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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن القدرة التنب�ؤية للعوامل
اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية وبيئة التعلم على �أ�سلوبي التعلم ال�سطحي
والعميق لدى طلبة جامعة الريموك وامل�سجلني يف الف�صل الدرا�سي
الثاين من العام 2018/2017م ،والبالغ عددهم ( )26597طال ًبا
وطالبة ،ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي الإرتباطي ،وتكونت
عينة البحث من ( )1000طالب وطالبة ،اختريوا بالطريقة
املتي�رسة ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة طبق الباحثان مقيا�س عمليات
الدرا�سة املعدلة ذات العاملني ،ومقيا�س العوامل اخلم�سة الكربى
لل�شخ�صية ،ومقيا�س خربات امل�ساق.
�أظهرت النتائج �أن �أ�سلوب التعلم العميق هو ال�سائد لدى
طلبة اجلامعة ،كما �أظهرت النتائج �أن عامل املقبولية هو ال�سائد
من العوامل اخلم�سة الكربى .كما �أظهرت النتائج وجود فروق دالة
�إح�صائ ًيا تعزى للجن�س ول�صالح الإناث على �أ�سلوب التعلم العميق،
فيما كانت الفروق دالة �إح�صائ ًيا للم�ستوى الدرا�سي ل�صالح طلبة
ال�سنة الأوىل على �أ�سلوب التعلم العميق ،فيما مل تظهر النتائج �أي
فروق دالة �إح�صائ ًيا تعزى ملتغري التخ�ص�ص الدرا�سي.
كما �أظهرت النتائج �أن �أ�ساليب التقييم ،والع�صابية ،وعبء
العمل ،وال�ضمريية ،والرتكيز على الإ�ستقاللية ،قد تنب�أت ب�إ�سلوب
التعلم ال�سطحي و�شجعت على ظهوره .يف حني �أن التعليم اجليد،
وال�ضمريية ،واملهارات العامة ،وو�ضوح الأهداف واملعايري،
والرتكيز على الإ�ستقاللية ،والإنفتاح على اخلربة ،والإنب�ساطية،
تنب�أت ب�إ�سلوب التعلم العميق و�شجعت على ظهوره .ويف �ضوء ما
تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج ،يو�صي الباحثان بتب�صري الطلبة
ب�سمات �شخ�صيتهم ،وتطوير بيئة تعلمهم لتن�سجم مع �أ�ساليب التعلم
التي ي�ستخدمونها.
الكلمات املفتاحية :العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية ،بيئة
التعلم� ،أ�سلوب التعلم ال�سطحي� ،أ�سلوب التعلم العميق.

Abstract:
This study aimed at exploring the predictive
ability of the Big Five Personality Traits and the
learning environment to predict the Surface and Deep
Learning styles among students at Yarmouk University
during the academic year 2017/ 2018. The researchers
used the descriptive correlational approach. The study
population consisted of 26,597 students. The sample
of the study consisted of 1000 university students and
were selected by the available method. The researchers
applied the R2F - Study Process Scale, Big Five
Personality Traits Scale and Course Experience Scale
on the sample.
The results revealed that Deep Learning style
and agreeableness were prevalent among the sample.
There were statistically significant differences among
the sample in deep learning style levels due to gender,

in favor of female students, and due to the level of
education, in favor of first year students. There were
no statistically significant differences due to the
academic major.
The results showed that method of assessment,
neuroticism, appropriate workload, conscientiousness,
and emphasis on independence predicted Surface
Learning style and fostered it. Whereas, efficient
teaching, conscientiousness, general skills, clear
goals and standards, emphasis on independence,
openness to experience, extraversion predicted and
fostere Deep Learning style. In the light of the results,
the researchers recommended enlightening students
›with their personality traits and developing students
learning environment to correspond with their
learning styles.
Keywords: The Big Five Personality Traits,
Learning Environment, Surface Learning Style, Deep
Learning Style.

مقدمة:
ما يزال احلديث عن عملية التعلم من �أبرز املوا�ضيع و�أهمها
على الإطالق يف ميادين الرتبية عامة وعلم النف�س الرتبوي خا�صه،
فهو يحظى ب�إهتمام العلماء واملفكرين ورجال الرتبية يف كل زمان
ومكان ،وقد كانت لدرا�سة التعلم نتائج كثرية ومهمة على ال�صعيد
النظري والعملي ،فعلى ال�صعيد النظري هناك مباديء ونظريات
انبثقت نتيجة درا�سات جتريبية كان لها الأثر الكبري على ال�صعيد
العملي يف �ضبط ال�سلوك وتوجيهه وتعديله يف املجال الرتبوي
وحتى يف جماالت �أخرى �صناعية �أو اقت�صادية وال نن�سى الع�سكرية
منها.
ومما ال �شك فيه ب�أن كل فرد يواجه يف حياته وم�سريته الكثري
من امل�شاكل والتحديات والعقبات التي ال بد له من �أن يتزود بجملة
من املعارف واحلقائق واملعلومات لكي ي�ستطيع مواجهتها والتغلب
عليها ،وال يت�سنى ذلك �إال من خالل عملية التعلم.ومما هو مالحظ
يف العديد من املدرا�س واجلامعات �أن الطلبة ينق�سمون يف تعلمهم
اىل ق�سمني ،الأول لديه رغبة ودافعية قوية يف الفهم العميق للأ�شياء
واملوا�ضيع التي يدر�سها ،والثاين يبحث عن معلومات �سطحية
من �أجل النجاح باملقررات الدرا�سية فقط ،وهذا يعك�س ما ي�سمى
ب�أ�سلوب التعلم.
وال بد لكال طريف العملية التعليمية من معلم وطالب �أن يعرفوا
�أ�سلوب التعلم ،فعندما يكت�شف الطالب �أ�سلوب التعلم املف�ضل لديه
ف�إن ذلك �سيمنحه الفر�صة لفهم كيف يتعلم ،و�أي املواد واملقررات
تتنا�سب مع �أ�سلوب تعلمه �أكرث من غريها ،وما هي الأدوات التي
ت�ساعد على تعلمه ،وما هي ظروف البيئة التعليمية التي يجب �أن
تتوافر لديه .وعلى الطرف الآخر عندما يكت�شف املعلم �أ�سلوب التعلم
املف�ضل لدى طلبته ف�إنه �سيكيف طرق تدري�سه ومقرراته و�أ�ساليب
تقييمه لكي تتوافق مع هذا الأ�سلوب.
يذكر لومب ( )Lumpامل�شار �إليه يف (& Bernardo, Zhang
� )Callueng, 2002أن �أحدى الطرق املمكنة التي ميكن من خاللها
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حتديد الطرق املعقدة التي يتعلم بها الأفراد هي درا�سة الأ�سلوب
الذي يفكر به ه�ؤالء الأفراد ،وبالتايل ظهر الأهتمام ب�أ�ساليب التعلم
املختلفة والتي ت�شري اىل �أ�سلوب الفرد يف ا�ستخدام قدراته جتاه
املهام املعرفية.
بالإ�ضافة �إىل اهتمام الباحثني �أمثال؛ بيجز (،)Biggs, 1985
و كولب ( ،)Kolb, 1985و و�إنتو�ستل ( )Entwistle,1979ب�أ�ساليب
التعلم ،فقد ركزو �أي�ض ًا على �سمات وخ�صائ�ص الأفراد ال�شخ�صية،
التي حتدد طرق تعاملهم مع مواقف احلياة املختلفة ،وذلك ب�إعتبار
جزءا من ال�شخ�صية ،ذلك املفهوم الذي
�أن �أ�ساليب التعلم تعترب ً
ي�شري اىل جملة امليول واال�ستعدادات اجل�سمية والعقلية الثابتة
خا�صا مييز الفرد ،ويحدد �أ�سلوبه اخلا�ص
ن�سب ًيا والتي تعترب منطً ا ً
يف التكيف مع البيئة (ملحم  .)2006 ,ولهذه امليول واال�ستعدادت
الأثر الكبري على كيفية تعلم الفرد و الطرق التي يفكر بها .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،فقد ركز الباحثون �أمثال مو�س ( )Moos, 1979على الو�سط
الذي حتدث فيه عملية التعلم والذي ي�شري اىل البيئة �أو احليز املكون
من العالقات بني الفرد والآخرين ،والإنخراط باملواقف املختلفة،
والتعاون مع الآخرين ،والتناف�س والتح�صيل ،واملكونات املادية،
مهما
وغريها الكثري ،وهي بال �أدنى �شك ت�شكل يف جمملها عام ًال ً
ي�ؤثر بعملية التعلم (.)Astin, 1975
من هنا ميكن القول �أن هناك العديد من املتغريات التي ت�ؤثر
على اختيار �أ�سلوب التعلم منها ما يتعلق ب�شخ�صية الفرد ذاته
(فكره وم�شاعره و�سلوكه) ومنها ما يتعلق بالو�سط املحيط بالفرد
والذي يطلق عليه �أ�سم بيئة التعلم (طرق التدري�س ،التقييم ،املناخ
ال�صفي ،الإ�ستقاللية ،عبء العمل) .فهذه املتغريات جميعها ال بد
من درا�سة �أثرها على عملية التعلم وهل ت�ؤثر بها �سل ًبا �أم �إيجا ًبا.
ومن هنا برزت م�شكلة هذه الدرا�سه يف حماولتها للتعرف �إىل بع�ض
خ�صائ�ص ال�شخ�صية وبيئة التعلم وقدراتها التنب�ؤية على �أ�ساليب
التعلم.

أساليب التعلم ()Learning Styles
اختلف الباحثون يف تعريف �أ�ساليب التعلم تب ًعا للنظريات
التي ي�ستندون اليها يف تف�سري ظاهرة التعلم .فرنى تعريف �إنتوي�ستل
وبرت�سون ( )Entwistle & Peterson, 2004ب�أن �أ�سلوب التعلم هو
الطريقة املف�ضلة واملت�سقة للتعلم ،والتي عادة ً ما تكون مرتبطة
مبواقف تربوية �أو حتى يف جماالت العمل املختلفة.
وي�شري كولب ( )Kolb, 1984اىل �أن �أ�سلوب التعلم هو؛ الطريقة
وبناءا على
التي ي�ستخدمها الفرد لإدراك املعلومات ومعاجلتها،
ً
ذلك فقد حدد ثالث �أ�شكال من التعلم �إنطال ًقا من منوذجه.فيما
يعرف �أبو حطب (� )1984أ�ساليب التعلم ب�أنها؛ الطرق ال�شخ�صية
التي ي�ستخدمها الفرد يف التعامل مع املعلومات �أثناء عملية التعلم.
وعرفها �شميك امل�شار �إليه يف ( )Bebello, 1990ب�إنها؛ ميل الفرد
نحو �إ�سرتاتيجية تعلم معينة ،تظهر من خاللها طريقة الفرد يف
معاجلة املعلومات ،يف �أي مو�ضوع من موا�ضيع التعلم املختلفة.
وقد تناولت هذه الدرا�سة منوذج بيجز ( )Biggsيف التعلم،
والذي تعود جذوره اىل العاملني باديل ودنكن (Biddle & Dunkin,
منوذجا ُيظهر التعلم داخل غرفة ال�صف كنظام
 )1974واللذان و�ضعا
ً
متعدد املتغريات ومكون من �سل�سلة من املراحل تبد�أ باملدخالت ثم
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العمليات فالناجت �أو املخرجات.وهذه املتغريات متعددة ،وقد ارت�أى
الباحثان على اختيار العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية وبيئة
نظرا ملا يتميز به منوذج
التعلم كمتغريات مدخلة يف هذا النظام ً
العوامل اخلم�سة الكربى من قدرة على حتديد الفروق الفردية،
واحتوائه على �أغلب ال�سمات ال�شخ�صية.وفيما يتعلق ببيئة التعلم
فهي املتغري املبا�رش والذي حتدث به عملية التعلم ،وقد وجد �أن
ا�ستخداما و�إرتباطً ا ب�أ�ساليب التعلم وحتدي ًدا
�أكرث �أبعاد بيئة التعلم
ً
ال�سطحي والعميق هي املت�ضمنة يف مقيا�س خربات الطلبة ،وي�أتي
ذلك عند احلديث عن مقايي�س بيئة التعلم.
ي�صنف منوذج بيجز �ضمن مناذج التعلم القائمة على �إجتاه
معاجلة املعلومات ،وقد حتدث فيه بيجز عن �أ�ساليب التعلم وفق ًا
لثالثة �أنواع ،هي؛ �أوالً� :أ�سلوب التعلم ال�سطحي(  (�Surface Learn
 )ing Style؛ والذي يقوم على �أ�سا�س الدافعية اخلارجية ،واخلوف
من الف�شل �أمام الآخرين ،ويرى �أ�صحاب هذا الأ�سلوب �أن التعلم
املدر�سي هو طريقهم نحو حتقيق �أهداف معينة مثل؛ احل�صول على
وظيفة �أو الإرتقاء بها ،او التخرج من اجلامعة ،كما �أن الطلبة يف
هذا الأ�سلوب يعتمدون على احلفظ والأ�ستذكار للمحتوى الدرا�سي،
وبالتايل فهم يركزون على �إ�شارات حمدده يف املحتوى ()Signs
�أكرث من املعنى ،ويحيدون عن الهدف الأ�سا�سي لعملية التعلم من
خالل بذل جه ٍد متدين ،والإكتفاء بالقليل من الوقت لتحقيق املهمة.
ثان ًيا� :أ�سلوب التعلم العميق ()Deep Learning Style؛ الذي يقوم
على �أ�سا�س الدافعية الداخلية واالهتمام احلقيقي واجلوهري مبادة
التعلم في�سعى الطلبة اىل فهمها وا�ستيعابها ،واكت�شاف املعنى
ملا يتعلمونه ،كما وي�سعون ملعرفة الق�صد والهدف من الدرا�سة،
ويقومون بالربط بني الأفكار النظرية واخلربات العملية ،ويربطون
املعرفة ال�سابقة باجلديده ،وينظمون ذلك كله يف �إطار حمكم ،كما
تتطور لديهم القدرة على التف�سري والتحليل والتلخي�ص ،وميتلكون
القدرة على التعرف على الأفكار الرئي�سة ،والتمييز بينها وبني
الأفكار الثانوية املت�ضمنة يف املحتوى الدرا�سي ،وكل ذلك من �أجل
بناء املحتوى وتنظيمه يف �إطار �شامل حمكم .ثالثًا� :أ�سلوب التعلم
التح�صيلي ()Achieving Learning Style؛ الذي يركز �أ�صحابه
على التح�صيل وك�سب الدرجات العاليه يف الإمتحانات بعي ًدا عن
الرتكيز على املهمة الدرا�سية ،وبعي ًدا عن �إهتماماتهم الأكادميية.
ويت�صف �أ�صحاب هذا الأ�سلوب بح�صولهم على درجات عالية يف
الإختبارات التح�صيلية ،وينظمون الوقت واملكان الذي يدر�سون
فيه ،ويبحثون عن تلميحات من املدر�سني ،كما �أنهم ي�سعون ليكونوا
�ضمن ما يتوقعه املدر�سون منهم.ولكلٍ من هذه الأ�ساليب مكونني
متفاعلني ،هما؛ الإ�سرتاتيجية والتي تعك�س كيف يقرتب الطالب من
حتقيق مهمة خا�صة بعملية التعلم ،والدافعية والتي تعك�س ملاذا
يريد الطالب حتقيق هذه املهمة .وبتفاعل كال املكونني ُيحدد �أ�سلوب
التعلم لدى الطالب (.)Biggs, Kember & Leung, 2001

العوامل اخلمسة الكربى يف الشخصية
يعترب منوذج العوامل اخلم�سة الكربى من �أبرز النماذج التي
تف�رس ال�شخ�صية على م�ستوى عالٍ من التجريد ،فكل عامل ثنائي
أي�ضا يندرج
القطب يندرج حتته جمموعة من ال�سمات ،وهذه ال�سمات � ً
حتتها عدد �آخر من ال�سمات الأكرث حتدي ًدا ،فعلى �سبيل املثال جند
عامل الإنب�ساطية يندرج حتته �سمات مثل التوا�صل االجتماعي،
والذي يقود اىل عدد �آخر من ال�سمات الأخرى ككرثة الكالم والتعرف
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على الآخرين .ويقرتح هذا النموذج �أن �أغلب الفروق الفردية يف
ال�شخ�صية الإن�سانية ميكن �أن ت�صنف �ضمن خم�س عوامل والتي مت
التو�صل �إليها جتريب ًيا (.)Gosling, Rentfrow, & Swann, 2003
وم�صطلح العوامل اخلم�سة الكربى وف ًقا جلون ونومان و
�سوتو ( )John, Naumann & Soto, 2008ال ينبغي �أن يوحي ب�أن
الإختالفات يف ال�شخ�صية ميكن تقييمها فقط با�ستخدام خم�س �أبعاد
ت�صف ال�شخ�صية ،بل يتعدى ذلك ليمثل طيفًا وا�س ًعا من ال�سمات
املختلفة التي تندرج حتت كل عامل من العوامل اخلم�سة الكربى.
وميكن تعريف منوذج العوامل اخلم�سة الكربى على �أنه ت�صور
ميكن من خالله و�صف ال�شخ�صية و�صفًا دقي ًقا كام ًال من خالل
خم�س عوامل �أ�سا�سية ،هي :الع�صابية ،الإنب�ساطية ،املقبولية ،يقظة
ال�ضمري ،الإنفتاح على اخلربة (.)McCrae & John, 1992
وميكن احلديث عن كل عامل من هذه العوامل كما يلي:
♦ ♦الع�صابية ()Neuroticism
وهي من العوامل ال�شخ�صية التي تتعامل مع االختالفات
الفردية يف التكيف و الإ�ستقرار العاطفي والتي ت�شمل يف �أعلى
م�ستوياتها؛ القلق ،العدوان ،الإكتئاب ،الإندفاع ،احل�سا�سية للنقد،
انعدام الأمن.كما �أن �إرتفاع �سمات القلق والعدوان مياثله �إرتفاع
�سمات اخلوف والغ�ضب (.)Zhao & Seibert, 2006
والأ�شخا�ص الذين يح�صلون على درجات عالية على هذا
العامل (الع�صابيون) يعانون من ت�أثري �سلبي متزايد ،وقلق،
وعدم �ضبط الأفكار بفعالية ،ونتيجة لذلك ي�صبحون من�شغلني
مب�شاعرهم و�أفكارهم (� .)Self - absorbedأما الأ�شخا�ص الذين
يح�صلون على درجات منخف�ضة على هذا العامل (�إ�ستقرار
عاطفي) يكونون واثقني من �أنف�سهم ،هادئني ،مرتاحني ،منظمني
(.)Renn, Allen & Huning, 2011
♦ ♦الإنب�ساطية ()Extraversion
ي�شري هذا البعد يف �أعلى م�ستوياته اىل �أن �سلوك الفرد �إيجابي،
حيوي� ،إجتماعي ،دايفء ،وميتاز الأ�شخا�ص فيه بكرثة الكالم ،ومن
ال�سهل عليهم ت�شكيل عالقات خمتلفة.والأ�شخا�ص الذين يح�صلون
على درجات عالية على هذا العامل يكون لديهم �إثارة ،حب
البحث ،والن�شاط ،واملرح ،وحب النا�س .كما �أن م�شاعرهم �إيجابية
نحو النا�س ،ويحبون الإ�ستمرار يف العمل ،ويف�ضلون البيئات
التعليمية التي حتفزهم وتزيد من ن�شاطهم� .أما �أولئك الأ�شخا�ص
الذين يح�صلون على درجات منخف�ضة على هذا العامل فيو�صفون
بالوحدة ،والهدوء ،والتحفظ ،واال�ستقاللية ،وقلة الكالم (& Zhao
.)Seibert, 2006; John, 1990
♦ ♦املقبولية ()Agreeableness
وفقــــًا لباتريك ( ،)Patrick, 2011ت�شري املقبولية �إىل الطريقة
التي يتفاعل بها الأفراد مع الآخرين يف جماالت خمتلفة مثل الثقة،
اال�ستقامة ،الإيثار ،االمتثال ،التوا�ضع.والأ�شخا�ص اللذين ميتازون
باملقبولية يكون لديهم م�ستوى عالٍ من الثقة بالآخرين ،والتعاطف،
وحب امل�ساعدة.وتكون �صفات مثل �إنعدام الثقة بالآخرين ،التمركز
حول الذات ،العدوانية ،يف �أدنى م�ستوياتها لديهم.كما ويو�صف
ه�ؤالء الأفراد ب�إنهم متوا�ضعون يف تقييم قدراتهم وخرباتهم

