
في تطوير الدافعية للتعلم لدى طالبات املرحلة الثانوية من وجهة نظر  املؤثرة ممارسات املعلمة 

 معلمات العلوم املسلكية بمحافظة خميس مشيط

 منال عبدالعزيز  السالم1، آمال محمد عبدالجواد2، خيرية عون الشهراني3  
 السعودية  -مشرفة تدريب باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض1
 السعودية -مشرفة علوم مسلكية بمكتب التعليم بخميس مشيط2،3

1Manal.alsalem@gmail.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: اإلطار النظري   

 من التربويين  
ً
 كبيرا

ً
اهتماما التي تؤثر في تحصيل الطالب الدراس ي وتقدمهم العلمي  الدافعية تشغل العوامل  العالم. وتعد  والباحثين على مستوى 

الدافعية أحد الدوافع األخرى. هذا وتعد  الكثير من  اإلنسان ألنه يتوقف عليها تحقيق  أهمية لدى  الدوافع  أكثر  التحصيل واإلنجاز من  الجوانب    نحو 

 التدريس.  املهمة في عملية التدريس، إذ أنه في كثير من األحيان يتوقف عليها نجاح أو فشل عملية

م  وتعّد دافعية الطالب للتعلم إحدى أهم العوامل التي تؤثر على تحصيل الطالب الدراس ي، ويؤدي انخفاضها إلى تدني مستويات الطالب وتسربه

التعليم  )إذ  ،  من  مولود  وأبي  موس ى  بن  دراسة  وبين  2017خلصت  الثانوية  املرحلة  لطالب  التعلم  دافعية  بين  عالقة  وجود  إلى  الدراس ي، (  تحصيلهم 

التحصيلي 2016وأكدت دراسة )سيسبان،   املستوى  انخفاض  إلى  التعلم  انخفاض دافعية  إذ يؤدي  الدراس ي  التعلم والتحصيل  بين دافعية  االرتباط   )

انخفاض  كما  للطالب. للتعلم   ينعكس  الطالب  امل  دافعية  والتغيب  بالسرحان،  الفكري  وتسربهم  املدرسة،  داخل  الطالب  سلوك  وإهمال  على  تكرر، 

 . ( 2014إذبال، الواجبات الدراسية )

والخارجية، الداخلية  والعوامل  األبعاد  من  بمجموعة  للتعلم  الطالب  دافعية  موضوع    وتتأثر  في  التربوية  البحوث  من  كثير  إجراء  إلى  أدى  مما 

 على تطوير دافعية التعلم لدى الطالب. الداخلية والخارجية الدافعية للتعلم وكيفية تطويرها ورفعها ودرجة تأثير العوامل
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 :صخاملل

املرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات العلوم هدفت الدراسة إلى التعرف على ممارسات املعلمة املؤثرة في تطوير دافعية التعلم لطالبات  

 املسلكية بخميس مشيط.

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي بأداة االستبانة املغلقة، وكان مجتمع الدراسة هو معلمات العلوم املسلكية باملدارس الثانوية  

 ( معلمة منهن على األداة. 53التابعة ملحافظة خميس مشيط، وتم التطبيق على كامل املجتمع حيث أجابت )

  خلصت الدراسة إلى أن جميع ممارسات املعلمة الواردة في االستبانة مؤثرة بدرجة كبيرة على دافعية التعلم لدى طالبات املرحلة الثانوية 

املع أعلى ممارسات  التابعة ملحافظة خميس مشيط، وكانت  الثانوية  باملدارس  املسلكية  العلوم   على دافعية  من وجهة نظر معلمات 
ً
تأثيرا لمات 

الحا إشباع  الطالبات، تحرص على  بها  التي تمر  الصحية والنفسية  الظروف  التالية: تراعي  املمارسات  الثانوية هي  املرحلة  جات التعلم لطالبات 

طالبات بابتكار طرق  األساسية للطالبة من أكل وشرب وقضاء حاجة، تشرك الطالبات في تحديد واختبار بعض طرق وآليات تقويمهم، تسمح لل

 وحلول جديدة للتعلم، وترشد الطالبات إلى برامج مساندة وإثرائية تدعم تعلمهن ملحتوى املنهج. 

 م.وأوصت الدراسة باإلعداد التربوي للمعلمة قبل الخدمة، والتدريب املستمر على مهارات املعلمة التي تزيد من دافعية طالباتها نحو التعل

 تطوير دافعية التعلم.  ؛ممارسات املعلم  ؛دافعية التعلم : املفتاحيةالكلمات 
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املعلم  و  ممارسات  للتعلم  تعتبر  الطالب  دافعية  على  تؤثر  التي  العوامل  أهم   من 
ً
إيجابا أو   

ً
)إذبال،  سلبا دراسة  خرجت  من  2014،  بمجموعة  م( 

امل املعلمين، مثل: معتقدات  أهمها ممارسات  التعلم كان  الطالب نحو  أو غياب  العوامل واملسببات لضعف دافعية  املتعلم وبيئته، ضعف  علمين نحو 

 ن.لصفية، عدم تنويع التدريس ليتفق مع احتياجات املتعلميا  التخطيط لألنشطة

بتطوير    يدعومما   بما يعود  وتجويدها  املعلمين  وذلك بهدف تحسين ممارسات  للتعلم،  بدافعية طالبهم  وارتباطها  املعلمين  دراسة ممارسات  إلى 

 لتعلم.ورفع دافعية الطالب ل

 :
ً
 مفهوم الدافعية للتعلم أوال

)حديدي،   خارجية  وأخرى  داخلية  ظروف  أو  عوامل  بها  وتتحكم  معين،  هدف  إلى  الوصول  نزعة  بأنها   
ً
عموما الدافعية  وعّرفت   .(2015تعرف 

 (2015حديدي، ؛ 2015الدافعية للتعلم بمجموعة من التعريفات، منها: )الناجي، 

 إيجاد أنشطة أكاديمية وتحقيق النجاح في العملية التعليمية. ميل الطلبة والرغبة نحو  •

بأنشطة إنتاجية في بيئة تعليمية تتسم بالنشاط والحيوية، من • خالل   حالة داخلية لدى الطالب تدفعه إلى املشاركة في املوقف التعليمي والقيام 

  ط أو املهمة.إيقاع حيوي إيجابي يساهم في تحقيق األهداف التي ينبغي تحقيقها من النشا 

متعلقة  حالة كامنة داخل الطالب، عندما يمتلكها يعمل باستمرار وتواصل، وإذا ما تحلى بالصبر أثناء قيامه بما يلزم للتعلم من نشاطات مختلفة   •

 بمواقف تعليمية مختلفة، فإن ذلك يمكنه من الوصول إلى الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، وهو عملية التعلم. 

