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امللدص:
ونظر
ًا
تُعد مداخل تعمم الطبلب من أىم العوامل التي تحدد جودة تعمميم ودرجة اتقانيم لو؛
الرتباط مداخل تعمم الطبلب بسياق التعمم فقد ىدفت الدراسة الحالية إلى دراسة أثر توضيح
كل من أىداف التعمم المنشودة وطرق واستراتيجيات ومعايير التقييم قبل تدريس المحتوى
العممي عمى مداخل تعمم الطبلب وأدائيم األكاديمي ودقة معايرتيم ألدائيم ومدى رضاىم عن
المقرر.
طالبا
تم تطبيق قائمة مداخل التعمم بعد التحقق من صبلحيتيا عمى عينة من ()55
ً

وطالبة من طبلب الفرقة الثانية شعبة عمم النفس بكمية التربية جامعة دمنيور تم تقسيميم
إلى مجموعتين متكافئتين ،ثم تم تدريس وحدتين دراسيتين من مقرر عمم النفس التجريبي
لكل من المجموعة التجريبية والضابطة ولكن مع تطبيق المعالجة التجريبية عمى المجموعة
التجريبية فقط ،وقد تم تطبيق قائمة مداخل التعمم ثم اختبار تحصيمي -يتضمن سؤاالً لقياس

دقة المعايرة -بعد كل وحدة عمى كمتا المجموعتين التجريبية والضابطة وأخي ار تم تطبيق
استمارة تقييم المقرر عمى المجموعتين.
وقد كشفت النتائج أن توضيح السياق ونواتج التعمم المستيدفة والمتطمبات الخاصة
حسن من مدخل
بالتقويم قبل عممية التعمم لو أثر ايجابي عمى مداخل تعمم الطبلب حيث تُ ّ
التعمم العميق واالستراتيجي وتُقمل من المدخل السطحي وبخاصة اذا تضمنت نواتج التعمم
مستويات عميا من التفكير وتطمبت عممية التقييم معايير عالية في التصحيح؛ كما أثر ذلك
شامبل لكافة المستويات وعمى دقة معايرة
باختبار
ًا
ايجابيا عمى كل من األداء عندما تم قياسو
ً
األداء ورضا الطبلب عن المقرر ،كما اختمف كل من أداء الطبلب ودقة معايرتيم تبعاً
لئلختبلف في مدخل التعمم المفضل لدييم وكان ذوي المدخل العميق ىم األفضل .

وفي ضوء تمك النتائج تم تقديم مجموعة من التوصيات و بعض األفكار البحثية المقترحة.

الكممات المفتاحية  :نواتج التعمم المستيدفة /تقييم التعمم  /مداخل التعمم  /دقة المعايرة
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“The Effect of the clarity of the Intended learning outcomes, methods
and evaluation criteria on the students ’learning approaches, their
academic performance, Calibration accuracy of it and the extent of
their satisfaction with the course”
Abstract
Student learning approaches are among the most important factors that
determine the quality and mastery of their learning ,Due to the correlation
between student learning approaches and the learning context, the present
study aimed to study the effect of (clarifying each of the Intended learning
outcomes, methods, strategies,and criteria for evaluation before teaching
scientific content) on students learning approaches, their academic
performance, the accuracy of their calibration and the extent of their
satisfaction with the course.
The list of learning approaches was applied after verifying its validity on
a sample of (50) students from the second year students of the Psychology
Division at the Faculty of Education at Damanhur University divided into two
equal groups, after that two units of the experimental psychology course was
taught for each of the experimental and the control group, but with the
application of the experimental treatment to the experimental group only; The
list of learning approaches was applied with the achievement test -that includes
a question to measure calibration accuracy of performance- after each unit on
both the experimental and control groups, and Finally a course evaluation form
was applied on them .
The results indicate that clarifying the context , Intended learning
outcomes and and requirements for evaluation before the teaching has had a
positive effect on student learning approaches as it improves the deep and
strategic learning approach and reduces the surface learning approach,
especially if the learning outcomes include higher levels of thinking and the
evaluation process requires high standards in grading ;and this context affected
positively on both of the performance- when it measure by a comprehensive
test include all cognitive levels-, calibration accuracy of performance and
Students' satisfaction with the studied course.in addition each of the students
’performance and their calibration accuracy differed according to the
difference in their preferred learning approach those with the deep approach
were the best.
A set of recommendations and some suggested research ideas were
presented.
Key words: Intended Learning Outcomes / Learning Assessment / Learning
approaches / Calibration Accuracy
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مكدمُ:
دليبل عمى تحقق
تيتم جميع المؤسسات التعميمية بقياس نواتج التعمم باعتبارىا ً

مؤشر لجودة وفعالية عممياتيا ؛ ولكن من المبلحظ
األىداف المنشودة من العممية التعميمية و ًا
في اآلونة األخيرة أن ىناك أوجو قصور في مخرجات التعمم تتمثل في ضعف ميارات الطبلب
في حل المشكبلت والتفكير الناقد واالبداعي بحيث انحصر األداء االكاديمي ومخرجات تعمم
الطبلب المقاسة في قدراتيم عمى حفظ واستظيار المعمومات  ،وال يقتصر األمر عمى ذلك فمن
أيض ا أنو في كثير من األحيان يتوقع الطبلب مستويات مختمفة من األداءعن
المبلحظ ً
مستواياتيم الفعمية فقد يتوقعون تقديرات أعمى أو أقل من التقديرات الفعمية التي يحصمون
عمييا؛

وأشارت

)(Stone,2000

إلى

ذلك

وعبرت

عنو

بضعف

المعايرة

غالبا ما تكون معايرة الطبلب ألدائيم ضعيفة إما يفرطون أو يقممون في
"Calibarationف ً
تقديراتيم عمى الميام المختمفة.
وىذا القصور في مخرجات التعمم وفي ميارات تقييمات الطبلب ومعايرتيم آلدائيم
غالبا ما يرتبط بشكل كبير بمداخل تعمم الطبلب  Learning Approachesفقد أشار
ً
) (Marton&Saljo,1976إلى أن االختبلفات في جودة نواتج التعمم تنتج عن اختبلفات
كيفية في مداخل التعمم؛ كما

كشفت نتائج العديد من الدراسات

األجنبية مثل

والعربية

(أحمد

)(Marton&Saljo,1976;McLoone&Oluwadun,2014

مثل

رمضان5505،؛ىشام جاد الرب  )5559،أن مداخل تعمم الطبلب تعتبر مؤشرات لجودة
مخرجاتيم فمدخل التعمم العميق يؤدي إلى تحسين نوعية التعمم ويرتبط بشكل كبير مع
مخرجات التعمم ذات الجودة العميا عمى العكس يرتبط مدخل التعمم السطحي بالتعمم الصم غير
الفعال.
كما كشفت نتائج ) (Prosser& Webb,1994أن الطالب الذي يتبنى مدخل التعمم
العميق لديو القدرة عمى رؤية االرتباطات والعبلقات بين عناصر الموضوع ويكون عمى وعي
داخميا ويمكنو أن يطبق تعممو في سياقات جديدة ولذلك تكون
تام بكيفية فيمو ويكون محفز
ّ
مخرجات تعممو ذات جودة أفضل من الطالب الذي يتبنى المدخل السطحي ويعتمد عمى التذكر
خارجيا.
غالبا ما يكون محفز
ّ
غير الفعال لؤلفكار التي قد تكون غير مترابطة والذي ً
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كل
دراسة
نتائج
أوصت
لذلك
;Marton&Saljo,1976;McLoone&Oluwadun,2014
&Prosser
يٍ
 Webb,1994أنو إذا كان اليدف ىو تحسين مخرجات تعمم الطبلب ورفع جودتيا ينبغي
تحفيز الطبلب عمى مداخل التعمم التي تساعد عمى ذلك وتدريبيم وزيادة وعييم بمداخل
التعمم التي تدعم الفيم والتعمم المترابط ذو المعنى ؛وبخاصة أن مداخل التعمم كما يذكر
) (Duff, 2004ليست سمة ثابتة ولكنيا مرنو تعتمد عمى السياق الذي تحدث فيو.
وما يؤكد ذلك نموذج ) (Biggs,1978فكان من أوائل الباحثين الذين حاولوا نمذجة
العبلقة بين خبرات الطبلب القبمية ومداخميم في التعمم وجودة مخرجات تعمميم في نموذج
التوقع –العممية –المخرج ) Presage-Process-Product (3Psشكل ( )0حيث يتفاعل
ادراك الطبلب لسياق التعمم (الناتج عن تفاعل كل من خصائص الطبلب "معارفيم السابقة
وفيميم الحالي" وسياق التعمم "تصميم المقرر وطرق التدريس وطرق التقييم") مع مداخميم
في التعمم النتاج نواتج التعمم الكمية والكيفية.

معتمدا عمى السياق (أسفل-أعمى) وينتقد
ويؤكد نموذج ) (Biggs,1978فكرة أن التعمم
ً
النماذج النظرية التي تولى لمتغيرات الذكاء والقدرة الشخصية االىتمام األكبر وترى التعمم من
(أعمى-أسفل( ) (Ramsden,1992مع األخذ في االعتبار أن تحقيق أىداف التعمم وتبني
مداخل التعمم التي تعزز الفيم ال يتوقف عمى المجيود الذي يبذلو المعمم من جانبو فقط
ولكن يعتمد بدرجة كبيرة عمى ما يبذلو الطالب من جيد ومثابرة حيث توجد تباينات واسعة
في مستويات الجيد والمثابرة التي يبذليا الطبلب في تفاعميم مع متغيرات الحياة األكاديمية
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الجامعية ترجع إلى اختبلف اعتقاداتيم عن من قدراتيم وامكاناتيم وادراكيم لذواتيم ،حيث
مدخبل عميقًا يتطمب من الفرد المثابرة والصمود
ُيحدد ذلك اختيارىم لمدخل تعمميم سواء كان
ً
سيبل لتجنب الفشل كما ُيحدد المسار الذي يتبعونو
مدخبل سطحيًّا
ومواجية التحديات أو
ً
ً
كاجراءات سموكية إما في صورة ابتكارية أو نمطية( .محمد سالم)5555،

وبذلك فمداخل تعمم الطبلب يمكن أن تتنوع وفقا لسياق التعمم وميامو ووضوح أىدافو
وطرق تقييمو  ،فالسياق الذي يقوم فيو المعمم بتحديد نواتج التعمم التي ينشدىا من تدريسو
لمقرر معين وتوضيح الطرق واالستراتيجيات الفعالة لتحقيق ىذه النواتج وطبيعة التقييم
وميامو ومعاييره التي سيتم تقييم تمك النواتج في ضوئيا قد يؤثر عمى اختيار الطبلب لمدخل
التعمم في ضوء ادراكيم وتقديرىم ألىمية المقرر مما ُيسيم في الوصول إلى نواتج التعمم
المنشودة ذات الجودة العالية.
ومن المتوقع أن يؤثر طبيعة المحتوى والميام (مدى وضوحيا وسيولتيا ) وأساليب
التقييم (تتطمب ميارات تفكير عميا أو مجرد ميارات التذكر واالستدعاء) عمى المخرجات
ويتوسط ىذا التأثير مدخل التعمم الذي من الممكن أن يتغير طبقًا لسياق
المتوقعة من التعمم
ّ
التعمم ومدى وضوحو في ذىن المتعمم.
وبناء عمى ذلك فاذا كان اليدف األسمى لمعممية التربوية ىو تحسين مخرجات التعمم ورفع
ً
جودتيا وتحسين ميارات وأحكام الطبلب عن تعمميم والتي ترتبط جميعيا ارتباطا وثيقًا بمداخل

تعمم الطبلب والتي تعتمد بدورىا عمى كل من سياق التعمم ومدى وضوح مخرجات التعمم
المستيدفة وطبيعة ميام التقييم ومتطمباتيا فقد ىدفت الدراسة الحالية إلى دراسة أثر وضوح
سياق التعمم بكافة أىدافو ومتطمباتو عمى مداخل تعمم الطبلب ودراسة أثر ذلك عمى أدائيم
األكاديمي ودقة معايرتيم لو ومدى رضاىم عن المقرر.

مشكلُ الدراسُ:
ىناك اتجاه متنام يؤيد فكرة أن زيادة جودة مخرجات التعمم وزيادة ميارات الطبلب
تعتمد عمى فيم كيفية حدوث عممية التعمم  ،فمم تعد النظرة إلى التعمم قاصرة عمى أنو عمميات
معرفية فقط بل تتعدى ذلك في كيفية تعامل الفرد مع مواقف التعمم الفعمية فالتعمم ال يحدث
بطريقة واحدة بل بطرق متعددة تختمف حسب نوع العبلقة التي تنشأ بين المتعمم وموقف
التعمم ككل ). (Marton &Booth,1997
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ولذلك أكد ) (Ramsden,1987أن العبلقة بين المتعمم وموقف التعمم تختمف باختبلف
مادة التعمم وميامو وتصميمو ،فالطريقة التي يتعامل بيا المتعمم مع موقف التعمم ليست من
خصائصو الذاتية الثابتة التي ال تتغير بل تعتمد عمى السياق.
واذا كان اليدف ىو تحسين جودة مخرجات التعمم وزيادة ميارات وقدرات المتعمم
قادر عمى تقييم أدائو تقييما
التي تمكنو من التعامل مع المواقف والمشكبلت المختمفة ويكون ًا
جيدا ؛ فينبغى تحفيز مداخل التعمم التي تيدف إلى الفيم واال تقان
ًا
صحيحا ليكون
معاير ً
وتييئة السياق المبلئم الذي يحفّز استخدام المتعمم لتمك المداخل .

ويعد المدخل العميق لمتعمم من أىم مداخل التعمم في أثره عمى نواتج التعمم فقد كشفت

كثيرمن الدراسات التي تناولت العبلقة بين مداخل تعمم الطبلب وأدائيم األكاديمي عن عبلقة
دالة سالبة بين األداء األكاديمي ومدخل التعمم السطحي وعبلقة دالة موجبة تفاوتت في قوتيا
والمدخل

بين األداء وكل من المدخل االستراتيجي
)(Karagiorgos&Kourdoumpalou,2006
ومن المتغيرات السياقية الخاصة بالمعمم التي قد تساعد عمى تحفيز الطبلب
الستخدام تمك المداخل التي تعزز التعمم ذو المعنى

العميق

لمتعمم.

