أثر استخدام ملف اإلنجاز في تنمية مهارات التفكير التأملي واالتجاه نحو التعلّم الذاتي
في مقرر الكيمياء لدى طالبات الصف الثاني الثانوي
ليلى بنت سعد فراج البلوي

ملفات اإلجناز من التطورات الرتبوية اليت أفرزهتا التوجهات الرتبوية املعاصرة يف القرن العشرين ,حيث تعترب مرآه
تعكس أهداف ومفردات املنهج الدراسي وما مت التأكيد عليه يف العملية الرتبوية ,حيث أنه يسهم يف تنمية مهارات التفكري
العليا والقدرة على حل املشكالت ,ومن خالله يصبح املتعلّم مقوما ذاتيا ألعماله كما يشجع املتعلّم على ممارسة مهارات
ماوراء املعرفة ( .)Meyera, Abramia, Wadea, Aslana, & Deaulta, 0202كما أنه يتيح الفرصة للمتعلمني للتأمل يف
أعماهلم وتقوميها ,فينمي مهارات التعلّم الذايت؛ ألنه يسمح للمتعلّم بتحديد األهداف اليت يسعى لتحقيقها وكذلك حتديد
نقاط القوة والضعف ,باإلضافة إىل تنمية مهارات التعلّم مدى احلياة ,وهبذا يعترب ملف اإلجناز أداة أصيلة ,تعرض إجنازات
الفرد وإبداعاته وأفضل أعماله ,وتتيح للمتعلّم فرصة الرجوع إليها كلما دعت احلاجة وبالتايل االستفادة منها (بكار,
السمريي ,عثمان ,البسام ,واألمحد .)3002 ,وظهرت قيمة ملفات اإلجناز كوسيلة للتأمل الفكري والتقومي الذايت يف
أدب اجملال مع مطلع األلفية اجلديدة ,كوهنا تساعد الطالب ليكون مشاركا فعاال يف عملية التعليم ,من خالل جتميعه
خلرباته ,واختياره أفضل أعماله ,وإبرازه للتقدم الذي حدث يف أدائه (دياب3002 ,؛ عباس وواصف3000 ,؛ عبد
الرحيم .)3003 ,وباإلضافة إىل ضرورة تطوير أساليب التقومي يذكر اجلندي والصادق ( )3000أن تطوير التعليم يتطلّب
فاملتأمل يدرك أمهيّة
أيضا إعادة النظر يف طريقة تفكري املتعلّمني ,وذلك عن طريق تعليمهم كيف يفكرون؟ وكيف يتأملون؟ َّ
تنمية مهارات التفكري التأملي للتعامل مع متغريات عصرنا احلايل ,حيث تشري الدراسات إىل أمهية التفكري التأملي يف
ويتمعن يف كل ما يعرض عليه من
مواجهة متطلّبات ّ
التغري السريع الذي نعيشه ,وذلك على اعتبار أنه جيعل املتعلّم يتأمل ّ
معلومات ومتغريات ,وهذا بدوره يبقي أثرا كبريا للتعلّم يف عقله ,ويؤكد على التعلّم ذى املعين وهو جوهر ما تركز عليه
إسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف تدريس العلوم(.أبو حنل3000 ,؛ ؛ عفانة واللولو .)3003 ,لكن املتأمل للواقع الرتبوي
املطورة
يالحظ تركيز املعلمات يف تدر ّ
يسهن على أساليب اإللقاء بالرغم من غىن حمتوى مقرر الكيمياء بنسخته احلالية ّ
بالكثري من األنشطة واملشاريع اليت ميكن أن تنمي مهارات تفكري الطالبات ,باإلضافة إىل االعتماد على االختبارات