للمواصلة أو استمرار األداء، للوصول إلى حالة توازن معرفية    داخلية أو خارجية، تحرك أفكار ومعارف املتعلم ووعيه وانتباهه، وتلح عليهحالة   •

  معينة.

واالستم موجه  بنشاط  عليه  واإلقبال  التعليمي،  املوقف  إلى  االنتباه  إلى  تدفعه  املتعلم  عند  داخلية  حالة  هي   
ً
إذا للتعلم  حتى  فالدافعية  فيه  رار 

 يتحقق الهدف.

 : تفسير الدافعية وفق النظريات الحديثة 

شري  انطلقت التفسيرات النفسية الحديثة للدافعية من االتجاهات الفلسفية التي أكدت دور الغرائز في السلوك وتلك التي نظرت إلى الكائن الب

ركزت النظرية السلوكية على دور البيئة في اكتساب الدوافع وتطورها لدى األفراد، فهي ترى  على أنه كائن عقالني واعي بملك حرية اإلرادة واالختبار. فقد  

مل املجتمع  يقدمه  الذي  والتعزيز  للدعم   
ً
وفقا تتعزز  بحيث  فيها،  يعيشون  التي  البيئة  مع  األفراد  تفاعل  مكتسبة من خالل  الدوافع  ثل هذه أن معظم 

دت دور النمذجة والتوقعات واألهداف التي يضعها الفرد لنفسه في عملية تشكيل الدوافع إضافة إلى إجراءات الدوافع. أما نظرية التعلم االجتماعي فأك 

أن الدوافع لدى اإلنسان تأخذ الطابع الهرمي، بحيث يسعى الفرد إلى   -  وال سيما نظرية ماسلو في الحاجات  -  العقاب والتعزيز. وترى النظرية اإلنسانية

م ترتيب  وفق  إلى إشباعها  السعي  أو  التفكير  يتم  وال  الهرم.  الذات قمة هذا  تحقيق  تمثل حاجة  حين  في  األساسية،  الحاجات  الهرم  قاعدة  ويمثل  عين. 

املعرفية   والعمليات  والنية  القصد  عوامل  دور  املعرفية  النظريات  تؤكد  حين  في  الدنيا.  الحاجات  إشباع  يتم  لم  ما  العليا  الحاجات  كالتعليل إشباع 

 (. 2012)الزغلول،  في الدوافع اإلنسانية واإلدراك

:مصادر الدافعية للتعلم  

 تنقسم مصادر الدافعية للتعلم إلى: 

 ألداء الطالب وتحثه على العمل ليس من أجله بل من أجل اآلخرين، كاملعلم أو إدارة املدرسة أو أولياء األم .1
ً
ور أو حتى  مصادر خارجية: تكون موجهة

 وراء إرضاء املعلم وكسب إعجابه أو إرضاء لوالديه والحصول على تشجيع مادي أو معنوي. األقران . فقد يقبل 
ً
 الطالب على التعلم سعيا

2.  
ً
التعلم مدفوعا الداخلية، حيث يقدم على  الطالب نفسه ومن رغبته  نابعة من  الشعور    مصادر داخلية:  برغبة داخلية إلرضاء ذاته وسعًيا وراء 

 . ( 2015)حديدي،  بمتعة التعلم وكسب املعارف

 أهمية الدافعية للتعلم لدى املتعلمين:

 (2018تبرز أهمية دافعية التعلم في عمليات التعلم والتعليم في التالي: )الرايقي، 

تتفاعل جميع إطالق الطاقات الكامنة لدى الفرد واستثارة نشاطه وحفزه على اإلقبال على التعلم برغبة واهتمام شديدين، ويتحقق ذلك عندما   .1

 .
ً
 الدوافع الداخلية والخارجية معا

 مون إليها.إثارة وجذب انتباه املتعلمين وتركيزهم على موضوع التعلم مع الحفاظ على هذا االنتباه ليتحقق الهدف أو تعلم الخبرة التي يسعى املتعل .2

 وقف التعليمي. زيادة اهتمام املتعلمين باألنشطة واإلجراءات التعليمية واالنشغال بها طوال امل .3

 هداف.توجيه سلوك املتعلمين نحو مصادر التعلم املتاحة وزيادة مستوى املثابرة لديهم والدراسة والتقص ي بغية الحصول على املعرفة وتحقيق األ  .4

 توجيه املتعلمين الختيار الوسائل واإلمكانات املادية وغير املادية التي تساعدهم في تحقيق أهداف التعلم.  .5

 املتعلمين على اختيار األنشطة بما يتالءم مع ميولهم واهتماماتهم.  زيادة إقبال .6
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 توفير الظروف املشجعة لحدوث التعلم وضمان استمراريته تفاعل املتعلم مع املوقف التعليمي.  .7

: اآلثار السلبية الناتجة عن انخفاض الدافعية للتعلم  

 على سير العملية التعليمية منها: )التل،   ، إذا انخفضت دافعية الطالب للتعلم تظهر بعض السلوكيات واآلثار داخل الصف أو خارجه 
ً
وتؤثر سلبا

2004) 

 رفض تعليمات أو أوامر املعلم .1

 التذمر من الدراسة واالختبارات.  .2

 .تشتت االنتباه وضعف املشاركة الصفية .3

 -.إهمال الواجبات الدراسية .4

 التأخر الصباحي عن املدرسة أو التأخر عن حضور الطابور الصباحي  .5

 اإلخفاق في االختبارات املدرسية  .6

 . إثارة الفوض ى والعبث باملرافق املدرسية وعدم املحافظة عليها أو الكتابة على جدران املدرسة  .7

