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نواتج  إلىتطوير نموذج تدريسي تكاملي مستند  إلىهدفت هذه الدراسة  :ملخص
تم . محاضرة التقليديةالنموذج العام للبنواتج تعلم يقوم عليها  اتعلم متقدمة مقارًن
ــايير مستخلصــة  المطــور فــي ضــوء   تصــميم النمــوذج  ــات والدراســات  مــن  مع األدبي

السابقة التي تتحدث عن استراتيجيات التدريس الجامعي كمحور من محاور التغيير 
لتعمـل   ؛مـن جهـة أخـرى    والعوامل الكامنة وراء مقاومة التغيير من الطلبة ،من جهة

تـم تطبيـق النمـوذج المطـور فــي     . للمحاضـرة المطـورة   إجرائـي بمجموعهـا كتعريـف   
، وطلب منهم في نهاية اطالب 60من  مساق لطلبة الدراسات العليا بجامعة اليرموك

 أسـلوب تـم اسـتخدام    كمـا . التقرير الـذاتي  أسلوبب المساقتقييم الدراسي الفصل 
حتوى تقييمات الطلبة لتحديد المؤشرات التي قد تدفعهم لمقاومة التغيير متحليل 

فــي محــاور تصــنيف هــذه المؤشــرات  بعــدها، تــم. بصـورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
وقـد مـرت عمليـة التحليـل بعـدة مراحـل، وخرجـت بنتـائج داعمـة          . امستخلصة منهـ 

ــة     ــي التحــول مــن المحاضــرة التقليدي ــك   الالمحاضــرة  إلــىللتغييــر ف مطــورة وفــق ذل
  .التعريف

، نواتج نحى التكامليمة التغيير، المحاضرة التقليدية، المومقا: الكلمات المفتاحية(
  )، التدريس الجامعيالتعلم

  

  

  

ساهمات المنظرين في الحديث عن تطوير التعليم تتزايد م :مقدمة
العالي، وربما كان من أبرز ما يتم طرحه في هذا اإلطار ضرورة التحول في 
التدريس الجامعي من التركيز على التعليم التلقيني الذي تعززه المحاضرة 

التركيز على التعليم النشط القائم على الفهم والتفكير المتقدم  إلىالتقليدية 
 Nevid and(ند ياللمك و فقد أشارت دراسة نيفد). ناقد واالبتكاريال(

McClelland, 2013 (دية الشائعة في التدريس يأن المحاضرة التقل إلى
الجامعي تركز على نواتج تعلم وأهداف تبدأ بأفعال سلوكية ضعيفة، 

 ,Barnett(يشير بارنت  ،وبهذا الصدد. والقليل منها يبدأ بأفعال قوية
أن الهدف من التعليم الجامعي هو تهيئة الطلبة لعالم معقد  إلى) 2000

)Complex World(. أن تتغير الجامعات وتفكر من بد  وبالتالي ال
ويشير دي بونو . اباستراتيجيات تضمن تهيئة طلبتها لعالم أكثر تعقيد

)De Bono, 1994, P.301 (أن أفضل ما يمكن أن يقدم للطلبة هو  إلى
كما  .شاء نوادي التفكيرنإيفكرون، وطرح في كتابه فكرة تعليمهم كيف 

أهمية وضع الطالب فيما أطلق عليه  إلى) Audeh, 2014( ةأشار عود
ة مختلفة عن واقع الجامعات التقليدية يا بيئيتطلب ظروًفهذا بيئة التفكير، و
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Change and Resistance of Change in the Framework of 
University Teaching: From Conventional Lecturing to 
Integrative Approach Based on Operational Definition 

 
Ahmad Audeh, YarmoukUniversity, Jordan.   
 
Abstract: This study aimed at developing an integrated 
teaching approach based on advanced learning outcomes 
forming an operational definition of that approach, compared 
with that which defines the traditional lecture approach. This 
approach was designed in light of the literature that deals with 
university teaching strategies as one of the domains of change, 
as well as the possible factors behind the resistance of change 
by students. This approach was applied in a course of 60 
graduate students at Yarmouk University. By the end of the 
semester, they were asked to evaluate the course. Content 
analysis has been used to identify indicators that may motivate 
students to resist change, directly or indirectly. These 
indicators were classified according to Categories extracted 
from them. The findings support the change from traditional 
lecture to the developed one. 

(Keywords: Change Resistance, Conventional Lecture, 
Integrative Approach, Learning Outcomes, University 
Teaching) 

  

دراسة  )68(التي راجعت ) Rex, 2017(كما تشير دراسة ركس 
أن ناتج التعلم الذي  إلىمجال تصميم التفكير في التعليم، منشورة في 

القرن الحادي والعشرين هو اكتساب القدرة على  إلىيؤهل المتعلم 
ن يأخذ مكانه أمن بد  التفكير، وأن تصميم التدريس القائم على التفكير ال

بيئة وفق  صفوف مثالية ومصممةعدم انتظارمع العادية،  في الصفوف
عندما يقوم على  التعليم التفكير؛ ألن االنتظار سيكون طويًل ةتعليمية ضامن

  .افتراضات قد التتحقق

تزخر األدبيات ذات الصلة بالمناهج وطرق التدريس بالحديث عن و
نشط، أنواع مختلفة من استراتيجيات وطرق التدريس، مثل التعلم ال

وتؤكد  .)(Eiman & Matthew 2017والتعليم المتمازج أو التفاعلي 
، وأن )(Fink, 2005 اتكاملي المساقأخرى على أهمية أن يكون تصميم 

تقوم على  (Cynthial et al., 2013)  تكون المحاضرة تشاركية
استخدام برنامج كمبيوتر مصمم لتوجيه العملية التدريسية من خالل مفهوم 

  .ركيةالتشا
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من طلبة % 95ا الباحث أن إليهشار أبرز النتائج التي أومن 
أفادوا بأن مشاركتهم تحسنت، كما ) اطالب 60وعددهم ( المساق

، وأن المساقتحسن تفكيرهم وتركيزهم على النقاط األساسية في 
منهم ذكروا في تقييمهم للطريقة أن دافعيتهم للتعلم تحسنت % 81
اأيض .  

كثرة المسميات لطرائق وأساليب التدريس  وعلى الرغم من
واستراتيجياته، تبقى طريقة المحاضرة هي المسيطرة في التعليم 

يقة فهي طر ؛هذه السيطرة من فراغ ولم تأت. الجامعي بشكل خاص
النظرية السلوكية القائمة  إلى اإلجرائيتستند في تعريفها النظري و

عملية التعلم مقابل أثناء في على التحرر مما يجري في العضوية 
النظرية المعرفية القائمة على التغيير الجوهري في البنى المعرفية 

أن يقوم المدرس بشرح المادة في تتلخص هذه الطريقة إذ  ؛للمتعلم
يكون فيها الطالب والعلمية المقننة بما يتناسب مع وقت المحاضرة، 

من زمن  طويًال اوربما يستغرق وقًت اأو صامًت اأغلب الوقت مستمع
المحاضرة في كتابة ما يسمعه من المدرس حسب سرعته في 
الكتابة، وقدرته على التقاط المعلومات واألفكار، وسرعة المدرس في 
الشرح أو الكتابة على السبورة، وما يرافق ذلك من أساليب تتعلق 
بصوت المدرس، وتنظيم الكتابة على السبورة، وحركة المدرس من 

وزيع الوقت بين الكتابة والكالم وفترات الصمت، آخر، وت إلىمكان 
وغير ذلك من األساليب أو الممارسات، بما في ذلك العوامل 

سئلتهم، التي قد أالمحددة لتقبل المدرس للمداخالت من الطلبة و
عن بروتوكول المحاضرة القائمة في ا خروجا يعتبرها المدرس أحياًن

اإليجابي للمدرس والسلبي  رالتقليدي على الدو اإلجرائيتعريفها 
 . )(Chaudhury, 2011ب للطال

كثيرة هي الدراسات التي تتحدث عن التغيير الذي يواجه 
التعليم العالي، وتحدد الشكل العام للتغيير، وتربط بين التفكير كناتج 
من نواتج التعلم من جهة، وشكل التغيير وأبعاده ومتطلباته من جهة 

أن  إلى) Swanger, 2016(وانجر فقد أشارت دراسة س. أخرى
ا، وأن إداراتها تواجه تحديات في دور الجامعات لم يعد تقليدي

التعامل مع المتغيرات المتعلقة بدور الجامعات في فهم الطلبة، 
عن سؤال يتعلق بجدوى التعليم  اإلجابةوالضغوط المتزايدة في 
ماد ودخول الجامعات في سباق االعت ،مقابل الكلفة المتزايدة

وتعتقد . والجودة وفق معايير تحددها هيئات االعتماد المختلفة
أن تجاوبها مع هذه - وخاصة في الدول النامية-بعض الجامعات

الهيئات قد يؤمن لها مواكبة التغيير في عالم متغير على افتراض أن 
بأن الكثير من  امعايير تلك الهيئات تتجاوب تلقائيا مع التغيير؛ علم

الدول النامية التي تتلخص أحوالها بوجود بيئة جامعية  الجامعات في
ضعيفة وملوثة قد تنظر لبرامج ضمان الجودة على أنها مضيعة 

ال يقارن بالفائدة المرجوة منها، أن ذلك للوقت والجهد والمال، و
في وجوده على الورق ينحصر جمال التقويم وجودته أن و
)David,1999 .(أن الكلفة أو نفقات ويرافق ذلك تزايد الشعور ب

 )(Nancy et al., 2018الدراسة في الجامعات أكثر من العائد 
على الرغم من تزايد الضغوط على الجامعات من هيئات االعتماد 

المحلية والدولية، والحديث عن الجودة، واالعتماد والنجومية 
والتصنيف، وتدخل الجامعات في متاهة المعايير، بصرف النظر عن 

األردنية (وخاصة العربية منها والمحلية  ،الجامعات أعمار تلك
زمن قياسي في القطاعين العام في التي تضاعف عددها ) انموذج

والخاص، ورافق ذلك انعكاسات سلبية متنوعة قد تؤثر على الجودة 
  .الحقيقية في التعليم الجامعي

ا الدراسات السابقة في إليهوقد تعددت المحاور التي تطرقت 
طار، ومنها مقاومة التغيير ومخاطره وأسبابه وخصائص هذا اإل

 Julia and( فقد أشارت دراسة جوليا وريتشارد. المقاومين
Richard, 2004( تزايد الضغوط الستخدام التكنولوجيا في  إلى

عصر تكنولوجيا المعلومات، وأن التعليم القائم على النوع وليس 
أهمية التأسيس لتقديم  لىإع اإلشارة الكم هو الذي يفرض التغيير، م

لتمكين أعضاء هيئة التدريس من  اإلجرائينموذج قائم على البحث 
 نيدوين وآخرإأشارت دراسة فقد  .متطلبات التغيير في عصر رقمي

)(Edwin et al., 2019 أن العامل البشري من أبرز معوقات  إلى
 هذا العامل بالمكون الناعم تالتغيير في التعليم العالي، ووصف

(Soft Side) ، ومنها مقاومة الخروج عن التدريس القائم على
، وأضافت أن تمكين أعضاء (Content-based) تحديد المحتوى

حداث ا إلهيئة التدريس في إطار التدريس والبحث يشكل أساس
 أن أكثر ما إلى) Lane, 2007( قد أشارت دراسة لينو. التغيير

ا ووظييهدد األفراد في المؤسسة نفسيا معرفتهم بقدوم التغيير في
(Change is Coming) الذي قد يكون على مستوى الفرد أو ،
أن التعليم  إلىكذلك أشارت الدراسة . الوحدة او المؤسسة ككل

العالي يواجه تغييرات معقدة وفريدة، وأن من يقاومون التغيير أو 
رون أو الذين يفتق )(Poor Skillsهم األقل مهارة  له األكثر مقاومة

مستوى  كما أن. (Risk-taking Mentality) للعقلية المخاطرة
فأعضاء  ؛ا مع درجة المقاومةعكسيتناسبا بداع يتوقع أن يتناسب اإل

هو ا ا خاطًئفتراضاهيئة التدريس منشغلون بمحاضراتهم، مفترضين 
 أنهم قادرون على التدريس بمجرد حصولهم على الدرجة العلمية

(Young ,2001)عل ،ا بأنهم ينشرون بحوثهم ويخفون تدريسهمم 
Mute Teaching) (ويتضح ذلك  .ويعتبرون غرفة الصف مملكتهم

تقبلهم لتقييم ممارساتهم، ومنها تقبلهم لمشاركة ومن مبادراتهم 
قدرة عضو أن  إلىمع أن الدراسات تشير ، المساقالطلبة في تقييم 

