فاعلية ﺑﺮﻧاﻣﺞ إرشادي ﻣستند إلى ﻧموذج آركس ) (ARCSفي تنمية الدافعية للتعلم لدى عينة ﻣﻦ طلبة الصف الثالث
المتوسط في المملكة العﺮﺑية السعودية.
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الملخص
هدﻓت الدراسة الحالية إلى استقصاء ﻓاعلية برﻧامﺞ إرشادي مستند إلى ﻧمﻮذج آركس ﻓي تنمية الداﻓعية للتعلم لدى عينة من طلبة التعلم
الصف الثالث المتﻮسط ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطﻮير برﻧامﺞ إرشادي تم التحقق من صدقه ،تكﻮﻧمن أربعة أبعاد ،تمثلت ﻓي تﻮليد
اﻻﻧتباه وإدامته ،وبناء الصلة ودعمها ،والثقة بالنفس ،والتحكم بالنتائﺞ لتحقيق الرضا.كما تم تطﻮير مقياس الداﻓعية للتعلم والتحقق من
خصائصه السيكﻮمترية .خﻀﻊ أﻓراد المجمﻮعة التجريبيةالمكﻮﻧة من) (28طالبا ً وطالبة للبرﻧامﺞ اﻹرشادي ،ﻓيمالم يتلق أﻓراد المجمﻮعة
الﻀابطة التي تكﻮﻧت من) (35طالبا ً وطالبة أي تدريب.أظهرت ﻧتائﺞ الدراسة وجﻮد ﻓروق دالة إحصائيا تعزى لتطبيق البرﻧامﺞ اﻹرشادي
لصالﺢ المجمﻮعة التجريبية ،كما وجدت ﻓروق ذات دﻻلة إحصائية بين تقديرات أﻓراد مجمﻮعتي الدراسةوﻓق متغير الجنس ﻓي التطبيق
البعدي علىأبعاد مقياس الداﻓعية للتعلم ،وهي أبعاد:التحدي ،والفﻀﻮل ،واﻹتقان المستقﻞ ،لصالﺢ تقديرات اﻹﻧاث .ﻓيما لم تظهر ﻓروق ذات
دﻻلة إحصائيةبين تقديرات أﻓراد مجمﻮعتي الدراسة حسب تفاعﻞ متغيري المجمﻮعة والجنس ﻓي التطبيق البعدي.
الكلمات المفتاحية :برﻧامﺞ إرشادي ،ﻧمﻮذج آركس ،الداﻓعية للتعلم ،الصف الثالث المتﻮسط.
Abstract
The aimed of this study was to investigate the effectiveness of Counseling program based on the ARCS
model in the development motivation for Learning for a sample of third-middle grade.To achieve the
objectives of the study,training program was developed consisted of four dimensions as follows:Generating
and Sustaining Attention, Establishing and Supporting Relevance,Building Confidence.The motivational
learning scale has been developed and its psychometric properties have been verified.(28) Students were
subjected to the training program, while the control group which consisted of (35) students did not receive
any training. The results of the study showed that there were statistically significant differences due to the
application of the training program for the experimental group.There were also statistically significant
differences between the estimates of the two groups according to the interaction of the variables:groups
and sex in the post application of the dimensions:challenge,curiosity and independent proficiency in favor
of female estimates.There were no statistically significant differences between the estimates of the two
study groups according to the interaction of the variables of the group and gender in the post-application.
Keywords: Training program, ARCS model, motivation for Learning third middle grade class.
خلفية الدراسة
تعد الداﻓعية للتعلم شرطا ً أساسيا ً لحدوث التعلم؛ إذ دون تﻮﻓر الحد اﻷدﻧى منها قد ﻻ يحدث التعلم؛ إذ اتفقت كثير من الدراسات التي اهتمت
باستقصاء العﻮامﻞ المؤثرة ﻓي تعلم الطلبة على ﻧتيجة مفادها أن الداﻓعية شرط لحدوث التعلم) ،(Shih, 2008حيث تعد عملية استثارة
الداﻓعية للتعلم مسؤولية مشتركة بين اﻷطراف المسؤولة عن العملية التعليمية-التعلمية ،حيث أن للمعلم أدورا ً رئيسة ﻓي إحداثها من خﻼل
تبني استراتيجيات تعليمية – تعلمية ت ُحفز الطلبة على التعلم ،ولمدير المدرسة دور بارز يتمثﻞ ﻓي تصميم برامﺞ التطﻮير المهني التي ترقى
بأداء المعلمين من خﻼل تمليكهم كفايات رﻓيعة الشأن تمكنهم من ﻓهم أساليب السيطرة الدماغية ) (Brain Domananceلتعلم طلبتهم،
واﻧتقاء اﻻستراتيجيات التعليمية –التعلمية التي تناسب أساليبهم التعلمية ،كما يعمﻞ المشرف التربﻮي على دعم المعلمين بمختلف برامﺞ
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التطﻮير المهني )(Professional Developmentﻓي المﻮاد الدراسية المختلفة التي تمكنهم من تطﻮير أدائهم ﻓي المﻮاد الدراسية التي
يدسﻮﻧها ،وﻓي سياق متصﻞ ﻓإن اﻻلتفات إلى اﻷدورا التي يقﻮم بها المرشد الطﻼبي ) (School Counselorتعد من اﻷدوار بالغة اﻷهمية
لما يمثله المرشد الطﻼبي من عنصر داعم لتعلم الطلبة بشكﻞ عام ،والعمﻞ على تشخيص الداﻓعية للتعلم بخاصة ،حيث يمثﻞ عمله المختص
بإرشاد الطلبة وتﻮجيههم عنصرا ً مكمﻼً لدور كﻞ من المعلم ومدير المدرسة والمشرف التربﻮي).(Fetsco & McClure, 2005
بيد أن المرشد الطﻼبي أو من يقﻮم بأداء هذه ﻓي المدارس على اختﻼف المسميات ،ينقصه ﻓي كثير من اﻷحيان المﻮاد التدريبية) Training
 (Materialsالتي تمكنه من المساهمة ﻓي إحداث حالة ) (Stateمن الداﻓعية للتعلم كنﻮع من التكامﻞ المطلﻮب مﻊ بقية منظﻮمة التعليم ﻓي
المدرسة ،جنبا ً إلى جنب مﻊ أدوار معلمي المﻮاد الدراسية الذي تتﻮﻓر لهم المناهﺞ الدراسية المعدة مسبقا ً من وزارت التربية والتعليم ،ومدير
المدرسة الذي يتبنى خططا ً ﻓي التطﻮير المهني ،والمشرف التربﻮي الذي يعد برامﺞ التطﻮير المهني.
ولما ك اﻧت الحاجة ماسة إلى تفعيﻞ أدوار المرشد الطﻼبي بشكﻞ ﻓعال ﻓي استثارة الداﻓعية للتعلم تبلﻮرت الحاجة إلى تﻮﻓير مﻮاد تدريبية تُشكﻞ
ﻓي مجمﻮعها برﻧامﺞ إرشاديت ُمكنهمن تﻮظيفه بدقة وﻓق أحدث ﻧظريات وﻧماذج تعزيز الداﻓعية للتعلم ،كي ينفذه من خﻼل تقنية التﻮجيه
الجمعي ) (GroupGuidanceوالتيتكﻮن مﻊ مجمﻮعة من الطلبة كﻮحدة واحدة ﻓي الصف الدراسي ،حيث يقﻮم المرشد بتحديد الهدف من
اللقاء اﻹرشادي ،وتقنيات اﻹرشاد الجماعي ،وقﻮاعد العمﻞ ضمن التﻮجيه الجمعي ،ويمكن أن يتم أيﻀا ً من خﻼل اﻹرشاد الجماعي
) (Group Counselingوالذي يكﻮن من خﻼل العمﻞ مﻊ مجمﻮعة من المسترشدين ،أو الطلبة الذين تتشابه مشكﻼتهم معا ً ) & Zatz
.(Chassin, 2007
وعليه ﻓقد شكلت برامﺞ التﻮجيه واﻹرشاد التربﻮي مكﻮﻧا ً أساسيا ً ﻓي كثير من برامﺞ إعداد المعلمين قبﻞ الخدمة ﻓي كليات التربية؛ إيماﻧا ً من
القائمين عليها بأن عملية التﻮجيه واﻹرشاد جز ُء ﻻ يتجزأ من العملية التربﻮية برمتها ،حيث إ ّن إعداد المتعلم يتطلب اﻻهتمام بتنمية جﻮاﻧب
ﻧمﻮه الثﻼثة ،ممثلة بالجاﻧب المعرﻓي) ،(Cognitive Domainوالجاﻧب المهاري ) ،(Psychomotor Domainواللذيْن غالبا ً ما
يتﻮﻻهما المعلمﻮن أثناء تعليمهم للطلبة المقررات الدراسية المتنﻮعة ،ويبقى الجاﻧب الﻮجداﻧي ) ،(Affective Domainوالذي ﻓي اﻷعم
الغالب ﻻ يلتفت إليه المعلمﻮن إﻻّ القليﻞ منهم ،حيث يﻮاجه كثير من الطلبة مشكﻼت ﻧفسية وتربﻮية ،وتعلمية ،ومهنية ،بعﻀها يُعد ﻧتيجة
طبيعة ﻻﻧعكاسات المرحلة النمائية التي يمرون بها ،وبعﻀها اﻵخر ﻧتيجة عﻮامﻞ وأسباب متعددة ،يعجز عن عﻼجها معلمﻮ المﻮاد الدراسية؛
مما يستﻮجب تفعيﻞ منظﻮمة التﻮجيه واﻹرشاد التربﻮي والنفسي ﻓي المدرسة ،وعليه ﻓقد أصبحت برامﺞ التﻮجيه واﻹرشاد التربﻮي والنفسي
برامﺞ مكملة للبرامﺞ التعليمية ﻓي المدراس والجامعات التي تُعنى بتنشئة المتعلمين بشكﻞ متكامﻞ ،بهدف تمكينهم من ﻓهم ذواتهم والتعبير
عنها ضمن مستﻮى استعداداتهم ،وقدراتهم ،بغية مساعدتهم على التكيف ﻓي مجتمعات أضحت سماتها التغير المستمر.
يتصف بالخبرةِ المستندة إلى
وﻓي سياق متصﻞ تشير العملية اﻹرشادية إلى عﻼقة مهنية بين طرﻓين أحدهما يمثﻞ ال ُمرشد الطﻼبي والذي
ُ
الدراسة العلمية ،والطرف اﻵخر ال ُمستر ِشد\ الطالب والذي يحتاج إلى مساعدة ﻓي شأن من شؤون حياته،سﻮآء أكاﻧت ذات عﻼقة بالجﻮاﻧب
الت ّعلّمية ،أم ذات عﻼقة بالجﻮاﻧب النفسية ،أم غيرها من الجﻮاﻧب التي يﻮاجه ﻓيها المتعلم مشكلة ،أو قﻀية تحﻮل دون تكيفه مﻊ واقعه الذي
يحيا به.واستنادا ً إلى اﻻﻓتراض الرئيس ﻓي علم النفس التربﻮي والذي مفاده) :كﻞ سلﻮك محكﻮم بداﻓﻊ( ،ﻓإن غياب الدواﻓﻊ اﻷكاديمية يؤدى
تدن ملحﻮظ ﻓي مستﻮى الداﻓعية للتعلم ) Motivation for
إلى مشكﻼت ﻓي بلﻮغ اﻷهداف المرجﻮة من قبﻞ المتعلمين؛ مما يؤدى إلى ٍ
 ،(Learningوإذا ما ركزﻧا على أهداف الدر اسة الحالية ﻧجد أن تدﻧي الداﻓعية للتعلم ربما يعتريها شي ٌء من ﻧقص ﻓي كفايات القائمين على
استثارة الداﻓعية للتعلم ).(Wagman,2006
وت ُشير المراجﻊ العلمية المتخصصة إلى ّ
أن الداﻓعية للتعلم عملية عقلية تنشط السلﻮك اﻷكاديمي ،وتحركه ،وتﻮجهه ،وتحاﻓظ على استمراريته
) ،(Pintrinch &Schunk, 2002وعندما تتﻮجه الداﻓعية ﻧحﻮ حالة ﻧفسية داخلية جيدة ،ﻓإﻧها تسمى داﻓعية داخلية ،أما عندما يربط المتعلم
بين أﻓعاله وتلقي مكاﻓأة خارجية ،ﻓإن داﻓعيته تكﻮن خارجية ) ،(Fetsco & McClure,2005والداﻓعية ﻻ يمكن مﻼحظتها مباشرة ،وإﻧما
ﻧستدل عليها من اﻵثار السلﻮكية التي ال ُمترتبة عليها ،ﻓهي مفهﻮم أو تكﻮين ﻓرضي ) ،(Zoo, 2003كماأﻧها مثير داخلي يحركُ سلﻮك الفرد
ويﻮجهه للﻮصﻮل إلى هدف معين ،كما أﻧها القﻮة التي تدﻓﻊ الفرد ﻷن يقﻮم بسلﻮك من أجﻞ إشباع حاجة أوتحقيق هدف .ويعتبر الداﻓﻊ شكﻼً
من أشكال اﻻستثارة الملحة التي تخلق ﻧﻮعا ً من النشاط أو الفعالية ) .(Petri & Govern, 2004كما تﻮصف الداﻓعية بأﻧها طاقة أو محرك
هدﻓها تمكين الفرد من اختيار أهداف معينة والعمﻞ على تحقيقها ،وهي عملية داخلية تنشط الفرد وتﻮجهه ،وتحاﻓظ على ﻓاعلية سلﻮكه عبر
الﻮقت ) .(Baron, 1998من هنا يﻼحظ أن الداﻓعية للتعلم تتطلب أكثر من مجرد الرغبة ﻓي التعلم ،ﻓقراءة ﻧص عشر مرات مثﻼً قد يدل على
المثابرة ،ولكن الداﻓعية للتعلم تتﻀمن استراتيجيات للدراسة الفاعلة ذات المعنى ،مثﻞ :التلخيص ،والتﻮسيﻊ لﻸﻓكار اﻷساسية ،ورسم
مخططات للعﻼقات اﻷساسية بين المفاهيم ،وغير ذلك من استراتيجيات ).(Woolfolk, 2002
ً
وﻓي االسياق ذاتيه يُشير )عﻼوﻧة (2006،من خﻼل مراجعاته للبحﻮث والدراسات ذات العﻼقة بالداﻓعية للتعلم أن هناك ﻓروقا بين الطلبة ذوي
الداﻓعية االمنخفﻀة والداﻓعية المرتفعة؛ حيث بينت ﻧتائﺞ البحﻮث والدراسات أن الطلبة ذوي الداﻓعية المرتفعة أكثر ﻧجاحا ّ ﻓي الحياة
المدرسية ،ويﻮاصلﻮن التقدم ﻓي الترقيات ﻓي وظائفهم المختلفة ،وإدارة أعمالهم أكثر من ذوي الداﻓعية المنخفﻀة ،إضاﻓة إلى أن الطلبة ذوي
الداﻓعية المرتفعة يميلﻮن إلى اختيار مهمات متﻮسطة الصعﻮبة التي تتﻀمن تحديا ً،ﻓيما يميﻞ الطلبة ذوي الداﻓعية المنخفﻀة إلى اختيار
مهمات سهلة جدا؛ ﻧتيجة لتدﻧي داﻓعيتهم ﻧحﻮ التعلم ،ويتجنبﻮن اﻹقبال على المهمات الصعبة تجنبا ً للفشﻞ.
وﻓي السياق ذاته ﻓقد أشارت دراسة ) (Zvacek, 1991إلى ّ
أن ﻧقص الداﻓعية للتعلم بشكﻞ ملحﻮظلدى المتعلمين ﻓي مختلف المراحﻞ
ً
الدراسية ،وهذا ما أكد عليه الباحثان ) (Wolcott & Burnham, 1991أيﻀا عندما أشارا إلى أن ﻧظريات وﻧماذج تصميم التعليم لم تأخذ
ﻧقر وﻧعترف بأن الداﻓعية تُؤثر بشكﻞ قﻮي ﻓي اﻹﻧجازات المستقبلية للفرد ،وﻓي تﻮجيه وتخطيط أهداﻓه،
بعين اﻻعتبار الداﻓعية للتعلم ،حينما ﱡ
وتعمﻞ على تحفيزه للبحث والفﻀﻮل العلمي ،ويسﻮق الباحثان دليﻼً بحثيا ً على ﻧقص الداﻓعية للتعلم بقلة اﻷبحاث التي تﻮجهت لدراسه هذا
Page 2 of 20