 :
ً
 الدافعية للتعلم عوامل مؤثرة في الدافعية للتعلم واآلثار املترتبة على انخفاض  ثانيا

والحرمان  األمان  بعدم  الطالب  تشعر  التي  األسرية  كالخالفات  للتعلم  الطالب  دافعية  مستوى  في خفض  تسهم  التي  العوامل  العديد من  هناك 

الذي   أو غيره،  العصبي  الجهاز  في  الخلل  الصحية مثل  واملشكالت  للتعلم،  الدافعية  انخفاض  إلى  بالطالب  تؤدي  التي  في والقسوة  يترتب عليه صعوبة 

التي قد يمارسه التربوية  املناهج، األساليب غير  املدرسية وما فيها من عقبات )كصعوبة بعض  الدافعية، والبيئة  أو التعلم وبالتالي نقص في  املعلمون  ا 

 .إدارات املدارس، واصطباغ العملية التعليمية بطابع التلقين، كثرة أعداد الطالب في الفصول(

 لسابقة:الدراسات ا

 .وقد اهتمت الدراسات التربوية بتحديد العوامل املؤثرة في دافعية التعلم لدى الطالب

الرايقي   • املرحلة    (2018)كدراسة  طالبات  نظر  وجهة  من  التعلم  دافعية  انخفاض  إلى  املؤدية  املدرسية  العوامل  على  التعرف  إلى  هدفت  التي 

التع طالبات  في عينة عشوائية من  الدراسة  تمثلت عينة  االستبانة،  هي  الدراسة  أداة  وكانت  الوصفي،  املنهج  واتبعت  بمدينة جدة،  ليم الثانوية 

الثانوية   باملدارس  دافعية  العام  انخفاض  إلى  تؤدي  التي  باملعلمة  املرتبطة  املدرسية  العوامل  أبرز  أن من  نتائجها  أهم  وكان من  مدينة جدة،  في 

ملعلمة التعلم لدى الطالبات ما يلي: افتقار املعلمة للمرونة ومراعاة ظروف الطالبة، استخدام املعلمة أسلوب التهديد والتخويف، ضعف اهتمام ا 

 ة كالثناء.بالحوافز املعنوي

هدفت إلى الكشف عن العالقة بين املكونات اإليجابية للبيئة الصفية في ضوء نظرية موراي والدافعية للتعلم لدى  التي    (2016  )  ودارسة كلحة •

بأنها مجموعة تفاعالت نفسية    
ً
إجرائيا الصفية  للبيئة  اإليجابية  املكونات  الثانوي. حيث عّرفت  الثالث  الصف  واجتماعية يمكن  طالب وطالبات 

إدارة الصف، وجودة املناخ السائد داخل الفصل املدرس ي وهذه املكونات هي: الدعم االجتماعي، وضوح  من خاللها االستدالل على صحة مسيرة 

استخدم  
ً
وصفيأ الدراسة  منهج  كان  التعلم،  بعملية  االنشغال  الصفية،  القرارات  في  املشاركة  الذاتي،  التوجه  املكونات مقي  فيه  املعايير،  اس 

 وطالبة في املدارس الثانوية التابعة لوالية 60على عينة بلغ حجمها)املقاييس  اإليجابية للبيئة الصفية ومقياس الدافعية للتعلم، وطبقت  
ً
( طالبا

 لتعلم. مستغانم، وكان من نتائجها وجود عالقة موجبة بين املكونات اإليجابية للبيئة الصفية في ضوء نظرية موراي والدافعية ل

فهدفت إلى الخروج بقائمة ألفضل ممارسات زيادة دافعية التعلم لدى طالب املرحلة الثانوية في ضوء إشباع حاجاتهم   (2015)أما دراسة الناجي •

 لتصنيف ماسلو، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي، وكانت أداة الدراسة هي تحليل محتوى الدراسات والبحوث التي تناول 
ً
ت دافعية اإلنسانية وفقا

الطالب، ثم تحكيمها من قبل ) مة من  10التعلم لدى 
ّ
بقائمة محك أن خرجت  نتائجها  أهم  النفس، وكان من  املناهج وعلم  ( خبراء في تخصصات 

 ممارسات زيادة دافعية التعلم لدى الطالب في أربع محاور: محور املعلم، محور الطالب، محور املنهج، محور البيئة. 

العالقة بين التوافق النفس ي واالجتماعي للطالب والدافعية للتعلم لدى طلبة املرحلة الثانوية بمدارس   (2015)دراسة سرار  وهدفت   • إلى دراسة 

تمثل مجتمع  ،منطقة القصيعة، واتبعت املنهج الوصفي، وكانت أداتا الدراسة هما مقياس الدافعية للتعلم، ومقياس التوافق النفس ي واالجتماعي

القصيعة، وطبقت على عينة مكونة من )الدراسة في طالب   الثانوية بمنطقة  نتائجها وجود عالقة ذات   ( 65املرحلة  أهم   وطالبة، وكان من 
ً
طالبا

وخلصت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بين الدافعية . داللة إحصائية موجبة بين التوافق النفس ي والدافعية للتعلم لدى طالب املرحلة الثانوية

البيئة  للتعلم   مع  بالتفاعل  الطالب  خاللها  يقوم  مستمرة  دينامية  عملية  بأنه  الدراسة  عّرفته  الذي  للطالب،  واالجتماعي  النفس ي  التوافق  وبين 

ملواجهة  الذاتية  إمكاناته  واستثمار  توظيف  على  وقدرته  واآلخرين،  نفسه  عن  الرضا  ليحقق  واالجتماعية،  والنفسية  الجسمية  حاجاته  إلشباع 

 . الحياة متطلبات 
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عمر • دراسة  سعت  املنهج   (2014  ) وقد  واتبعت  الثانوي،  التعليم  طالب  لدى  للتعلم  والدافعية  النفس ي  األمن  بين  العالقة  عن  الكشف  إلى 

نة  الوصفي، وكانت أداة الدراسة هي مقياس األمن النفس ي، تمثل مجتمع الدراسة في طالب وطالبات الصف الثالث ثانوي باملدارس الثانوية بمدي

جنس  باختالف  العالقة  هذه  تختلف  وال  للتعلم،  بالدافعية  عالقة  له  النفس ي  باألمن  الطالب  شعور  أن  نتائجها  أهم  من  وكان  بالجزائر،    بريان 

  الطالب )ذكر أو أنثى( أو تخصصه )علمي أو أدبي(.