درته على البحث هيئة التدريس على اإلعداد للتدريس قد تعكس ق
)Hurst & Camp,1999.(  

 .وهناك نوع من الخلط بين الحرية األكاديمية ومقاومة التغيير
أن تعريف عضو هيئة التدريس  إلى) Lane, 2007(أشار لين فقد 

 إجرائي، وهو تعريف هيعرف كاديمية هو أن يمارس ماللحرية األ
حثي لعضو سلبي قاصر، وأن تركيز الجامعة على تقييم المكون الب

بداعية اإل هيئة التدريس أكثر من التدريسي قد يحد من المبادرات
ر صالح دون تغييدارات الجامعية باإلوتنشغل اإل .في تدريسه

)Reform without change( لين ، ويؤكد)Lane, 2007 (
 إلىصالح المعايير العامة الروتينية في اإلعلى ضرورة التحول من 
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ايجابي يضمن  إجرائيمطلوب وفق تعريف التحديد لنوع التغيير ال
، هاوحجم تحديد شكل التغيير المطلوب، وتقدير مستوى المقاومة

وتعزيز عناصر القوة، وتفهم المخاوف وردود األفعال المحتملة، 
تضارب المصالح؛ فقد يقيس عضو هيئة التدريس أي تغيير  إمكانيةو

دعو لين في وي. على مبدأ المكسب والخسارة المادية والمعنوية
 أن برامج تطوير أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ال إلىدراسته 

أن تكون معنية بتقليل ما أطلق عليه قلق التغيير في من بد 
تقديم نماذج لضرورة  ، فإن هناكاستراتيجيات التدريس، وبالتالي

كما تشير دراسة صوفيا . تدريسية مطورة قائمة على أسس علمية
)Sofia, 2013 (ة أعضاء هيئة التدريس أن االنتقال من مقاوم لىإ

تقبلهم له يقتضي التجاوب مع االحتياجات التدريبية  إلىللتغيير 
ألعضاء هيئة التدريس، وتمكينهم من استخدامها في التدريس 

 ,Caruth and Caruth( تشير دراسة كروث وكروثو .والبحث
ة التغيير، أن أعضاء هيئة التدريس المؤهلين هم قاد إلى )2013

وهم من يهيئون الطلبة لتقبل التغيير ومواجهة تحدياته، وأن 
أن تطلب منه أن يفعل ما يجب أن  إلىاألكاديمي الجيد ليس بحاجة 

 إلى) Chandler, 2013(لر دشانتوبالمقابل، تشير دراسة . يفعله
من ثقافة مجتمعه التي قد تجعله أن ثقافة عضو هيئة التدريس هي 

يملك الوقت  مة للتغيير في التدريس؛ ألنه يشعر بأنه الاألكثر مقاو
شياء أللتفكير باتجاه مختلف عن المعتاد، وليس لديه الوقت لتعلم 

ن لديه ما يكفيه للتدريس بالمحاضرة التقليدية، أطالما  جديدة
يمتلك درجة كافية من الموضوعية في التقييم  خاصة وأنه قد ال

تجاوب مع متطلبات التغيير باتجاه الذاتي عندما يتعلق األمر بال
 ,Brew( قد أشارت الدراساتو. التدريس القائم على البحث

2012; Mahani and Molki, 2012 (اهمية التكامل  إلى
 ,Brew(كما أشارت دراسة برو والربط بين البحث والتدريس، 

يواجه مستقبل التعليم  اأن هذا الربط يشكل تحدي إلى )2012
  .في رسالة الجامعة ورؤيتها امعلًن اأن يكون هدًفمن  العالي، وال بد

وبسبب الشعور المتزايد بعجز المؤسسات التعليمية بصورتها 
التقليدية عن تلبية حاجات المجتمع من التطور الحقيقي في ضوء 

ليات مختلفة لتقود آالتحديات والتغيرات المتسارعة، كان البحث عن 
ات المساقن أالذي رأى  )Naidoo, 2014(التطوير حسب نيدو 

ا لتوجيه النظام التعليمي في قوي لكترونية يمكن أن تكون مدخًالاإل
وتحقيق فرص تعليمية عالية  )Digital Age(العصر الرقمي 
أن هذا  إلىيشير بصورة ضمنية  هنفسالوقت في الجودة، ولكنه 

ق بسبب التحديات التي يواجهها قتتح مبني على افتراضات قد ال
وتشكل التكنولوجيا . يم العالي القائم على المحاضرات التقليديةالتعل

ا يواجه تحدي ،في التعليم، وأي متطلبات خارج المحاضرة التقليدية
 Derya ( تشير دراسة ديريا وجوخانإذ  ؛عضو هيئة التدريس

and Gökhan, 2013 (الشعور  إلىأن مقاومة التغيير تعود  إلى
يمكن أن يترتب على  عدم تصور ما ىإلبالتهديد من أي نوع، أو 

ولذلك تشكل المبادرات  ،هذا التغيير من متاعب غير محسوبة
 بداعية أو ممارساتإالتدريس في تقديم أفكار هيئة الذاتية ألعضاء 

. يجابي والواقعيتوجيه البوصلة نحو التغيير اإلبارقة أمل في مبتكرة 

 إلى) 995Harpaz, 2015; Koksal, 1 ( تكما تشير الدراسا
ن أعضاء هيئة التدريس يقاومون التغيير بشكل تلقائي إذا شكل أ

كان ا لهم، أو تحديا للنمطية السائدة في الجامعة، وأن مغاير
لية لتقليل هذه المقاومة؛ ألن المجتمع آالتحدي يكمن في البحث عن 

 inded m –Open( المتطور يقاس بمدى االنفتاح العقلي
Society(، المستقبل هم قادة التغيير وأن معلمي.  

دي فال أشارت دراسة وعن خطورة الخوف من التغيير، 
أن مقاومة التغيير  إلى )Fuentes, 2003) andVal  delس نتوفو

التغيير بسهولة،  نيتقبلو عدوة التغيير، وأن أعضاء هيئة التدريس ال
وال يتوقع منهم المبادرة للتغيير، بل سيقاومون التغيير في ضوء 

حداث التغيير، وأنهم يخضعونه المطلوبة إلدراتهم والمهارات ق
لمعادلة المكسب والخسارة، وأن الخطوة األولى لتطوير المؤسسة 
التعليمية تكمن في معرفة لماذا أعضاء هيئة التدريس يقاومون 

؛ لمناهج لتقوم على فلسفة التغييرالتغيير، وضرورة إعادة تصميم ا
المحاضرة، وما يتعلق  أسلوبيس تغيير فقد يقاوم عضو هيئة التدر

بها من عادات دراسية في تدوين المالحظات واالستعداد 
المحاضرة،  أسلوبلالمتحانات ذات األسئلة المنسجمة مع 

منسجمة مع أسس النجاح والرسوب وتوزيع الدرجات في الو
وقد يترتب على ذلك تكريس التدريس السيء والتقويم  ،المساق
  .السيء

أعضاء هيئة التدريس يقاومون التغيير الجوهري في وكما أن 
ا لديهم التدريس القائم على المحاضرة التقليدية، فالطلبة أيض

 Gerlese( فقد أشارت دراسة جيرلس وكرس .مخاوفهم من التغيير
Chris,1999 and (التدريس  أسلوبأن الطلبة يقاومون تغيير  إلى

ما يتعلق خاصة الذي اعتادوا عليه في توجيه دراستهم، و
المتحانات التي تركز على الحفظ والمستويات الدنيا من تصنيف با

 ةفهم يقاومون كردة فعل تلقائي. نواتج التعلم في المجال المعرفي
hris et C ( وفق معادلة المكسب والخسارة المتعلقة بالدرجات

al., 2015;  Yan, 2014 ( على الرغم من قيام أعضاء هيئة
لتقليل مستوى مقاومة التدريس بتحويل الدرجات بأشكال مختلفة 

الطلبة للتغيير وعدم الخوف منه؛ ألن الخوف من التغيير ومقاومته 
 نيوآخرولجا أفقد أشارت دراسة . أكثر كلفة من التغيير نفسه

)Olga et al., 2017 ( إلى التعليم بالتلقين أسلوبن تغيير أإلى 
تعليم ينمي مهارات التفكير الناقد أصبح مطلبا؛ النه يقود ا مجتمعي

يجابي في المجتمع، وقد لخصوا في مراجعتهم للدراسات اإل التغيير
التفكير الناقد بأنه التفكير الذي يوجه العمليات  السابقة تعريف

 ا في تصنيف كراثوليهإلوهي المشار . العقلية العليا لنواتج التعلم
Krathwohl, 2002)( -لللمجال المعرفي،  -تصنيف بلوم المعد

ا في ا نشًطال إذا كان الطالب مشارًكإوأن التفكير الناقد لن يتحقق 
العملية التعليمية، وأن دور عضو هيئة التدريس يتلخص في تحقيق 

 ويشير النج. هذا الناتج التعليمي من خالل توجيه طرق التدريس
Lang, 2019) (ات في الجامعات المساقأن محتوى كثير من  إلى

في ا بصورة صناديق يتم فتحها للطلبة يتم تقديمه للطلبة مقولب
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 ينآخرويلي واريانإوبالمقابل، فقد أشارت دراسة . اللقاء األول
)Iannarelli et al., 2010( أهمية اللقاء األول مع طلبة إلى 

بكاسحة  تستخدام استراتيجية وصفالذي يؤكد فيه على ا المساق
يقرر الكثير من األمور التي تقدم ) أي اللقاء األول(فهو  ؛الجليد

مؤشرات مبكرة على جودة المدخالت والعمليات لتحقيق أهداف 
وقد أكدت الدراسة على ضرورة اقتناع عضو هيئة  .المساق

، دواره التقليدية في التدريس تتغير بصورة متسارعةأالتدريس بأن 
تعلمية  –ن عليه ان يقوم بالدور التنويري الداعم لبيئة تعليمية أو

ن يجعل من أا، ون يكون مفكرأقائمة على تعزيز قدرة الطالب على 
. بداعية في خلق بيئة غنية لتنمية التفكيرإالبحث العلمي استراتيجية 
أهمية البحث  إلى ) ,Granados(2011 وتشير دراسة جرانادوس

الطلبة لتطوير التفكير  يءته تعلمية جديدة -عن مداخل تعليمية 
أن يكون المتعلم أكثر قدرة على التفاعل ضرورة بداعي، والناقد واإل

فهناك دعوات مستمرة للتغيير في . واالرتباط بالحياة الواقعية
ن األنشطة إو. ير عادات العقلاستراتيجات التدريس التي تغ

اوالممارسات التدريسية التي تقوم على غرس فكرة ان هناك جواب 
بد  ن المهام التعليمية الإألي سؤال هي التي تكبت التفكير، و اواحد
والتباعدي، وأن يكون التدريس  أن تركز على التفكير التقاربيمن 
ا على العصف الذهنيقائم Nancy et al., 2018)(.  

تبقى فردية التأثير، بل  ال فأهمية اكتساب مهارات التفكير
تشير دراسة هاينس إذ  ؛المجتمع إلىتتعدى في تأثيرها 

)Haynes, 1997 (أن تغيير تفكير المجتمع يتم تحقيقه من  إلى
، وأن من شروط ذلك لبةخالل تدريس مهارات التفكير المنطقي للط

وقد  .على طرح األسئلةعهم شجيوالطلبة،  إلىأن يصغي المدرس 
أن مهارة  إلىيشير  ما) (Harpaz, 2015 ورد في دراسة هارباز

فهي التي توفر القدرة للحصول على  ؛م المهاراتأالتفكير هي 
 ؛هيئة التدريس ليس تدريس المعرفة ودور عضو .نتاجهاإالمعرفة و

ن دور المدرس هو أتشير الدراسة إلى و .فالمعرفة سالحها التفكير
تشير دراسة و. ، وأن يتبنى التفكير كأيديولوجيةاستراتيجياته رتطوي
 موجه العالي التعليم مستقبل أن إلى ),Tatyana (2014 نااتاتي
 خصائص من الطلبة تمكين يتطلب وهذا المعرفة، نتاجإل البحث نحو

 باحثين ليكونوا التفكير على القائمة البحث ومهارات الباحث
  .ومفكرين

اب الطلبة مهارة التفكير في إطار التنظير كسإوتبقى عملية 
أفعال ومبادرات في قاعة المحاضرة،  إلىلم يترجم ذلك  واألماني ما

أن الدعوة  إلى )Mocinic, 2012( تشينتشفقد أشارت دراسة مو
المحاضرة التقليدية مستمرة، وأن من معايير هذا  أسلوبلتغيير 

حول من دوره السلبي التغيير في الممارسات درجة تقبل الطالب للت
أن  إلى وأشارت كذلك. التعلم الذاتي إلى يجابي، وصوًالاإل إلى

