم تركيز النتباه، لهذا 
�سمم الربنامج مراعيًا تن�سيط التمثيل الإدراكي وخا�سة )الب�رشي، ال�سمعي، احل�سي( حيث 
ًا حتت املفاهيم ال�سعبة باللون الأ�سفر يف الكتاب املقرر  ي�سع الطالب �ساحب احلالة خطَّ
مع  خط،  حتتها  التي  املفاهيم  ب�رشح  الباحث  يقوم  املحا�رشة  وخالل  التعليم،  لنظريات 

تكرار �رشح بع�ص املفاهيم اأكرث من مرة، وتقدمي بع�ص الأمثلة املح�سو�سة. 
نوعية التعلم: 

اأعد الباحث اختبارات بنائية ت�سري اإىل ما تعلمه الطالب، وما زال يحتاج اإىل تعلمه، 
نظرية  »بياجية«،  املعرفية  النمائية  )النظرية  التعليم  نظريات  وحدات  جميع  يتقن  حتى 
بنية املعرفة » برونر«، نظرية التعلم ذي املعنى »اأوزوبل«، نظرية حتليل املهمة التعلمية 
»جانييه«، نظرية التعلم من اأجل التمكن »كارول و بلوم«، نظرية حتليل النظم »برتالنفي«، 
وحدات  اإىل  تعلمها  ُيراد  تعليمية  مهمة  كل  تق�سيم  بعد  و   ، »�سكرن«(  الذاتي  التعلم  نظرية 
�سغرية متتابعة كل واحدة منها حتقق هدفًا اأو اأهدافًا معينة، بهدف تقريب عر�ص املهمة 
املعرفية.  احلالة  �ساحب  الطالب  لبنية  الأمثل  الو�سع  من  وترتيبها  وتف�سريها  التعليمية 
ومن ثم ُعر�ست الختبارات البنائية على اثنني من املحكمني اأع�ساء هيئة التدري�ص حملة 
قبل  من  التعليم  نظريات  م�ساق  تدري�ص  لهم  �سبق  مما  الرتبوي  النف�ص  علم  يف  الدكتوراه 
فرعية  كل وحدة  تت�سمنها  التي  التعليمية  الأهداف  للتاأكد من �سياغة  الأق�سى،  بجامعة 
ويف  حذفه،  اأو  اإ�سافته  اأو  منا�سبا  يرونه  ما  تعديل  املحكمني  من  وطلب  �سليمة،  �سياغة 
�سوء اآراء ال�سادة املحكمني ومالحظاتهم ُعدِّلت بع�ص الأ�سئلة، واأ�سبح الختبار يف �سورته 

النهائية. 
فر�سة التعلم: 

التعلم لذلك حر�ص  اإجحافا بحق بطيء  الطلبة  اإعطاء فر�سة وقت موحد جلميع  يعد 
الباحث على اأن يطبق الربنامج على الطالب �ساحب احلالة ب�سكل جماعي وفردي، فعالوة 
على الوقت الذي يق�سيه الطالب �ساحب احلالة لقراءة املهمة التعليمية بوجود متخ�س�ص 
يف اللغة العربية، وزمن الإجابة على الختبار البنائي، والوقت الإ�سايف الذي يلزم للطالب 
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�ساحب احلالة لت�سحيح اأخطاء تعلمه بتقدمي امل�ساعدة الإ�سافية يف قاعة الإر�ساد الرتبوي 
اأو خارجها، ا�ستغرق الربنامج الرتبوي مدة ع�رشة اأ�سابيع، بواقع جل�سة اأ�سبوعيًا مل�ساعدة 

الطالب على ت�سحيح اإجاباته، وقد تراوحت اجلل�سة ما بني 20 – 30 دقيقة. 
توجيه املتعلم: 

منه  يطلب  التالية  التعليمية  املهمة  حما�رشات  احلالة  �ساحب  الطالب  ح�سور  قبل 
الإجابة عن اختبار بنائي خا�ص باملهمة التعليمية ال�سابقة، ت�سري نتائج الإجابة اإىل ما 
تعلمه الطالب، وما زال يحتاج اإىل تعلمه، وهنا يكت�سف املعلم واملتعلم الأخطاء احلا�سلة 

يف التعلم بعد وقت ق�سري من ح�سولها، ومن ثم تتوجه اأنظار املعلم واملتعلم اإليها. 
ملخ�س احلالة: 

ولد الطالب �ساحب احلالة بتاريخ 10/ 7/ 1987، وعمره يف فرتة تطبيق الدرا�سة 
حوايل )23( عامًا، وتتكون اأ�رشته من ثالثة ع�رش فرداً: الأب والأم واجلدة وع�رشة اأبناء، وهو 
الطفل الثاين من حيث الرتتيب، الأبوان على قيد احلياة، عمر الأب 50 �سنة يعمل يف الوقت 
القراءة والكتابة  للخ�سار والفواكه، ولكن حرفته الأ�سا�سية مزارع، ي�ستطيع  احلايل تاجراً 
ويعمل  والت�سلط،  بالقوة  �سخ�سيته  تت�سم  عالية،  ح�سابية  بقدرات  يتمتع  ولكنه  ب�سعوبة، 
دائمًا على فر�ص راأيه يف البيت بينما خارج البيت يبدو هادئا دميقراطيًا، اأما الأم )47�سنة( 
فهي غري متعلمة، وتعمل ربه اأ�رشة، اأما اأخوته، فالأخ الأكرب متزوج يعمل �سائق �سيارة، وله 
اأخوان يدر�سان يف التعليم ال�سناعي، وباقي اأخوته مازالوا يف املرحلة البتدائية والإعدادية 

، مل يوجد بينهم من هو متفوق يف الدرا�سة ح�سب راأي الأب. 
يقول والد الطالب: اإن ابني دخل املدر�سة وهو ابن �سبع �سنوات، وكنت اأزور املدر�سة 
، ويف كل مرة يخربين مدير املدر�سة و  ابني )�ساحب احلالة(  اأ�ساأل عن  يف كل �سنه مرة 
اأ�ساتذته باأن و�سع ابني التح�سيلي مطمئن- مع عدم اقتناع الأب ـ. الطالب �ساحب احلالة 

اأنهى املرحلة الإعدادية ولديه م�سكالت يف القراءة والكتابة. 
تت�سم  احلالة  �ساحب  الطالب  تربية  بها  متت  التي  الطريقة  اأن  احلالة  تاريخ  ك�سف 
يبغ�سه  �سيء  اأكرث  الأب، وكان  قبل  ال�سديد من  للعقاب  يتعر�ص  ما كان  بالق�سوة، وكثرياً 
يقوم  كان  �سنوات   6 بلغ  وعندما  الأب.  قبل  من  مربِّحًا  �رشبًا  اأمامه  الأم  ت�رشب  عندما 
اأو  اأو حتى بعد الدوام املدر�سي  مب�ساعدة الأب يف الزراعة وخا�سة يف الإجازة املدر�سية، 
قبله. كان الطالب �ساحب احلالة يتمنى لو مل يكن الأب على قيد احلياة حتى يتمكن من 
اللعب مع اأطفال احلارة. وكان حبه يف مرحلة الطفولة يتجه اإىل الأم اأكرث من الأب، اإل اأنه 
يف الكرب اجته حبه اإىل الأب اأكرث من الأم، الأب كان �سخ�سية مرموقة يف الو�سط املجتمعي، 
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الطبيب  اإىل  وياأخذه  الرحالت،  اأو  الأ�سواق  اإىل  وياأخذه  املالب�ص  له  ي�سرتي  الذي  هو  الأب 
املخت�ص عند املر�ص، �ساحب احلالة ي�سعر بال�سعادة بني اأفراد اأ�رشته وينعم باحلنان، ومل 