وضوح (مخرجات التعمم المستيدفة

وطرق تقييم المحتوى وطبيعة األسئمة ومستويات التفكير التي تقيسيا ومعايير التقييم ) قبل
بدء عممية التدريس ؛فوضوح تمك المتغيرات في ذىن المتعمم ووضوح مستوياتيا التي تتفاوت
في صعوبتيا قد يساعده عمى ادراك مدى قدرتو عمى انجاز وتحقيق األىداف المنشودة
وتحديد االستراتيجيات والمداخل التي تناسبو في ضوء اد اركو لمدى قدرتو ومعتقداتو عن ذاتو.
متمثبل في وضوح أىداف
ولذلك ىدفت الدراسة الحالية إلى دراسة مدى تأثير سياق التعمم
ً

التعمم المنشودة وطرق واستراتيجيات التقييم وأنواعو ومعايير األداء التي يتم التقييم في
ضوئيا عمى مداخل تعمم الطبلب وأدائيم األكاديمي ودقة معايرتيم لو وذلك عمى مستويات
مختمفة الصعوبة والشمول لكل من أىداف التعمم ومعايير التقييم باالضافة إلى دراسة أثر ىذا
السياق عمى رضاىم عن المقرر وتقييميم لو.
وبذلك تحددت مشكمة الدراسة في األسئمة التالية:
 .1ىل تختمف مداخل التعمم تبعا لوضوح سياق التعمم (أىدافو،طرق ومعايير تقييمو) ؟
 .5ىل يختمف األداءاألكاديمي تبعا لوضوح سياق التعمم (أىدافو،طرق ومعايير تقييمو) ؟
 .3ىل تختمف دقة معايرة األداء بين طبلب المجموعة التجريبية والضابطة ؟
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 .4ىل يختمف كل من األداء ودقة معايرتو بين طبلب المجموعة التجريبية ذوي مداخل التعمم
المختمفة ؟
 .5ىل يختمف طبلب المجموعة التجريبية والضابطة في مستوى رضاىم عن طريقة عرض
وتقييم المحتوى العممي المدروس؟

أٍداف الدراسُ:
 -0دراسة الفروق بين الطبلب في مداخل تعمميم في سياقين أحدىما معمن األىداف وطرق
التقييم واآلخر ال .
 -5استقصاء الفروق بين الطبلب في أدائيم األكاديمي باختبلف وضوح سياق التعمم .
 -3دراسة الفروق بين الطبلب في دقة معايرتيم آلدائيم باختبلف وضوح سياق التعمم .
 -4دراسة الفروق بين الطبلب ذوي مداخل التعمم المختمفة في األداء والمعايرة في سياق
معمن األىداف وطرق التقييم بمستويات مختمفة من الشمول والصعوبة.
 -5دراسة أثر وضوح سياق التعمم عمى رضا الطبلب وتقييميم لممقرر المدروس.

أٍنًُ الدراسُ:
 .0توجيو االىتمام نحو أىمية وضوح سياق التعمم عمى مداخل تعمم الطبلب وأدائيم ودقة
معايرتيم لو.
 .5توجيو االىتمام نحو دور المعمم في تحفيز مداخل التعمم التي تعزز الفيم.
 .3استكمال القصور في الدراسات العربية حيث تندر الدراسات التي اىتمت بدراسة أثر
اعبلن مخرجات التعمم المستيدفة وطرق التقييم عمى مداخل تعمم الطبلب.
 .4تفتح الدراسة آفاقًا رحبة لبحوث ودراسات أخرى في ىذا المجال تمكننا من زيادة جودة
مخرجات التعمم.

 .5إثراء النظرية الخاصة بمداخل تعمم الطبلب واسياميا في األداء ودقة معايرتو.

مصطحات الدراسُ:
 -1ىىاتر التعله املستَدفُ ) :The Intended Learning Outcomes(ILOsىي

مجموعة من المعارف والميارات التي تضعيا مؤسسة تعميمية لبرنامج/مقرر والتي
تصف األداء المتوقع من المتعمم كنتيجة النتيائو من دراسة األنشطة التعميمية .

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 210 -

أثر وضوح مخرجات التعلم ...

عدد أبريل-ج2222 )48( -2م

وحددتيا الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد ألي برنامج /مقرر دراسي في
أربعة مكونات رئيسية ىي
أ -املعزفُ والفَه :وىي المعمومات األساسية والمفاىيم التي يتوقع أن يكتسبيا الطالب
عند دراستو لمقرر معين والتي تتضمن المفاىيم األساسية والمصطمحات والنظريات
والحقائق.
ب -املَارات الذٍيًُ :وىي القدرات التعميمية واالدراكية التي تتضمن تطبيق وتحميل
واعادة بناء وتقييم المعمومات كما تتضمن التفكير النقدي واالبداعي .
ت -املَارات املَيًُ :وتتضمن تطبيق المعمومات والتدريبات العممية المتخصصة في مجال
ما بيدف التطوير الناجح في المينة أو التطوير الذاتي.
وغالبا ما
ث -املَارات العامُ أو االىتكالًُ :تمك الميارات التي ال ترتبط بموضوع معين
ً
يحتاجيا الطالب في التعمم المستمر وتنمية القدرات الذاتية وتتضمن القدرة عمى
االتصال والعمل في فريق والتعامل مع األرقام والتعمم الذاتي والتواصل مع اآلخرين
والقدرة عمى حل المشكبلت ( .دليل الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد
بجميورية مصرالعربية )5503،
 .5مداخل التعله  :ىي الطرق التي تصف كيفية استجابة المتعمم لميمة تعميمية ما في
سياق محدد ) (Biggs,1993ويفترض وجود ثبلثة مداخل لمتعمم تتضمن دوافع
مختمفة في تعمم الطبلب ىي
أ -المدخل العميق  Deep Approachويتصف بالتفاعل النشط مع المحتوى واالندماج
في الميمة المصحوب بالبحث عن المعنى مع القدرة عمى ربط المعارف الجديدة
بالسابقة.
ب -المدخل االستراتيجي  Strategic Approach:ويتصف بالتوجو نحو الحصول عمى
الدرجات المرتفعة والقدرة عمى وضع الخطط البديمة وتنظيم الوقت وتوزيع المجيود.
ت -المدخل السطحي Surface Approach:ويتصف بالرغبة في تجنب الفشل والتعمم
بأقل مجيود ممكن ،حيث يسعى لمحفظ الصم دون االىتمام بالمعني وربط األفكار
ببعضيا
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 .3املعايزَ  :Calibrationوىى درجة تطابق تصور الفرد عن أدائو بالمستوى الفعمي وتعبر
عن درجة المحاذ اة بين الحكم واألداء الفعمي عندما يتم مقارنة أحكام المتعممين عن أدائيم
بأدائيم الفعمي في ميمة محددة بحيث يتم قياس دقة المعايرة من خبلل دقة األحكام
(Huff&Nietfeld,2009;Pieschl, 2009; Schraw et al., Judgment Accuracy.
) .1995وتقاس في الدراسة الحالية بمؤشر التحيز المطمق الذي يتمثل في الفرق بين تقدير
الفرد ألدائو وأدائو الفعمي وذلك عمى المستوى المستوى الشامل لبلختبار كمو(Hartwing .
)& Dunlosky, 2017; Huff&Nietfeld,2009

اإلطار اليظزٍ والدراسات السابكُ:
ىىاتر التعله املستَدفُ The Intended Learning Outcomes(ILOs):

تشير نواتج التعمم إلى المعارف والميارات والقدرات التي حققيا الطالب نتيجة مشاركتو و

أيضا بأنيا
مروره بالتجارب والخبرات المتضمنة في المقررات والبرامج الدراسية  ،وتُعرف ً
قادر عمى القيام
مجموعة العبارات واإلجراءات التي تحدد بدقة ما سوف يعرفو المتعمم ويكون ًا
بو نتيجة ألنشطة التعمم )(Stephen ,2015

ويرى كثيرمن الباحثين أنيا ال تشير إلى نوايا المعمم وانما ما يتوقع من المتعمم معرفتو
وفيمو والقيام بو بعد مروره بخبرات تربوية معينة (Anderson ,et .al,2005
);Biggs,1979; Biggs 2003 ;David et al.,2005;Kennedy, et al.,2007
وتقدم نواتج التعمم لممعمم دليل ارشادي لتخطيط وتوجيو عممية التدريس بما يتضمن ذلك
تصميم وتنظيم المواد،اختيار طرق التدريس وتصميم التقييمات المناسبة ).(Biggs,2003
وتجدر االشارة إلى أنو يتم وضع نواتج التعمم بشكل ىرمي تتمثل قاعدتو في مخرجات
التعمم المستيدفة لمكمية بشكل عام التي تنعكس في مخرجات التعمم المستيدفة لبرامج الكمية
ثم مقررات البرنامج التي بدورىا توضع في ضوء

المعايير األكاديمية المرجعية القومية

) National academic Referenced Standers (NARSوتتوزع

مخرجات التعمم

لممقرر عمى الوحدات والدروس ).(Ahmedani,2017
يتم صياغة نواتج التعمم في صورة تقريرية واضحة المعنى بحيث تكون مرتكزة حول
المتعمم

،وقابمة لممبلحظة والقياس

باستخدام أفعال اجرائية  Action Verbsمحددة

وواضحة تعبر عن مستوى األداء أو السموك المتوقع من الطالب ويراعى فييا تجنب األطناب
والتكرار . (Kennedy,et al,2007).وبذلك فيي تختمف عن مكونات المنيج الموجو
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يركز عمى التدريس المستيدف أو

أنشطة المنيج وعندما تم دراسة اندماج الطبلب في عممية تعمميم كانت ىناك عبلقة قوية
وأكثر دقة مع  ILOsليس مع مكونات المنيج الموجو بالمدخل )(Barr&Tagg,1995
وظمت ىذه العبلقة مع ذلك معتمدة عمى التخطيط المنيجي لبلندماج النشط في ميام التعمم
والتقييمات التي تعزز تحقيق .(Ewell,2006). ILOs
ويذكر ) (Berlach,2004أنو تم انتقاد  ILOsفي أنيا تقمل خبرات التعمم وتحكمو
) (David et al.,2005أن نواتج

قبميا من األىداف ولكن يؤكد
بمجموعة محددة معدة ً
التعمم  ILOsالموضوعة بوضوح وشفافية يمكن أن تساعد الطبلب عمى االندماج في
تعمميم بشكل أكثر فعالية وتحمل مسؤليتو بشكل كامل ،لذلك فيي تعد وسيمة لمتركيز عمى
إنجاز الطبلب الفعمي.
ولنواتج التعمم تأثير قوي عمى تصميم المناىج الدراسية واستراتيجيات التدريس والتعميم
والتعمم وأساليب التقييم وكذلك توكيد الجودة كما تؤدي لمتركيز عمى إجابة عدة تساؤالت
محورية حول ماذا؟ وكيف؟ وأين؟ ومتى يتم التعمم والتقييم؟ وبذلك تساعد عمى الربط بين
التصميم والتنفيذ وقياس التعمم.
ومن ذلك يمكن القول أن نواتج التعمم تعتمد نيجا يؤكد عمى التعمم المتمحور حول
الطالب عمى النقيض من التعمم المتمحور عمى المعمم ومثمت تحوًال جذريًّا من الطرق

التقميدية لقياس التعمم التي تؤكد عمى المدخبلت والعمميات إلى تقنيات تركز عمى المخرجات

بحيث ينتقل التركيز من المحتوى إلى األداء والمنتج وتنطوي عمى فكرة أن المتعمم يجب أن
فاعبل في تخطيط وادارة تعممو ويتحمل المزيد من المسئولية عن تطور
يكون نشيطًا مشارًكا
ً

قادر
كبير من االستقبللية واالعتماد عمى الذات في عممية التعمم ويكون ًا
قدر ًا
مستواه ويحقق ًا
عمى ادراك فكرة التعمم مدى الحياة ( .محمود إبراىيم ،محمد السيد .)5505،
عنصر أساسيًّا في مدخل التعمم القائم عمى المخرج Outcome-
ًا
أيضا تُعد ILOs
ً
) Based Learning Approach (OBLالذي يعتمد عمى فكرة أن محتوى المنيج
وطرق التدريس واالستراتيجيات وعمميات التقييم المصاحبة ينبغي أن تتوازى مع مخرجات
التعمم المستيدفة من المقرر ) (Biggs,1996وليذا المدخل أربع مقدمات منطقية
ىي() 0تحديد المخرجات المنشودة من الطبلب نتيجة لمرورىم بالخبرة األكاديمية ؛( )5تقييم
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فعميا ىذه المخرجات عمى نحو جيد ( )3استخدام نتائج التقييم لتحسين
كيف يحقق الطبلب ً
الخبرة األكاديمية وما تتضمنو من استراتيجيات تدريس ومحتوى المنيج والمصادر

المتاحة()4

دعم

الطبلب

لتحقيق

مستويات

عميا

من

األداء

) (Spady,1994;Spady&Marshall,1991وىذا يتطمب مخرجات ممحوظة وقابمة لمقياس
أن بيئة التعميم
)(David et al.,2005؛ كما يتطمب أيضا تغذية مرتدة مستمرة لكي تؤكد ّ
تسيل تحقيق مخرجات التعمم.
والتعمم ّ

ويوضح شكل ( )5نموذج المحاذاة لـ ) (Biggs,2003الذي يفترض أنو حينما تتوازى

مكونات نظام التعميم ،خاصة ميام التقييم مع أنشطة التعمم والتعميم فمن السيل الوصول
لمخرجات التعمم المستيدفة ولذلك تشير المحاذاة التفاعمية الموضحة باألسيم ثنائية االتجاه
 Alignmentإلى بناء بيئة تعمم بحيث تكون أنشطة التعميم والتعمم وميام التقييم تعكس
وتدعم تحقيق الطبلب لمخرجات التعمم المستيدفة ) (Cohen,1987وبذلك فيي تيدف إلى
تأكيد التناظر الدقيق بين ما يتم تعميمو،ما يتم قياسو،وما يتم تعمّمو وُيزيد االنسجام بين ىذه
المكونات من احتمالية التعمم )(Biggs,1996

وتقاس مخرجات التعمم المستيدفة بطرق مباشرة تستيدف تقديم األدلة عمى تعمم
متمثبل في المشاريع ودرجات المقرر ،وبطرق غير مباشرة تتضمن
الطبلب بتقويم آدائيم
ً

التعمم المدرك من قبل الطبلب متضم ًنا االستبيانات ،التحميبلت الكيفية  ،معدالت التقدير

التراكمية .(Ahmedani,2017) GPAs
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أن أنشطة التعمم ينبغي أن تصمم بحيث
ومن خبلل نموذج ) (Biggs,2003يتضح ّ
تزود المتعمم بخبرات تدعم تحقيق مخرجات التعمم المستيدفة وتقابل احتياجات الطبلب
خصوصا
المتغيرة والمتنوعة ؛كما أنو لمتقييم عبلقة قوية بخبرات التعميم ومخرجات التعمم
ً

عندما يتضمن التقييم تقييمات دورية مستمرة أثناء المقرر وتغذية مرتدة بنائية التي قد تؤثر

عمى األداء النيائي

) (Steven &Levi,2005باالضافة إلى أن وضوح كافة معايير

ومتطمبات التقييم تؤثر بشكل مباشر عمى فعالية تحصيل الطبلب وبشكل غير مباشر عمى
تعمميم (David et al.,2005;Gijbels et al.,2005).
أما بالنسبة لمجدوى  Feasibilityفتتضمن كل من الوقت والمجيود المطموب الكمال
الواجبات وأنشطة التعمم واالستمتاع بالمقرر وبذلك يعتبر ادراك الطبلب لجدوى دراسة المقرر
ىاما في اندماجيم فيو وبذليم الجيد لتحقيق  ILOsالمنشودة
عامبل ً
ومن ذلك قد يؤثر مدى وضوح كافة عناصر المنظومة التعميمية قبل بداية تدريس
المقرر عمى طرق الطبلب ومدى جديتيم في التعامل مع المقرر ،كما قد تؤثر عممية تقييم
نواتج التعمم ووضوح معاييرىا في تحسين وتطوير المناىج الدراسية وطرائق التدريس وأساليب
التقييم من ناحية المعمم وتطوير استراتيجيات الدراسة وأساليب التعمم من قبل الطبلب من
ناحية أخرى كما قد تؤثر عمى دقة معايير التقييم الذاتي لمطبلب أنفسيم فيمكنيم التقييم
الدقي ق لمدى تحقيقيم لمخرجات التعمم المنشودة والتنبؤ بدرجاتيم عمى االختبارات المختمفة
إيجابا عمى أدائيم األكاديمي .
مما قد ينعكس
ً