تحسين أداء الطلبة في الجامعات لن يتحقق اال بتطوير طرائق 
من كما أن . المحاضرة مقبوًال أسلوبولم يعد وأساليب التدريس، 

لدى الطلبة االستعداد النفسي والعقلي لتقبل التحول المهم أن يكون 
 ,.Cynthia et al(التعلم النشط والمتمازج أو التشاركي  إلى

وبصرف النظر عن تعدد المسميات لطرائق التعلم، فهي . )2013
 إلىفي األساس تنطلق من فكرة التحول من التمركز حول المدرس 

قد وصف و ).Huba & Freed, 2000(التمركز حول الطالب 
؛ يدية بالجامدةالمحاضرة التقل) (Chaudhury, 2011شودهري 

ؤكد تو. ما يقوله المدرس إلىا ا ومستمعيكون فيها الطالب سلبي إذ
ذلك الدراسات التي بحثت في نظام فالندرز والتفاعل الصفي 

(Veronica, 2015) فعالية المحاضرة التقليدية في شارت إلى وأ
ال أنها ستبقى المسيطرة في إ ،امبرررا مأعد تنقل المعلومات لم 

يم الجامعي، على الرغم من ضعف تأثيرها في تكوين اتجاهات التعل
، وأن الطموح يكمن في التحول من المساقللطلبة نحو  إيجابية

محاضرة أطلق عليها مصطلح المحاضرة  إلىالتقليدية المحاضرة 
كما أطلق عليها مصطلح التعلم القوي القائم على الحديثة، 

أي المحاضرة (ن من معاييرها التفاعلية، وأ -المحاضرة الديناميكية 
المعنى، وتفعيل الذاكرة طويلة  يالتعلم ذ إلىالتحول ) الحديثة

المدى وليس الحفظ المؤقت، وأن من مسؤولية عضو هيئة التدريس 
أن وطار، أدلة في هذا اإل إلىتقديم مؤشرات على ممارسات مستندة 

ألكبر في النخبة من أعضاء هيئة التدريس يمكن أن يكون لهم الدور ا
لضمان توفير  الجامعة توجيه التشريعات الناظمة لقواعد التعليم في

أمام الجامعات في أنه ليس مؤشرات نوعية في إطار الجودة، و
المحاضرة لرفع  أسلوبال أن تركز على تطوير إالمدى المنظور 

 ,Kahl(يشير كال و ).(Bidabadi et al., 2016سوية التعليم 
الذين يدخلون الجامعات يتوقعون استمرارية  أن الطلبة إلى) 2013

تلقينهم المعرفة التي اعتادوا عليها في المدارس، وأن همهم األول 
هو متوقع  ال أن ماإ ،لها نيجتازوا االمتحانات التي يتعرضو هو أن

بة المهارات كساب الطلإمن الجامعات هو تغيير هذه الصورة و
 إلىحول من التعليم ومن الضروري الت .المطلوبة لسوق العمل

ومن معايير نجاح هذا التحول التحديد المسبق لنواتج . التعلم
الجانب التعلم التي تضمن تضييق الفجوة بين الجانب النظري و

العملي من خالل سيناريوهات تعليمية مرتبطة بالحياة الواقعية، 
وهذا يتطلب تغييرا في البيئة التعليمية والمناخ الصفيا جوهري.  

 وأسئلتهالة الدراسة مشك

كما هو واضح من المقدمة، فقد قدمت الدراسات السابقة بين 
ا أو إجرائيا سطورها الكثير من األفكار التي تعطي بمجموعها تعريًف

ا لخصائص المحاضرة التقليدية مقابل ما يمكن أن يتم تصور
محاضرة حديثة أو مطورة، وفق تعريف  إلىممارسته للتحول 

ا من الممارسات الشائعة في المحاضرة نسبيمتحرر  إجرائي
ولذلك انطلق تصميم هذه الدراسة من محاولة جادة  .التقليدية
نموذج معتمد على األسس النظرية التي تضمنتها تلك  لتقديم

ويتوقع أن يمهد  .التطبيق الفعلي في مساق واقعي إلىالدراسات 
ة مطورة ائيإجرهذا النموذج لمبادرات تعمل على تقديم تعريفات 

ويتوقع . تخرج بها هذه الدراسةأن لتوسيع دائرة النتائج التي يمكن 
أن تشكل صورة هذا النموذج مساهمة متواضعة ومتناسبة مع القدرة 

فالدراسة برمتها  ؛خالص ممارسات لتأطير هذا التعريفعلى است
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ا لنموذج تدريسي مطور، ثم تطبيق هذا إجرائيا تشكل تعريًف
تبدأ المشكلة باستخالص و. وقف تعليمي حقيقيالنموذج في م

قائمة من المعايير والممارسات المتباينة في ترجيح انتمائها 
للمحاضرة التقليدية، مقابل الممارسات التي يمكن ترجيح انتمائها 

وهو  -محاضرة مطورة، وتطبيقها في تدريس مساق من الباحث  إلى
بة للمساق يم الطلثم تقي ،ا من محددات الدراسةما يشكل محدد

لمعرفة مدى إدراك الطلبة للتغيير المحتمل،  التقرير الذاتي أسلوبب
وفي ضوء هذا . والمواقف التي يقاوم فيها الطلبة هذا التغيير

فإن منهجية الدراسة تقوم على عدة مراحل تبدأ  ،التصور
من الدراسات السابقة، وتنتهي بتحليل  باستخالص قائمة المعايير

رحلة أن لكل معلما ب، )التقارير الذاتية(يمات الطلبة محتوى تقي
وبذلك يتوقع أن تجيب الدراسة عن األسئلة  .محدداتها وحدودها

  :اآلتية

) المباشرة وغير المباشرة(ما المواصفات والمعايير  :السؤال األول
التي و) التي وردت في المقدمة(التي قدمتها عينة الدراسات السابقة 

ها محاضرة مطورة تأخذ باالعتبار تكامل الموقف قد تشكل بمجموع
  التعليمي الصفي، بفروق جوهرية عن المحاضرة التقليدية؟

في الممارسات التدريسية  هودالالتالتغيير  أوجهما  :السؤال الثاني
كما يدركها الطلبة في ضوء قائمة المواصفات والمعايير التي يتم 

  يل؟ استخالصها في المرحلة األولى من التحل

ما الممارسات التدريسية التي قد تدفع الطلبة  :السؤال الثالث
لمقاومة التغيير بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إطار االنتقال من 

 اإلجرائيالمحاضرة المطورة وفق التعريف  إلىالمحاضرة التقليدية 
  السؤال األول؟ إجابةفي  إليهالمشار 

لمؤشرات التغيير كما يدركها  ما المحاور االساسية :السؤال الرابع
  الطلبة في إطار شمولية الموقف التعليمي؟ 

  أهمية الدراسة

    :اآلتيةتتلخص أهمية الدراسة في النقاط ا

تشكل الدراسة بمنهجيتها القائمة على تحليل الدراسات السابقة  -
والخبرة التدريسية للباحث مساهمة متواضعة في إطار معضلة 

قاومة التغيير الكامنة في معادلة نواتج التوفيق بين التغيير وم
 .الجامعي المساقالتعلم واساليب التدريس والتقويم في 

ارتكاز التطوير للمحاضرة التقليدية في هذه الدراسة على أسس  -
 إجرائيعلمية الستخالص ممارسات ومعايير كافية لبلورة تعريف 

 .لمنحى تدريسي قائم على تطوير جوهري للمحاضرة التقليدية

في تدعيم مصداقية التطبيق  المساقاالستفادة من تقييمات طلبة  -
للمحاضرة المطورة في ضوء تسلسل المراحل التي تمر فيها 

 . عملية التطوير للمحاضرة التقليدية

دراسات علمية،  إلىتقديم نموذج عملي لمحاضرة مطورة مستند  -
وتوجيه أعضاء هيئة التدريس للتحول التدريجي من المحاضرة 

محاضرة مطورة متجاوبة مع متطلبات التغيير في  إلىلتقليدية ا
 .التدريس على مستوى التعليم العالي

المساهمة في تضييق الفجوة بين الباحثين والمستفيدين من  -
البحث من خالل التجاوب مع الدعوة لتقديم تجارب واقعية في 

توقع أن تكون فمن الم. الربط بين البحث والتدريس الجامعي
عندما يكون الباحث هو نفسه المستفيد منه،  اوة أقل اتساعالفج

وأن يكون أكثر قدرة على قراءة البحوث، وأكثر رغبة في توظيف 
، وبالتالي (Hallinan, 1996; Mehrani, 2014)نتائج البحث 

 . االعتماد على البحث العلمي في تطوير العملية التدريسية

المحاضرة المطورة حث الباحثين على تقديم مساهمات تدعم  -
االنتقال من مرحلة توسيع  إلىة مطورة، تفضي إجرائيبتعريفات 

 .مرحلة التعميم إلىدائرة النتائج 

يتضح من هذا العرض أن عضو هيئة التدريس هو األساس في 
إحداث التغيير المنشود في التعليم الجامعي، وأن هذا البحث يقدم 

عتمادها كقاعدة اكن ا يدفع الباحثين لتطوير نماذج يمنموذج
، وتحقيق المساقا بإعداد خطة لتدريب أعضاء هيئة التدريس، بدًء

 . نواتج التعلم القائمة على التكامل في شخصية المتعلم

  تعريف المصطلحات

منظومة من الممارسات التدريسية القائمة  :المحاضرة التقليدية
ال على الدور السلبي للطالب، ونواتج تعلمية متواضعة في مج

التفكير والمهارات الحياتية، وتشكل ما قدمته الدراسات السابقة من 
ا لمحاضرة تقليدية على متصل إجرائيا معايير وممارسات تعريًف

  . خر المحاضرة المطورةآلقطبه ا

 تخرج عن نطاق المحاضرة التقليديةأي ممارسة تدريسية  :التغيير
ضوء الممارسات أنها غير مألوفة بالنسبة له في بويشعر الطالب 

التدريسية التي اعتاد أن يتعرض لها أو يمارسها، وبرمج نفسه على 
  . أساسها، ويشعر بصعوبة الخروج عنها

أي سلوك سلبي لفظي أو غير لفظي يعبر عنه  :مقاومة التغيير
أنها غير مألوفة وتقع في بالطالب تجاه أي ممارسة تدريسية يشعر 

ويتم استخالصها في هذا البحث من للتغيير،  اإلجرائيإطار التعريف 
  .تحليل التقارير الذاتية للطلبة في تقييمهم للمساق

منحى تدريسي تكاملي قائم على تصغير  :المحاضرة المطورة
سلبيات المحاضرة التقليدية لتحقيق نواتج تعلم متقدمة بفرق 

فهو فرق  .ا بالمحاضرة التقليديةمقارًن -ليس له حدود - جوهري 
إضافة مدعومة بأساس علمي يتجاوب فيه المدرس يستوعب أي 

أثناء المحاضرة، وال في بشكل فوري مع الموقف المتغير والفريد 
فهو منحى قائم . ايلتزم المدرس بممارسات مقننة ومبرمجة مسبًق
ولذلك قد يختلف  ،على التوظيف األمثل للمعرفة والفن والخبرة

القطبين من محاضرة على متصل المسافة بين  اإلجرائيالتعريف 
 .منحى تكاملي إلىتقليدية 
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التي يعدها عضو هيئة  المساقخطة  :الخطة الصديقة للطالب
التدريس في مرحلة التخطيط للتدريس، وفق مواصفات ومعايير 

له وما  نوعية مستخلصة من الدراسات العلمية، لتحدد للطالب ما
الذي يغذي عليه، في إطار الشمولية والتكامل في نواتج التعلم 

تفكير الطالب في بيئة صفية غنية، وبالتالي ضمان جودة التنفيذ 
 .والتقويم للمساق المرتكز على جودة التخطيط

  جراءاتواإلالطريقة 

اتضح من العناصر السابقة لهذا البحث أن تطوير قائمة 
 المعايير والمواصفات للمحاضرة المطورة يقوم على مراجعة

فصحت بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن الدراسات السابقة التي أ
يمكن  المطورة، وأن ما إلىمتطلبات االنتقال من المحاضرة التقليدية 

للمحاضرة المطورة  امبدئي اإجرائيًفا استخالصه منها يشكل تعري
ا تحت عنوان أهداف الدراسة، إليهضمن محددات تمت اإلشارة 

ول تفرضها طبيعة مبكرة عن السؤال األ إجابةويشكل هذا التعريف 
وبعد تطبيق قائمة معايير المحاضرة المطورة في . هذا البحث

مساق جامعي في مرحلة الدراسات العليا في موقف تعليمي حقيقي 
طلبة إلى لب ُط) موضح في أفراد الدراسة، ومنهجية التحليل(

في نهاية الفصل تقييم تجربة المحاضرة المطورة باستخدام  المساق
تحليل محتوى هذه التقارير في عدة جرى ي، ثم التقرير الذات