المتغير المهم ﻓي العملية التعليمية -التعلمية ،ﻓقد أشارا إلى مجمﻮعة اﻷبحاث العلمية التي قُدمت إلى المؤتمر الدولي لمجلس التعليم عن بُعد
(International Council of Distance Education)World Conferences of the
ﻓي الفترة من عام) (1995-1980والتي بلغت ﻓقط ) (6أبحاث علمية ذات عﻼقة مباشرة بالداﻓعية للتعلم.
ولما كان يُعﻮل على برامﺞ التﻮجيه واﻹرشاد تمكين الطلبة من كثير من المهارات التي يحتاجﻮﻧها ﻓي مختلف مناحي حياتهم المستقبلية،
تحقيقا ً للتكيف مﻊ الﻮاقﻊ الذي يحيﻮن ﻓيه ،ﻓقد اﻧبثقت ثﻼث أﻧﻮاع من البرامﺞ جاءت لتلبي حاﻻت من التكيف لديهم ،حيث اتجهت البرامﺞ
التطﻮيرية ) (Development Programsإلى تلك الخطط المعدة المستندة إلى أُطر ﻧظرية متعدد؛ بغية استثارة القدرات المختلفة للطلبة إلى
أقصى حد ممكن ،من خﻼل استثمار استعدادات وقدراتهم للﻮصﻮل بهم إلى حاﻻت من التﻮاﻓق النفسي ،واﻻجتماعي ،والمهني ،بهدف تحقيق
تكيفهم اﻹيجابي مﻊ محيطهم الذين يحييﻮن ﻓيه.وتعتمد عمليات التﻮجيه اﻹرشاد النفسي والتربﻮي على البرامﺞ النمائية ﻓي تطﻮير مهارات
مقصﻮدة عند الطلبة؛ من خﻼل رعاية ﻧمﻮهم السليم ،واﻻرتقاء بسلﻮكياتهم ﻧحﻮ التﻮاﻓق ﻓي جﻮاﻧب شخصيتهم سﻮاء المعرﻓية ،أم الﻮجداﻧية \
اﻻﻧفعالي ،أم المهارية ،أم مجتمعة )العزة.(2005،
شير البرامﺞ الﻮقائية )(Prevention Programsإلى تلك الخط ط المبرمج ة الت ي تُجن بُ الطلب ة الﻮق ﻮع ﻓ ي المش كﻼت الت ي يُتﻮق ﻊ أن
ﻓيما ت ُ ُ
تﻮاجهم ﻓي مختلف سني حياتهم؛ من خﻼل تبصيرهم بتلك المشكﻼت قبﻞ وقﻮعهم ﻓيها ،من خﻼل حزمة من التﻮجيه الجمعي ،وال ذي يتﻀ من
مجمﻮعة من اﻻستراتيجيلت والتدريبات التي يتﻀ منها البرﻧ امﺞ الﻮق ائي ،وبع ض النش رات التربﻮي ة ،واﻹذاع ة المدرس ية ،والملص قات ذات
العﻼقة ،ووسائﻞ التﻮاصﻞ اﻻجتماعي التي تستخدمها المدرسة ،والتي تهدف إلى تحصينهم من الﻮقﻮع ﻓي تلك المشكﻼت التي يتﻮقﻊ أن تكﻮن
مشكﻼت تحصيلية ،وﻧفسية – تربﻮية ،واجتماعية ،واقتصادية ،وغني عن البيان أن المرشد الخبير يتﻮقﻊ أن تنشأ بعض المشكﻼت المص احبة
لمتطلبات النمﻮ)الزبادي والخطيب.(2001 ،
بينما اتجهت الب رامﺞ العﻼجي ة ) (Treatment Programsإل ى تبن ي مب ادئ تع ديﻞ الس لﻮك ﻓ ي ح ال ﻓش ﻞ الم نهﺞ الﻮق ائي ،وع ادة يس تخدم
المرش د النفس ي أو الترب ﻮي مجمﻮع ة م ن تقني ات العم ﻞ اﻹرش ادي ،والت ي تعم ﻞ عل ى مس اعدة المسترش د \ الطال ب عل ى ال تخلص م ن تل ك
المشكﻼت التي وقﻊ ﻓيها ﻷسباب مختلفة ،أو مساعدته لﻮضﻊ حد من حدوث تلك المشكﻼت وتكرار حدوثها؛ كي ي تمكن م ن التكي ف اﻹيج ابي
ﻓ ي مختل ف المﻮاق ف الحياتي ة الت ي يعيش ها يﻮمي ا ً .وتس تند الب رامﺞ العﻼجي ة ﻓ ي اﻷس اس إل ى عملي ات التش خيص ال دقيق م ن خ ﻼل تﻮظي ف
مجمﻮعة من أدوات القياس والمتمثلة باﻻختبارات النفسية والتربﻮية ،والمقاييس المقننة ،ومما ﻻ شك ﻓي ه أن المرش د المحت رف ﻻ يكتف ي ﻓق ط
بﻮصف السﻮلك الظاهﻮ المعبر عن المشكلة ،وأﻧما يتعدى ذلك للبحث عن اﻷسباب التي أدت إلى حدوث اﻻضطراب أو المش كلة ،وﻓ ي ض ﻮء
عمليات التشخيص ،يتم اﻧتقاء منهﺞ اﻹرشاد المناسب ،ويتم أيﻀا ً تحديد طبيعة الطلبة أﻓراداً أو جماع ات لي تم ﻓ ي ض ﻮئها تحدي د ﻧ ﻮع الخدم ة
اﻹرشادية المناسبة ،ومن ثم يتم تﻮظيف مجمﻮعة من استراتيجيات تعديﻞ السلﻮك ،أم استراتيجيات تعديﻞ العمليات المعرﻓية ،أم اس تراتيجيات
تعديﻞ العمليات اﻻﻧفعالية،بناء على طبيعة المشكلة التي يﻮاجها المسترشد )ربيﻊ.(2005،
وبما أن قﻀية استثارة الداﻓعية للتعلم مسؤولية مشتركة ﻷكثر من طرف ﻓي العملية التربﻮية ،من معلمين ،ومشرﻓين تربﻮيين ،ومديري
مدارس ،وأولياء أمﻮر ،ﻓقد شكلت هذه القﻮى عﻮامﻞ مؤثرة ﻓي داﻓعية الطلبة للتعلم ،وبالتالي أصبحت عملية تحفيز الداﻓعية للتعلم مسؤولية
مشتركة بين هذه اﻷط راف مجتمعة ،وعليه ﻓقد تﻮجهت الدراسة الحالية إلى تصمم برﻧامﺞ إرشادي يُمكنُ الطلبة ﻓي مرحلة التعليم العام
تﻮظيف استراتيجات تعليمية – تعلمية تمكنهم من استثارة دواﻓعهم ﻧحﻮ التعلم.
ﻧماذج تصميم الدافعية Motivational Design Models
شكلت اﻷُطر النظرية واﻻتجاهات العلمية ) (Scientific Approachesالتي اهتمت بدراسة الداﻓعية للتعلم مرجعا ً قﻮيا ً استند إليه الباحثﻮن
ﻓي مجال ﻧظريات الداﻓعية ﻓي تطﻮير ﻧماذج تعليمية ) ،(Instructional Modelsتأخذ على عاتقها بلﻮرة تطبيقات عملية ﻓي استثارة
الداﻓعية ،ولعﻞ أهمها تلك النماذج التعليمية التي اهتمت بتحفيز داﻓعية التعلم من خﻼل التفاتها إلى المناهﺞ الدراسية ،بما يخدم المﻮاقف
التعليمية -التعلمية .وﻓي اﻵوﻧة اﻷخيرة ظهرت ﻧماذج ﻓي استثارة الداﻓعية للتعلم عملت على تبني مجمﻮعة من اﻻستراتيجيات التي تمكن
المتعلم من تطﻮير قدراته ﻓي شتى مجﻼت التعلم بعامة ،ومجال التﻮجيه واﻹرشاد التربﻮي والنفسي بخاصة ،وكان من أبرز هذه النماذج،
ﻧمﻮذج أركس ) ،(ARCS Modelحيث يعد من أقﻮى النماذج التي اﻧفردت ﻓي تعزيز الداﻓعية للتعلم ﻓي مجال اﻹرشاد التربﻮي والنفسي،
وذلك ﻷسباب عدة ،منها :استناده إلى أطر ﻧظرية وعملية متينة ،ووضﻮح مكﻮﻧاته اﻷربعة الرئيسة ،ومناسبة مكﻮﻧاته الرئيسة والفرعية مﻊ
مستﻮيات وقدرات ﻓئات الطلبة المتنﻮعة ،واﻧسجام مكﻮﻧاته الرئيسة مﻊ بعض مقاييس الداﻓعية للتعلم المتﻮاﻓرة ﻓي أبيات قياس الداﻓعية للتعلم،
إضاﻓة إلى تكيفه مﻊ مختلف بيئات التعلم بعامة ،وبخاصة البيئة السعﻮدية).(Keller, 2010
ﻣكوﻧات ﻧموذج آركس ComponentsARCS Model
تم اﻻستناد ﻓي بناء البرﻧامﺞ اﻹرشاديإلى ﻧمﻮذج ) (ARCSوالذي صممه الباحث اﻷمريكي) ،(Keller,2010والذي يعد من أﻓﻀﻞ ﻧماذج
استثارة الداﻓعية للتعلم ) ،(Learning of Motivationويتألف من مكﻮﻧات أربعة هي :المكﻮن اﻷول :إيجاد اﻻﻧتباه وأدامته
) ،(Generating and Sustaining Attentionويتﻀمن ثﻼثة مكﻮﻧات رئيسة هي :اﻻستثارة اﻹدراكية ،واﻻستثارة التساؤلية ،واستثارة
التنﻮع .والمكﻮن الثاﻧي :بناء الصلة ودعمها) ،(Establishing and Supporting Relevanceويتﻀمن من ثﻼثة مكﻮﻧات رئيسة هي:
التﻮجه ﻧحﻮ الهدف ،واﻻﻧسجام مﻊ الداﻓﻊ ،واﻷلفة.والمكﻮن الثالث :بناء الثقة ) ،(Building Confidenceويتألف من ثﻼثة مكﻮﻧات رئيسة
هي :تﻮقعات النجاح ،وﻓرص النجاح ،ومستﻮى التحدي .ﻓيما تألف المكﻮن الرابﻊ :إدارة النﻮاتﺞ لتحقيق الرضا) Managing Outcomes
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ت الدراسةُ الحالية إلى تبني
 ،(for Satisfactionمن ثﻼثة مكﻮﻧات رئيسة هي :الداﻓعية الداخلية ،ومكاﻓأة النتائﺞ ،المعاملة العادلة .وقد سع ِ
هذه اﻷبعاد بمكﻮﻧاتها الفرعية كأس تم اﻻستناد إليه ﻓي بناء البناء اﻹرشادي.
ﻣشكلة البﺤث Research Problem
يﻮاجه الطلبة بعامة وطلبة المرحلة المتﻮسطة تدﻧيا ً ملحﻮظا ً ﻓي مستﻮى الداﻓعية للتعلم)(Zvacek, 1991؛ ﻧتيجة عﻮامﻞ عدة لعﻞ أهمها قلة
كفايات المعلمينفي تصميم المﻮاد التعليمية المحفزة لداﻓعية الطلبة)(Wolcott & Burnham, 1991؛ مما يُلقي مزيدا ً من اﻷعباء على
مختلف ﻓئات الطلبة ﻓي إحداث ﻓهم عميق لما يتعلمﻮه من ُمحتﻮى المﻮاد الدراسية ﻓي الغرف الصفية يسهم ﻓي تدﻧي مستﻮى التعلم بعامة،
والتحصيﻞ بخاصة ،ويكﻮن من ﻧتيجته تحﻮيﻞ أعداد من هذه الفئات من الطلبة إلى المرشد الطﻼبي للعمﻞ على تﻮجيههم وإرشادهم ﻓي كيفية
استثارة دواﻓعهم للتعلم من خﻼل تصميم برامﺞ إرشادية تُحفز داﻓعيتهم للتعلم .وﻓي الﻮقت الذي ﻧشهد ﻓيه تطﻮرا ً محﻮظا ً ﻓي البرامﺞ اﻹرشادية
التي تصدت لمثﻞ هذه الحاﻻت ﻓي العالم الغربي قابله ضعف ،بﻞ ﻓي بعض اﻷحيان غياب لمثﻞ هذه البرامﺞ التي تعهدت بتحفيز الداﻓعية
للتعلم؛ تُسرها المراجﻊ المتخصصة ،ﻓقد تﻮجهت الدراسة الحالية لتصميم برﻧامﺞ إرشادي يتعهد ﻓئات الطلبة الذين يﻮاجهﻮن تدﻧيا ً محلﻮظا ً ﻓي
الداﻓعية للتعلم من خﻼﻹكسابهم مجمﻮعة من استراتيجيات تعزيز الداﻓعية للتعلم ،لعلهم يتمكنﻮن من ﻧقﻞ أثرها إلى مختلف المﻮاد الدراسية ﻓي
حجرة الصف ،كي يتفاعلﻮا مﻊ محتﻮى المﻮاد الدراسية التي يتعلمﻮﻧها ﻓي مدراسهم.وتأكيداً على ما سبق ﻓقد تﻮجهت الدراسة الحالية إلى
استقصاء ﻓعالية برﻧامﺞ إرشادي مستند إلى ﻧمﻮذج آركس ﻓي تنمية الداﻓعية للتعلم لدى طلبة الصف الثالث المتﻮسط.
فﺮضية الدراسةHypothesis of the Study
تﻀمنت الدراسة الفرضية الصفرية التالية:
ﻻ تﻮجد ﻓروق ذات دﻻلة إحصائية ) (0.05 ≥αبين متﻮسطات درجات المجمﻮعتين التجريبية والﻀابطة على مقياس الداﻓعية للتعلم تُعزى
إلى البرﻧامﺞ اﻹرشادي المستند إلى ﻧمﻮذج أركس وجنس الطالب والتفاعﻞ بينهما".
أهمية الدراسةSignificance of the Study
تتمثﻞ أهمية الدراسة الحالية بما يلي:
 من المتﻮقﻊ أن يساعد البرﻧامﺞ اﻹرشادي ﻓي تمكين طلبة الصف الثالث المتﻮسط من تطﻮير أربﻊ مهارات أساسية تعمﻞ على تحفيزالداﻓعية للتعلم والمتمثلة بمهارات بتﻮليد اﻻﻧتباهالصفي وإدامته التي تعزيز الداﻓعية للتعلم بطريقة ذاتية ،ومهارة إيجاد الصلة بين ما
يتعلمه الطلبة من محتﻮى ﻓي المﻮاد الدراسية ﻓي مرحلة التعليم العام وبين واقﻊ الحياة التي يحيﻮﻧها ،ومهارة بناء الثقة بالنفس من
