Volume 7, Issue 3, March 2020, p. 379-244
İstanbul / Türkiye
Article Information

Article Type: Research Article
 This article was checked by iThenticate.

Article History:
Received
07/10/2019
Received in revised for m
10/11/2019
Accepted
10/12/2019
Available online
15/03/2020

PROMOTION METHODS AND APPLICATION TO
IMPROVE THE ACADEMIC PERFORMANCE OF
THE STUDENTS OF THE INTERMEDIATE
STAGE
Ruaa Abdulrazzaq ABDULFATTAH

1

Abstract
the task of improving the quality of education in most educational institutions
depends mainly on overcoming the problems of learning and educating. This
happens through using the promotion as one of the techniques that has a goal .
the teacher cannot do without it in reforming the wrong behaviors of the learners
and in improving the level of learning through satisfying the needs of the
learners and improving the educational achievement. from this point ,the
current study appears to meet the educational reality that we suffer from today
in the classrooms, where we suffer from the weak motivation of the learner and
the weak academic performance. The researcher uses the survey as the tool of
the research .the number of the surveys items is (23 ) distributed according to
an axis after applying them to a sample of ( 250) male and female teachers.
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أساليب التعزيز وتطبيقاتو لتحسني األادا األكاادميي لطلبة ادلدارس
ادلتوسطة

أ .م .رؤى عبد الرزاق عبد الفتاح
ادللخص
إف مهمة حتسُت نوعية التعليم يف اغلب مؤسسات الًتبوية تتوقف وبشكل رئيس على التغلب على
مشاكل التعلم والتعليم ،وذلك من خالؿ استخداـ التعزيز كونو احد األساليب اذلادفة ،اليت ال غٌت
للمدرس عنها يف تعديل السلوكيات اخلاطئة وحتسُت مستوى التعلم من خالؿ تلبية االحتياجات
ادلتعلم وحتسُت التحصيل الدراسي  ،ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة ملبية للواقع التعليمي الذي نعإنيو
اليوـ يف الصفوؼ الدراسية من ضعف دافعية ادلتعلم وضعف األداء األكادديي وقد استخدمت
الباحثة االستبإنة كأداة حبث اذا بلغ عدد فقرات االستبإنة (  ) 23فقرة موزعة وفق زلور بعد إف
طبقت على عينة من ادلدرسُت وادلدرسات البالغ ()250مدرس ومدرسة.
الكلمات ادلفتاحية :نوعية التعليم ،األداء األكادديي ،فقرات االستبإنة.

ادلقدمة:
يف ظل االىتماـ ادلتزايد ابدلواقف الًتبوية والتعلٌمية وحتسُت مستوى التحصيل لدى ادلتعلم اصبح
ىناؾ اىتماـ متزايد يف استخداـ مبدا التعزيز كأحد ادلقومات الرئيسية الالزمة لعملية التدريس  ،من
اجل احلصوؿ على سلوؾ اجيايب وحتصيل تعلمي عاؿ ،وتقدًن خدمة تعليمية تتسم ابجلودة العالية
،خاصة اذا ترافقت مع كفاءة ادلعلم يف تقدًن التعزيز ادلناسب تبعا لتنوع متطلبات ادلتعلم وخصائص
ادلوقف التعليمي وأداءه التعليمي ،اذ إف استخداـ التعزيز ادلناسب يدفع ابدلتعلم اىل حتسُت ادائو
األكادديي من خالؿ بذؿ رلهود ومثابرة اطوؿ وأداء اعظم لتحقيق اىدافو ،فادلتعلم يسعى للحصوؿ
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ابستمرار على التعزيز وبذلك حتصل تغَتات يف سلوكو تساعد على التخفيف النواتج ادلرجوة واحملددة
 ( .القبلي  . )7 :2014،فليس كل ادلتعلمُت على درجة واحدة من الفهم واالدراؾ وال على
درجة واحدة يف احلرص والرغبة ،فالتعزيز حيقق تغيَتات اجيابية على سلوؾ ادلتعلم اذا طبق بشكل
مناسب ،وإف طريقة عرض ادلادة الدراسية ذلا أتثَت كبَت يف حتفيز استعداد ادلتعلم لتلقي العلم وادلعرفة
 ،وإف ما يسهم يف تلكؤ األداء األكادديي وعرقلة مسَتتو ،عدـ وجود ترابط بُت معدالت األداء
والتعزيز ادلقدـ سواء كإف مادي او معنوي ،فكلما ارتبط مستوى األداء لدى ادلتعلم ابحلوافز
وادلكافأة اليت حيصل عليها كلما ارتفعت مستوايت األداء  .وإف األداء األكادديي سواء كإف على
مستوى الفرد او اجلماعة ىو السبيل اىل حتديد مستوى الكفاءة والفاعلية ،ومستوى األداء الفردي
يؤثر يف مستوى األداء اجلماعي ومن مث يف أداء ادلؤسسة ككل (ادلدرسة ) ( خطاب :1998،
 ) 77فاألداء األكادديي يشغل مكإنة خاصة داخل اي مؤسسة تعليمية ،وبعدىا الناتج حملصلة
السلوؾ اإلنسإين يف ضوء االجراءات والتقنيات واإلنشطة ادلرتبطة هبا ،واليت توجو العمل ضلو حتقيق
االىداؼ ادلرغوبة  .فالدين االسالمي اكد على هنج التعزيز يف قولو تعاىل (اذ ارسلنا اليهم اثنُت
فكذبومها فعززان بثالث )(سورة يس اآلية  ) 14كونو ذو أثر اجيايب على تقوية السلوؾ ،فاذا مل يؤد
ادلعزز أتثَته على نتائج السلوؾ فهو ليس مبعزز .اما يف السَتة النبوية الشريفة إف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص مل
يدخر أسلواب من أساليب التعزيز ،اال وقد استخدمها يف تعليمو وارشاد الناس ،فقد ريب جيال فريدا
من نوعو وقد سلك أساليب متعددة كاحلوار ،ادلوعظة والقدوة والًتغيب والًتىيب وضرب ادلثل ،وإف
على اي مدرس إف يقتفي اثر الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص يف تربيتو ،وإف يكوف على دتكن اتـ من أساليب التعزيز،
وإف حيدد اىدافا واقعية ،وكيفية ربط التعزيز ابلسلوؾ يف اثناء تدريسو دلادة التعلم ،وحتقيق حد ادىن
من االتقإف وإف يعكس دوما تقوديا امينا لنوعية العمل الذي يقوـ بو ادلتعلم وإف يستجيب للتنوع
يف االحتياجات متعلميوً ،وإف يندمج يف سياؽ ثقايف واجتماعي وفقا دلتطلبات سوؽ العمل ،واحلد
من ظاىرة االستبعاد من التعليم والتعلم (مؤنس ومجعة  .) 42: 2013،اما علماء النفس
فنظروا اىل التعزيز بوصفو سلسلة من العمليات اليت تطلق سلوكاً موجهاً ضلو ىدؼ وتغذيو وحتاف
عليو وتنهيو عند بلوغ غايتو، .ويف ىذا الصدد أكد ابو دؼ  2015على ضرورة تطبيقو على
ادلتعلم بشكل يشجعو على االىتماـ والتنافس يف األداء  ،ويرفع من الروح ادلعنوية  ،وجيعل ادلتعلم
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اكثر إن تباىاً وفاعلية يف الدرس ،ويشجع ادلتعلم اخلجوؿ وبطئ التعلم لزايدة مشاركة يف اإلنشطة
الصفية ادلختلفة واليت بدورىا تؤدي اىل زايدة التعلم (ابو دؼ )27 :2015،
مفاتيح الدراسة  :التعزيز ،سلوؾ ادلتعلم ،األداء األكادديي األداء األكادديي :كل ما يقوـ بو
ادلتعلم يف رلاؿ تعلمو ،ويتطلب منو فعال او عمال او إصلازا ( الرفاعي )319 :1982،
ىدف البحث  :الكشف عن أساليب التعزيز لتحسُت األداء األكادديي لطلبة ادلرحلة ادلتوسطة
 ،تطبيق التعزيز لتحسُت األداء األكادديي لطلبة ادلرحلة ادلتوسطة يف كافة اجلوإنب الًتبوية
واالجتماعية والعلمية وذلك من خالؿ االجابة عن الفرضيات التالية
يوجد فرؽ ذو داللة احصائية بُت فئات ادلدرسُت يف تطبيق التعزيز لتحسُت األداء
األكادديي لطلبة ادلرحلة ادلتوسطة
يوجد فرؽ ذو داللة احصائية يف استخداـ أساليب التعزيز يف الكشف عن مستوايت
األداء وحتسينها لطلبة ادلرحلة ادلتوسطة .
ىل يوجد امهية لًتتيب تطبيق التعزيز ضمن جدوؿ منظم من وجهة نظر افراد عينة
البحث
حدواد الدراسة :ادلدارس ادلتوسطة يف مديرايت الرصافة االوىل والثإنية والثالثة
حدواد بشرية :ادلدرسُت وادلدرسات الرصافة االوىل ،السنة الدراسية 2019- 2018
التعزيز  :وقد وجهت طائفة من العلماء جهودىا لدراسة السلوؾ اإلنسإين وماطرا عليو من تغَتات