األخرى من أسئلة هذه  ةتتابعية لألسئلة الثالث إجابةمراحل شكلت 
 .الدراسة

معايير المحاضرة المطورة المستخلصة  :عن السؤال األول اإلجابة
  .من الدراسات السابقة

لمحاضرة  اجاهزا إجرائي ًفاال تقدم الدراسات السابقة تعري
في كمها ونوعها لمساعدة  ةمتفاوت اولكنها تقدم أسسمطورة، 

والجزئيات  .اواحد اة وليس تعريًفإجرائيالباحثين في بلورة تعريفات 
دعاء إلالمتفرقة التي تناولتها الدراسات السابقة ال تكفي بمجموعها 

أن التطوير للمحاضرة التقليدية قد تحقق، ألن الكل ال يساوي 
ارة عضو هيئة التدريس في التنفيذ هي مجموع األجزاء، وأن مه

فهو . واقع إلىالجزء األساسي من الكل الذي يترجم هذا التعريف 
ألي من الطرق واألساليب التدريسية التي تتناولها  اليس تعريًف

أدبيات المناهج وطرق التدريس، بل هو تعريف قائم على التكامل 
 & Al-Diban ( الواحد المساقفي الموضوعات والوحدات في 

Al-Mahya, 2014(تشعبي  أسلوب، والسير في الفكرة الواحدة ب
ابعيد ا ما يفرضه عن الرتابة التقليدية في التسلسل الذي غالب

؛ ألن المؤلفين بشكل عام اعتادوا على المساقفي  الكتاب المقرر
المحاضرة بوحداتها  أسلوبعرض مادة الكتاب بما يتوافق مع 

لطلبة تناول كل موضوع أو عنوان وموضوعاتها، ويستمرئ ا
. وهكذا ... العنوان اآلخر إلىتهاء منه، ثم االنتقال إلنبالترتيب، وا

لمحاضرة المطورة على التفكير المتقدم، مع عدم اويركز منحى 
 فهو ؛افيه تربوي امرغوب اتحريم الحفظ والتذكر عندما يكون هدًف

الحفظ المجرد  يتعارض مع حرية العقل الذي يرفض حفظ حميد ال

استراتيجية تتشكل من  ذا المنحىفه. مرغوب فيهالمن المعنى وغير 
مزيج متكامل من الممارسات المتدحرجة والمتجاوبة مع المواقف 

ولذلك يمكن أن تشكل الممارسات واألسس  .التدريسية المتغيرة
  : لهذه االستراتيجية اإجرائي االتالية تعريًف

التي قدمت الدراسات لك كتالب تقديم خطة مساق صديقة للط .1
 & Slattery & Carlson, 2005;  Felder(ا لها وصًف

Brent, 2003( وللباحث تجربة في تطوير  .من بداية الفصل
 مقررات في جامعة تبوك، أطلق عليهنموذج خاص بخطط ال

 Course Syllabus Typical( لخطة المقرر النموذج القياسي
Format(، خطة على معايير أطلق عليها وقد ارتكز تطوير ال

 Syllabus Evaluation ( معايير تقييم خطة المقرر
Standards( . عداد دليل خاص بهذه الخطة ألعضاء هيئة إوتم

التدريس ضمن ثمانية أدلة أصدرتها جامعة تبوك في إطار معايير 
 Measurement and Evaluation(الجودة ومؤشراتها 

Unit, 2016(. 

 امن تلك الخطة بعيد اانطالًق المساقمحتوى العرض الشامل ل .2
بين جميع  براز التسلسل الهرمي والترابطإعن الرتابة، مع 

 .الوحدات والعناوين في اللقاء األول من الفصل الدراسي

من خالل واجبات (توجيه الطلبة نحو البحث عن المعلومات  .3
 لكترونية والورقية ذاتمن مصادرها اإل) عات مخففة وموجهةبجر

باستخدام كلمات مفتاحية متدحرجة مستخلطة  المساقالصلة ب
 .المساقمن خطة 

الربط بين البحث والتدريس من خالل التجارب البحثية لمدرس  .4
في كل مرحلة من ) ;Audeh, 2006 Audeh, 2014( المساق

ا بالشعور بالمشكلة بدًء ،مراحل البحث وجزئياته وتفاصيله
طرق متقدمة في البحث "هو  ساقالمبالنشر، خاصة وأن  نتهاًءإو

فهو يفرض درجة عالية من الربط الذي توصي به  ؛"التربوي
البحث (تعزيز العالقة بين الدورين  إلىالدراسات، وتدعو 

 ).والتدريس

توجيه الطلبة الستثمار الوقت الذي اعتاد الطالب تخصيصه  .5
 إلىغير المرغوب فيه  لالستذكار والحفظ غير الحميد أو

التوجيه من خالل يكون و. ب والتحليل والربط والنقداالستيعا
تعريف الطلبة بما تعنيه األفعال السلوكية في صياغة األهداف 

 .وعالقتها بنواتج التعلم مع طرح األمثلة التوضيحية

العصف الذهني المستمر خالل المحاضرة،  أسلوباستخدام  .6
لب ألخذ والتقليل ما أمكن من الكتابة على السبورة، وتوجيه الطا

الحشو والكتابة  إلىالمالحظات السريعة والقصيرة، دون الحاجة 
 . الحرفية

توزيع أوراق عمل مساندة في الموضوعات التي تحتاج من  .7
أثناء المحاضرة الستثمار الوقت في الطالب التفصيل في الكتابة 

 .في المناقشة
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متابعة ظروف الطلبة لتكريس البعد االجتماعي واألبوي في  .8
والتوفيق بين  ى مساعدة الطالب في إدارته للوقتعل الحرص

 .من جهة، وتفهم ظروف الطالب من جهة أخرى المساقمتطلبات 

كون له صلة تمع ما يمكن أن  المساقربط المادة العلمية في  .9
بموضوعات أخرى في البرنامج األكاديمي للطالب؛ ليلمس موقع 

ات التربوية لتعدد التخصص افي برنامجه التخصصي نظر المساق
 .المساقللطلبة المسجلين في 

بالمواقف الحياتية التي تتطلب المنهج  المساقربط مادة  .10
ليلمس الطالب أهميته، وليصبح سمة في  ؛العلمي في التفكير

 .حياته

تبعث على الملل، وتشد  خلق بيئة محاضرة ممتعة، ونشطة، ال .11
 ليفاجئ ؛لمرفع مستوى التشويق والمتعة في التعتو ،انتباه الطالب

 .ها بفارغ الصبرئبانتهاء المحاضرة، ال أن ينتظر انتها الطالب

، وتوظيف هشعار الطالب بشكل مستمر بأهمية استخدام عقلإ .12
مهارة  صفة من صفات الباحث، من خالل ربططاقاته في التفكير ك

التفكير بإجراءات تقييم الطالب خالل الفصل الدراسي، وانعكاس 
 .تفاعله الصفي على درجاتهتحسن مستوى تفكيره و

 المساقملف (استثمار االمتحانات وأساليب التقويم الواقعي  .13
Portfolio ( كفرصة للتفكير بعمق، والتدريب على التصرف

فالتفكير ينمو بالتدريب، واالختبارات  ؛(Testwiseness) بحكمة
الفرص المتاحة للطالب في  عالية الجودة في صناعتها وإدارتها من

 .طارهذا اإل

تؤكد  ،الطلبة بصورة مباشرة وغير مباشرة إلىتوصيل رسالة  .14
أهمية عدم االستخفاف بأي سؤال أو بأي مساهمة في النقاش، 

للمحافظة على  ؛ومتابعة تطور مستوى النقاش، وحسن االستماع
 .بيئة صفية اجتماعية نظيفة وغنية بالنقاش وعدم التردد

ة التدريس للمساق توضيح المعايير واألسس التي تعكس فلسف .15
ومناقشتها مع للطالب والمدرس على حد سواء،  صديقةفي خطة 

الستثمار  ؛هو مقبول وما هو غير مقبول تفاق على ماالل الطلبة
 .المساقالوقت في المعايير الجوهرية لتحقيق أهداف 

تفهم الفروق الفردية بين الطلبة، وتحويل السلبيات التي يمكن  .16
كثار من مثل اندفاع بعض الطلبة لإل( لفروقأن تصنعها هذه ا

 –في عمل تعاوني  ايجابيات إلى) نيألسئلة مقابل طلبة صامتا
 .جماعي

موضوعات حول تاحة الفرص في المحاضرات للنقاش والحوار إ .17
وعناوين صغيرة تفرض نفسها بين الحين واألخر في المحاضرة 

لتطوير التفكير الجماعي والتعلم  ؛بصورة مجموعات صغيرة
 .التعاوني من خالل العصف الذهني

براز دور مادة مساق البحث التربوي والتصاميم البحثية إ .18
للمفردات والمفاهيم  (Metaphor) المختلفة في االستعارة

من الربط الطلبة  مع جميع أنواع البحث، وتمكين هاالبحثية وتداخل
 . بين التفكير التباعدي والتفكير التقاربي

ت القصيرة التي تتناول قضايا جوهرية من التركيز على الواجبا .19
المادة لتعميق فهم الطالب لها، مع تجنب الشعور بالعجز وضيق 
الوقت الذي قد يترتب على واجبات تركز على الجانب الكمي في 

 . العرض وعدد الصفحات

 استقصاء المفاهيم التي تحتمل سوء الفهم .20
(Misconception) يم وتصويبها، كالخلط بين صدق التصم

خراجها إلتعميق المعرفة واالستمتاع بها، و ؛داة القياسأوصدق 
 .النور إلىمن الظلمة 

في المساهمة  ااألكثر دور اإلجرائيالتركيز على مهارات البحث  .21
تطوير قدرة الطالب البحثية، لضبط ردود األفعال السلبية التي في 

احث فالطالب ب ؛اقد تترتب على مهام بحثية ثقيلة ومعقدة نسبي
 .مبتدئ

هذه هي المعايير والمواصفات التي استطاع الباحث حصرها 
من شمولية الموقف  ا، انطالًقإليهالمشار  التعريف اإلجرائيفي إطار 

لذلك فإن مدى شمولية هذه  ؛الصفي في المحاضرة ونواتج التعلم
ا من تعتبر محدد اإلجرائيالمعايير في التعبير عن صدق التعريف 

 .للتوصية بدراسات الحقة الدراسة، وتشكل أساسمحددات هذه ا

 أفراد الدراسة 

 اإلجرائيا في التعريف إليهتم تطبيق المعايير المشار 
للمحاضرة المطورة على الطلبة في مساق مناهج البحث في التربية 

مستوى الماجستير في جامعة اليرموك، وكان عدد الطلبة في في 
في تقييم  اطالب 61ك منهم ا في شعبتين، شارطالب 66 المساق
 -لغياب خمسة منهم في المحاضرة األخيرة من الفصل -  المساق

سمه، وبذلك يكون عدد طالب بسبب كتابته ال إجابةسقطت أو
التقرير  أسلوبوكان التقييم ب. اطالب 60المشاركين في التقييم 

 المساقكيف تقيم " : بسؤال مفتوح واحد (Self-report) الذاتي
ات المساقحظته من تغييرات في ضوء خبرتك الدراسية في بما ال
ا لالستيضاح عن أي استفسارات مع ترك المجال مفتوح" ؟األخرى

تدعم فهمهم للسؤال العام، حيث سأل بعض الطلبة عن حدود 
ا لتناول أي قضية جزئية أو التقييم ومجاالته، وُترك لهم الباب مفتوح

استبيان تقييم الطلبة للمساق في هو مألوف لهم في  عامة، بعكس ما
لذلك  .يكرتالجامعة الذي اعتادوا عليه بعبارات محددة وتدريج ل

يعتبر مدى استيعاب الطلبة للسؤال المفتوح وحدوده، وقدرتهم 
  . على التقييم وموضوعيتهم من محددات هذه الدراسة
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 المساقأما الخاصية العامة المميزة للطلبة المسجلين في هذا 
عام فهي عدم التجانس وفق أكثر من متغير، بعضها شكلي  بشكل

أما  .%84اإلناث في الشعبتين مثل الجنس، حيث كانت نسبة 
تنوع التخصصات  بالمتغير الجوهري فهو الخلفية الدراسية بسب

وأصول  دارة التربوية،المناهج وأساليب التدريس بأنواعها، واإل(
س التربوي، والتربية الخاصة، نفالتربية، وتكنولوجيا التعليم، وعلم ال

 اتدريسيا ، وشكل ذلك تحدي)رشاد النفسي، والقياس والتقويمواإل
في البدء مع كل طالب من حيث هو في قدراته وخلفياته ذات الصلة 

