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 تدخالت تغيير/رفع التطلعات
 

 خلفية

 ُيقدم الُملخص أدناه األدلة البحثية حول تدخالت تغيير أو رفع التطلعات في العالم العربي.
 

ُتركز مجموعة أدوات التعليم على األثر الواقع على مخرجات المتعّلمين؛ حيث تقدم تقديًرا لمتوسط أثر 

الُمحرز في التعليم، وذلك استناًدا إلى عدد كبير من  تدخالت تغيير أو رفع التطلعات على التقدم

عة من جميع أنحاء العالم.  الدراسات الكّمية المجم�
 

تقدم هذه الصفحة ملخًصا وتحليًال للدراسات الفردية حول تدخالت تغيير أو رفع التطلعات الُمطّبقة في 

ال تقدم تقديًرا لألثر، وإنما تبحث العالم العربي. وعلى خالف مجموعة األدوات، فإنها تتضمن دراسات 

في تطبيق التدخالت ونظرة مديري المدارس والمعلمين والطلبة إليها باستخدام مجموعة من الطرق 

البحثية. وُتعد هذه المعلومات مفيدة بالنسبة لمديري المدارس والمعلمين الراغبين في االطالع 

 التي ُطّبقت في العالم العربي. على أمثلة محددة عن تدخالت تغيير أو رفع التطلعات

 

 العربي العالمفي  األبحاث التي أجريتلخص ُم 

التطلعات هي األمور التي يأمل األطفال والناشئون تحقيقها ألنفسهم في المستقبل. وُيعتقد غالًبا 

أن رفع التطلعات هو أسلوب فّعال لتحفيز الطلبة على العمل بجد أكبر لتحقيق الخطوات الالزمة 

اح الحًقا. غير أن األدب النظري حتى اآلن أظهر أن األثر اإليجابي لتدخالت رفع أو تغيير التطلعات في للنج

  التحصيل التعليمي ضئيل جًدا أو منعدم.
 

ال توجد في العالم العربي دراسات تبحث في أثر تدخالت رفع أو تغيير التطلعات على تعّلم الطلبة 

لدراسات الموجودة على أهمية مشاركة المجتمع واألسرة لزيادة وتحصيلهم األكاديمي. ولقد ركزت ا

الدافع الداخلي للطلبة وبناء التفكير الطموح لديهم. ويتضح ذلك في عدد من الدراسات التي بحثت 

). Alnafea  &Curtis, 2017; Yang et al., 2018في العالقة بين مشاركة األسرة وأداء الطلبة ودافعهم (

طالًبا في المرحلة  351استقصائية مستعرضة في المملكة العربية السعودية، أشار ففي دراسة 

سنة) وأمهاتهم إلى أن البيئة المنزلية ونمط التربية يؤثران في دافع  12و 11االبتدائية (أعمارهم بين 

&  Alnafeaالطلبة، وفي مهارات ما وراء المعرفة لديهم، وفي سلوكهم التعّلمي في المدرسة (

Curtis, 2017 وقد ارتبط نمط التربية الحازم والسلطوي لألمهات بشكل مباشر بدافع الطلبة للتعّلم .(

 ,Alhadabiفي المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية وفي المرحلة الثانوية في ُعمان (

Alnafea; 2019  &Curtis, 2017 .(  
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ف في زيادة دافع الطلبة وتطلعاتهم. وأشارت دراسة بحثت دراسات أخرى في أثر التدخالت داخل الص

السودان، أن التفاعل الجيد داخل الصف والتفاعل الفّعال بين المعلم  -نوعية ُأجريت في الخرطوم

). وعند دراسة Mohamed  &AbuBaker, 2018والطالب يحّفزان الطلبة ليتعّلموا ويشاركوا في التعّلم (

طالًبا قابلتهم الدراسة وسجلت مالحظتهم  32اإلنجليزية وتصورات أربعة من معلمي اللغة 

وأشركتهم في المجموعات النقاشية الموّجهة، أظهرت البيانات التي ُجمعت أن جودة التفاعل داخل 

الصف المتمركز حول الطالب تعزز مشاركة الطلبة ودافعهم. لذلك أكد مؤلفو الدراسة الدور المهم 

أساليب تدريس مختلفة لبناء عالقات مع الطلبة، وضمان التفاعل الناجح للمعلمين وقدرتهم على تبّني 

داخل الصف. يعد تطبيق نهج التعّلم التعاوني على سبيل المثال أسلوًبا تدريسًيا يضمن تقديم الصف 

) Alghamdy (2019المتمركز حول الطالب. وفي دراسة ُأجريت في المملكة العربية السعودية، طلب 

أسبوًعا. وكشفت  12علمي اللغة اإلنجليزية تطبيق التعّلم التعاوني في صّفْيهما مدة من اثنين من م

-14) الذين تتراوح أعمارهم بين 10المقابالت التي ُأجريت مع طلبتهما في الصف العاشر (المجتمع = 

ما سنة، أن أسلوب التعّلم التعاوني عزز العالقات بين الطلبة، وساعدهم على تكوين صداقات في 15

   بينهم وعلى بناء الثقة بأنفسهم، وزاد دافعهم.

 

 الُملخص

تعد قاعدة األدلة حول تدخالت تغيير أو رفع التطلعات محدودة جًدا، وال بد من إجراء دراسات قوية تركز 

  على التدخالت على مستوى الطلبة والمدارس على حد سواء.
 

لدين وأساليب التدريس عند البحث في دافع اختبرت الدراسات الموجودة متغيرين هما مشاركة الوا

موح. وقد يكون للتركيز على التفاعل الجيد بين المعلم والطالب وبين أولياء  الطلبة وتفكيرهم الط�

  األمور والطالب أثر إيجابي في الدافع الداخلي للطلبة.
 

ثمة حاجة ماّسة إلجراء دراسات تجريبية الستكشاف تدخالت تغيير أو رفع التطلعات، وأثرها في تعّلم 

 الطلبة وتحصيلهم في العالم العربي. 
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 مصطلحات البحث

 تدخالت تغيير/رفع التطلعات؛ التحصيل؛ وضع األهداف؛ تغيير التطلعات. 

  

 قواعد البيانات التي تم البحث فيها

Academic Search Complete  

ERIC (EBSCO)  

Education Source 

Google scholar 

ProQuest Central  

ProQuest Dissertations 

Web of science  
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