تدؿ على إف صاحبو قد تعلم شيئا ،حيث اعترب ادلوقف التعلمي عبارة عن عدد ادلثَتات وعدد من
االستجاابت التابعة ذلا ،وإف التعلم اجليد ىو الذي يستطيع إف يربط بُت ادلثَت واالستجابة ،لذلك
كإف اىتماـ العلماء منصباً بدراسة االمور اليت من شإهنا إف تقوي الرابطة بُت ادلثَت واالستجابة
كالتلميحات العلمية وادلنبهات والتعزيز واالرتباطات والذي يؤدي اىل استدعاء التعلم السلوكي
القائم على الربط والتذكر واستدعاء واحلف واسًتجاع اخلربات اليت تدعم تقوية حصوؿ التعلم(
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عدس  ) 225 :2005،ويرى ابفلوؼ يف نظريتو االشراط الكالسيكي ،إنو كلما زاد عدد مرات
التعزيز ،كلما قوي الرابط احلادث بُت ادلثَت ،واالستجابة  ،كلما زادت قوة االستجابة ادلتعلمة ،وىنا
طبق على التعلم بشكل عاـ واستجابة ادلتعلم بشكل خاص ،فتقدديك ذلدية دلتعلم بعد اجابتو على
سؤاؿ وجو اليو،او ظهور ىيئة إنفعالية توحي للمتعلم مدى السرور احلاصل نتيجة اجابتو السليمة
.او عباره تشجيعية اثر اجابة لسؤاؿ من قبل ادلتعلم  ،تعػ ػ ػ ػ ػػد تعزيزا لسلوكػ ػ ػ ػ ػ ػػو وتدعم من أسلوب
التعلم وتقويو وابلتال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تضمن جودة التعليم ( القبلي  ، )57: 2014 ،ويرى سكنر إف التعزيز
ادلوجب اكثر أتثَتا من التعزيز السالب لتغيَت السلوؾ فغالباً ما يستخدـ ادلدرس التعزيز لضبط
الصف وىذا النوع من إنواع التعزيز يسمح للمتعلم بتعلم مهارات وافكار وقوإنُت جديدة ومن إنواع
التعزيزات االولية مثل الطعاـ وادلاء والتعزيزات الثإنوي مثل الرموز وادللصقات لتعزيز السلوؾ .واخَتا
التعزيز االجتماعي كادلدح والثناء ،واالىتماـ يعد اكثر مكافاة من اللعب والطعاـ ابلنسبة للمتعلمُت
فوضع اليد على الكتف واستخداـ كلمة مشجعة تكوف اكثر معٌت من االدياءة واالبتسامة ،وبذلك
فكلما كإنت كمية التعزيز اكرب كإنت فعالية التعزيز اكثر شرط إف يتم تقدديو على ضلو منظم وفقا
لقوإنُت زلددة اي إف نقدـ ادلعزز مباشرة بعد حدوث األداء ادلطلوب واالبتعاد عن العشوائية ،
والبد للمدرس إف يستخدـ معززات سلتلفة ال معزز واحد ومراعاة إف ال يعطى ادلعزز بكميات كبَتة
جدا يف غضوف فًتة زمنية قصَتة حىت ال يفقد ادلعزز قيمتو ,Mandah ,Gbarato
 )2016:4),و التعزيز ابعتباره طاقة كامنة البد من وجودىا حلدوث التعلم وبل لتطويره وتنميتو
عند ادلتعلمُت وعندما تنطلق ىذه الطاقة الكامنة فإهنا تؤدي اىل رفع مستوى األداء وحتسينو
،واكتساب ادلهارات ادلعقدة وتبُت طرؽ فعالة دلعاجلة ادلعلومات اليت حيصل عليها ادلتعلم اثناء العملية
الًتبوية ،فالتعزيز شيء حيدث بعد السلوؾ ومن ادلرجح حدوثو مرة اخرى وإف سلتلف إنواع التعزيز
تستخدـ لتحفيز سلتلف ادلتعلمُت لكن من الضروري توضيح للمتعلم حتت اي شرط ديكن احلصوؿ
على التعزيز ،فإف ىذه التعزيزات ينبغي إف تقدـ استناداً اىل جدوؿ عادؿ مستمر ،مع ااتحة الفرصة
الستبداؿ التعزيزات مبكافئات تكوف متاحة يف اغلب االحيإف غَت إنو عندما يتبُت إف النظاـ يعمل
جيداً فإف التعزيزات ينبغي إف تتوزع استنادا اىل جدوؿ متقطع وتدخر دلدة زمنية اطوؿ ،وىي نوعُت
االوؿ يسمى جدوؿ فًتات( interval scheduleوىي ادلدة الفاصلة بُت معززين ) والثإين
يسمى جدوؿ نسب (  ratio scheduleوىو تعزيز يعتمد على عدد االستجاابت اليت تصدر
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عن ادلتعلم بُت تقدًن ادلعززات)  .إف نظم التعزيز تستخدـ يف مواقف زلددة  ،كالًتكيز التعزيز على
السلوؾ ادلرغوب وامهاؿ السلوؾ االخر الغَت مرغوب ،ولتشجيع ادلتعلم الذي مل يتمكن ابستمرار يف
احراز تقدـ يف ادائو اكادديي .وزايدة دافعية ادلتعلم الذي ليس لديو اىتماـ بعملو ومل يستجيب
دلداخل اخرى وإف ىذ الن هج لو دور كبَت يف التحكم يف ادلشاكل السلوكية  ،وحتسُت عجز ادلهاـ
االدائية ،وتعزيز االدارة الذاتية وتدريب ادلدرسُت .ويرى بعض علماء النفس إف (التعزيز الذايت) تعزيز
نفسك على عمل اديتو جيداً ديكن إف يؤدي اىل مستوايت مرتفعة من األداء اكثر من رلرد حتديد