يكن را�سيًا عن نف�سه معتقداً اأن �سبب �سقائه �سعفه يف التح�سيل الدرا�سي. 
لقد ر�سب الطالب �ساحب احلالة مب�ساق مقرر نظريات التعليم مرتني- مقرر يدر�سه 
الباحث احلايل _ الطالب �ساحب احلالة اأخرب والده اأن �سبب ر�سوبه بامل�ساق الكراهية من 
لكي  اجلامعية  ال�سهادة  على  ابنه  ح�سول  هو  يهمه  ما  اأن  يكرر  الأب  املقرر،  مدر�ص  قبل 
بال�سهادة  وظيفة  على  ابنه  يح�سل  اأن  ياأبه  ل  وهو   ، واأ�سدقائه  اأقاربه  اأولد  مثل  ي�سبح 

اجلامعية اأم ل، لأن عمل الطالب مع والده يف التجارة اأف�سل من الناحية القت�سادية. 
�ص من قبل بع�ص املحا�رشين يف  الطالب �ساحب احلالة ذو حت�سيل متدن ، وقد �سخِّ
اإجنازه الأكادميي، وتقدير م�ساقاته  التح�سيل اعتماداً على  اأنه �سعيف  كلية الرتبية على 

املختلفة ، مع اأنه مل جتر له اأية اختبارات نف�سية. 
اخل�سائ�س ال�سخ�سية: 

التاريخ النمائي: تقول والدة الطالب �ساحب احلالة اإن ابنها ولد ب�سكل طبيعي ، واأنه 
مل يكن يعاين من اأية اأمرا�ص خطرية اأو مزمنة اأو اأية ا�سطرابات �سحية ، وكانت �سحته – 
على الدوام- ممتازة، بل اأف�سل من اإخوته ، وعندما كان �سغرياً مل يتاأخر يف امل�سي ، اأو يف 
منو الأ�سنان اأو يف اكت�ساب اللغة واإمنا كان طبيعيًا. ولكنه مل يتوقف عن بلل فرا�سه اإل يف 

�سن الثامنة، ومل يعان من عادة ق�سم الأظافر اأو نوبات ع�سبية اأو ت�سنجية. 
املهارات العملية: 

جتارية  مبهارات  يتمتع  احلالة  �ساحب  الطالب  اأن  تبني  الوالد  مقابلة  خالل  ومن 
وزراعية جيدة، فهو ي�ساعد والده منذ ال�سغر، وخا�سة بعد الدوام املدر�سي اأو اإجازة الدرا�سة 

ال�سيفية، كما اأن والده يعتمد عليه يف بع�ص املهمات التجارية. 
اخل�سائ�س االجتماعية واالنفعالية: 

خالل مقابلة زمالء الطالب تبني اأنه لي�ص للطالب �ساحب احلالة اأ�سدقاء كرث، قليل 
ال�سحك، غري متع�سب، غري منتم اإىل حزب �سيا�سي، له عالقة عاطفية مع اجلن�ص الآخر من 

طرف واحد، تربطه عالقات جيدة مع زمالئه واأقاربه وجريانه. 
م�سادر التوتر: 

يقلقه  وذلك  الأحيان  بع�ص  يف  الغريبة  الأحالم  من  احلالة  �ساحب  الطالب  يعاين 
كثريا، ويوؤثر علي نف�سيته يف عالقته مع الآخرين، وهو يرجع ذلك اإىل �سعفه يف التح�سيل 
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الدرا�سي. وب�سفة عامة الأ�رشة تعاين من انخفا�ص م�ستوى حت�سيل اأبنائها يف جميع املواد 
الدرا�سية. 

توقعات املحا�رضين: 
الطالب غري معروف عند معظم املحا�رشين ، ولكن من يعرفه يراه باأنه غري م�سارك، 

غري منتبه، قدراته التح�سيلية �سعيفة ، لي�ص لديه دافعية التح�سيل العلمي . 
الدافعية للتح�سيل و الطموح املهني: 

لقد طبق على الطالب مقيا�ص دافعية الإجناز هريمان ، وح�سل على عالمة %68،38 
اأن دافعية الطالب قابلة للنجاح يف املهمات الأكادميية ، وهي ن�سبة �ساحلة  وهذا يعني 
لإكمال تعليمه ، يف حني ُيعزى �سعفه يف املهمات الأكادميية اإىل خربته املدر�سية املوؤملة 
، حيث كان مهماًل جدا وغري مكرتث يف التح�سيل الدرا�سي ، معتقدا اأن املقررات الدرا�سية 
الإعدادية،  باملرحلة  املدر�سة  من  الهروب  اإىل  بالإ�سافة   ، العقلية  قدرته  من  بكثري  اأعلى 
وامل�ساركة يف كل ما يوؤدي اإىل تعطيل الدرا�سة، وكان ح�سوره يف املدر�سة ومذاكرته يف 
البيت حت�سيل حا�سل ، معتمداً على فكرة قدمية بعد النتهاء من الثانوية العامة �سيلتحق 
الثانوية  بالأعمال احلرة مل�ساعدة والده يف عمله ، ويف ظل هذه الأمور ر�سب الطالب يف 
العامة وذهب معظم زمالئه اإىل اجلامعة وحزن حزنًا �سديداً، واأعاد الطالب �ساحب احلالة 
درا�سة الثانوية العامة مرة ثانية ، وح�سل على معدل )62%( وهي ن�سبة متكنه من دخول 
التح�سيل  يف  �سعفه  من  الرغم  على  اجلامعية  الطالب  حياة  تلخي�ص  فيمكن   ، اجلامعة 

الدرا�سي اإل اأن لديه حما�سًا للح�سول على �سهادة جامعية. 
اخل�سائ�س العقلية: 