املختلفة ،ويجعلون �أنف�سهم قليلي الأهمية.كما �أنهم ُي�سوفون الأمور
للآخرين ،وال ُي�ساومون من �أجل مواقفهم (.)John, 1990
ال من جن�سن  -كامبل و غرازيانو (Jensen -
وقد �أ�شار ك ً
 ،)Campbell & Graziano, 2001اىل �أن املقبولية م�صطلح ي�شري اىل
كيفية احلفاظ على عالقات �إيجابية مع الأ�شخا�ص الآخرين ،ولي�س
لها عالقة بالغ�ضب والعدوان واجلدال بني الأ�شخا�ص .وقد جادل
فهما بني العوامل
العديد من الباحثني �أن املقبولية هي العامل الأقل ً
اخلم�سة الكربى يف ال�شخ�صية (Jensen - Campbell & Graziano,
.)2001; Wiggins & Trapnell, 1997
♦ ♦ال�ضمريية ()Conscientiousness
عادة ً ما يكون الأ�شخا�ص املو�صوفون مب�ستوى عالٍ من
ال�ضمريية على ا�ستعداد للتوافق مع معايري اجلماعة ،ومع القواعد
خ�صو�صا �إذا كان م�ستوى املقبولية
وال�سيا�سات التنظيمية لها،
ً
لديهم مرتفع ( ،)Smithikrai, 2008وميتاز ه�ؤالء الأ�شخا�ص
أي�ضا بخ�صائ�ص مثل �ضبط النف�س ،والت�صميم ،والعزمية ،و�إرادة
� ً
التحقيق ،والثقة ،والتنظيم ،والتخطيط مبهارة.كما ويو�صفون ب�أن
لديهم م�ستوى عالٍ من الكفاءة الذاتية يف �إجناز املهام املختلفة،
وذلك ب�سبب الإن�ضباط الذاتي والتنظيم والرتتيب لديهم.كما �أن
حت�صيلهم يف املواد الدرا�سية عاد ًة ما يكون مرتف ًعا ب�سبب ال�سعي
الد�ؤوب للتميز يف كل ما يفعلونه.كما و�أنهم وقبل املبا�رشة باملهمة
التعليمية ي�ضعون اخلطط ،ويحددون الأهداف ،ويفكرون بعناية قبل
الت�رصف�.أما �أولئك الأ�شخا�ص املو�صوفون مب�ستوى منخف�ض من
ال�ضمريية عادة ما يكونون مهملني ،متهاونني ،وغري وا�ضحني.
(;Van Lieshout, 2000; Grehan, Flanagan & Malgady, 2011
)John, 1990
♦ ♦الإنفتاح على اخلربة ()Openness - to - Experience
يو�صف الأ�شخا�ص املنفتحون على اخلربة بالإبداع ،و�سعة
الأفق ،والإبتعاد عن التقليدية ،وا�ستقبال الأفكار اجلديدة ،والإنتباه
اىل امل�شاعر الداخلية ،والف�ضول الفكري.وتعترب ال�سمات املرتبطة
بعامل الإنفتاح على اخلربة بعيدة عن ال�سمات املرتبطة بالعالقات
بني الأ�شخا�ص ،فيقل �إحتمال انخراط وم�شاركة الفرد مع الآخرين
فيما يتعلق بالإحتياجات اجل�سدية والعاطفية (Smith & Canger,
.)2004
كما ويت�سم الأفراد املنفتحون على اخلربة ب�أن لديهم خيا ًال
وا�س ًعا ،ومي ًال لإحالم اليقظة ،وينعك�س ذلك جل ًيا يف ح�سا�سيتهم
املرهفة نحو الفن واجلمال.كما �أن الف�ضول الفكري لديهم يدفعهم
ملعرفة �أ�شياء جديدة ،ويحررهم من الإلتزام بالقيم املجتمعية،
ويجعلهم يقدرون التغيري والتنوع ،ويزيد لديهم من م�ستوى الفهم
من خالل املحاكاة الفكرية ،وي�صبح لديهم وعي باخلربات اجلمالية،
وحب املغامرة (.)John, 1990

العالقة بني أساليب التعلم والعوامل اخلمسة الكربى
للشخصية
دورا
�أكدت العديد من الدرا�سات �أن �أ�ساليب التعلم تلعب ً
مهم ًا يف درا�سة ال�شخ�صية ،فهي تعترب مكون �أو بعد مهم من �أبعاد
ال�شخ�صية ،ف�أ�ساليب التعلم  -والتي تعترب التطبيق العملي للأ�ساليب
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العوامل اخلمسة الكبرى للشخصية وبيئة التعلم كمنبئات إلسلوبي التعلم السطحي والعميق
لدى عينة من طلبة جامعة اليرموك

املعرفية  -قادرة على تف�سري العديد من جوانب ال�شخ�صية املعرفية
واالجتماعية والإنفعالية ،مما يعطيها القدرة على تنظيم �سلوك
الفرد وتوجيهه للتعامل مع مواقف احلياة املختلفة.وميكن القول
�أن �أ�ساليب التعلم تنظر اىل ال�شخ�صية بطريقة �شمولية وكلية ،بحيث
ال تعمل على جتزئة املكونات املعرفية عن املكونات الأخرى مثل
الإنفعالية واالجتماعية (العتوم.)2016 ،
يعد جوردن البورت (� )Gordon Allportأول من قدم فكرت
الأ�سلوب اىل علم النف�س عندما حتدث عن ما ي�سمى ب�أ�ساليب احلياة
( ،)Style of Liveوالتي ق�صد بها �سمات ال�شخ�صية (�Personal
� )ity Typeأو �سمات ال�سلوك ( ،)Behavior Typeويذكر �أنه يوجد
عدة مداخل لتف�سري �أ�ساليب التعلم �أحدها املدخل املتمركز على
جزءا من ال�شخ�صية ،فظهرت
ال�شخ�صية ،حيث تعد �أ�ساليب التعلم ً
نظرية مايرز التي ربطت بني التفكري وال�شخ�صية يف �ضوء نظرية
يوجن ،وظهر دليل مايرز  -بريجز الذي يقي�س االدراك ،احلكم،
التعامل مع الذات والآخرين ،والتعامل مع العامل اخلارجي.وظهرت
أي�ضا نظرية هوالند ( )Hollandالتي تو�صلت اىل �ستة �أ�ساليب يف
� ً
ال�شخ�صية هي الواقعي ،الفني ،االجتماعي ،املبادر ،التقليدي،
البحثي.)Sternberg & Grigorenko, 2006( .
وقد تناولت العديد من الدرا�سات العالقة بني �أ�ساليب التعلم
و�سمات ال�شخ�صية ،ففي درا�سة هيجو�سي و دوفر�سبايك(  (�High
 )house & Doverspike, 1987بحثت العالقة بني �أ�ساليب التعلم
و�سمات ال�شخ�صية ،و�أظهرت النتائج وجود �إرتباط �إيجابي وثيق
بينهما.ونذكر درا�سة فرنهام ( ،)Furnham, 1992والتي مت العثور
على عالقة ذات داللة اح�صائية بني �أ�سلوب التعلم اخلا�ص بكولب
وبني �سمات ال�شخ�صية الذهانية ،الع�صابية ،الإنب�ساطية ،وهذا
يدل �أن العوامل الرئي�سية لل�شخ�صية ترتبط ارتباطً ا وثي ًقا ب�أ�ساليب
التعلم.
كما �أجرى كل من بو�ساتا و برينز و�إليل�شوت و هامكر
درا�سة ( )Busato, Prins, Elshout & Hamaker, 1999اقرتحت
�أن الأ�شخا�ص من �أ�صحاب عامل الإنب�ساطية ميتازون مبعاجلة
دقيقة ومركزة عند اتخاذ قرار معني ،ويعتربون �أنهم منظمون ذات ًيا،
وقادرون على بناء املعرفة ب�إنف�سهم� .أما �أ�صحاب عاملي ال�شخ�صية
ال�ضمريية والإنفتاح على اخلربة فيعاجلون املعرفة بدقة متناهية
وينظمونها ويربطون املعرفة احلالية بال�سابقة� .أما �أ�صحاب عامل
الع�صابية فيفتقرون �إىل التنظيم الذاتي ،ويو�صفون بالتناق�ض.
و�أ�صحاب عامل املقبولية مييلون اىل التذكر واحلفظ ،ويحتاجون
�إىل قوة خارجية لتنظيمهم.

بيئة التعلم ()Learning Environment
ي�شمل مفهوم بيئة التعلم كال ً من البيئة الإجتماعية،
والنف�سية ،والفيزيائية ،التي جتري بها عملية التعلم والتعليم ،وهي
تعترب و�سيلة مهمة وراعية وم�ؤثرة على �أ�ساليب تعلم الطلبة ،فهي
هاما يف حتديد كيفية �إدراك الفرد للمعلومات ومعاجلته
دورا ً
تلعب ً
فر�صا للطلبة لربط �أ�ساليبهم املعرفية مع بع�ضها
لها ،كما وتوفر ً
البع�ض ،وجتعلهم مييزون بني املظاهر التي يف�ضلونها يف البيئات
التعليمية وتلك التي ال يف�ضلونها (حمدان.)1985 ،
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أ.عماد خالد العمري
د.نصر يوسف مقابلة

بيئة التعلم اجلامعي
يف الأونة الأخرية تزايد م�ستوى الوعي يف م�ؤ�س�سات التعليم
العايل من �أجل �إنتاج خريجني لي�سوا فقط م�ؤهلني يف حقول
درا�ستهم ،بل وميتلكون مهارات عامة متكنهم من التعلم مدى
احلياة ،والإ�ستفادة من التجارب املختفة ،وبناء خربات متنوعة
يف كافة ميادين احلياة .فظهرت العديد من املبادرات يف دول
خمتلفة مثل م�رشوع التعليم العايل الربيطاين ( )EHEالذي ي�سعى
�إىل تطوير مهارات الطلبة واجتاهاتهم نحو الدرا�سة ،وبرنامج
القدرة يف التعليم العايل ( )ECPالذي يطور عند الطالب اكت�ساب
املعرفة و�إعادة ا�ستخدامها ب�شكل مبدع ومبتكر (Wilson, Lizzio
.)& Ramsden, 1997
ومبا �أن البيئة اجلامعية هي بيئة مفتوحة فهذا يعني تعر�ض
جميع العوامل الإجتماعية والرتبوية والنف�سية والإقت�صادية -
والتي ت�ؤثر يف جودة عملية التعلم والتعليم � -إىل التغري امل�ستمر،
الأمر الذي ينعك�س على خمرجات هذه العملية.وبالتايل ال بد من
متابعة هذا التغري امل�ستمر (نزال.)2012 ،
وميكن القول �أن �أغلب الدرا�سات التي تناولت �أ�ساليب
التعلم قد �أكدت على �أهمية امل�ساقات الدرا�سية ،وال�سياق البيئي
الذي ي�شمل تلك امل�ساقات ،ف�أ�سلوب التعلم املف�ضل لدى الطالب
قد يت�أثر ب�إدراكه خل�صائ�ص عملية التدري�س ،ودرجة حما�س
املدر�س ،وم�ستوى املعلومات املقدمة ،وطبيعة التخ�ص�ص،
وحمتوى املناهج ،وو�سائل التدري�س ،وعبء العمل ،و�أ�ساليب
التقييم (.)Dukwall, Arnold & Hayes, 1991
ومبا �أن امل�ساقات اجلامعية هي حلقة الو�صل الأوىل بني
الطالب وع�ضو هيئة التدري�س فهي تعك�س جودة بيئة التعليم
اجلامعي ونوعيته ،وهي �أهم بعد من �أبعاد بيئة التعلم يجب تطويره،
لأن هذه امل�ساقات قد �أقبل عليها الطلبة طواعية عند اختيارهم
لتخ�ص�صاتهم اجلامعية ،وعليه تكون بيئة التخ�ص�ص هي املنا�سبة
لتطوير �أ�ساليب تعلم الطلبة وتعزيزها (جودة.)2017 ،
وقد تنوعت املقايي�س املعنية بقيا�س بيئة التعلم تب ًعا
الختالف امل�ستويات العمرية للطلبة و�أبعاد ومكونات كل بيئة
على حده.فظهرت مقايي�س للبيئات ال�صفية مثل قائمة بيئة التعلم
للمرحلة الثانوية ( ،)LEIومقيا�س بيئة ال�صف ( ،)CESوا�ستبيان
بيئة الغرفة ال�صفية الفردية ( ،)ICEQوقائمة �صفي (،)MCI
ومقيا�س البيئة ال�صفية يف الكلية واجلامعة ( ،)CUCEIومقيا�س
خربات الطلبة يف امل�ساق ( ،)CEQوا�ستبانة تفاعل املعلم (،)QTI
وقائمة بيئة خمترب العلوم ( ،)SLEIوا�ستبانة ما الذي يحدث يف هذا
ال�صف ( ،)WIHICوا�ستبيان دعم بيئات التعلم الإيجابي (.)SPLEQ
وعند اطالع الباحثني على الدرا�سات التي تناولت عالقة بيئة التعلم
ب�أ�ساليب التعلم املختلفة ،مثل :درا�سة دي�سث وبل�سني وهوفالند
ولري�سني ( ،)Diseth, Pallesen, Hovland & Larsen ,2006ودرا�سة
رحمن و�آخرون ( ،)Rahman et al, 2012وجدوا �أن �أكرث �أبعاد بيئة
ا�ستخداما و�إرتباطً ا ب�أ�ساليب التعلم وحتدي ًدا ال�سطحي والعميق
التعلم
ً
هي املت�ضمنة يف مقيا�س خربات الطلبة يف امل�ساق ( ،)CEQوهي:
التعليم اجليد ،و�ضوح الأهداف واملعايري ،املهارات العامة� ،أ�ساليب
التقييم ،عبء العمل ،الرتكيز على الإ�ستقاللية.
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العالقة بني أساليب التعلم وبيئة التعلم
تعترب بيئة التعلم و�سيلة مهمة وراعية وم�ؤثرة على �أ�ساليب
دورا مهم ًا يف حتديد كيفية �إدراك الفرد
تعلم الطلبة ،فهي تلعب ً
فر�صا للطلبة لربط �أ�ساليبهم
توفر
لها.فهي
للمعلومات ومعاجلته
ً
املعرفية مع بع�ضها البع�ض ،كما تتيح لهم حتليل بع�ض مواقف
التعلم وحتديد مدى مطابقة �أ�ساليبهم املعرفية مع متطلبات هذه
املواقف الرتبوية والفكرية ،واقرتاحهم للتعديالت التي يتوجب
�إدخالها للح�صول على تعلم �أف�ضل (حمدان.)1985 ،
وقد ذكر رام�سدن ( )Ramsden, 1992جمموعة من عوامل
بيئة التعلم ت�شجع على ظهور التعلم ال�سطحي �أو العميق عند الطلبة،
فتلك التي تزيد من �أ�سلوب التعلم ال�سطحي تنح�رص يف عوامل مثل؛
�إ�ستخدام �أ�ساليب التقييم التي تركز على ا�ستدعاء �أو تطبيق املعرفة
املبتذلة وعدمية الأهمية (� ،)Trivial Knowledgeأو �أ�ساليب التقييم
التي تزيد من م�ستويات القلق عند الطلبة ،بالإ�ضافة �إىل الرتكيز على
ح�شو اخلطط الدرا�سية باملو�ضوعات املختلفة ،والكميات الزائدة من
املناهج الدرا�سية ،وغياب التغذية الراجعة التي تتابع تقدم الطالب
يف عملية التعلم.
�أما عوامل بيئة التعلم التي ت�شجع على زيادة �أ�سلوب التعلم
العميق ،فتكون من خالل ا�ستخدام �أ�ساليب تدري�س وتقييم ت�شجع
على امل�شاركة الن�شطة يف عملية التعلم ،والإلتزام ال�شخ�صي من قبل
املدر�س ،وحتديد توقعات �أكادميية وا�ضحة ،وخلق فر�ص ت�ساعد
الطلبة على الإختيار يف طريقة وحمتوى الدرا�سة ،واالهتمام باملواد
الدرا�سية املختلفة ،والرتكيز على التوجيه الذاتي للمتعلم كم�صدر
يظهر من خالله �سمات مثل التفاهم الودي ،واالهتمام ،وامل�شاركة،
والدفء والتعاطف ،والأ�صالة ،واالت�صال الفعال (.)Candy, 1991