االىداؼ .ومتابعة التقدـ  ,وتقوًن اإلصلازات واختيار وتقدًن معززات لنفسك ،فإف التعزيز الذايت
ديكن إف يقدـ حافزا اضافيا لعملك والتحكم يف معززاتك اخلاصة
((Miltenberger,2008:p;34

منهجية البحث وإجرا اتو
يتناوؿ ىذا الفصل اإلجراءات اليت اتبعها الباحثة لغرض حتقيق ىدؼ البحث ،وتسَت ىذه
اإلجراءات على وفق ما أييت:
أوالً :منهجية البحث:

مبا إف البحث احلايل يهدؼ إىل " أساليب التعزيز وتطبيقاتو لتحسُت األداء األكاددييلطلبة ادلرحلة
بعرؼ إبنو "كل
ادلتوسطة "فإف ادلنهج ادلناسب إلجراءات ىذا البحث ىو ادلنهج الوصفي الذي ّ
استقصاء ينصب على ظاىرة من الظواىر كما ىي قائمة يف الواقع بقصد تشخيصها وكشف
جوإن بها وحتديد العالقة بُت عناصرىا أو بينها وبُت ظواىر تعليمية واجتماعية أخرى (فإف دالُت،
 :1979ص.)313
إثنياً :جمتمع البحث:

من أجل حتديد اجملتمع األصلي للبحث زارت الباحثة شعبة التخطيط دلديرايت الًتبية /الرصافة

األوىل والثإن ية والثالثة /وزارة الًتبية ،دلعرفة عدد ادلدارس ادلتوسطة وعدد الطلبة للعاـ الدراسي
2019/2018ـ.
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أ -اجملتمع األصلي للمدارس ادلتوسطة:

بلغ عدد ادلدارس ادلتوسطة ( )285مدرسة متوسطة موزعة على ثالث مديرايت للًتبية الرصافة

األوىل ،الرصافة الثإنية ،الرصافة الثالثة ،كما مبُت يف اجلدوؿ ()1
ب -اجملتمع األصلي للمدرسني وادلدرسات :

يتألف اجملتمع األصلي للبحث من مدرسُت ومدرسات ادلدارس ادلتوسطة يف زلافظة بغداد  /قطاع

الرصافة (األوىل ،الثإنية ،الثالثة) للعاـ الدراسي ( )2019/2018والبالغ عددىم ()31689
معلما ومعلمة ،بواقع ( )7040معلما ومعلمة شكلوا نسبة ( )%22و ( )24649شكل نسبة
( ،)%78وكما موضح يف اجلدوؿ (.)1
جدول ( )1يوضح توزيع اجملتمع األصلي للمدارس ادلتوسطة /الرصافة
يف حمافظة بغدااد حسب اجلنس والنسبة ادلئوية
ت

احملافظ
ة

1
2

بغدااد

3
اجملموع

قطاع

عداد

الرصا

ادلدار

فة

س

األوىل

102

عداد ادلدرسني وادلدرسات اجملموع

النس
بة

878

20,03
%

274
2

27,63
%

362
0

55
%

الثإنية

100

249
2

56,86
%

537
7

54,19
%

786
9

11
%

الثالثة

83

101

23,11

180

18,17

281

43

3

%

3

%

6

%

3

107
6

438
3

100%

992
2

100%
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ج -عينة البحث:

تكونت عينة البحث احلايل من مدرسي ومدرسات مديرايت تربية بغداد الرصافة (األوىل ،الثإنية،

الثالثة) ،وقد مشلت عينة البحث ( )250مدرس ومدرسة موزعُت حبسب ادلديرية واجلنس واجلدوؿ
( )2يوضح ذلك.
جدول ( )2عينة البحث موزعة حبسب ادلديرية واجلنس
اجلنس

ادلديرية

اجملموع

ذكور

إانث

الرصافة األوىل

15

55

70

الرصافة الثإنية

23

66

89

الرصافة الثالثة

42

49

91

اجملموع

80

170

250

اثلثاً :أاداة البحث:

تعددت األدوات يف رلاؿ العلوـ واختلفت أساليبها ،لذا من األمور الالزمة حتليل أداة البحث اليت
تنسجم مع موضوع البحث إلف استعماؿ األداة ادلناسبة تؤدي إىل حتقيق ىدؼ البحث وىو (

أساليب التعزيز وتطبيقاتو لتحسُت األداء األكاددييلطلبة ادلرحلة ادلتوسطة) ،وبعد اإلطالع على
األدبيات ارأتت الباحثة اختيار (االستبإنة) أداة لبحثها إلهنا من األدوات اليت تسمح للمستجيب
اإلجابة حبرية وصراحة.
اتبعت الباحثة اإلجراءات اآلتية إلعداد األداة وىي:
 .1االطالع على البحوث والدراسات اليت ذلا عالقة ابلتعزيز
 .2إجراء دراسة استطالعية للحصوؿ على بعض الفقرات اليت دتثل احملاور األساسية اليت تشملها
التعزيز وىي:
أ -برايك كم التعزيز حيسن من التعلم جبإنب الدروس وادلناقشات الصفية
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ب -برايك كم تتمتع إبنشطة متنوعة للتعزيز
وحيسن األداء لطلبة ادلرحلة
ج -برايك ىل إف أسلوب التعزيز يسهم يف حتديد االىداؼ ادلطلوبة ح
ادلتوسطة وبعد اعداد فقرات االستبإنة البالغ عددىا (  ) 28موزعة على اجملالُت أسلوب التعزيز
وتطبيقاتو وبعد االخذ ابراء اخلرباء وموافقتهم على فقرات االستبإنة بعد دمج فقرتُت وسقوط فقرتُت
من فقرات االستبإنة مت تطبيقو على عينة استطالعية البالغ عددىم  50مدرساً ومدرسة

رابعاً :العينة االستطالعية:

بعد حتديد اجملتمع األصلي من ادلدارس ادلتوسطة مدرسي ومدرسات ادلرحلة ادلتوسطة يف قطاع
الرصافة من زلافظة بغداد ،ومت اختيار ( )50مدرسا ومدرسة و( )10تدريسياً وتدريسية من ذوي
االختصاص ابلعلوـ الًتبوية والنفسية ،إذ بلغ العدد الكلي وألفراد العينة االستطالعية ( )35فرداً،

وقد تضمنت استبإنة الدراسة االستطالعية ثالثة اسئلة مفتوحة  ،وطلبت الباحثة من افراد العينة
االستطالعية بيإف رايهم بشإف اىم الفقرات اليت جيب إف تتضمنها اجملالُت اإلنفة الذكر اليت مت
اعتمادىا يف البحث ،بعد إف مت اعداد االستبإنة ادلفتوحة بشكلها النهائي مت توزيعها على افراد العينة
االستطالعية وبعد استالـ نسخ االستبإنة من ادلستجيبُت ،قامت الباحثة بتصفية الفقرات اليت
حصلت عليها واليت كإف عددىا ()30فقرة موزعة على اجملالُت كإف بعضها متشاهباً وبعضها اآلخر
حيتاج اىل تعديل من انحية الصياغة اللغوية والعلمية ،حيث بلغ عدد الفقرات من العينة
االستطالعية ( )20فقرة ونتيجة العتماد الباحثة على أكثر من مصدر لبناء أداة البحث فقد مت
إضافة ( 3فقرات) من الدراسات واألدبيات وذلك يكوف عدد الفقرات الكلي (.)23
خامساً :صدق األاداة :Validity