؛ لذلك يبقى مدى قدرة المساقمباشرة أو غير المباشرة بخطة ال
دة للتجانس المدرس على الربط بين تأثير العوامل المحد - الباحث

المقترح  اإلجرائيا في التعريف إليهتطبيق المعايير المشار  إمكانيةو
مدى شعور الطلبة بالتغيير يقوم و .راضات هذه الدراسةمن افت

ومن هنا  ،على مدى صحة هذا االفتراض مقاومة التغيير إمكانيةو
تأتي أهمية تكرار الدراسة في مساقات متعددة المواصفات يمكن 

من نتائجها في التعميم بعد اجتياز مرحلة التوسع التي  االستفادة
    & Johnson( ا أدبيات البحث النوعي والمزيجإليهأشارت 

Christensen, 2012; McMillan & Schumacher, 
2001; Lapan et al. 2012.(   

 جمع المعلومات أسلوب

الطلبة إلى لب فراد الدراسة، ُطأتحت عنوان  إليهكما هو مشار 
دون تقديم أي معلومة (التقرير الذاتي  أسلوبب المساقيم تقي

سقاطي يطلب فيه إعن سؤال  ل اإلجابةمن خال )تعريفية بالطالب
ا عن االجابات المقننة بصورة استبيان، أو بعيد المساقتقييم 

بتحديد مسبق لمحاور أو لمجاالت التقييم وترك استخالص هذه 
يل محتوى تقارير التقييم المحاور الستخراجها خالل عملية تحل

في ضوء قائمة العبارات واألفكار المقدمة وذلك ، )محاور داخلية(
من الطلبة، وتقديم ما تعكسه من دالالت مباشرة أو غير مباشرة 

للتغيير، وما  اإلجرائيعلى نوع التغيير المحتمل حسب التعريف 
تقوم  ا لألسس التييمكن أن يفسر بأنه مقاومة لتغيير محتمل، وفًق

بشكل عام، ولمحتوى قائم على  ىعليها منهجية تحليل المحتو
في ذلك التحليل على مع االرتكاز التقرير الذاتي بشكل خاص، 

في كثير من األدبيات والدراسات ذات  إليهالمدخل التقليدي المشار 
 ;Hsieh & Shannon, 2005)الصلة ببحوث تحليل المحتوى 
Elo & Kyngas, 2008)، لترميز، وتحديد وحدة وكيفية ا

االختيار للكلمة أو الجملة، وتكراراتها، والمعاني الصريحة مقابل 
  .الضمنية فيها

في الممارسات  هودالالتالتغيير  أوجه :عن السؤال الثاني اإلجابة
  .التدريسية كما يدركها الطلبة

مرت عملية تحليل تقارير التقييم بعدة مراحل، وتشكل في 
فقد تم  ؛من صور التحليل في البحث النوعي هذه الدراسة صورة

البدء في المرحلة األولى بقراءة عينة عشوائية من التقارير للبحث 

، واختزال األفكار (Interim Analysis) عن فئات تصنيف مشتركة
  :والمعاني وفق الخطوات اآلتية

مراجعة األسس التي تقوم عليها عمليات تحليل المحتوى  .1
 .وخطواته

 Institute of Lifelong)(بشكل خاص االعتماد  .2
Learning, 2009  يجيات توفير مؤشرات على تاستراعلى

 & Johnson(مصداقية التحليل في البحث النوعي 
Christensen, 2014, p. 266(، وهي تحديدا: 

  .المحلل كمحقق –تصرف الباحث  -

  .لمفرداتلعدم التوسع في تأويل معاني  -

 .ةستراتيجياالتثليث بأكثر من  -

 & McMillan(االنعكاسية النقدية  اوتحديد ،عكاسيةنإلا -
Schumacher, 2001, p. 412(. 

مرتين بفارق زمني ) 60من أصل  10(قراءة عينة من التقييمات  .3
البحث عن مؤشرات وفئات تصنيف : مدته ثالثة أيام لغرضين هما

ومقاومة التغيير كمرجعية في  ،معيار التغيير فرعية أولية في إطار
 .توجيه عملية التحليل

التحليل، حيث تم اعتماد الكلمة أو ) وحدات(تحديد وحدة  .4
الجملة أو الفقرة، التي تعكس قدرة الطالب على توصيل فكرته في 

  :وفق المعايير التالية (Stemler, 2001)إطار تقييمه للمساق 

 تحمل فكرة واحدة، أو داللة (ن تكون العبارات بسيطة غير مركبة أ
 .)واحدة

 عدم التدخل بالمعنى أو الداللة واالحتفاظ بالعبارة كما هي . 

 من العالقة بين فكرتين ا االحتفاظ بالعبارة المركبة التي تعكس نوع
 ).سببية أو غير سببية(

ويتوقع أن يوفر تطبيق هذه المعايير مؤشرات على مصداقية 
وعدم  ،(Krippendorff, 2004)ل المالحظات وثبات المحل

تحريف في المعنى أو الداللة، وضبط الذاتية في إطار حصول أي 
 .Stemler, 2001)(التقدير الداخلي في والثبات  االنعكاسية،

قراءة جميع التقييمات قراءة تامة وتفصيلية، وتدوين المالحظات  .5
أثناء  في بكلمات أو رموز على الفراغات والهوامش في كل منها

طي فكرة أو تحمل داللة القراءة عند العثور على أي معلومة تع
 اإلجرائيو بالتعريف / للتغيير، أو اإلجرائيذات صلة بالتعريف 

 .لمقاومة التغيير

بلغ وقد  تفريغ كامل المالحظات وبلورتها في قائمة واحدة، .6
كما هي (في قائمة واحدة للشعبتين  ،)124(عددها بعد التصفية 

اوين لفئات عن إلى، ثم إعادة قراءتها بغرض التوصل )في الملحق
  :على النحو اآلتي)4م-1م(مستقرة، والخروج بمعايير تصنيف 
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أم  اتحمل معنى واحد(العبارة بسيطة أم مركبة؟  - )?S or C: (1م
 عبارتين؟ إلىأكثر من معنى؟ هل يمكن فصلها 

 اأو معارض ارافض( االعبارة تحمل معنى سلبيهل ) ?- or +: (2م
للتغير اأو مقاوم ( امعنى أمايجابي )؟)للتغير أو متقبًال اداعم 

هل تحمل العبارة صفة أو ممارسة غير مألوفة في ) ?U or F: (3م
تعبر عن تغير (و ضمني؟ أالمحاضرة التقليدية بشكل صريح 

 ).هو مألوف في المحاضرات بشكل عام ماع ملموس

 :فئات تصنيف متجذرة في المحتوى : 4م

M: Method of teaching.  

C: Classroom climate. 

L: Life skills. 

T: Thinking.  

  

  

وهي فئات أولية، على أن يتم إثراء فئات التصنيف مع 
 إلىاختزالها للوصول  إمكانيةاستمرارية التحليل، ثم النظر في 
  . عناوين رئيسية تصف المنحى التكاملي

على طلبة الدكتوراة في مساق  1توزيع القائمة كما في الجدول  .6
، اطالب 30وعددهم " مة في البحث التربويطرق متقد"

ومجموعة من طلبة الدكتوراة في تخصص القياس والتقويم 
، بمجموع يساوي 2019في الفصل األول  طالب 10وعددهم 

40 ؛ ألن لديهم الخلفية التي تميزهم كمجموعات نخبة اطالب
فهم طلبة مساقات  ؛من منظور نسبي في تحليل الحتوى) مركزة(

التركيز على البحث النوعي بموضوعاته التي تشمل  فيهايتم 
النظرية المتجذرة وتحليل المحتوى والصدق والثبات في تصاميم 

ومنهجيات البحث الكمي والنوعي  ،البحث النوعي بشكل خاص
طلب منهم ترجيح  فقد .ونظريات القياس والتقويم ،بشكل عام

كل قائمة  موقع كل عبارة وفق كل معيار، كما ُطلب منهم تصنيف
أبسط صورة وفق المعايير  إلىفي مجاالت أو فئات، واختزالها 

وقد تم تدوير المجموعات . نفسها التي اعتمدها الباحث
 Sampling( مصفوفات المعاينة أسلوبوالعبارات وفق 

Matrices(. 

   1الجدول 

  )اسابًقربعة المعرفة مسبوقة بصفحة المعايير األ) (124(من القائمة الشاملة لجميع العبارات  مقطع

  العبارة  المعيار

 المحاضرةفي تفاعلي  من الدكتور زاد أسلوب    1م    
 .يتيح لكل طالب أن يتكلم بكل حرية دون تحسس    2م    
  .يدور حولي زاد التفكير الذاتي بكل ما    3م    
  .جعلني أبحث عن حلول للمشاكل بطريقة علمية    4م    
 .قل التعمق في التفكيراالمتحان شامل يتيح للع    5م    

  
  

      

التحقق من قوة العالقة بين الفكرة والتصنيف في الفئات  .7
 المقترحة باعتماد التحليل الكمي لتقديرات الطلبة وفق المعايير

مع االستمرار في النظر بصدق التصنيف والتسمية  ،اإليهالمشار 
ر تصميم أكث إلىالتحريك أو التعديل للوصول  إمكانيةللفئات، و

في ضوء  في الربط بين المحتوى والمعنى أو الداللةا صدًق
عرض نتائج يأتي ثم  .القاسم المشترك بين الفئات قبل اختزالها

بعد  SPSS باستخدام برنامج التحليل بصورة تكرارات ونسب
 & Katharina(كمي  إلىنوعي من  تجهيز ملف بيانات

Sabine, 2007 ( وفق معيار باعتماد تقديرات مجموعات النخبة
وباعتماد نسبة قطع أو أكثر  ،)Mary, 2012(كوهين للتوافق 

وفي ضوء ذلك تم إعادة التصنيف للمعايير  .حسب طبيعة المعيار
معيارين بعد الدمج في المرحلة  إلىاألربعة في المرحلة األولى 

 .الثانية
 

الممارسات التدريسية التي قد تدفع  :عن السؤال الثالث اإلجابة
  .لمقاومة التغييرالطلبة 

عن  هذا السؤال تحديد العبارات التي تعبر إجابةتتطلب 
بلغ ، والتي مستخلصة من تقارير التقييمممارسات تدريسية 

عبارة،  157لعملية التحليل  في المرحلة التباعديةمجموعها 
 ، وفي مرحلة التصفية األولىةعبار 2.6قدره بمتوسط تقريبي 

ثم استخالص مؤشرات . تينعبارط عبارة بمتوس 124للعبارات 
بلغة (وفيما يلي عينة من العبارات المختارة  .التغيير ومقاومة التغيير

بمعنى تقديم مالحظات كتعقيب أو ( والتعليقات) عينة الدراسة
المحلل في ضوء الحوار  - توضيح لداللة مرجحة للمعنى من الباحث
  ).والفهم المشترك بين الباحث والمحكمين

يوجد تفاعل كبير من الطالب لطرح األسئلة أو  بني أنه اليعج ال" -
بعض الطلبة سيطروا على النقاش وكثرة : تعليق" (النقاش
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األسئلة، مقابل استمرار تحفظ بعض الطلبة الذين اعتادوا على 
 ).االسكوت نسبي االستماع أو

استفدت : تعليق" (أن نتدرب عليهاإلى أسئلة االمتحان بحاجة " -
كساب الطلبة إلالحظة بتقديم نماذج من األسئلة من هذه الم

ا االختيار من متعدد لتكون موقًف أسئلة مهارات التعامل مع
االختبار التصرف فيكساب الطلبة مهارة حكمة إا، وتعليمي 

)(Testwiseness. 

المحاضرة في ، فكانت المعلومات المساقلم يعجبني التشتت في " -
وكانت األسئلة من الطالب الواحدة مشتتة في أكثر من فصل، 

 إلىنحن بحاجة  .ولكن المعلومات تفوقني ،أذمك نا الأ .تضيع بنا
هذا الطالب كان واضحا : تعليق" (عطاء المعلومات بشكل منظمإ

، وينطبق عليه مفهوم الحالة السلبية مقاومته للتغييرفي 
)Johnson & Christensen, 2014, p. 237.( 

عداد مخطط البحث، وكيفية تحديد واجه بعض الصعوبات في إأ" -
 ،..الصيغة تبدو سلبيه: تعليق" (نقاط القوة والضعف في البحث

هذه في ، فيكفي أن يفكر الطالب إيجابية هنفسالوقت في وهي 
 .)هذا المستوى من الطموح البحثيبالمرحلة 

المحاضرة األولى كانت األهم كخطوة أولى لكسر الحاجز بين " -
ي ألول مرة، وكذلك بين الطالب فبعضنا يلتق ؛الطالب

الكثير من الدراسات تركز على أهمية اللقاء  :تعليق"(والدكتور
 كسر الجليديصفه بأنه تو المساقاألول مع الطلبة في 

(Barbara et al., 2010). 