وآخرون • كاري  دراسة  تحديد    (carey, Jennifer & lynley, 2011)  أما  إلى  ودعم  فهدفت  طالبهم  تحفيز  في  الثانوية  املرحلة  معلمي  ممارسات 

الثانوية وعددهم   املرحلة  املالحظة على عينة من طالب  أداة  املعلمين في تحفيظ    2864التعلم، وذلك باستخدام  بأن ممارسات  ، وخرجت 
ً
طالبا

بنا الفهم، وممارسات  الصف الطالب وعم تعلمه تندرج تحت محاور ثالثة رئيسية: ممارسات دعم  إدارة  واملحافظة عليها، وممارسات  العالقة  ء 

  الدراس ي.

خطورة الدوافع الخارجية التي تنتهجها النظم التعليمية مع الطالب عبر الدرجات أو املكافآت    (Crow & small, 2011)وترى دراسة كرو و سمال   •

 ذلك بأن هذه الحوافز تعمل غ
ً
 ضد الهدف الحقيقي واألهم من التعلم، فالحوافز الخارجية وغيرهما من حوافز ملموسة وغير ملموسة، معللة

ً
البا

 تضعف الدوافع الداخلية. 

يق على الدراسات السابقة: ل التع  

  يهاإلالعرض السابق يظهر تشابه الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في موضوع دافعية التعلم لدى طالب املرحلة الثانوية، وأقرب الدراسات  

الناجي)و   هي   التعلم لدى  دراسة وكاري وآخرون  (carey et al.,2011)(  2018( والرايقي )2015دراسة  املعلم ودورها في دافعية  لتركيزها على ممارسات 

 الطالب. 

إثراء إطارها   تختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في الحدود املكانية للدراسة، وحدودها البشرية، وتستفيد من الدراسات السابقة في

 ( في بناء أداتها. 2015دراسة الناجي)نتائج  النظري، ودعم نتائج الدراسة، كما استفادت الدراسة الحالية من  

 :مشكلة الدراسة

( التي تتطلع إلى تطوير  2030بعد إعالن اململكة رؤيتها الطموحة )رؤية    يهم تطوير دافعية التعلم لدرفع تحصيل الطالب الدراس ي و تزايدت أهمية  

ا  بروح  تتصف  مستقلة  شخصية  ذا  ليكون  الحميدة  والسلوكيات  واملهارات  املعارف  الطالب  إكساب   " إلى   
ً
ساعية والتربوية  التعليمية  ملبادرة املنظومة 

والقياد )رؤية  واملثابرة  وثيق28م،  2015،  2030ة"  نّصت  رؤية  (.كما  باملعارف   2030ة  أبنائنا  "تزويد  و  والتدريب  التعليم  في  االستثمار  مواصلة  على 

 ( وهو األمر الذي ال يتحقق بدون وجود دافعية للتعلم لدى الطالب. 36م، 2015، 2030واملهارات الالزمة لوظائف املستقبل" )رؤية 

لتالئم  وتجويدها  التعليم  مخرجات  مستوى  رفع  أهمية  من   
ً
أن   وانطالقا ينبغي  للتعلم  الطالب  دافعية  تطوير  فإن  الوطن  وطموحات  متطلبات 

 يحظى باهتمام التربويين للبحث في أفضل املمارسات التي يمكن اتباعها لتحقيق هذا الهدف. 

 من عناصر التدريس، وال سيما أنها تعمل على زيادة فعاليتها واملساهمة إلى درجة 
ً
 أساسيا

ً
كبيرة في تحقيق األهداف املرجوة  تشكل الدافعية عنصرا

تباين مستوى  إلى  املتعلمين يعود  بين  التحصيل  الفردية في  الفروق  الرئيسية في وجود  أن من األسباب  البعض  املتعلمين. حيث يرى  الدافعية   منها لدى 

ميا بحد ذاتها حتى يتسنى تحقيق التعلم املرغوب لدى لديهم. وهذا ما دفع العديد من علماء النفس والتربويين ضرورة تأكيد أن تكون الدافعية هدفا تعلي

 (. 2012املتعلمين. ويعزو كثير من الباحثين ضعف دافعية الطالب إلى ضعف ممارسات املعلمين )الزغلول، 

ال إلى  الخريج  بعدها  ينتقل  إذ تعتبر مرحلة مفصلية  الثانوية  املرحلة  التعلم على طالب وطالبات  دافعية  في  التركيز  إلى  ويزداد  أو  الجامعية  حياة 

 التعليم املنهي والتقني أو إلى سوق العمل. 

أن ممارساتو  هي  حيث  التعليمية،    املعلم  العملية  في  أهمية وحيوية  الطالب، فقد سعتاألكثر   على 
ً
تأثيرا أفضل   واألقوى  دراسة  إلى  الباحثات 

 انوية. ممارسات املعلمة في تطوير دافعية التعلم لدى الطالبات في املرحلة الث

 :الدراسةهدف 

املعلمة    التعرف على ممارسات  إلى  الدراسة  العلوم  املؤثرة  تهدف  نظر معلمات  الثانوية من وجهة  املرحلة  طالبات  لدى  التعلم  دافعية  تطوير  في 

 املسلكية بمحافظة خميس مشيط

 :أسئلة الدراسة

ن وجهة  من  الثانوية  املرحلة  طالبات  لدى  التعلم  دافعية  تطوير  في  املعلمة  ممارسات  أثر  ما  التالي:  السؤال  عن  اإلجابة  إلى  الدراسة  ظر سعت 

 معلمات العلوم املسلكية بمحافظة خميس مشيط؟ 
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 : أهمية الدراسة

ن هذه الدراسة هي األولى التي تتناول تطوير دافعية إ تتمثل أهمية الدراسة في أهمية موضوعها وهو تطوير دافعية التعلم لدى الطالبات، وحيث  

فإن    –دية  وذلك بعد البحث في قواعد املعلومات العربية املدرجة في املكتبة الرقمية السعو   –التعلم لطالبات املرحلة الثانوية بمحافظة خميس مشيط  

باملنطقة. التعليم  وإدارة  التربويات،  واملشرفات  املدرسية،  والقيادات  للمعلمات،  نتائجها  أهمية  في  تتلخص  نحو   أهميتها  التوجه  مع   
ً
انسجاما وذلك 

اململكة   أن تطلعت رؤية  التعليم، بعد  الطالب، وتجويد مخرجات  نتائج متقدمة مقإلى    2030تحسين نواتج تعلم  الطالب  النتائج إحراز  ارنة بمتوسط 

وهو األمر الذي ال يتحقق دون أن يمتلك الطالب    (.2016،  2030الدولية والحصول على تصنيف متقدم في املؤشرات العاملية للتحصيل العلمي )رؤية  

 الدافعية للتعلم. 