خﻼل تنمية ثقق الطلبة بقدراتهم عبر تحفيزهم على أداء المهمات التعلمية التي تتسق وقدراتهم واستعداداتهم ،وتتمثﻞ المهارة
الرابعة ﻓي إدارة النﻮاتﺞ لتحقيق الرضا ،والتي تشير إلى إتاحة الفرصة للمتعلم الشعﻮر بالفخر بإﻧجازاته ،عبر تعزيز منجزاته
للمهمات الصعبة بمكاﻓآت متﻮقعة وغير متﻮقعة من قبله ،عبر جدولة المعززات المتنﻮعة زمنياً ،من خﻼل تزويده بتغذية راجعة
مناسبة لمستﻮى المهمات التي أﻧجزها ،بعيداً عن تﻮظيف عﻮامﻞ التهديد.
 تقﻊ هذه الدراسة ضمن الدراسات ﻓي مستﻮى التعليم العام التي اهتمت بتعزيز الداﻓعية للتعلممن خﻼل برﻧامﺞ إرشادي ،وبما أنالمؤسسات التربﻮية هي المعنية بإعداد الطلبة لﻼﻧخراط ﻓي المجتمعات التي تحيا بها؛ كان لزاما ً على تلك ال ُمؤسسات أن تأخذ على
عاتقها تنمية الداﻓعية للتعلم بطريقة ﻧظامية ووﻓق أسس منهجية ،حيث تعمﻞ على تدريب الطلبة على عمليات تﻮظيف مجمﻮعة من
استراتيجيات تعزيز الداﻓعية للتعلم لمﻮاجهة التحديات التي تفرضها طبيعة هذه المتغيرات؛ إذ إن تقدم المجتمعات مرهﻮن بنﻮعية
ومستﻮى مثابرتها ﻓي تحقيق الرﻓاهية لشعﻮبها .ولما كان الطلبة ﻓي مرحلة التعليم العام هم رأس المال الحقيقي لمجتمعاتهم ،ﻓمن
الطبيعي أن يكﻮن هؤﻻء الطلبة رأس المال الحقيقي الذي تتﻮجه إليه خطط التنمية للعمﻞ على استثماره.
 تعمﻞ هذه الدراسة على إعداد الطالب ﻓي مرحلة التعليم العام لمﻮاجهة تحديات العصر ،من خﻼل إكسابه استراتيجيات تعززالداﻓعية للتعلم ،والمتمثلة :مهارة تﻮليد اﻻﻧتباه وإدامته ،ومهارة بناء الصلة ودعمها ،ومهارة الثقة بالنفس ،ومهارة التحكم ﻓي النتائﺞ
لتحقيق الرضا ،هي مهارات جديدة غير مألﻮﻓة ﻓي الدراسات العربية التي تناولت تصميم برامﺞ إرشادية ﻓي تنمية الداﻓعية للتعلم.
 تﻮﻓر هذه الدراسة برﻧامجا ً إرشاديا ً مستندا ً إلى ﻧمﻮذج آركس ) (ARCSوالذي طﻮره الباحث )(Keller, 2010؛ وهﻮ ﻧمﻮذجحديث مبني على ﻧظريات علمية ﻓي ﻧظريات الداﻓعية مﻮثقة بدراسات وأبحاث علمية أصيلة ،وبذلك تقدم هذه الدراسة سبقا ً ﻓي
اﻻستفادة من هذا النمﻮذج من خﻼل بناء برﻧامﺞ إرشادي مﻮجه لطلبة الصف الثالث المتﻮسطفي العالم العربي يمكن البناء عليه
مستقبﻼً وتطﻮيره ،أو القياس عليه لبناء برامﺞ إرشادية أخرى لفئات عمرية متنﻮعة.
 تتبنى هذه الدراسة إعداد برﻧامﺞ إرشادي لتعزيز الداﻓعية للتعلم ،والتي تُعد شرطا َ ضروريا ً لحدوث التعلم لدى طلبة مرحلة التعليمالعام بعامة وطلبة الصف الثالث المتﻮسط بخاصة؛ لجعﻞ هؤﻻء الطلبة أكثر إصرارا ً وتصميما ً على تحقيق أهداﻓهم المتمثلة ﻓي
التحصيﻞ المرتفﻊ ،والتكيف مﻊ الحياة ،أخذا ً بمقﻮلة أن ﻻ سلﻮك دون داﻓﻊ ،وأن ﻻ تعلم دون داﻓﻊ؛ إذ إن تدريب الطلبة على إحداث
حالة ) (Stateمن الداﻓعية للتعلم لديهم؛ والدﻓﻊ من مستﻮاها بزيادة قﻮتها ،من خﻼل اكتسابهم اﻻستراتيجيات التعليمية -التعليمة
المؤدية إل ى ذلك؛ عبر محتﻮيات البرﻧامﺞ اﻹرشادي بما يحقق تﻮجه الطلبة إلى تحفيز قدراتهم إلى أقصى أداء ممكن ،وهذا ما
يحاول البرﻧامﺞ اﻹرشادي تحقيقه.
أهداف الدارسة
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هدﻓت الدراسة الحالية إلى تحقيق مجمﻮعة من اﻷهداف يمكن إجمالها على النحﻮ التالي:
 .1تطﻮير برﻧامﺞ إرشادي ﻓي الداﻓعية للتعلم وﻓق اﻷُطر النظرية الحديثة يناسب طلبة مرحلة التعليم العام بعامة وطلبة الصف الثالث
المتﻮسط بخاصة.
 .2تمكين المرشد الطﻼبي من تدريب الطلبة الذي يُظهرون تدﻧيا ً ملحﻮظا ً ﻓي الداﻓعية من تطﻮير داﻓعية التعلم لديهم عبر تمكينهم من
استراتيجيات تعليمية -تعلمية تنسجم مﻊ أساليب تعلمهم وﻓق ﻧمﻮذج آركس لتعزيز الداﻓعية للتعلم.
 .3تطﻮير مقياس لقياس الداﻓعية للتعلم ،والعمﻞ على مﻮاءمته وتقنينه لبيئة طلبة مرحلة التعليم العام بعامة ،وطلبة الصف الثالث
المتﻮسط بخاصة،وبما أن الدراسة الحالية تهدف بالدرجة اﻷولى ﻹعداد برﻧامﺞ إرشادي لدعم استراتيجيات تعزيز الداﻓعية للتعلم
لدى طلبة الصف الثالث المتﻮسط ،ﻓيتﻮقﻊ أن يحقق البرﻧامﺞ اﻹرشادي هدﻓه الرئيس المتمثﻞ ﻓي :إكسابهم مجمﻮعة من
اﻻستراتيجيات التعليمية -التعلمية التي تعزز داﻓعيتهم للتعلم بطريقة ذاتية.
وينبثق من هذا الهدف الرئيس أه داف ﻓرعية مرتبطة بكﻞ مكﻮن من مكﻮﻧات البرﻧامﺞ اﻹرشادي ،ويمكن إجمالها على النحﻮ التالي:
 إكساب الطلبة اﻻستراتيجيات التي تعمﻞ على تﻮليد اﻧتباههم وإدامته كمتطلب سابق للتعلم. تمكين الطلبة من إيجاد روابط مفيدة بين ما يتعلمﻮه ﻓي المﻮاد الدراسية المتنﻮعة وبين واقﻊ الحياة الذي يحيﻮﻧه. إكساب الطلبة اﻻستراتيجيات التي تعزز ثقتهم بأﻧفسهم ﻓيما ينفذوﻧه من مهمات تعلمية بناء على أساليب تعلمهم وقدراتهم. تمكين الطلبة من إدارة ﻧﻮاتﺞ أعمالهم لتحقيق مستﻮى من الرضاالذاتي لما يقﻮمﻮن به من مهمات تعلمية متنﻮعة ﻓي مختلف أﻧشطتهماليﻮمية.
التعﺮيفات اﻻصطﻼحية واﻹجﺮائية Research Definitions
لغايات هذه الدراسة تم تحديد التعريفات اﻹجرائية التالية:
ً
البﺮﻧاﻣﺞ اﻹرشادي:مجمﻮعة من اللقاءات التعليمية – التعلمية المخططة والمنظمة والمبرمجة زمنيا ،والمتﻀمن سلسلة من اﻻستراتيجيات
التعليمية – التعلمية التي تهدف إلى تعزيز الداﻓعية للتعلم المستندة إلى ﻧمﻮذج آركس )(ARCSلدى طلبةالصف الثالث المتﻮسط.
ﻧموذج آركس :مجمﻮعة من المكﻮﻧات الرئيسة التي تعزز الداﻓعية للتعلم ،وتتألف من مكﻮﻧات أربعة ،هي:المكﻮن اﻷول :إيجاد اﻻﻧتباه
وأدامته ،والمكﻮن الثاﻧي:إيجاد الصلة ودعمها ،والمكﻮن الثالث :بناء الثقة ،والمكﻮن الرابﻊ :إدارة النﻮاتﺞ لتحقيق الرضا ،ويتألف كﻞ مكﻮن
من ثﻼثة مكﻮﻧات ﻓرعية.
الدافعية للتعلم ) :(Learning Motivationحالة داخلية أو خارجية تدﻓﻊ الفرد لبذل جهده من خﻼل إصراره وتصميمه لتحقيق مهام
تحقق له قيمة أو منفعة ،وتتكﻮن وﻓق هذه الدراسة من ستة أبعاد ،تتﻮزع على بعدين رئيسين ،هما :الداﻓعية الخارجية (Extrinsic
) ،Motivationوالداﻓعية الداخلية )،(Intrinsic Motivationاستناداًإلىدراسةكﻞ من ).(Lepper, Corpus, Iyengar, 2005
أوﻻً :الدافعية الداخلية )،(Intrinsic Motivationوتشير إلى الجهﻮد واﻷﻧشطة التي يقﻮم بها المتعلمﻮن ﻧتيجة
المكاﻓأةالمرتبطةبإتمامنشاطماأواﻻﻧخراطفيه،والتيتنبعمنالنشاطذاته،وتتمثﻼلمكاﻓأةالداخليةعادةﻓيالشعﻮربالسعادةأوالراحة،ويكﻮﻧالمتعلمﻮﻧمدﻓﻮعي
ﻧداخلياًعندمايمارسﻮﻧﻀبطاًذاتياًعلىتعلمهم،وينخرطﻮﻧفيمهماتتعلميةمتﻮسطةالصعﻮبة،ولديهمحباستطﻼعتجاهالمهمةالتعلمية.
ويُعبﺮعنهاإجﺮائيا ً :بالدرجةالكليةالتيالتييحصلعليهاالطالبعلىمقياسالداﻓعيةالداخليةوالتيتتﻀمن ثﻼثة أبعاد ،هي:
ّ
البعد اﻷول :التحدي ) :(Challengeويشير إلى ميﻞ المتعلم إلى اﻹقبال على أداء المهمات التعلمية الصعبة واﻻستمرار ﻓي
إﻧجازها؛ﻧتيجةاستمتاعهبها.ويعبرعنهإجرائيا :بالعﻼمةالتييحصلعليهاالطالبعلىهذاالبعد والذي يتكﻮﻧمن ) (6ﻓقرات.
ويشيرإلى
):(Curiosity
الفﻀﻮل
الثاﻧي:
البعد
تﻮجهالمتعلمإلىحالةمناﻻستثارةاﻻستقصائية؛ﻧتيجةرغبةلتعلمكلجديدضمناهتماماته.ويعبرعنهإجرائيا:
بالعﻼمةالتييحصلعليهاالطالبعلىهذاالبعدوالذييتكﻮﻧمن ) (6ﻓقرات.
البعد الثالث:اﻹتقان المستقﻞ ) :(Independent Masteryيشيرإلىاعتمادالمتعلمعلىقدراتهالذاتيةﻓيإﻧجازالمهماتالتعلّميةبدرجةعاليةمنالدقة.
ويعبرعنهإجرائيا :بالعﻼمةالتييحصلعليهاالطالبعلىهذاالبعدوالذييتكﻮﻧمن ) (5ﻓقرات.
ثاﻧيا :الدافعية الخارجية ) :(Extrinsic Motivationوتشير إلى الجهﻮد واﻷﻧشطةالتييقﻮمبهاالمتعلم ﻧتيجة
للمكاﻓآتالخارجية،ويكﻮﻧمدﻓﻮعاًخارجيا ًعندمايربطبينأﻓعالهﻮممارساتهﻮتلقيه مكاﻓأة خارجية ،والتيقدتكﻮن ﻧقﻮداً ،أو مديحا ً من اﻷقران،
أوالمعلمين ،أو الﻮالدين ،أو الدرجات التي يمنحها المعلمﻮن.
ويُعبﺮعنهاإجﺮائيا ً :بالعﻼمةالكليةالتييحصلعليهاالطالبعلىمقياسالداﻓعيةالخارجية،والتيتتﻀمن ثﻼثة أبعاد ،هي:
البعد اﻷول :العمﻞ السهﻞ) :(Easy Workيشيرإلىميﻼلمتعلمإلىاﻹقبالعلىالمهماتالتعلّميةالتييتطلبإﻧجازهامجهﻮداًبسطيا ً.ويعبرعنهإجرائيا:
بالعﻼمةالتييحصلعليهاالطالبعلىهذاالبعدوالذييتكﻮﻧمن ) (6ﻓقرات.
البعد الثاﻧي:إرضاء المعلم ) :(Pleased Teacherيشير إلى تﻮجه المتعلم إلى القيام بإﻧجاز المهمات التعلمية إرضاء
للمعلم.ويعبرعنهإجرائيا :بالعﻼمةالتييحصلعليهاالطالبعلىهذاالبعدوالذييتكﻮﻧمن ) (4ﻓقرات.
البعد الثالث :اﻻعتماد على المعلم ) :(Dependence on Teacherوتشير إلى تﻮجه المتعلم إلى اﻻعتماد ﻓي أداء مهماته التع ّلمية على
المعلم.ويعبرعنهإجرائيا :بالعﻼمةالتييحصلعليهاالطالبعلىهذاالبعدوالذييتكﻮﻧمن ) (6ﻓقرات.
طلبة الصف الثالث المتوسط :هم الطلبة الذين تتراوح أعمارهم العمرية بين ) (15-14سنة ويجلسﻮن على مقاعد الدراسة.
ﻣﺤددات الدراسةThe Limitations of the Study
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تتحدد ﻧتائﺞ هذه الدراسة بالمحددات التالية:
 -1البرﻧامﺞ اﻹرشادي المعد لغايات هذه الدراسة.
 -2أداة الدراسة المستخدمة وخصائصها السيكﻮمترية من صدق وثبات ،لقياس الداﻓعية للتعلم.