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تعاين امل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية من تدين م�ستوى التعليم
لديهم ،على الرغم من اجلهود امل�ستفي�ضة لتو�سيع مظلة التعليم� ،إال
�أن التحديات ما تزال قائمة ،واهمها تلك املنوطة بالطلبة انف�سهم،
فنجد العديد منهم عاجزين عن اكت�ساب املعارف واملفاهيم
املختلفة ،وحتى �إدراكها ومعاجلتها وتنظيمها يف بنائهم املعريف،
وهذا عائد �إىل الكثري من العوامل ،والتي منها ما يتعلق بالطالب
نف�سه مثل �سمات �شخ�صيته ،ومعرفته ال�سابقة ،ودافعيته ،و�أ�سلوب
التعلم املف�ضل لديه ،ومنها ماهو عائد اىل بيئة التعلم وما حتتويه
من طرق تدري�س وتقييم ،وو�ضوح يف االهداف ،ووجود م�صادر
للتعلم وغريها من العوامل.وبالتايل غياب الت�صور ال�صحيح
واملعرفة الوا�ضحة ملثل هذه العوامل من قبل الطالب نف�سه ،ومن
قبل ع�ضو هيئة التدري�س ،يجعل امل�شكلة قائمة ،وحماولة القدرة
على حلها حتتاج الوقت واجلهد الكثري.الأمر الذي يخلق �آداء �أقل من
املطلوب ينعك�س �سل ًبا على خمرجات التعلم.ومن هنا ظهرت م�شكلة
الدرا�سة التي ت�سعى اىل تب�صري الطلبة �أو ًال والقائمني على العملية
التعليمية ثاني ًا بهذه العوامل ،فمن خالل هذه الدرا�سة �سيتم ت�سليط
ال�ضوء على العالقة بني �أ�سلوبي التعلم ال�سطحي والعميق والعوامل
اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية وبيئة التعلم .كما ُي�ضاف �إىل ذلك
قيام الباحثني بالإطالع على بع�ض الدرا�سات والبحوث الأجنبية

والعربية املرتبطة ب�أ�ساليب التعلم ،ومالحظة �إهتمام �أغلب هذه
الدرا�سات ب�أ�ساليب التعلم وعالقتها بالتح�صيل الأكادميي �أو /و
�أ�ساليب التفكري.وعلى حد علم الباحثني ف�إنه ال يوجد �أي درا�سات
عربية تناولت املتغريات املقرتحه يف هذه الدرا�سه جمتمعة.وعليه
مربرا كاف ًيا لن�شوء احلاجه اىل �إجراء مثل هذا النوع من
فقد كان ذلك ً
الدرا�سات ،والتي ت�سعى �إىل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1 .1ما �أ�سلوب التعلم ال�سائد (�سطحي /عميق) لدى طلبة جامعة
الريموك؟
2 .2ما عامل ال�شخ�صية ال�سائد من العوامل اخلم�سة الكربى لدى
طلبة جامعة الريموك؟
3 .3هل توجد فروق ذات داللة اح�صائية بني الأو�ساط احل�سابية
تعزى للجن�س والتخ�ص�ص وامل�ستوى الدرا�سي على �أ�سلوبي
التعلم ال�سطحي والعميق لدى طلبة جامعة الريموك؟
4 .4ما القدرة التنب�ؤية للعوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية ،وبيئة
التعلم ،واجلن�س ،والتخ�ص�ص ،وامل�ستوى الدرا�سي ،على
�أ�سلوبي التعلم ال�سطحي والعميق لدى طلبة جامعة الريموك؟

أهمية الدراسة:
ميكن و�صف �أهمية هذه الدرا�سة من خالل:
Ú Úالأهمية النظرية
تنبع �أهمية الدرا�سة احلالية يف حماولتها الربط بني ثالثة
مفاهيم �أ�سا�سية للتعلم الإن�ساين ،لتقدم و�صفًا للعالقة بينهما،
وتعك�س مقدار التداخل بينهما ،ومدى ت�أثري كال منها على الآخر .كما
�أنها تزود طلبة البكالوريو�س يف جامعة الريموك باملعرفة املتمثلة
مب�ستوى العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية لديهم ،و�أ�ساليب تعلمهم،
وت�صوراتهم نحو البيئة التعليمية ،الأمر الذي ي�ساعد الطلبة يف
معرفة �إىل �أي مدى ميكن ا�ستثمار قدراتهم يف عملية التعلم.كما �أنها
تزود �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات باملعرفة حول �أ�ساليب
تعلم طلبتهم وف ًقا ل�سمات �شخ�صياتهم املختلفة.كما وتفتح املجال
للمزيد من الدرا�سات امل�شابهة �ضمن �أ�ساليب تعلم جديدة قائمة على
مناذج خمتلفة و�سمات �شخ�صية خمتلفة.
Ú Úالأهمية التطبيقية
تنعك�س الأهمية التطبيقية لهذه الدرا�سة يف �أنها ت�ساعد �صناع
القرار وم�س�ؤويل امل�ؤ�س�سات الأكادميية املختلفة على تطوير البيئة
التعليمية بكل ما حتتويه من عنا�رص و�أبعاد تخدم عملية التعلم،
ومتكنهم من توزيع الطالب على التخ�ص�صات العلمية والإن�سانية
ك ًال ح�سب �أ�سلوب تعلمه و�سمات �شخ�صيته .كما جتعل �أع�ضاء هيئة
التدري�س قادرين على تطوير طرق تدري�س متوافقة مع �أ�ساليب
أي�ضا تكييف خرباتهم التدري�سية
تعلم الطلبة و�سمات �شخ�صيتهم ،و� ً
وتنويع املحتوى والو�سائل والتقنيات و�أ�ساليب التقييم.

التعريفات املفاهيمية و اإلجرائية:
 �أ�سلوب التعلم :تلك الإ�سرتاتيجة التي تتالئم مع دوافع
الطلبة للتعلم ،والتي تو�صف ب�أنها �سطحية �أو عميقة (Biggs et al.
 .)2001ويعرف �إجرائيا ً ب�أنه الدرجات التي يح�صل عليها الطالب
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العوامل اخلمسة الكبرى للشخصية وبيئة التعلم كمنبئات إلسلوبي التعلم السطحي والعميق
لدى عينة من طلبة جامعة اليرموك

من خالل �إجابته على فقرات مقيا�س عمليات الدرا�سة املعدلة ذات
العاملني  )Study Process) Questionnaireلبيجز وزمالئه (Biggs
)et al. 2001
 العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية :ت�صور ميكن من
خالله و�صف ال�شخ�صية و�صفًا دقي ًقا كام ًال من خالل خم�س عوامل
�أ�سا�سية ،هي :الع�صابية ،الإنب�ساطية ،املقبولية ،ال�ضمريية ،الإنفتاح
على اخلربة ( .)McCrae & John, 1992وتعرف �إجرائ ًيا ب�أنها
الدرجة التي يح�صل عليها الطالب من خالل �إجابته على فقرات
مقيا�س العوامل اخلم�سة الكربى جلون و �رسايفا�ستافا (& John
 ،)Srivastava, 1999والذي قام (العزام )2017 ،بتقنينه وتعربيه
للبيئة الأردنية.
 بيئة التعلم :وتعرف يف الدرا�سة احلالية على �أنها املناخ
ال�سائد داخل الغرفة ال�صفية والناجت عن عملية التعلم واملكون من
التعليم اجليد ،و�ضوح الأهداف واملعايري ،املهارات العامة ،التقييم
املنا�سب ،عبء العمل ،الإ�ستقاللية (Willson, Lizzio, & Ramsden,
 .)1997وتعرف �إجرائيا ً ب�أنها الدرجة التي يح�صل عليها الطالب
على مقيا�س خربات امل�ساق(  (�Course Experience Question
 )naireواملعد من قبل (.)Willson, Lizzio, & Ramsden, 1997

حمددات الدراسة:
تتحدد هذه الدرا�سه باقت�صارها على:
 طلبة البكالوريو�س يف جامعة الريموك وامل�سجلني يف
الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي ( ،)2018 / 2017وبذلك
ال ميكن تعميم نتائج الدرا�سة على طلبة اجلامعات الأخرى.
 ا�ستخدام ثالثة مقايي�س يف هذه الدرا�سة ،هي :مقيا�س
عمليات الدرا�سة املعدلة ذات العامل ي �Study Process) Question
 ،)naireeمقيا�س العوامل اخلم�سة الكربى �Big) Five Factors Inven
 ،)toryyمقيا�س خربات امل�ساق (�Course Experience Question
 .)naireوقد تختلف نتائج الطلبة فيما لو ا�ستخدمت مقايي�س اخرى،
مما يحول دون تعميم النتائج.

الدراسات السابقة
هناك العديد من الدرا�سات التي تناولت كل متغري على حدة،
�إال �أن الدرا�سات التي ربطت املتغريات الثالثة فهي قليلة ،لذلك
مت مراجعة عدد كبري من الدرا�سات التي تناولت �أ�ساليب التعلم
وعالقتها ب�سمات ال�شخ�صية ،والدرا�سات التي تناولت �أ�ساليب التعلم
وعالقتها ببيئة التعلم ،ومن هذه الدرا�سات:
قام كل من بو�ساتو و برينز و ايل�شوت و هيمكر (Busato et
 )al. 1999بدرا�سة تناولت العالقة بني �أ�ساليب التعلم وفق منوذج
كولب ،والعوامل اخلم�سة الكربى يف ال�شخ�صية ،واختار الباحثون
عينة مكونة من ( )900طالب جامعي ،طُ بق عليهم مقيا�س �أ�ساليب
التعلم ،ومقيا�س العوامل اخلم�س الكربى يف ال�شخ�صية.و�أظهرت
النتائج �إرتباط عامل الإنب�ساطية ب�شكل �إيجابي مع �أ�سلوب التعلم
ذو املعنى ،و�أ�سلوب التعلم اخلا�ص ب�إعادة الإنتاجية ،و�أ�سلوب
التعلم املبا�رش.كما وارتبط عامل ال�ضمريية ب�شكل �إيجابي مع
�أ�سلوب التعلم ذو املعنى ،و�أ�سلوب تعلم اخلا�ص ب�إعادة الإنتاجية،
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أ.عماد خالد العمري
د.نصر يوسف مقابلة

و�أ�سلوب التعلم املبا�رش ،و�سل ًبا مع �أ�سلوب التعلم غري املبا�رش.
كما وارتبط عامل الإنفتاح على اخلربة ب�شكل �إيجابي مع �أ�سلوب
التعلم ذو املعنى ،و�أ�سلوب التعلم املبا�رش ،و�سل ًبا مع �أ�سلوب التعلم
غري املبا�رش .بالإ�ضافة �إىل ذلك ارتبط عامل الع�صابية ب�شكل
�إيجابي مع �أ�سلوب التعلم غري املبا�رش ،و�سل ًبا مع �أ�سلوب التعلم ذو
املعنى ،و�أ�سلوب التعلم اخلا�ص ب�إعادة الإنتاجية.كما وارتبط عامل
املقبولية ب�شكل �إيجابي مع �أ�سلوب التعلم اخلا�ص ب�إعادة الإنتاجية
و�أ�سلوب التعلم املبا�رش.
�أجرى كل من ليزو و ول�سون و�سيمون (& Lizzio, Wilson
 )Simons, 2002درا�سة هدفت التعرف �إىل �إدراكات طلبة اجلامعة
لبيئة التعلم يف �ضوء منوذج بيجز الثالثي.وتكونت عينة البحث
من ( )646طال ًبا ،وطبق عليهم مقيا�س خربات امل�ساق Course
 ،)Experience) Questionnaire: CEQومقيا�س انتو�ستل لأ�سلوبي
التعلم ال�سطحي والعميق.واظهرت النتائج �أن �إدراكات الطلبة كان
لها ت�أثري مبا�رش ومتو�سط على �أ�ساليب التعلم لديهم.كما و�أظهرت
النتائج با�ستخدام الإنحدار املتعدد �أن كل من التقييم غري املنا�سب،
وعبء العمل الثقيل ،تنبئا ب�أ�سلوب التعلم ال�سطحي ،وتنب�أ التعليم
اجليد ب�إ�سلوب التعلم العميق .و�أظهرت النتائج �أن �إدركات الطلبة
الإيجابية لبيئة التعلم كان لها الإرتباط الوثيق ب�أ�سلوب التعلم
العميق و بالتح�صيل الأكادميي املرتفع للطلبة.
�أجرى زانق ( )Zhang, 2003درا�سة بحثت القدرة التنب�ؤية
للعوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية على �أ�ساليب التعلم.واختار
الباحث عينة مكونة من ( )420طال ًبا من جامعة �شنقهاي يف
ال�صني.وطبق عليهم مقيا�س العوامل اخلم�س الكربى لل�شخ�صية
وا�ستبيان عمليات الدرا�سة املعدلة لبيجز .و�أظهرت النتائج ان عامل
ال�ضمريية قد تنب�أ ب�إ�سلوب التعلم العميق والتح�صيلي ،و�أن عامل
الإنفتاح على اخلربة قد تنب�أ ب�أ�سلوب التعلم العميق والتح�صيلي،
كما �أظهرت النتائج �أن عامل الع�صابية (يف �أدنى م�ستوياته) كان
متن ًب�أ جي ًدا ب�إ�سلوب التعلم ال�سطحي ،وتنب�أ عامل املقبولية ب�أ�سلوبي
التعلم ال�سطحي والعميق ،يف حني مل ُيظهر عامل الإنب�ساطية �أي
قدرة تنب�ؤية على �أ�ساليب التعلم الثالثة.
�أما درا�سة لت�شامورو  -برميوزك وفرنهام وليو�س (Chamorro
 ،)- Premuzic, Furnham & Lewis, 2006فتناولت القدرة التنب�ؤية
للعوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية على �أ�سلوبي التعلم ال�سطحي
والعميق.واختار الباحثون عينة مكونة من ( )221طالب بريطاين
يف تخ�ص�ص الطب ،وطُ بق عليهم مقيا�س العوامل اخلم�سة الكربى،
ومقيا�س عمليات الدرا�سة املعدلة لبيجز.و�أظهرت النتائج �إرتباط
�أ�سلوب التعلم العميق مع عوامل الإنفتاح على اخلربة واملقبولية
والع�صابية ب�أدنى م�ستوياتها (الإ�ستقرار العاطفي) .وارتباط �أ�سلوب
التعلم ال�سطحي �سل ًبا مع عاملي الإنفتاح على اخلربة واملقبولية.
بينما ارتبط عامل ال�ضمريية مع �أ�سلوبي التعلم العميق والتح�صيلي.
يف درا�سة لت�شامورو  -برميوزك و فرنهام (Chamorro -
 )Premuzic & Furnham, 2009والتي بحثت العالقة بني العوامل
اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية و�أ�ساليب التعلم ،اختار الباحثان عينة
مكونة من ( )852طالب ًا جامعياً ،طبق عليهم مقيا�س العوامل
اخلم�س الكربى ( ،)NEO - FFIومقيا�س عمليات الدرا�سة املعدلة
( )Study Process Questionnaire: SPQاملعد من قبل بيجز.
�أظهرت النتائج وجود عالقة �إيجابية بني االنفتاح على اخلربة وبني
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�أ�سلوب التعلم العميق وكانت العالقة الإيجابية الوحيده بني �أ�ساليب
التعلم والعوامل اخلم�س الكربى ،كما �أظهرت النتائج وجود عالقة
�سلبية بني االنفتاح على اخلربة وبني �أ�سلوب التعلم ال�سطحي ،وبقية
عوامل ال�شخ�صية مل ترتبط ب�شكل وا�ضح مع �أ�ساليب التعلم ،وقد
�أ�شارت النتائج اىل عدم وجود تداخل بني عوامل ال�شخ�صية و�أ�ساليب
التعلم كما مت اقرتاحه .كما اظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا تعزي ملتغري اجلن�س ،كما وارتبط متغري العمر �إيجاب ًيا
بالإنب�ساطية وال�ضمريية.
يف درا�سة لل�ستم و فورهام (von Stumm & Furnham,
 )2012بحثت العالقة بني �أ�ساليب التعلم ،والعوامل اخلم�سة الكربى
لل�شخ�صية.اختار الباحثان عينة مكونة من ( )579طال ًبا جامع ًيا
بريطان ًيا .وطُ بق عليهم مقيا�س عمليات الدرا�سة ،ومقيا�س العوامل
اخلم�س الكربى .و�أظهرت النتائج ذات ال�صلة �إرتباط �أ�سلوب التعلم
التح�صيلي �إيجاب ًيا بعامل ال�شخ�صية ال�ضمريية ،و�سل ًبا مع عاملي
الإنفتاح على اخلربة ،والإنب�ساطية ،وعدم �إرتباط عامل املقبولية
مع �أ�سلوب التعلم التح�صيلي .كما و�أظهرت النتائج عدم �إرتباط �أي
عامل من العوامل اخلم�س الكربى ب�أي من �أ�سلوبي التعلم؛ ال�سطحي
والعميق.
�أجرى رهمن و�آخرون ( )Rahman et al. 2012درا�سة هدفت
�إىل الك�شف عن العالقة بني �أ�ساليب التعلم وبيئة التعلم عند طلبة
تخ�ص�صات الهند�سة .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )527طال ًبا من
طالب الهند�سة يف املعهد التقني مباليزيا طبق عليهم مقيا�س خربات
امل�ساق ( )Course Experience Questionnaire: CEQوالذي يقي�س
الأبعاد (التعليم اجليد ،و�ضوح الأهداف واملعايري ،التقييم املنا�سب،
عبء العمل ،م�صادر التعلم ،جمتمعات التعلم) .و�إ�ستبيان عمليات
املعدلة لبيجز والذي يقي�س �أ�سلوبي التعلم ال�سطحي والعميق� .أظهرت
النتائج �أن ُبعد التعليم اجليد اخلا�ص بالبيئة التعليمية كان له الأثر
الكبري يف زيادة �أ�سلوب التعلم العميق عند الطلبة يليه ُبعد ا�ستخدام
التقييم املنا�سب ،ثم م�صادر التعلم ،ثم و�ضوح الأهداف واملعايري.
كما و�أظهرت النتائج �أن ُبعد العبء الدرا�سي كان له الأثر الكبري يف
زيادة �أ�سلوب التعلم ال�سطحي يليه التقييم فمجتمعات التعلم.
�أجرى واجن و�سو وت�شوينغ وونغ وكوونغ (Wang, Su,
 )Cheung, Wong & Kwong, 2013درا�سة هدفت اىل اكت�شاف
توافق بناء املحتوى يف ت�صميم امل�ساقات وف ًقا لنموذج بيجز و�أثر
ذلك على �أ�ساليب التعلم عند الطلبة.واختار الباحثون عينة مكونة
من ( )692طالب ًا موزعني على جمموعتني الأوىل تبنت مبدء توافق
بناء املحتوى يف ت�صميم امل�ساقات وف ًقا لنموذج بيجز ،والأخرى مل
تتبنى ذلك.وطبق عليهم ا�ستبيان عمليات الدرا�سة املعدلة اخلا�ص
ببيجز.و�أظهرت النتائج �أن املجموعة التي تعر�ضت مل�ساقات ذات
توافق بنائي وف ًقا لنموذج بيجز قد �أبدت �أ�سلوب تعلم عميق مب�ستوى
مرتفع ،و�أ�سلوب تعلم �سطحي مب�ستوى منخف�ض.
يف درا�سة لنيقدي ( )Ngidi, 2013تناول بها العالقة بني
�أ�سلوبي التعلم ال�سطحي والعميق لبيجز ،و�أبعاد ال�شخ�صية لآيزنك.
وذلك على عينة من ( )284طالبا ً( 89ذكور  195 ,اناث) من جامعة
جنوب افريقيا.وطبق عليهم ا�ستبيان عمليات الدرا�سة املعدلة لبيجز
واملكون من ( )20فقرة تقي�س �أ�سلوبي التعلم ال�سطحي والعميق،
وا�ستبيان �آيزنك خل�صائ�ص ال�شخ�صية(  (�Eysenkʼs personal