يعد الصدؽ من الشروط الالزمة اليت ينبغي توافرىا يف األداة اليت يعتمدىا أي ابحث (الظاىر،

 ،)132 :1999إذ تعد األداة صادقة إذا كإف مبقدورىا إف تقيس فعالً ما وضعت لقياسو،
ويتوقف الصدؽ على عاملُت مها :الغرض من األداة أو الوظيفة اليت ينبغي إف تقوـ هبا وكذلك الفئة
أو اجلماعة اليت ستطبق عليهم األداة (ملحم .)266 :2002 ،وللتأكد من صدؽ استبإنة الدراسة
احلالية مت اعتماد الصدؽ الظاىري ( )Face Validityإذ يشَت أيبل ( )Ebelمن الوسائل
الفضلى للتأكد من الصدؽ الظاىري إف يعرض الباحث االستبإنة على عدد من اخلرباء ادلختصُت
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هبذا اجملاؿ لغرض تقدير صالحية الفقرات للصفة ادلراد قياسها ( .)Ebel 1972: p.552على
ىذا األساس مت عرض االستبإنة على رلموعة من ادلختصُت يف رلاؿ الًتبية وعلم النفس (ملحق
 .) 3مت استعماؿ ادلعايَت الثالثة (صاحلة ،غَت صاحلة ،حتتاج إىل تعديل) لكل فقرة من الفقرات
اخلاصة بكل زلور من احملاور األربعة ،وبعد استالـ االستبإنة من كل خبَت ومت االعتماد على
أتشَتىم الدقيق للفقرات الصاحلة وغَت الصاحلة والفقرات واليت حتتاج إىل تعديل ،مت حتديد نسبة
لالتفاؽ قدرىا ( )%80فأكثر ،زلكاً لصالحية الفقرة وإمهاؿ الفقرات اليت دوف ىذه النسبة ،أشار
بلوـ ( )Bloomإذا ما حصلت الفقرة على نسبة اتفاؽ بُت احملكمُت ومقدارىا ( )%75فأكثر
ديكن عدىا فقرة صاحلة لتحقيق الصدؽ ذلا (بنيامُت بلوـ .)129 :1983 ،وبعد حتليل إجاابت
اخلرباء عن الفقرات مت إجراء ما يلي:

 .1حذف الفقرات اليت مل حتصل على نسبة االتفاق ( )%80فأكثر جلميع الفقرات.
 .2ادمج أو شطر بعض الفقرات.
 . 3إجرا تعديل لبعض من الفقرات وإعاادة صياغتها من الناحية اللغوية أو من الناحية
العلمية.
ومبا إف عدد احملكمُت بلغ ( )15زلكماً ولذا عدت الفقرة صاحلة عندما حتظى مبوافقة ()12
زلكماً من أصل ( )15زلكماً وىو ما يعادؿ نسبة االتفاؽ (( )%80فربكسوف)628 :1991،

وكما ىومبُت يف اجلدوؿ ( )3وبعد وضع الصياغة النهائية لفقرات االستبإنة اليت ضمت ( )23مت
اختيار مقياس ثالثي البدائل ىي (موجودة ،موجودة حلد ما ،غَت موجودة ) واعطيت درجات رقمية
()1-3ووضع عالمة ( ) /يف االختيار الذي يراه مناسبا لكل فقرة من فقرات االداة .
ت

غَت
عدد
ادلوافقُت
الفقرات
ادلوافقُت
اخلرباء

،7 ،4 ،1( 1
،14 ،9 ،8
،15 ،13

15

15

قيمة مربع قيمة مربع
النسبة درجة
كاي
كاي
ادلئوية احلرية
احملسوبة اجلدولية

صفر %100

1

15

 10.83دالة عند
مستوى
داللة
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0.001

،19
،5 ،3 ،2( 2
،11
،6
،18 ،17
20

15

14

1

%93

1

11.27

 10.83دالة عند
مستوى
داللة
0.001

،12 ،10( 3
22,23

15

13

2

80%

1

5,067

 6.64دالة عند
مستوى
داللة
0.01

()16،21

15

11

4

%73

1

2,90

 3,84غَت دالة
عند
مستوى
داللة
0.05

4

ساادساً :الثبات :Reliablitiy

مفهوـ الثبات ،مبعٌت إف يعطي االختبار النتائج نفسها تقريبا اذا اعيد تطبيقو على نفس اجملموعة من

االفراد او يعطي نفس النتائج على اختبار اخر مواز  ،ويف الظروؼ نفسها ،ويعد الثبات شرطاً من
الشروط اليت ينبغي توافرىا يف االدوات ادلستخدمة يف البحوث (الصمادي والدرابيع :2004،
 )188مت استعماؿ طريقة اعادة االختبار إلنو اإلنسب دلوضوع البحث ىذا  ،مت تطبيق االستبإنة
على عينة مكونة من ( )30مدرسا ومدرسة بواقع ( )15مدرسا و( )15مدرسة حيث يشَت آدمز
(  )Adamsاىل إف ادلدة الزمنية بُت التطبيق االوؿ لألداة والتطبيق الثإين ذلا جيب إف ال يتجاوز
اسبوعُت او ثالثة اسابيع حيث تعد ادلدة مالئمة للتحقق من استقرار االجابة او ثباهتا
( .(Adams,1966,p:85
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مت استعماؿ معامل ارتباط بَتسوف ( )Pearsonلكونو أكثر ادلعامالت دقة ومت استخراج معامل
الثبات لكل رلاؿ من اجملاالت وكإنت معامالت الثبات تًتاوح بُت ( )0.87 – 0,75دتثل قيمتها
ما بُت (جيد -عاؿ) أما ابلنسبة دلعامل الثبات لالستبإنة ككل فمقداره ( )0.80وىو معامل ٍ
عاؿ
سابعاً :الوسائل اإلحصائية:

لتحقيق ىدؼ البحث احلايل مت استعماؿ الوسائل األحصائية اآلتية:
 .1مربع كاي لقياس داللة الفروؽ بُت ادلوافقُت وغَت ادلوافقُت من احملكمُت لقياس صدؽ األداة.
 . 2معامل ارتباط بَتسوف :حلساب معامل االرتباط وذلك لقياس معامل الثبات بطريقة إعادة
االختبار( .البيايت1 :2008 ،ص)39
 .3الوسط ادلرجح :وذلك لقياس مدى حتقق كل فقرة من فقرات االستبإنة
)(yanch,1965p:326