الدراسات الساﺑقةRelated Literature Review
تم استقصاء مجمﻮعة من الدراسات البحثية حصرا ً التي اهتمت بنمﻮذج آركس) (ARCSلتعزيز الداﻓعية للتعلم ،وبعض المتغيرات ذات
العﻼقة بالدراسة الحالية ،ﻓيما يلي عرضا ً لها:
هدﻓت دراسة )(Hu, 2008التي هدﻓت إلى استقصاء قابلية استخدام تصميم الداﻓعية للتعلم استنادا ً إلى ﻧمﻮذج آركس على داﻓعية المتعلمين،
حيث تم تطﻮير برﻧامﺞ إرشادي يُدرب على السﻼمة الذاتية )(Self Safety Trainingمن خﻼل دورة إرشادية عبر اﻹﻧترﻧت ،تألفت عينة
الدراسة من) (72طالباً ،منهم ) (24طالبا ً و) (48طالباً ،أظهرت ﻧنائﺞ الدراسة تفﻮق اﻹﻧاث على الذكﻮر ﻓي الداﻓعية للتعلم وﻓق مقياس
الداﻓعية للتعلم على جميﻊ أبعاده ،اﻻﻧتباه ،وبناء الصلة ودعمها ،وتعزيز الثقة ،والتحكم ﻓي النتائﺞ لتحقيق الرضا ،كما وجدت عﻼقة ارتباطية
إيجابية بين سهﻮلة اﻻستخدام ) (Usabilityوالمقاييس الفرعية لنمﻮذج آركس ،وهي تﻮليد اﻻﻧتباه وإدامته ،وبناء الصلة ودعمها ،وإدارة
النﻮاتﺞ لتحقيق الرض .
ومن الدراسات التي اهتمت بتقييم الخصائص التحفيزية لمساق إرشادي على شبكة اﻹﻧترﻧت ﻓي الرياضيات المالية باستخدام ﻧمﻮذج آركس
ﻓي تحفيز الداﻓيعة ) ،(Keller’s ARCS Model of Motivationللباحثيْن)(Choustoulakis & Nikoloudakis, 2011حيث تألفت
عينة الدراسة من ) (84طالبا ً تم تعيينهم بالطريقة العشﻮائية من معهد مهني ) (Vocational Trainingخاص ﻓي أثينا )،(Athens
وباستخدام المنهﺞ شبه التجريبي ) ،(A quasi-Experimental Research Designذي تصميم المجمﻮعة الﻮاحدة ذات القياس القبلي
والبعدي ،تمجمﻊ بياﻧات الدراسة باستخدام خﻼل مقياس مسﺢ داﻓعية المﻮاد التعليمية) Instructional Material Motivation Survey
 ((IMMS) instrumentالمستخدم ﻓي ﻧمﻮذج آركس كقياس قبلي تم ﻓي بداية الفصﻞ الدراسي ،وقياس وبعدي ﻓي ﻧهاية الفصﻞ الدراسي،
أظ هرت ﻧتائﺞ الدراسة تطﻮرا ً ﻓي مستﻮى الداﻓعية للتعلم من خﻼل عدة قياسات قام بها الباحثان على مدار ﻓصﻞ دراسي كامﻞ باستخدام
اﻹحصائي ).(Wilcoxon Signed-Ranks Test statistics
وﻓي سياق متصﻞ أجرت الباحثة ) (Allison,2012دراسة بعنﻮان أثر ﻧظام اﻷداء الصفي المستند إلى تحصيﻞ طلبة الصف الثامن وداﻓعيتهم
للتعلم ﻓي مادة الرياضيات ،استندت هذه الدراسة إلى التصميم شبهالتجريبي -تصميم المجمﻮعة الﻀابطة غير المتكاﻓئة؛ حيث قارﻧت
إﻧجازات الطلبة ﻓي مادة الرياضبات لعينة تألفت) (92طالبا ً من الصف الثامن الذين تلقﻮا تعليما ً مستنداً لنظام اﻷداء الصفي مستخدما ً تعليم
اﻷقران ) (Peer Instructionمﻊ عينة تألفت) (76طالبا ً آخرا ً من الصف الثامن أيﻀا ً تلقﻮا تعليما ً مستندا ً لنظام اﻷداء الصفي ولكن دون
تعليم اﻷقران .تم تحليﻞ النتائﺞ البعدية لﻼختبارات باستخدام تحليﻞ التباين المشترك ) ،(ANCOVAوقد استخدمت ﻧتائﺞ امتحان أيﻮا
) (Iowa Test of Basic Skills Scores Were Used as ACovariateللمهارات اﻷساسية كمتغير مستقﻞ .وظف تصميم إحصائي
للمجمﻮعة الﻀابطة ) (Control Group Designلفحص داﻓعية الطلبةللمجمﻮعة ﻧفسها وتحت الظروﻓنفسها ،وتم تحليﻞ داﻓعية الطلبة من
خﻼل مقياس مسﺢ داﻓعية المﻮاد التعليمية )(IMMSالمستخدم ﻓي ﻧمﻮذج آركس ) ،(ARCSوباستخدام تحليﻞ التباين المتعدد المتغيرات
) ،(MANOVAاختبار ) (T-Testلفحص الفرضيات اﻹحصائية المستقلة ،أظهرت النتائﺞ أن طلبة الصف الثامن الذين تلقﻮا تعليما ً
للرياضيات مستنداً لنظام اﻷداء الصفي ،ومستخدما ً تعليم اﻷقراﻧحققﻮا درجات أعلى لﻺﻧجاز بشكﻞ ملحﻮظ ،وكاﻧت درجات داﻓعية الطلبة
أعلى عندما ُحللت جميﻊ مكﻮﻧات مقياس مسﺢ داﻓعية المﻮاد التعليمية) (IMMSمعاً ،أما عند تحليﻞ هذه المكﻮﻧات بشكﻞ منفصﻞ ﻓإن اثنين من
اﻷربﻊ مقاييس الفرعية كاﻧت أعلى لصالﺢ لمجمﻮعة التجريبية)المعالجة(.
كما هدﻓت دراسة ) (Alhassan,2014إلى استقصاء أثر التعلم القائم على المشاريﻊ وﻧمﻮذج آركس) (ARCSلتحفز الداﻓعية للتعلم ﻓي
اكتساب المهارات الﻀرورية للتعامﻞ مﻊ قﻮاعد البياﻧات اﻹلكتروﻧية ﻓي المرحلة الثاﻧﻮية .تم اختيار التصميم شبه التجريبي )Quasi-
 ،(Experimentalحيث تألفت عينة الدراسة من ) (65طالبا ً ﻓي المرحلة الثاﻧﻮية ﻓي مجمﻊ اﻷمير سلطان ﻓي السعﻮدية ،تم تقسيمهم إلى
ت المجمﻮعة التجريبية وﻓق منهجية التعلم القائم
مجمﻮعتين مثلت إحداهما المجمﻮعة التجريبية ،واﻷخرى مثلت المجمﻮعة الﻀابطة ،تعلم ِ
على المشاريﻊ ،وﻧمﻮذج آركس ) (ARCSالتحفيزي ،ﻓيما تعلمت المجمﻮعة الﻀابطة وﻓق الطريقة التقليدية ،أظهرت ﻧتائﺞ الدراسة على
اﻻختبار المفاهمي لﻮحدة قﻮاعد البياﻧات ،ومقياس الداﻓعية للتعلم تفﻮق أﻓراد المجمﻮعة التجريبية على أﻓراد المجمﻮعة الﻀابطة.
وهدﻓت دراسة ) (Wah,2015إلى تعرف أثر التعليم باستخدام ﻧمﻮذج آركس ﻓي مادة التحﻮيﻼت الهندسية المركبة) Combined
 (Geometry Transformationعلى داﻓعية وتحصيﻞ طلبة المرحلة الثاﻧﻮية .حيث تم اﻻستناد إلى اﻻستراتيجيات التعليمية – التعلمية
المتﻀمنة ﻓي مكﻮﻧات ﻧمﻮذج آركس)(ARCSبفئاته اﻷربعة ،وهي :تﻮليد اﻻﻧتباه وإدامته ،وبناء الصلة ودعمها ،والثقة بالنفس ،وإدارة
النﻮاتﺞ لتحقيق الرضا .حيث تألفت عينة الدراسة من ) (24طالبا ً تم اختيارهم بالطريقة القصدية ممن تدﻧى مستﻮى داﻓعيتهم ﻓي تعلم
الرياضيات ،حيث استخدمت الدراسة مقياس مسﺢ اﻻهتمام بالمادة الدراسية ) (Course Interest Surveyوالذي يُستخدم ضمن ﻧمﻮذج
آركس) ،(ARCSإضاﻓة إلى اختبار اختبار تحصيلي ﻓي مادة التحﻮيﻼت الهندسية المركبة كقياس قبلي وبعدي ،أظهرت ﻧتائﺞ اختبار
) (Wilcoxon testأثرا ً ذا دﻻلة إحصائية ﻓي مستﻮى اﻻهتمام بالمادة الدراسة واﻻختبار التحصيلي ﻓي مادة التحﻮيﻼت الهندسية المركبة.
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وﻓي مجال اﻻستعاﻧة باﻹﻧسان اﻵلي ﻓي مجال التدريب ،أجرى كﻞ من )(Hong et al., 2016دراسة هدﻓت إلىتصميم المﻮاد التعلمية
بمساعدة اﻹﻧسان اﻵلي لتحسين اﻷداء التعلمي ،والداﻓعية لتعلم اللغة اﻹﻧجليزية كلغة ثاﻧية ،تألفت عينة الدراسة من طلبة الصف الخامس
اﻻبتدائي ﻓي إحداى مدارس تايﻮن ) ،(Taiwanحيث تم تقسيمهم إلى مجمﻮعتين ،إذ تعلمت المجمﻮعة التجريبية التي بلغ عدد أﻓرادها )(25
طالبا ً من خﻼل تطﻮير المﻮاد التعلمية ﻓي مادة اللغة اﻹﻧجليزية ،وعرضها من خﻼل اﻹﻧسان اﻵلي ،ﻓيما تعلمت المجمﻮعة الﻀابطة بالطريقة
التقليدية التي بلغ عدد أﻓرادرها ) (27طالباً ،أظرت ﻧتائﺞ القياس البعدي تفﻮق أﻓراد المجمﻮعة التجريبية ﻓي مهارات اﻻستماع والقراءة،
والكتابة ،والتحدث ،ومستﻮى الداﻓعية للتعلم من خﻼل مقياس مسﺢ داﻓعية المﻮاد التعليمية ) Instructional Materials Motivation
 (Surveyوالذي يختصر عادة ) (IMMSوالذي يستخدم ﻓي ﻧمﻮذج آركس ) ،(ARCSوالذي يتﻀمن أربعة مقاييس ﻓرعية ،هي :مقياس
تﻮليد اﻻﻧتباه وإدامته ،وبناء الصلة ودعمها ،والثقة بالنفس ،وإدارة النﻮاتﺞ لتحقيق الرضا ،كما أظهرت ﻧتائﺞ الدراسة أيﻀا ً من خﻼل آراء
المعلمين أن تطﻮير المﻮاد التعليمية بمساعدة الرجﻞ اﻵلي ) (RobotAssisted Language Learningكان ﻓرصة عظيمة لتعليم طلبة
الصف الخامس اللغة اﻹﻧجليزية.
وأجرى كﻞ من ) (Aşıksoy & Özdamlı,2016دراسة هدﻓت إلى تحديد ﻓعالية تكييف استراتيجية الصف المقلﻮب) Flipped
 (Classroomلنمﻮذج آركس ﻓي التحصيﻞ الدراسي ،والداﻓعية ،والكفاءة الذاتية من خﻼل مساق الفيزياء ،تألفت عينة الدراسة من )(66
طالباً ،تم تقسيمهم إلى مجمﻮعتين تجريبية تكﻮﻧت من ) (36مشاركاً ،منهم ) (14طالبا ،و) (22طالبة تعلمت وﻓق استراتيجية الصف
المقلﻮب ،ﻓيما تعلمت المجمﻮعة الﻀابطة والتي تكﻮﻧت من ) (30مشاركاً ،منهم ) (19طالبا ،و) (11طالبة وﻓق الطريقة التقليدية ،تم جمﻊ
البياﻧات من خﻼل اختبار مفاهيمي ﻓي مادة الفيزياء) ،(Physics Concept Testواستبيان الداﻓعية )،(Motivation Questionnaire
ومقياس الكفاءة الذاتية ﻓي مادة الفيزياء ) ،(Physics Self-sufficiency Scaleباﻹضاﻓة إلى المقابﻼت شبه المنتظمة )Semi-
 (Structured Interviewsكقياس قبلي وبعدي .أظهرت ﻧتائﺞ الدراسة تفﻮق أﻓراد المجمﻮعة التجريبية ﻓي التحصيﻞ الدراسي ،وزيادة كﻞ
من الداﻓعية للتعلم ،والكفاءة الذاتية ﻓي مادة الفيزياء ،كما أظهرت ﻧتائﺞ المقابﻼت شبه المنتظمة مﻊ أﻓراد المجمﻮعة التجريبية أن لديهم آرا ًء
إيجابية ﻧحﻮ تﻮظيف استراتيجية الصف المقلﻮب المكيفة مﻊ ﻧمﻮذج آركس) (ARCSلتحفيز التعلم.
وﻓي مجال التحصيﻞ الدراسي أجرى )(Ghbari,2016دراسة هدﻓت إلى استقصاء ﻓعالية ﻧمﻮذج آركس) (ARCSﻓي التحصيﻞ اﻷكاديمي
وداﻓعية اﻹﻧجاز لطلبة الصف العاشر ﻓي إحدى مدارس اﻷردن .تألفت عينة الدراسة من ) ،(113منهم ) (28طالبا ،و) (85طالبة ،تم تعينهم
باستخدام العينية الطبقية العشﻮائية ) (Random Stratified Sampleعلى مجمﻮعتي الدراسة :المجمﻮعة التجريبية بلغ عدد أﻓرادها )(50
طالبا ً وطالبة ،ﻓيما بلغ أﻓراد المجمﻮعة الﻀابطة) (63طالبا ً وطالبة .ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخادم أداتين هما :اختبار داﻓعية اﻹﻧجاز
) ،(Achievement Motivation Testواﻷداة الثاﻧية اختبار التحصيلي ) (Achievement Testﻓي مادة العلﻮم ،إضاﻓة إلى خطط
الدروس المصممة وﻓق ﻧمﻮذج آركس ) (ARCS Lesson Planﻓي مادة العلﻮم العلﻮم التي استندت إلى اﻻستراتيجيات التعليمية – التعلمية
ﻓي ﻧمﻮذج آركس بفئاته اﻷربعة ،وهي :تﻮليد اﻻﻧتباه وإدامته ،وبناء الصلة ودعمها ،والثقة بالنفس ،وإدارة النﻮاتﺞ لتحقيق الرضا .أظهرت
ﻧتائﺞ الدراسة تفﻮق أﻓراد المجمﻮعة التجريبية ﻓي اختبار داﻓعية اﻹﻧجاز ،واﻻختبار التحصيلي ﻓي مادة العلﻮم.
وأجرى كﻞ من ) (Kurt and Keçik,2017دراسة هدﻓت إلى استقصاء أثر ﻧمﻮذج آركس) (ARCSﻓي تحفيز الداﻓعية لتعلم اللغة
اﻹﻧجليزية ،حيث تم تﻮظيف مجمﻮعة من اﻻستراتيجيات التعليمية – التعلمية المستندة إلى ﻧمﻮذج آركس ﻓي الخطط الدرسية التي استمر
تطبيقها لمدة عشرة أسابيﻊ ،تألفت عينة الدراسة من ) (30طالبا ً تم تقسيمهم إلى مجمﻮعتين إحداهما تجريبية والمجمﻮعة ضابطة كاﻧت
أعمارهم تتراوح بين ) (19-17سنة ﻓي جامعة ) (University in X University, Turkeyوتم جمﻊ البياﻧات باستخدام أداتين كقياس
قبلي وبعدي ،هما :مقياس مسﺢ اﻻهتمام بالمادة الدراسية ) ،(Course Interest Surveyوالذي يختصر عادة ) ،(CISمقياس ومسﺢ داﻓعية
المﻮاد التعليمية ) (Instructional Materials Motivation Surveyوالذي يختصر عادة )(IMMSواللذ ْين يستخدمان عادة ضمن
ﻧمﻮذجآركس) .(ARCSحيث أظهرتالنتائجأﻧنمﻮذجأركسالمدرجفيتعليماللغةكاﻧلهتأثيرإيجابيعلىتحفيز تعلم اللغة اﻹﻧجليزية من خﻼل مكﻮﻧاته
اﻷربعة ،وهي :تﻮليد اﻻﻧتباه وإدامته ،وبناء الصلة ودعمها ،والثقة بالنفس ،وإدارة النﻮاتﺞ لتحقيق الرضا.
تعقيب على الدراسات الساﺑقة
من خﻼل استعراض الدراسات السابقة التي استقصت تطبيقات ﻧمﻮذج آركس ﻓي تنمية الداﻓعية للتعلم تبين أن بعﻀها اهتم ببناء مساقات
إرشادية من خﻼل الشبكة العنكبﻮتية ،واستخدام مقياس مسﺢ الداﻓعية للمادة المعطاة والذي يُختصر ) (IMMSمثﻞ دراسة كﻞ من
) ،(Hu,2008;Choustoulakis & Nikoloudakis, 2011ودراسة) (Allison,2012التي اهتمتا بتﻮظيف المقياس ﻧفسه ﻓي استقصاء
أثر النظام الصفي ﻓي التحصيﻞ ﻓي الرياضيات والداﻓعية للتعلم .بينما استقصت دراسة )(Alhassan,2014أثر ﻧمﻮذج آركس ﻓي تعليم
الطلبة قﻮاعد البياﻧات اﻹلكتروﻧية ،واﻧفردتْ دراسةُ) (Wah,2015بتﻮظيف ﻧمﻮذج آركس ﻓي التحصيﻞ ﻓي الرياضيات وقياس الداﻓعية للتعلم
من خﻼل مقياس مقياس مسﺢ اﻻهتمام بالمادة الدراسية ) (Course Interest Surveyوالذي يُستخدم ضمن ﻧمﻮذج آركس) ،(ARCSبينما
ركزت دراسة كﻞ من) (Hong et al., 2016على تصميم المﻮاد التعليمية من خﻼل الرجﻞ اﻵلي ،وتم قياس الداﻓعية للتعلم من خﻼلمقياس
مسﺢ داﻓعية المﻮاد التعليمية) (Instructional Materials Motivation Surveyوالذي يختصر عادة )(IMMSوالذي يستخدم ﻓي
ﻧمﻮذج آركس) ،(ARCSﻓيما عالجت دراسة كﻞ من ) (Aşıksoy & Özdamlı,2016استراتيجية الصف المقلﻮب وﻧمﻮذج آركس ﻓي
التحصيﻞ ﻓي الفيزياء والداﻓعية والكفاءة الذاتية ،ﻓيما وﻓرت دراسة ) (Ghbari,2016تطبيقات عملية لتﻮظيف ﻧمﻮذج آركس ﻓي تعزيز
التحصيﻞ الدراسي وداﻓعية اﻹﻧجازمن خﻼل تقديم خطط درسية مستندة إلى ﻧمﻮذج آركس ،وعالجت دراسة )(Kurt and Keçik,2017
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تعليم اللغة اﻹﻧجليزية من خﻼل تﻮظيف استراتيجيات تعليمية – تعلمية مستندة إلى ﻧمﻮذج آركس إضاﻓة إلى استخدام مقياس مسﺢ اﻻهتمام
بالمادة الدراسية ) ،(Course Interest Surveyوالذي يختصر عادة ) ،(CISومقياس مسﺢ داﻓعية المﻮاد التعليمية) Instructional
 (Materials Motivation Surveyوالذي يختصر عادة )(IMMSواللذين يستخدمان ضمن ﻧمﻮذجآركس) .(ARCSوتتﻮجه الدراسة
الحالية لﻼستفادة من الدراسات السابقة من خﻼل دعم الدراسة الحالية باستراتيجيات تعليمية – تعلمية مشتقة من الدراسات السابقة ،إضاﻓة إى
اﻻستفادة من المنهجية العلمية التي اتُبعت ﻓي إعداد البرﻧامﺞ اﻹرشادي ،إضاﻓة إلى اﻻستفادة ﻓي تصميم الدراسة الحالية ،واﻧتقاء أدوات
القياس المناسبة لطبيعة الدراسة الحالية.
ﻣنهجية الدراسة
استخدمت الدراسة المنهﺞ شبه التجريبي؛ ﻻستقصاء ﻓاعلية برﻧامﺞ إرشادي مستند إلى ﻧمﻮذج آركس ﻓي تنمية الداﻓعية للتعلم لدى طلبة
الصف الثالث المتﻮسط ﻓي المملكة العربية السعﻮدية.
أفﺮاد الدراسة
قام الباحث باختيار مدرستين من مدارس المنطقة الشرقية ﻓي المملكة العربية السعﻮدية ،خﻼل الفصﻞ الثاﻧي للعام الدراسي ) ،(2016وهما
مدرسة البسام اﻷهلية للبنين ،ومدرسة البسام اﻷهلية للبنات بالطريقة القصدية ،وذلك ﻹبداء إدارتي المدرستين التعاون مﻊ الباحث ﻓي تسهيﻞ
مهمته ،ووجﻮد أكثر من شعبة صفية للصف الثالث المتﻮسط ﻓيهما من البنين والبنات .حيث تم اختيار الطلبة المرشحين للبرﻧامﺞ اﻹرشادي
متدن ﻓي الداﻓعية للتعلم من خﻼل عدة مؤشرات منها :ضعف ملحﻮظ ﻓي الداﻓعية للتعلم من خﻼل إحاﻻت
ممن ُرشحﻮا كطلبة ذوي مستﻮى
ٍ
معلمي المﻮاد الدراسية المختلفة للمرشدين والمرشدات الطﻼبين ممن ُوثقت حاﻻتهم ﻓي سجﻼت المرشدين الطﻼبين ،وهذا شكﻞ المؤشر
اﻷول ،ﻓيما تم استقصاء المؤشر الثاﻧي من خﻼل تحليﻞ اﻹحاﻻت ال ُمﻮثقة بسجﻼت التﻮجيه واﻹرشاد النفسي والتربﻮي لدى المرشدين
صنفﻮا أﻧهم متدﻧﻮ الداﻓعية للتعلم من إحاﻻت مختلفة ،بعﻀها من خﻼل استقصاء المرشدين الطﻼبين أﻧفسهم،
والمرشدات للطلبة ممن ُ
وبعﻀها من خﻼل أولياء أمﻮر الطلبة.وتم تﻮزيعهمعشﻮائيا ً على مجمﻮعتين ،المجمﻮعة التجريبية،وتكﻮﻧت من شعبتين واحدة ذكﻮر واﻷخرى
إﻧاث ،وكذلك المجمﻮعة الﻀابطة .والجدول) (1يبين تﻮزيﻊ أﻓراد الدراسة ﻓي المجمﻮعتين التجريبية والﻀابطة وﻓقاًلمتغير الجنس.
جدول )(1
ً
توزيع أفﺮاد الدراسة في المجموعتيﻦ التجﺮيبية والضاﺑطة وفقا لمتغيﺮ الجنس
الجنس
المجموع