 )ity questionnaire: EPQواملكون من ( )44فقرة تقي�س بعدي
الع�صابية والإنب�ساطية.و�أظهرت النتائج عدم وجود �إرتباط بني
�أ�سلوبي التعلم ال�سطحي والعميق وبني بعدي ال�شخ�صية الع�صابي
واالنب�ساطي ،مما يعني عدم وجود ارتباط بني �أ�ساليب التعلم و�أبعاد
ال�شخ�صية .كما و�أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف
�أ�ساليب التعلم تعزى ملتغريي اجلن�س وال�سنة الدرا�سية ،و�أن �أ�سلوب
التعلم ال�سائد بني الطلبة هو �أ�سلوب التعلم العميق �أكرث من ال�سطحي.
ويف درا�سة حلمادي ومظلوم ( )2015بعنوان �أ�سلوبي التعلم
ال�سطحي والعميق لبيجز لدى طلبة جامعة بابل ،بحثت با�ستخدام
املنهج الو�صفي �أ�سلوب التعلم عند طلبة اجلامعة وذلك من خالل
تطبيق مقيا�س �أ�ساليب التعلم اخلا�ص ببيجز على عينة مكونة من
طالب وطالبة من جامعة بابل .و�أظهرت النتائج �إمتالك
()410
ٍ
الطلبة لإ�سلوبي التعلم ال�سطحي والعميق يف التعلم ،وبن�سبة �أعلى
لأ�سلوب التعلم العميق.
وقام كل من فيلو وكري�شنا�سوامي و هارون(  (�Veloo, Krish
 )nasamy & Harun, 2015بدرا�سة هدفت اىل بيان �أثر اجلن�س على
�أ�سلوب التعلم.وطبق الباحثون ا�ستبيان عمليات الدرا�سة املعدلة
لبيجز ،وذلك على عينة مكونة من ( )241طال ًبا من جامعة �شمال
ماليزيا.و�أظهرت النتائج �أن �أ�سلوب التعلم ال�سائد هو ال�سطحي عند
كال اجلن�سني ول�صالح الإناث �أكرث من الذكور ،وقد ا�ستخدمت العينة
�أ�سلوب الإ�سرتاتيجية ال�سطحية �أكرث من الدافعية ال�سطحية.
يف درا�سة لزانق و زقلر ( ،)Zhang & Ziegler, 2016بحثت
كيفية ت�أثري منوذج العوامل اخلم�س الكربى على الآداء الأكادميي،
وذلك من خالل درا�سة �أثر منوذج العوامل اخلم�س الكربى على
منوذج على �أ�ساليب التعلم.واختار الباحثان عينة مكونة من ()836
طال ًبا من املرحلة الثانوية ومن ال�صفوف ال�سابع وحتى احلادي
ع�رش يف �إحدى مقاطعات ال�صني ،وطُ بق عليهم مقيا�س العوامل
اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية ،وا�ستبيان عمليات الدرا�سة املعدلة.
و�أظهرت النتائج تو�سط العالقة بني عوامل الإنفتاح على اخلربة،
والإنب�ساطية ،والع�صابية و�أ�سلوب التعلم ال�سطحي.يف حني �أظهرت
النتائج تو�سط العالقة بني الإنفتاح على اخلربة وال�ضمريية و�أ�سلوب
التعلم العميق.
وبحثت درا�سة لرباتو�شي وباجليارو و كفانا و بي�ستو( (�Barat
� )tucci, Pagliaro, Cafagna & Bosetto, 2017إمكانية �إختبار
تطبيق منوذج بيجز الثالثي للتعلم يف اجلامعات الإيطاليه ،من
خالل درا�سة العالقة بني �إدراكات الطلبة نحو البيئة الأكادميية،
و�أ�سلوب التعلم لديهم.واختار الباحثون عينة مكونه من ()874
طال ًبا ممن يدر�سون علم النف�س يف خم�س جامعات �إيطالية.وطبق
عليهم مقيا�س خربات الطلبة يف امل�ساق ،وا�ستبيان النك�سرت لأ�ساليب
الدرا�سة.و�أظهرت النتائج يف هذه الدرا�سة �أن ت�صورات الطلبة
الإيجابية نحو البيئة الأكادميية ترتبط �إرتباطً ا وثي ًقا ب�أ�سلوب
التعلم العميق ،يف حني �أن الت�صورات ال�سلبية للطلبة نحو البيئة
الأكادميية ترتبط �إرتباطً ا وثي ًقا ب�أ�سلوب التعلم ال�سطحي.وعالوة
على ذلك ف�إن �إدراكات الطلبة الإيجابية نحو البيئة الأكادميية
مرتبطة مبخرجات تعلم �أف�ضل وبالتايل نتائج نوعية �أف�ضل .كما
و�أظهرت النتائج �أن �أ�سلوب التعلم ال�سطحي عند الإناث �أكرث منه
عند الذكور ،ومل يكن هناك فروق بني اجلن�سني يف �إدراكاتهم نحو
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أ.عماد خالد العمري
د.نصر يوسف مقابلة

العوامل اخلمسة الكبرى للشخصية وبيئة التعلم كمنبئات إلسلوبي التعلم السطحي والعميق
لدى عينة من طلبة جامعة اليرموك

بيئة التعلم .وقد �أكدت النتائج على العالقة التي و�صفها بيجز يف
تو�صلت منهج الدراسة
منوذجه ،وراعت الفروق بني الثقافات املختفلة.وعلى ذلك

الدرا�سة �إىل �إمكانية تطبيق هذا النموذج على ال�سياق الإيطايل ب�شكل
فعال ومريح.
التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة
با�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة ،فقد تبني �أن نتائج
الدرا�سات قد اتفقت فيما بينها ب�شكل عام على وجود عوامل ت�ؤثر
على �أ�ساليب تعلم الطلبة ،منها ما يتعلق بالطالب نف�سه مثل �سمات
�شخ�صيته ،ومنها ما يتعلق بعوامل بيئة التعلم املحيطة بالطالب
مثل؛ امل�ساقات الدرا�سية� ،أ�ساليب التقييم� ،أ�ساليب التدري�س� ،أع�ضاء
هيئة التدري�س.
بع�ضا من املتغريات
وقد عك�س جانب من الدرا�سات ال�سابقة ً
الدميوغرافية وعالقتها ب�أ�ساليب التعلم ،فنجد درا�سات ك�شفت عن
وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا ملتغريي اجلن�س والتخ�ص�ص ،ويف
درا�سات �أخرى مل تك�شف عن تلك الفروق ،كما وجند �أن �أ�سلوب التعلم
العميق ي�سود تارة ً عند الذكور وتارة ً �أخرى عند الإناث ،وكذلك
ال�سطحي (Chamorro - Premuzic & Furnham, 2009; Veloo,
.)Krishnasamy & Harun, 2015; Ngidi, 2013
وفيما يتعلق ب�سمات ال�شخ�صية و�أ�سالب التعلم ،فقد لوحظ
�أن �أغلب الدرا�سات ال�سابقة قد �أكدت على وجود عالقة بني �سمات
ال�شخ�صية و�أ�ساليب التعلم ،و�أن بع�ض �أ�ساليب التعلم ميكن التنب�ؤ
بها من خالل بع�ض �سمات ال�شخ�صية(  (�Zhang, 2003; Chamor
 .)ro - Premuzic, Furnham & Lewis, 2006; Ngidi, 2013كما
و�أظهرت نتائج بع�ض الدرا�سات التي تناولت العوامل اخلم�س الكربى
و�أ�ساليب التعلم ،ب�أن هناك تباين يف ارتباط �أ�ساليب التعلم مع كل
عامل من العوامل اخلم�س الكربى على حدة ،فنجد �أ�سلوب تعلم معني
قد ارتبط بعامل واحد فقط من العوامل اخلم�س الكربى ،ومل يرتبط مع
البقية ،بينما جند �أ�سلوب تعلم قد ارتبط بعاملني �أو �أكرث من العوامل
اخلم�س الكربى ،ففي درا�سة ()Premuzic & Furnham, 2009
وجدت �أن عامل الإنفتاح على اخلربة كان له ارتباط ب�أ�سلوب التعلم
العميق ،وكان الإرتباط الوحيد يف الدرا�سة بني العوامل اخلم�س
الكربى و�أ�ساليب التعلم ،وب�شكلٍ عام فقد اتفقت �أغلب الدرا�سات على
�أن عاملي الإنفتاح على اخلربة ،وال�ضمريية ارتبطا ب�إ�سلوب التعلم
العميق ،بينما عامل الع�صابية ارتبط ب�إ�سلوب التعلم ال�سطحي.
وفيما يتعلق ببيئة التعلم فقد اتفقت الدرا�سات على �أن
�إدراك الطلبة الإيجابي لبيئة التعلم بكافة �أبعادها مرتبط ارتباط
وثيق ب�إ�سلوب التعلم العميق ،و�أما �إدراك الطلبة ال�سلبي لبيئة
التعلم بكافة �أبعادها مرتبط ب�إ�سلوب التعلم ال�سطحي.واتفقت
أي�ضا �أن ا�ستخدام �أ�ساليب تدري�س ،و�أ�ساليب تقييم غري منا�سبة
� ً
جتعل من الطالب مييل �إىل ا�ستخدام �أ�سلوب تعلم �سطحي ،كما �أن
عبء العمل الزائد ،وعدم الرتكيز على �إ�ستقاللية الطالب جتعل منه
مييل �إىل ا�ستخدام �أ�سلوب تعلم �سطحي.وكان من �أبرزها درا�سة كل
من (Lizzio, Wilson & Simons, 2002; Rahman et al., 2012
.)Barattucci et al., 2017
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ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي الإرتباطي؛ وذلك ملالءمته
لأغرا�ض الدرا�سة.

جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة البكالوريو�س يف
جامعة الريموك من خمتلف التخ�ص�صات ،وامل�سجلني يف الف�صل
الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي ( ،)2018/2017البالغ عددهم
( )26597طال ًبا وطالبةً ،وذلك وف ًقا لإح�صائيات دائرة القبول
والت�سجيل.
عينة الدراسة
طالب وطالبةٍ من طلبة
تكونت عينة الدرا�سة من ()1000
ٍ
جامعة الريموك ،مت اختيارهم بالطريقة الق�صدية (الغر�ضية) ،وذلك
من الطلبة امل�سجلني يف بع�ض امل�ساقات التي وافق �أع�ضاء هيئة
التدري�س على ال�سماح بتطبيق الأدوات يف �شعبهم ،وذلك يف الف�صل
الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي ( ،)2018/2017موزعني ح�سب
متغريات الدرا�سة ،كما هو مبني يف اجلدول (.)1
الجدول ()1
توزيع عينة الدراسة حسب الجنس والتخصص والمستوى الدراسي

املتغري وم�ستوياته

التكرار

الن�سبة املئوية

اجلن�س
ذكر

265

26.5

�أنثى

735

73.5

الكلي

1000

100.0

التخ�ص�ص
�إن�ساين

516

51.6

علمي

484

48.4

الكلي

1000

100.0

امل�ستوى الدرا�سي
�أوىل

617

61.7

ثانية

145

14.5

ثالثة

118

11.8

رابعة ف�أعلى

120

12.0

الكلي

1000

100.0

أدوات الدراسة
�أ�ستخدم يف هذه الدرا�سة ثالث �أدوات ،وفيما يلي و�صف لهذه
الأدوات:
1 .1مقيا�س عمليات الدرا�سة املعدلة – ذو العاملني :ا�ستخدم
الباحثان يف هذه الدرا�سة مقيا�س عمليات الدرا�سة املعدلة -
تكون
ذو العاملني لبيجز وزمالئه ( )Biggs et al., 2001حيث َّ
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لية من ( )20فقرةٍ تتوزع على �أ�سلوبي تعلم؛
يف �صورته ال َّأو َّ
هما :ال�سطحي وله ع�رشة فقرات ،ثم العميق وله ع�رشة فقرات،
ُيجاب عليها بتدريج خما�سي.
دالالت �صدق وثبات املقيا�س
 ال�صدق الظاهري
للتحقق من �صدق املحتوى ملقيا�س �أ�ساليب التعلم لدى طلبة
جامعة الريموك؛ فقد ترجمت فقراته اىل اللغة العربية وعر�ضه
على جمموعة مكونة من ( )15محُ ك ًِّما يف جماالت (علم النف�س
الرتبوي ،والقيا�س والتقومي واللغة العربية ،واللغة الإجنليزية) يف
ك ٍّل من :جامعة الريموك ،جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية،
جامعة جدارا ،وجامعة فيالدلفيا ،حيث طُ لب منهم �إبداء �آرائهم حول
املقيا�س من حيث ال�صياغة اللغوية ومدى و�ضوحها ،وانتماء كل
فقرة لأ�سلوب التعلم الذي �أدرجت فيه ،و�أي تعديالت يرونها منا�سبةً.
حمكما ف�أكرث � ّْأي
وقد اعتمد الباحثان الفقرة التي �أجمع عليها ()12
ً
ما ن�سبته ( )80%من املُحكِّمني.ومل يبدي املحكمون �أي مالحظة
تتعلق بحذف فقرة من فقرات املقيا�س ،وبهذا بقي املقيا�س يف
مكو ًنا من ( )20فقرة.
�صورته �شبه النهائية َّ
 �صدق البناء
طبقت �أداة الدرا�سة على عينة ا�ستطالعية م�ؤلفة من ()50
طالبًا وطالبةً من طلبة جامعة الريموك من خارج عينة الدرا�سة
امل�ستهدفة� ،إذ ح�سبت قيم معامالت االرتباط بني الفقرة ،والبعد الذي
تنتمي له .و�أ�شارت نتائج التحليل �إىل �أن الفقرات رقم ()13 ,11 ,2
كانت �أدنى من معيار عودة ( )2010البالغة قيمته ()0.20؛ مما
توجب حذفها من جمال �أ�سلوب التعلم ال�سطحي والعميق.واجلدول
( )2يظهر قيم معامالت ارتباط بقية الفقرات مع �أبعادها.وبهذا
مكو ًنا من ( )17فقرةٍ تتوزع
�أ�صبح املقيا�س يف �صورته النهائية َّ
فقرات ،و�أ�سلوب
ت�سع
وله
على بعدين؛ هما� :أ�سلوب التعلم ال�سطحي
ٍ
ُ
فقرات.ومت ح�ساب معامالت االرتباط
ثمان
التعلم العميق وله
ٍ
ُ
ُ�صحح لعالقة الفقرات ب�أ�سلوبي التعلم (ال�سطحي ،العميق) التي
امل َّ
تتبع لها .وذلك كما هو مبني يف اجلدول (.)2
الجدول ()2
قيم معامالت ارتباط الفقرة مع البعد ومعامل االرتباط المصحح لعالقة الفقرات بإسلوبي التعلم
السطحي والعميق

معامل
معامل
معامل االرتباط
معامل االرتباط رقم
رقم
ارتباط الفقرة
ارتباط الفقرة
امل�صحح
الفقرة
امل�صحح
الفقرة
مع البعد
مع البعد
1

**0.66

0.46

14

**0.67

0.53

3

**0.59

0.45

15

**0.65

0.51

4

**0.61

0.47

16

**0.65

0.52

5

**0.66

0.53

17

**0.68

0.55

6

**0.63

0.50

18

**0.69

0.54

7

**0.67

0.53

19

**0.66

0.52

8

**0.57

0.43

20

**0.62

0.47

9

**0.62

0.48

معامل
معامل
معامل االرتباط
معامل االرتباط رقم
رقم
ارتباط الفقرة
ارتباط الفقرة
امل�صحح
الفقرة
امل�صحح
الفقرة
مع البعد
مع البعد
10

**0.54

0.41

12

**0.56

0.42

ُ�صحح
يالحظ من اجلدول (َّ � )2أن قيم معامالت االرتباط امل َّ
لعالقة الفقرات ب�أ�سلوب التعلم ال�سطحي والعميق الذي تتبع له قد
تراوحت من ( )0.41وحتى ( ،)0.55فيما تراوحت قيم معامالت
ارتباط كل فقرة مع البعد الذي تنتمي �إليه من (� )0.54إىل (،)0.69
وجميعها دالة �إح�صائ ًيا.
 ثبات املقيا�س
لأغرا�ض ح�ساب ثبات االت�ساق الداخلي لأ�سلوبي التعلم
ال�سطحي والعميق لدى طلبة جامعة الريموك؛ فقد ا�ستخدمت معادلة
كرونباخ �ألفا ( )Cronbach’s αباالعتماد على بيانات التطبيق
الأول للعينة اال�ستطالعية ،ولأغرا�ض ح�ساب ثبات الإعادة لأ�سلوبي
التعلم؛ فقد �أعيد التطبيق على العينة اال�ستطالعية بطريقة االختبار
و�إعادته ( )Test - Retestبفا�صل زمني مقداره �أ�سبوعان بني
التطبيقني الأول والثاين� ،إذ ا�ستخدم معامل ارتباط بري�سون لعالقة
التطبيق ال َّأول بالتطبيق الثاين للعينة اال�ستطالعية ،وذلك كما هو
ُمبينَّ يف اجلدول (.)3
الجدول ()3
قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي واإلعادة