ادلبحث الثالث تفسري النتائج
حتقيقاً ذلدؼ البحث احلايل الذي ينص على (أساليب التعزيز وتطبيقاتو لتحسُت األداء
األكاددييلطلبة ادلرحلة ادلتوسطة) ،قامت الباحثة بتطبيق استبإنة اخلاصة بعينة البحث والبالغة
( )250فرداً ،يف زلورين (أساليب التعزيز لتحسُت التعلم ،وتطبيقات التعزيز لتحسُت التعلم) إذ
اعتمدت الباحثة إحصائياً على كل من معادلة احلدة( الوسط ادلرجح) و(الوزف ادلئوي) أساليب
التعزيز وتطبيقاتو لتحسُت األداء األكاددييلطلبة ادلرحلة ادلتوسطة يف كل رلاؿ  ،إذ تعد الفقرة اليت
حتصل على وسط مرجح من ( )2درجة فأكثر ووزف مئوي ( )%67فأكثر فإهنا موجودة ،بينما تعد
كل فقرة حتصل على وسط مرجح أقل من ( )2درجة ووزف مئوي أقل من ( )%67فإهنا غَت
موجودة ،وستقوـ الباحثة مبناقشة تلك النتائج اليت حصلت عليها يف ضوء احملاور الرئيسة ،واجلدوؿ
( )1يوضح احملورين وتسلسلها حسب وجودىا وتوافرىا يف ادلدارس ادلتوسطة
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جدول ( )1الوسط ادلرجح والوزن ادلئوي وادلرتبة للمحورين
الوسط ادلرجح

الوزن ادلئوي%

ادلرتبة

اجملال

ت
1

أساليب التعزيز لتحسُت األداء

2.10

%70

1

2

تطبيقات التعزيز لتحسُت األداء

2.08

%69

2

جدول (  ) 2اجملال االول :أساليب التعزيز لتحسني األادا
الوزف
ادلئوي

ت

اجملاؿ

الوسط
ادلرجح

ادلرتبة

 1يستخدـ أسلوب التعزيز السليب ليسهم يف تقوية السلوؾ
عند ادلتعلم

65,59 1,96

10

 2يستخدـ التعزيز الذايت يف حتسُت مستوى األداء لدى

82

3

2,46

ادلتعلم
يستخدـ تقنية التعزيز اجلزئي للمتعلمُت اخلجولُت

85,41 2,56

2

3

 4يستخدـ التعزيز االجيايب ليحسن من األداء الضعيف
لدى ادلتعلم

66,67 2

9

 5إف حيسن التعزيز من التعلم جبإنب الدروس والقراءة 89,58 2,68

1

وادلناقشات الصفية
حتسُت نوعية إجابة ادلتعلم من خالؿ اسئلة جديدة

81,33 2,44

4

6

 7تنويع ادلثَتات هبدؼ االستحواذ على إنتباه الطلبة وتقليل

78,12 2,34

6

من مشاكل البيئة الصفية
 8استثارة فضوؿ ادلتعلم إببراز االختالفات بُت اعتقاداتو
واحلقائق

61,45 1,84
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 9هتيئة جو اجيايب للمتعلم ويف الكيفية اليت يتم احلصوؿ هبا 69,79 2,093
على التعلم

8

يستخدـ التعزيز التقرييب كالوقوؼ جبإنب ادلتعلم

60,33 1,81

12

 11إف يغتنم ادلدرس فرصة ما حيدث من احداث طبيعية يف
واقع احلياة لالفادة منها يف طرح قيم واجتاىات مرغوبة

81

5

01

2,43

ويتبُت من اجلدوؿ ( )2إف الفقرات ذات التسلسل () 9،10،11 ،3،5،6،7 ،2كإنت موجودة
ومتحققة إذ تراوحت أوساطها ادلرجحة بُت ( )2,093- 2,86درجة ،يف حُت تراوحت أوزإهنا
ادلئوية بُت ( ،)%69-89يف حُت إف الفقرة ذات التسلسل ( )1،4،8مل تكن موجودة وغَت
متحققة إذ تراوحت أوساطها ادلرجحة بُت ( ) 1,81 -1.96ووزنو ادلئوي بُت (-65,59
.)%60,33

الفقرات ادلتحققة
إن حيسن التعزيز من التعلم جبإنب الدروس والقرا ة وادلناقشات الصفية جاء بوسط مرجح(
 ) 2,68ووزف مئوي ( ) 89,58ويتضح من ذلك إف استجابة ادلتعلم لتأثَت التعزيز على ادائو
األكادديي يحسن من منط الدراسة لسلوؾ ادلتعلم خالؿ عرض الدرس ،وبتحسن كفاءة ادلعلم وقيمة
إصلازه ،ي سهم يف زايدة ثقتو بنفسو  ،وحيسن ضبط الفصوؿ الدراسية ،ويعزز من مشاركة ادلتعلم يف
مناقشة الفصل الدراسي ،وخيلق عالقة ودية بُت ادلعلم وادلتعلم.
يستخدم تقنية التعزيز اجلزئي للمتعلمني اخلجولني

جاءت بوسط مرجح (  ) 2,56وزف مئوي ( )85,41حيدث التعزيز اجلزئي فقط حينما تعزز
االجزاء ادلقبولة من فعل ادلتعلم،،مثالً حُت تعزز متعلما لتقدديو فكرة شائقة حىت لو مل تتصل

مبوضوع زلل النقاش ،او حُت يقع ادلتعلم يف خطا على السبورة فيمكنك إف تعزز حقيقة إف
اخلطوات صحيحة ،وتعد تقنية التعزيز اجلزئي فعالة حُت تستخدـ لتفسح رلاالً رحباً للطلبة
اخلجولُت واالقل إهنماكاً يف مناقشات الصف

( )Moore ,1995 :471
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يستخدم التعزيز الذايت يف حتسني مستوايت من األادا

اذ حصلت على وسط مرجح (

 )2,46ووزف مئوي ) )82وىذا النوع من التعزيز يكوف مهما لكل من ادلدرسُت والطالب فنحن
نود إف يتحسن طالبنا ليس إلف ذلك يؤدي اىل مكافأت خارجية وإمنا إلف الطالب يقدروف
ويستمتعوف بكفاءاهتم النامية ،وذلك إبعطائهم خيارات يف مايتعلق مبا ينتجوف ،وكيف ينتجوف
،ومع من يعملوف يكوف ىناؾ احتماؿ اكرب إف يتوقعوا صلاحا جيداً ( زايد الفعالية الذاتية )وابلتايل
يزداد جهدىم ويثابروف عندما تربز صعوابت والتعزيز الذايت ابلنسبة لك كمدرس جيعلك تواصل
عملك (.عالـ )526 :2010،
حتسني نوعية اجاابت ادلتعلم من خالل اسئلة جيدة

حصلت على وسط مرجح ( ) 2,44وزف مئوي (  ) 81,33من الفقرات ادلتحققة اذيعد

سقراط اوؿ من استخدـ ىذا األسلوب مع طالبو يف إاثرهتم ،كما إف أسلوب إلقاء األسئلة من
جإنب ادلدرس يعد مبثابة أداة لتنشيط ذاكرة الطالب وإنعاشها وجعلهم أكثر فهماً  ،بل قد يعمل
على توصيلهم إىل مستوايت عالية من التعلم من جإنب . ،ومن جإنب اخر البد إف تحصمم االسئلة
بدقة لتخدـ اىداؼ الدرس ،ويشمل ذلك دقة السؤاؿ وقصره ،ووضوح ادلطلوب منو حبيث يصبح
السؤاؿ مفهوماً من قبل ادلتعلم ،اذ تشجع االسئلة عمليات التفكَت كاألسئلة التباعدية واليت تؤدي
اىل افكار متشعبة وعادة تبدا بلماذا وكيف ؟ اما االسئلة اليت تبدا مبىت واين ؟فهي من النوع االسئلة
التقاربية  ( .اليمإين وعسكر )38-37 :2010،