 : الدراسةمحددات  

 تتحدد الدراسة بالحدود التالية:

 سعت الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسات املعلمة في تطوير دافعية التعلم لدى طالبات املرحلة الثانوية. الحدود املوضوعية:

 باململكة العربية السعودية.  املدارس الثانوية التابعة ملحافظة خميس مشيط الحدود املكانية:

 هـ 1441زمن إجراء الدراسة وهو العام الدراس ي  الحدود الزمانية:

   طبقت الدراسة على معلمات العلوم املسلكية باملدارس الثانوية التابعة ملحافظة خميس مشيط. بشرية:الحدود ال

 :مصطلحات الدراسة

 بأنها  الدافعية للتعلم
ً
حتى حالة داخلية عند املتعلم تدفعه إلى االنتباه إلى املوقف التعليمي، واإلقبال عليه بنشاط موجه واالستمرار فيه  تعّرف إجرائيا

 يتحقق الهدف.

 إلى دراسة السلوك اإلنساني وتفاعل دهي مقررات تدّرس في املرحلة الثانوية من التعليم العام السعودي، ها العلوم املسلكية
ً
مع البيئة املحيطة الفرد فة

 به. تتضمن املقررات التالية: الدراسات النفسية واالجتماعية، مهارات حياتية، التربية األسرية.

 : منهجية وإجراءات الدراسة 

وهو املنهج الذي يتم فيه استجواب جميع أفراد مجتمع الدراسة، أو عينة كبيرة    .، وذلك ملناسبته لهدف الدراسةاملتبع هو املنهج الوصفي املسحي  املنهج

 (. 2012منهم، وذلك لوصف الظاهرة املدروسة )العساف، 

 لجمع املعلومات وذلك ملناسبتها لهدف البحث،  استخدمت االستبانة املغلقة أدا   أداة الدراسة:
ً
وهي تلك االستمارة التي تحتوي مجموعة من العبارات ة

 (.2012املكتوبة مزّودة بالخيارات املحتملة لها )العساف، 

م( 2015بما أن االستبانة بنيت على قائمة ممارسات املعلم في تطوير دافعية التعلم لدى طالب الثانوية التي وردت في دراسة )الناجي،  صدق االستبانة: 

  محكمين خبراء فقد تم االستغناء بذلك عن تحكيم االستبانة للتحقق من صدق األداة. 10وهي قائمة محكمة إذ تم تحكيمها من قبل 

التحقق من    ثبات االستبانة: ألفا لعبارات االستبانةتم  البرنامج اإلحصائي    ثبات االستبانة عبر حساب معامل كرونباخ  ، وكان معامل spssباستخدام 

 كرونباخ ألفا لألداة كالتالي:

 : معامل كرونباخ ألفا(1جدول )

 عدد عبارات االستبانة  معامل كرونباخ ألفا 

0.864 31 

 مما يدل على ثبات االستبانة. ،معامل كرونباخ ألفا لالستبانة مرتفع ( أن1ظهر من الجدول رقم)وي

 : استخدم معامل ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات االستبانة، أما في معالجة البيانات فاستخدمت املتوسطات واالنحراف املعياري.املعالجات اإلحصائية

  وذلك االستبانة، لعبارات املمارسة مدى  وتحديد الدراسة  أفراد استجابات لتحليل الفارق  النسبي الوزن معادلةكما استخدم 
ً
 التالية: للمعادلة وفقا

 األدنى  الفئة  قيمة – األعلى الفئة  قيمة = املدى

= 4-1=3 

 األعلى الفئة  قيمة  ÷ املدى = الفئات بين الفرق 

= 3÷4 = 0,75 
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ً
  الفئات توزيع تم  فقد الفئة طول  على واعتمادا

ً
 يلي: كما (2) رقم  للجدول  وفقا

 االستبانة في  املستخدم الرباعي املقياس وفق الفئات توزيع (:2) جدول 

 مدى املتوسطات  الوصف 

 3,26-4 غير مؤثرة 

 2,51-3,25 مؤثرة بدرجة ضعيفة 

 1,76-2,50 مؤثرة بدرجة متوسطة 

 1-1,75 مؤثرة بدرجة كبيرة 

 إجراءات الدراسة: 

 لإلجراءات التالية:  ت الدراسةتم
ً
 وفقا

ن عبارات االستبانة، وترتيبها لتكوّ   م(،2015دراسة )الناجي،  تلخيص ممارسات املعلم في تطوير دافعية التعلم لدى الطالب من   بناء االستبانة عبر .1

رسة على تطوير دافعية طالبات املرحلة  ( عبارة، وأمام كل عبارة مقياس ليكرت الرباعي للتعرف على درجة تأثير هذه املما31وكان عدد العبارات )

 الثانوية، وكان املقياس املستخدم: 

 بدرجة كبيرة  ة مؤثر  •

 بدرجة متوسطة  ة مؤثر  •

 بدرجة ضعيفة ة مؤثر  •

 ةغير مؤثر  •

و   .2 االستبانة،  توزيع  املوافقة على  بطلب  بخميس مشيط  التربوي  اإلشراف  املوافقة  بعد  مخاطبة مديرة مكتب  االستبانة تم  الحصول على  إعداد 

 الكتروني
ً
 .العلوم املسلكية باملدارس الثانوية التابعة ملحافظة خميس مشيط على معلماتا وتوزيعه ا

3.  
ً
إحصائيا تحليلها  بعد  النتائج  اإلحصائي    استخراج  التحليل  برنامج      spssعبر 

ً
تأثيرا املمارسات  أعلى  على  لدى    فيللتعرف  التعلم  دافعية  تطوير 

   طالبات املرحلة الثانوية.