معامالت الثبات
�أ�ساليب التعلم

عدد الفقرات

االت�ساق الداخلي

الإعادة

ال�سطحي

0.79

0.84

9

العميق

0.80

0.86

8

يالحظ من اجلدول (َّ � )3أن ثبات االت�ساق الداخلي لأ�سلوب
التعلم ال�سطحي قد بلغت قيمته ( )0.79ولأ�سلوب التعلم العميق
قد بلغت قيمته ( .)0.80يف حني � َّأن ثبات الإعادة لأ�سلوب التعلم
ال�سطحي قد بلغت قيمته ( )0.84ولأ�سلوب التعلم العميق قد بلغت
قيمته (.)0.86
2 .2مقيا�س خربات امل�ساق :ا�ستخدم الباحثان يف هذه الدرا�سة
مقيا�س خربات امل�ساق ( )CEQلرام�سدن و�آخرون (Ramsden
تكون يف
)et al. 1997؛ وذلك لقيا�س �أبعاد بيئة التعلم؛ حيث َّ
�صورته ال َّأولية من ( )36فقرة مو َّزعة على �ست ِة �أبعاد؛ هي:
التعليم اجليد وله ( )8فقرات ،و�ضوح الأهداف واملعايري وله
( )5فقرات ،املهارات العامة وله ( )6فقرات� ،أ�ساليب التقييم
وله ( )6فقرات ،عبء العمل املنا�سب وله ( )5فقرات ،الرتكيز
على الإ�ستقاللية وله ( )6فقراتُ .يجاب عليها بتدريج خما�سي.
دالالت �صدق وثبات املقيا�س
 ال�صدق الظاهري
للتحقق من �صدق املحتوى ملقيا�س خربات امل�ساق لدى
24

أ.عماد خالد العمري
د.نصر يوسف مقابلة

العوامل اخلمسة الكبرى للشخصية وبيئة التعلم كمنبئات إلسلوبي التعلم السطحي والعميق
لدى عينة من طلبة جامعة اليرموك

طلبة جامعة الريموك؛ فقد ترجمت فقراته اىل اللغة العربية وعر�ض
على جمموعة مكونة من ( )15محُ ك ًِّما يف جماالت (علم النف�س
الرتبوي ،والقيا�س والتقومي واللغة العربية ،واللغة الإجنليزية) يف
ك ٍّل من :جامعة الريموك ،جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية،
جامعة جدارا ،وجامعة فيالدلفيا ،حيث طُ لب منهم �إبداء �آرائهم حول
املقيا�س من حيث ال�صياغة اللغوية ومدى و�ضوحها ،وانتماء كل
فقرة لأ�سلوب التعلم الذي �أدرجت فيه ،و�أي تعديالت يرونها منا�سبةً.
حمكما ف�أكرث
وقد اعتمد الباحثان الفقرة التي �أجمع عليها ()12
ً
� ّْأي ما ن�سبته ( )80%من املُحكِّمني.وبهذا بقي املقيا�س يف �صورته
مكو ًنا من ( )36فقرة.
�شبه النهائية َّ
 �صدق البناء
طبقت �أداة الدرا�سة على عينة ا�ستطالعية م�ؤلفة من ()50
طالب وطالبةٍ من طلبة جامعة الريموك من خارج عينة الدرا�سة
ٍ
امل�ستهدفة ،حيث ح�سبت قيم معامالت االرتباط بني الفقرة ،والبعد
الذي تنتمي له.و�أ�شارت نتائج التحليل �إىل �أن الفقرات رقم (,11 ,7
 )33 ,31 ,28 ,26 ,12كانت �أدنى من معيار عودة ()2010
البالغة قيمته ()0.20؛ مما توجب حذفها من �أبعاد مقيا�س خربات
امل�ساق.واجلدول ( )4يظهر قيم معامالت ارتباط بقية الفقرات مع
مكو ًنا من ()29
�أبعادها ،وبهذا �أ�صبح املقيا�س يف �صورته النهائية َّ
فقر ًة تتوزع على �ست ِة �أبعاد؛ هي :التعليم اجليد وله ( )7فقرات،
و�ضوح الأهداف واملعايري وله ( )3فقرات ،املهارات العامة وله ()6
فقرات� ،أ�ساليب التقييم وله ( )6فقرات ،عبء العمل املنا�سب وله ()3
فقرات ،الرتكيز على اال�ستقاللية وله ( )4فقرات ،وح�سبت معامالت
ُ�صحح لعالقة الفقرات ب�أبعاد مقيا�س خربات امل�ساق
االرتباط امل َّ
التي تتبع لها.وذلك كما هو مبني يف اجلدول (.)4

الجدول ()5

الجدول ()4

قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي واإلعادة ألبعاد خبرات المساق لدى طلبة جامعة اليرموك.

قيم معامالت ارتباط الفقرة مع البعد ومعامل االرتباط المصحح لعالقة الفقرات بأبعاد خبرات
المساق

معامل
معامل
معامل االرتباط رقم
رقم
ارتباط الفقرة
ارتباط الفقرة
الفقرة
امل�صحح
الفقرة
مع البعد
مع البعد

معامل
معامل
معامل االرتباط رقم
رقم
ارتباط الفقرة
ارتباط الفقرة
الفقرة
امل�صحح
الفقرة
مع البعد
مع البعد
16

**0.79

0.68

17

**0.80

0.70

18

**0.80

0.68

19

**0.78

0.67

36

**0.61

معامل
االرتباط
امل�صحح
0.32

ُ�صحح
يالحظ من اجلدول (َّ � )4أن قيم معامالت االرتباط امل َّ
لعالقة الفقرات ب�أبعاد خربات امل�ساق الذي تتبع له قد تراوحت من
( )0.23وحتى ( .)0.70فيما تراوحت قيم معامالت ارتباط كل
فقرة مع البعد الذي تنتمي �إليه من (� )0.73إىل ( ،)0.80وجميعها
دالة �إح�صائ ًيا.
 ثبات املقيا�س
لأغرا�ض ح�ساب ثبات االت�ساق الداخلي ملقيا�س خربات
امل�ساق لدى طلبة جامعة الريموك؛ فقد ا�ستخدمت معادلة كرونباخ
�ألفا ( )Cronbach’s αباالعتماد على بيانات التطبيق الأول للعينة
اال�ستطالعية ،ولأغرا�ض ح�ساب ثبات الإعادة لأ�سلوبي التعلم؛ فقد
�أعيد التطبيق على العينة اال�ستطالعية بطريقة االختبار و�إعادته
( )Test - Retestبفا�صل زمني مقداره �أ�سبوعان بني التطبيقني
الأول والثاين ،حيث ا�ستخدم معامل ارتباط بري�سون لعالقة التطبيق
ال َّأول بالتطبيق الثاين للعينة اال�ستطالعية ،وذلك كما هو ُمبينَّ يف
اجلدول (.)5

♦�أبعاد
خربات امل�ساق

معامالت ثبات:

♦عدد
الفقرات

معامل
االرتباط
امل�صحح

االت�ساق الداخلي

الإعادة

التعليم اجليد

0.83

0.83

7

1

**0.73

0.60

20

**0.64

0.43

و�ضوح الأهداف واملعايري

0.59

0.89

3

2

**0.55

0.40

21

**0.58

0.39

املهارات العامة

0.88

0.85

6

3

**0.73

0.61

22

**0.74

0.58

�أ�ساليب القييم

0.73

0.84

6

4

**0.74

0.63

23

**0.69

0.52

عبء العمل

0.50

0.88

3

5

**0.74

0.61

24

**0.66

0.49

الرتكيز على اال�ستقاللية

0.67

0.87

4

6

**0.76

0.65

25

**0.59

0.37

8

**0.64

0.50

27

**0.63

0.23

9

**0.76

0.44

29

**0.75

0.38

10

**0.74

0.41

30

**0.73

0.34

13

**0.74

0.36

32

**0.70

0.42

14

**0.78

0.67

34

**0.77

0.55

15

**0.80

0.69

35

**0.76

0.51

يالحظ من اجلدول (َّ � )5أن قيم ثبات االت�ساق الداخلي لأبعاد
خربات امل�ساق قد تراوحت من ( )0.50وحتى ( .)0.88يف حني � َّأن
ثبات الإعادة لأبعاد خربات امل�ساق قد تراوحت من ( )0.83وحتى
(.)0.89
3 .3مقيا�س العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية :ا�ستخدم
الباحثان يف هذه الدرا�سة مقيا�س العوامل اخلم�سة الكربى
يف ال�شخ�صية ،الذي قام (العزام )2017 ،برتجمته من اللغة
تكون
الإجنليزية اىل العربية ،وتكييفه للبيئة الأردنية؛ حيث َّ
املقيا�س ب�صورته ال َّأولية من ( )44فقر ًة موزعة على خم�سة
25
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فقرات ،املقبولية وله ()9
عوامل؛ هي :االنب�ساطية وله ()8
ٍ
فقرات،
فقرات ،الع�صابية وله ()8
فقرات ،ال�ضمريية وله ()9
ٍ
ٍ
ٍ
فقراتُ ،يجاب عليها جميعها
االنفتاح على اخلربة وله ()10
ٍ
بتدريج خما�سي.
دالالت �صدق وثبات املقيا�س
 ال�صدق الظاهري
للتحقق من �صدق املحتوى ملقيا�س العوامل اخلم�سة الكربى
لل�شخ�صية لدى طلبة جامعة الريموك؛ فقد ترجمت فقراته اىل
اللغة العربية وعر�ضه على جمموعة مكونة من ( )15محُ ك ًِّما يف
جماالت (علم النف�س الرتبوي ،والقيا�س والتقومي واللغة العربية،
واللغة الإجنليزية) يف ك ٍّل من :جامعة الريموك ،جامعة العلوم
والتكنولوجيا الأردنية ،جامعة جدارا ،وجامعة فيالدلفيا ،حيث
طُ لب منهم �إبداء �آرائهم حول املقيا�س من حيث ال�صياغة اللغوية
ومدى و�ضوحها ،وانتماء كل فقرة لأ�سلوب التعلم الذي �أدرجت فيه،
و�أي تعديالت يرونها منا�سبةً.وقد اعتمد الباحثان الفقرة التي �أجمع
حمكما ف�أكرث � ّْأي ما ن�سبته ( )80%من املُحكِّمني.وبهذا
عليها ()12
ً
مكو ًنا من ( )44فقرة.
بقي املقيا�س يف �صورته �شبه النهائية َّ
 �صدق البناء
طبقت �أداة الدرا�سة على عينة ا�ستطالعية م�ؤلفة من ()50
طالب ًا وطالبة من طلبة جامعة الريموك من خارج عينة الدرا�سة
امل�ستهدفة� ،إذ ح�سبت قيم معامالت االرتباط بني الفقرة ،والبعد
الذي تنتمي له.و�أ�شارت نتائج التحليل �إىل �أن الفقرات رقم (,9 ,8 ,7
)41 ,36 ,33 ,32 ,28 ,27 ,25 ,22 ,21 ,19 ,18 ,16 ,14 ,10
كانت �أدنى من معيار عودة ( )2010البالغة قيمته ( )0.20؛ مما
توجب حذفها من مقيا�س العوامل اخلم�سة الكربى.واجلدول رقم ()6
يظهر قيم معامالت ارتباط بقية الفقرات مع �أبعادها ،وبذلك ي�صبح
املقيا�س ب�صورته النهائية مكون من ( )27فقرة موزعة على خم�سة
فقرات،
فقرات ،املقبولية وله ()5
عوامل؛ هي :االنب�ساطية وله ()6
ٍ
ٍ
فقرات ،االنفتاح على
فقرات ،الع�صابية وله ()4
ال�ضمريية وله ()4
ٍ
ٍ
ُ�صحح لعالقة
اخلربة وله ()8
ٍ
فقرات .وح�سبت معامالت االرتباط امل َّ
الفقرات بالعوامل اخلم�سة الكربى التي تتبع لها.وذلك كما هو مبني
يف اجلدول (.)6

معامل
معامل
معامل االرتباط
معامل االرتباط رقم
رقم
ارتباط الفقرة
ارتباط الفقرة
امل�صحح
الفقرة
امل�صحح
الفقرة
مع البعد
مع البعد
11

**0.79

0.65

39

**0.74

0.64

12

**0.73

0.55

40

**0.69

0.58

13

**0.71

0.53

42

**0.64

0.51

15

**0.75

0.56

43

**0.67

0.53

17

**0.64

0.43

44

**0.67

0.54

20

**0.68

0.42

23

**0.74

0.51

24

**0.80

0.64

26

**0.77

0.56

29

**0.85 -

0.71

ُ�صحح
يالحظ من اجلدول (َّ � )6أن قيم معامالت االرتباط امل َّ
لعالقة الفقرات بالعوامل اخلم�سة الكربى الذي تتبع له قد تراوحت
من ( )0.37وحتى ( .)0.71فيما تراوحت قيم معامالت ارتباط كل
فقرة مع البعد الذي تنتمي �إليه من (� )0.85إىل ( ،)0.80وجميعها
دالة �إح�صائ ًيا.
 ثبات املقيا�س
لأغرا�ض ح�ساب ثبات االت�ساق الداخلي ملقيا�س العوامل
اخلم�سة الكربى لدى طلبة جامعة الريموك؛ فقد ا�ستخدمت معادلة
كرونباخ �ألفا ( )Cronbach’s αباالعتماد على بيانات التطبيق
الأول للعينة اال�ستطالعية ،ولأغرا�ض ح�ساب ثبات الإعادة لأ�سلوبي
التعلم؛ فقد �أعيد التطبيق على العينة اال�ستطالعية بطريقة االختبار
و�إعادته ( )Test - Retestبفا�صل زمني مقداره �أ�سبوعان بني
التطبيقني الأول والثاين ،حيث ا�ستخدم معامل ارتباط بري�سون
لعالقة التطبيق ال َّأول بالتطبيق الثاين للعينة اال�ستطالعية ،وذلك
كما هو ُمبينَّ يف اجلدول (.)7
الجدول ()7

الجدول ()6

قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي واإلعادة للعوامل الخمسة الكبرى لدى طلبة جامعة
اليرموك.

قيم معامالت ارتباط الفقرة مع البعد ومعامل االرتباط المصحح لعالقة الفقرات بالعوامل
الخمسة الكبرى

♦العوامل
اخلم�سة الكربى

معامل
معامل
معامل االرتباط
معامل االرتباط رقم
رقم
ارتباط الفقرة
ارتباط الفقرة
امل�صحح
الفقرة
امل�صحح
الفقرة
مع البعد
مع البعد
1

**0.66

0.48

30

**0.83 -

0.68

2

**0.63 -

0.46

31

**0.63

0.37

3

**0.74

0.60

34

**0.72 -

0.47

4

**0.76

0.61

35

**0.62

0.47

5

**0.61 -

0.39

37

**0.65

0.53

6

**0.69

0.50

38

**0.63

0.50

معامالت ثبات:

♦عدد
الفقرات

االت�ساق الداخلي

الإعادة

الإنب�ساطية

0.76

0.86

6

املقبولية

0.77

0.87

5

ال�ضمريية

0.74

0.89

4

الع�صابية

0.75

0.88

4

الإنفتاح على اخلربة

0.81

0.84

8

يالحظ من اجلدول (َّ � )7أن قيم ثبات االت�ساق الداخلي للعوامل
اخلم�سة الكربى قد تراوحت من ( )0.74وحتى ( .)0.81يف حني
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أ.عماد خالد العمري
د.نصر يوسف مقابلة

العوامل اخلمسة الكبرى للشخصية وبيئة التعلم كمنبئات إلسلوبي التعلم السطحي والعميق
لدى عينة من طلبة جامعة اليرموك

� َّأن ثبات الإعادة للعوامل اخلم�سة الكربى قد تراوحت من ()0.84
وحتى (.)0.89

إجراءات الدراسة

الجدول ()8
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى أسلوبي التعلم لدى طلبة جامعة اليرموك
ً
مرتبة تنازليًا.
والتكرارات والنسب المئوية ضمن فئاتها

الرتبة

لتحقيق �أهداف هذه الدرا�سة؛ فقد نفذت الإجراءات الآتية:
Ú Úتبني �أدوات الدرا�سة بالرجوع �إىل الدرا�سات ال�سابقة ذات
ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة.
Ú Úالتحقق من ال�صدق الظاهري عن طريق عر�ض �أدوات
الدرا�سة على جمموعة من املُحكِّمني من �أهل االخت�صا�ص.
Ú Úاحل�صول على كتاب ت�سهيل مهمة الباحثُ ،م َو َّجه من
عميد كلية الرتبية �إىل رئي�س جامعة الريموك و�إىل مدير دائرة
القبول والت�سجيل يف جامعة الريموك؛ بهدف احل�صول على العدد
الكلي لطلبة البكالوريو�س يف جامعة الريموك امل�سجلني يف الف�صل
الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي ( ،)2018/2017وكذلك لل�سماح
بتطبيق ا�ستبانة �أدوات الدرا�سة على عينة الدرا�سة.
Ú Úالتحقق من دالالت �صدق وثبات �أدوات الدرا�سة بتطبيقها
على عينة ا�ستطالعية بطريقة االختبار و�إعادة االختبار.
Ú Úطبقت ا�ستبانة �أدوات الدرا�سة على �أفراد عينة الدرا�سة
امل�ستهدفة البالغ عددهم ( )1100طالب ًا وطالب ًة بعد تعريفهم ب�شكل
خمت�رص بهدف الدرا�سة وكيفية الإجابة على فقراتها؛ حيث ا�ستغرق
التطبيق يف كل حما�رضة من ( )40 - 30دقيقة ،حيث �أُ�ستبعد
طالب وطالبةٍ لعدم ا�ستيفائهم للمعلومات ال�شخ�صية
منهم ()100
ٍ
اخلا�صة بهم� ،.أو لعدم امل�صداقية يف الإجابة على الأ�ستبيان.
�Ú Úأدخلت البيانات �إىل ذاكرة احلا�سب با�ستخدام برنامج
( )Excelمتهي ًدا لتحليلها �إح�صائ ًيا؛ بهدف الإجابة عن �أ�سئلة
الدرا�سة.