إن يغتنم ادلدرس ماحيدث من احداث طبيعية يف واقع احلياة لإلفاادة منها يف طرح قيم واجتاىات
مرغوبة

حازت على ادلرتبة الرابعة من ضمن الفقرات ادلتحققة اذ جاءت بوسط مرجح ( )2,43وزف مئوي

(  ) 81إف يبذؿ ادلدرس اقصى جهد شلكن لكي يوفر للمتعلم خربات تعليمية تقود إىل تطوير
عادات واجتاىات يرغب يف ترسيخها لديو .إف يطرح عدة قيم واالجتاىات اإلجيابية  ،ويرتبها على
شكل أىداؼ إنفعالية  ،مث يفكر بطرؽ وأساليب تشجع ادلتعلم على اكتساهبا إبمكإنو إف حيقق
ىذه األىداؼ افضل بكثَت شلا قد يقوـ ادلدرس بتصميم من أحداث مصطنعة وغَت واقعية .
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تنويع ادلثريات هبدف استحواذ على إنتباه الطلبة وتقليل ادلشاكل الصفية

حصلت على وسط مرجح (  )2,34وزف مئوي (  ) 78,12ويقصد هبا مجيع االفعاؿ اليت

يقوـ هبا ادلدرس اثناء الدرس  ،كتغيَت قوة الصوت وسرعتو يف بعض اجلمل والكلمات ،والصمت
للحظات من خالؿ عرض موضوع معُت ، ،واإلنتقاؿ من االستماع اىل ادلشاىدة ،والتحرؾ اذلادؼ
يف القاعة الدراسية كاالدياءات وحركات الراس واليدين وتعبَتات اجلسم ابدلوافقة او الرفض ،شلاتسهم
يف تقليل مشتتات اإلنتباه ،وختفيف من مشاكل البيئة الصفية إف وجدت(.عليإف ) 92 :2010،
يستخدم أسلوب التعزيز االجيايب ليحسن من األادا

الضعيف لدى ادلتعلم

حصلت على وسط مرجح (  ) 2وزن مئوي (  )66,67إن ادلكافآت او التعزيز االجيايب
واحلاجة اىل الكفاءة تنتج ااثراً اجيابية على الدافعية ادلتعلم اثناء ادائو ادلهاـ ادلطلوبة منو ،وبذلك
جيب على ادلدرس الوصوؿ اىل اجلذور العميقة ألفكار ادلتعلمُت ،والعمل على ربط ادلوضوعات
التعليمية حبياة ادلتعلم مبيولو واىتماماتو يف كل مايقدـ ذلم من مواد تعليمية ،ومعاجلة األداء
الضعيف على إنو مشكلة ديكن حلها بدال من إف تكوف ىدفا للنقد (.سالمة ) 42 :2009 ،
كما ديكن ادلدرسُت يف تعليم السلوؾ ادلناسب وحتسُت بنية الصف عن طريق استخداـ التعزيز
االجيايب.

الغري متحققة
يستخدم أسلوب التعزيز السليب ليسهم يف تقوية السلوك عند ادلتعلم
بلغ الوسط ادلرجح ( ) 1, 90وزف مئوي ( ) 63,33أي ابمكإننا إف نعمل على تقوية السلوؾ
من خالؿ ابعاد حدث منفراو مثَت مؤمل بعد حدوث السلوؾ ادلرغوب فيو مباشرة .وىذا االجراء
 Rainforcement Nagatineفتحضَت ادلتعلم للحصة
يسمى ابلتعزيز السليب
القادمةليتجنب ماقد يفعلو ادلدرس ادلعروؼ بعقابو الشديد .استثارة فضول ادلتعلم إببراز
االختالفات بني اعتقااده واحلقائق العلمية وجاءت بوسط مرجح ( ) 1,84ووزف مئوي

( ) 61,45ولتوضيح ذلك مبثاؿ سأؿ مدرس عما اذا كإف ىناؾ إانس يف الكواكب اخرى؟
اجاب الطالب بنعم فسػأؿ ادلدرس اذا كإنوا حيتاجوف اىل اوكسجُت فاجاب بنعم مث اخرب ادلدرس
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حبقيقة إن و اليوجد اوكسجُت يف الغالؼ جلوي لكواكب االخرى فهذا االختالؼ ادلفاجى بُت
ماعرفو ادلتعلم عن االوكسجُت ومااعتقده عن احلياة يف كواكب اخرى ادى اىل ااثرة منافسة عن
الغالؼ اجلوي والقاء زلاضرة عن الغالؼ اجلوي وقد ادت ىذه ادلنافسة اىل اىتماـ حقيقي
ابدلوضوع .
يستخدم التعزيز التقرييب كالوقوف جبإنب ادلتعلم جاءت بوسط مرجح 1,81وزف مئوي

 60,33وجاءت ىذه النتيجة متوافقة مع راي افراد العينة يف عدـ حتقق ىذه الفقرة أي على
ادلدرس االىتماـ أبداء ادلتعلمُت عن طريق االقًتاب ابلوقوؼ اىل جإنبو او اجللوس ابلقرب من ادلتعلم
للتاكد من صحة ادائو.اال إف اعداد اذلائلة يف الصفوؼ الدراسية وضيق الوقت التسمح هبذا النوع
من التعزيز يف ادلدارس ادلتوسطة
جدول (  ) 3تطبيقات التعزيز لتحسُت األداء
اجملاؿ
ت

الوسط
ادلرجح

الوزف
ادلئوي

ادلرتبة

 12إف يشارؾ ابأللعاب كالعبة السلوؾ اجليد يف تعديل 64,58 1,93
سلوؾ األداء الصفي لدى ادلتعلم

7

68,75 2,06

5

14

تكليف ادلتعلم ادلوىوب بنشاطات خاصة 62,33 1,87

9

15

46

11

13

16

إف يقتدي ادلتعلم بسلوؾ القدوة كاإلنبياء والعلماء

االجابة بعمق عن اسئلة ادلتعلم الغَت متوقعة 1,38

إف يعمم ادلتعلم اخلربة على مواقف وخربات مشاهبة 1 84,66 2,54

 17إف دييز ادلتعلم بوضوح ادلواقف اليت يعزز فيها سلوكو من 2,25

75

2

عدمو
إف يطلع ادلتعلم على نتائج تعلمو اوؿ أبوؿ

66,66 2

6

18
 19إف رسوب ادلتعلم يف االختبار كعقاب يؤثر يف سلوؾ 44,33 1,33
ادلتعلم
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 20وجود رلموعة من ادلثَتات جديدة وادلهاـ ابستمرار 46,87 1,40
لتحقيق االستجابة ادلرغوبة

10

66
70,

4

 22إف يتبع استجابة الطلبة بتعزيز لفظي كاشكرؾ 72,91 2,18
،احسنت ،مدىش

3

63

8

 21وجود مهاـ متوسطة الصعوبة متضمنة يف ادلادة 212,
التعليمية إلتقإف األداء التعليمي