مداخل التعله .Approaches to Learning

يرجع مفيوم مداخل التعمم إلى ) (Marton &Saljo,1976حيث قاما بتكميف

مجموعة من الطبلب بقراءة نص تعميمي واخبارىم بأنيم سوف ُيكمفون باالجابة عمى بعض
األسئمة المتعمقة بيذا النص بعد االنتياء من دراستو  ،وبعد أن انتيى الطبلب من االجابة
عمى جميع األسئمة تم سؤااىم عن الكيفية التي استخدموىا في دراسة النص وقد توصبل إلى
أن الطبلب انقسموا إلى مجموعتين اتصفت المجموعة األ ولى بأنيا تحاول فيم النص بشكل
كمي وتبحث عن المعنى وراء ىذا النص ويربطون بين األفكار التي يقرؤونيا وخبراتيم
السابقة وقد وصفوىم بأنيم يتبنون المدخل العميق لمتعمم Deep approach to learning
في حين اتصفت ا لمجموعة الثانية بالتركيز عمى الحقائق المتضمنة في النص وتوقع األسئمة
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التي قد ُيكمّفون بيا وال ييتمون بالوصول لممعنى الكمي لمنص أو ربطو بأفكارىم وخبراتيم
السابقة وقد تم وصفيم بتبني مدخل التعمم الصم أو السطحي Route learning؛

واقترح ) (Biggs,1993;Entwistle& Entwistle ,1991بجانب ىذين المدخمين
األساسيين في التعمم مدخل مختمط في التعمم يسمى المدخل االستراتيجي لمتعمم Strategic
learning Approach to

والذي يقوم عمى االىتمام بتنظيم المعمومات والتركيز عمى

عادات وميارات االستذكار وذلك لتحقيق أعمى الدرجات في المقرر الدراسي ويأخذ ىذا المدخل
مكانو بين ىذين المدخمين بما يتفق مع مطالب السياق .
وتبمورت فكرة مداخل التعمم من أفكار كل من ) (Marton &Saljo,1976عن
مداخل الدراسة وأفكار ) (Ramsden , 1979حول اعتماد مداخل الدراسة عمى سياق التعمم
وعمى ادراك الطالب لو ونموذج المحاذاة البنائية لـ ) ( Biggs, 1979الذي يتضمن عبلقات
منظومية بين مقدمات التعمم وعممياتو ونواتجو حيث تحدد نزعات الطبلب مداخل تعمميم.
ويؤكد كل من )(Biggs1993; Entwistle&Ramsden,1983;Ramsden,1987
عمى أن مداخل التعمم حساسة لسياق التعمم ولميمة التعمم فيي ليست من الخصائص
الثابتة لمفرد ولذلك فيي تُعرف بأنيا " الطرق التي تصف كيفية استجابة المتعمم لميمة
تعميمية في سياق محدد "؛وبذلك فمداخل التعمم نسبية تتأثر ببيئة ومناخ التعمم وطبيعة المادة
المتعم مة والطرق المستخدمة في التعمم وأساليب التقويم ،باالضافة إلى خصائص شخصية
المتعمم.
وتختمف خصائص كل مدخل من المداخل الثبلثة لمتعمم فأىم ما يميز المدخل العميق
لمتعمم ىو اختبار الحقائق واألفكار الجديدة عمى المتعمم بشكل نقدي وربطيا بالبناء المعرفي
لممتعمم ،في حين أن أىم ما يميز المدخل السطحي لمتعمم ىو قبول الحقائق واألفكار الجديدة
عمى المتعمم بدون محاولة تقييميا وربطيا بمكونات البناء المعرفي لو،أما أىم ما يميز
المدخل االستراتيجي ىو االنتقائية في نقد أوتقبل الحقائق واألفكار الجديدة عمى المتعمم وفقًا
ألىميتيا وكم المجيود البلزم لمقيام بذلك والوقت الذي خصصو المتعمم مسب ًقا لتعمم تمك المادة

التعميمية(Biggs,1999;Entwistle,et al,2000;Ramsden,1992) .

وتختمف مداخل التعمم الثبلثة فيما بينيا في بعدين أساسيين ىما بعد الكيفية أي
االستراتيجية التي يستخدميا المتعمم،وبعد السببية وتعني الدوافع الكامنة وراء تعمم الفرد
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داخميا Intrinsically
واألىداف التي يريد تحقيقيا؛ فذوي المدخل العميق لمتعمم محفزون
ً

، motivatedيجدون متعتيم في دراستيم نفسيا ،أما ذوي المدخل السطحي محفزون

خارجيًّا  Extrinsically motivatedحيث يتجنبون الفشل بأقل جيد ممكن،أما ذوي المدخل
االستراتيجي فدافعيم تقدير الذات من خبلل المنافسة والحصول عمى أعمى الدرجات بصرف
النظر عما إذا كانت المادة مشوقة لدييم أم ال).(Biggs,1987
وتجدر االشارة إلى أنو يرتبط مفيوم مداخل التعمم بنموذج مستويات تجييز ومعالجة
المعمومات لـ( (Craik&lockhart,1972الذي يتبنى فكرة أن المعارف الواردة إلى الذاكرة
البشرية تتعرض لعمميات معالجة وكمما زاد مستوى عمق معالجة المعمومات كمما زاد الربط
بين المعارف الجديدة والسابقة ،وىذا النموذج يتضمن ثبلثة مستويات لتجييز المعمومات
أوليا التجييز السطحي

 Shallow processingحيث يتم معالجة المعمومات وف ًقا

لخصائصيا الخارجية ويعتمد عمى التكرار والتسميع ،والمستوى الثاني ىو الذي يعتمد عمى
الخصائص الصوتية لممعمومات

 Phonemic Processingويعتمد أيضا عمى التكرار

والتسميع أما المستوى الثالث ىو التجييز العميق الذي يركز عمى ربط المعمومات الجديدة
والمعمومات السابقة المرتبطة بيا واضفاء المعنى ويتم فيو تحسين التسميع بالطرق ذات
المعنى
ولعل الفرق بين مستويات تجييز المعمومات ومداخل التعمم يرجع إلى أن مستويات
تجييز المعمومات ت يتم بدراسة الفروق الفردية في نوع العمميات المعرفية ومدى استخداميا
في كل مستوى من مستويات التجييز بينما تركز مداخل التعمم عمى اليدف والدافع
واالستراتيجية التي يستخدميا الفرد في تعمم مادة معينة(Biggs,1993).
في الوقت نفسو تختمف مداخل التعمم عن أساليب التعمم حيث تشير المداخل إلى العمميات
والمعالجات التي تحدث داخل سياق التعميم والتعمم بينما تشير األساليب إلى طريقة ادخال
المعمومات داخل عقل المتعمم ) (Biggs,1993حيث يمكن لمداخل التعمم الثبلثة التي ترتبط
بدوافع مخ تمفة أن ينتج عنيا أساليب تعمم متنوعة يستخدميا الفرد في مواقف التعمم المختمفة
أثناء عممية تعممو ويؤدي ذلك إلى مستويات مختمفة من الفيم ).(Entwistle,et al,2000
مداخل التعمم ومخرجات التعمم المستيدفة
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ربط ) (Biggs,1978بين مخرجات تعمم الطبلب وسياق تعمميم في نموذج التوقع –
العممية –المخرج ) Presage-Process-Product (3Psشكل ( )0حيث تعتمد مخرجات
تعمم الطبلب عمى مدخبلت العممية التعميمية المتمثمة في خصائص الطبلب وسياق المقرر
التي تتفاعل مع مداخل تعمم الطبلب المتنوعة وادراكاتيم النتاج مخرجات التعمم وىذه
المكونات تتفاعل بشكل متبادل في نظام دينامي ولكل منيا أثر مباشر عمى أداء الطبلب
ومخرجات التعمم المرغوبة .
وليذا النموذج أىمية كبيرة في المجال التربوي وقد قام )(Choy,et al ,2017
بالتحقق من مدى صبلحيتة في تفسير ادراكات طبلب الجامعة لمخرجات التعمم وكشفت
النتائج أن لمداخل التعمم اسيام كبير في مخرجات تعمم الطبلب وأمكن من خبلليا التنبؤ
باألداء.
ويتفق كل من (السيد أبو ىاشم5555،؛منى أبو ناشي )0996،في أن مداخل
التعمم تتوسط بين المدخبلت والمخرجات ؛وتتحدد وفقًا لعدة عوامل منيا "مقدار الوقت المحدد

إلنجاز ميمة التعمم ،وصعوبة الميمة المدركة ،ومكونات المقرر سواء كانت اجبارية أم

اختيارية "
تناولت الكثير من الدراسات أثر مداخل التعمم عمى تحصيل الطبلب وجودة تعمميم منيا
عمى سبيل المثال دراسة (إبراىيم سالم ،رمضان محمد )5555،حيث كشفت عن وجود فروق
في أسموب التعمم العميق بين مرتفعي ومنخفضي التحصيل الدراسي لصالح مرتفعي التحصيل
ونفس النتيجة بالنسبة لؤلسموب االستراتيجي بينما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة
احصائيا في األسموب السطحي بين مرتفعي ومنخفضي التحصيل ،واختمفت ىذه النتيجة مع
دراسة (أحمد إبراىيم ،السيد عبد المطمب  )5557،التي كشفت عن عدم وجود فروق بين
الطبلب مرتفعي ومنخفضي التحصيل في مداخل التعمم (السطحي والعميق واالستراتيجي)
وقد توصمت العديد من الدراسات إلى أن مداخل تعمم الطبلب ليا صمة وثيقة بنواتج التعمم,
وكان معظميا يؤكد عمى العبلقة الموجبة بين المدخل العميق والتحصيل األكاديمي ( .رمضان
محمد 0995،محمود عوض اهلل  0988،؛
)Snelgrove&Slater,2003
كما توصمت أخرى إلى عبلقات موجبة دالة بين المدخل االستراتيجي ومخرجات
;Duff,2002 ; Phan,2006

التعمم في حين لم توجد عبلقة بين المدخل العميق ومخرجات التعمم (Byrne &et al
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; Karagiorgos&Kourdoumpalou,2006) ,2004؛ٔنكٍ أغهت انذساعبد كشف ػٍ
ػاللبد عبنجخ ث ٍٛانًذخم انغطحٔ ٙيخشجبد انتؼهى )ىشام جاد الرب5505،؛ Byrne &et al
,2004;Entwistle et al,2000;Entwistle&Ramsden,1983; Snelgrove&Slater,2003

فسر ) (Byrne &et al ,2004ػذو االستجبط ث ٍٛيذخم انتؼهى انؼًٛك ٔيخشجبد
وقد ّ
تؼهى انطالة بعدم كفاءة االمتحانات في تمييز ومكافأه من يجيدون الفيم ويتقنون المعنى
وربما عدم قدرة ىؤالء الطبلب في تحديد المتطمبات المحددة لبلمتحانات  ،وقد يبدو التفسير
منطقيا فعندما يتم قياس مخرجات تعمم الطبلب بشكل كافي ومتوازن باختبارات صادقة
األ ول
ّ
ميزة من المتوقع أن يحصل الطبلب الذين يتبنون المدخل العميق عمى درجات أعمى من
ُم ّ
أقرانيم الذين يتبنون المدخل االستراتيجي وسيحصل ذوي المدخل السطحي عمى أقل الدرجات؛
ولذلك فقد أشار (ىشام جاد الرب ) 5559،إلى أن استخدام نتائج االختبارات كمقياس لنواتج
التعمم يمكن أن يمثل مشكمة لو لم تصمم تمك االختبارات بشكل يتيح لمطبلب أن يظيروا الفيم
قببل في دراسة
وربط المعمومات ولم تقيس مستويات التفكير العميا ،وقد تأكد ذلك ً

) (Gijbels,et al,2005بعنوان"العبلقة بيم مداخل تعمم الطبلب وتقييم مخرجات تعمميم

"حيث تم قياس مخرجات التعمم في سياق حل المشكمة بما تتضمنو من أطوار من خبلل أسئمة
من نوع االختيار من متعدد ،وقد كشفت الدراسة عن عدم وجود عبلقة دالة بين مداخل تعمم
الطبلب ومكونات حل المشكمة المقاسة بيذا النوع من األسئمة وقد كان تفسيرىم ليذه النتيجة
عدم مبلئمة أسئمة االختيار من متعدد في قياس مكونات حل المشكمة موضع القياس.

مداخل التعله ومتطلبات مَاو التكًًه
كبل من اإلستراتيجية والدافع ،فالطالب
يتضمن مدخل التعمم كما يذكر )ً (Scouller, 1998

الذي يستخدم المدخل العميق قد يدمج كل من المكونات النظرية والعممية لممقرر

(اإلستراتيجية العميقة) بيدف فيم واتقان المادة (الدافع العميق) عمى النقيض من ذلك
يصم ويحفظ بعض األجزاء المنفصمة من المعمومات
فالطالب الذي يوظف المدخل السطحي قد ُ
(اإلس تراتيجية السطحية) وذلك إلعادة إنتاجيا في االمتحانات واالجتياز في المقرر (الدافع
أيضا إلى أن الطبلب قد ينوعون في استخداميم ليذه المداخل وفقًا
السطحي) ،كما يشير ً
لعوامل موقفية منيا طريقة التقييم حيث يستعد الطبلب بالطريقة المناسبة لما يتوقعونو من
متطمبات األداء.
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لذلك تُعد أساليب التقييم أحد الموجيات الرئيسة لتعمم الطبلب ومن المنطقي أن يكون ليا
تأثير واضح عمى اختيار الطالب لممدخل الذي يتبناه ،والتي بدورىا تؤثر عمى جودة نواتج
التعمم ). (Ramsden,1987
ويذكر ) (Tang,1994أن ادراك الطالب لمتطمبات التقييم يؤثر عمى اختياره لمدخل التعمم
وقدر من المرونة واإلبداع يزيد
فاذا كان التقييم يركز عمى الميارات وفيم وتطبيق المعمومات ًا
من احتمالية اتخاذ الطالب المدخل العميق في التعمم واذا كان التقييم يتطمب مجرد االستقبال
السمبي لممعمومات واالسترجاع القائم عمى الحفظ الصم فقد يميل الطالب إلى تبني المدخل
السطحي لمتعمم.
وفي ىذا الصدد توصمت دراسة ) (Diseth et al.,2006إلى وجود عبلقة بين الخبرات
المتعمقة بالمقرر الدراسي ( التي تشتمل عمى مناسبة طرق التقييم ووضوح أىدافو ومعاييره )
ومداخل تعمم الطبلب .
أيضا إلى أن الطبلب قد يستخدمون مداخل تعمم مختمفة
ويشير )ً (Scouller, 1998
عند تعرضيم لطرق التقييم المختمفة ،حيث يستعد الطبلب بالطريقة المناسبة لما يتوقعونو من
متطمبات األداء ،كما أشار إلى أن بعض الدراسات المقارنة التي تناولت ىذه القضية أسفرت
عن نتائج مختمطة ولكن ّأيد الكثير منيا أن الطبلب إستراتيجيون ويوظفون بشكل متمايز
مداخل التعمم وفقًا لميام التقييم ،حيث اختمفت مداخل الطبلب في ضوء كل من الزمن المحدد
النجاز الميام ومراجعتيا ،وتنظيم المادة العممية وطبيعة اإلستراتيجيات والتقييمات التي يتم

استخداميا.
كما كشفت دراسة ) (Tang, 1992عن وجود ارتباط بين اإلدراكات المختمفة لبلختبار
واستخداميم لمداخل تعمم مختمفة ،حيث إن الطبلب الذين يدركون أن التقييم كمي ويستيدف
فقط المستويات الدنيا من المعالجة اعتمدوا بشكل أكبر عمى استراتيجيات التعمم السطحي مثل
االسترجاع ،والصم ؛ أما الطبلب الذين يدركون أن المعيار ىو جودة التعمم وأن التقييم
يستيدف المستويات العميا من المعالجة اعتمدوا بشكل أكبر عمى إستراتيجيات التعمم العميقة
مثل اإلتقان ؛ مع ذلك تقترح بعض األبحاث مثل ) (Prosser & Webb, 1994أن الطبلب
قد يستخدمون كبلً من مداخل التعمم السطحية والعميقة عمى نفس طريقة التقييم
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وفيما يتعمق بنوعية األسئمة كشفت دراسة )(Scouller & Prosser's, 1994
ارتباط إدراكات الطبلب ألن امتحانات االختيار من متعدد تقيس مستويات عميا من المعالجة
بنيتيم في توظيف إستراتيجيات التعمم العميقة عند االستعداد ليا؛ ولكن لم تتيح ىذه
المعرفية ّ
الدراسة بيانات مقارنة بين نوعيات مختمفة من األسئمة ؛ لذلك قام )(Scouller, 1998
بدراسة مقارنة بين طرق التقييم التي تستخدم األسئمة المقالية والتي تستخدم األسئمة
الموضوعية المتمثمة في أسئمة االختيار من متعدد  MCQوكشفت النتائج أن الطبلب
يوظفون إستراتيجيات سطحية تنبع عن دوافع سطحية عند استعدادىم الختبارات MCQ
صحيحا بالنسبة
ويدركونيا عمى أنيا تقيس المستويات الدنيا من القدرات العقمية وكان العكس
ً
ىاما في عممية التعمم  ،حيث ارتبطت الدرجات العميا عمى
لؤلسئمة المقالية ؛وكان لئلدراك ًا
دور ً

إيجابيا مع توظيف المداخل العميقة ومع إدراك أنيا (األسئمة المقالية) تقيس
األسئمة المقالية
ً
سمبيا مع اإلستراتيجيات والدوافع السطحية؛
مستويات عميا من المعالجة المعرفية وارتبطت
ً
وبذلك كان الطبلب إستراتيجيون ويوظفون بشكل مختمف إستراتيجياتيم ومداخل تعمميم طبقًا

لمتطمبات التقييم.