لقد طبق على �سعبة الطالب م�ساق نظريات التعليم والتعلم- لأغرا�ص هذه الدرا�سة- 
اختبار ال�ستدللت املنطقية، فتبني اأن الطالب �ساحب احلالة ح�سل على درجة �سعيفة اإذا 
ما قورنت درجته بالدرجة الكلية على اختبار ال�ستدلل املنطقي، ولكن اإذا قورنت درجة 
الطالب �ساحب احلالة بدرجة الطالب الذين يدر�سون معه يف �سعبة م�ساق نظريات التعليم 
ال�ستدللت  اختبار  على  اأقرانه  لدرجات  بالن�سبة  متو�سطة  الطالب  درجة  فاإن  والتعلم، 
املنطقية. كما طبق على الطالب مقيا�ص الذكاءات املتعددة ، فتبني اأنه ميتاز بذكاء اأعلى 
البني  والذكاء  �سخ�سي  ال�سمن  والذكاء  اجل�سمي  والذكاء  املكاين  الذكاء  يف  املتو�سط  من 
الريا�سي، من  والذكاء  والذكاء املو�سيقي  اللفظي  الذكاء  واأقل من املتو�سط يف   ، �سخ�سي 
خالل اللقاءات املتكررة تبني للباحث اأن الطالب �ساحب احلالة م�ستت النتباه ، و�سعيف 
الرتكيز ومندفع ومتهور يف قراراته وخجول جدا اإذ اإنه ل ي�ستطيع م�ساركة اأ�ساتذته خالل 
املحا�رشة ، ول يبادر يف املناق�سة اأو التعبري عن الراأي، اأ�سف اإىل ذلك فاإن تاريخ الطالب 
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�سعيف يف التح�سيل الدرا�سي يف خمتلف امل�ساقات الدرا�سية ، وو�سل اإىل حد ر�سوب الطالب 
يف الثانوية العامة ، ورمبا ما جعل الأمور ت�سري اإىل الأ�سواأ اعتقاد الطالب باأن وجوده يف 
املدر�سة لفرتة ق�سرية، وهو احل�سول على �سهادة الثانوية العامة ثم النتقال اإىل م�ساعدة 
 ، والثانوية  والإعدادية  البتدائية  املدر�سة  يف  الآيل  الرتفيع  عن  ناهيك  العمل،  يف  والده 

وتاأنيب املعلمني وتوبيخهم وتوقعاتهم ال�سلبية لقدرات الطالب. 
اأما تعليمه اجلامعي فقد ح�سل على اإنذار اأكادميي من ق�سم اللغة العربية، وُحوِّل اإىل 
ق�سم الإر�ساد النف�سي، معظم تقديراته يف مقررات ق�سم الإر�ساد النف�سي متو�سطة، وقد ر�سب يف 
م�ساق نظريات التعليم، وم�ساق فن الكتابة والتعبري اأحد مقررات متطلبات اجلامعة الإجبارية، 
ومن جانب اآخر لدى الطالب �ساحب احلالة دافعية للنجاح واحل�سول على �سهادة جامعية، 
ولديه معرفة يف بع�ص الأمور الإدارية، واكت�سب ذلك من خالل عمله مع والده ، واأنه لي�ص لديه 
تاريخ مر�ص، وميتاز بالذكاء اجل�سمي والذكاء املكاين والذكاء ال�سمن �سخ�سي والذكاء البني 
�سخ�سي، وقد تبني اأنه قادر على احلب والعمل، ورمبا تكون هذه موؤ�رشات اإىل اأن الطالب لديه 

ا�ستعداد اإذا ا�ستثمره جيداً، رمبا ميكنه من النجاح يف درا�سته. 
الجدول )3( 

يبين نتائج الطالب في اختبارات التشخيصية المبدئي

ت�سنيف الدرجاتالدرجةاالختبارالرقم

مقبول68،38دافعية االإجنازاأ- 
الذكاءات املتعددةب- 
جيد جدا88الذكاء املكاين1- 
مقبول63الذكاء ال�سمن �سخ�سي2- 
مقبول63الذكاء البني �سخ�سي3- 
�سعيف جدا 25الذكاء الريا�سي4- 
جيد75الذكاء اجل�سمي5- 
�سعيف جدا25الذكاء اللفظي6- 
�سعيف جدا13الذكاء املو�سيقي7- 
�سعيف42،28اال�ستدالالت املنطقيةج- 
مقبول51،66مفهوم الذاتد- 

اختبار حت�سيلي )درجة نهاية الف�سل االأول ملقرر نظريات التعليم و- 
�سعيف40قبل تطبيق الربنامج التدريبي( 

مقبول65،80ن�سبة املعدل الرتاكمي قبل تطبيق الربنامج التدريبيهـ- 
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معايري الت�سنيف الت�سخي�سي النهائي: 
عدم قدرة الطالب على فهم طبيعة املهمة التعليمية.  - 

عدم ا�ستفادة الطالب من الوقت امل�ستغرق يف املذاكرة.  - 

�سعف اخلربة ال�سابقة.  - 

عر�ص املقرر الدرا�سي ل يتكافاأ مع بنية الطالب املعرفية.  - 

االأهداف الدرا�سية واخلطوط العري�سة للربنامج: 
الجدول )4( 

يبين األهداف التعليمية والخطوات العريضة لبرنامج تدريب اإلتقان

البيانالوحدة

و�سول الطالب �ساحب احلالة اإىل درجة اإتقان مب�ساق نظريات التعليم، هدف الربنامج
وارتفاع ن�سبة معدل الف�سل الدرا�سي بثالث درجات اأو اأكرث . 

طالب واحد )درا�سة حالة( . عينة الدرا�سة
الباحث. منفذ الربنامج
قاعة املحا�رشات و الوحدة الإر�سادية. مكان الربنامج

جماعي وفردي با�ستخدام الطريقة املبا�رشة وغري املبا�رشة. نوع التدريب
10 جل�سات. عدد اجلل�سات
ف�سل درا�سي. مدة الربنامج

 ن�سف �ساعة. املدة الزمنية للجل�سة الواحدة

 الأمثلة املح�سو�سة – تكرار بع�ص املعلومات اأكرث من مرة واحدة– تن�سيط فنيات الربنامج
القدرة اللفظية، العالج بناء على الختبارات البنائية، املقابالت. 

التقومي القبلي و البعدي. تقومي الربنامج

الجدول )5( 
يبين نتائج الطالب في اختبارات التشخيصية النهائية بعد تطبيق البرنامج التربوي

ت�سنيف الدرجة الدرجةاالختبار الرقم

جيد79،41دافعية الإجنازاأ- 
الذكاءات املتعددةب- 
جيد75الذكاء املكاين1- 
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ت�سنيف الدرجة الدرجةاالختبار الرقم

مقبول50الذكاء ال�سمن �سخ�سي2- 
جيد 75الذكاء البني �سخ�سي3- 
�سعيف جدا25الذكاء الريا�سي4- 
مقبول63الذكاء اجل�سمي5- 
�سعيف 48الذكاء اللفظي6- 
�سعيف جدا25الذكاء املو�سيقي7- 
مقبول52،38ال�ستدللت املنطقيةج- 
جيد جدا80مفهوم الذاتد- 
اختبار حت�سيلي )درجة نهاية الف�سل الأول ملقرر و- 

جيد جدا83نظريات التعليم بعد تطبيق الربنامج التدريبي( 

مقبول67،60ن�سبة املعدل الرتاكمي بعد تطبيق الربنامج التدريبيهـ- 

تصميم الدراسة:
اإجراء املقابالت وتاريخ احلالة.  - 

تطبيق الختبارات الت�سخي�سية: )الذكاءات املتعددة، ودافعية الإجناز، وال�ستدللت  - 
املنطقية، ومفهوم الذات( قبل تطبيق جل�سات الربنامج التدريبي وبعدها. 