النتائج
● ●�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ،وهو” :ما �أ�سلوب
التعلم ال�سائد (�سطحي /عميق) لدى طلبة جامعة الريموك؟”
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة ال َّأول؛ فقد ح�سبت الأو�ساط
احل�سابية واالنحرافات املعيارية مل�ستوى �أ�سلوبي التعلم (ال�سطحي/
العميق) لدى طلبة جامعة الريموك والتكرارات والن�سب املئوية
�ضمن كل فئة من فئاتها ،مع مراعاة ترتيب �أ�سلوبي التعلم لدى
الطلبة وف ًقا لأو�ساطها احل�سابية تنازل ًيا ،وذلك كما هو مبني يف
اجلدول ( .)8وقد مت تبني النموذج الإح�صائي ذي التدريج الن�سبي
بغر�ض ت�صنيف الأو�ساط احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
على �أبعاد املقايي�س �إىل ثالثة م�ستويات على النحو الآتي :مرتفع
و ُتعطى للحا�صلني على درجة �أكرب من ( ،)3.66متو�سط و ُتعطى
للحا�صلني على درجة ترتاوح من ( )2.34وحتى (ُ ،)3.66منخف�ض
و ُتعطى للحا�صلني على درجة �أقل من (.)2.34
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امل�ستوى

التكرار

1

الن�سبة
املئوية

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

التعلم العميق
منخف�ض

34

3.4

متو�سط

480

48

مرتفع

486

48.6

2

3.64

0.71

التعلم ال�سطحي
منخف�ض

132

13.2

متو�سط

567

56.7

مرتفع

301

30.1

3.30

0.77

يالحظ من اجلدول (َّ � )8أن �أ�سلوبي التعلم لدى طلبة جامعة
الريموك قد جاءا وف ًقا للرتتيب الآتي :التعلم العميق يف املرتبة
الأوىل �ضمن م�ستوى (متو�سط)؛ حيث �ساد �أ�سلوب التعلم العميق
بن�سبة ( )48.6%لدى الطلبة �ضمن م�ستوى (مرتفع) ،ثم �أ�سلوب
التعلم ال�سطحي يف املرتبة الثانية �ضمن م�ستوى (متو�سط)؛ حيث
�ساد �أ�سلوب التعلم ال�سطحي بن�سبة ( )56.7%لدى الطلبة �ضمن
م�ستوى (متو�سط).
وميكن عزو نتيجة �إنت�شار �أ�سلوب التعلم العميق عند عينة
الدرا�سة اىل جمموعة من العوامل �أولها؛ امتالك الطلبة ملهارات
�أ�سلوب التعلم العميق املتمثلة بالإهتمام احلقيقي واجلوهري
ملادة التعلم ،وال�سعي �إىل اكت�شاف املعنى احلقيقي ملا يتم تعلمه،
وحماولة اكت�شاف الهدف والق�صد من الدرا�سة ،والربط بني اخلربات
النظرية والعملية ،وحتقيق التكامل بني املعرفة ال�سابقة واحلالية.
بالإ�ضافة �إىل رفع م�ستوى الدافعية الداخلية (.)Biggs et al. 2001
وثان ًيا �أن بع�ض من �أبعاد بيئة التعلم يف جامعة الريموك قد �ساهمت
يف تبني الطالب لأ�سلوب التعلم العميق ،فا�ستخدام التعليم اجليد مبا
يت�ضمنه من �أ�ساليب تدري�س متنوعة ومتوافقة مع خ�صائ�ص الطلبة
املعرفية والنف�سية ،و�إثارة دافعية الطلبة نحو املوا�ضيع املطروحة،
وتقدمي تغذية راجعة منا�سبة ،وجعل املو�ضوعات مثرية للإهتمام،
بالإ�ضافة اىل الرتكيز على املهارات العامة املت�ضمنة حل
امل�شكالت ،والعمل �ضمن الفريق الواحد ،وتطوير مهارات الإت�صال
أي�ضا و�ضوح الأهداف واملعايري والإلتزام ال�شخ�صي
والتخطيط ،و� ً
من قبل املدر�س ،وحتديد توقعات �أكادميية وا�ضحة ،وخلق فر�ص
ت�ساعد الطلبة على اختيار حمتوى الدرا�سة وطرائق التقييم املختلفة،
والرتكيز على التوجيه الذاتي للمتعلم ،وخلق �أجواء بني املدر�س
والطالب ت�سودها �سمات التفاهم والإهتمام وامل�شاركة والدفء
والتعاطف والإ�صالة واالت�صال الفعال ،كل ذلك يدفع الطالب لتبني
�أ�سلوب التعلم العميق ،وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة
( )Ngidi, 2013و (حمادي ومظلوم ،)2015 ,اللتان تو�صلتا �إىل �أن
�أ�سلوب التعلم ال�سائد عند الطلبة هو العميق.
● ●ثان ًيا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ،وهو :ما عامل

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )10ع ( - )28آب 2019

ال�شخ�صية ال�سائد من العوامل اخلم�سة الكربى لدى طلبة جامعة
الريموك؟
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين؛ فقد ح�سبت الأو�ساط
احل�سابية واالنحرافات املعيارية مل�ستوى العوامل اخلم�سة الكربى
يف ال�شخ�صية لدى طلبة جامعة الريموك والتكرارات والن�سب املئوية
�ضمن كل فئة من فئاتها ،مع مراعاة ترتيب عوامل ال�شخ�صية لدى
الطلبة وف ًقا لأو�ساطها احل�سابية تنازل ًيا ،وذلك كما هو ُمبينَّ يف
اجلدول ( .)9وقد مت تبني النموذج الإح�صائي ذي التدريج الن�سبي
بغر�ض ت�صنيف الأو�ساط احل�سابية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
على �أبعاد املقايي�س �إىل ثالثة م�ستويات على النحو الآتي :مرتفع
و ُتعطى للحا�صلني على درجة �أكرب من ( ،)3.66متو�سط و ُتعطى
للحا�صلني على درجة ترتاوح من ( )2.34وحتى (ُ ،)3.66منخف�ض
و ُتعطى للحا�صلني على درجة �أقل من (.)2.34
الجدول ()9
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية لدى
ً
مرتبة تنازليًا
طلبة جامعة اليرموك والتكرارات والنسب المئوية ضمن فئاتها

الرتبة

امل�ستوى

التكرار

♦الن�سبة
املئوية

♦الو�سط
احل�سابي

♦االنحراف
املعياري

املقبولية

1

منخف�ض

10

1

متو�سط

175

17.5

مرتفع

815

81.5

4.26

0.67

ال�ضمريية

2

منخف�ض

20

2

متو�سط

291

29.1

مرتفع

689

68.9

3.99

0.75

االنب�ساطية

3

منخف�ض

18

1.8

متو�سط

393

39.3

مرتفع

589

58.9

( )81.5%لدى الطلبة �ضمن م�ستوى (مرتفع).
وميكن عزو هذه النتيجة �إىل جمموعة ال�سمات املرتبطة بهذا
العامل والتي يت�صف بها �أفراد العينة ،ومن �أمثلتها حب امل�ساعدة،
الت�سامح ،الثقة ،اللطف ،الكرم ،الود ،املجمالة ،والتعاونPatrick,(.
 .)2011يف حني تكون �سمات عدم الثقة ،والتمركز حول الذات،
والعدوانية يف حدها الأدنى ،كما وميكن عزو هذه النتيجة �إىل �أن
�أغلب �أفراد العينة ينتمون اىل الدين الإ�سالمي ،والذي يحث على
�سمات الت�سامح واللطف واملحبة ،فعامل املقبولية يقابل مبد�أ
ال�شورى يف الدين الإ�سالمي ( ،)Musyawarahوهو مبد�أ يحث على
التوا�صل الإيجابي مع الآخرين ،والأخذ بوجهات نظرهم.وبالتايل
يعترب عامل املقبولية من العوامل الرئي�سة يف بناء ال�شخ�صية
أي�ضا يف بناء ال�شخ�صية املتدينة ب�شكل عام.
الإ�سالمية ،و� ً
كما وميكن الربط بني انت�شار �أ�سلوب التعلم العميق و�شيوع
عامل املقبولية عند الطلبة من خالل جمموعة املهارات وال�سمات
التي ميتاز بها كال املتغريين ،فنجد �أن الطلبة يف �أ�سلوب التعلم
العميق ي�سعون للك�شف عما تعلموه ،ويحاولون فهم املادة التعليمية
وا�ستيعابها ،ويربطون بني الأفكار النظرية واخلربات العملية،
وي�ساعد يف ذلك امتالكهم ل�سمات عامل املقبولية املتمثلة بالثقة
بالآخريني ،والتوا�ضع ،وحب امل�ساعدة ،وهذا بال �شك ي�ساعد يف
نقل املعرفة واخلربات واملعلومات بني الطلبة ،والتعرف على طرق
و�أ�ساليب تعلم الطلبة املختلفة (Chamorro - Premuzic et al.
)2006
● ●ثالثًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث ،وهو :هل توجد
فروق ذات داللة اح�صائية بني الأو�ساط احل�سابية تعزى للجن�س
والتخ�ص�ص  وامل�ستوى الدرا�سي على �أ�سلوبي التعلم ال�سطحي
والعميق لدى طلبة جامعة الريموك؟
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثالث؛ فقد ح�سبت الأو�ساط
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأ�سلوبي التعلم (ال�سطحي/
العميق) لدى طلبة جامعة الريموك وف ًقا للجن�س وللتخ�ص�ص
وللم�ستوى الدرا�سي ،وذلك كما هو ُمبينَّ يف اجلدول (.)10
الجدول ()10

3.93

0.69

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ألسلوبي التعلم (السطحي /العميق) لدى طلبة جامعة
اليرموك ً
وفقا للجنس وللتخصص وللمستوى الدراسي.

الإنفتاح على اخلربة

4

منخف�ض

50

5

متو�سط

515

51.5

مرتفع

435

43.5

3.55

♦املتغري
وم�ستوياته
0.75

منخف�ض

309

30.9

متو�سط

472

47.2

مرتفع

219

21.9

2.91

♦الو�سط
احل�سابي

♦االنحراف
املعياري

♦الو�سط
احل�سابي

♦االنحراف
املعياري

اجلن�س

الع�صابية

5

التعلم ال�سطحي

التعلم العميق

ذكر

3.43

0.69

3.62

0.71

�أنثى

3.25

0.79

3.64

0.71

التخ�ص�ص

0.95

يالحظ من اجلدول (َّ � )9أن العامل ال�سائد من العوامل اخلم�سة
الكربى لل�شخ�صية لدى طلبة جامعة الريموك هو املقبولية؛ �ضمن
م�ستوى (مرتفع) ؛ حيث �ساد عامل ال�شخ�صية املقبولية بن�سبة

�إن�ساين

3.32

0.77

3.67

0.71

علمي

3.27

0.77

3.60

0.70

امل�ستوى الدرا�سي
1

28

3.35

0.75

3.67

0.72

أ.عماد خالد العمري
د.نصر يوسف مقابلة

العوامل اخلمسة الكبرى للشخصية وبيئة التعلم كمنبئات إلسلوبي التعلم السطحي والعميق
لدى عينة من طلبة جامعة اليرموك

♦املتغري
وم�ستوياته

التعلم ال�سطحي

الجدول ()12

التعلم العميق

♦الو�سط
احل�سابي

♦االنحراف
املعياري

♦الو�سط
احل�سابي

♦االنحراف
املعياري

2

3.26

0.76

3.61

0.65

3

3.16

0.88

3.68

0.68

4

3.24

0.75

3.44

0.73

نتائج تحليل التباين الثالثي المتعدد  -دون تفاعل  -بين األوساط الحسابية ألسلوبي التعلم
(السطحي /العميق) مجتمعين لدى طلبة جامعة اليرموك ً
وفقا للجنس وللتخصص وللمستوى
الدراسي.

نتائج اختبار بارتليت للكروية لمعامالت ارتباط بيرسون لعالقة أسلوبي التعلم (السطحي/
العميق) لدى طلبة جامعة اليرموك بين بعضهما ً
وفقا للجنس وللتخصص وللمستوى الدراسي.

التعلم ال�سطحي والعميق
0.03

اختبار  Bartlettللكروية
ن�سبة الأرجحية

0.03

 χ2التقريبية

6.80

درجة احلرية

2

الداللة الإح�صائية

0.03

اخلط�أ

الفر�ضية

0.00

اجلن�س

Hotellingʼs
Trace

0.01

5.34

2

993

التخ�ص�ص

Hotellingʼs
Trace

0.00

1.95

2

993

0.14

امل�ستوى
الدرا�سي

Wilksʼ
Lambda

0.98

3.03

6

1986

0.01

يت�ضح من اجلدول ( )12عدم وجود �أثر دال �إح�صائ ًيا عند
م�ستوى الداللة ( )α=0.05للتخ�ص�ص ،ووجود �أثر دال �إح�صائ ًيا
عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05للجن�س وللم�ستوى الدرا�سي يف
�أ�سلوبي التعلم (ال�سطحي /العميق) جمتمعني لدى طلبة جامعة
الريموك.
وميكن عزو نتيجة عدم وجود �أثر دال �إح�صائ ًيا للتخ�ص�ص
�إىل �أن جميع الطلبة ي�ستخدمون �أ�سلوبي التعلم ال�سطحي والعميق
يف كافة مواقف التعلم ،فقد يف�ضل الطالب �أ�سلوب التعلم ال�سطحي
يف بع�ض املواقف التعليمية التي تتطلب احلفظ والتذكر وبذل القليل
من اجلهد ،بينما ي�ستخدم �أ�سلوب التعلم العميق لريبط بني الأفكار
ويكت�شف املعنى مما يتعلمه ،وعليه تعترب التعددية يف ا�ستخدام
كال �أ�سلوبي التعلم عائد �إىل طبيعة وحجم املادة الدرا�سية �أو املهمة
التعليمية.كما �أن بيئة التعلم تت�شابه بني التخ�ص�صات العلمية
والإن�سانية ،فنجد ت�شابه يف �أ�ساليب التدري�س وطرائق التقييم
والو�سائل التعليمية ،فهذا ميكن �أن ي�ساهم يف ت�شابه �أ�ساليب التعلم
عند الطلبة بغ�ض النظر عن تخ�ص�صاتهم الأكادميية.
كما ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل ارتفاع م�ستوى الدافيعة
للتميز عند الطلبة �ضمن التخ�ص�صات العلمية والإن�سانية على ح ٍد
�سواء ،وبني الأقران ،وبالتايل بذل جهد كبري ،وحماولة �إكت�شاف
املعرفة والتفا�صيل واملو�ضوعات الفرعية بهدف التميز والنجاح
والتخرج من اجلامعة.
ولتحديد على � ِّأي �أ�سلوب من �أ�سلوبي التعلم (ال�سطحي/
العميق) لدى طلبة جامعة الريموك كان �أثر اجلن�س وامل�ستوى
الدرا�سي؛ فقد ا�ستخدم حتليل التباين الثالثي  -دون تفاعل  -بني
الأو�ساط احل�سابية لأ�سلوبي التعلم (ال�سطحي /العميق) ك ًال على
حدةٍ لدى طلبة جامعة الريموك وف ًقا للجن�س وللتخ�ص�ص وللم�ستوى
الدرا�سي ،وذلك كما هو ُمبينَّ يف اجلدول (.)13

جدول ()11

العالقة وفق املتغريات

نوعه

قيمته

♦ف
الكلية

الأثر

يالحظ من اجلدول ( )10وجود فروق ظاهرة بني الأو�ساط
احل�سابية لأ�سلوبي التعلم (ال�سطحي /العميق) لدى طلبة جامعة
الريموك ناجتة عن اختالف م�ستويات اجلن�س والتخ�ص�ص وامل�ستوى
الدرا�سي؛ وللتحقق من جوهرية الفروق الظاهرة �سالفة الذكر؛ فقد مت
ح�ساب معامالت ارتباط بري�سون لعالقة �أ�سلوبي التعلم (ال�سطحي/
العميق) لدى طلبة جامعة الريموك بني بع�ضهما؛ متبوعة ب�إجراء
اختبار بارتليتت ( )Bartlettللكروية وف ًقا للجن�س وللتخ�ص�ص
وللم�ستوى الدرا�سي؛ بهدف التحقق من �إمكانية �إجراء حتليل التباين
الثالثي املتعدد  -دون تفاعل  -من عدمه بني الأو�ساط احل�سابية
لأ�سلوبي التعلم (ال�سطحي /العميق) لدى طلبة جامعة الريموك وف ًقا
للجن�س وللتخ�ص�ص وللم�ستوى الدرا�سي ،وذلك كما هو ُمبينَّ يف
اجلدول ()11

حتليل التباين املتعدد

درجة احلرية لِ:

♦الداللة
الإح�صائية

يت�ضح من اجلدول ( )11وجود عالقة دالة �إح�صائ ًيا عند
م�ستوى الداللة ( )α=0.05بني �أ�سلوبي التعلم (ال�سطحي /العميق)
لدى طلبة جامعة الريموك بني بع�ضهما ُتعزى للجن�س وللتخ�ص�ص
وللم�ستوى الدرا�سي؛ مما ترتب عليه �رضورة �إجراء حتليل التباين
الثالثي املتعدد  -دون تفاعل  -بني الأو�ساط احل�سابية لأ�سلوبي
التعلم (ال�سطحي /العميق) جمتمعني لدى طلبة جامعة الريموك
وف ًقا للجن�س وللتخ�ص�ص وللم�ستوى الدرا�سي ،وذلك كما هو ُمبينَّ
يف اجلدول ()12

جدول ()13
كل على حد ٍة لدى طلبة جامعة اليرموك ً
نتائج تحليل التباين الثالثي  -دون تفاعل  -بين األوساط الحسابية ألسلوبي التعلم (السطحي /العميق) ٍّ
وفقا للجنس وللتخصص وللمستوى الدراسي.