المجموعة
ذكور

إﻧاث

المجموعة التجﺮيبية

13

15

28

المجموعة الضاﺑطة

16

19

35

المجموع

29

34

63

وبذلك تكﻮﻧتمجمﻮعات الدراسة من مجمﻮعتين هما :المجمﻮعة التجريبية :التي خﻀعت للبرﻧامﺞ اﻹرشاديالمستند إلى ﻧمﻮذج آركس ﻓي تنمية
الداﻓعية للتعلم ،وتكﻮﻧت من) (28طالبا ً وطالبة .والمجمﻮعة الﻀابطة :التي لم تخﻀعللبرﻧامﺞ اﻹرشادي ،وتكﻮﻧت من) (35طالبا ً وطالبة.
أدوات الدراسة:
اﻷداة اﻷولى :ﻣقياس الدافعية للتعلم
خطﻮاتمﻮاءمةوتقنين مقياسالداﻓعيةللتعلم:
 مراجعة معمقة لمقاييس الداﻓعية للتعلم ومنهاLepper, et al.,2005; Areepattamannil, 2011; Maurer, et al., 2012; ) :.(Mary, 2010
 استخدم ﻓي هذه الدراسة مقياس الداﻓعية للتعلم والمعد من قبﻞ كﻞ من ) ،(Lepper, Corpus&Iyengar, 2005تكﻮن هذاالمقياس ﻓيصﻮرته اﻷصلية من ) (33ﻓقرة ،مﻮزعة على ستة أبعاد ﻓرعية،هي :التحدي،والفﻀﻮل ،واﻹتقان المستقﻞ ،والعمﻞ السهﻞ،
وإرضاءالمعلم ،واﻻعتماد على المعلم.مرتبة ﻓي تﻮزيﻊ خماسي التدريﺞ )ﻻتنطبق إطﻼقاً،وتنطبق بدرجة قليلة،وتنطبق بدرجة متﻮسطة،
وتنطبق بدرجة كبيرة ،وتنطبق تماما ً(،وبهذا تتراوح الدرجةالكلية للمقياس ككﻞ بين ).(165-33وتكﻮن المقياس من ستة عﻮامﻞ كما
تظهر ﻓي الجدول رقم ) ،(2وكﻞ عامﻞ أو مجال يتﻀمن مجمﻮعة من الفقرات ،وجميﻊ الفقرات مﻮجبة.
جدول )(2
العﻮامﻞ المكﻮﻧة لمقياس الداﻓعية للتعلم والفقرات المنتمية لكﻞ عامﻞ
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الﺮقم

البعد اﻷول:
التﺤدي
Challenge

البعد الثاﻧي:
الفضول
Curiosity

البعد الثالث:
اﻹتقان المستقﻞ
Independent
Mastery

البعد الﺮاﺑع:
العمﻞ
السهﻞ Easy
work

البعد الخاﻣس:
إرضاء
المعلم Pleased
teacher

البعد السادس:
اﻻعتماد على
المعلم
Dependence
on teacher

1

21

25

09

30

04

15

2

14

32

18

31

17

29

3

03

07

19

12

08

24

4

05

23

26

13

10

27

5

11

16

33

06

20

6

01

28

02

22

المجموع

 6فقﺮات

 6فقﺮات

 5فقﺮات

 6فقﺮات

 4فقﺮات

 6فقﺮات

الخطوة اﻷولى  :ﻧقﻞ المقياس ﻣﻦ اﻹﻧجليزية إلى العﺮﺑية
تم ﻓي هذه الخطﻮة ترجمة النسخة اﻹﻧجليزية من المقياس ،من خﻼل ثﻼثة أساتذة ممن يحملﻮن درجة الدكتﻮراه ﻓي العلﻮم التربﻮية ممن
يجيدون اللغة اﻹﻧجليزية،حيث تم مراجعتها وتدقيقها وتنقيحها من حيث الصياغة ودقة الترجمة من اﻹﻧجليزية إلى اللغة العربية،ووضﻮح
الفقرات ومقروئيتها ومﻼءمتها للغرضالذي أعدت له،وقد حاﻓظ المقياس على عدد ﻓقراته المكﻮﻧة من ) (33ﻓقرة مﻮزعة على اﻷبعادالستة.
الخطوةالثاﻧية :ﻧقﻞ المقياسمﻦ العﺮﺑية إلى اﻹﻧجليزية
تمفيهذهالخطﻮة التحقق من صدق الترجمة من خﻼل إعادة ترجمة المقياس من اللغة العربية إلى اللغة اﻹﻧجليزية من خﻼل ثﻼثة أساتذة
وقد
التربﻮي،
المجال
ﻓي
اﻹﻧجليزية
اللغة
يجيدون
ممن
والدكتﻮراه
الماجستير
درجة
يحملﻮن
وجدأﻧدرجةاﻻتساقعاليةجداًﻓيالترجمةمنالعربيةإلىاﻹﻧجليزيةوبالعكس.
الخطوة الثالثة :التﺤقق ﻣﻦ الخصائص السيكوﻣتﺮية للمقياس
تم التحقق من الخصائص السيكﻮمترية للمقياس من خﻼل:
صدق المﺤكميﻦ
تم عرض المقياس على ) (5محكمين من أعﻀاء هيئة التدريس ﻓي كلية العلﻮم التربﻮية ﻓي كﻞ من الجامعةاﻷردﻧية،وكلية التربية ﻓي
جامعةالملكفيصﻞ ،وكلية التربية ﻓي جامعة اﻷميرة ﻧﻮرة بنت عبد الرحمن؛ للتأكد من دقة الترجمة ووضﻮح الفقرات ومقروئيتها ومﻼءمتها
للغرض الذي أعدت له ،ثم أجريت التعديﻼت الﻼزمة بناء على التغذية الراجعة التي تم الحصﻮل عليها من قبﻞ المحكمين ،وقد حاﻓظ المقياس
على عدد ﻓقراته والبالغة ) (33ﻓقرة .حيثت ّمقبﻮﻻلتعديﻼتالتيأجمععليهاالمحكمﻮﻧبنسبةاتفاق ) ،(%80واعتبرت هذه النسبة مناسبة لغايات البحث
العلمي .وﻓيﻀﻮءآراءالمحكمينفقدتمتعديلصياغةﻓقراته.
الصدق العاﻣلي
للتحق ق م ن ص دق المقي اس ،ت م إج راء اختب ار التحلي ﻞ الع املي ) (Factor Analysisباس تخدام تحلي ﻞ المكﻮﻧ ات الرئيس ة ) Principle
 ،(Component Analysisلكﻞ بعد من أبعاد المقياس ،حيث تم استخراج قيم الجذر الكامن ) (Eigen Valueللعﻮامﻞ المتشبعة بالمقياس،
وﻧسبة التباين التي يفسرها كﻞ عامﻞ من تلك العﻮامﻞ ،وﻧسبة التباينات التراكمية المفسرة ،حي ث كاﻧ ت النت ائﺞ كم ا ه ي مﻮض حة ﻓ ي الج دول
)( 3
جدول ):(3
قيم الجذر الكاﻣﻦ للعواﻣﻞ المتشبعة ﺑأﺑعاد المقياس وﻧسبة التبايﻦ التي يفسﺮها كﻞ عاﻣﻞ ﻣﻦ تلك العواﻣﻞ وﻧسبة التباينات التﺮاكمية
المفسﺮة
البعد الثاﻧي :الفضولCuriosity
البعد اﻷول :التﺤدي Challenge
العواﻣﻞ
ﻧسبة التبايﻦ النسبة التﺮاكمية
الجذر الكاﻣﻦ ﻧسبة التبايﻦ النسبة التﺮاكمية الجذر الكاﻣﻦ
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للتبايﻦ المفسﺮ
المفسﺮ
%
%
42.514
42.514
7.332
61.061
18.547
1.007
74.588
13.527
0.957
84.912
10.324
0.855
93.537
8.625
0.768
100.000
6.463
0.702
البعد الثالث :اﻹتقان المستقﻞ Independent
Mastery
ﻧسبة التبايﻦ النسبة التﺮاكمية
للتبايﻦ المفسﺮ
المفسﺮ
الجذر الكاﻣﻦ
%
%
48.231
48.231
7.0624
63.508
15.277
0.995
77.099
13.591
0.811
89.577
12.478
0.683
100.000
10.423
0.426