وبذلك فمتطمبات التقييم بما تتضمنو من نوعية األسئمة ومعايير التصحيح تُحدد
الطريقة األنسب في مذاكرتيا والوقت الكافي النجازىا فالطالب الواحد بغض النظر عن مستواه
ينوع مدخل دراستو وطريقة مذاكرتو بين المواد وفي المادة الواحدة وفقًا لطريقة
الدراسي قد ّ
التقييم التي يحددىا أستاذ المادة،لذلك فوضوح ىذه المتغيرات قبل بداية المقرر الدراسي قد
يكون لو دور مؤثر عمى مداخل تعمم الطبلب،وقد أشار إلى ذلك )(Baeten et al.,2010
دور ميماً في تمكين طبلبيم من استخدام
في دراستيم حيث أكدوا أن المدرسون يمعبون ًا
مداخل التعمم العميقة وذلك من خبلل توضيحيم ألىداف المقرر ومستوى الجيد المطموب من
الطبلب لتحقيقيا واعبلميم بنوعية األسئمة وطرق التقييم.

مداخل التعله ودقُ معايزَ األداْ
تعتمد المعايرة  Calibrationعمى أحكام الفرد الذاتيو قبل أدائو و في أثنائو وبعده
حيث تكون أكثر دقة كمما كانت األحكام الذاتيو تعكس األداء الفعمى بشكل أفضل ؛ وبذلك
تعتمد دقو المعايرة عمى العبلقو بين أحكام األفراد عن أدائيم من ناحيو وأدائيم الفعمي من
ناحيو أخرى ).(Huff&Nietfeld,2009
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وكمما زادت دقة معايرة الطبلب كمما زادت قدرتيم عمى القيام بعمميات التنبؤ بأدائيم وما
يستتبع ذلك من عمميات ضبط وتحكم مما يؤدي إلى تحسن األداء وزيادة جودة مخرجات
التعمم ) (Dutke,et al,2010؛كما يشير ) (Hattie, 2013إلى أنو ينبغي تحسين دقة
معايرة الطبلب عند تحسين تعمميم.
ويبدو أن معايرة الفرد ألدائو تتأثر بطرقو ومياراتو واستراتيجياتو في التعمم فإذا كان
الفرد لديو توجو ىدف لمتعمم ويحرص عمى اتقان التعمم فيزيد ذلك من دقة معايرتو ألدائو .
وقد كشفت دراسة ) (Hartwing & Dunlosky, 2017عن وجود ارتباطات سالبة من
متوسطة إلى قوية تبين أن اإلتقان المنخفض يتنبأ بفرط تقدير عالي وبانحراف أعمى عن دقة
الحكم (تحيز مطمق) وذلك عمى مستوى الموضوع الفرعي وعمى مستوى االمتحان كمو؛كما
توصبل إلى أن إتقان الطبلب لمموضوع منبئ قوي لدقة أحكام الطبلب فكان اإلتقان العالي
طا مع فرط التقدير الطفيف والتحيز المطمق األصغر.
لمموضوع مرتب ً

ومن الجدير بالذكر أنو توجد عبلقة قوية بين مداخل تعمم الطبلب وتوجيات أىدافيم

ومداخميم في التعمم حيث يميل الطبلب ذوي أىداف التعمم في الحصول عمى فيم أفضل
لممادة (يتبنون المدخل العميق) ويستخدمون كثير من استراتيجيات التنظيم الذاتي التي
تتضمن اختبار الفرد لذاتو والتجييز العميق لممعمومات مما ُيزيد من دقة معايرتيم ألدائيم
غالبا ما يتبنون المدخل السطحي في معالجة
عمى عكس الطبلب ذوى ىدف األداء الذين
ً

ونادر ما يختبرون أنفسيم مما يؤدى إلى عدم دقتيم في معايرة آدائيم
ًا
المعمومات
). (Stone,2000
وقد أشار ) (Butler,1993إلى أن الطبلب ذوي المدخل العميق في التعمم يبحثون أثناء
انجازىم لمميمة عن المعمومات الموضوعية التي تتعمق بكيفية آدائيم وفقًا لممقياس

الموضوعي لؤلداء وىذه المعمومات ذات أىمية كبيرة حيث تساعد عمى التطوير الذاتي
لمفرد،في حين أن الطبلب ذوي المدخل السطحي في التعمم يبحثون أثناء آدائيم لمميمة عن

المعمومات العادية التي تتعمق بكيفية آدائيم مقارن ًة بالطبلب اآلخرين .واذا كان لدى الفرد

معمومات موضوعية عن أدائو الحالي فيمكنو أن يقارن أدائو باألداء المنشود ويحكم عميو

جيد ،كما يكون واث ًقا من أحكامو.
ًا
بشكل موضوعي فيصبح
معاير ً
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ومن ناحية أخرى فإذا كانت متطمبات الميام تشجع عمى توجو األداء وال تقيس الفيم
العميق لممادة فإن ىذا يعزز فرط الثقة ) ،(Lichtenstein et al., 1982حيث إن اجتياز
الفرد لئلمتحانات يعزز من ثقتو ولكن قد ال يتضمن ىذا االجتياز الفيم األعمق لممادة .
وبذلك فإذا كان اليدف ىو انتاج أفراد قادرون يمكنيم نقل ما تعمموه من ميارات في
سياقات مختمفو لدييم ميارات تعمم مدى الحياة ) (long life learningقادرون عمى الحكم
الدقيق عمى أدائيم واثقون في أحكاميم فينبغي تحفيزىم أوًال الستخدام االستراتيجيات والمداخل

التي تساعد عمى ذلك وتوفير السياق المناسب لو؛ فالمتطمبات التي يتم وضعيا من قبل

المؤسسات التعميمية ومن قبل المعممين قد تؤثر عمى أىداف الطبلب واختيارىم لمداخل
تعمميم وبالتالي نواتج تعمميم ودقة أحكاميم (معايرتيم).
ولذلك فقد ىدفت الدراسة الحالية إلى دراسة أثر المتغيرات السياقية المتمثمة في (وضوح
مخرجات التعمم المستيدفة وطرق تقييم المحتوى وطبيعة األسئمة ومستويات التفكير التي
تقيسيا ومعايير التقييم ) قبل بدء عممية التدريس عمى مداخل التعمم التي يستخدميا الطبلب
وأثر ذلك عمى جودة نواتج التعمم المتمثمة في أدائيم ودقة معايرتيم لو ومدى رضاىم عن ىذا
السياق.

وبذلك حتددت فزوض الدراسُ كنا يلٌ:
احصائيا بين متوسطي درجات طبلب المجموعتين التجريبية والضابطة في
 .0يوجد فرق دال
ً
مداخل التعمم المختمفة.
احصائيا بين متوسطي درجات طبلب المجموعتين التجريبية والضابطة في
 .5يوجد فرق دال
ً
األداءعمى مقرر عمم النفس التجريبي.
احصائيا بين متوسطي درجات طبلب المجموعتين التجريبية والضابطة في
 .3يوجد فرق دال
ً
دقة معايرة األداء .
 .4توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات طبلب المجموعة التجريبية
في كل من األداء ودقة معايرتو تبعاً إلختبلف مدخل التعمم المفضل لدييم.

احصائيا بين متوسطي درجات طبلب المجموعتين التجريبية والضابطة في
 .5يوجد فرق دال
ً
مستوى رضاىم عن طريقة عرض وتقييم المحتوى العممي المدروس.
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إدزاْات الدراسُ :
أولًا :ميَر الدراسُ:
تنتمي الدراسة الحالية إلى فئة البحوث التجريبية حيث تستيدف دراسة أثر وضوح
( مخرجات التعمم المستيدفة وطرق تقييم المحتوى وطبيعة األسئمة ومستويات التفكير التي
تقيسيا) قبل بدء عممية التدريس عمى المتغيرات التابعة المتمثمة في (مداخل الطبلب في
التعمم وأدائيم عمى المحتوى المقرر ودقة معايرتيم لو ومدى رضاىم عنو) ،لذلك فإن التصميم
التجريبي المناسب ىو التصميم المتضمن لمجموعة التجريبية ومجموعة ضابطة.

ثاىًًا:عًيُ الدراسُ :
تكونت العينة االستطبلعية التي تم استخداميا لمتحقق من صبلحية أدوات الدراسة
طالبا وطالبة من طبلب الفرقة الثانية شعبة عمم النفس بكمية التربية الفصل الدراسي
من ً 35
طالبا
الثاني ، 5508 /5507بينما تمثمت عينة الدراسة األساسية(المفحوصون) من (ً )55
وطالبة من طبلب الفرقة الثانية شعبة عمم النفس بكمية التربية جامعة دمنيور الفصل

الدراسي الثاني 5509/5508امتدت أعمارىم من عشرين سنة وأربعة شيور إلى احدى
وعشرين سنة وثبلثة شيور بمتوسط ( )55.8وانحراف معيارى ( .)5.66وقد تم اختيار نفس
تخصص العينة االستطبلعية حيث أن المحتوى الذي تم تدريسو واعداد األدوات في ضوئو
ضمن (مقرر عمم النفس التجريبي) الذي ُيدرس فقط في الفصل الدراسي الثاني لمفرقة الثانية
شعبة عمم النفس.

ثالجًا :أدوات الدراسُ :
األداَ األوىل :قآنُ مداخل التعله the Revised Approaches to Studying Inventory
.RASI

تعود أصوليا إلى قائمة مداخل التعمم)Approaches to Studying Inventory ASI( 0

التي تم تطويرىا في جامعة النكستر في أواخر السبعينيات (Entwistle & Ramsden,
 1تى تطٕٚش انُغخخ األصهٛخ  ASIف ٙػذح دساعبد كًب تى اصذاس َغخخ يختصشح يٍ 11يفشدح ٔنكٍ يب تى
اعتخذايّ ف ٙانذساعخ انحبنٛخ ْ ٙلبئًخ  RASIانًتضًُخ ف ٙلبئًخ Approaches and Study Skills
)Inventory for Students (ASSIST
انت ٙتى تطٕٚشْب يٍ لجم يشكض األثحبث حٕل انتؼهى ٔانتؼهٛى ف ٙجبيؼخ  Edinburghف ٙػبو Biggs .1222
,1993; Entwistle ,2009; Entwistle & McCune ,2004; Richardson, 2005

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 224 -

عدد أبريل-ج2222 )48( -2م

أثر وضوح مخرجات التعلم ...

استخداما لدى الطبلب التي تتكون من
) 1983وتم تصميميا لئلشارة إلى المداخل األكثر
ً
ثبلثة مداخل رئيسة ىي (المدخل العميق ، Deep approachوالمدخل االستراتيجي
 ،Strategic approachوالمدخل السطحي )Surface Approach

 .1وصف الكآنُ يف صىرتَا األصلًُ - :
تضمنت القائمة ) (RASIعمى  55مفردة موزعة عمى ثبلثة أبعاد رئيسة ىي(المدخل العميق
ّ
– المدخل السطحي – المدخل االستراتيجي ) يتكون كل بعد من عدة مقاييس فرعية كالتالي:
 خمسة لممدخل العميق وىم (البحث عن المعنى  ، Seeking meaningوربط األفكار
 ،Relating ideasواستخدام األدلة  ، Use of evidenceواالىتمام باألفكار "الجانب
التحفيزي" "،Interest in ideas "Motivational aspectوفعالية المراقبة
))Monitoring effectiveness

5

 أربعة لممدخل االستراتجي وىم (الدراسة المنظمة  ،Organised studyingوادارة الوقت
 ،Time managementواإلنجاز "الجانب التحفيزي" Achieving "Motivational
" ، aspectواليقظة لمتطمبات التقييم )Alertness to assessment demands
 أربعة لممدخل السطحي وىم (عدم وجود ىدف  ،Lack of purposeوالحفظ غير المرتبط
 ،Unrelated memorizingوالخوف من الفشل "الجانب التحفيزي" Fear of failure
" ،"Motivational aspectوااللتزام بالمنيج الدراسي )Syllabus-boundness
يحتوي كل مقياس فرعي عمى أربعة مفردات لكل بعد يتم االستجابة عمييا وفقًا لمقياس

ليكرت الخماسي بحيث تتراوح درجة الفرد عمى المفردة من ( )0غيرموافق بشدة ،إلى ()5

موافق بشدة وتوفر القائمة ثبلث درجات رئيسة لكل فرد عمى الثبلثة مداخل ؛وبذلك تتراوح درجة
الفرد عمى المدخل العميق من ( )55 : 5وعمى كل من المدخل االستراتيجي والسطحي من (:4
)06

2

(تى تضًُٓٛب ف ٙاألصم ف ٙانًذخم االعتشاتٛجٔ ، ٙنكٍ ُُٚظش إنٓٛب ا ٌٜػهٗ أَٓب أكثش استجبطًب ثبنًذخم
انؼًٛك)
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 .2اخلصآص السًكىمرتيُ للكآنُ يف صىرتَا األصلًُ :
تم التحقق من االتساق الداخمي لمفردات القائمة وحساب معامبلت ألفا بعد تطبيقيا
جامعيا وقد تراوحت معامبلت ألفا
طالبا
ً
عمى عينة مكونة من 5555طالب من أصل ً 4038
عمى األبعاد الفرعية لممدخل العميق ما بين ( ) 5.80 :5.76و لؤلبعاد الفرعية لممدخل
السطحي ما بين ( ) 5.65: 5.46و لؤلبعاد الفرعية لممدخل االستراتيجي ما بين (: 5.76
 )5.85وكانت معامبلت ألفا لمثبلث محاور الرئيسة (العميق ،والسطحي ،واالستراتيجي)
تساوي () 5.83، 5.65 ، 5.85عمى التوالي.
أما الثبات بطريقة إعادة االختبار كان أقل سيولة في الحصول عميو حيث تتأثر
الدرجات في القائمة بتجارب الطبلب في المقررات التي يتعرضون إلييا فأحيا ًنا تكون غير
مستقرة ،ومع ذلك كانت معامبلت الثبات في بعض األبحاث بطريقة إعادة االختبار قبل وبعد

