النموذج البنائي للعالقة بين بيئة التقييم الصفية المدركة وتوجهات الهدف واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا والتحصيل
الدراسي لدى طالب الصف األول الثانوي العام
إعداد

دكتور /كمال إسماعيل عطية حسن
أستاذ علم النفس التربوي المساعد
كلية التربية جامعة بنها

ملخص الدراسة:

يسعععا المتصووععون لععا علععم الععنفس التربععوي إلععا لهععم أس ع اي الفععرو الفرديععة لععا الت و ع
منهععا بب مععة الععتعلم أو تلععش التععا تعرت

المععرةرف لععا النجععاد اي،ععاديما سعوام مععا عرت

الد ارسععا ومعرلععة العوام ع

صوععية المععتعلم

دور مهما لعا اإلنجعاز اي،عاديما ولعع ب معة التي عيم الوعفية أ عد مكونعا
العوام مجتمعة وتردي ا
لععا كة ععر مععن مصرجععا

ععت ي ييتوععر دور ععا لععا التع ة ر علععا الت وع

الععتعلم

عض الجواني الدالعية (توجها

ععت تتفاعع

ب معة العتعلم ذا

ععذ

التع ة ر

الد ارسععا ل سععي وانمععا أي ععا تسععهم لععا

دور لعا ت ،عا المتعلمع ن يسعترات جياتهم
الهدف لا الدراسة ال الية) كما يمكعن أن تعردي ا

المعرلية وما ورام المعرليعة وادارف موعادر تعلمهعم علعا ن عو يمكعنهم معن إنجعاز أ عدالهم اي،اديميعةد وتسععا الد ارسعة ال اليعة
إلععا م اولععة التوو ع إلععا نمععوذال بنععاما لع وععا

اآلتية:

الت ع ة ر والت ع ةر ب ع ن المت ع ار

و ععد الد ارسععة لععا م اولععة لت ي ع اي ععداف

1د ال ،ا عن أةر ب مة التي يم الوفية المدركة ( الموجهة ن و التعلم والموجهة ن و ايدام) لا ك من توجها
واسترات جيا

التعلم المنظم ذاتيا والت و

الدراسا( والع وا

الهدف

الب نية الم تملة ب نها) لدى ط ي الوا ايول

الةانوي العام د
2د لهم وتفس ر عض مصرجا

وم مدركا

التعلم المهمة (سوام الدالعا منها أو المعرلا) لا

ب مة التي يم الوفية وما

تركز عليهد
لا وورتها النهامية من ( )275طالي وطال عة (  121ذكعور  155إنعات معن طع ي الوعا ايول

عينة الدراسة :ت،ون

الةانوي العام من إ دى مدارس إدارف بنها التعليمية)د

أدوات الدراسة وت من  1 1 :ميياس ب مة التي يم الوفية المدركة (إعداد Alkharusi, 2011:ترجمة :ال ا ت ال الا)د
12ميياس توجها

الهدف (إعداد :ال ا ت) 1 3ميياس استرات جيا

 14ايعتماد علا درجا

التعلم المنظم ذاتيا (إعداد :ال ا ت)د

اصت ا ار نهاية الفو الدراسا ايول للعام الدراسا  2116 /2115لا وياس الت و د

اسععتصدم ال ا ععت أسععلوي ت ل ع المسععار (مووععا تول ععد نمععوذال) وأمكععن التوو ع إلععا أل ع نمععوذال يطععاب موععفولة

ايرت اط ب ن مت ار

عر ( سعوام الموجهعة
الدراسةد وك ا النموذال إجماي ععن تع ة ر ب معة التي عيم الوعفية تع ة ار موج عا وم ا ا
الد ارسععا وتوجهععا

الهععدف (توجععه ععدف

ن ععو الععتعلم أو الموجهععة ن ععو ايدام) كمععا ععدركها الطع ي لععا كع مععن الت وع