1
2
3
4
5
6

المفسﺮ
%
45.669
16.325
14.233
9.215
7.558
7.000

8.626
1.302
0.994
0.784
0.769
0.561

للتبايﻦ المفسﺮ
%
45.669
61.994
76.227
85.442
93.000
100.000

البعد الﺮاﺑع :العمﻞ السهﻞEasy work

العواﻣﻞ
ﻧسبة التبايﻦ النسبة التﺮاكمية
للتبايﻦ المفسﺮ
المفسﺮ
الجذر الكاﻣﻦ
%
%
46.344
46.344
8.551
1
61.970
15.626
1.105
2
75.680
13.710
0.883
3
85.187
9.507
0.749
4
93.303
8.116
0.559
5
100.000
6.697
0.342
6
البعد السادس :اﻻعتماد على المعلم Dependence
البعد الخاﻣس :إرضاء المعلمPleased teacher
on teacher
العواﻣﻞ
ﻧسبة التبايﻦ النسبة التﺮاكمية
ﻧسبة التبايﻦ النسبة التﺮاكمية
للتبايﻦ المفسﺮ
المفسﺮ
للتبايﻦ المفسﺮ الجذر الكاﻣﻦ
المفسﺮ
الجذر الكاﻣﻦ
%
%
%
%
42.911
42.911
8.666
54.699
54.699
10.277
1
60.535
17.624
1.147
73.025
18.326
1.514
2
73.544
13.009
0.898
88.465
15.440
1.120
3
84.431
10.887
0.816
100.000
11.535
0.897
4
92.924
8.493
0.633
5
100.000
7.076
0.437
6
يبين الجدول ) (3أن هناك عامﻞ كامن وحيد ﻓي كﻞ بعد من أبعاد المقياس ،ووجد أن هذا العامﻞ هﻮ السائد )العام ﻞ اﻷول( ،وال ذي
يدل عليه الفرق الكبير بين قيمة الجذر الكامن اﻷول وقيمة الجذر الكامن الثاﻧي ،ويبين الرسم البياﻧي ﻓ ي الش كﻞ رق م ) (1ق يم الج ذور الكامن ة
للعﻮامﻞ.
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البعد اﻷول :التﺤدي Challenge
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البعد الثاﻧي :الفضولCuriosity
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البعد الثالث :اﻹتقان المستقﻞ Independent
Mastery
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البعد الﺮاﺑع :العمﻞ السهﻞEasy work
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البعد السادس :اﻻعتماد على المعلم Dependence on
البعد الخاﻣس :إرضاء المعلمPleased teacher
teacher
الشكﻞ ) :(1التمثيﻞ البياﻧي لقيم الجذور الكاﻣنة للعواﻣﻞ المشبعة ﺑأﺑعاد المقياس
يظهر الشكﻞ ) (1أن هناك تغيرا ً كبيرا ً ﻓي ميﻞ المنحنى بين قيمة الجذر الكامن اﻷول وقيم بقية الج ذور الكامن ة .مم ا ي رجﺢ اﻓت راض أحادي ة
البعد ﻷغراض التحليﻞ.
ثبات أداة الدراسة:
للتحقق من ثبات أداة الدراسة ،تم حساب معامﻼت الثبات بطريقتين :الطريقة اﻷولى طريقة التطبيق ،وإعادة التطبيق ،حيث تم تطبيقها على
عينة استطﻼعية منخارجعينةالدراسة ،ومن مجتمﻊ الدراسة بلغ عددهم ) (76طالباًوطالبة ،وذلك بتطبيقها مرتين وبفاصﻞ زمني أسبﻮعان بين
التطبيق اﻷول والتطبيق الثاﻧي .وتم حساب معامﻼت ارتباط بيرسﻮن بين ﻧتائﺞ التطبيقين ،حيث تراوحت معامﻼت الثبات للمجاﻻت بين
) ،(0.93 – 0.83وبلغت قيمة معامﻞ اﻻرتباط بين الدرجات الكلية ﻓي المرتين ) .(0.94أما الطريقة الثاﻧية ،ﻓقد استخدم ﻓيها طريقة كروﻧباخ
ألفا للتعرف على اﻻتساق الداخلي للفقرات ،ﻓتراوحت قيم معامﻼت الثبات للمجاﻻت بين ) ،(0.92– 0.81و) (0.91لﻸداة ككﻞ ،وهي قيم
مقبﻮلة لغايات البحث العلمي .والجدول ) (4يﻮضﺢ قيم معامﻼت الثبات للمجاﻻت بطريقة اﻹعادة ،وبطريقة كروﻧباخ ألفا لﻼتساق الداخلي.
الجدول )(4
قيم ﻣعاﻣﻼت ثبات اﻹعادة واﻻتساق الداخلي لكﻞ ﻣجال ﻣﻦ ﻣجاﻻت اﻷداةوللمقياسككﻞ
المجاﻻت

عدد
الفقﺮات

التﺤدي

6
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قيم ﻣعاﻣﻼت الثبات
ﺑيﺮسون

ألفا كﺮوﻧباخ

0.88

0.86

الفضول

6

0.86

0.85

اﻹتقان المستقﻞ

5

0.84

0.89

العمﻞ السهﻞ

6

0.93

0.92

إرضاء المعلم

4

0.88

0.81

اﻻعتماد على المعلم

6

0.83

0.84

اﻻستباﻧةالكلية

33

0.94

0.91

تصﺤيح أداة الدراسة:
تم استخدام مقياس ليكرت ) (Likertذي التدريﺞ الخماسي لدرجات المﻮاﻓقة ،على النحﻮ اﻵتي :تنطبق تماما ً ) (5درجات ،وتنطبق بدرجة
كبيرة ) (4درجات ،وتنطبق بدرجة متﻮسطة ) (3درجات ،وتنطبق بدرجة قليلة درجتان ،ﻻ تنطبق إطﻼقا ً درجة واحدة ،لتقدير داﻓعية الطلبة.
وقد تم استخدام التدريﺞ اﻹحصائي التالي لتﻮزيﻊ المتﻮسطات الحسابية:
) -1أقﻞ من  (2.60درجة داﻓعيةمنخفﻀة.
)من  -2.60أقﻞ من  (3.40درجة داﻓعيةمتﻮسطة.
رابعا ً) :من  (5.00-3.40درجة داﻓعيةعالية.
الخطوة الﺮاﺑعة :إخﺮاج الصورة النهائية للمقياس
تم ﻓي هذه المرحلة مراجعة الفقرات ،وكتابة تعليمات المقياس بشكﻞ يجعﻞ الغرض منه واضحا ً عند تطبيقه ،وباﻻﻧتهاء من هذه الخطﻮة
أصبﺢ المقياس جاهزا ً لعملية التطبيق النهائي.
الخطوة الخاﻣسة :التطبيق النهائي
تم ﻓي هذه الخطﻮة تطبيق أداة الدراسة )مقياس الداﻓعيةللتعلم( على عينة الدراسة ،واستخراج الدرجات ودراسة أثر متغيرات الدراسة عليه.
اﻷداة الثاﻧية :البﺮﻧاﻣﺞ اﻹرشادي
تم بناء البراﻧامﺞ اﻹرشادي وﻓقا ً للخطﻮات التالية:
تم استقصاء وتحليﻞ الدراسات السابقة التي تناولت البرامﺞ والنماذج المعززة للداﻓعية للتعلم ،ولعﻞ أهمها دراسات الباحث )(Keller,2010
التي تناولت مراجعة ُمعمقة لﻸُطر النظرية ذات العﻼقة بالداﻓعية التعلم،والتي أﻓﻀت إلى تصميم ﻧمﻮذج آركس) (ARCSﻓي تعزيز الدالعية
للتعلم ،وقد تﻮاصﻞ ُمعد هذا البحث مﻊ الباحث ) (Kellerشخصيا ً عبر البريد اﻹلكتروﻧي لﻼستفادة من خبراته ﻓي هذا المجال ،وقد زوده
بكثير من الدراسات واﻹشادات ذات العﻼقة بنمﻮذج آركس ،حيث تم اﻻستناد إلى هذا النمﻮذج ﻓي تطﻮير البرﻧامﺞ اﻹرشادي الحالي ،من
خﻼل بناء أربعة مكﻮﻧات رئيسة تم استخﻼصها من ﻧمﻮذج آركس ،وﻓي ضﻮئها تم إعدادلقاءات إرشادية منسجمة مﻊ طبيعة متطلبات المرحلة
النمائية ،شملت الجﻮاﻧب المعرﻓية ،والﻮجداﻧية ،والمهارية لطلبة الصف الثالث المتﻮسط .ومن ثم تم العمﻞ على تدعيمها بأمثلة متنﻮعة لكﻞ
مكﻮن رئيس ،وما اﻧبثق عنها من مكﻮﻧات ﻓرعية ،من خﻼل مﻮاقف وتمارين ومهمات تُحفز الداﻓعية للتعلم ،وقد أسفرت مكﻮﻧات البرﻧامﺞ
اﻹرشادي ال ُمعدإلى أربعة مكﻮﻧات رئيسة ،تﻀمنت سبعة وعشرين لقاء إرشادياً ،ﻓيما يلي وصفا لها:
المكﻮن اﻷول :إيجاد اﻻﻧتباه وأدامته :ويتﻀمن ثﻼثة مكﻮﻧات تدرييية ،هي :اﻻستثارة اﻹدراكية ،واﻻستثارة التساؤلية ،واالتنﻮع.
المكﻮن الثاﻧي :إيجاد الصلة ودعمها :ويتﻀمن م ثﻼثة مكﻮﻧات إرشادية ،هي :التﻮجه ﻧحﻮ الهدف ،واﻻﻧسجام مﻊ الداﻓﻊ ،واﻷلفة.
المكﻮن الثالث :بناء الثقة :ويتﻀمن ثﻼثة مكﻮﻧات تدرييية ،هي :تﻮقعات النجاح ،وﻓرص النجاح ،ومستﻮى التحدي.
المكﻮن الرابﻊ :إدارة النﻮاتﺞ لتتحقيق الرضا ،ويتﻀمن ثﻼثة مكﻮﻧات تدرييية ،هي :الداﻓعية الداخلية ،ومكاﻓأة النتائﺞ ،المعاملة العادلة .وتألف
كﻞ لقاء إرشادي سبعة عناصر أساسية شكلت بمجمﻮعها كﻞ لقاء إرشادي ،وهي على النحﻮ التالي:
العنصﺮ اﻷول :رقم اللقاء :تﻀمن الفئة المستهدﻓة وهي طلبة الصف الثالث المتﻮسط ،وزمن اللقاء اﻹرشادي الذي يتراوح من )(60-45
دقيقة والذي يمكن تقسيمه إلى أكثر من جلسة إرشادية وﻓق مستﻮى الطلبة وتفاعلهم مﻊ طبيعة المحتﻮى اﻹرشادي.
العنصﺮ الثاﻧي :ﻣوضوع التدريب :تﻀمن اسم مكﻮن التدريب الذي سيتناوله اللقاء اﻹرشادي ،والمكﻮن الفرعي المنتمي له.
العنصﺮ الثالث :المقدﻣة :ص ُممت كي تهيئ الطلبة للقاء اﻹرشادي من خﻼل إيراد مجمﻮعة من اﻷﻧشطة المتمركزة حﻮل المسترشد
)الطالب(.
العنصﺮ الﺮاﺑع :اﻷهداف الخاصة :تم صﻮغ مجمﻮعة من اﻷهداف الخاصة )ﻧتاجات التعلم( القابلة للقياس والمﻼحظة ﻓي كﻞ لقاء إرشادي،
وهي تُشكﻞ مﻮجهات إرشادية للمرشد الطﻼبي.
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العنصﺮ الخاﻣس :اﻧتقال أثﺮ التعلم :يهدف هذا العنصر ﻹتاحة الفرص الكاﻓية لجميﻊ الطلبة ليمارسﻮا مجمﻮعة من المهمات الت ّعلمية المﻮجهة
التي تعمﻞ على إكسابهم الكفايات والمهارات التي يتﻀمنها كﻞ مكﻮن من مكﻮﻧات البرﻧامﺞ اﻹرشادي .ويتﻮقﻊ أن يﻮليها المرشد الطﻼبي
العناية المناسبة من حيث الزمن المخصص لها ،وضمان تفاعﻞ جميﻊ الطلبة معها.
العنصﺮ السادس :تقويم أداء تعلم الطلبة :يعد هذا العنصر اﻷخير ﻓي كﻞ لقاء إرشادي؛ حيث تﻀمن كﻞ لقاء إرشادي أداة قياس جاءت على
س لم تقدير ثﻼثي ،يتكﻮن من مجمﻮعة من الفقرات تقيس المهمات التي سبق وأن قام بها المتعلم أثناء اللقاء اﻹرشادي ،حيث يهدف إلى
هيئة ُ
تدريب الطلبة على تقييم أدائهم بطريقة ذاتية ) ،(Self-Assessmentويُؤمﻞ أن يكﻮن دور المرشد الطﻼبي مﻮجها و ُميسراً ،مﻊ ضرورة
تﻮجيه الطلبة إلى اﻻستجابة عن ﻓقرات المقياس الثﻼثي بصدق ومﻮضﻮعية ،حيث ﻻ يُنتظر من المرشد الطﻼبي اﻹعﻼن عن درجات الطلبة
عن ﻓقرات المقياس؛ ﻷن الهدف منه حصﻮل الطلبة على تغذية راجعة حﻮل أدائهم بأفسهم أوﻻً ﻓأول.
العنصﺮ الساﺑع :المشﺮوع :تﻀمن كﻞ لقاء إرشادي ﻧشاطا ً ُمكمﻼً ﻷﻧشطة اللقاء اﻹرشادي عُنﻮن بالمشروع؛ حيث سيُكلف كﻞ طالب بإﻧجاز
المشروع بمفرده كي تتعمق لديه المهارات التي تعزز داﻓعيته للتعلم .ومن المنتظر من المعلم أو المرشد أن يُتيﺢ المجال لبعض الطلبة
بعرض ما أﻧجزوه من المهمة التي تﻀمنها المشروع.
اﻻستﺮاتيجية التي يقوم عليها البﺮﻧاﻣﺞ اﻹرشادي
يستند هذا البرﻧامﺞ اﻹرشادي إلى تقنية اﻹرشاد الجمعي ،والتي اﻧبثق عنها مجمﻮعة من اﻻستراتيجيات التعليمية -التعلمية التي اشتقت من
ﻧمﻮذج آركس ﻓي تعزيز الداﻓعية للتعلم ،وبشكﻞ خاص تم اشتقاق مجمﻮعة من اﻻستراتيجيات التعليمية -التعلمية المتعلقة بالمكﻮﻧات اﻷربعة
للبرﻧامﺞ اﻹرشادي ،وهي ُمكﻮن تﻮليد اﻻﻧتباه وإدامته ،و ُمكﻮن بناء الصلة ودعمها ،و ُمكﻮن بناء الثقة،و ُمكﻮن إدارة النﻮاتﺞ لتحقيق الرضا.
كيفية استخدام البﺮﻧاﻣﺞ اﻹرشادي
شكلت المﻮجهات التالية دليﻼً ﻻستخدام هذا البرﻧامﺞ اﻹرشادي ،وهي:
 على الصعيد التنظيمي تم تصميم هذا البرﻧامﺞ اﻹرشادي لتعزيز الداﻓعية للتعلم؛ كي يقدم لقاءات إرشادية إرشادية بمعدل لقاء واحدأُسبﻮعيا ً للطلبة.
 يُنصﺢ لمستخدم هذا البرﻧامﺞ اﻹر شادي التمعن جيدا ً ﻓي اﻷطر النظرية العامة ،وﻧماذج استثارة الداﻓعية للتعلم التي استقصاها معدكﻮن ﻓهما ً عميقا ً لمصطلحات وإجراءات البرﻧامﺞ اﻹرشادي؛ مما
البرﻧامﺞ اﻹرشاديﻮالتي تناولت الداﻓعية الداﻓعية للتعلم؛ كي يُ ّ ِ
يُسهﻞ ﻓهمه لطبيعة البرﻧامﺞ اﻹرشادي.
 ينبغي ﻓي بداية تطبيق البرﻧامﺞ اﻹرشادي عقد لقاء تمهيدي مﻊ الطلبة؛ بحيث يتم تهيئتهم إلى محتﻮى اللقاءات اﻹرشادية ،وكيفيةاﻻستجابة لمتطلبات البرﻧامﺞ اﻹرشادي من حيث حﻀﻮر الجلسات اﻹرشادية ،والتفاعﻞ مﻊ متطلبات التدريب ،واحترام قﻮاعد
التدريب التي سيطﻮرها أﻓراد المجمﻮعات اﻹرشادية ،ومن ثم القيام بالمهمات البيتية التي سيُكلفﻮن بها عقب كﻞ لقاء إرشادي،
والتي شكلت العنصر السابﻊ وهﻮ المشروع.
 استخدا ُممقياس الداﻓعية للتعلم)(Learning of Motivation Scaleكقياس قبلي وبعدي قبﻞ البدء بتنفيذ البرﻧامﺞ اﻹرشادي،بحيث يطبق المقياس على طلبة الصف الثالث المتﻮسط ،حيث تﻀمن المقياس تعليميات واضحة ﻻستخدامه بشكﻞ مفصﻞ؛ بغية
تتبﻊ وتطﻮر كﻞ طالب ملتحق بالبرﻧامﺞ اﻹرشادي.
ﻣتغيﺮات الدراسة:
أوﻻً :المتغيﺮ المستقﻞ :المجمﻮعة ،وله مستﻮيان :المجمﻮعة التجريبية التي خﻀعت للبرﻧامﺞ اﻹرشادي المستند إلى ﻧمﻮذج آركس ﻓي
تنمية الداﻓعية للتعلم ،المجمﻮعة الﻀابطة التي لم تخﻀﻊ ﻷية معالجة.
ثاﻧيا ً :المتغيﺮ الوسيط:الجنس ،وله ﻓئتان :ذكر ،أﻧثى.
ثالثا ً :المتغيﺮ التاﺑع :درجة تنمية الداﻓعية للتعلم.
إجﺮاءات الدراسة:
لتحقيق اﻷهداف الدراسة ،تمت اﻹجراءات اﻵتية:
 .1تم اختيار مدارس البسام اﻷهلية ﻓي مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية ﻓي المملكة العربية السعﻮدية لتطبيق البرﻧامﺞ اﻹرشادي؛ ﻧظراً
للتسهيﻼت التي قُدمت منها ،ولتﻮجهات إدرة المدارس بالتطﻮير والتحديث ﻓي مجال التنمية المهنية المستدامة لكاﻓة المستفيدين
بعامة وللطلبة بشكﻞ خاص.
 .2تم عقد ورشتين تدريبتين منفصلتين لكﻞ من المرشدين الطﻼبين ،والمرشدات الطﻼبياتالذين سيطبقﻮن البرﻧامﺞ اﻹرشاديفي مدراس
البسام ﻓي بداية الفصﻞ الدراسي اﻷول ) ،(2016وقد تم تزويدهم بالبرﻧامﺞ اﻹرشادي مفصﻼ ﻓي حقيبة إرشادية خاصة ،حيث
استمر التدريب لمدة خمسة أيام بﻮاقﻊ خمس وعشرين ساعة تدريبية،وقاد الﻮرشتين معد هذا الباحث وهﻮ أُستاذ مشارك ﻓي علم
النفس التربﻮي.
 .3تم اختيار الطلبة المرشحين ممن ُرشحﻮا من قبﻞ المرشدين والمرشدات الطﻼبيين بأﻧهم متدﻧﻮ الداﻓعية للتعلم من خﻼل تحليﻞ
سجﻼت التﻮجيه واﻹرشاد النفسي والتربﻮي ،وحاﻻت اﻹحالة التي تتم إليهم عبر معلمي المﻮاد الدرسية المختلفة من طلبة الصف
الثالث المتﻮسط ،وتم تقسيمهم عشﻮائيا ً إلى مجمﻮعة تجريبية وضابطة ،بنين وبنات.
 .4تم عقد لقاء تمهيدي لطلبة المجمﻮعتين التجريبية والﻀابطة من خﻼل المرشدين والمرشدات الطﻼبيين لتهيئتهم لﻼﻧخراط
بنشاطات وﻓعاليات البرﻧامﺞ اﻹرشادي ،وأخذ مﻮاﻓقتهم على ذلك ،بعد استشارة أولياء أمﻮرهم أيﻀا ً.
 .5تم تطبيق مقياس الداﻓعية للتعلم على أﻓرادالمجمﻮعة التجريبية والمجمﻮعة الﻀابطة كقياس قبلي وبعدي.
 .6تم البدء بتنفيذ البرﻧامﺞ اﻹرشاديبداية شهر ﻓبراير ) (2016بﻮاقق لقاءين أُسبﻮعيا ً.
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 .7تم اﻻﻧتهاء من تنفيذ البرﻧامجاﻹرشاديفي ﻧهاية شهر مايﻮ ).(2016
 .8تم تطبيق مقياس الداﻓعية التعلم على أﻓراد المجمﻮعة التجريبية والمجمﻮعة الﻀابطة كقياس بعدي ﻓي ﻧهاية شهر مايﻮ ).(2016
 .9تمتفريغالبياﻧاتفيذاكرةالحاسباﻵلي،وتحليلهاباستخدامالحزمةاﻹحصائية )(SPSS؛وذلكلﻺجابةعنأسئلةالدراسة.
المعالجات اﻹحصائية
تم استخدام المعالجات اﻹحصائية اﻵتية:
المتﻮسطات الحسابية ،واﻻﻧحراﻓات المعيارية ،تحليﻞ التباين المشترك الثنائي المتعدد.
ﻧتائﺞ الدراسة وﻣناقشتها
النتائﺞ المتعلقة ﺑفﺮضية الدراسة وﻣناقشتها:
ﻻ تﻮجد ﻓروق ذات دﻻلة إحصائية ) (0.05 ≥αبين متﻮسطات درجات المجمﻮعتين التجريبية والﻀابطة على مقياس الداﻓعية للتعلم تُعزى
إلى البرﻧامﺞ اﻹرشاديالمستند إلى ﻧمﻮذج أركس وجنس الطالب والتفاعﻞ بينهما".
ﻻختبار هذه الفرضية ،تم حساب المتﻮسطات الحسابية واﻻﻧحراﻓات المعيارية لتقديرات أﻓراد مجمﻮعتي الدراسة على مقياس داﻓعية
التعلمحسب متغيري المجمﻮعة والجنس ﻓي التطبيق البعدي ،والجدول) (5يبين ذلك.
جدول)(5
المتوسطات الﺤساﺑية واﻻﻧﺤﺮافات المعيارية لتقديﺮات أفﺮاد ﻣجموعتي الدراسة على ﻣقياس دافعية التعلم حسب ﻣتغيﺮي المجموعة
والجنس في التطبيق البعدي والقبلي
إﻧاث
ذكور
التطبيق البعدي
التطبيق القبلي
التطبيق البعدي
التطبيق القبلي
المجموعة
اﻷﺑعاد
المتوسط