أسبوعا لمعميق (، )5.59ولئلستراتيجي (، )5.65
تدريس المحتوى بفاصل زمني 05-05
ً
ولمسطحي ()Entwistle, et al ,2013) )50 .5

 .3اعداد الكآنُ يف صىرتَا اليَآًُ املستددمُ يف الدراسُ احلالًُ وفكًا للدطىات التالًُ:
أ .ترجمة القائمة ونقميا إلى المغة العربية ثم التحقق من صدق الترجمة وصدق المضمون
بعرضيا عمى مجموعة من المتخصصين  ،وقد تم اجراء التعديبلت في ضوء آراء السادة
المحكمين إلى أن تجاوزت نسبة االتفاق .%98
ب .تطبيق القائمة عمى العينة االستطبلعية المستخدمة لمتحقق من صبلحيتيا لمتطبيق بتدريج
ليكرت الخماسي الذي يترواح من ( )5موافق بشدة إلى ()0غير موافق بشدة
ت .حساب ثبات القائمة بطريقة ألفا كرونباخ حيث كانت معامبلت الثبات ألبعاد القائمة
( )5.865 - 5.855-5.756عمى الترتيب ،وىذا يعني أنيا تتمتع بدرجة عالية من
الثبات.
ث .التحقق من االتساق الداخمي لمقائمة  :بحساب معامل االرتباط بين درجة كل مفرده
ودرجة المحور الذى تنتمي إليو وكانت جميعيا مرتفعة و ودالة إحصائياً عند مستوى

 5.50حيث امتدت بين (5.750إلى )5.948وىذا يدل عمى وجود ارتباط قوى بين
درجة المفردة ودرجة المحور الذى تنتمي إليو  ،مما يدل عمى وجود اتساق داخمي
لمقائمة وىذا مؤشر معقول عمى صدقيا .
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ج .تم وضع تعميمات مفصمة لمقائمة لتوضيح اليدف منيا وطريقة االستجابة عمى المفردات
وطمأنة الطبلب بخصوص بياناتيم فمن تستخدم ألية أغراض أخرى سوى البحث العممي.
وبذلك كانت الصورة النيائية لمقائمة مكونة من ( )55مفردة موزعة عمى األبعاد
الثبلثة الرئيسة (المدخل العميق ،والسطحي ،واالستراتيجي) يتضمن البعد األول عمى
خمسة أبعاد فرعية وكل من البعد الثاني والثالث عمى أربعة أبعاد فقط ؛ بحيث يحتوي كل
بعد فرعي عمى أربعة مفردات يتم االستجابة عمييا وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي بحيث
تتراوح

الدرجة عمى المفردة من ( )0غيرموافق بشدة إلى ( )5موافق بشدة وتوفر

القائمة ثبلث درجات رئيسة لكل فرد عمى الثبلثة مداخل وبذلك تتراوح درجة الفرد عمى
المدخل العميق من ( )055 : 55وعمى المدخل االستراتيجي من ( )85 : 06وعمى
المدخل السطحي من(.)85 : 06

األداَ الجاىًُ  :اختبارات األداْ يف مكزر عله اليفس التذزييب وتَدف إىل حتديد أداْ الطالب علِ
االختبار مً ىاحًُ وقًاس دقُ معايزتَه لألداْ مً ىاحًُ أخزّ:
تم إعداد اختبارين عمى كل جزء تم تدريسو (بمستويات مختمفة) وتم تطبيق كل منيما
بعد تدريس المحتوى المخصص لو كالتالي:
االختبار األول علِ الىحدَ الجاىًُ(التذارب اليفسًُ والتصنًنات التذزيبًُ) :وكانت اجراءات
اعداده كالتالي:
 -0تحميل محتوى الوحدة الثانية من مقرر عمم النفس التجريبي(التجارب النفسية
والتصميمات التجريبية) وصياغة األىداف السموكية في ضوء مستويات بموم لؤلىداف
المعرفية (التذكر-الفيم-التطبيق-التحميل-التقويم-االبداع).
 -5تقدير األوزان النسبية لموضوعات الوحدة في ضوء توصيف المقرر وعدد الساعات
المخصصة ليا  ،وتقدير األوزان النسبية لمستويات األىداف في ضوء عدد األىداف التي
تقيس كل مستوى.
 -3تحديد طول االختبار والدرجة الكمية عميو حيث كان العدد الكمي لمفردات االختبار عبارة
عن ( )55مفردة وكان اجمالي الدرجات عمى االختبار كمو ( )55درجة .
 -4وضع جدول المواصفات الخاص باالختبار التحصيمي  :في ضوء الوزن النسبي لكل من
موضوعات المقرر ومستويات األىداف كما يوضحيا جدول (:)0
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 222 -

عدد أبريل-ج2222 )48( -2م

أثر وضوح مخرجات التعلم ...

جذٔل()1
جذٔل يٕاصفبد االختجبس انتحصٛه ٙاألٔل
يغتٕٚبد األْذاف
انًٕضٕػبد

األعئهخ
ٔانذسجبد

انتزكش

انفٓى

انتطجٛك

انتحهٛم

انتمٕٚى

االثذاع

(4أْذاف)

(4أْذاف

(3أْذاف)

(ْذفبٌ)

(ْذف)

(ْذف)

إَاع
انؼاللبد ثٍٛ
انًتغٛشاد
فٙ
انذساعبد
انُفغٛخ

األعئهخ

0.22

0.22

0.62

0.44

0.22

0.22

)عبػخ)

انذسجخ

1.11

1.11

0.23

0.56

0.22

0.22

إَاع
انتجبسة
انُفغٛخ

األعئهخ

0.22

0.22

0.62

0.44

0.22

0.22

(عبػخ)

انذسجخ

1.11

1.11

0.23

0.56

0.22

0.22

إَاع
انتصًًٛبد
انتجشٚجٛخ

األعئهخ

1.22

1.22

1.33

0.22

0.44

0.44

انذسجخ

2.22

2.22

1.62

1.11

0.56

0.56

األعئهخ

1.22

1.22

1.33

0.22

0.44

0.44

انذسجخ

2.22

2.22

1.62

1.11

0.56

0.56

يجًٕع األعئهخ

5.33

5.33

4

2.62

1.33

1.33

يجًٕع انذسجبد

6.62

6.62

5

3.33

1.62

1.62

االٔصاٌ انُغجٛخ نالْذاف

%22

%22

%20

%13

%0.02

%0.02

3.33
4.12

3.33

(عبػتبٌ)
انتصًًٛبد
شجخ
انتجشٚجٛخ
ٔانؼبيهٛخ
(عبػتبٌ)

يجًٕع
األعئهخ

يجًٕع
انذسجبد

االٔصاٌ
انُغجٛخ
نهًٕضٕػبد

6.62

6.62

4.12

2.33

2.33

%12

%12

%33

%33

20
25
%100

االختبار:تكون االختبار من ( )55مفردة منيم خمسة من النوع المقالي
 -5صياغة مفردات
ّ
تُخصص لقياس مخرجات التعمم ذات المستويات العميا (التحميل والتطبيق واالبداع)
والباقي من النوع الموضوعي (االختيار من متعدد) لقياس المستويات األقل.

 -6وضع تعميمات لبلختبار موضح عمييا عدد األسئمة وتوزيع الدرجات عمى كل
سؤال،والطريقة الصحيحة في االجابة عمى االختبار ؛وتم تنبيو الطبلب في تعميمات
االختبار بتحديد الدرجة التى يتوقعون الحصول عمييا عمى االختبار بعد انتياؤىم من
الحل (والتي بمقارنتيا بالدرجة الفعمية التي تم الحصول عمييا بعد تصحيح االختبار يتم
حساب دقة المعايرة البعدية لدرجة الفرد عمى االختبار. )Post diction
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 -7الخصائص السيكومترية لبلختبار:تم تطبيق االختبار عمى العينة االستطبلعية المستخدمة
آليا وتم استخراج كافة الخصائص
لمتحقق من صبلحية األدوات لمتطبيق وتم تصحيحو ً
السيكومترية لو من خبلل التقارير الفنية التي ُيوفرىا برنامج Remark classic
 OMRالمستخدم في التصحيح اآللي وكان معامل ثبات االختبار بطريقة ألفا ()5.900

مما يدل عمى ثبات االختبار،كما تراوحت معامبلت الصعوبة من (% 50.35إلى
عمما بأنو لم يتم ترتيب مفردات االختبار طبقًا لمؤشرات صعوبتيا ،كما
ً )%79.56
امتدت قيم معامبلت التمييز لكافة المفردات بين ( )5.975، 5.878وجميعيا قيم
موجبة ومرتفعة مما يعطي ثقة في صدق المفردات وقدرتيا عمى التمييز.

االختبار الجاىٌ علِ الىحدَ الجالجُ (أدوات دــــنع الــــــبًاىــات يف البحىخ التذزيبًُ):وكاىت
ادزاْات اعداده كالتالٌ:
 -0تحميل محتوى الوحدة الثالثة من مقرر عمم النفس التجريبي(أدوات جــــمع الــــــبيانــات في
البحوث التجريبية) وصياغة األىداف السموكية في ضوء مستويات بموم لؤلىداف
المعرفية وقد تم االقتصار عمى الثبلث مستويات الدنيا (التذكر،الفيم،التطبيق) فقط بما
يتوافق مع التعميمات التي تم اعطائيا لمطبلب فيما يتعمق بتدريس المحتوى المخصص
ليذا االختبار وما يتوافق مع اليدف من الدراسة.
 -5تقدير األوزان النسبية لموضوعات الوحدة ولمستويات األىداف وحصرىا في الثبلث
مستويات األولى ثم تحديد طول االختبار والدرجة الكمية عميو حيث كان العدد الكمي
لمفردات االختبار ( )55مفردة وكان اجمالي الدرجات عمى االختبار كمو ( )55درجة ثم
وضع جدول المواصفات في ضوء ذلك كما في جدول(.)5
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جذٔل()2
جذٔل يٕاصفبد االختجبس انتحصٛه ٙانثبَٙ
يغتٕٚبد األْذاف
انًٕضٕػبد

األعئهخ
ٔانذسجبد

انتزكش

انفٓى

انتطجٛك

(10أْذاف)

(10أْذاف)

(5أْذاف)

انؼٕايم
انًؤثشح فٗ
اختٛبس
أدٔاد يغ
انجٛبَبد

األعئهخ

2

2

1

(عبػخ)

انذسجخ

2

2

1

انًجبدئ
انؼبيخ
الختٛبس
أدٔاد جًغ
انجٛبَبد

األعئهخ

2

2

1

(عبػخ)

انذسجخ

2

2

1

أْى أدٔاد
جًغ
انجٛبَبد
انًالحظخ

األعئهخ

2

2

1

يجًٕع
األعئهخ

يجًٕع
انذسجبد

5

االٔصاٌ
انُغجٛخ
نهًٕضٕػبد

%20

5

5

5

5

5

%20

%20

االختجبساد
(عبػخ)

انذسجخ

2

2

1

تبثغ أْى
أدٔاد جًغ
انجٛبَبد
انًمبٛٚظ
انًتضايُخ

األعئهخ

2

2

1

(عبػخ)

انذسجخ

2

2

1

تبثغ أْى
أدٔاد جًغ
انجٛبَبد

األعئهخ

2

2

1

انًمبثهخ
االعتجٛبٌ
انذسجخ
(عبػخ)
يجًٕع األعئهخ
يجًٕع انذسجبد
االٔصاٌ انُغجٛخ نالْذاف

2
10
10
%40

2
10
10
%40

1
5
5
%20
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االختبار:تكون االختبار من ( )55مفردة تقيس جميعيا المستويات
 -3صياغة مفردات
ّ
الثبلث الدنيا من تصنيف بموم منيم خمسة من النوع المقالي والباقي من النوع
الموضوعي (االختيار من متعدد) بحيث يخصص لكل مفردة من المفردات الموضوعية
والمقالية درجة واحدة .
 -4وضع تعميمات لبلختبار موضح عمييا عدد األسئمة وتوزيع الدرجات عمى كل سؤال
والطريقة الصحيحة في االجابة عمى االختبار وتم تنبيو الطبلب في تعميمات االختبار
بتحديد الدرجة التى يتوقعون الحصول عمييا عمى االختبار بعد انتياؤىم من الحل (والتي
بمقارنتيا بالدرجة الفعمية التي تم الحصول عمييا بعد تصحيح االختبار يتم حساب دقة
المعايرة لدرجة الفرد عمى االختبار .
 -5الخصائص السيكومترية لبلختبار:تم تطبيق االختبار عمى العينة االستطبلعية المستخدمة
آليا وتم استخراج كافة الخصائص
لمتحقق من صبلحية األدوات لمتطبيق وتم تصحيحو ً
السيكومترية لو وكان معامل ثبات االختبار بطريقة ألفا ( )5.850مما يدل عمى ثبات
االختبار،كما تراوحت معامبلت الصعوبة من (% 79.99إلى ، )%95.98كما امتدت قيم
معامبلت التمييز لكافة المفردات بين ( )5.703، 5.650وجميعيا قيم موجبة تدل عمى
صدق المفردات وقدرتيا عمى التمييز.

األداَ الجالجُ:استنارَ تكًًه املكزر لكًاس رضا الطالب عً (احملتىّ العلنٌ املستَدف) متجلت
خطىات اعدادٍا والتحكل مً صالحًتَا فًنا يلٌ:
 .0تم االستعانة باستمارة تقييم المقرر التي تقدم لمطبلب في نياية المقرر الدراسي العداد
صورة مختصرة منيا مكونة من  7مفردات لقياس مدى رضا الطبلب عن العناصر المختمفة
المتمثمة في (األىداف/المحتوى/االستراتيجيات/التقييم/االختبارات) في الجزء المستيدف
بالدراسة ؛ وتم االشارة إلى ذلك في تعميمات االستمارة بحيث تتم االستجابة عن مفرداتيا
في ضوء محتوى الوحدتين فقط.
 .5تطبيق االستمارة عمى العينة السيكومترية لمتحقق من صبلحيتيا لمتطبيق ثم حساب ثباتيا
بطريقة ألفا كرونباخ حيث كان معامل الثبات ( )5.959وىذا يعني أنيا تتمتع بدرجة
عالية من الثبات.
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 .3التحقق من االتساق الداخمي لبلستمارة  :بحساب معامل االرتباط بين درجة كل مفرده
والدرجة الكمية ليا وكانت جميعيا أكبر من  5.836وىي قيمة مرتفعة مما يدل عمى
اال تساق الداخمي ليا.
 .4تكونت الصورة النيائية لبلستمارة من سبع مفردات يتبع كل مفردة تدريج خماسي يتراوح
من (0ضعيف )إلى (5ممتاز) ،وبذلك تتراوح الدرجة عمييا من ( .)35: 7وتم اضافة
مفتوحا ينص عمى " اذا كانت لديك أي مبلحظة أو تعميق بخصوص بنود االستمارة
سؤ ًاال
ً
فمتكتبي ا"..بحيث تكون االجابة عميو اختيارية من قبل الطبلب لمن يريد توضيح سبب
اختياره أورضاه من عدمو حول أي بند من البنود المطروحة في استمارة تقييم المحتوى.

رابعًا :ادزاْات الدراسُ واخلطىات املتبعُ يف املزاحل التذزيبًُ :متجلت خطىات ادزاْ الدراسُ علِ
اليحى التالٌ:
مدعما
 .0مراجعة األدبيات والدراسات السابقة المتعمقة بمتغيرات الدراسة وكتابة اإلطار النظري
ً
بالدراسات السابقة ،ثم صياغة فروض الدراسة التي تسعى لمتحقق من صحتيا.