تطبيق اختبار حت�سيلي يف مقرر نظريات التعليم قبل جل�سات الربنامج التدريبي  - 
وبعدها. 

ح�ساب املعدل الرتاكمي قبل تطبيق جل�سات الربنامج التدريبي.  - 

ح�ساب املعدل الرتاكمي بعد تطبيق جل�سات الربنامج التدريبي.  - 

اإعداد اختبار حت�سيلي يف وحدات مقرر نظريات التعليم وعر�سه على جمموعة من  - 
املحكمني. 

اإعداد برنامج تدريبي لتدري�ص نظريات التعليم با�ستخدام متغريات منوذج »كارول«  - 
للتعلم من اأجل التمكن. 

ُح�سب املعدل الف�سلي بو�ساطة املعادلة الآتية: ناجت ق�سمة املجموع الناجت من �رشب  - 
عدد �ساعات كل م�ساق بدرجته على عدد ال�ساعات امل�سجلة يف ذلك الف�سل الدرا�سي. 
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نتائج الدراسة وتفسريها:
التح�سيل  انخفا�س  مظاهر  »ما  ن�سه:  ◄ الذي  الأول  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
الدرا�سي لدى الطالب �ساحب احلالة التي اختريت للدرا�سة؟« كما ي�سري تاريخ 
احلالة واملقابالت ال�سخ�سية مع الطالب �ساحب احلالة ووالديه وبع�ص الأ�سدقاء والأ�ساتذة 
هناك بع�ص مظاهر �سعف للطالب �ساحب احلالة يف التح�سيل الدرا�سي والذي يتمثل يف 
اأثناء املهمات التعليمية، ومهمل  القراءة، وت�ستت النتباه، وعدم امل�ساركة  الآتي: �سعوبة 
غري مكرتث، وخرباته املدر�سية موؤملة، والهروب من املدر�سة، ي�سارك يف ممار�سات توؤدي 
العقلية،  لقدراته  ال�سلبية  وتوقعاتهم  له  وتوبيخهم  املعلمني  تاأنيب  املدر�سة،  تعطيل  اإىل 
�سعف التح�سيل يف معظم املقررات الدرا�سية، ر�سوب يف الثانوية العامة، ح�سول على اإنذار 
اأكادميي من ق�سم اللغة العربية، ر�سب مرتني مبقرر نظريات التعليم، معظم تقدير مقرراته 
الدرا�سية بق�سم الإر�ساد النف�سي متو�سطة، رمبا كل هذه املظاهر اأو بع�سها اأو بع�ص اأخر مل 

يذكر، ي�سري اإىل اأن الطالب �ساحب احلالة يعاين من �سعف التح�سيل الدرا�سي. 
نتائج  احلالة،  �ساحب  الطالب  لدى  الدرا�سي  التح�سيل  انخفا�ص  مظاهر  يوؤكد  وما 
الختبار الت�سخي�سي املبدئي الذي ح�سب وفق الدرجات والن�سبة املئوية وت�سنيف الدرجات 
وبع�ص املالحظات املوثقة يف الت�سخي�ص املبدئي لختبارات دافعية الإجناز، والذكاءات 
 ، التعليم(  )نظريات  التح�سيل  واختبار  الذات،  ومفهوم  املنطقي،  وال�ستدلل  املتعددة، 
انخفا�ص بع�ص الختبارات  ات�سح منه  الف�سلي كما تبني من اجلدول )3( حيث  واملعدل 
الت�سخي�سية املبدئية مثل: املعدل الرتاكمي )65،80( درجة، والختبار التح�سيل )نظريات 
التعليم( )40( درجة وهو اأقل من درجة املحك للو�سول اإىل حد النجاح )20( درجة، والذكاء 
الريا�سي )25( ، والذكاء اللفظي )25( درجة، وال�ستدلل املنطقي )42،28( درجة وهي 
ومفهوم  التجريدي،  التفكري  درجة  اإىل  للو�سول  درجة   )18( بن�سبة  املحك  درجة  من  اأقل 

الذات )51،66( درجة. 
حيث ي�سري �سعف درجة الطالب على اختبار الذكاء اللفظي اإىل عدم قدرة الطالب على 
فهم الن�سو�ص واللغة، ولي�ص لديه مهارات �سمعية عالية، اأو اإقناع الآخرين بوجهة نظره. 
كما ي�سري �سعف الطالب يف الذكاء الريا�سي اإىل عدم قدرة الطالب على ال�ستدلل العددي، 
وحل امل�سكالت، وت�سنيف املعلومات، والتعامل مع املفاهيم املجردة، وتنفيذ احل�سابات 

املعقدة، والتعامل مع الأ�سكال الهند�سية. 
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اأما بالن�سبة لدرجة الطالب الكلية على اختبار ال�ستدلل املنطقي املنبثق من نظرية 
بياجية فدَّل على اأن الطالب مل ي�سل اإىل مرحلة العمليات املجردة يف النمو املعريف، فهو 
لديه القدرة على القيام مبهمات املرحلة التي ت�سبق مرحلة التفكري التجريدي، وهي مرحلة 
ال�سنة احلادية ع�رشة، وفيها  ال�سابعة، وحتى نهاية  ال�سنة  التي تبداأ من  العمليات املادية 
يكون الطفل قد كون بع�ص البنيات العقلية مثل: قدرة الطالب على ت�سنيف الأ�سياء وفقا 
�سكلها،  تغري  من  الرغم  على  حجمها  اأو  املادة  كتلة  لثبات  الفرد  واإدراك  متعددة،  لأبعاد 
املادية  الأ�سياء  من  جمموعة  ترتيب  يف  املنطقي  ال�ستدلل  ا�ستخدام  الطالب  وي�ستطيع 
امللمو�سة تنازليًا اأو ت�ساعديًا وفق اأ�سا�ص الختالف فيما بينها، وي�ستطيع الطالب اأن يقوم 
الطالب  ي�ستطيع  اأي ل  التجريدي  التفكري  اإىل  الطالب مل ي�سل  لكن  بعمليات عدة معرفية، 
املنطقي  ال�ستدلل  على  قدرة  لديه  اأو  امل�سكلة،  حلل  عدة  ببدائل  القيام  املرحلة  هذه  يف 
والفرتا�سات  احلجج  تقومي  ي�ستطيع  ول  واختبارها،  الفر�سيات  تكوين  اأو  الفرتا�سي، 
التفكري ال�ستقرائي  القدرة على  اأنه لي�ص لديه  ال�سببية، كما  الأدلة والعالقات  والبحث عن 

اأو التفكري ال�ستنباطي. 
الطالب  الذات على عدم ر�سا  الطالب على مقيا�ص مفهوم  انخفا�ص درجة  يدل  كما 
الدونية  نحو  ينحدر  وبالتايل  لها،  احتقاره  اأو  لذاته  رف�سه  اأو  نف�سه  عن  احلالة  �ساحب 