التحصيليّة كوسيلة للتقومي ,األمر الذي جيعل عملية التقومي عاجزة عن إمداد العاملني يف امليدان الرتبوي مبعلومات كافية
للنهوض بالعملية التعليمية .باإلضافة إىل أن العديد من الدراسات أثبتت عدم إملام بعض املعلمات بكيفية استخدام ملف
اإلجناز يف عملية التقومي ,ووجود صعوبة يف استخدامه وكيفية تقوميه.مما دفع الباحثة إلجراء هذا البحث متشيا مع منطلقات
التطور الرتبوي اليت ترّكز على ضرورة مراجعة أنظمة التقومي وتعدد أدواته ،لعلّها تلقي الضوء على طرق التعلّم الذايت
ّ
للطالبات ,وتقيس أثرها يف تنمية مهارات التفكري لديهن (زيدان3002 ,؛ Cáceres, Chamoso, & Azcárate, 0202؛
 .)Meyer, et. al., 0202لذلك كان ال بد من تقومي املتعلّم مبجمل قدراته باستخدام ملف اإلجناز باعتباره أداة ملساعدة
التحول من التعلّم باالعتماد على اآلخرين إىل التعلّم الذايت .ويف ضوء ما تقدم حتددت مشكلة البحث يف
املتعلّمني على ّ
السؤال الرئيس التايل :ما أثر استخدام ملف اإلنجاز في تنمية مهارات التفكير التأملي واالتجاه نحو التعلّم الذاتي في
وتفرع من هذا السؤال الرئيس ع ّدة أسئلة فرعيّة:
مقرر الكيمياء لدى طالبات الصف الثاني الثانوي؟ ّ
 .0ما أثر استخدام ملف اإلجناز يف تنمية مهارات التفكري التأملي يف مقرر الكيمياء لدى طالبات الصف الثاين الثانوي؟
 .3ما أثر استخدام ملف اإلجناز يف تنمية االجتاه حنو التعلّم الذايت يف مقرر الكيمياء لدى طالبات الصف الثاين الثانوي؟
 .2ما مهارات التفكري التأملي املتضمنة يف فصلي الغازات واهليدروكربونات مبقرر الكيمياء للصف الثاين الثانوي؟
ولإلجابة عن أسئلة البحث تم تصميم األدوات التالية من قبل الباحثة:
 اختبار مهارات التفكير التأملي :مت بناء االختبار حبيث اشتمل على مهارات التفكري التأملي املناسبة للمحتوى
العلمي لفصلي الغازات واهليدروكربونات ,وبلغ عدد أسئلة االختبار ( )25سؤاال يف صورته النهائية ,من نوع أسئلة
االختيار من متعدد.
 مقياس االتجاه نحو التعلّم الذاتي لـججليلمنيو )(Guglielmin,0711
 قائمة بمهارات التفكير التأملي :رأت الباحثة أهنا قد تكون ذات عالقة مبحتوى فصلي الغازات واهليدروكربونات,
مشلت مهارة :الرؤية البصرية (املالحظة والتأمل) ,الكشف عن املغالطات ,الوصول إىل استنتاجات ,إعطاء تفسريات

مقنعة ,وضع حلول مقرتحة .مث مت حتليل الفصلني وذلك باستخدام التحليل عرب الزمن والتحليل عرب األفراد ,وأسفرت
النتائج عن وجود اتفاق كبري يف عمليات التحليل مما يدل على صدق عملية التحليل.
وقد أظهرت نتائج البحث ما يلي:
تفوق طالبات اجملموعة التجريبية على طالبات اجملموعة الضابطة نتيجة استخدام ملفات اإلجناز يف تنمية مهارات
التفكري التأملي ,وميكن إرجاع ذلك إىل استفادة طالبات اجملموعة التجريبية من استخدام ملفات االجناز ألهنا تعطي الفرصة
هلن خالل مدة من الزمن ,مما يزيد ثقة الطالبة
الختيار أفضل اإلجنازات اليت مت حتقيقها ويتوقع أهنا متثل األداء األفضل ّ
بنفسها ومبعرفتها.
تفوق طالبات اجملموعة التجريبية على طالبات اجملموعة الضابطة نتيجة استخدام ملفات اإلجناز يف تنمية االجتاه
حنو التعلّم الذايت ,مما يدل على أن ملفات اإلجناز تعمل على حتسني االجتاه حنو التعلّم الذايت مقارنة بالتقومي بالطرق
التقليدية .وبالتايل إمكانية اعتبار ملفات اإلجناز أسلوب من أساليب التعلّم الذايت حيث أوضحت النتائج أن ملفات
اإلجناز تعمل على )حتسني الرغبة يف التعلّم  -الثقة يف النفس والقدرة على التعلّم  -املبادأة واالستقاللية يف التعلّم -قبول
حتمل املسؤولية  -حب التعلّم  -االبتكار  -تقرير املستقبل  -القدرة على اتباع منهجية حل املشكالت).
اعتماد مجيع مهارات التفكري التأملي :الرؤية البصرية والكشف عن املغالطات الوصول إىل استنتاجات وإعطاء
تفسريات مقنعة ووضع حلول مقرتحة لتكون موضع البحث احلايل.
وفي ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما يأتي:
 .1أمهية تعويد املتعلمات على استخدام أسلوب التقومي الذايت ،من خالل استتخدام بطاقتات التقتومي التذايت يف مهتام
ملفات اإلجناز.
ائهن دون خوف.
أفكارهن،
 .2توفري بيئة مرنة تسمح للمتعلمات حبرية التعبري عن
وتشجيعهن على طرح آر ّ
ّ
ّ
 .2أن يكون احلكم على ملف اإلجناز يف ضوء معايري وحمكات حمددة مسبقا ،فبناء أي نظام تقتومي جيتب أن يعتمتد
على معايري  Standardsواضحة وحمددة.

 .4عتدم االقتصتار علتى تقيتيم املتعلمتات متن ختالل االختبتارات فقت ،،بتل ختصتي

جتزء متن درجتات التقيتيم علتى

تتهن اجتتاه أداء هتذه امللفتات وبالتتايل حتقيتق
أداء املتعلمتات يف ملفتات اإلجنتاز ،ممتا ستيعمل علتى زيتادة دافعي ّ
األهداف املنشودة منها.
 .2الرتكيز على املهام اليت تنمي لدى الطالبات مهارات التفكري بأنواعه املختلفة ,ومهارات التعلّم الذايت.
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