 .5اعداد أدوات الدراسة المتمثمة في (قائمة مداخل التعمم المترجمة  ،واختبارات األداء
التحصيمية عمى الوحدة الثانية والثالثة من مقرر عمم النفس التجريبي،استمارة تقييم
المقرر (عمى الوحدتين موضع الدراسة) .
 .3تطبيق أدوات الدراسة عمى العينة االستطبلعية من طبلب شعبة عمم النفس المقيدين
بالفصل الدراسي الثاني  5508/5507لمتحقق من صبلحيتيا لمتطبيق والحصول عمى
األدلة السيكومترية التي تفيد ذلك.
 .4تحديد التصميم التجريبي لمدراسة وىوتصميم المجموعة التجريبية والضابطة .
طالبا وطالبة من
 .5تحديد المفحوصون(عينة البحث األساسية ) والذين بمغ حجميم (ً )55
طبلب الفرقة الثانية شعبة عمم النفس بكمية التربية جامعة دمنيور والمقرر عمييم مقرر
"عمم النفس التجريبي" وقد تم مقابمتيم واعبلميم بأنو سيتم اجراء دراسة أثناء تدريس
المقرر وتم توضيح اليدف من الدراسة وطريقة سيرىا وتوضيح األدوات التي سيتم
استخداميا والتي تُعد خارج نطاق األنشطة الفصمية وطمأنتيم بأنو لن تسخدم البيانات
الخاصة بيا في أي شيء سوى البحث العممي ،كما كان لمطبلب حرية المشاركة في
جميعا رغبتيم في المشاركة عمى الرغم من
الدراسة واالستجابة عمى تمك األدوات وقد أبدوا
ً
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طمأنتيم بأنو سيتم تدريس كافة األجزاء مرة أخرى بطريقة واحدة عمى كافة الطبلب وذلك
استعدادا لبلمتحان النيائي في المقرر.
ً
 .6التطبيق القبمي لقائمة مداخل التعمم عمى المفحوصين ثم استخراج درجاتيم وبناء عمييا
طالبا وطالبة في كل
ائيا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ()55
ً
تم تقسيميم عشو ً
مجموعة بحيث تشتمل كل مجموعة منيما عمى طبلب متكافئيين في درجاتيم عمى
مداخل التعمم المختمفة (العميقة والسطحية واالستراتيجية) ،كما يمكن تصنيفيم في
تفضيميم ألحد المداخل وفقًا لمدرجة األعمى عمى المداخل الثبلث .

 .7التحقق من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة من حيث األداء األكاديمي ومداخل
التعمم باستخدام اختبار (ت) لمعينتين المستقمتين لمكشف عن داللة الفروق بين
المجموعتين في متوسطات درجات األداء األكاديمي لمعام الجامعي السابق
( )5508/5507وفي مداخل التعمم (العميقة والسطحية واالستراتيجية) وكانت النتائج
عمى النحو التالي:
جذٔل ()3
دالنخ انفشٔق ث ٍٛطالة انًجًٕػت ٍٛانتجشٚجٛخ ٔانضبثطخ فٙ
األداء األكبد ًٙٚنهؼبو انذساع2012/2012 ٙ
انًجًٕػخ انضبثطخ
انًجًٕػخ انتجشٚجٛخ
انًؤششاد اإلحصبئٛخ
ع
و
ع
و
13.222
24.40
13.224
24.22
انًذخم انؼًٛك
3.253
62.26
3.222
62.22
انًذخم االعتشاتٛجٙ
2.433
55.64
2.406
55.62
انًذخم انغطحٙ
األداء األكبد ًٙٚنهؼبو
232.202 1564.62 232.065 1522.24
انجبيؼٙ
2012/2012

(د)
0.032
0.022
0.015
0.126

ويتضح من جدول( )3أن قيم (ت) بالنسبة لكل من األداء األكاديمي ولمداخل التعمم
(العميقة والسطحية واالستراتيجية ) غير دالة إحصائياً وىذا يعنى عدم وجود فروق دالة

إحصائياً بين المجموعة التجريبية والضابطة ،وبالتالي يمكن اعتبارىما متكافئتان .

 .8تدريس المحتوى المقرر (الوحدة الثانية والثالثة )من مقرر عمم النفس التجريبي لكل من
المجموعة التجريبية والضابطة مع تطبيق المعالجة التجريبية عمى المجموعة التجريبية
دون الضابطة بحيث يتم اعبلم المجموعة التجريبية بمخرجات التعمم المستيدفة من
المحتوى المقرر واألساليب المستخدمة في التقييم ومعايير التصحيح من خبلل مرحمتين:
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أ -المرحمة األ ولى من المعالجة وتتضمن (مستويات معرفية عميا ومعايير عالية في
التصحيح ) يتم فييا تدريس الوحدة الثانية من مقرر عمم النفس التجريبي في ثبلثة
محاضرات بحيث يتم اعبلم الطبلب قبل كل محاضرة بكل من :مخرجات التعمم المستيدفة
من الوحدة والتي اشتممت عمى كافة مستويات بموم المعرفية الدنيا والعميا وكذلك طرق
التقييم التي سيتم استخداميا لقياس تمك المستويات والتي اشتممت عمى أسئمة متنوعة
مقالية وموضوعية  ،كما تم اعبلميم بمعايير التصحيح وكل ما ىو مطموب منيم بعد
االنتياء من محتوى الوحدة.
ب -بعد االتنياء من تدريس الوحدة الثانية تم تطبيق أدوات الد ارسة عمى كل من المجموعة
التجريبية والضابطة والتي تضمنت (قائمة مداخل التعمم مع إعبلم الطبلب والتنبيو عمييم
في تعميمات القائمة بأن يستجيبوا عمى مفردات القائمة في ضوء المحتوى الذي تم
تدريسو وىو الوحدة الثانية " أي تم تحديد السياق عند االستجابة عمى المفردات " ،ثم

تطبيق االختبار التحصيمي عمى الوحدة الثانية الذي تضمن سؤ ًال لقياس دقة المعايرة)

ت -المرحمة الثانية من المعالجة وتتضمن (مستويات معرفية دنيا فقط ومعايير سيمة في
التصحيح ):يتم فييا تدريس الوحدة الثالثة من مقرر عمم النفس التجريبي في ثبلثة
محاضرات بحيث يتم اعبلم الطبلب قبل كل محاضرة بمخرجات التعمم المستيدفة من
الوحدة والتي اشتممت فقط عمى الثبلث مستويات الدنيا من مستويات بموم المعرفية وكذلك
طرق التقييم التي سيتم استخداميا لقياس تمك المستويات والتي اشتممت عمى أسئمة
متنوعة مقالية وموضوعية تستيدف جميعيا الثبلث مستويات الدنيا ،كما تم اعبلميم
بمعايير التصحيح وكل ما ىو مطموب منيم بعد االنتياء من محتوى الوحدة وكميا كانت
في متناول الجميع.
ث-

بعد االتنياء من تدريس الوحدة الثالثة تم تطبيق أدوات الدراسة عمى كل من المجموعة
التجريبية والضابطة والتي تضمنت (قائمة مداخل التعمم مع إعبلم الطبلب والتنبيو عمييم
في تعميمات القائمة بأن يستجيبوا عمى مفردات القائمة في ضوء المحتوى الذي تم
ال
تدريسو وىو الوحدة الثالثة  ،واالختبار التحصيمي عمى الوحدة الثالثة الذي تضمن سؤ ً
لقياس دقة المعايرة)
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 .9بعد االتنياء من تدريس الوحدتين تم تطبيق استمارة تقييم المقرر حوليما (الوحدة الثانية
والثالثة موضع الدراسة )عمى المجموعتين التجريبية والضابطة لقياس رضا الطبلب عن
طريقة عرض المقرر وتدريسو وتقييمو.
 -05رصد درجات الطبلب في كل من المجموعة التجريبية والضابطة عمى قائمة مداخل التعمم
في كل مرحمة من مراحل الدراسة وعمى االختبارات التحصيمية واستخراج درجات دقة
معايرة الطبلب من خبلل مؤشر التحيز المطمق وىو القيمة المطمقة لمفرق بين تقدير
الفرد وأدائو الفعمي وىو يشير إلى المقدار القياسي من انحراف الحكم عن الدقة
ولحسابو قامت الباحثة بـ:
استخراج درجات المعايرة لكل اختبار فدرجة االختبار تتراوح بين (صفر  )55 :وقد
يتوقع الفرد درجتو بينيا فإذا توقع درجتو  55وكانت بالفعل كذلك فيكون التحيز
صفر وىذا أعمى دقة فيأخذ أعمى درجة في دقة المعايرة ،والعكس يحصل األفراد
ًا
الذين تطرفت درجة معايرىم إلى الدرجة القصوى عمى أقل درجة حيث ىذا يدل عمى
عدم دقة أحكاميم فمن توقع أنو سيحصل عمى الدرجة  55ولم يحصل فعميا عمى
أية درجة فيكون التحيز  55ويحصل عمى أقل درجة في دقة المعايرة.
 -00رصد درجات الطبلب عمى استمارة تقييم المقرر ثم تحميل البيانات إحصائياً لئلجابة عن

أخير تفسير النتائج في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة وصياغة
أسئمة الدراسة و ًا
التوصيات التربوية والبحوث المقترحة.

ىتآر الدراسُ:
احصائيا بين
ىتآر الفزض األول ومياقشتَا:ينص الفرض األول عمى :يوجد فرق دال
ً
متوسطي درجات طبلب المجموعتين التجريبية والضابطة في مداخل التعمم المختمفة؛
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بحساب داللة الفروق بين متوسطات
درجات المجموعة التجريبية والضابطة عمى مداخل التعمم باستخدام اختبار (ت) لعينتين
مستقمتين  Independent T testوذلك في كل من المرحمة األولى والثانية من
المعالجة .ويوضح جدول ( )4النتائج التي توصمت إلييا الباحثة.
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جذٔل()4
دالنخ انفشٔق ث ٍٛيتٕعطبد دسجبد طالة انًجًٕػت ٍٛانتجشٚجٛخ ٔانضبثطخ ػهٗ يذاخم انتؼهى
انًجًٕػخ انتجشٚجٛخ انًجًٕػخ انضبثطخ
انًؤششاد
(د)
اإلحصبئٛخ
ع
و
ع
و
**
3.052 12.255 24.64 10.004 24.60
انًذخم انؼًٛك
انًذخم
**
3.625 3.221 62.24 6.144 62.20
انًشحهخ األٔنٗ
االعتشاتٛجٙ
**
انًذخم انغطح2.642 2.222 56.60 11.602 42.22 ٙ
*
2.062 12.310 24.26 11.460 21.22
انًذخم انؼًٛك
انًذخم
*
2.213 3.230 62.22 6.320 66.20
انًشحهخ انثبَٛخ
االعتشاتٛجٙ
0.412
انًذخم انغطح2.526 55.64 10.203 56.24 ٙ

يوضح جدول( )4أنو:
 باليسبُ للنزحلُ االوىل مً املعاجلُ:توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 5.50
في المدخل العميق واالستراتيجي لصالح المجموعة التجريبية وفي المدخل السطحي
لصالح المجموعة الضابطة وىذا يدل عمى أن المرحمة األولى من المعالجة كان ليا أثر
ايجابي عمى مداخل تعمم الطبلب حيث زاد استخدام الطبلب لمداخل التعمم التي تحفز
الفيم

حيث

كانت

متوسطات

والضابطة(74.64، 84.65

درجات

المدخل

)عمى الترتيب

العميق

لممجموعة

التجريبية

وكانت متوسطات درجات المدخل

االستراتيجي لممجموعة التجريبية والضابطة ( ) 65.84 ، 68.55عمى الترتيب في حين
قل استخدام الطبلب لمدخل التعمم الذي يساعد عمى الحفظ والتظاىر حيث كانت حيث
كانت متوسطات درجات المدخل السطحي لممجموعة التجريبية والضابطة(48.88
)56.65،عمى الترتيب.


ويمكن تفسير ذلك بأن طبيعة المعالجة التي تتضمن وضوح نواتج التعمم في بداية
العممية التعميمية في ذىن المتعمم وتوضيح كافة الميارات التي ينبغي عميو تعمميا
ومستوى صعوبتيا وطرق التقييم التي سيتم تقييمو في ضوئيا ومعايير ىذا التقييم حفّزت

لدييم مداخل التعمم التي تتناسب مع تمك المخرجات المتوقعة من التعمم وبخاصة أنيا

تتضمن ميارات ومستويات عميا في التفكير من تقويم وابداع ،كما عززت لدييم ميارات
االتقان وربط األفكار والتعمم ذوالمعني (أبعاد المدخل العميق) باالضافة إلى أنيا حفّزتيم

لتنظيم الذات واالنتباه التام لمتطمبات ومعايير التقييم(أبعاد المدخل االستراتيجي) وبالتالي
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ساعدت عمى وضوح اليدف والتحفيز الذاتي والمرونة في التعامل مع المحتوى وعدم
التقيد في التفكيروبالتالي قمت درجاتيم في (المدخل السطحي).
وىذا يؤكد ما أشار إليو(محمود إبراىيم ،محمد السيد  )5505،فيما يتعمق بأىمية
توضيح مخرجات التعمم المتوقعة في بداية عممية التعمم حيث تساعد المتعمم عمى أن يكون
فاعبل في تخطيط وادارة تعممو ويتحمل المزيد من المسئولية عن تعممو ،كما
نشيطًا مشارًكا
ً
يؤكد ما أشار إليو ) (Tang,1994بأن وضوح متطمبات التقييم يؤثر عمى اختيار الطالب
وقدر من المرونة
لمدخل التعمم فاذا كان التقييم يركز عمى الميارات وفيم وتطبيق المعمومات ًا
واإلبداع فإن ذلك يزيد من استخدام مداخل التعمم التي تعزز الفيم.
 باليسبُ للنزحلُ الجاىًُ مً املعاجلُ :توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 5.55
في المدخل العميق واالستراتيجي لصالح المجموعة التجريبية بينما كانت الفروق غير
احصائيا بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المدخل السطحي.
دالة
ً
وربما تؤكد تمك النتائج ما تم الحصول عميو في المرحمة األولى بأن وضوح األىداف
وطرق التقييم لو أثر إيجابي بالنسبة لممدخل العميق واالستراتيجي حيث كانت
الفروق لصالح المجموعة التجريبية في كل منيما حيث كانت متوسطات المدخل العميق
لممجموعة التجريبية والضابطة (74.96 : 80.95