والإح�سا�ص بالنق�ص. 
ما اأثر ا�ستخدام منوذج »كارول« يف  ولالإجابة عن ال�سوؤال الثاين ون�سه: » ◄
تدري�س وحدات نظريات التعليم على درجة اإتقان حت�سيل الطالب �ساحب 
الدرجات، والفروق بني  الدرجة، وت�سنيف  ح�سبت  التعليم؟«  احلالة مبقرر نظريات 
اختبار التح�سيل )نظريات التعليم( للف�سل الأول قبل تطبيق الربنامج التدريبي، واختبار 
التح�سيل )نظريات التعليم( للف�سل الثاين بعد تطبيق الربنامج التدريبي للطالب �ساحب 

احلالة، ويبني اجلدولني )6( ، )7( تلك النتائج. 
الجدول )6( 

يبين نتائج الطالب صاحب الحالة في اختبار التحصيل بعد تطبيق البرنامج التربوي

ت�سنيف الدرجةالدرجةاالختبار

اختبار حت�سيل )مقا�ص بامتحان مقرر نظريات التعليم 
جيد جدا83النهائي للف�سل الثاين( بعد تطبيق الربنامج الرتبوي
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يت�سح من اجلدول )6( اأن الطالب �ساحب احلالة قد حقق م�ستوى الإتقان امل�ستهدف 
التح�سيل  اختبار  اإتقان   %83 ن�سبة  اإىل  و�سل  وقد  التح�سيلي(  لالختبار  فاأكرث   %80(
كان  التطبيقني  اأي  ل�سالح  وملعرفة  التدريبي.  الربنامج  تطبيق  بعد  التعليم(  )نظريات 

التح�سيل يبني جدول )7( هذه الأف�سلية. 
الجدول )7( 

 يقارن بين اختبار التحصيل قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي والفرق بينهما. 

االختبار

الفرقت�سنيف الدرجةالدرجة

درجة الف�سل االأول 
قبل تطبيق الربنامج

درجة الف�سل الثاين 
بعد تطبيق الربنامج

الت�سنيف قبل 
تطبيق الربنامج

الت�سنيف بعد 
تطبيق الربنامج

فرق الدرجة بني قبل 
وبعد تطبيق الربنامج

اختبار التح�سيل 
43 درجةجيد جدا�سعيف83 درجة40 درجة)نظريات التعليم( 

يت�سح من اجلدول )7( اأن الفرق بني اختبار التح�سيل قبل تطبيق الربنامج الرتبوي 
وبعده، اأن هناك فرقًا جوهريًا قد طراأ ل�سالح اختبار التح�سيل بعد تطبيق الربنامج الرتبوي. 
حيث بلغ اختبار التح�سيل قبل تطبيق الربنامج الرتبوي )40( درجة، بينما ح�سل الطالب 

�ساحب احلالة بعد تطبيق الربنامج الرتبوي على )83( درجة بفارق )43( من الدرجات. 
با�ستخدام  التعليم  نظريات  مقرر  در�ص  عندما  احلالة  �ساحب  الطالب  اأن  يعني  هذا 
منوذج »كارول« لإتقان التعلم، قد تفوق على نف�سه عندما در�ص املقرر »نظريات التعليم« 

نف�سه با�ستخدام الطريقة العادية. 
يوؤدي هذا اإىل الإجابة عن ال�سوؤال الثاين )بنعم( ، هناك اأثر ل�ستخدام منوذج »كارول« 
الطالب �ساحب احلالة يف  اإتقان حت�سيل  التعليم على درجة  يف تدري�ص وحدات نظريات 

مقرر نظريات التعليم. 
الطالب  درجة  تفوق  من  التح�سيلي  الختبار  عنها  اأ�سفر  التي  النتائج  اإىل  وبالنظر 
�ساحب احلالة بعد ا�ستخدام الربنامج الرتبوي على درجته قبل ا�ستخدام الربنامج الرتبوي 

يت�سح اأن ذلك يرجع اإىل ا�ستخدام منوذج »كارول« لإتقان التعلم. 
اإتاحة هذا الربنامج الرتبوي للطالب �ساحب احلالة ممار�سة  اإىل  وميكن تف�سري ذلك 
وترتيب  املقروءة،  اأو  امل�سموعة  للمعلومات  معنى  اأخذ  خالل  من  بنف�سه  التعلم  عمليات 
عنا�رش املهمة التعليمية ح�سب الو�سع الأمثل له، و من خالل تكرار التغذية الراجعة للباحث 



281

2012 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والعشرون )2( - تشرين 

والطالب �ساحب احلالة، اأي تكرار ح�سول الباحث والطالب �ساحب احلالة على املعلومات 
الت�سخي�سية التي ت�سخ�ص بدقة نواحي تقدم و�سعف تعلم الطالب �ساحب احلالة، حيث يتم 
يف �سوء هذه املعلومات تقدمي امل�ساعدة الت�سحيحية والعالجية الالزمة للطالب �ساحب 
احلالة، للتغلب على نواحي �سعفه باإتقان نواحي التعلم التي مل ي�سبق له اأن اأتقن تعلمها يف 

التعليم اجلماعي مع الطالب الآخرين امل�سجلني مبقرر نظريات التعليم. 
ويتفق هذا مع نتائج الدرا�سات التي اأ�سارت اإىل اأثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات الإتقان يف 
، واأبو ح�سي�ص  الدرا�سات: درا�سة هويدي )1990(  اأمثلة هذه  ارتفاع حت�سيل الطلبة، ومن 
واآخرون )2011( ، وجم�ص وكمرب )kember, 1994 jones ,alice and( ، وحيدر )1999( 
والعريفي )2006(   ، ، و�سالح )2006(  ، وعلي )2003(  والباوي )2002(  ، واملحزري، 
mPatriciah & Joh ( 2006( ، وعليمات )2008( ، وباتر�سيه و جوهن�سون  )، و�سوا�رشة 
الدرا�سة احلالية، حيث  الدرا�سات مع نتائج  يف حني اختلفت بع�ص نتائج   ،  )son, 2008

تو�سلت قلة من الدرا�سات اإىل عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا بني جمموعة التعلم لالإتقان 
وجمموعة التعلم التقليدي، واأن التعلم لالإتقان ل يوؤدي اإىل زيادة التح�سيل ومنها: درا�سة 

 . )Floger, 2005( ودرا�سة فلوجر ، )Prace, 1992( برا�ص
ما اأثر ا�ستخدام منوذج »كارول« يف  لالإجابة عن ال�سوؤال الثالث ون�سه: » ◄
تدري�س وحدات نظريات التعليم على ارتفاع درجة املعدل الرتاكمي الف�سلي 

للطالب �ساحب احلالة مبعدل )3( درجة؟« 
ح�سبت الدرجة، وت�سنيف الدرجة، والفروق بني املعدل الرتاكمي قبل تطبيق الربنامج 
التدريبي، واملعدل الرتاكمي بعد تطبيق الربنامج التدريبي للطالب �ساحب احلالة، ويبني 

اجلدولني )8( ، )9( تلك النتائج. 
الجدول )8( 

 يبين نتائج الطالب صاحب الحالة في المعدل التراكمي بعد تطبيق البرنامج

ت�سنيف الدرجةالدرجةاالختبار

مقبول67،60املعدل الرتاكمي بعد تطبيق الربنامج الرتبوي

يت�سح من اجلدول )8( اأن الطالب �ساحب احلالة قد حقق حت�سنًا ملحوظًا يف درجة 
املعدل الرتاكمي، وقد و�سل اإىل ن�سبة 67،60 درجة يف املعدل الرتاكمي بعد تطبيق الربنامج 

التدريبي. وملعرفة ل�سالح اأي التطبيقني كان الأف�سل، يبني اجلدول )9( هذه الأف�سلية. 
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الجدول )9( 
يقارن بين درجة المعدل التراكمي قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي والفرق بينهما. 