 مجتمع الدراسة:

العلوم معلمات  في  )  يتمثل  وعددهن  مشيط،  خميس  ملحافظة  التابعة  الثانوية  املدارس  في  معلمة.60املسلكية  العلوم   (  معلمات  اختيار  وتم 

 . بخميس مشيط مشرفات علوم مسلكية املشاركات في الدراسة املسلكية لسهولة وصول الباحثات لهن حيث أن بعض الباحثات

 : عينة الدراسة

من مجتمع الدراسة وهي  %88,33( معلمة، بنسبة 53، وكان عدد املستجيبات )مجتمع الدراسة للخروج بنتائج أفضلتم توزيع االستبانة على كامل 

 نسبة مقبولة في مثل هذه الدراسات املسحية. 

 : ومناقشتها نتائج الدراسةعرض 

االستبانة   وكانت  31)تضمنت  الثانوية،  املرحلة  لطالبات  التعلم  دافعية  تطوير  في  املعلمة  املعياري ( عبارة من ممارسات  واالنحراف   املتوسطات 

 ي:درجة تأثير كل ممارسة منها في تطوير دافعية طالبات املرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات العلوم املسلكية بمحافظة خميس مشيط كالتالل

 املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لعبارات االستبانة(: 3) جدول 

املتوسط   املمارسة 

 الحسابي

 درجة تأثير املمارسة  االنحراف املعياري 

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.72334 1.4717 تحرص على إشباع الحاجات األساسية للطالبة من أكل وشرب وقضاء حاجة  (1

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.89020 1.5283 بها الطالبات تراعي الظروف الصحية والنفسية التي تمر  (1

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.19238 1.0377 تبتعد عن التهديد البدني )الضرب ..( واملعنوي )خصم الدرجات ..(   (2

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.26668 1.0755 تتجنب التعريض بأجناس الطالبات أو أعراقهن أو أعرافهن  (3

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.44996 1.0943 الطالبات فيتيح لهن فرصا متساوية في التعلم تعدل في التعامل مع  (4

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.39500 1.1887 تلجأ إلى النظام والقوانين الصفية عندما يكون سلوك الطالبة معيقا للتعلم  (5

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.53200 1.2075 تتبع نظام واضح متدرج في توزيع املكافآت والعقوبات في الصف  (6

تدّون إعجابها وتقديرها للممارسة التعلمية الصحيحة على أوراق ودفاتر وكتب   (7

 الطالبات

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.6668 1.0755

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.37521 1.1132 تنتقد السلوكيات الخاطئة للطالبات بال تجريح ودون أن تتعرض لذواتهن  (8
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برودة ..( املحيطة بالطالبات  -الشرح الظروف الفيزيقية )حرارة تراعي عند  (9

 داخل الفصل.

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.56763 1.2830

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.19238 1.0377 تبتعد عن تخويف الطالبات من صعوبة محتوى املنهج أو االختبار  (10

املتوسط   املمارسة 

 الحسابي

 املمارسة درجة تأثير  االنحراف املعياري 

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.53200 1.2075 تبدي استعدادها لدعم الطالبات فيما يصعب عليهن فهمه  (11

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.31988 1.1132 تطبق طرق التدريس التي تعزز تشارك الطالبات وتعاونهن في التعلم.   (12

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.39500 1.1887 ثالثي ...( -ثنائي  -تنوع في مسارات التعلم )فردي  (13

  -إقناع   -حوار   -تمارس املهارات التواصلية مع الطالبات بإتقان )استماع  (14

 تعاطف..( 

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.49453 1.2075

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.19238 1.0377 تربط املحتوى والتعلم بواقع الطالبات. (15

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.26668 1.0755 والتفوق تؤكد للطالبات قدرتهن على تحقيق النجاح  (16

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.57462 1.3019 ترشد الطالبات إلى برامج مساندة وإثرائية تدعم تعلمهن ملحتوى املنهج  (17

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.75380 1.3208 تسمح للطالبات بابتكار طرق وحلول جديدة للتعلم  (18

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.29510 1.0943 باألسئلة غير املتوقعة وغير املألوفة وباأللغاز التعليمية ( تستثير تفكير الطالبات 20

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.40943 1.2075 ( تعتني بمناسبة األنشطة والتقنيات املستخدمة لخصائص نمو وقدرات الطالبات 21

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.57462 1.3019 ( تشجع مشاركة الطالبات في األنشطة املدرسية. 22

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.3418 1.1321 ( تحتفي بمشاركات وإنجازات الطالبات.23

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.44100 1.1887 ( تتبع معايير واضحة ومعلنة في تقييم أداء الطالبات 24

بمحكات  ( تبتعد عن مقارنة درجات ومستوى الطالبة باألخريات وإنما بنفسها أو 25

 موضوعية 

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.37906 1.1698

( تجزئ حل الواجبات واملهمات الكبيرة إلى أجزاء ومراحل لتساعد الطالبات على  26

 اإلنجاز

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.53200 1.2075

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.34181 1.1321 ( تقدم تغذية راجعة مباشرة على أداء الطالبات وواجباتهن واختباراتهن 27

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.23330 1.0566 ( تستخدم نتائج التقويم في تعزيز نقاط القوة لدى الطالبات وتحسين تعلمهن28

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.19238 1.0377 تثني على الطالبات اللواتي أظهرن تقدما أو تفوقا في مستواهن التعليمي   (29

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.36142 1.1509 تتيح فرصة للطالبات األكثر تفوقا بمساندة ومعاونة زميالتهن  (30

 مؤثرة بدرجة كبيرة  0.58090 1.3208 تشرك الطالبات في تحديد واختبار بعض طرق وآليات تقويمهم  (31

يظهر أن جميع ممارسات املعلمة الواردة في عبارات االستبانة كانت مؤثرة بدرجة كبيرة على دافعية التعلم لطالبات املرحلة    (3رقم )من الجدول  