) عمى الترتيب وكانت لممدخل

االستراتيجي ( ) 65.88، 66.55عمى الترتيب ،ولكن قمت الداللة في المرحمة الثانية من
المعالجة من  5.50إلى  5.55أي قل أثر المعالجة عند تبسيط مستوى الميارات المطموبة
وحصرىا في المستويات الدنيا من التفكير وعند تسييل عممية التقييم ومعاييره ؛ فالمعالجة
رسخت في أذىان الطبلب أن األىداف والميارات المرجوة متاحة وسيمة
في المرحمة الثانية ّ
ومحصورة في المستويات الدنيا كما أن معايير التقييم ليست صعبة ؛ وربما كان من المتوقع
أن يؤدي ذلك إلى زيادة في التعمم السطحي وىذا ماحدث بالفعل حتى تبلشت الداللة
االحصائية تماما في المدخل السطحي فكانت الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة
غير دالة احصائيا حيث كانت المتوسطات عمى الترتيب (.)55.64 ، 56.84
ومع أن الداللة قمت الى  5.55في االسموب العميق والسطحي فمازالت الفروق بين
المجموعة التجريبية والضابطة موجودة نتيجة ألثر االعبلم والتوضيح ألىداف التعمم وطرق
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ومعايير التقويم مع عدم اغفال أن ىذه المداخل ترتبط بتوجيات وحوافز داخمية عند الطبلب ال
تتغير جذريا بمجرد تسييل الميام والتقييمات.
ويتفق ذلك مع نتائج دراسة ) (Tang, 1992التي كشفت عن وجود ارتباط بين اإلدراكات
المختمفة لبلختبار واستخداميم لمداخل تعمم مختمفة فعندما يدرك الطبلب أن التقييم يستيدف
الميارات الدنيا يزيد لدييم استراتيجيات التعمم السطحي وعندما يدركون أن التقييم يستيدف
الميارات العميا يزيد لدييم استراتيجيات التعمم العميقة.
واختالف اليتآر اخلاصُ مبداخل التعله يف املزحلتني األوىل والجاىًُ يمكن تفسيره بأن الطبلب
قادرون عمى تغيير وتطويع مداخل تعمميم بشكل مرن وفقًا لمتطمبات التعمم وعمميات التقييم
ويتفق ىذا مع ما أشار إليو كل من (Biggs1993; Entwistle&Ramsden,1983

) ;Ramsden,1987من أن مداخل التعمم حساسة لسياق التعمم ولميمة التعمم كما يتفق
مع ما أشار إليو ) (Scouller, 1998بأن الطبلب إستراتيجيون ويوظفون مداخل التعمم وفقًا
لميام التقييم،فالطبلب قد ينوعون في استخداميم لمداخل التعمم وف ًقا لعوامل موقفية أىميا
طريقة التقييم حيث يستعد الطبلب بالطريقة المناسبة وفقًا لما يتوقعونو من متطمبات األداء.
ومما سبل ميكً الكىل أٌ
توضيح أىداف ونواتج التعمم المستيدفة وتوضيح السياق والمتطمبات الخاصة
حسن من مدخل
بالتقويم قبل عممية التعمم كان لو أثر ايجابي عمى مداخل تعمم الطبلب حيث تُ ّ
التعمم العميق واالستراتيجي وتُقمل من المدخل السطحي وبخاصة اذا تضمنت نواتج التعمم
مستويات عميا من التفكير وتطمبت عممية التقييم معايير عالية في التصحيح،ويقل ىذا األثر
اإليجابي إذا تضمنت عممية التوضيح عمى مستويات ومعايير سيمة مما يعني أن الطبلب
لدييم قدرة عمى تطويع مداخل تعمميم مع متطمبات عممية التعمم.
كما يمكن تأكيد ما أشار إليو ( )Baeten et al.,2010من أن المدرسون يمعبون
دور ميماً في تمكين طبلبيم من استخدام مداخل التعمم العميقة وذلك من خبلل توضيحيم
ًا
لكل من أىداف المقرر ومستوى الجيد المطموب لتحقيقيا ونوعية األسئمة وطرق التقييم .
احصائيا بين
نتائج الفرض الثاني ومناقشتيا:ينص الفرض الثاني عمى :يوجد فرق دال
ً
متوسطي درجات طبلب المجموعتين التجريبية والضابطة في األداءعمى مقرر عمم النفس
التجريبي؛ ولمتحقق من صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بحساب داللة الفروق بين متوسطات
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درجات المجموعة التجريبية والضابطة عمى االختبار التحصيمي األول والثاني (بعد المرحمة
األولى والثانية من المعالجة) باستخدام اختبار (ت) لعينتين مستقمتين ويوضح جدول ()5
النتائج التي تم التوصل إلييا.
جذٔل()5
دالنخ انفشٔق ث ٍٛيتٕعطبد دسجبد طالة انًجًٕػت ٍٛانتجشٚجٛخ ٔانضبثطخ ػهٗ األداء ف ٙيمشس ػهى
انُفظ انتجشٚجٙ
انًجًٕػخ انتجشٚجٛخ انًجًٕػخ انضبثطخ
(د)
ع
و
ع
و
األداء ػهٗ االختجبس االٔل ثؼذ
**
3.524 4.522 12.36 3.664 21.56
انًشحهخ األٔنٗ
األداء ػهٗ االختجبس انثبَ ٙثؼذ
1.321 2.361 20.22 3.022 22.00
انًشحهخ انثبَٛخ

احصائيا عند مستوى  5.50في األداء لصالح
يوضح جدول( )5أنو :يوجد فرق دال
ً
المجموعة التجريبية في المرحمة األولى من المعالجة حيث كانت متوسطات درجات
المجموعتين التجريبية والضابطة عمى االختبار األول ( )07.36 ،50.56عمى الترتيب
احصائيا بين المجموعتين في المرحمة الثانية حيث
؛بينما كانت الفروق في األداء غير دالة
ً
كانت متوسطات درجاتييما عمى االختبار الثاني ( )55.95 ،55.55عمى الترتيب.
وربما يمكن تفسير وجود الفرق الدال في األداء في المرحمة األ ولى من المعالجة إلى
تحقيق نموذج المحاذاة  Alignmentلـ ) (Biggs,2003حيت افترض أنو عند تناظر
األىداف التعميمية مع كل من أنشطة التعميم والتعمم وميام التقييم يسيل الوصول لمخرجات
التعمم المستيدفة؛ فالتناظر الدقيق بين ما يتم تعميمو وما يتم قياسو وما يتم تعممو يزيد من
احتمالية التعمم ويدعم فكرة التعمم القائم عمى المخرج)(Biggs,1996
كما تتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة كل من

(David et

 al.,2005;Gijbels et al.,2005).من أن وضوح كافة معايير ومتطمبات التقييم تؤثر بشكل
مباشر عمى فعالية تحصيل الطبلب وبشكل غير مباشر عمى تعمميم.
وربما يرجع التحسن في أداء المجموعة التجريبية في المرحمة األ ولى أيضا إلى طبيعة
عنصر سابقًا لؤلداء ولمخرجات التعمم)
ًا
مداخل التعمم التي حفّزتيا طبيعة المعالجة (بصفتيا
حيث زادت مداخل التعمم التي تعزز الفيم(العميق واالستراتيجي ) وقمت مداخل التعمم
الصم(السطحي) مما أدى إلى التحسن في مخرجات التعمم؛ فمخرجات التعمم تنتج عن تفاعل
مدخبلت العممية التعميمية مع مداخل تعمم الطبلب بشكل متبادل دينامي يؤثر بشكل مباشر
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عمى أداء الطبلب ومخرجات التعمم المرغوبة ). (Biggs,1978ويتفق ذلك مع نتائج دراسة
) (Choy,et al ,2017حيث كشفت أن لمداخل التعمم اسيام كبير في مخرجات تعمم الطبلب
وأمكن من خبلليا التنبؤ باألداء.
احصائيا في األداء بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المرحمة
أما الفروق غير الدالة
ً
الثانية فيمكن إعزاؤىا لسيولة المحتوى وتضمنة عمى المستويات المعرفية الدنيا فقط دون
غالبا ما تُميز بين الطبلب  ،باالضافة إلى بساطة معايير التقييم
المستويات العميا والتي
ً
وسيولة األسئمة مما لم يتيح فرصة لمتمييز بين الطبلب ؛ويتفق ذلك مع ما أشار إليو
) (Byrne &et al ,2004فيما يتعمق بضرورة قياس مخرجات تعمم الطبلب باختبارات صادقة
ُمم ّيزة

وبالتالي شاممة لكافة المستويات المعرفية حتى يمكن الحكم عمى أداء الطبلب

خصوصا في المعالجات المختمفة.
والمقارنة بينيم
ً
احصائيا بين
ىتآر الفزض الجالح ومياقشتَا :ينص الفرض الثالث عمى :يوجد فرق دال
ً
متوسطي درجات طبلب المجموعتين التجريبية والضابطة في دقة معايرة األداء؛ولمتحقق من
صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بحساب داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة
التجريبية والضابطة عمى دقة المعايرة في االختبارين األ ول والثاني (بعد المرحمة األولى
والثانية من المعالجة) باستخدام اختبار (ت) لعينتين مستقمتين ويوضح جدول ( )6النتائج

التي تم التوصل إلييا:
جذٔل()6
دالنخ انفشٔق ث ٍٛيتٕعطبد دسجبد طالة انًجًٕػت ٍٛانتجشٚجٛخ ٔانضبثطخ ػهٗ دلخ انًؼبٚشح
انًجًٕػخ انتجشٚجٛخ انًجًٕػخ انضبثطخ
انًؤششاد اإلحصبئٛخ
(د)
ع
و
ع
و
دلخ انًؼبٚشح ثؼذ انًشحهخ األٔنٗ
دلخ انًؼبٚشح ثؼذ انًشحهخ انثبَٛخ

15.36
12.60

3.414
3.122

12.42
12.22

1.251
2.020

**3.202
**6.232

احصائيا عند مستوى  5.50في دقة المعايرة
يوضح جدول( )6أنو :يوجد فرق دال
ً
لصالح المجموعة التجريبية في المرحمتين األولى والثانية من المعالجة حيث كانت متوسطات
درجات دقة المعايرة لممجموعة التجريبية والضابطة()05.48 ، 05.36عمى الترتيب في
المرحمة األولى ،و()05.95، 07.65عمى الترتيب في المرحمة الثانية.
 وربما يرجع ارتفاع دقة معايرة األداء لطبلب المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة
الضابطة بشكل مباشر لوضوح كافة معايير ومتطمبات التقييم (فيو جانب محوري في
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فسيل عمييم مقارنتو
المعالجة ) حيث ساعد الطبلب عمى معرفة المستوى المنشود
ُ
بالمستوى الفعمي الذي توصموا إليو مما زاد من دقة أحكاميم.
 وىناك سبب غير مباشر قد ُيفسر التحسن في دقة المعايرة لدى طبلب المجموعة
التجريبية مقارنة بطبلب المجموعة الضابطة وىو طبيعة مداخل التعمم التي حفّزتيا طبيعة
المعالجة التي تمت عمى المجموعة التجريبية حيث زادت مداخل التعمم التي تعزز

الفيم(العميق واالستراتيجي ) بما يتضمناه من أبعاد تُسيم في تحسين معايرة الطبلب
ومن أىميا:
( oفعالية المراقبة أحدأبعاد المدخل العميق)حيث تكثر ميارات الطالب وسعيو المتكرر في
مراقبة آدائو ومراجعة خطواتو واجاباتو لمتحقق من أنيا تفي بالمطموب ،كما يكثر
استخدامو ال ستراتيجيات التنظيم الذاتي التي تتضمن اختبار الفرد لذاتو والتجييز العميق
لممعمومات مما ُيزيد من دقة معايرتو ألدائو
 oباإلضافة إلى (اليقظة لمتقييم أحد أبعاد المدخل االستراتيجي)والتي تتعمق بانتباه الطالب
لمتطمبات التقييم ومعايير التصحيح والتساؤل حول ما يعتقد المحاضرون أنو ميم
لمتركيز عميو إلثارة إعجابيم والحصول عمى درجات عالية ؛تمك الميارات ساعدت عمى
دقة أحكام الطبلب عمى آدائيم وبالتالي دقة معايرتيم لؤلداء.
 وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة ) (Hartwing & Dunlosky, 2017والتي أكدت
العبلقة بين اتقان التعمم والمداخل العميقة

فسر
لمتعمم ودقة المعايرة لؤلداء ؛وقد ّ

) (Butler,1993ىذه النتيجة مسبقًا بأن الطبلب ذوي المدخل العميق في التعمم يبحثون
أثناء انجازىم لمميمة عن المعمومات الموضوعية التي تتعمق بكيفية آدائيم وفقًا لممقياس
الموضوعي لؤلداء ،في حين أن الطبلب ذوي المدخل السطحي في التعمم يبحثون أثناء

آدائيم لمميمة عن المعمومات العادية التي تتعمق بكيفية آدائيم مقارن ًة بالطبلب اآلخرين

.واذا كان لدى الفرد معمومات موضوعية عن أدائو الحالي فيمكنو أن يقارن أدائو باألداء
جيد ،كما يكون واث ًقا من أحكامو.
ًا
المنشود ويحكم عميو بشكل موضوعي فيصبح
معاير ً
 وربما كانت دقة المعايرة لممجموعة التجريبية في المرحمة الثانية(بمتوسط )07.65أعمى
نظر لسيولة المتطمبات في المرحمة الثانية
من المرحمة األولى (بمتوسط ً )05.36ا
واقتصارىا عمى المستويات الثبلث الدنيا من التفكير وبالتالي س ُيل الحكم من قبل الطبلب
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عمى آدائيم أما المرحمة األولى فقد تضمنت كافة المستويات المعرفية التي منيا االبداع
والذي ُيقيم بمعايير محددة ومرنة وربما ُيبالغ الطبلب في أحكاميم عن آدائيم أو يقممون
فييا طب ًقا لتصوراتيم طالما أن الميارة تستوعب حموًال مختمفة.

 وتتسق نتيجة ىذا الفرض مع الفرض الثاني الخاص باألداء حيث أ ّكد

(Dutke,et

) al,2010; Hattie, 2013أنو كمما زادت دقة معايرة الطبلب كمما تحسن أدائيم وزادت

جودة مخرجات تعمميم .
ىتآر الفزض الزابع ومياقشتَا :ينص الفرض الرابع عمى أنو " توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات رتب درجات طبلب المجموعة التجريبية في كل من األداء ودقة
معايرتو

تبعاً إلختبلف مدخل التعمم المفضل لدييم"؛ ويندرج تحت ىذا الفرض الفروض

الفرعية التالية :

 .0توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات طبلب المجموعة التجريبية
في األداء عمى االختبار األول تبعاً لئلختبلف في مدخل التعمم المفضل لدييم.

 .5توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات طبلب المجموعة التجريبية
في دقة المعايرة لبلختبار األول تبعاً لئلختبلف في مدخل التعمم المفضل لدييم

 .3توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات طبلب المجموعة التجريبية
في األداء عمى االختبار الثاني تبعاً لئلختبلف في مدخل التعمم المفضل لدييم.