وقت أكبر للتعمق أكثر في بناء  إلىتحتاج  ،المادة كبيرة" -
ذلك يعكس : تعليق" (بداية المساقن هذا أخاصة و ،بحاثاأل

، وله أكثر من تفسير في إطار كباحث مبتدئ هإدراك الطالب لموقع
 .)مقاومة التغيير

بطبيعته حسب الوصف  المساق: تعليق" (اتالمساقيربط بين " -
Course Description(  يجمع بين عدة موضوعات في القياس

 ةحصاء والتقويم، كما يتكامل فيه التآزر بين المجاالت الثالثواإل
 ئيسة لنواتج التعلم المعرفية والوجدانية والمهارية، وطيفالر

فهو يستعير المفاهيم والمصطلحات من جميع  ؛واسع من البحوث
 .)أنواع البحوث أو معظمها

يقاوم على : تعليق" (بصورة متسلسلةتعرض يت المادة ل" -
 .)إليهلمشار ا اإلجرائياستحياء المنحى التكاملي ضمن التعريف 

تبسط يت األسئلة لكن لضل في تبسيط المعلومات، للدكتور الف" -
تكشف العبارة عن الصراع الداخلي بين : تعليق" (ألنها استنتاجية

 إلىتقبل التغيير القائم على التحول من المحاضرة التقليدية 
المنحى التكاملي، ومقاومة التغيير القائمة على قلق االمتحانات 

 .)والدرجات في هذه المرحلة الجامعية

في يركز الدكتور على أن يجتهد الطالب ويعتمد على نفسه " -
األمور في ث والدراسة مع تقديم المساعدة من الدكتور والبح

هذا : تعليق" (الغامضة، وتوفير أجواء دراسية مناسبة للطلبة
دراك الطالب لدور المدرس كمساعد للطالب إمؤشر على 
(Flagging) راته التفكيرية هده لتنمية قدعلى التعلم وتوجيه ج

 ).بداعية بمساعدة المدرسواإل

 في: تعليق" (عن المنهج داخل المحاضرة بعيد المساقشرح " -
المنحى  إلىر من المحاضرة التقليدية يالتغيتقبل  إلىشارة إ ذلك

 ).رفض هذا التغيير نا عر بصورة ضمنية أيضعبيوالتكاملي، 

تي تحدث في مساق ساعدنا في تفسير الكثير من الظواهر الال" -
يتحدث بصورة غير مباشرة عن انتقال : تعليق" (حياتنا اليومية

بمعنى أن امتالك  ؛دما يتسلح الطالب بمهارة التفكيراألثر عن
نه من توسيع الدائرة التي يجني فيها القدرة على التفكير يمّك

 .)الطالب والمجتمع ثمرة امتالك هذه القدرة

المساحة التي تعبر عن مادة : تعليق" (لم يتم التعمق في المادة" -
ب التغطية التعمق على حسا ؛حاصل ضرب بعدين ساويت المساق

دراكهم ألهمية إوقد عبر الطلبة عن  .لموضوع متعدد المجاالت
ليتمكنوا من إعداد مشاريع بحث كجانب  ؛وجود أكثر من مساق

 .)المساقعملي في 

من الدكتور يحّقر  وال ،رة الهدوء واالحترامشاع في المحاض" -
تشتت االنتباه في كثرة وكانت هناك طالبة  .أو أدائه الطالب تفكير

طالبة واحدة كانت شديدة االندفاع لطرح : تعليق" (أسئلتها
األسئلة، تدرس كثيرا، ودائمة الكتابة والتوثيق لما ا، وتسأل كثير

ا ه، ولذلك شكل ذلك تحديفت لالنتبايقال في المحاضرة بشكل ال
من  يجابياضرة من حيث عدم كبح االندفاع اإلفي تطوير المح

من جهة  جهة، واالنعكاس السلبي المحتمل على المناخ الصفي
 .)أخرى

عدم تضييعه ألي مع أعطى األستاذ راحة نفسية قبل االختبار، " -
وال يعمل على التركيز على الحفظ األصم الذي ال معنى  ،معلومة

وطبيعة األسئلة، وإدارة  ،يتحدث عن الشمولية: تعليق" (له
االختبار في ضوء التعريف العلمي الذي تصفه أألدبيات بأنه 

  .)إجراء منظم

وقام بتوضيح  ،كان الدكتور في كامل جاهزيته ،في بداية الفصل" -
والمحاضرات وكل شي يخص الدوام  المساقهو مطلوب من  ما

منذ بداية  المساققشة عناصر حتى نهاية الفصل، وقام بمنا
الفصل، وأوضح كل التعليمات الخاصة بالحضور والغياب وحتى 
الهاتف المحمول، وما هو مطلوب من الطالب وواجباتهم 

األدبيات  إليهتشير  هذا يتفق مع ما: تعليق" (والتزاماتهم
التجسير وأهميته في  المساقالمتعلقة باللقاء األول مع الطلبة في 

تشير  مامع ، وكذلك المساقعالقة بين الطلبة ومدرس السريع لل
مع المشار  المساقمن معايير الجودة في تطوير خطة  إليه

  .)بالخطة الصديقة
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- "ا، ولكنها ليست مستحيلة، ولكن كانت أسئلة االمتحان صعبة جد
 موضوع العالمات حتى الفي قام الدكتور بمساعدة الطالب 
 "حباطيتسبب لهم باإل قالمسايشعروا بالنقص أو صعوبة 

على أن الطلبة يدركون العالقة بين  اهذا يعطي مؤشر: تعليق(
نواتج التعلم، واستراتيجيات ( عملية التعليميةلل األركان الثالثة

أهمية إلى وهي اشارة ضمنية للمدرس  ،)التدريس، والتقويم
تحميل العالمات المعنى الذي تحتملة في ضوء مصادر األخطاء 

والتحليل المنطقي  ،القياس والتفسير المعياري والمحكي ونظريات
 ).وتحويل الدرجات ونظم العالمات ،حصائيواإل

زخمة بالمصطلحات المعقدة، وهي في صلب  المساقمادة " -
تخصص التربية، ولكن عدم استخدامها في المواد األخرى 

 المساقنا درسعبء علينا، وبعد أن  المساقأن هذا بشعرنا ي
استنتاج مفاده أن  إلى ناتوصل ،ير معتمدة على التلقينبطريقة غ

حياة  أسلوبنما هي إو ،فقط في التربية اهذه المادة ليست أساس
تجاوز بعض  إلىقد يشير النص : تعليق" (تفكير أسلوبو

السلبيات من أجل جرعة أكبر من االيجابيات في إطار تطوير 
ة التقليدية، تحققها المحاضر المحاضرة لتحقيق عده أهداف ال

يتعلق برفع مستوى نواتج التعلم الخاصة باالستنتاج  ا ماوتحديد
لدى الطلبة االستعداد لتقبل هذا النوع من  أن إلىوالتفكير، و

 ). التغيير

كل يقوم حبذا لو كان الشرح خطوة خطوة على السبورة بحيث " -
 إمكانيةهذا مؤشر على : تعليق" (الدفتر فيطالب بتسجيله 

رسالة  وصول تأخريلطلبة وصعوبة تقبلهم للتغيير، وربما تشدد ا
ببعض الممارسات مما يجعلهم متعلقين  بعض الطلبة إلىالتغيير 

 ).محاضرةلللنمط التقليدي في ا

ساسية لمؤشرات التغيير كما المحاور األ :عن السؤال الرابع اإلجابة
  .يدركها الطلبة في إطار شمولية الموقف التعليمي

ل في هذه المرحلة وفق المعايير المختزلة من تم التحلي
والمرشحة كخطوة نهائية للخروج بأفكار متجذرة  ،المرحلة الثانية

تقييمات الطلبة للممارسات التدريسية كمحاولة  ضمن محاور تختزل
ضمن  )المحاضرة المطورة(للمنحى التكاملي  إجرائيتعريف لتحديد 
اومة للتغيير من جهة من جهة، وما تحمله من تغيير ومقمحاور 
تم تفريغ تقديرات المحكمين في المعايير  ،لتحقيق ذلكو. أخرى

األربعة وفق التصنيف المعتمد للفئات في كل معيار باستخدام 
) أربعة ملفات نصية بعدد المعايير(الترميز األولي في ملف بيانات 

ا لعملية ملخص 2ويبين الجدول . spssملفات  إلىثم تحويلها 
زال في معايير التصنيف للعبارات المستخلصة من تقديرات االخت

مجموعة طلبة مساق طرق متقدمة في وهي  ،مجموعتي التحكيم
 ). قياس(مجموعة طلبة القياس والتقويم و، )بحث(البحث التربوي 

   2الجدول 

الترجيح وفحص التوافق مع توضيح التكرار لخمس بقصد ) تكرارات ونسب(مجاالت التصنيف وفئاتها والرموز المستخدمة ألغراض التحليل الكمي 
   .عبارات حسب موقعها في كل تصنيف

  

  )(UF  ممارسة غير مألوفة  المنحى التكاملي   نواتج تعلم  عمليات
  )بحث(

  رقم العبارة  اتجاه العبارة  المنحى التكاملي
  عمليات

  )بحث(
  نواتج

  )بحث(
  عمليات

 )قياس(
  

  نواتج
  )قياس(

 بحث  
M  

  بحث
C 

  بحث
L 

  بحث
A 

M+C  L+A إيجابي  
  )بحث(

  )قياس(يجابي إ

R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7 R8 R9 R10  R11  
6  2  0  2  8  2  10 8 2 10  10  1.  
2  7  1  0  9  1  10 8 2 10  10  2.  
2  0  1  7  2  8  10 3 7 10  9  3.  
5  0  2  3  5  5  10 2 8 10  10  4.   
3  0  0  7  3  7  8 4 6 8  10  5.  

  .)وهكذا ..%60تعني  6، %100تعني  10: ، ولذلك يمكن التعامل مع التكرارات كنسب مباشرة، مثالR1- R10 Raters)( رينمقد 10التكرار من : مالحظة

وفيما يلي بعض المالحظات التفصيلية على المدخالت في 
  :لتدعيم مقروئيته 2الجدول 

مجموعة : في التحكيم مجموعتان من المقدرين هما تاشترك )1
قياس والتقويم، ومجموعات كل من طلبة الدكتوراة في ال) 10(

مقدرين من طلبة الدكتوراة في مساق طرق  )10(منها عشرة 
كافة وهم من األقسام والتخصصات (متقدمة في البحث التربوي 

 .)R1-R4(لكل معيار من المعايير األربعة ) في الكلية

عليه  يدلالمستخدمة وما  دالالت الرموزالمحاور حسب  )2
 :كل محور طارإممارسة في مضمون العبارة على أنها 

M- التدريس  أسلوبTeaching activity. 
C-  البيئة الصفيةClassroom climate. 
L-  ناتج تعليميLearning outcome. 
A -  التفكير المتقدمAdvanced Thinking .  



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 196

في ضوء التعقيب والحوار مع المقدرين بعد االنتهاء من عملية  )3
مقدرين العشرة على الفئات ت للبالتكرارا مرفقةالتقدير مباشرة، 

إعادة التصنيف والترميز بمسميات  ت، تم)M،C ،L ،A( األربع
 : جديدة في فئتين هما 

- R5 =M+C  = فئة العمليات، وتشملا أي ممارسة في إجرائي
 .التخطيط والتدريس والتفاعل الصفيإطار 

- R6=L+A  = فئة نواتج التعلم أو المخرجات، وتشملا إجرائي
المهارات الحياتية، (ب المعرفية والوجدانية والمهارية الجوان

 .)والتفكير المتقدم

التصنيف نفسه في هذه في اشتركت مجموعة القياس والتقويم  )4
وقد تم  ،)فئتين إلىأي بعد االنتقال من الفئات األربع (المرحلة 

 :رصد التكرارات في العمودين

- R8 :افئة العمليات أيض. 

- R9 :أو المخرجات فئة نواتج التعلم. 