 23إف تطبق اشكاؿ التعزيز اثناء عرض الدرس بصورة 89, 1
متكررة

يتضح من اجلدوؿ ( ) 3إف الفقرات ذات التسلسل ( ) 22-21-18-17-16 - 13من
الفقرات ادلتحققة وتراوحت اوساطها ادلرجحة(  ) 2-2,54واوزإهنا ادلئوية ( 66,66- 84,66
) و( )23-20-19 -15-14-12غَت متحققة بوسط مرجح (  ) 1,33-1,93ووزف
مئوي ( .) 44,33- 64,58

الفقرات ادلتحققة
إن يعمم ادلتعلم اخلربة على مواقف وخربات مشاهبة
حازت على وسط مرجح (  ) 2,31وزف مئوي (  )77,083أي اثبتت النتائج حتقق ىذه
الفقرة أي عندما حيدث التعميم بشكل خاطئ شلا يستوجب استخداـ التعزيز إليقاؼ ادلتعلم فالطفل
الذي خياؼ اابه يتكوف لديو خوؼ من كل شخص يشبو ذلك االب ،فالتعميم وىي احد تطبيقات
االشراط االجرائي اليت جاء هبا العامل سكنر فعندما حيدث التعميم يحستخدـ ادلدرس التعزيز للتوضيح
 ،فبصرؼ النظر عن ادلوضوع الذي تدرسو وعن مستوى الصف الذي تدرسو  ،فإف طلبتك سوؼ
يطبقوف ما يتعلمونو يف موقف معُت ويستعملونو يف ادلواقف اليت يدركوف إبهنا تشبو ادلوقف األوؿ .
وىذا إجراء جيد أحيإان  ،ولكنو قد يؤدي إىل مشكالت يف أحيإف أخرى  ،وعندما تدرؾ إف
طلبتك قد بدءوا يعمموف بشكل يقودىم إىل الوقوع يف األخطاء أو إىل إساءة الفهم  ،ال بد من
تشجيعهم يف معرفة الفروؽ واوجو الشبو بُت مواقف ،حبيث ديكنهم التمييز والتعميم بطرؽ مناسبة
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(اجلاغوب  )110: 2002،إن مييز ادلتعلم بوضوح ادلواقف اليت يعزز فيها سلوكو من عدمو
جاءت بوسط مرجح (  ) 2,25وزف مئوي (  ) 75اي مبعٌت جيب تقدًن الفرص ادلتكافئة جلميع
ادلتعلمُت يف الفصل للتعبَت عن استجاابهتم ضلو مواقف التعلم حبيث يستطيع كل متعلم إف يعرب عن
وجهة نظره جتاه ادلوقف التعلمي ،فقد يكوف التعزيز فعاؿ يف موقف تعلمي وغَت فعاؿ يف موقف
اخر كما إف التعزيز قد يكوف لو قيمة اكرب عند متعلم معُت عن متعلم اخر ،فربتة خفيفة على
الكتف قد تغضب ادلتعلم من زميلو ولكن أتثَتىا خيتلف دتاما اذا كإنت من ادلعلم فهناؾ اشياء
اخرى جبإنب السلوؾ يتعلمها الفرد كادلثَتات ادلميزة ،اليت تؤشر للمتعلم كيف ومىت يؤدي السلوؾ
وتصاحب معظم مواقف التعلم
إن يتبع استجابة الطلبة االجيابية بتعزيز لفظي كاشكرك  ،احسنت ،مدىش جاءت من ضمن
الفقرات ادلتحققة ،اذ بلغ الوسط ادلرجح (  ) 2,18الوزف ادلئوي (  ) 72,91وىنا حيدث

التعزيز اللفظي حينما يتبع ادلعلم استجابة ادلتعلم بشكل معُت يف التطبيق االجيايب كإف يقوؿ كلمة
واحدة :مدىش ،رائع ،صحيح او كلمتُت :فكرة مدىشة ،اقًتاح جيد او مجلة كيف توصلت اىل
ىذا احلل الرائع ،فعلى ادلعلم االيفرط يف استخداـ ادلعززات اللفظية حىت ال تفقد فعاليتها ،وابدلثل ال
جيب تعزيز كل االستجاابت واال فقدت قيمتها (زيتوف ) 470 : 2005،
وجواد مهام متوسطة الصعوبة متضمنة يف ادلاادة التعليمية إلتقإن األادا

التعليمي حصلت على

وسط مرجح (  ) 2,12وزن مئوي (  ) 70,66من ضمن الفقرات ادلتحققة،إف ادلهمة متوسطة
الصعوبة تستطيع ااثرة ادلتعلم ،فادلتعلمُت الذين حيددوف اىدافهم دييلوف اىل السعي ضلو ما يتحداىم
،ويثابروف عندما يواجهوف صعوابت ،ونظرا إلهنم يركزوف على ادلهمة اليت يقوموف هبا وال يلتفتوف اىل
كيفية قياس ادائهم مقارنة بزمالئهم اما ادلهاـ الشديدة السهولة ال تستطيع إف تنشط ادلتعلم وإمنا
على العكس جتعلو ينصرؼ عنها ،كما إف اعطاء مزيد من التعزيزات ادلتنوعة يف الصفوؼ الدراسية
اثناء اكماؿ مهامهم سيساعد على تقدمهم (عالـ  .)824 :2010،إن يقتدي ادلتعلم بسلوك
القدوة كاإلنبيا والعلما جاءت من ضمن الفقرات ادلتحققة اي بوسط مرجح (  ) 2,06وزف

مئوي (  ) 68,78إف مشاىدة منوذج حيصل على تعزيز لعمل يقوـ بو ،جيعل ادلتعلم يقوـ بنفس
العمل ويطلق عليو التعزيز البديلي  vicarious reinforcementفعندما ديتدح ادلعلم سلوؾ
متعلميو شلا يعزز السلوؾ ادلقلد او قد يؤدي السلوؾ ادلقلد اىل نتائج معززة ومثاؿ ذلك إف عالمة
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مرتفعة على رلموعة من ادلسائل العلمية تكشف عن ما يعتربه ادلعلم ىاماً يف حالة ادلتعلم الذي
حيصل على تلك العالمة وكذلك ابلنسبة لزمالئو يف الصف الذي يشاىدوهنا ( .ابو عالـ
 .) 169 :2010،إن يطلع ادلتعلم على نتائج تعلمو اول أبول .وحازت على ادلرتبة االخَتة من
ضمن الفقرات ادلتحققة اذ حصلت على وسط مرجح ( ) 2وزف مئوي (  ) 66,67اي مبعٌت إف
يروا ادلتعلمُت اعماذلم فهي اليت تقرر صلاحهم او فشلهم ،فكلما زاد الوقت الذي يقضي فيو ادلتعلم
ساعات اطوؿ يف الدراسة كلما ارتفعت عالمات اليت حيصلوف عليها ،شلايولد االستجابة ادلطلوبة يف

القاعة ػاذ البد من توفَت ادلواقف التعليمية ليستفيدوا منها ويتعلموا من نتائج اعماذلم (عدس
) 240 :200،