♦م�صدر التباين
يف �أ�سلوبي التعلم

♦درجة
احلرية

♦جمموع
املربعات

♦و�سط جمموع
املربعات

ف

♦الداللة
الإح�صائية

اجلن�س
التعلم ال�سطحي
التعلم العميق

5.90

1

5.90

10.18

0.00

0.19

1

0.19

0.39

0.53
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♦م�صدر التباين
يف �أ�سلوبي التعلم

♦جمموع
املربعات

♦و�سط جمموع
املربعات

♦درجة
احلرية

♦الداللة
الإح�صائية

ف

التخ�ص�ص
التعلم ال�سطحي
التعلم العميق

1.33

1

1.33

2.30

0.13

0.85

1

0.85

1.72

0.19

4.17

3

1.39

2.40

0.07

5.52

3

1.84

3.71

0.01

994

0.58

994

0.50

امل�ستوى الدرا�سي
التعلم ال�سطحي
التعلم العميق

اخلط�أ
التعلم ال�سطحي
التعلم العميق

575.97
493.76

الكلي
التعلم ال�سطحي
التعلم العميق

587.21

999

500.84

999

يت�ضح من اجلدول ( )13وجود فرق دال �إح�صائ ًيا عند
م�ستوى الداللة ( )α=0.05بني الو�سطني احل�سابيني لأ�سلوب التعلم
ال�سطحي لدى طلبة جامعة الريموك ُيعزى للجن�س؛ ل�صالح الذكور
مقارن ًة بالإناث.ولإ�سلوب التعلم العميق ل�صالح الإناث.
وميكن عزو هذه النتيجة �إىل �أن الذكور ال ميتلكون مهارات
�أ�سلوب التعلم العميق املتمثلة بالإهتمام احلقيقي واجلوهري ملادة
التعلم ،وال�سعي �إىل اكت�شاف املعنى احلقيقي ملا يتعلمونه ،بالإ�ضافة
اىل اكت�شاف الهدف والق�صد من الدرا�سة ،وكذلك الربط بني اخلربات
النظرية والعملية ،وحتقيق التكامل بني املعرفة ال�سابقة واحلالية،
كما �أن الإناث يظهرن خوف وقلق متزايد من الف�شل �أو الإخفاق
�أو حتى احل�صول على عالمات متدنية يف امل�ساقات املختلفة
�أكرث من الذكور ،وعلى ذلك ف�إنهن ي�ستخدمن كافة الطرق املمكنة
لتجنب الف�شل واخلوف والقلق ،ومن بني هذه الطرق ا�ستخدام �أ�سلوب
التعلم العميق.وميكن اعتبار عامل الثقافة من العوامل التي تف�رس
هذه النتيجة ،حيث تنتمي العينة اىل جمتمع حمافظ يجعل فرتة
ق�ضاء وقت فراغ خارج املنزل ل�صالح الذكور �أكرث من الإناث ،فهن
ملتزمات يف بيوتهن وقلما يخرجن ،مما يعطيهن الفر�صة للتعمق
يف الدرا�سة وق�ضاء وقت �أكرث من الذكور.كما ميكن عزو هذه النتيجة
اىل �أن التحديات التي يواجهها الطلبة الذكور �أكرث من التحديات
التي تواجهها الإناث؛ وهذه التحديات متمثلة بالعمل لك�سب النقود،
وت�سديد �إلتزمات ونفقات مالية خمتلفة ،وحتقيق احتياجات الإلتزم
الأ�رسي.واتفقت نتيجة هذه الدرا�سة جزئ ًيا مع نتيجة درا�سة (Veloo
 )& et al, 2015والتي �أظهرت وجود فروق بني اجلن�سني على �أ�سلوبي
التعلم.وتعار�ضت مع درا�سة (Chamorro - Premuzic & Furnham,
 ،)2009حيث �أظهرت نتائج هذه الدرا�سة عدم وجود فروق دالة
�إح�صائ ًيا تعزى ملتغري اجلن�س.
كما يتبني من جدول ( )13وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا عند
م�ستوى الداللة ( )α=0.05بني الأو�ساط احل�سابية لأ�سلوب التعلم
العميق لدى طلبة جامعة الريموك ُتعزى للم�ستوى الدرا�سي؛ ومبا
�أن امل�ستوى الدرا�سي متعدد امل�ستويات؛ فقد توجب ا�ستخدام اختبار
�شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية املتعددة؛ لتحديد م�صدر
التباين بني الأو�ساط احل�سابية لأ�سلوب التعلم العميق لدى طلبة
جامعة الريموك لأي م�ستويني من م�ستويات امل�ستوى الدرا�سي،

وذلك كما هو ُمبينَّ يف اجلدول (.)14
الجدول ()14
نتائج اختبار شفيه للمقارنات البعدية المتعددة بين األوساط الحسابية ألسلوب التعلم العميق
لدى طلبة جامعة اليرموك ً
وفقا للمستوى الدراسي

رابعة ف�أعلى

ثانية

�أوىل

امل�ستوى الدرا�سي
Scheffe

الو�سط احل�سابي

3.44

3.61

3.67

ثانية

3.61

0.17

�أوىل

3.67

0.24

0.06

ثالثة

3.68

0.24

0.07

0.01

يت�ضح من اجلدول (َّ � )14أن الفروق اجلوهرية بني الأو�ساط
احل�سابية لأ�سلوب التعلم العميق لدى طلبة جامعة الريموك وف ًقا
للم�ستوى الدرا�سي؛ قد كانت ل�صالح طلبة ال�سنة الدرا�سية الأوىل
مقارن ًة بطلبة ال�سنة الدرا�سية الرابعة ف�أعلى.
وميكن عزو هذه النتيجة �إىل �أن طلبة ال�سنة الأوىل مدفوعني
بحب اال�ستطالع والتعرف على بيئة �أكادميية جديده هي بيئة
اجلامعة ،و�أن هذه املرحلة الإنتقالية لها �أهمية كبرية يف حياة
هاما يف حياة الطالب
دورا ً
الطالب ،كما �أن ال�سنة الأوىل تلعب ً
الأكادميية فهي القاعدة الأ�سا�سية لبناء املعدل الرتاكمي للطالب
( ،)GPAوالذي يتوقف عليه بقاء الطالب يف تخ�ص�صه� ،أو انتقاله
�إىل تخ�ص�ص �آخر� ،أو حتى ف�صله من اجلامعة.وقد اختلفت نتيجة
هذه الدرا�سة جزئ ًيا مع نتيجة درا�سة ( ،)Ngidi, 2013والتي �أ�شارت
�إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا يف �أ�ساليب التعلم تعزى ملتغري
اجلن�س وال�سنة الدرا�سية.
● ●راب ًعا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع ،وهو« :ما القدرة
التنب�ؤية للعوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية ،وبيئة التعلم،
واجلن�س ،والتخ�ص�ص ،وامل�ستوى الدرا�سي على �أ�سلوبي التعلم
ال�سطحي والعميق لدى طلبة جامعة الريموك؟ »
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الرابع؛ فقد ح�سبت معامالت
ارتباط بري�سون لعالقة العوامل اخلم�سة الكربى يف ال�شخ�صية وبيئة
التعلم واجلن�س ،والتخ�ص�ص ،وامل�ستوى الدرا�سي ،ب�أ�سلوب التعلم
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أ.عماد خالد العمري
د.نصر يوسف مقابلة

العوامل اخلمسة الكبرى للشخصية وبيئة التعلم كمنبئات إلسلوبي التعلم السطحي والعميق
لدى عينة من طلبة جامعة اليرموك

متبوعا بتحليل االنحدار اخلطي املتعدد وف ًقا لأ�سلوب اخلطوة ( )Stepwiseبهدف الك�شف عن القدرة
ال�سطحي لدى طلبة جامعة الريموك،
ً
التن ُب�ؤية للمتنبئات باملتنب�أ به وذلك كما يبينه اجلدول (.)15
الجدول ()15
نتائج اختبار الفرضيات االنحدارية ً
ُفسر الذي أسهمت به.
وفقا ألسلوب الخطوة في إدخال المتنبئات إلى النموذج التنبؤي ومعامالت االرتباط المتعددة لها ومقدار التباين الم َّ

�إح�صائيات التغري

♦النموذج
االنحداري

ر

ر2

♦ر2
املُع َّدل

♦اخلط�أ
♦املعياري
يف التقدير

♦التغري
يف ر2

♦ف
التغري

الب�سط

�1أ

0.4490

20.16%

20.08%

0.6170

20.16%

251.94

1

998

2ب

0.4714

22.23%

22.07%

0.6092

2.07%

26.54

1

997

0.00

3ج

0.4787

22.91%

22.68%

0.6067

0.69%

8.86

1

996

0.00

4د

0.4857

23.59%

23.28%

0.6044

0.68%

8.84

1

995

0.00

5ه

0.4910

24.10%

23.70%

0.6027

0.51%

7.60

1

993

0.00

6و

0.4950

24.50%

24.10%

0.6012

0.40%

6.23

1

994

0.01

درجة حرية:
املقام

♦الداللة
الإح�صائية
0.00

أ المتنبئات( :ثابت االنحدار)؛ أساليب التقييم.
ب المتنبئات( :ثابت االنحدار)؛ أساليب التقييم؛ العصابية.
ج المتنبئات( :ثابت االنحدار)؛ أساليب التقييم؛ العصابية؛ عبء العمل.
د المتنبئات( :ثابت االنحدار)؛ أساليب التقييم؛ العصابية؛ عبء العمل؛ الضميرية.
هـ المتنبئات( :ثابت االنحدار)؛ أساليب التقييم؛ العصابية؛ عبء العمل؛ الضميرية؛ المستوى الدراسي.

يت�ضح من اجلدول (ّ � )15أن النموذج التن ُب�ؤي الفرعي اخلام�س للمتنبئات [العوامل اخلم�س الكربى يف ال�شخ�صية (ال�ضمريية ،الع�صابية)،
بيئة التعلم (�أ�ساليب التقييم ،عبء العمل ،الرتكيز على اال�ستقاللية) (امل�ستوى الدرا�سي) با ُ
مل َت َن َب�أ به [�أ�سلوب التعلم ال�سطحي] لدى طلبة
دال �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة (ُ ،)α=0.05مف�سرِّ ً ا ما مقداره ( )24.07%من التباين املُف�سرَّ الكلي للنموذج
جامعة الريموك قد كان اً
التن ُبئي اخلا�ص باملتنب�أ به (�أ�سلوب التعلم ال�سطحي) لدى طلبة جامعة الريموك حيث �أ�سهم املُتنبئ (�أ�ساليب التقييم) ب�أثر ن�سبي ُمف�سرِّ ً ا ما
مقداره ( ،)20.16%ثم �أ�سهم املُتنبئ (الع�صابية) ب�أثر ن�سبي ُمف�سرٍّ ً ا ما مقداره ( ،)2.07%ثم �أ�سهم املُتنبئ (عبء العمل) ب�أثر ن�سبي ُمف�سرٍّ ً ا
ما مقداره ( ،)0.68%ثم �أ�سهم املُتنبئ (ال�ضمريية) ب�أثر ن�سبي ُمف�سرٍّ ً ا ما مقداره ( ،)0.68%و�أ�سهم املتنبيء امل�ستوى الدرا�سي ب�أثر ن�سبي
أخريا؛ �أ�سهم املُتنبئ (الرتكيز على اال�ستقاللية) ب�أثر ن�سبي ُمف�سرٍّ ً ا ما مقداره (.)0.40%
مف�رسا ما مقداره ( ،)0.51%و� ً
ً
بالإ�ضافة �إىل ما تقدم ،فقد مت ح�ساب معامالت االنحدار (الالمعيارية ،واملعيارية) ،وقيم (ت) املح�سوبة للمتنبئات ممثلة بـ [العوامل
اخلم�س الكربى يف ال�شخ�صية (ال�ضمريية ،الع�صابية) ،بيئة التعلم (�أ�ساليب التقييم ،عبء العمل ،الرتكيز على اال�ستقاللية) ] ،امل�ستوى
تنبئية لها باملتنب�أ به (�أ�سلوب التعلم ال�سطحي) لدى طلبة جامعة الريموك وف ًقا لأ�سلوب اخلطوة يف �إدخال
الدرا�سي ،التي ثبت وجود قدرة ُّ
املتنبئات �إىل النموذج التنب�ؤي ،وذلك كما يف اجلدول (.)16
جدول ()16
معامالت االنحدار الالمعيارية والمعيارية للمتنبئات بالمتنبأ به لدى طلبة جامعة اليرموك.

معامالت االنحدار:
النموذج االنحداري

1

2

رمز املتنبئ

املتنبئات

الالمعيارية
B

اخلط�أ املعياري

a

(ثابت االنحدار)

1.68

0.10

x4

�أ�ساليب التقييم

0.47

0.03

a

(ثابت االنحدار)

1.47

0.11

املعيارية

ت

الداللة الإح�صائية

β
16.18

0.00

15.87

0.00

13.33

0.00

x4

�أ�ساليب التقييم

0.43

0.03

0.41

14.17

0.00

x10

الع�صابية

0.12

0.02

0.15

5.15

0.00
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معامالت االنحدار:
النموذج االنحداري

3

4

5

6

رمز املتنبئ

املتنبئات

الالمعيارية
B

اخلط�أ املعياري

a

(ثابت االنحدار)

1.26

0.13

املعيارية

ت

الداللة الإح�صائية

β
9.64

0.00

x4

�أ�ساليب التقييم

0.39

0.03

0.38

12.16

0.00

x10

الع�صابية

0.12

0.02

0.15

5.17

0.00

x5

عبء العمل

0.09

0.03

0.09

2.98

0.00

a

(ثابت االنحدار)

1.59

0.17

9.31

0.00

x4

�أ�ساليب التقييم

0.40

0.03

0.38

12.30

0.00

x10

الع�صابية

0.11

0.02

0.14

4.70

0.00

x5

عبء العمل

0.10

0.03

0.10

3.29

0.00

x9

ال�ضمريية

0.09 -

0.03

0.08 -

2.97 -

0.00

a

(ثابت االنحدار)

1.52

0.17

x4

�أ�ساليب التقييم

0.60

0.04

0.38

x10

الع�صابية

0.24

0.05

0.13

x5

عبء العمل

0.29

0.09

0.09

x9

ال�ضمريية

0.20 -

0.06

0.08 -

x6

امل�ستوى الدرا�سي

0.43 -

0.07

0.71 -

a

(ثابت االنحدار)

1.50

0.17

8.64

0.00

x4

�أ�ساليب التقييم

0.57

0.03

0.36

11.64

0.00

x10

الع�صابية

0.24

0.02

0.13

4.55

0.00

x5

عبء العمل

0.25

0.03

0.08

2.82

0.00

x9

ال�ضمريية

0.22 -

0.03

0.09 -

3.30 -

0.00

x6

امل�ستوى الدرا�سي

0.42 -

0.03

- 0.06

- 2.50

0.01

X7

الرتكيز على الإ�ستقاللية

0.15

0.03

0.07

2.4

0.01

يت�ضح من اجلدول (َّ � )16أن نتائج النموذج التنب�ؤي الفرعي اخلام�س ب�أ�سلوب التعلم ال�سطحي لدى طلبة جامعة الريموك قد كانت
دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05جلميع املتنبئات على النحو الآتي� :أ) كلما زاد بعد بيئة التعلم (�أ�سلوب التقييم) مبقدار وحدة
معيارية (انحراف معياري) واحدة ف� َّإن �أ�سلوب التعلم ال�سطحي يزداد مبقدار ( )0.36من الوحدة املعيارية.ب) كلما زاد عامل ال�شخ�صية
(الع�صابية) مبقدار وحدة معيارية واحدة ف� َّإن �أ�سلوب التعلم ال�سطحي يزداد مبقدار ( )0.13من الوحدة املعيارية.ج) كلما زاد بعد بيئة
التعلم (عبء العمل) مبقدار وحدة معيارية واحدة ف� َّإن �أ�سلوب التعلم ال�سطحي يزداد مبقدار ( )0.08من الوحدة املعيارية.د) كلما زاد عامل
ال�شخ�صية (ال�ضمريية) مبقدار وحدة معيارية واحدة ف� َّإن �أ�سلوب التعلم ال�سطحي يرتاجع مبقدار ( )0.09من الوحدة املعيارية.ه) كلما زاد
امل�ستوى الدرا�سي مبقدار وحدة معيارية واحدة ف�إن �أ�سلوب التعلم ال�سطحي يرتاجع مبقدار ( )0.06من الوحدة املعيارية.ثم و) كلما زاد بعد
بيئة التعلم (الرتكيز على اال�ستقاللية) مبقدار وحدة معيارية واحدة ف� َّإن �أ�سلوب التعلم ال�سطحي يزداد مبقدار ( )0.07من الوحدة املعيارية.
وميكن عزو هذه النتيجة ب�شكل عام �إىل �أن بع�ض العوامل مثل �أ�ساليب التقييم ،عبء العمل ،ت�شجع على ظهور �أ�سلوب التعلم ال�سطحي؛
فنجد �أن �أ�ساليب التقييم تقي�س مهارات التذكر واحلفظ عند الطلبة ،ومثل هذه املهارات تن�سب اىل �إ�سلوب التعلم ال�سطحي ،بينما جند عبء
العمل يدفع الطالب �إىل �أن يركز على كم هائل من املعلومات املقدمة ،والتي ال تتنا�سب مع قدراته وطاقته من جهة ،و�أ�سلوب تعلمه من
جهة �أخرى.وبالتايل يجد نف�سه غري قادر على فهم كل �شيء بدقة فيتبنى �أ�سلوب التعلم ال�سطحي حتى ي�ستطيع النجاح يف امل�ساق الدرا�سي.
كما �أن عدم الرتكيز على �إ�ستقاللية الطالب و�إعطاءه قدر كايف من احلرية للإختيار ،وعدم دعم قدرة التحكم الذاتي لديه يجعل منه معاجلًا
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أ.عماد خالد العمري
د.نصر يوسف مقابلة

العوامل اخلمسة الكبرى للشخصية وبيئة التعلم كمنبئات إلسلوبي التعلم السطحي والعميق
لدى عينة من طلبة جامعة اليرموك