اﻻﻧﺤﺮاف

المتوسط

اﻻﻧﺤﺮاف

المتوسط

اﻻﻧﺤﺮاف

المتوسط

اﻻﻧﺤﺮاف

الضاﺑطة

3.27

.707

3.34

0.783

3.25

.831

3.30

0.963

التجﺮيبية

3.24

.831

4.37

0.618

3.29

.823

4.57

0.628

الضاﺑطة

3.19

.823

3.24

0.809

3.15

.787

3.29

0.868

التجﺮيبية

3.16

.787

3.97

0.693

3.22

.815

4.54

0.678

الضاﺑطة

3.35

.815

3.31

0.853

3.33

.861

3.46

0.813

التجﺮيبية

3.28

.861

4.01

0.597

3.30

.752

4.37

0.655

الضاﺑطة

3.14

.852

3.11

0.847

3.19

.798

3.25

0.864

التجﺮيبية

3.08

.798

3.76

0.601

3.14

.845

3.71

0.616

الضاﺑطة

3.26

.845

3.28

0.832

3.34

.869

3.31

0.993

التجﺮيبية

3.20

.769

3.85

0.639

3.28

.799

3.98

0.542

الضاﺑطة

2.97

.799

3.02

0.895

3.02

.897

3.26

0.959

التجﺮيبية

3.04

.697

2.92

0.599

3.09

.885

3.02

0.646

الضاﺑطة

3.20

.500

3.22

0.884

3.20

.651

3.31

0.723

3.17

.527

3.8

0.673

3.22

.621

4.04

0.539

التﺤدي

الفضول

اﻹتقان المستقﻞ

العمﻞ السهﻞ

إرضاء المعلم

اﻻعتماد على
المعلم

المقياس ككﻞ
التجﺮيبية
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يﻼحظ من الجدول) (4وجﻮد ﻓروق ظاهرية بين المتﻮسطات الحسابية لتقديرات أﻓراد مجمﻮعتي الدراسة على مقياس داﻓعية التعلم حسب
متغيري المجمﻮعة والجنس ﻓي التطبيق البعدي .ولتحديد مستﻮيات الدﻻلة اﻹحصائية لتلك الفروق ،تم استخدام تحليﻞ التباين المصاحب
الثنائي المتعدد ) ،(Two way MANCOVAحيث كاﻧتالنتائﺞ كما ﻓي الجدول).(6
جدول )(6
ﻧتائﺞ تﺤليﻞ التبايﻦ المصاحب المتعدد الثنائي للفﺮوق ﺑيﻦ ﻣتوسطات الﺤساﺑيةلتقديﺮات أفﺮاد ﻣجموعتي الدراسة على ﻣقياس دافعية
التعلمﺤسب ﻣتغيﺮي المجموعة والجنس والتفاعﻞ ﺑينهما في التطبيق البعدي
ﻣصدر التبايﻦ

ﻣجموع
المﺮﺑعات
9.847
11.309

درجات
الﺤﺮية
1
1

ﻣتوسط
المﺮﺑعات
9.847
11.309

10.420
14.243

اﻹتقان المستقﻞ

12.355

1

12.355

13.622

*0.000

العمﻞ السهﻞ

9.628

1

9.628

10.904

*0.000

0.059

إرضاء المعلم

10.568

1

10.568

13.480

*0.000

0.032

اﻻعتماد على المعلم

12.001

1

12.001

14.529

*0.000

0.047

المقياس ككﻞ

9.622

1

9.622

10.922

*0.000

0.066

التﺤدي

12.327

1

12.327

13.044

*0.000

0.115

الفضول

13.622

1

13.622

17.156

*0.000

0.131

اﻹتقان المستقﻞ

14.957

1

14.957

16.491

*0.000

0.099

العمﻞ السهﻞ

13.559

1

13.559

15.356

*0.000

0.132

إرضاء المعلم

10.869

1

10.869

13.864

*0.000

0.184

اﻻعتماد على المعلم

12.337

1

12.337

14.936

*0.000

0.124

المقياس ككﻞ

11.254

1

11.254

12.774

*0.000

0.263

التﺤدي
الفضول

10.626
13.241

1
1

10.626
13.241

11.244
16.676

*0.000
*0.000

0.133
0.122

اﻹتقان المستقﻞ

9.892

1

9.892

10.906

*0.000

0.136

العمﻞ السهﻞ

1.506

1

1.506

1.706

0.359

0.018

إرضاء المعلم

1.038

1

1.038

1.324

0.399

0.009

اﻻعتماد على المعلم

0.655

1

0.655

0.793

0.484

0.076

المقياس ككﻞ

0.594

1

0.594

0.674

0.528

0.012

التﺤدي
الفضول

1.641
1.032

1
1

1.641
1.032

1.737
1.300

0.351
0.402

0.006
0.015

اﻹتقان المستقﻞ

0.992

1

0.992

1.094

0.462

0.021

العمﻞ السهﻞ

1.027

1

1.027

1.163

0.447

0.034

إرضاء المعلم

1.302

1

1.302

1.661

0.373

0.092

اﻻعتماد على المعلم

1.151

1

1.151

1.393

0.395

0.011

المقياس ككﻞ

1.326

1

1.326

1.505

0.386

0.016

التﺤدي

54.81

58

0.945

الفضول

46.052

58

0.794

اﻹتقان المستقﻞ

52.606

58

0.907

المهارات
التﺤدي
الفضول

القبلي
قيمة هوﻧلنغ=0.695
ح=0.016

المجموعة
هوﻧلنغ=0.715
ح=0.008

الجنس
هوﻧلنغ=0.732
ح=0.006

البﺮﻧاﻣﺞ * الجنس
هوﻧلنغ=0.761
ح=0.004

الخطأ

Page 15 of 20

قيمة ف

ﻣستوى الدﻻلة

ﻣﺮﺑع ايتا

*0.000
*0.000

0.019
0.016
0.055

العمﻞ السهﻞ

51.214

58

0.883

إرضاء المعلم

45.472

58

0.784

اﻻعتماد على المعلم

47.908

58

0.826

المقياس ككﻞ

51.098

58

0.881


يبينالجدول):(6
 (1وجود فﺮوق ذات دﻻلة إحصائية عند ﻣستوى دﻻلة )(0.05 ≥αﺑيﻦ تقديﺮات أفﺮاد ﻣجموعتي الدراسة على ﻣقياس دافعية التعلم
حسب ﻣتغيﺮ المجموعة في التطبيق البعديوذلك لصالح تقديﺮات أفﺮاد المجموعة التجﺮيبية.
ولتحديد قيمة الفرق ﻓي متﻮسطات أداء طلبة المجمﻮعتين التجريبية والﻀابطة ،ﻓقد استخرجت المتﻮسطات الحسابية المعدلة الناتجة عن
عزل تأثير اﻷداء القبلي ﻓي المجمﻮعتين عن أدائهم البعدي ،ويبين الجدول ) (7هذه النتائﺞ.
جدول رقم )(7
المتوسطات الﺤساﺑية ال ُمعَدِلة والخطأ المعياري ﻷداء ﻣجموعتي الدراسة في التطبيقيﻦ القبلي والبعدي
المجمﻮعة التجريبية
المجمﻮعة الﻀابطة
البعد
الرقم
المتﻮسطات الحسابية
المتﻮسطات الحسابية
الخطأ المعياري
الخطأ المعياري
ال ُمعَدِلة
ال ُمعَدِلة
0.698
3.97
0.651
3.29
التحدي
1
0.677
4.02
0.733
3.23
الفﻀﻮل
2
0.800
3.78
0.719
3.37
اﻹتقان المستقﻞ
3
0.734
3.47
0.606
3.26
العمﻞ السهﻞ
4
0.761
3.66
0.781
3.15
إرضاء المعلم
5
0.825
3.01
0.695
3.23
اﻻعتماد على المعلم
6
0.446
3.67
0.416
3.22
المقياس ككﻞ
ذات دﻻلة إحصائية عند مستﻮى ).(0.05 ≥α