5( (R5+ R6) يشكالن فئة واحدة ،)أي ؛لمجموعة التحكيم األولى 
يشكالن الفئة نفسها ) R8+R9(كما أن  .)مجموعة طرق البحث

أطلق  التي )ألغراض الصدق في التصنيف عبر المجموعات(
بلغة تحليل  وتقابل األنماط واألفكار(التكاملي عليها المنحى 

 .)المحتوى في البحث النوعي

6( R7 : ويتضمن تكرارات المقدرين للعبارة الواحدة على أنها
مألوفة للطلبة في المحاضرات التقليدية أو غير مألوفة، ويعني 

العدد األكبر أن الممارسة جديدة نسبيا ا ويمكن أن تكون مؤشر
بالتكاملي أو المحاضرة  إليهيميز المنحى التدريسي المشار 

 .المطورة

المقابلة للعبارات تعطي  )R10 ،R11(ن التكرارات في العمودي )7
مؤشرات من وجهة نظر المجموعتين على أن مضمون العبارة 

للتغيير حسب  اأو مقاوم اداعم ا؛أو سلبي ايجابيإيحمل معنى 

 القطع ةقطون عدد أو نسبة التكرارات والتوافق بين المجموعتين
(Cut-Point) كحد أدنى للصدق% 60تم اعتماد النسبة ؛ إذ 

 .التوافقي

وقد انتهت عملية التحليل في هذه المرحلة بمعيارين أكثر 
، بحيث االمعرف سابًق) 3م(عمومية، مع االحتفاظ بمتغير الممارسة 

مألوفة أو غير مألوفة بالصورة يفصح مضمون العبارة عن ممارسات 
  :التالية

ويطلب من المحكم فيه ": التغيير ومقاومة التغيير"معيار  :1م
يجابي إ: حسب المعنى أو المدلول الذي تحمله اتالعبار تصنيف

رافض أو معارض أو مقاوم (، أو سلبي )ريداعم أو متقبل للتغي(
  .P; Positive،N: Negativeباعتماد الرموز ) يريللتغ

بعد عملية ( تصنيف في فئتين": الممارسات التعليمية"معيار : 2م
) من التحليل والتحكيم ىا في المرحلة األولإليهاالختزال المشار 

طار المنحى إفي  Themes or Patternsبعنوانين رئيسيين 
وتشكالن جذر التعريف  ،Integrative Approachالتكاملي 
 :لهذا المنحى اإلجرائي

a. العمليات( الفئة األولىProcesses  :(التفاعل الصفي 
(Classroom Teaching Activities and Climate)، 

 .لتنفيذ والتقويم والبيئة الصفيةوتشمل التخطيط وا

b. المخرجات ( الفئة الثانيةOutcomes :( نواتج التعلم
(Life Skills and Advanced Thinking)،  وتشمل نواتج

التعلم المعرفية وغير المعرفية القائمة على التفكير المتقدم وانتقال 
 .أثر التعلم للمهارات الحياتية

ة وفق هذين المعيارين في ختزال البيانات المستخلصاوقد تم 
أربعة متغيرات بعد دمج التقديرات لجميع المحكمين من 

كما في الجدول  ،نسب مئوية إلىالمجموعتين، ثم تحويل التقديرات 
3.  

   3الجدول 

  .)بعد اختزالها(لتقديرات المحكمين في كل معيار من معايير التصنيف مقطع من نتائج التحليل بالنسب المئوية 

رقم 
  لعبارةا

 إلىنسبة التقديرات التي ترجح أن مضمون العبارة يميل : 1م
في إطار المنحى التكاملي  اكونه عملية أو ناتج  

)Integrative Approach of Teaching(  

نسبة التقديرات التي : 2م
ترجح أن مضمون العبارة 

 إيجابيةيحمل شحنة 
Positive Activity)(  

نسبة التقديرات التي ترجح : 3م
أن مضمون العبارة يفصح عن 

مألوفة في  ممارسة غير
 المحاضرة التقليدية

)(Familiarity 
  )Products(نواتج   )Processes(عمليات 

  

1  80  20  100  100 
2  85  15  100  100 
3  25  75  95  100 
4  35  65  100  100 
5  35  65  90  80 

  :يلي مافي الجدول وتبين النتائج المستخلصة من النسب 
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من كحد أدنى، % 80بنسبة عليها التفاق االعبارات التي تم  )1
في إطار  (Processes)مضامينها تعبر عن عمليات حيث كون 

%) 50(عبارات في نسب التقدير  3تساوت  .المنحى التكاملي
، 54: على أنها عمليات ونواتج تعلم، وهي العبارات ذات األرقام

76. 

تم االتفاق بنسبة %) 64بة ي بنسأ، 124من أصل (عبارة  79 )2
  .على أن مضامينها تعبر عن عمليات% 50أعلى من 

تم االتفاق بنسبة %) 25ي بنسبة أ، 124من أصل ( عبارة 32 )3
 .على أن مضامينها تعبر عن نواتج تعلم% 50أعلى من 

-%40(تشير النسب في التقديرات عند التعامل مع نسب قطع  )4
ات والنواتج لكثير من صعوبة الفصل بين العملي إلى%) 60

عبارة ضمن  40حيث وقعت  ،الممارسات المتضمنة في العبارات
 . المدى اهذ

تحمله العبارة  معامل االرتباط بين نسب التقديرات على معيار ما )5
تحمله  ما في إطار المنحى التكاملي، ومعيار إيجابيةمن شحنة 

بلغ العبارة من ممارسة غير مألوفة في المحاضرة التقليدية، 
كما بلغت . ، وهو يعبر عن عالقة قوية بين النسب0.80

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للنسب في المعيارين 
 .على التوالي) 24.5، 84.2) (22.1، 84.4(

بوزن نسبي  إيجابيةتحمل شحنة %) 72بنسبة أي (عبارة  90 )6
وعند التعامل مع درجة قطع للوزن  .%80أكبر أو يساوي 

عبارة، ويكون  113العبارات يكون عدد % 50نسبي أكبر من ال
عبارة  11المعيار هذا  ا وفقنسبيالضعيفة  عباراتبذلك عدد ال

 . فقط

تعبر عن ممارسة غير مألوفة لدى  %)79بنسبة أي (عبارة  99 )7
وعند  .%80بوزن نسبي أكبر أو يساوي ات، المساقالطلبة في 

يكون عدد % 50ي أكبر من التعامل مع درجة قطع للوزن النسب
ويكون  ات،عبار 106العبارات التي تعبر عن ممارسة غير مألوفة 

عبارة 18هذا المعيار  ا وفقنسبيبذلك عدد الفقرات الضعيفة 
  . فقط

  مناقشة النتائج

للمحاضرة المطورة الذي  اإلجرائيفي ضوء التصور للتعريف 
يستوعب أي  ليهإتقترحه الدراسة، فإن المنحى التكاملي المشار 

وليس لسقف الجودة فيه  ،المحاضرة التقليدية سلوبتطوير أل
فهو مفتوح ألي إضافة مدعومة بأساس علمي تقدمة  ؛حدود

ومن  .الدراسات الالحقة من الباحثين المهتمين في هذا اإلطار
الطبيعي أن تختلف أساليب التدريس الموجهة لتطوير الطريقة 

حسب التخصصات، ومتطلبات كل منها خر آ إلىالتقليدية من مساق 
لذلك قد يختلف التعريف  .الفنية واالدارية والتدريبية والمهارية

على متصل المسافة بين القطبين من المحاضرة التقليدية  اإلجرائي
ومنها المنحى  ،المحاضرة المطورة بأي مسمى إلى المتطرفة

وأبرزها  ،قةا في الدراسات السابإليهالتكاملي أو المسميات المشار 
ا يلي أبرز المالحظات والتفسيرات ألبرز موفي .المحاضرة الحديثة

 :يمكن استنتاجه منها وما النتائج،

تتضمن العبارات التي قدمها الطلبة في تقييمهم للمساق بصورة  )1
صريحة أو ضمنية ممارسات تدريسية تعكس مجموعة من 

ي تكاملي لمنحى تدريس اإلجرائيالخصائص المتجذرة في التعريف 
في الشكل والمضمون لنواتج التعلم المعرفية والوجدانية 

التفكير، ومن بيئة  إلىتنقل المحاضرة من التلقين ووالمهارية، 
 والكل هنا ال(وتشكل بمجموعها أو كليتها  ،نشطة إلىجامدة 

وتشير المعايير . ا لهاإجرائيا تعريًف) يساوي مجموع األجزاء
ولي والفئات المقترحة ضمن كل معيار المستخلصة من التحليل األ

التصنيف التي تبدو متداخلة،  صعوبة الفصل بين بعض فئات إلى
التدريس، حيث يمكن  أسلوبوخاصة فصل المناخ الصفي عن 

التفاعل "يمكن أن يطلق عليها  ،التعامل معهما كفئة واحدة
، وكذلك الفصل بين مهارات الحياة ومهارات التفكير، "الصفي
نواتج "ل معهما كفئة واحدة، يمكن أن يطلق عليها والتعام
المنحى ) التفاعل الصفي ونواتج التعلم(ا ويشكالن مع، "التعلم

 .الجامعي التكاملي في التدريس

تعكس مالحظات الطلبة بشكل عام مقاومة خجولة للمنحى  )2
فقد  ؛التكاملي القائم على زيادة التفكير وتوليد األفكار وترابطها

ن الطلبة قلقهم على العالمات، ألنهم اعتادوا على م% 30أبدى 
نمط تدريسي تقليدي، وأسئلة تقيس المعلومات التي تركز على 

فصاح بعض طلبة المسار الشامل إويدعم هذا التفسير  .الحفظ
وجهة نظرهم ، ألنه من المساقعن أن قلقهم على العالمة يتجاوز 

ع المدرس مكان الطلبة التفاعل مإتحت سيطرة المدرس، وب
أما . بخصوص طبيعة األسئلة المتجاوبة مع هذا المنحى التدريسي

االمتحان الشامل فهو متعدد المدرسين، وبالتالي فهم يدركون أن 
مع التوجه العام القائم أي الجزء، مع مصلحتهم مع الكل وليس 
من خالل اطالعهم على نماذج وذلك على المحاضرة التقليدية، 

ومع ذلك، فقد أدرك  .في االمتحان الشامل من األسئلة السابقة
شامل أو : بصرف النظر عن نوع المسار(الطلبة بشكل عام 

ا، فبدأوا يستشعرون في تمكينهم بحثي المساقأهمية ) رسالة
أهمية التفكير أو االختيار المبكر لعناوين رسائلهم قبل التسجيل 

ى ترك بعكس ماهو شائع بين الطلبة الذين اعتادوا عل ،للمساق
 .اتالمساقالتفكير بالرسالة حتى االنتهاء من 

من الطلبة ارتياحهم للممارسات التي % 90عكست مالحظات  )3
تجعل من هذا المنحى بيئة صفية ممتعة ونشطة، وقد طغى 
اهتمامهم بهذا المجال على مجاالت التقييم األخرى مثل كثرة 

الصفية ، ومدى مناسبة الغرفة المساقعدد الطلبة المسجلين في 
من الطلبة، وكأن لسان  ثنان بالمئةاا إليهلهذا العدد التي اشار 

هناك أولويات، وهناك تعويض لبعض المعايير في  :حالهم يقول
 كما عبرت المالحظات عن قدرة. المدخالت حققها هذا المنحى

 الطلبة على التقييم، والتمييز بين المعايير وأوزانها النسبية،
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حلي بالموضوعية في التقييم، وااللتزام م ألهمية التاكهدرإو
أدبيات البحث النوعي  هالذاتية المنضبطة أو ما تطلق عليب

 ,McMillan & Schumacher( "النعكاسيةا"مصطلح 
2001, p. 414( أن الفرصة للطالب متاحة  إلى، مشيرين

ال أن يتجاوب مع إير، وما على الطالب يالتغ فرصةلالستفادة من 
خاصة وأن  وجه طاقاته الستثمار هذه الفرصة،هذا المنحى، وي

 معن عدم قدرته واأفصح%) 8حوالي (نسبة قليلة من الطلبة 
التقليدي في عرض المادة ألغراض  سلوبعلى التخلص من األ

%) 80بنسبة (معظم الطلبة ، فإن وبالمقابل .المذاكرة لالمتحان
لحفظ اعلى على الفهم وليس  المساقفي  أن التركيز إلىأشاروا 

وتوجيه الوقت والجهد نحو  ،لدراسةنحو ازاد دافعيتهم 
 .االستيعاب والتحليل

أهمية المحاضرة األولى في تجسير العالقة  إلىشارت النتائج أ )4
تقرر مستوى التفاعل والمشاركة، ألنها بين الطلبة والمدرس، 

 & Johnson(يسمي المشاركة التامة  وتحقيق ما
Christensen, 2004, p. 189(.  ويمكن التحقق من مستوى

رصد المؤشرات من خالل استمرارية  هتهذا التأثير ومصداقي
 & Creswell( التثليث المتعدد أسلوببعدسات مختلفة وب

Miller, 2000(، ؤشراتومن أبرز تلك الم:  

 .أثناء المحاضرة وبشكل مستمر في االنتباه الشديد -

 .عدم الملل، وعدم الشعور بانتهاء المحاضرة -

مع وجود فروق فردية  ،استثناء الب من الجميع غبة بالمشاركةالر -
  .في درجة االندفاع نحو المشاركة