 على دافعية التعلم لدى  الثانوية من وجهة نظر معلمات العلوم املسلكية بخميس مشيط، و 
ً
يمكن ترتيب العبارات التي تمثل أعلى ممارسات املعلمة تأثيرا

 للمتوسطات واالنحراف املعياري طالبات املرحلة الثانوية 
ً
 كالتالي: وفقا

 على دافعية التعليم لدى الطالبات 4جدول )
ً
 (: ممارسات املعلمة األعلى تأثيرا

 ات مارسامل الترتيب

 الظروف الصحية والنفسية التي تمر بها الطالبات تراعي  1

 تحرص على إشباع الحاجات األساسية للطالبة من أكل وشرب وقضاء حاجة  2

 تشرك الطالبات في تحديد واختبار بعض طرق وآليات تقويمهم  3

 تسمح للطالبات بابتكار طرق وحلول جديدة للتعلم  4

 ية تدعم تعلمهن ملحتوى املنهج ترشد الطالبات إلى برامج مساندة وإثرائ 5

تنوعت بين املمارسات التدريسية، وبين ممارسات التأثير على دافعية الطالبات للتعلم  ياألعلى ف  رتيبالتي حظيت بالتالخمس ويالحظ أن العبارات 

الفسيولوجية األساسية الحاجات    مراعاة 
ً
تأثيرا األكبر  املمارسات  املعلمة مع طالباتها  . ولكن  بتعامل  تتعلق  التي  املمارسات  وفق حاجاتهن األساسية هي 

ماسلو هرم  تتناول  وفق  التي  العبارات  مقابل  في  للمعلمةامل،  التدريسية  بقية ،  مارسات  بين  األعلى  بالترتيب  حظيت  التي  التدريسية  املمارسات  وكانت 

 ارسات التي تشرك الطالب في العملية التعليمية وتمنحه فرصة االختيار والتعلم الذاتي واإلبداع واالبتكار. املمارسات هي املم

النتائجوهذ نتيجة    ه  )الرايقي،  يتفق مع  يؤدي ضعف ممارسات  2018دراسة  إذ  ونتيجة املعلمة  م(  الطالبات،  لدى  التعلم  دافعية  انخفاض  إلى 

)سرار،   إ 2015دراسة  انتهت  التي  للطالب.م(  واالجتماعي  النفس ي  التوافق  وبين  للتعلم  الدافعية  بين  تتفق    لى وجود عالقة موجبة  الدراسة  كما  نتائج 

)عمر،  الحالية   نتائج دراسة  للتعلم.2014مع  النفس ي ودافعيته  باألمن  الطالب  بين شعور  العالقة  أكدت  التي  )كلحة،    م(  ( حيث 2016ونتائج دراسة 

 املكونات اإليجابية للبيئة الصفية.اتفقت هذه املمارسات مع 

وتحويل   التعلم،  في  بفاعلية  الطالبة  إشراك  على  تقوم  التي  التعليم  في  الحديثة  االستراتيجيات  املعلمة  تطبيق  أهمية  تؤكد  النتيجة  دور  وهذه 

 التعلم. الطالبة من مجرد التلقي، ودور املعلمة من التلقين إلى التيسير والتوجيه والدعم لعملية 
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 : التوصيات

 توص ي الدراسة بناًء على ما توصلت إليه من نتائج بما يلي:

 . ومراعاة احتياجات املرحلة العمرية االعتناء باإلعداد التربوي للمعلمة في برامج إعداد املعلم بمهارات التعامل مع الطالب .1

: وهي ربط املحتوى بالواقع، التقويم التربوي، مهارات التفكير، والتعلم نحو التعلم   الطالباتدافعية    لتطوير على املهارات الالزمة    املعلماتتدريب   .2

 التعاوني. 

 : بحوث مستقبلية مقترحة

 أثر ممارسات القيادة املدرسية في تطوير دافعية التعلم للطالبات.  .1

 أثر اإلرشاد الطالبي في تطوير دافعية التعلم للطالبات. .2

 .دافعية التعلم للطالباتدور األسرة في تطوير  .3

 املراجع
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ً
 أوال
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 : 18ع  :، مركز البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعليمية"للتعلم بين تأثير العامل النفس ي واالجتماعيالدافعية  "(.  2015حديدي، محمد .) .3

39-48. 

4. (. حامد  بنت  وئام  من "(.  2018الرايقي،  دراسة ميدانية على عينة  الطالبات  نظر  من وجهة  للتعلم  الدافعية  املؤدية النخفاض  املدرسية  العوامل 

 .44-16 :(3)59 .الجمعية املصرية لألخصائيين االجتماعيين :، مجلة الخدمة االجتماعية"املرحلة الثانوية بمدينة جدة طالبات 

  .هـ1441/ 3/ 2تم االسترجاع في   https://vision2030.gov.sa(. من الرابط2015.) 2030رؤية  .5

 . . العين: دار الكتاب الجامعيعلم النفس التربوي (. 2012) .الزغلول، عماد .6

رمضان. .7 محمد  القصيعة"(.  2015)  سرار،  منطقة  بمدارس  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  للتعلم  بالدافعية  وعالقته  واالجتماعي  النفس ي    ."التوافق 

 . 370-349ص .كلية اآلداب والعلوم ترهونة .أعمال وبحوث املؤتمر العلمي األول لجامعة الزيتونة
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Abstract: The study aimed at identifying the female-teacher's practices that impact on development of 
motivation for learning among secondary school female-students from the viewpoint of behavioral science 
female-teachers in Khamis Mushait. 
The study used the descriptive-survey approach with the closed-ended questionnaire as a tool, and the 
study population was the female-teachers of behavioral sciences in the secondary schools affiliated to 
Khamis Mushait Governorate, and the tool was applied to the entire population of (53) female-teachers who 
have responded to the study tool. 
The study concluded that all female-teacher's practices mentioned in the questionnaire have a significant 
impact on the motivation for learning among secondary school female-students from the viewpoint of 
behavioral science female-teachers in secondary schools affiliated to Khamis Mushait Governorate, and 
female-teachers' practices of the highest impact on the motivation for learning among secondary schools 
female-students were the following: - She takes into account the health and psychological conditions 
experienced by the female-students. - She keens to satisfy the basic needs of the female-student from eating, 
drinking and going to the toilet. - She engages the students in determining and testing some of their 
evaluation methods and mechanisms. – She allows female-students to devise new methods and solutions for 
learning. - She guides female-students to support and enrichment programs that support their learning of 
the curriculum content. 
The study recommended the educational preparation for the pre-service female-teacher, and continuous 
training in the skills of the female-teacher that increases the motivation of her female-students towards 
learning. 