االختبار

الفرقت�سنيف الدرجةدرجة

املعدل الرتاكمي قبل 
تطبيق الربنامج

املعدل الرتاكمي بعد 
تطبيق الربنامج

الت�سنيف قبل 
تطبيق الربنامج 

الت�سنيف بعد 
تطبيق الربنامج

فرق الدرجات بني قبل 
وبعد تطبيق الربنامج

1،80 درجةمقبولمقبول65،8067،60املعدل الرتاكمي 

يتبني من اجلدول )9( الفرق يف املعدل الرتاكمي قبل تطبيق الربنامج الرتبوي وبعده، 
اأن هناك حت�سنًا قد طراأ ل�سالح درجة املعدل الرتاكمي بعد تطبيق الربنامج الرتبوي. حيث 
بلغت درجة املعدل الرتاكمي قبل تطبيق الربنامج الرتبوي )65،80( درجة، بينما درجة 
درجة   )67،60( الرتبوي  الربنامج  تطبيق  بعد  احلالة  �ساحب  للطالب  الرتاكمي  املعدل 

بفارق )1،80( درجة. 
ل�ستخدام  فعال  اأثر  يوجد  مل  حيث  الثالث  ال�سوؤال  عن  بالنفي  الإجابة  تكون  وبذلك 
املعدل  درجة  ارتفاع  ن�سبة  على  التعليم  نظريات  وحدات  تدري�ص  يف  »كارول«  منوذج 
الرتاكمي للطالب �ساحب احلالة مبقدار )3( درجات. ورمبا يرجع ذلك اإىل اأ�سياء متعددة من 
اأبرزها: عدم انتقال الطالب �ساحب احلالة خطوة بخطوة نحو الهدف التعليمي اأو املهارة 
املطلوبة، ولذا فاإن املعلم لي�ص باإمكانه تقدمي التعزيز الكايف لكل خطوة، ولكل الطالب يف 

الوقت نف�سه، مما يجعله م�سطراً لتقدمي التعزيز عند نهاية املهمة التعليمية. 
ول ميكن جتاوز هذه ال�سعوبات، اإل يف حالة واحدة هي اأن يكون املوقف التعليمي 
احلالية  الدرا�سة  يف  جرى  كما  املثايل  املوقف  وهو  واحد،  ومعلم  واحد  طالب  من  مكونًا 
ملقرر نظريات التعليم، ولأن املعلم ل يتمكن من تقدمي املادة التعليمية يف اأجزاء، معززاً 
ل�ستجابة املتعلم يف كل جزء لينتقل بذلك اإىل اجلزء الذي يليه، وهذا يوؤكد اأهمية ا�ستخدام 

اإ�سرتاتيجية الإتقان يف كل مهمة تعليمة. 
ما اأثر ا�ستخدام منوذج »كارول«  ولالإجابة عن ال�سوؤال الرابع وين�ص على: » ◄
االختبارات  درجات  ارتفاع  على  التعليم  نظريات  وحدات  تدري�س  يف 
الت�سخي�سية؟« ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال ح�سبت الدرجات، وت�سنيف الدرجات، والفروق 
تطبيق  بعد  النهائي  والت�سخي�ص  التدريبي  الربنامج  تطبيق  قبل  املبدئي  الت�سخي�ص  بني 
املتعددة،  والذكاءات  الإجناز،  دافعية  على  احلالة  �ساحب  للطالب  التدريبي  الربنامج 

وال�ستدلل املنطقي، ومفهوم الذات، ويبني اجلدول )5( ، )10( تلك النتائج. 
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يت�سح من اجلدول )5( اأن الطالب �ساحب احلالة قد حقق حت�سنًا ملمو�سًا يف درجات 
الت�سخي�ص النهائي يف بع�ص الختبارات، ولتحديد اجتاه التح�سن يظهر من اجلدول )10( 

هذا التح�سن. 
الجدول )10( 

يقارن بين التشخيص المبدئي فبل تطبيق البرنامج التدريبي و التشخيص النهائي 
بعد تطبيق البرنامج التدريبي. 

 االختبارالرقم 

الفرقت�سنيف الدرجةالدرجة

الدرجة 
املبدئية 

قبل تطبيق 
الربنامج

الدرجة 
النهائية 

بعد تطبيق 
الربنامج

الت�سنيف 
املبدئي 

قبل تطبيق 
الربنامج

الت�سنيف 
النهائي 

بعد تطبيق 
الربنامج

فرق الدرجات بني 
درجة الت�سخي�س املبدئي 
ودرجة الت�سخي�س النهائي

11،03جيدمقبول68،3879،41دافعية الإجنازاأ- 
الذكاءات املتعددةب- 
- 13جيدجيد جدا8875الذكاء املكاين1- 
13مقبولمقبول6350الذكاء ال�سمن �سخ�سي2- 
12جيدمقبول6375الذكاء البني �سخ�سي3- 
�سفر�سعيف جدا�سعيف جدا2525الذكاء الريا�سي4- 
12مقبولجيد7563الذكاء اجل�سمي5- 
23�سعيف �سعيف جدا2548الذكاء اللفظي6- 
12�سعيف جدا�سعيف جدا1325الذكاء املو�سيقي7- 
10،10مقبول�سعيف42،2852،38ال�ستدللت املنطقيةج- 
30،34جيد جدامقبول5180. 66مفهوم الذاتد- 

يتبني من اجلدول )10( اأن هناك حت�سنًا ملمو�سًا قد طراأ ل�سالح درجات الختبارات 
الت�سخي�سية النهائية بعد تطبيق الربنامج الرتبوي يف دافعية الإجناز، والذكاء البني �سخ�سي، 
وال�ستدلل املنطقي، ومفهوم الذات. حيث بلغت درجات مقيا�ص دافعية الإجناز للت�سخي�ص 
املبدئي )68،83( وللت�سخي�ص النهائي )79،41( بفارق )10،58( درجات، والذكاء البني 
ويف  درجة،   )12( بفارق   )75( النهائي  وللت�سخي�ص   )63( املبدئي  للت�سخي�ص  �سخ�سي 
النهائي )52،38( بفارق  ، وللت�سخي�ص  للت�سخي�ص املبدئي )42،28(  ال�ستدلل املنطقي 
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)10،10( درجات. ويف مفهوم الذات للت�سخي�ص املبدئي )51،66( ، وللت�سخي�ص النهائي 
)80( بفارق )30،34( درجة. 