داب الحديث، واالحترام المتبادل، والتصرف بحرية آااللتزام ب -
 .مسؤولة

تطوير الموجه ل يقاومون التغيير أن الطلبة ال إلىأشارت النتائج  )5
 إليهالمشار  ائياإلجرلتعريف المحاضرة التقليدية وفق ا أسلوب

ال عند شعورهم بتأثيره السلبي المحتمل على درجاتهم في إ
يجابيات المحاضرة المطورة يتطلب إفإن تعظيم  لذلك .المساق

لمحتملة على خصائص توزيع باآلثار الجانبية ا وعي المدرس
في يتمثل  إجرائيوقد يتطلب ذلك قيام المدرس ببحث  .الدرجات

سئلة تنسجم مع أخصائص عند استخدام دراسة مقارنة بين هذه ال
، نواتج التعلم وفق المنحى التدريسي بالمحاضرة التقليدية

وأخرى تنسجم مع نواتج التعلم وفق المنحى التكاملي 
)(Fink,2005.  وهذا يعني ضرورة التفكير باستراتيجية الربط

 ؛بين قلق الطلبة على الدرجات ونواتج التعلم القائمة على التفكير
وفق تفسير معياري المرجع، أو تقويم دون  تحويل العالماتمثل 
في الثقافة  اوهذا يتطلب تغيير ،(Chris et al., 2015)ت درجا

 ,Lorrie) لالمتحاناتواالتجاهات المتعلقة بالتدريس الموجه 
2000)، يجابيات ا يتلخص في التوفيق بين اإلمما يشكل تحدي

فقلق الطالب على العالمة  ؛ا الطلبةإليهوالسلبيات التي أشار 
الذي  سلوباستمرارية األ عنديعتقد أنها تتحقق  ألنهمشروع 

فقد كشفت االقتباسات الكثيرة من أقوال  ،ومع ذلك .اعتاد عليه
من المالحظات % 15الطلبة أنهم راغبون في التغيير، وأن 

من % 60إن وبالمقابل، ف. عكست قلق الطلبة على العالمات
ورة مباشرة أو غير مباشرة عن أن المهارات في الطلبة عبروا بص

تنمية التفكير والحوار في هي مهارات حياتية متمثلة  المساق
حيث قدم الطلبة مؤشرات على أنهم يدركون  ،وليةؤوتحمل المس

نواتج التعلم، (طبيعة العالقة بين ثالثية العملية التعليمية 
منية للمدرس شارة ضإوهي  ،)واستراتيجيات التدريس، والتقويم

بأهمية تحميل العالمات المعنى الذي تحتملة في ضوء مصادر 
ي والتحليل األخطاء ونظريات القياس والتفسير المعياري والمحّك

 .حصائي وتحويل الدرجات ونظم العالماتالمنطقي واإل

 14حصائية من عدم تجانس الطلبة في المهارات اإلل شّك )6
وعلم النفس مشكلة تدريسية دراة والمناهج إلفي أقسام ا اتخصص

انت اتجاهات ، فكالمساقلضبط أثره على درجات الطلبة في 
حصاء، وأبدى الطلبة مخاوفهم من انعكاس الطلبة سلبية نحو اإل

ال أن المنحى التدريسي القائم إ. المساقذلك على درجاتهم في 
حصائية، رغوب فيه واالستيعاب للمفاهيم اإلعلى الحفظ الم

حصاء في البحث التربوي في الجانب التطبيقي لإل والتركيز على
 ;Harris & Muhamad, 2014 ( ضوء الدراسات السابقة

Marina, 2012 (بدا هذه المخاوف، حيث أكدت هذه د نسبي
بسادية اإلحصاء  إليهالدراسات على أهمية التخفيف مما أشارت 

(Sadistic of Statistics). 

الطلبة في تقييم األداء أن مشاركة  إلىأشارت الدراسات  )7
ر التدريسي كانت ومازالت قضية جدلية بالرغم من تطبيقها في كثي

فقد أكدت دراسة عودة  .من الجامعات في الدول المتقدمة
)2006 Audeh, (أهمية البحث عن االستراتيجيات أو  على

، الممارسات التي يمكن أن تزيد من فرصة تقبل هذه المشاركة
؛ إذ سة الحالية لصالح التقبل لهذه المشاركةوجاءت نتائج الدرا

خاصة ودالالتها النتائج التي عبر عنها الطلبة بمفرداتهم ال شفتك
عن درجة عالية من الموضوعية وضبط  الصريحة والضمنية

فلم  .أدبيات البحث النوعي باالنعكاسيةيوصف في  الذاتية، أو ما
آخر  إلىمن معيار يعتمد تقييمهم على االنطباع العام أو التعميم 

بيئة المحاضرة، وخصائص المدرس، والتدريس،  أسلوب(
، وتعكس هذه )دور الطالب نفسه ومسؤولياتهواالمتحانات، و
 . بمشاركة الطلبة المساقنتيجة أهمية تطوير استرايجيات تقييم ال

والمعايير  سلوبأدرك الطلبة االختالف الجوهري في األ )8
بالنسبة لهم نقلة نوعية في ، وكان سلوبالشمولية لهذا األ

أو يعبرون  ن، وهم يدركويجابيةتفكيرهم ودافعيتهم واتجاهاتهم اإل
ا ادبيات إليهبطريقة غير مباشرة عن األسس التربوية التي تشير 

تعطشهم للتخلص من ذلك عكس يكما . التربية وعلم النفس
دية في التدريس الجامعي على أن يضمنوا عدم ياألساليب التقل

في المرحلة االنتقالية  المساقثير الجوهري على درجاتهم في التأ
ألن انخفاض العالمات الذي قد ينجم عن التحول في  ،على األقل
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المعتاد بين التدريس والدراسة أو المذاكرة والتقويم  سلوباأل
باالمتحانات قد يكون له انعكاسات سلبية على الطالب في ضوء 

 .نامجتعليمات الجامعة وخطته في البر

تعكس مالحظات الطلبة على أنهم ناضجون بما فيه الكفاية،  )9
ويدركون معنى الحرية األكاديمية في بيئة صفية غنية بالفكر 

واالحترام المتبادل، ووضوح األهداف، وكيف يمكن  ،والحوار
تحقيقها في جو تدريسي ممتع، والحكمة في التصرف، وتحمل 

نصاف إتقويم العادل، والمسؤولية، ووضوح األدوار، وأهمية ال
وقد عبرت الدراسات عن  .الطلبة والمدرس وفق أسس علمية

واضح للبيئة الصفية بهذه  إجرائيصعوبة تقديم تعريف 
 & Gerda & Simone, 2014 ;Eleni(المواصفات 

Anastassios, 2019( 

  االستنتاجات والتوصيات

اضرة نتائج الدراسة من سلبيات المح إليه تعلى الرغم مما أشار -
التقليدية التي تمس معايير جوهرية في التفاعل الصفي ونواتج 
التعلم، وعلى رأسها تعلم التفكير، مقارنة بالمعايير التي تبدو 

متعلقة باألمور االدارية والفنية واالقتصادية وما توفره و إيجابية
من استيعاب أعداد كبيرة من الطلبة وخبرات تدريسية متواضعة، 

ا ضمن االمكانات المتاحة، مألوفة ومتواضعة أيضومتطلبات أخرى 
وقد  .في التعليم العالي امسيطر اتدريسي اأسلوبتبقى المحاضرة 

كشفت أزمة جائحة كورونا تأخر الكثير من الجامعات في 
 . االستعداد للتغيير

أن األستاذ الجامعي المتميز قد  إلىأشارت مالحظات الطلبة  -
دخالت الضعيفة من البيئة التعليمية ا على بعض الميتغلب جزئي

 ،اال يستطيع صنع التغيير وحيد قد ولكنه ،مبدأ التعويضا لوفًق
فالتغيير . أو تهيئة البيئة المناسبة للتغلب على مقاومة التغيير

مطلوب وضروري للمجتمع، والخوف من التغيير مكلف أكثر من 
قاومة البعض ، ويتوقع أن يدفع المجتمع ثمن مهالتغيير نفسلفة تك

ويتوقع من المؤسسة التعليمية أن تعيد تصميم  .للتغيير
تناسب مع التغيير قبل أن تدعو للتغيير أو توجه تاستراتيجيتها ل

ولعل أبرز وأهم مكون من مكونات . اللوم لمن يقاوم التغيير فيها
وعلى  ،الجامعة وأهدافها هو المكون التعليمي بعناصره المختلفة

عضو هيئة التدريس، وأن أي تغيير في إطار رأسها الطالب و
بمعنى أن التغيير يبدأ في  ؛أن يمس غرفة الصفمن بد  الجودة ال

 ،نواتج التعلم(التربوية  –الحديث عن ثالثية العملية التعليمية 
ن افهما الذ. ، ومحورها الطالب والمدرس)والتقويم ،والتدريس

للتغيير  جرائياإلويشكل التعريف . يصنعان التغيير الحقيقي
 منطلقالمرحلة األولى والهامة لتحديد أولوية التغيير وحدوده و

عن األسباب المحتملة للمقاومة، لتجنب االفتراضات  البحث
 ،الخاطئة المتعلقة بمقاومة التغيير قبل الدخول في التغيير نفسه

تعريف  كاديمية هواأل وأن تعريف عضو هيئة التدريس للحرية

 ,Lane( تتحقق ني على افتراضات قد السلبي، مب إجرائي
2007(. 

للطلبة نحو االمتحانات في  يجابيةإلعلى الرغم من االتجاهات ا -
من حيث التنظيم وحثهم على التفكير بعمق طيلة فترة  المساق
من أي تغيير  همتذمرو ،أبدوا قلقهم على العالماتفقد  ،االختبار

فوق مستوى أثناء االمتحان في يرفع سقف مستوى التفكير 
الحفظ؛ ألن مرجعيتهم في الدراسة قائمة على الحفظ ألغراض 

 وبناًء .االمتحان، وال معنى ألي هدف يتعارض مع هذه المرجعية
تحويل العالمات ونظم أساليب التقويم، و عليه، فإن موضوع
ا من محاور البحث في يمكن أن يكون محور ،العالمات الجامعية

  .هذا اإلطار

في أن مخاوف الطلبة من التغيير المتمثل  إلىج أشارت النتائ -
 ؤكدتالمحاضرة المطورة  إلىاالنتقال من المحاضرة التقليدية 

 اأهمية البحث عن العوامل الكامنة وراء الخوف من التغيير بدًء
يجابي يضمن إ إجرائيبرؤية الجامعة ورسالتها وفق تعريف 

المقاومة  تحديد شكل التغيير المطلوب، وتقدير مستوى وحجم
عضاء وأالطلبة  إلى ًالوصو ،المتوقعة، وتسلسل حلقات المقاومة

وتعزيز عناصر القوة في المؤسسة، وتفهم . هيئة التدريس
 .تضارب المصالح إمكانيةالمخاوف وردود األفعال المحتملة، و

 .ا للباحثين في التعليم العاليمهم وهذا يشكل مجاًال

عايير والمواصفات التي استطاع في ضوء المحددات المتعلقة بالم -
ا ، وانطالًقإليهالمشار  اإلجرائيالباحث حصرها في إطار التعريف 

من شمولية الموقف الصفي في المحاضرة ونواتج التعلم، فإن 
مدى شمولية هذه المعايير في التعبير عن صدق التعريف 

ا للتوصية شكل أساسيمن محددات هذه الدراسة، و اإلجرائي
 .حقة في هذا اإلطاربدراسات ال

جاءت نتائج هذه الدراسة وما قدمته من تفسيرات في إطار التغيير  -
، لتؤكد أهمية المساقومقاومة التغيير على مستوى تدريس 

تمكين أعضاء هيئة التدريس من اكتساب الممارسات التي تضمن 
ا إليهتطوير المحاضرة التقليدية في التدريس بالمواصفات المشار 

مكانات إلللمحاضرة المطورة ضمن ا اإلجرائيف في التعري
في دراسات الحقة،  المتاحة، وهو تعريف قابل للتعديل والتطوير

متبوعة بدراسات موجهة للكشف عن مدى التراجع في الخوف من 
 . التغيير في هذا اإلطار

دعوة أعضاء هيئة التدريس والمراكز الموجهة لتطوير أدائهم  -
من نتائج هذه الدراسة والممارسات التدريسي إلى االستفادة 

 التدريسية المتضمنة في تقييمات الطلبة واألساس النظري الذي 
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استندت إليه في التعريف اإلجرائي للمحاضرة المطورة، للوصول 
 درجة مقبولة من صدق التعميم للتجربة في هذه الدراسة، إلى

ولتطبيقها في مساقات مختلفة التخصصات، واعتبار أي تحسن 
يتوقع أن تلمس  اجوهري اي الكم والنوع في هذا اإلطار تغيرف

الجامعة ثمراته في المدى القريب، ويلمس المجتمع ثمراتة في 
 .المدى البعيد
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