Keywords: Learning Motivation; Teacher's Practices; Developing the Learning Motivation. 
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 املالحق 

 : استبانة الدراسة 1ملحق 

افقة 2ملحق  مديرة مكتب التعليم بخميس مشيط على تطبيق االستبانة : خطاب مو

 )استبانة الدراسة(

 في تطوير دافعية التعلم لدى طالبات املرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات العلوم املسلكية بمحافظة خميس مشيط املؤثرة ممارسات املعلمة 

في   األهمية  بالغ   
ً
عامال للتعلم  الطالبة  دافعية  رفض تعتبر  التالية:  املظاهر  في  الطالبة  لدى  التعلم  دافعية  انخفاض  ومظاهر  تظهر سلبيات  إذ  الدراس ي،  مستواها 

الفكري   التسرب  املعلم،  أوامر  أو  الطابور    -السرحان-تعليمات  عن حضور  التأخر  أو  املدرسة  عن  الصباحي  التأخر  الدراسية،  الواجبات  إهمال   ، الحصة  جو  من 

 االختبارات املدرسية، إثارة الفوض ى والعبث باملرافق املدرسية وعدم املحافظة عليها أو الكتابة على جدران املدرسة. الصباحي، اإلخفاق في 

املعلمة   االستبانة لدراسة ممارسات  املعلمة في تطوير دافعية التعلم لدى طالباتها كانت هذه  املرحلة الثانو املؤثرة  ولتأثير ممارسات  ية من  في تطوير دافعية طالبات 

 بأن نتائج    بتحديد درجة تأثير ممارسات املعلمة املوضحة في عبارات االستبانة،وجهة نظر معلمات العلوم املسلكية بمحافظة خميس مشيط، نأمل منك التكرم  
ً
علما

 الدراسة ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط وستعامل بسرية.

 املعلمة في تطوير دافعية التعلم لدى طالبات املرحلة الثانوية؟ املمارسات التالية من   درجة تأثيرمن وجهة نظرك: ما 

مؤثرة بدرجة  املمارسة 

 كبيرة 

مؤثرة بدرجة 

 متوسطة 

 غير مؤثرة  مؤثرة بدرجة ضعيفة 

     تحرص على إشباع الحاجات األساسية للطالبة من أكل وشرب وقضاء حاجة  .1

     الطالبات تراعي الظروف الصحية والنفسية التي تمر بها  .2

     تبتعد عن التهديد البدني )الضرب ..( واملعنوي )خصم الدرجات ..(   .3

     تتجنب التعريض بأجناس الطالبات أو أعراقهن أو أعرافهن  .4

     تعدل في التعامل مع الطالبات فيتيح لهن فرصا متساوية في التعلم  .5

     الطالبة معيقا للتعلم تلجأ إلى النظام والقوانين الصفية عندما يكون سلوك  .6

     تتبع نظام واضح متدرج في توزيع املكافآت والعقوبات في الصف  .7

تدّون إعجابها وتقديرها للممارسة التعلمية الصحيحة على أوراق ودفاتر وكتب   .8

 الطالبات

    

     تنتقد السلوكيات الخاطئة للطالبات بال تجريح ودون أن تتعرض لذواتهن  .9

برودة ..( املحيطة بالطالبات  -الشرح الظروف الفيزيقية )حرارة تراعي عند  .10

 داخل الفصل.

    

مؤثرة بدرجة  املمارسة 

 كبيرة 

مؤثرة بدرجة 

 متوسطة 

 غير مؤثرة  مؤثرة بدرجة ضعيفة 

     تبتعد عن تخويف الطالبات من صعوبة محتوى املنهج أو االختبار  .11

     يصعب عليهن فهمه تبدي استعدادها لدعم الطالبات فيما  .12

     تطبق طرق التدريس التي تعزز تشارك الطالبات وتعاونهن في التعلم.   .13

     ثالثي ...( -ثنائي  -تنوع في مسارات التعلم )فردي  .14

  -إقناع   -حوار   -تمارس املهارات التواصلية مع الطالبات بإتقان )استماع  .15

 تعاطف..( 

    

     بواقع الطالبات.تربط املحتوى والتعلم  .16

     تؤكد للطالبات قدرتهن على تحقيق النجاح والتفوق  .17

     ترشد الطالبات إلى برامج مساندة وإثرائية تدعم تعلمهن ملحتوى املنهج  .18

     تسمح للطالبات بابتكار طرق وحلول جديدة للتعلم  .19

     املألوفة وباأللغاز التعليمية تستثير تفكير الطالبات باألسئلة غير املتوقعة وغير  .20

تعتني بمناسبة األنشطة والتقنيات املستخدمة لخصائص نمو وقدرات   .21

 الطالبات

    

     تشجع مشاركة الطالبات في األنشطة املدرسية. .22

     تحتفي بمشاركات وإنجازات الطالبات.  .23

     تتبع معايير واضحة ومعلنة في تقييم أداء الطالبات   .24

تبتعد عن مقارنة درجات ومستوى الطالبة باألخريات وإنما بنفسها أو بمحكات   .25

 موضوعية 

    

تجزئ حل الواجبات واملهمات الكبيرة إلى أجزاء ومراحل لتساعد الطالبات على   .26

 اإلنجاز

    

     أداء الطالبات وواجباتهن واختباراتهن تقدم تغذية راجعة مباشرة على  .27

     تستخدم نتائج التقويم في تعزيز نقاط القوة لدى الطالبات وتحسين تعلمهن  .28
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     الطالبات في تحديد واختبار بعض طرق وآليات تقويمهم تشرك  .31

 