النهائي،  التقومي  على  الت�سخي�سية  الختبارات  درجات  بع�ص  ارتفاع  من  يت�سح 
بني  عالقة  وجود  على  موؤ�رش  وجود  بالتح�سيل،  عالقة  لها  التي  الختبارات  وخا�سة 
واملثابرة،  التدري�ص،  فهم  على  )القدرة  »كارول«  منوذج  ومتغريات  الأكادميي  التح�سيل 
لفهم  الطالب  قدرة  حت�سني  اإىل  اأدى  ما  ورمبا   ، التعلم(  وفر�سة  التعليم،  ونوعية  والقدرة، 
اأو  امل�سموعة  املعلومات  ا�ستيعاب  يف  اللفظية  قدرته  تن�سيط  الدرا�سية،  املقررات  طبيعة 
املقروءة، كما حر�ص الباحث على زيادة الفرتة الزمنية التي يق�سيها الطالب يف املذاكرة 
الرتكيز،  وعدم   ‘ الذهني  ال�رشود  يتخللها  التي  الزمنية  الفرتة  وتقليل  التعلم،  يف  مثابراً 
و�سعوبة امل�سطلحات، من خالل قراءة الطالب قراءة �سليمة ومعرفة معنى امل�سطلحات، 
واأهداف وحمتوى املقرر، كما حر�ص الباحث اأن يعر�ص الوحدات التعليمية ب�سورة قريبة 
ملمو�سة،  اأمثلة  اإعطاء  اإىل  مييل  مرة  كل  يف  الباحث  فكان  املعرفية،  الطالب  لبنية  جداً 
واإعادة العر�ص، وحتديد الزمن املنا�سب مع قدرات الطالب وا�ستعداداته، حتى تتالءم طريقة 
التدري�ص وعر�ص املهمات التعليمية مع بنية الطالب املعرفية بهدف زيادة الطالب لدافعية 
الإجناز، فاإدراك الطالب �ساحب احلالة اأن زيادة اإتقانه للمهمات التعليمية مقرتنًا بزيادة 
تقدير الباحث واملعلمني والأهل له، اأدى اإىل ارتفاع مفهوم الذات لديه، وذلك يتفق مع ما 
 )Rosenberg,1979: 73( »روزنربج«  الذات، نظرية  لتقدير  املف�رشة  النظريات  اإليه  ت�سري 
يف   zille »زذيل«   ،  )705  :1991 ممدوحة،  )�سالمة،  يف   coopersmith »كوبر�سميث«   ،
)كفايف، عالء الدين، 1989: 105( حيث اإن جذور تقدير الذات تكمن يف اإدراك الفرد للقبول 

والحرتام الذي يتلقاه الفرد من الأ�رشة واملدر�سة والو�سط الجتماعي املحيط به. 
ال�سخ�سية  الق�سايا  بع�ص  عالقة  اإىل  اأ�سارت  التي  الدرا�سات  بع�ص  نتائج  اتفقت 
 ( وكينيدي  �ساري�ستون  الدرا�سات.  هذه  اأمثلة  ومن  امل�سكالت  وحل  الدرا�سي  والتح�سيل 
)Christion & Kennedy, )1999( ، وفرميان، )Frieaman, 2003( والد�سوقي، وعبدالدائم 

)2003( ، و�سوا�رشة )2006( . 

توصيات الدراسة: 
دعوة الباحثني اإىل ت�سميم مقيا�ص وفق معادلة »كارول« وهي درجة تعلم التمكن،  ♦ 
تعلم  مقيا�ص  تطبيق  ميكن  حتى   ، الالزم(  الزمن  على  مق�سومًا  احلقيقي  )الزمن  وت�ساوي 

التمكن على العينات امل�ستهدفة م�ستقباًل ب�سكل جمعي. 
)منوذج  اإ�سرتاتيجية  با�ستخدام  واأ�ساليبه  التدريب  ممار�سات  حت�سني  �رشورة  ♦ 
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كارول( للتعلم من اأجل التمكن يف تدري�ص نظريات التعليم، حيث اإن هذه الإ�سرتاتيجية تتيح 
للطالب اإمكانية التعرف على نقاط ال�سعف يف تعلمه، وت�ساعده يف عالجها ب�سكل فعال. 

�رشورة اإعداد برامج تدريبية للمعلمني لتدريبهم على ا�ستخدام اإ�سرتاتيجية )منوذج  ♦ 
كارول( من اأجل اإحداث تعديالت جوهرية يف خ�سائ�ص معظم املتعلمني. 

حبوث مقرتحة: 

يقرتح الباحث اإجراء بحوث اأخرى عن: 
اإ�سرتاتيجية )منوذج كارول( للتعلم من اأجل التمكن ب�سكل جمعي.  ♦ 

يعاين  مقررات  يف  وخا�سة  التمكن  اأجل  من  للتعلم  كارول(  )منوذج  اإ�سرتاتيجية  ♦ 
منها الطلبة من تدين التح�سيل. 

 ♦ مقارنة بني اإ�سرتاتيجية التعلم من اأجل التمكن و اإ�سرتاتيجية تعلم اأخرى. 
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
التقليدية  التدري�ص  طريقة  تاأثري   .  ) 1 .2011( عبيدات  وامل�سطفى،  حممد.  ح�سي�ص،  اأبو 
الطلبة يف كلية  التدري�ص وحت�سيل  التقليدية على فاعلية  التدري�ص غري  مقابل طريقة 
 ، الإن�سانية(  )العلوم  لالأبحاث  النجاح  جامعة  جملة  الأردنية.  اجلامعة  يف  التمري�ص 

 . )1( 25
( . مناهج البحث وطرق التحليل الإح�سائي يف  اأبوحطب، فوؤاد و �سادق، اآمال )1991. 2

العلوم النف�سية والرتبوية والجتماعية. القاهرة: مكتبة الأجنلو امل�رشية. 
( . تقييم تعلم الطالب التجميعي والتكويني. ترجمة اأمني  بلوم بنيامني، واآخرون )1971. 3

املفتي واآخرون، القاهرة: دار ماكجر وهل للن�رش. 
( . التعلم لالإتقان واأثره على التح�سيل يف مادة اجلغرافيا  حميدة، فاطمة اإبراهيم )1992. 4

باملرحلة الثانوية. جملة الدرا�سات الرتبوية، 7 )46( ، 117- 158. 
اإتقان التعلم على  اإ�سرتاتيجية  اأثر ا�ستخدام   .  )  حيدر، عبد الواحد �سعيد حممد )1999. 5
حت�سيل طالب ال�ساد�ص الأ�سا�سي يف مادة العلوم. ر�سالة املاج�ستري غري من�سورة، عدن 