للأمور ب�شكل �سطحي بعي ًدا عن املعاجلة الذاتية العميقة.كما �أن �سمات عامل الع�صابية املتمثلة بالقلق واخلوف ،والعدوان ت�شجع على ظهور
�أ�سلوب التعلم ال�سطحي ،يف حني �أن �سمات عامل ال�ضمريية جتعل من �أ�سلوب التعلم ال�سطحي يرتاجع ويقل.كما �أن امل�ستوى الدرا�سي يك�سب
الطالب اخلربة واملعرفة واملهارات املختلفة التي جتعل من �أ�سلوب التعلم ال�سطحي يرتاجع.وقد اتفقت نتيجة هذه الدرا�سة جزئ ًيا مع نتائج
درا�سة ك ًال من ( )Lizzo et al., 2002; Zhang, 2003; Rahman et al., 2012; Ngidi, 2013حيث �أظهرت نتائج هذه الدرا�سات �أن التقييم غري
املنا�سب ،وعبء العمل ،والع�صابية كانت متنبئات قوية ب�إ�سلوب التعلم ال�سطحي.
وللإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثالث؛ فقد ح�سبت معامالت ارتباط بري�سون لعالقة العوامل اخلم�سة الكربى يف ال�شخ�صية وبيئة التعلم
متبوعا بتحليل االنحدار اخلطي املتعدد وف ًقا
واجلن�س والتخ�ص�ص وامل�ستوى الدرا�سي ب�أ�سلوب التعلم العميق لدى طلبة جامعة الريموك،
ً
لأ�سلوب اخلطوة ( )Stepwiseبهدف الك�شف عن القدرة التن ُب�ؤية للمتنبئات باملتنب�أ به وذلك كما يبينه اجلدول (.)17
الجدول ()17
نتائج اختبار الفرضيات االنحدارية ً
ُفسر الذي أسهمت به.
وفقا ألسلوب الخطوة في إدخال المتنبئات إلى النموذج التنبؤي ومعامالت االرتباط المتعددة لها ومقدار التباين الم َّ

النموذج االنحداري

ر

ر2

♦ر2

املُع َّدل

♦اخلط�أ
♦املعياري
يف التقدير

�إح�صائيات التغري
♦التغري
يف ر2

♦ف
التغري

درجة حرية:
الب�سط املقام

الداللة الإح�صائية

�1أ

0.4611

21.26%

21.18%

0.63

21.26%

269.47

1

998

0.00

2ب

0.5152

26.54%

26.39%

0.61

5.28%

71.65

1

997

0.00

3ج

0.5486

30.09%

29.88%

0.59

3.55%

50.65

1

996

0.00

4د

0.5627

31.66%

31.39%

0.59

1.57%

22.85

1

995

0.00

5ه

0.5707

32.57%

32.23%

0.58

0.90%

13.30

1

994

0.00

6و

0.5763

33.21%

32.81%

0.58

0.65%

9.64

1

993

0.00

7ز

0.5787

33.49%

33.02%

0.58

0.27%

4.03

1

992

0.04

أ المتنبئات( :ثابت االنحدار) ؛ التعليم الجيد.
ب المتنبئات( :ثابت االنحدار) ؛ التعليم الجيد؛ الضميرية
ج المتنبئات( :ثابت االنحدار) ؛ التعليم الجيد؛ الضميرية؛ المهارات العامة.
د المتنبئات( :ثابت االنحدار) ؛ التعليم الجيد؛ الضميرية؛ المهارات العامة؛ وضوح األهداف والمعايير.
هـ المتنبئات( :ثابت االنحدار) ؛ التعليم الجيد؛ الضميرية؛ المهارات العامة؛ وضوح األهداف والمعايير؛ التركيز على االستقاللية.
و المتنبئات( :ثابت االنحدار) ؛ التعليم الجيد؛ الضميرية؛ المهارات العامة؛ وضوح األهداف والمعايير؛ التركيز على االستقاللية؛ اإلنفتاح على الخبرة؛
ز المتنبئات( :ثابت االنحدار) ؛ التعليم الجيد؛ الضميرية؛ المهارات العامة؛ وضوح األهداف والمعايير؛ التركيز على االستقاللية؛ اإلنفتاح على الخبرة؛
االنبساطية.

يت�ضح من اجلدول (ّ � )17أن النموذج التن ُب�ؤي الفرعي ال�سابع للمتنبئات [العوامل اخلم�س الكربى يف ال�شخ�صية (ال�ضمريية،
الإنفتاح على اخلربة ،االنب�ساطية) ،بيئة التعلم (التعليم اجليد ،املهارات العامة ،و�ضوح الأهداف واملعايري ،الرتكيز على اال�ستقاللية)]
با ُ
دال �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة (ُ )α=0.05مف�سرِّ ً ا ما مقداره
مل َت َن َب�أ به [�أ�سلوب التعلم العميق] لدى طلبة جامعة الريموك قد كان اً
( )33.49%من التباين املُف�سرَّ الكلي للنموذج التن ُبئي اخلا�ص باملتنب�أ به (�أ�سلوب التعلم العميق) لدى طلبة جامعة الريموك حيث
�أ�سهم املُتنبئ (التعليم اجليد) ب�أثر ن�سبي ُمف�سرِّ ً ا ما مقداره ( ،)21.26%ثم �أ�سهم املُتنبئ (ال�ضمريية) ب�أثر ن�سبي ُمف�سرٍّ ً ا ما مقداره
( ،)5.28%ثم �أ�سهم املُتنبئ (املهارات العامة) ب�أثر ن�سبي ُمف�سرٍّ ً ا ما مقداره ( ،)3.55%ثم �أ�سهم املُتنبئ (و�ضوح الأهداف واملعايري)
ب�أثر ن�سبي ُمف�سرٍّ ً ا ما مقداره ( ،)1.57%ثم �أ�سهم املُتنبئ (الرتكيز على اال�ستقاللية) ب�أثر ن�سبي ُمف�سرٍّ ً ا ما مقداره ( ،)0.90%ثم �أ�سهم
أخريا؛ �أ�سهم املُتنبئ (االنب�ساطية) ب�أثر ن�سبي ُمف�سرٍّ ً ا ما
املُتنبئ (الإنفتاح على اخلربة) ب�أثر ن�سبي ُمف�سرٍّ ً ا ما مقداره ( ،)0.65%و� ً
مقداره (.)0.27%
بالإ�ضافة �إىل ما تقدم ،فقد ح�سبت معامالت االنحدار (الالمعيارية ،واملعيارية) ،وقيم (ت) املح�سوبة للمتنبئات ممثلة بـ [العوامل
اخلم�س الكربى يف ال�شخ�صية (ال�ضمريية ،الإنفتاح على اخلربة ،االنب�ساطية) ،بيئة التعلم (التعليم اجليد ،املهارات العامة ،و�ضوح الأهداف
تنبئية لها باملتنب�أ به (�أ�سلوب التعلم العميق) لدى طلبة جامعة الريموك وف ًقا
واملعايري ،الرتكيز على اال�ستقاللية)] التي ثبت وجود قدرة ُّ
لأ�سلوب اخلطوة يف �إدخال املتنبئات �إىل النموذج التنب�ؤي ،وذلك كما يف اجلدول ()18
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جدول ()18
معامالت االنحدار الالمعيارية والمعيارية للمتنبئات بالمتنبأ به لدى طلبة جامعة اليرموك.

معامالت االنحدار:
النموذج االنحداري

1

2

3

4

5

6

رمز املتنبئ

املتنبئات

الالمعيارية
B

اخلط�أ املعياري

a

(ثابت االنحدار)

2.10

0.10

x1

التعليم اجليد

0.43

0.03

a

(ثابت االنحدار)

1.37

0.13

املعيارية

ت

الداللة الإح�صائية

β
21.86

0.00

16.42

0.00

10.86

0.00

x1

التعليم اجليد

0.38

0.03

0.41

14.82

0.00

x9

ال�ضمريية

0.22

0.03

0.24

8.46

0.00

a

(ثابت االنحدار)

1.28

0.12

10.30

0.00

x1

التعليم اجليد

0.28

0.03

0.30

9.36

0.00

x9

ال�ضمريية

0.20

0.03

0.21

7.55

0.00

x3

املهارات العامة

0.17

0.02

0.23

7.12

0.00

a

(ثابت االنحدار)

1.10

0.13

8.63

0.00

x1

التعليم اجليد

0.20

0.03

0.21

5.90

0.00

x9

ال�ضمريية

0.19

0.03

0.20

7.48

0.00

x3

املهارات العامة

0.15

0.02

0.19

5.98

0.00

x2

و�ضوح الأهداف واملعايري

0.15

0.03

0.16

4.78

0.00

a

(ثابت االنحدار)

1.00

0.13

7.65

0.00

x1

التعليم اجليد

0.17

0.03

0.18

5.04

0.00

x9

ال�ضمريية

0.19

0.03

0.20

7.49

0.00

x3

املهارات العامة

0.12

0.03

0.16

4.61

0.00

x2

و�ضوح الأهداف واملعايري

0.14

0.03

0.15

4.32

0.00

x6

الرتكيز على اال�ستقاللية

0.10

0.03

0.12

3.65

0.00

a

(ثابت االنحدار)

0.86

0.14

6.23

0.00

x1

التعليم اجليد

0.17

0.03

0.19

5.13

0.00

x9

ال�ضمريية

0.16

0.03

0.17

6.02

0.00

x3

املهارات العامة

0.11

0.03

0.15

4.32

0.00

x2

و�ضوح الأهداف واملعايري

0.14

0.03

0.15

4.30

0.00

x6

الرتكيز على اال�ستقاللية

0.10

0.03

0.11

3.46

0.00

x11

الإنفتاح على اخلربة

0.08

0.03

0.09

3.11

0.00
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معامالت االنحدار:
النموذج االنحداري

7

رمز املتنبئ

املتنبئات

الالمعيارية
B

اخلط�أ املعياري

a

(ثابت االنحدار)

0.76

0.15

املعيارية

ت

الداللة الإح�صائية

β
5.20

0.00

x1

التعليم اجليد

0.17

0.03

0.19

5.10

0.00

x9

ال�ضمريية

0.15

0.03

0.15

5.09

0.00

x3

املهارات العامة

0.11

0.03

0.14

4.22

0.00

x2

و�ضوح الأهداف واملعايري

0.14

0.03

0.15

4.31

0.00

x6

الرتكيز على اال�ستقاللية

0.09

0.03

0.11

3.33

0.00

x11

الإنفتاح على اخلربة

0.07

0.03

0.07

2.52

0.01

x7

االنب�ساطية

0.06

0.03

0.06

2.01

0.04

يت�ضح من اجلدول (َّ � )18أن نتائج النموذج التنب�ؤي الفرعي
ال�سابع ب�أ�سلوب التعلم العميق لدى طلبة جامعة الريموك قد كانت
دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة ( )α=0.05جلميع املتنبئات على
النحو الآتي� :أ) كلما زاد بعد بيئة التعلم (التعليم اجليد) مبقدار وحدة
معيارية (انحراف معياري) واحدة ف� َّإن �أ�سلوب التعلم العميق يزداد
مبقدار ( )0.19من الوحدة املعيارية.ب) كلما زاد عامل ال�شخ�صية
(ال�ضمريية) مبقدار وحدة معيارية واحدة ف� َّإن �أ�سلوب التعلم العميق
يزداد مبقدار ( )0.15من الوحدة املعيارية.ج) كلما زاد بعد بيئة
التعلم (املهارات العامة) مبقدار وحدة معيارية واحدة ف� َّإن �أ�سلوب
التعلم العميق يزداد مبقدار ( )0.14من الوحدة املعيارية.د) كلما زاد
بعد بيئة التعلم (و�ضوح الأهداف واملعايري) مبقدار وحدة معيارية
واحدة ف� َّإن �أ�سلوب التعلم العميق يزداد مبقدار ( )0.15من الوحدة
املعيارية.ه) كلما زاد بعد بيئة التعلم (الرتكيز على اال�ستقاللية)
مبقدار وحدة معيارية واحدة ف� َّإن �أ�سلوب التعلم العميق يزداد
مبقدار ( )0.11من الوحدة املعيارية.و) كلما زاد عامل ال�شخ�صية
(الإنفتاح على اخلربة) مبقدار وحدة معيارية واحدة ف� َّإن �أ�سلوب
التعلم العميق يزداد مبقدار ( )0.07من الوحدة املعيارية.ثم كلما
زاد عامل ال�شخ�صية (انب�ساطي) مبقدار وحدة معيارية واحدة ف� َّإن
�أ�سلوب التعلم العميق يزداد مبقدار ( )0.06من الوحدة املعيارية.
وميكن عزو هذه النتيجة ب�شكل عام �إىل �أن بع�ض العوامل مثل
التعليم اجليد ،املهارات العامة ،و�ضوح الأهداف واملعايري ،الرتكيز
على الإ�ستقاللية ،ت�شجع على ظهور �أ�سلوب التعلم العميق ،فنجد من
خالل التعليم اجليد �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س يعملون على �إثارة
دافعية الطلبة نحو امل�ساق ،ويحاولون بذل جهد لفهم ال�صعوبات
التي يواجهها الطلبة يف �أعمالهم ،كما يجعلون املو�ضوعات مثرية
للإهتمام الطلبة ،ويقدمون تغذية راجعة منا�سبة للطلبة تظهر مدى
تقدمهم يف امل�ساق الدرا�سي ،يف حني �أن املهارات العامة تك�سب
الطلبة خربة يف امل�ساقات الدرا�سية املختلفة ،وت�ساعدهم على تطوير
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جمموعة من املهارات املختلفة والتي تزيد من تبنيهم لأ�سلوب
التعلم العميق.فتتطور لديهم مهارة حل امل�شكالت والتعامل مع غري
امل�ألوف منها ،وهذه املهارة متعلقة بتطوير القدرات املعرفية العليا
لديهم.كما وتتطور لديهم مهارت التخطيط للعمل بدقة.كما وجند �أن
و�ضوح الأهداف واملعايري يجعل الطلبة ُيكونون فكرة وا�ضحة حول
م�سارهم يف امل�ساق الدرا�سي ،حمددين بذلك �أهدافهم والآلية التي
يحققونه بها.فيما جند �أن الرتكيز على الإ�ستقاللية ي�شجع الطلبة
على تطوير �إهتمامتهم الأكادميية من خالل طرح جمموعة من
املوا�ضيع �ضمن امل�ساق الواحد ،ومتكني الطلبة من الإختيار فيما
بينها ،كما �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س يعطون الطلبة خيارات متعددة
حول طرائق التدري�س التي تتنا�سب مع قدراتهم املعرفية ومع طبيعة
املادة الدرا�سية ،ويناق�شون كيفية التعلم يف امل�ساق وما يحتاجه
الطلبة من مهارات وم�صادر تعلم خمتلفة.يف حني جند �أن عوامل
ال�ضمريية ،والإنفتاح على اخلربة ،و الإنب�ساطية حتتوي �سمات
جتعل من الطلبة يتبنون �أ�سلوب التعلم العميق .وقد اتفقت نتيجة هذه
ال من( (�Zhang, 2003; Chamor
الدرا�سة جزئ ًيا مع نتيجة درا�سة ك ً
 )ro - Premuzic et al., 2006والتان اظهرتا �أن عاملي ال�ضمريية
واالنفتاح على اخلربة متنبئان قويان ب�إ�سلوب التعلم العميق ،كما
واتفقت مع نتيجة درا�سة ( )Rahman et al., 2012يف �أن و�ضوح
الأهداف واملعايري وا�ستخدام التقييم املنا�سب تتنب�أ ب�إ�سلوب التعلم
العميق وت�ساعد على زيادته .واختلفت نتيجة هذه الدرا�سة جزئ ًيا مع
نتيجة درا�سة ( )Von Stumm & Furnham, 2012والتي تو�صلت �إىل
عدم وجود ارتباط بني العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية و�أ�سلوبي
التعلم ال�سطحي والعميق .كما و�أكدت نتيجة هذه الدرا�سة فيما يتعلق
بال�س�ؤال الثالث ما تو�صلت �إليه درا�سة ()Barattucci et al., 2017
يف �أن ت�صورات الطلبة الإيجابية نحو بيئة التعلم ترتبط �إرتباطً ا
وثي ًقا ب�إ�سلوب التعلم العميق ،يف حني ان ت�صورات الطلبة ال�سلبية
نحو بيئة التعلم ترتبط �إرتباطً ا وثي ًقا ب�إ�سلوب التعلم ال�سطحي.
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التوصيات
يف �ضوء ما �أ�سفرت عنه الدرا�سة من نتائج ،ف�إنها تو�صي
مبا يلي:
1 .1تطوير �أ�ساليب التقييم امل�ستخدمة من قبل �أع�ضاء هيئة
التدري�س ،بحيث تتعدى قيا�س مهارات التذكر واحلفظ
وا�ستدعاء املعرفة عدمية املعنى �إىل �إك�ساب الطلبة مهارات
التفكري عايل الرتبة ،ومهارات التفكري الناقد والإبداعي،
ومهارات حل امل�شكالت.
2 .2بناء برامج نف�سية وتربوية ت�ساعد الأفراد الع�صابني على
التحكم ب�سمات القلق والعدوانية والتوتر واخلوف العايل
لديهم ،واك�سابهم مهارات التنظيم الذاتي ،واال�ستقرار
الإنفعايل.وتطوير �أخرى تعزز من �سمات عوامل ال�ضمريية،
والإنفتاح على اخلربة ،والإنب�ساطية مبا يخدم عملية التعلم.
3 .3جتنب ح�شو امل�ساقات الدرا�سية بكم زائد من املعرفة
واملعلومات ،الأمر الذي يجعل عبء العمل على الطالب مرتفع.
4 .4الرتكيز على �أبعاد التعليم اجليد ،واملهارات العامة ،وحتديد
الأهداف واملعايري يف امل�ساقات الدرا�سية املختلفة.وذلك
من خالل �إثارة دافعية الطلبة ،وتقدمي تغذية راجعة منا�سبة
لهم ،وبناء عالقات �إيجابية معهم ،والرتكيز على �إك�سابهم
مهارات خمتلفة ،وحتديد قاعدة معرفية منظمة ووا�ضحة،
ي�ستطيعون من خاللها حتقيق الأهداف املرجوة.والرتكيز
على ا�ستقالليتهم و�إعطائهم خيارات يف اختيار املوا�ضيع
الدرا�سية ،و�أ�ساليب التقييم وطرائق التدري�س.

الدراسات املقرتحة
�1 .1إجراء درا�سات حول �أ�سلوبي التعلم ال�سطحي والعميق اخلا�ص
بنموذج بيجز يف �ضوء متغريات �أخرى مثل؛ املعتقدات
الذاتية ،ال�شخ�صية من خالل منوذج مايرز بريجز ،الذكاء،
الدافعية ،مركز ال�ضبط ،املعرفة الأكادميية ال�سابقة� ،إدراكات
الطلبة نحو بيئات تعلمهم.
�2 .2إجراء درا�سات حول �أ�سلوبي التعلم ال�سطحي والعميق
وعالقتهما باملعتقدات الذاتية املكونة من الفاعلية الذاتية
ومفهوم الذات.
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