التعلم المعنظم ذاتيعا (ايسعترات جيا

المعرليعة ومعا ورام

عر علعا توجعه الهعدف
اإلتيان وتوجه دف ايدام /إودام) وترةر ب مة التي عيم الوعفية الموجهعة ن عو العتعلم تع ة ار سعال ا وم ا ا
أدام /تجني ل

عن ت ة ر ب مة التي يم الوفية علا استرات جيا

المعرلية وادارف المودر)د كما رةر توجها

الهدف إتيان وأدام/إودام علا اسعتراتجيا

العتعلم المعنظم ذاتيعا اسعتةنام ععدم

عر وكليعا
ديلعة توجعه ععدف اإلتيعان لععا ايسععترات جية السعط ية (التسععمي).د وكععان تع ة ر ععدف ايدام /تجنععي تع ة ار سععال ا م ا ع ا
ودال إ واميا لا ك من الت و

واسترات جيا

الد ارسعاد وعلعا ذلععش عدعو ال ا ععت إلعا

إدارف المودر اإل الة إلا ت ة ر ايسترات جيا

عرورف اي تمععام بب معة الععتعلم الوعفية وتعول ر أل ع ظعروف يمكععن أن تة عر دوالعع.

الطع ي ن ععو الععتعلم وتمكععنهم معن توظ ععا موععادر م ال صوعية لعا ت ،ععا و ع

اي،اديما وي دت ذلش إذا كان

العميية لا الت وع

ومراو ععة تعلمهعم ومععن ةععم ت سععن ايدام

ب مة التعلم الوفية ك مكوناتها تتس م .وظيفتها الدالعية وتجع من ب معة العتعلم ب معة

م جعة كما جي مراجعة دور التيويم الوفا ما ي ي اي داف المرجوفد
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Introduction: Educational psychologists seek to understand the causes of individual
differences in academic achievement and the factors affecting academic success,
either those associated with learning environment or related to learner's personality.
These factors interact together to play an important role in academic achievement.
The classroom assessment environment is an important component of the learning
environment that affects the learning outcomes (e.g. academic achievement) and
contributes to some aspects of motivation (e.g. goal orientation), and it also has an
impact on cognitive, metacognitive and resource management strategies in a way that
helps accomplishing academic goals.
Study objectives: The present study aimed at suggesting a causal structural model for
interpreting the relationship between the study variables in an attempt to achieve the
following objectives:
1- Examining the effect of perceived classroom assessment environment
(learning-oriented or performance-oriented) on goal orientation, self-regulated
learning strategies and academic achievement (possible interrelationships
among them).
2- Understanding and explanation of some essential learning outcomes
(motivational or cognitive) in light of perceived classroom assessment
environment.
Study sample: The final sample consisted of 275 male and female first-year
secondary students.
Study tools: The study used the following tools:
1- Perceived classroom assessment environment scale (developed by Alkharusi,
2011 and translated into Arabic by the present study author).
2- Goal orientation scale (developed by the present study author).
3- Self-regulated learning strategies scale (developed by the present study author).
4- Academic achievement: The students' first semester scores for the academic
year 2015/2016.
Statistical techniques: The present study depended on using the Path Analysis
Technique.
Study findings: The study concluded with a best structural model that matches the
correlations between the study variables. Perceived classroom assessment
environment (learning-oriented or performance-oriented) has direct positive effect on
academic achievement and goal orientation (mastery and performance/approach goal
orientation). Learning-oriented assessment environment has direct negative effect on
performance/avoidance goal orientation. Perceived classroom assessment
environment has direct effects on self-regulated learning strategies. Both mastery and
performance/approach goal orientation have direct effects on self-regulated learning
strategies, except for the non-significant effect of mastery goal orientation on surface
strategies (rehearsal). Performance/avoidance goal orientation has direct negative
effects on achievement and resource management strategies. Deep strategies have
direct effect on achievement.