اليمن. 
املتعددة  للذكاءات  العاملي  البناء   .  ) 6 .2003( ال�سيد  وعبدالدامي،  ع�سام.  الد�سوقي، 
وعالقتها ببع�ص املتغريات. اختبار ل�سدق نظرية جاردنر، جملة كلية الرتبية، جامعة 

الأزهر، )116( ، 295- 375. 
التعليم، بنغازي: من�سورات جامعة  . نظريات   ) �رشكز، العجلي. وخليل، ناجي )1993. 7

قازيون�ص. 
من  التعلم  على  قائم  برنامج  فاعلية   .  ) 8 .2010( ح�سن  علي  حممود  اتقاف  ال�سقاف، 
اأجل الإتقان لإك�ساب تالميذ مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف اجلمهورية اليمنية املفاهيم 
والجتاهات البيئية وبع�ص عمليات العلم الأ�سا�سية. جملة جامعة اأ�سيوط العلمية، كلية 

الرتبية، العدد ال�ساد�ص والع�رشون، اجلزء الأول. 
الإتقان  اأجل  من  التعلم  ا�سرتاتيجية  ا�ستخدام  اأثر   :  ) 9 .1992( اأحمد  جابر  اأحمد  ال�سيد، 
املجلة  التعلم،  اأثر  وبقاء  التح�سيل  على  الثانوي  الأول  بال�سف  التاريخ  تدري�ص  يف 

الرتبوية– م�رش، 7 )1( ، 255 – 280. 
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ا�ستثارة  يف  الرتبوي  الإر�ساد  يف  برنامج  فاعلية   .  ) 10 .2006( ح�سن  عاطف  �سوا�رشة، 
دافعية الإجناز لدى طالب يعاين من تدين الدافعية يف التح�سيل الدرا�سي )درا�سة حالة( 

. جملة البحث الإجرائي يف الرتبية، عمان: اجلامعة العربية املفتوحة، 1 )1( . 
ال�سف  التعلم يف حت�سيل طالبات  اإتقان  اإ�سرتاتيجية  ا�ستخدام  اأثر   .  ) 11 .2006( �سالح، 
كلية  عمان:  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  العربية.  اللغة  مادة  يف  الأ�سا�سي  ال�سابع 

الرتبية، جامعة عدن. 
( . قابلية التعلم. بريوت: معهد المناء العربي.  �سيداوي، اأحمد )1986. 12

اإ�سرتاتيجية التعلم لالإتقان يف  اأثر ا�ستخدام   .  ) العريقي، عبد الرحمن بن حمد )2006. 13
حت�سيل طالب ال�سف الثاين ثانوي )�رشعي( والحتفاظ بالتعلم يف مقرر التف�سري. 

( . اجتاه تربوي حديث، اإتقان التعليم، احللقة الأوىل:  عبد اهلل، عبد الرحيم �سالح )2004. 14
مفهوم اإتقان التعلم، وا�سرتاتيجيات حتقيقه، جملة الرتبية، قطر: 33 )148( ، 164– 

 .179
ومدى  اجلغرافيا  مادة  يف  املفرد  التعلم  من  منوذج   .  ) 15 .2008( را�سد  عبري  عليمات، 
فاعليته يف حت�سيل طلبة ال�سف ال�ساد�ص مقارنة بالطريقة العتيادية، جامعة البلقاء 

التطبيقية. 
( . اأثر ا�ستخدام اإ�سرتاتيجية التعلم يف تدري�ص الن�سو�ص  على، رقية حممود اأحمد )2003. 16
الإعدادي.  الثاين  ال�سف  لدى تالميذ  الأدبي  لتذوق  تنمية بع�ص مهارات  الأدبية على 

ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، كلية الرتبية بالغردقة، جمهورية م�رش العربية. 
( . اأمناط التعلم والتفكري وعالقتها بالتفكري التجريدي لدى  كرمي، �سو�سن �سعيد )2004. 17

طلبة جامعة الأزهر بغزة. ر�سالة غري من�سورة، ق�سم علم النف�ص، جامعة الأزهر، غزة. 
( . تقدير الذات يف عالقته بالتن�سئة الوالدية والأمن النف�سي،  كفايف، عالء الدين )1989. 18
الن�سري  الإن�سانية، ع39، جمل�ص  للعلوم  العربية  الذات، املجلة  درا�سة يف عملية تقدير 

العلمي الكويت، جامعة الكويت. 
القاهرة:  للرا�سدين،  الذات  مفهوم   .  ) 19 .1984( الدين  �سالح  ناهية،  واأبو  ر�ساد.  مو�سى، 

مكتبة الجنلو امل�رشية . 
( . اأثر ا�ستخدام ثالث طرق عالجية يف اإطار  املحزري، عبد هلل عبا�ص. و الباوي )2002. 20
الريا�سيات  مادة  يف  الأ�سا�سية  املرحلة  طالب  حت�سيل  على  التعلم  اإتقان  متغريات 

واجتاهاتهم نحوها. 
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( . قيا�ص التفكري التجريدي ح�سب نظرية بياجية لدى الطلبة  املقو�سي، عبد اهلل )1992. 21
وعالقته  الأول  الف�سل  يف  �سعود  امللك  جامعة   – الرتبية  بكلية  التحقوا  الذين  اجلدد 

ببع�ص املتغريات جملة امللك �سعود، 4 )1( ، 1- 21. 
بالوحدة  وال�سعور  الذات  تقدير  يف  القت�سادية  املعاناة   .  ) 22 .1991( �سالمة  ممدوحة، 
عن  ت�سدر  القاهرة:  ج3،  ك1،  النف�سية،  الدرا�سات  جملة  اجلامعة،  طلبة  لدى  النف�سية 

رابطة الخ�سائني امل�رشين، . 
( . بروفيالت الذكاءت املتعددة لطلبة التخ�س�سات الأكادميية  الهلول، عيد الهلول )2008. 23
املختلفة بجامعة الأق�سى بغزة. جملة الرتبية، ع. 136 )اجلزء الثاين( ، جامعة الأزهر 

مب�رش. 
الع�سبية يف تنمية دافعية  اللغوية  ا�ستخدام الربجمة  اأثر   .  ) الهلول2011. 24 الهلول، عيد 

اإجناز املعلم الفل�سطيني. جملة جامعة القد�ص املفتوحة، )22( ، 161- 216. 
املربمج،  التعليم  طريقة  با�ستخدام  العلوم  تعلم  اإتقان   :  ) 25 .1990( حممد  زيد  هويدي، 

ر�سالة ماج�ستري )غري من�سورة( جامعة الريموك. 

ثانياً- املراجع االجنبية: 
Bloom,B. S. (1981) . All our Children Learning. New York: McGraw- Hill 1. 
Co. 
Brace, D. L. (1992) . A study of Group- based Mastery Learning Strategies. 2. 
Diss. Abs. Int, 53 (6) , p. 1775. 
Bruner, J S. (1966) . Toward a Theory of Instruction, Mass.: Harvard 3. 
University Press,. 
Christistion, M, & Kennedy, M, (1999) . Multiple intelligences: theory 4. 
Digest from worldwide. 
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