يبين الجدول ) (7أن المتﻮسطات الحسابية ال ُم َعدِلة ﻷداء أﻓراد المجمﻮعة التجريبية بلغ ) (3.67بخطأ معياري مقداره ) (0.446أعلى من
المتﻮسطات الحسابية ال ُم َعدِلة ﻷداء أﻓراد المجمﻮعة الﻀابطة ) (3.22بخطأ معياري مقداره )(0.416؛ مما على تفﻮق أﻓراد المجمﻮعة
التجريبي.
وقد تُعزى هذه النتيجة إلى عدة عﻮامﻞ منها ،حداثة البرﻧامﺞ اﻹرشادي الذي تم تطبيقه؛ إذ إﻧه استند ﻧم ﻮذج آرك س ﻓ ي تع زز الداﻓعي ة لل تعلم،
وال ذي يتﻀ من أربع ة مكﻮﻧ ات رئيس ة ،ش كلت ﻓ ي مجمﻮعه ا حاج ات أساس ية ل دى طلب ة الص ف الثال ث المتﻮس ط ،كم ا يمك ن أن يك ﻮن
لﻼس تراتيجيات التعليمي ة -التعلمي ة الحديث ة أث ر ب ارز ﻓ ي اس تقطاب الطلب ة للتفاع ﻞ معه ا ،وبخاص ة أﻧه ا تنﻮع ت ﻓ ي عملي ة الج ذب ،ﻓمنه ا
استراتيجيات جاذبة ،وأخرى تعم ﻞ عل ى إيج اد راب ط أو ص لة ب ين م ا يتعلم ه الطلب ة ﻓ ي محت ﻮى تعليم ي وب ين مختل ف جﻮاﻧ ب حي اتهم الت ي
يحيﻮﻧها ،وﻧﻮع ثالث من اﻻستراتيجيات عمﻞ على تعزيز الثق ة ب النفس ،ﻓيم ا عم ﻞ الن ﻮع الراب ﻊ م ن اﻻس تراتيجيات عل ى تمك ين الطلب ة م ن
التحكم ﻓي ﻧتائﺞ أﻓعالهم لتحقيق مستﻮيات م ن الرض ا م ن خ ﻼل م ا تعلم ﻮه م ن محت ﻮى المهم ات الت ي ُكلف ﻮا به ا أثن اء تنفي د أﻧش طة البرﻧ امﺞ
اﻹرشاري.
دور ﻓ ي إقب ال الطلب ة عل ى التفاع ﻞ م ﻊ محت ﻮى البرﻧ امﺞ
كما يمك ن أن يك ﻮن لمس تﻮى التح دي ال ذي تمي زت ب ه أﻧش طة البرﻧ امﺞ اﻹرش ادي ٌ
اﻹرشادي ،إضاﻓة تميز بعض اﻷﻧشطة اﻹرشادية بإثارة ﻓﻀﻮل الطلبة ﻹﻧجازها بقدر عا ًل من المسؤولية؛ وبم ا أن ك ﻞ لق اء إرش ادي تﻀ من
مشروعا ً تتطلب من الطلبة إﻧجازه ﻓقد يكﻮن هذا المكﻮن ﻓي البرﻧامﺞ اﻹرشادي قد ع زز اﻹتق ان المس تقﻞ ل دى الطلب ة؛ مم ا مك نهم م ن إﻧج از
المهمات التعلمية بدرجة عالية من اﻹتقان تحمﻞ مسؤولية أعمالهم.
وبما أن البرﻧامﺞ اﻹرشادي تكﻮن من ) (27لقا ًءإرشاديا ً ﻓقد يكﻮن لهذا العامﻞ أثر ﻓي تمكين الطلبة من التفاعﻞ من مكﻮﻧاته الرئيس ة والفرعي ة
من حيث اﻧسجام أﻧشطته المتنﻮعة مﻊ أساليب السيطرة الدماغية) ،(Brain Domainnceوالتي تُعبر عن أساليب تعلم الطلبة بطرق مبتكرة:
من حيث كﻮﻧها يُسرى أم يمنى أم متﻮازية .ويمكن عزو ه ذه النتيج ة أيﻀ ا ً إل ى جمل ة م ن العﻮام ﻞ منه ا القﻀ ايا والمﻮض ﻮعات الت ي تناوله ا
البرﻧامﺞ اﻹرشادي والتي تقﻊ ضمن اهتمامات الفئة المستهدﻓة ،والتي شكلت محركا ً وداﻓعا ً قﻮيا ً مكنهم م ن ممارس ة عملي ات عقلي ة راقي ة ﻓ ي
التعمﻞ مﻊ أﻧشطة البرﻧامﺞ اﻹرشادي.وتتفق هذه النتيجة مﻊ ﻧتيجة دراسة كﻞ من
) (Choustoulakis & Nikoloudakis, 2011;Allison,2012;Alhassan,2014;Wah,2015التي اهتمت بتﻮظيف مكﻮﻧات ﻧمﻮذج
آركس وهي ،تﻮليد اﻻﻧتباه وإدامته ،وبناء الصلة ودعمها ،وتعزيز الثقة بالنفس ،وإدارة النﻮاتﺞ لتحقيق الرضا ،وأثرها على متغيرات الداﻓعية
للتعلم ،والتحصيﻞ ،وتعلم البحث ﻓي قﻮاعد البياﻧات اﻹلكتروﻧية .كما اتفقت جزئيا ً مﻊ مﻊ دراسة كﻞ من ) ;Hong et al., 2016
 (Aşıksoy&Özdamlı,2016;Ghbari,2016التي اهتمت بإعداد مﻮاد إرشادية بمساعدة اﻹﻧسان اﻵلي ،واستراتيجية الصف المقلﻮب،
واستراتيجيات تعلمية – تعلمية مشتقة من ﻧمﻮذج آركس.
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 (2وجود فﺮوق ذات دﻻلة إحصائية عند ﻣستوى دﻻلة )(0.05 ≥αﺑيﻦ تقديﺮات أفﺮاد ﻣجموعتي الدراسة على ﻣقياس دافعية التعلم حسب
ﻣتغيﺮ الجنس في التطبيق البعدي عند اﻷﺑعاد )التﺤدي ،والفضول ،واﻹتقان المستقﻞ( وذلك لصالح تقديﺮات اﻹﻧاث.
ويُمكن تفسير هذه النتيجة بأن الطالبات كُن أكثر جدية ﻓي التعامﻞ مﻊ أﻧشطة البرﻧامﺞ اﻹرشادي من البنين ،وربما يكﻮن لجدية المرشدات
أثناء التدريب على البرﻧامﺞ اﻹرشادي من قبﻞ معد هذه الدراسة مقارﻧة البمرشدين الطﻼبين أثر واضﺢ ﻓي ﻧقﻞ هذه الجدية إلى طالباتهن؛
حيث ُك ﱠن أكثر تفاعﻼً من تفاعﻞ المرشدين ،كما يمكن عزو هذه النتيجة إلى أن مﻮضﻮعات وأﻧشطة البرﻧامﺞ اﻹرشادي تكﻮﻧت من مستﻮيات
تتطلب جهداً مميزاً ﻹﻧجازها؛ مما عزز ﻓي ذواتهن التحدي من خﻼل إقبالهن على أداء المهمات التعلّمية ذات التحدي من خﻼﻻل ُمثابرة
واﻻستمرار ﻓي إﻧجازها؛ﻧتيجةاستمتاعهنبها .وبما أن أﻧشطة البرﻧامﺞ اﻹرشادي تكﻮﻧت من مهمات ) (Tasksجديدة وغير مألﻮﻓة؛مما قد
ﱠ
تمكن من خﻼلها من التعبير عن ذواتهن وأﻓكارهن بنﻮع من الحرية غير تلك المحصﻮرة
يكﻮن قد أثار ﻓﻀﻮلهن لتعلم مﻮضﻮعات جديدة
بالمنهاج الدراسي المقرر ﻓي الغرﻓة الصفية؛ مما وﻓر لهن قدرا ً من اﻻستقﻼلية ﻓي اﻻعتماد على ذواتهن ﻓي إﻧجاز المهمات؛إذ ّ
إن مكﻮﻧات
البرﻧامﺞ اﻹرشادي تكﻮﻧت من مﻮاقف حياتية متباينة عكست واقﻊ التحدي الذي يحياه الطلبة ﻓي هذه المرحلة النمائية ،وبالتالي اقترن تفاعلهن
اﻹيجابي مﻊ محتﻮى البرﻧامﺞ اﻹرشادي .ويمكن أن يكﻮن لﻼستراتيجيات اﻹرشادية التي تم استخدامها ﻓي البرﻧامﺞ اﻹرشادي أثر ﻓعّال؛ إذ
إﻧها استراتيجيات تمركزت حﻮل تعلم الطالب،ووﻓقا ً للخصائص النمائية لهذه المرحلة ﻓإن اﻹﻧاث يخبرن مظاهر البلﻮغ قبﻞ الذكﻮر ،ولعﻞ
هذه الخاصية تكﻮن إحدى العﻮامﻞ أيﻀًا التي أسهمت ﻓي تفﻮق اﻹﻧاث على الذكﻮر.وتتفق ﻧتائﺞ هذه الدراسة مﻊ ﻧتائﺞ دراسة )(Hu, 2008
التي أظهرت تفﻮق اﻹﻧاث على الذكﻮر ﻓي الداﻓعية للتعلم وﻓق مقياس الداﻓعية للتعلم على جميﻊ أبعاده ،تﻮليد اﻻﻧتباه وإدامته ،وبناء الصلة
ودعمها ،وتعزيز الثقة ،وإدارة النﻮاتﺞ لتحقيق الرضا.
 (3عدم وجود فﺮوق ذات دﻻلة إحصائية عند ﻣستوى دﻻلة )(0.05 ≥αﺑيﻦ تقديﺮات أفﺮاد ﻣجموعتي الدراسة على ﻣقياس دافعية التعلم
حسب تفاعﻞ ﻣتغيﺮي المجموعة والجنس في التطبيق البعدي.
ﻓيما يتعلق بعدم وجﻮد ﻓروق إحصائية للتفاعﻞ بين متغيري المجمﻮعة والجنس؛ بمعنى أن التحسن ﻓي أداء البنين ﻻ يختل ف ع ن التحس ن ﻓ ي
أداء اﻹﻧاث على مقياس أبعاد الداﻓعية للتعلم؛حيث يمكن تفسير هذه النتيجة من خﻼل تﻮضيﺢ أن مكﻮﻧات البرﻧامﺞ اﻹرشادي اﻷربعة ﻻ تشك ُﻞ
خصﻮصية معينة لمتغير الجنس؛ حيث أن المﻮضﻮعات التي ت م طرحه ا ﻓ ي أﻧش طة البرﻧ امﺞ اﻹرش ادي أُع دت بحي ث تك ﻮن مناس بة لل ذكﻮر
ُ
تتميز المرحلة النمائية لطلبة هذه المرحلة بميلهم ﻧحﻮ ال ُمثابرة من خﻼل خﻮض تجارب جديدة ،والعمﻞ على إش باع
واﻹﻧاث على حد سﻮاء؛ إذ
رغبتهم بالفﻀﻮل واﻻستقصاء ،والرغبة ﻓي التنﻮيﻊ ،وهذا ما تﻀمنته أﻧشطة البرﻧامﺞ اﻹرش ادي،كما أن مي ﻞ طلب ة ه ذه المرحل ة للبح ث ع ن
طرق متنﻮعة لتشكيﻞ هﻮياتهم مكنهم من التفاعﻞ مﻊ أﻧش طة البرﻧ امﺞ اﻹرش ادي المتنﻮع ة ،وه ذا م ا ﻓس رته ﻧظري ة النم ﻮ النفس ي اﻻجتم اعي
ﻓ ي ﻧظريت ه المس ماة ﻧظري ة النم ﻮ النفس ي اﻻجتم اعي ) Theory of Psychosocial
ﻹري ك إيركس ﻮن)(Erik Erikson
(Development؛ إذ ّ
إن طلب ة ه ذه المرحل ة يتمي زن بالبح ث ع ن الهﻮي ة الت ي تق ﻮدهم إل ى البح ث ع ن خب رات تعم ﻞ عل ى
تشكيلها)(Santrock,2008؛ ولعﻞ ما تﻀمنه البرﻧامﺞ اﻹرشادي من خبرات متنﻮعة وغير مألﻮﻓة مكن تهم م ن التفاع ﻞ م ﻊ أح داث البرﻧ امﺞ
اﻹرشادي.وتتفق هذه النتيجة مﻊ ﻧتيجة دراس ة ك ﻞ م ن )(Alhassan,2014; Ghbari,2016; Kurt and Keçik,2017الت ي أظه رت أن
البرﻧامﺞ اﻹرشادي مناسب للذكﻮر واﻷﻧاث على حد سﻮاء.
التوصيات
ﻓي ضﻮء النتائﺞ التي أسفرت عنها ﻧتائﺞ هذه الدراسة ،يمكن اقتراح التﻮصيات التالية:
 -1إجراء دراسة تتبعية تقﻮيمية ﻷثر البرﻧامﺞ اﻹرشادي بمكﻮﻧاته الرئيسة والفرعية على عينات من طلبة التعليم العام يُشخصﻮن
على أﻧهم متدﻧﻮ الداﻓعية للتعلم ،مﻊ اﻷخذ بعين اﻻعتبار دراسة متغيرات أخرى؛ للﻮقﻮف على مدى مناسبة البرﻧامﺞ اﻹرشادي
وﻓق متغير الصف ،والدولة ،وﻧﻮع المدرسة )حكﻮمية وأهلية( ،وعﻮامﻞ أخرى كالتحصيﻞ الدراسي بمستﻮياته الثﻼث )عال،
ومتﻮسط ،ومتدن( ،ومتغير ﻧﻮع التفكير سﻮاء أكان التفكير اﻹبداعي ،أم التفكير الناقد.
 -2التﻮجه لﻼستفادة من مقياس الداﻓعية للتعلم المستخدم ﻓي هذه الدراسة الحالية من خﻼل تقنينه على عينات أكبر من طلبة مرحلة
التعليم العام؛ لﻼستفادة منها ﻓي دراسات مستقبيلية.
 -3وضﻊ الخطط التدريبية الﻼزمة لتدريب المرشدينﻮالمرشدات التربﻮيينعلى تطبيق تقنيات البرﻧامﺞ اﻹرشادي من خﻼل برﻧامﺞ
تدريبي خاص يُمكنهم من تطبيقه علىعينات متنﻮعة من الطلبة ذوي الداﻓعية المتدﻧية.
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