 .4توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات طبلب المجموعة التجريبية
في دقة المعايرة لبلختبار الثاني تبعاً لئلختبلف في مدخل التعمم المفضل لدييم.
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بالتالي:

أ -تحديد مجموعة الطبلب ذوي المدخل (العميق/االستراتيجي/السطحي) في المجموعة
التجريبية من خبلل الدرجة األعمى في التطبيق القبمي لقائمة مداخل التعمم ASSIST
وعددىم عمى الترتيب ()9/8/8طبلب .
ب -اجراء اختبار " كروسكال واليس"  ، Kruskal Wallis Testلمكشف عن داللة
الفروق بين متوسطات رتب الطبلب في كل من األداء ودقة المعايرة في المرحمتين
األولى والثانية ثم إجراء المقارنات الثنائية البعديو Pairwise Comparisons
لمعرفة اتجاه الفروق ويوضح جدول( )7النتائج التي تم التوصل إلييا:
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انًشحهخ انتجشٚجٛخ األٔنٗ
انًشحهخ انتجشٚجٛخ انثبَٛخ

انًؼبٚشح

االختجبس

انًؼبٚشح

االختجبس

جذٔل (: )2
َتبئج اختجبس " كشٔعكبل ٔانٛظ"  Kruskal Wallis Testنهكشف ػٍ دالنخ انفشٔق ثٍٛ
يتٕعطبد ستت دسجبد طالة انًجًٕػخ انتجشٚجٛخ ف ٙكم يٍ األداء ٔدلخ انًؼبٚشح تجؼبً
نإلختالف ف ٙيذخم انتؼهى انًفضم نذٓٚى
دسجبد
انذالنخ
"كب"2
انؼذد يتٕعظ انشتت
انمٛبط
انجؼذ
انحشٚخ
ػًٛك

2

21.50

إعتشاتٛجٙ

2

13.50

عطحٙ

2

5.00

ػًٛك

2

21.50

إعتشاتٛجٙ

2

13.50

عطحٙ

2

5.0

ػًٛك

2

21.50

إعتشاتٛجٙ

2

13.50

عطحٙ

2

5.0

ػًٛك

2

21.50

إعتشاتٛجٙ

2

13.50

عطحٙ

2

5.0

2

2

2

2

22.122

21.522

22.122

21.521

0.01

0.01

0.01

0.01

ويتضح من جدول ( )7أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 5.50
بين متوسطات رتب طبلب المجموعة التجريبية في كل من األداء والمعايرة تبعاً لئلختبلف في

مدخل التعمم المفضل لدييم عقب كل من المرحمة التجريبية األولى والثانية  ،ولتحديد إتجاه
تمك الفروق قامت الباحثة بإجراءات المقارنات الثنائية البعديو Pairwise Comparisons
باستخدام اختبار "مان – ويتني" بين كل مجموعتين عمى حدة كما يتضح من جدول (: )8
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جذٔل ()2
انًمبسَبد انثُبئٛخ انجؼذ Pairwise Comparisons ّٚثبعتخذاو اختجبس "يبٌ – ٔٚتُ"ٙ
نتحذٚذ اتجبِ انفشٔق ث ٍٛطالة انًجًٕػخ انتجشٚجٛخ رٔ٘ يذاخم انتؼهى انًختهفخ
انًمبسَبد انثُبئٛخ

انًتغٛش

ػًٛك
ػًٛك -
عطحٙ
عطحٙ

االختجبس

إعتشاتٛجٙ
إعتشاتٛجٙ
عطحٙعطحٙ

ػًٛك
انًشحهخ انتجشٚجٛخ األٔنٗ

ػًٛك -
إعتشاتٛجٙ
إعتشاتٛجٙ

ػًٛك
ػًٛك -
عطحٙ
عطحٙ

انًؼبٚشح

إعتشاتٛجٙ
إعتشاتٛجٙ
عطحٙعطحٙ

ػًٛك
ػًٛك -
إعتشاتٛجٙ
إعتشاتٛجٙ

Z

يتٕعظ انشتت

13.50

يجًٕع انشتت

102.00

يتٕعظ انشتت

5.00

يجًٕع انشتت

45.00

يتٕعظ انشتت

13.50

يجًٕع انشتت

102.00

يتٕعظ انشتت

5.00

يجًٕع انشتت

45.00

يتٕعظ انشتت

12.50

يجًٕع انشتت

100.00

يتٕعظ انشتت

4.50

يجًٕع انشتت

36.00

يتٕعظ انشتت

13.50

يجًٕع انشتت

102.00

يتٕعظ انشتت

5.00

يجًٕع انشتت

45.00

يتٕعظ انشتت

13.50

يجًٕع انشتت

102.00

يتٕعظ انشتت

5.00

يجًٕع انشتت

45.00

يتٕعظ انشتت

12.50

يجًٕع انشتت

100.00

يتٕعظ انشتت

4.50

يجًٕع انشتت

36.00
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3.406
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0.01
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ػًٛك
ػًٛك -
عطحٙ

االختجبس

عطحٙ

إعتشاتٛجٙ
إعتشاتٛجٙ
عطحٙعطحٙ

انًشحهخ انتجشٚجٛخ انثبَٛخ

ػًٛك
ػًٛك -
إعتشاتٛجٙ
إعتشاتٛجٙ

ػًٛك
ػًٛك -
عطحٙ
عطحٙ

انًؼبٚشح

إعتشاتٛجٙ
إعتشاتٛجٙ
عطحٙعطحٙ

ػًٛك
ػًٛك -
إعتشاتٛجٙ
إعتشاتٛجٙ

يتٕعظ انشتت

13.5

يجًٕع انشتت

102.00

يتٕعظ انشتت

5.00

يجًٕع انشتت

45.00

يتٕعظ انشتت

13.50

يجًٕع انشتت

102.00

يتٕعظ انشتت

5.00

يجًٕع انشتت

45.00

يتٕعظ انشتت

12.50

يجًٕع انشتت

100.00

يتٕعظ انشتت

4.50

يجًٕع انشتت

36.00

يتٕعظ انشتت

13.50

يجًٕع انشتت

102.00

يتٕعظ انشتت

5.00

يجًٕع انشتت

45.00

يتٕعظ انشتت

13.50

يجًٕع انشتت

102.00

يتٕعظ انشتت

5.00

يجًٕع انشتت

45.00

يتٕعظ انشتت

12.50

يجًٕع انشتت

100.00

يتٕعظ انشتت

4.50

يجًٕع انشتت

36.00
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ويوضح شكل ( )3متوسطات درجات الطبلب ذوي مداخل التعمم المختمفة عمى كل من
االختبار والمعايرة في المرحمتين :

عميق

سطحي

عميق

إستراتيجي

سطحي

عميق

إستراتيجي

سطحي

المعالجة التجريبية األولى

عميق

االختبار

المعايرة

االختبار

إستراتيجي

إستراتيجي

25
20
15
10
5
0

19 17.22
16.13
11.44

14

سطحي

25

23

25

23
21.13
18.44
18.13

المعايرة

المعالجة التجريبية الثانية

المتوسط الحسابي
شكم ( )3يتٕعطبد دسجبد انطالة رٔ٘ يذاخم انتؼهى انًختهفخ ػهٗ كم يٍ االختجبس ٔانًؼبٚشح فٙ
انًشحهتٍٛ

ويتضح من جدول( )8ومن شكل( )3اآلتي:
وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  5.50في كل من األداء ودقة
المعايرة في المرحمتين األولى والثانية بين كل من:
 .0متوسطات رتب درجات الطبلب ذوي المدخل العميق والسطحي لصالح ذوي المدخل
العميق.
 .5متوسطات رتب درجات الطبلب ذوي المدخل االستراتيجي والسطحي لصالح ذوي المدخل
االستراتيجي.
 .3متوسطات رتب درجات الطبلب ذوي المدخل العميق واالستراتيجي لصالح ذوي المدخل
العميق.
أي أنو اختمف كل من أداء الطبلب ودقة معايرتيم تبعاً لئلختبلف في مدخل التعمم المفضل

لدييم عقب كل من المرحمة التجريبية األولى والثانية وكان ذوي المدخل العميق ىم األفضل
وذوي المدخل السطحي ىم األقل وبينيما ذوي المدخل االستراتيجي ويمكن تفسير ذلك في
ضوء الخصائص التي تميز المداخل الثبلثة :
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 فذوي المدخل العميق يختبرون األفكار الجديدة بشكل نقدي ويربطونيا بالبناء المعرفي
فعال في
(اإلستراتيجية العميقة) مما ُيساعد في تماسك بنيتيم المعرفيو ويسيم بشكل ّ
داخميا يجدون متعة في التعمم
األداء فكانوا الفئة األعمى ؛باالضافة إلى ذلك فيم محفزون
ً
(الدافع العميق) ويكثرون من استخدام استراتيجيات التنظيم الذاتي والمراقبة المستمرة

لتعمميم مما كان لو أثر عمى أحكاميم عن تعمميم (دقة معايرتيم) .
 أما ذوي المدخل السطحي لمتعمم فيم يتقبمون الحقائق واألفكار الجديدة حتى لوكانت
منفصمة عن بنيتيم المعرفية بدون محاولة تقييميا (اإلستراتيجية السطحية) كما أنيم
محفزون خارجيًّا يتجنبون الفشل بأقل جيد ممكن (الدافع السطحي) مما أثّر بالسمب عمى
آدائيم وعمى دقة معايرتيم وكانوا الفئة األقل .

 أما ذوي المدخل االستراتيجي فيم انتقائيون قد ينتقدون أويتقبمون الحقائق واألفكار
الجديدة وفقًا ألىميتيا ،كما أنيم مرنون في تحديد مقدار المجيود والوقت البلزم لمقيام

بذلك ،كما أن دافعيم األىم ىو تقدير الذات من خبلل المنافسة والحصول عمى أعمى
الفئة

الوسطى

كانوا
لذلك
الدرجات
)al,2000;Ramsden,1992
وتتفق نتيجة ىذا الفرض في الجزء األول منو الخاص بأن األداء األفضل كان لصالح
(Biggs,1999;Entwistle,et

ذوي المدخل العميق مع نتائج دراسة (إبراىيم سالم ،رمضان محمد5555،؛ رمضان
محمد0995،؛محمود عوض اهلل  0988،؛
)Snelgrove&Slater,2003
كما تتفق مع نتائج الدراسات التي كشفت عن ػاللبد عبنجخ ث ٍٛانًذخم انغطحٙ
;Duff,2002 ; Phan,2006

ٔيخشجبد انتؼهى )ىشام جاد الرب5505،؛ Byrne &et al ,2004 ; Entwistle et
)al,2000; Entwistle&Ramsden,1983; Snelgrove&Slater,2003
كما تتفق نتيجة ىذا الفرض في الجزء الثاني منو الخاص بأن المعايرة األفضل كانت
لصالح ذوي المدخل العميق مع نتائج دراسة) (Hartwing & Dunlosky, 2017حيث زاد
اتقان التعمم من دقة معايرة الطبلب وارتبط التعمم السطحي بفرط الثقة واالنحراف عن الدقة في
معايرة األداء؛كما تتفق مع نتائج ) (Butler,1993;Stone,2000التي أشارت إلى أن ذوي
نادر ما يختبرون أنفسيم مما يؤدى إلى عدم دقتيم
المدخل السطحي في معالجة المعمومات ًا
في معايرة آدائيم عمى عكس ذوي المدخل العميق الذين يستخدمون كثير من استراتيجيات
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التنظيم الذاتي التي تتضمن اختبار الفرد لذاتو والتجييز العميق لممعمومات ويبحثون أثناء
انجازىم لمميمة عن المعمومات الموضوعية التي تتعمق بكيفية آدائيم فيمكنيم مقارنة أدائيم
باألداء المنشود ويحكمون عميو بشكل موضوعي مما ُيزيد من دقة معايرتيم ألدائيم.
احصائيا
نتائج الفرض الخامس ومناقشتيا :ينص الفرض الخامس عمى" :يوجد فرق دال
ً
بين متوسطي درجات طبلب المجموعتين التجريبية والضابطة في مستوى رضاىم عن طريقة
عرض وتقييم المحتوى العممي المدروس" ؛ ولمتحقق من صحة ىذا الفرض قامت الباحثة
بحساب داللة الفروق بين متوسطات درجات طبلب المجموعة التجريبية والضابطة عمى
استمارة تقييم المقرر(المحتوى المدروس)

باستخدام اختبار (ت) لعينتين مستقمتين

 .Independent T testويوضح جدول ( )9النتائج التي توصمت إلييا الباحثة.
جذٔل()2
دالنخ انفشٔق ث ٍٛيتٕعطبد دسجبد طالة انًجًٕػت ٍٛانتجشٚجٛخ ٔانضبثطخ ػهٗ اعتًبسح تمٛٛى انًمشس
انًجًٕػخ انتجشٚجٛخ
ع
و

انشضب ػٍ انًحتٕٖ انًذسٔط

30.24

5.124

انًجًٕػخ انضبثطخ
ع
و

24.22

6.320

(د)

3.622

**

احصائيا عند مستوى  5.50في مستوى رضا
يوضح جدول( )9أنو :يوجد فرق دال
ً
الطبلب عن طريقة عرض وتقييم المحتوى العممي المدروس لصالح المجموعة التجريبية حيث
كان متوسط الدرجات عمى استمارة تقييم المحتوى لممجموعتين التجريبية والضابطة يساوي
رضا عند تقييم
( )54.58 ، 35.54عمى التوالي وتُفسر ىذه النتيجة بأن الطبلب كانوا أكثر ً
المقرر المستيدف في حالة وضوح أىدافو وطرق تقييمو والمعايير التي يتم التقييم في
ضوئيا ؛وما يؤكد ذلك تعميقات الطبلب عمى السؤال المفتوح الموجود في استمارة تقييم المقرر
الذي ينص عمى " :اذا كانت لديك أية مبلحظة أو تعميق بخصوص بنود االستمارة
فمتكتبيا"..وكانت االجابة عميو اختيارية .
فمن أمثمة تعميقات الطبلب في المجموعة التجريبية  ":أفضل ىذه الطريقة لوضوح
المطموب من البداية"؛ " تضمنت الوحدة الثانية عمى أسئمة صعبة إال انني كنت متوقع
ذلك"؛"أتوقع أني حصمت عمى الدرجات التي قدرتيا لنفسي" ؛"تم االلتزام باألىداف المعمنة من
البداية"
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احدا حيث ذكر أن
أما المجموعة الضابطة فمم يعمق عمى ىذا السؤال ّإال
طالبا و ً
ً

االمتحان األول كان أصعب من االمتحان الثاني وتضمن أنواع مختمفة من األسئمة لم يستعد
ليا.
وبذلك يمكن القول أن وضوح األىداف والطرق واالستراتيجيات وأساليب التقويم من
أيضا عمى رضاه
البداية لو أثر إيجابي ليس فقط عمى استعداد الطالب وطريقة دراستو ولكن ً
عن المحتوى وتقييمو لممقرر بأكممو.

تىصًات الدراسُ:
 .0ضرورة اعبلم الطبلب بكافة المخرجات المتوقعة من المقرر وطرق قياسيا وعرض
توصيف المقرر قبل بداية العممية التدريسية لتحفيزىم عمى استخدام مداخل التعمم التي
تعزز الفيم.
 .5تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى كيفية احداث التطابق والمحاذاة بين المخرجات
المستيدفة والمحتوى العممي وطرق التدريس وأساليب التقويم.
 .3تقديم ورش العمل والدروات التدريبية البلزمة لتحسين ميارات أعضاء ىيئة التدريس في
اعداد االختبارات في ضوء مخرجات التعمم المستيدفة .
 .4االىتمام باالرشاد األكاديمي لمطبلب واعبلميم بأىمية معرفة نواتج التعمم المستيدفة من
المقررات والسعي لمعرفتيا وتحقيقيا .
 .5ضرورة االىتمام برأي الطبلب وقياس مستوى رضاىم عن المقرر والمحتوى العممي
وطرق التقييم من خبلل استمارة تقييم المقرر.
 .6المراجعة المستمرة

لتقييم تحقق نواتج التعمم لممقررات وبناء خطط تحسينية لنقاط

الضعف في ضوء آراء الطبلب.

البحىخ املكرتحُ:
 .0بناء البرامج التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس لتوعيتيم بأىمية اعبلم الطبلب بمخرجات
التعمم المستيدفة وتدريبيم عمى كيفية تطابقيا مع المحتوى العممي وطرق التدريس
وأساليب التقويم.
 .5دراسة انتقال أثر تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى ميارات ومداخل تعمم طبلبيم.
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 .3تكرار الدراسة عمى مجموعتين من الطبلب أحدىما تدرس بالطريقة المباشرة واألخرى
تدرس بطريقة التعمم عن بعد باستخدام االنترنت.
 .4بناء أدوات وتصميم برامج لمقياس الكمي والكيفي لمدى تحقق نواتج التعمم المستيدفة
من المقررات بكافة مستوياتيا.
 .5دراسة أثر مشاركة الطبلب في تحديد محتوى المقرر وطريقة االمتحان عمى مداخل
تعمميم وأدائيم األكاديمي .
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