الفقرات الغري متحققة
إن يشارك اباللعاب كلعبة السلوك اجليد يف تعديل سلوك األادا

الصفي لدى ادلتعلم جاءت

بوسط مرجح ( )1,93وزف مئوي (  ) 64,58وبذلك عدت من ضمن الفقرات الغَت متحققة
لعبة السلوؾ اجليد  good behavior gameىي تنظيم يقسم فيو الطالب صف معُت اىل
فرؽ ،وخيصم من كل فريق نقاطاً دلخالفتو قواعد السلوؾ اجليد ادلتفق عليها(عالـ )525: 2010
وقد اثبتت فعالية واضحة الستخداـ لعبة السلوؾ اجليد يف خفض تكرار السلوؾ الصفي غَت
ادلناسب لدى ادلتعلمُت يف اجملاالت احلركية واللفظية والعدوإنية ،وىذا يدعو اىل استخداـ ىذه اللعبة
من قبل ادلدرس لسهولة تطبيقها يف قاعة الدراسية ،ويف الوقت نفسو اجياد مناخ اجيايب فعاؿ يدعم
عملية التعلم والتعليم ويعزز بشكل غَت مباشر أداء الطالب ويرفع مستواه األكادديي( بركات
) 19 :2008،
إن تطبق اشكال متنوعة للتعزيز اثنا عرض الدرس بصورة متكررة حازت على وسط مرجح (

 )1,89وزف مئوي (  )63اي من ضمن الفقرات الغَت متحققة  ،وترى الباحثة إنو عندما حياوؿ
الطلبة الًتكيز على موضوعات تعليمية غَت شلتعة حبد ذاهتا ،على ادلدرس إف يطبق أشكاال معينة من
التعزيز لكي تدفعهم إىل ادلثابرة وبذؿ اجلهد  ،و اجياد ادلعٌت وربط االفكار ببعضها شلا يدؿ على
عمق تعلمو و ويرى سولزر sulzerورفاقو إبف ىناؾ أشكاؿ من ادلعززات :ادلعززات النشاطية
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كاإلن شطة اليت حيبها ادلتعلم واليت تثَت محاسو كمشاىدة برامج تلفزيونية والعاب الرايضية ،ومعززات
رمزية كالنقاط والنجوـ  ،ومعززات مادية كالقصص واالفالـ تنمي خياؿ ادلتعلم وهتذب وجدإنو
وتسهم يف تقوية احلف وشحن الذاكرة ،وتسهم يف الًتكيز على ادلواقف التعليمية ،وتعطي إنطباع
وجدإين نتيجة خربة مشحونة ابإلنفعاالت ،وتكسب القصة ادلتعلم الكثَت من القيم االخالقية
احلسنة.
تكليف ادلتعلم ادلوىوب بنشاطات خاصة اذ حصلت على وسط مرجح ( )1,87ووزف مئوي (
 ) 62,33فادلتعلم النابغ او ادلوىوب فيمكنك تعزيز موىبتو بتكليفو بنشاط خاص دتيزه عن غَته
مثل قراءة موضوع علمي يف كتاب خارجي وتلخيصو ،تقدًن ملخص حللقة من برامج National
 Geographyاو القياـ بتجربة معينة غَت تلك ادلتضمنة يف ادلنهج الدراسي ،اجراء حبث مبسط
عن احدى ادلسائل العلمية ،او اعطائهم معلومات خارجية ترتبط ابدلوضوعات اليت يدرسوهنا تتعلق
ابحدث االكتشافات واحدث االراء لتفسَت ظاىرة او حل مشكلة معينة (الدمرداش :1997،
.)140
وجواد جمموعة من ادلثريات وادلهام اجلديدة ابستمرار لتحقيق االستجابة ادلرغوبة.
بلغ الوسط ادلرجح (  ) 1,40ووزف مئوي (  ) 46,87جاءت من ضمن الفقرات الغَت متحققة
إف ىدؼ التعلم السلوكي إف يستمر ادلتعلم يف حتقيق الستجابة ادلرغوبة ،لذلك فهو يدعو اىل
استخداـ رلموعة من ادلثَتات يف ادلواقف التعليمية ادلستهدفة .ولكي تتحقق االستجابة ادلناسبة
للمواقف التعليمي احملدد البد من اختاذ أسلوب مناسب يدعى التشكيل يتمثل يف ترتيب ادلوقف
التعليمي وجتزئة السلوؾ ادلعقد ادلتوقع من ادلتعلم اتقإنو وتسلسو وزايدة احتمالية االستجابة ،وإف
يكوف قادرا على فعلو يف هناية الوحدة او الدرس ،وزايدة فرصة تطبيقها بتعزيز ،من اجل تسهيل
التعلم وحتقيق النواتج ادلرغوبة ( احلموز ) 49: 2004،
االجابة بعمق عن اسئلة ادلتعلم غري ادلتوقعة حصلت على وسط مرجح (  ) 1,38وزف مئوي

(  ) 46شلايدؿ على عدـ حتقق ىذه الفقرة ويعزى سبب ىذه النتيجة اىل امهية تعزيز الثقة بقدرات
ادلتعلم من قبل ادلدرس واظهار ذلك كإمناط سلوكية من خالؿ التفاعل مع ادلوقف التعليمي وخاصة
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طرح االسئلة ،وإبهن م قادرين على االستجابة شلا يدؿ على فهمو العميق دلفهوـ معُت ( العامري ،
.)123، 2004
رسوب ادلتعلم يف االختبار كعقاب يؤثر يف سلوك ادلتعلم

يالح إف الوسط ادلرجح ذلذه الفقرة بلغ( )1,33اما الوزف ادلئوي فقد بلغ (  ) 44,33وبذلك
صنفت من ضمن الفقرات متحققة وتتفق الباحثة مع راي افراد العينة ،فإف تطبيق العقاب ىدفإف
يؤثرإف يف سلوؾ ادلتعلم فاذلدؼ االوؿ قمع السلوؾ الغَت مرغوب والثإف ما الذي يفعلو ادلتعلم بديال

عن ىذا السلوؾ ؟،ويقدـ تعزيزا لتلك االفعاؿ ادلرغوبة ،وديكن إف يكوف للعقاب اثرا سلبيا اذ ديكن
إف يكوف مبثابة منوذج معُت لالستجاابت العدوإنية ،وديكن إف يشجع ردود فعل إنفعالية سلبية
االستنتاجات  :يف ضوء نتائج البحث استنتجت الباحثة
 اثبتت الدراسة إف التعزيز يساعد على استمرارية العمل من مث التحسن يف حتصيل الدراسيالذي ىو مبتغى اغلب طلبة ادلرحلة ادلتوسطة
 عدـ الفهم اجليد لكيفية استخداـ التعزيز من قبل ادلدرس وتطبيقو على ادلتعلمُت ،حيثاظهرت النتائج إف تطبيق التعزيز على عمليات التعلم تعتمد على ادلوقف التعليمي واستجابة ادلتعلم
التوصيات  - :توصي الباحثة ابستخداـ التعزيز وأساليبو على كل الفصوؿ وادلراحل الدراسية
 إف يشجع ادلدرس طلبة ادلرحلة ادلتوسطة على حتديد اىداؼ كل مادة دراسية ،ويدوهنا يف قرصمدمج ،وحتقق ابستمرار من التقدـ ضلو االىداؼ.
 توصي الباحثة ابستخداـ التعزيز اللفظي يف عملية التعلم خللق نوع من االفضلية لدى الطلبةذوي ادلستوايت العليا يف األداء
 ضرورة االكثار من الدراسات ادليدإنية التطبيقية يف مدارسنا احلكومية للنهوض بواقع اجملتمعاحمللي يف اجملاؿ التعليمي .
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