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 ملدص البخح: 

البحث الحالي تعرؼ فعالية استخداـ دكرة التغذية الراجعة التككينية المصاحبة  ىدؼ
لمتقكيـ مف أجؿ التعمـ في تدريس مقرر التفكير العممي لطالب كمية العالج الطبيعي في تنمية 

كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ إعادة صياغة كحدة  الفيـ العميؽ كميارات التنظيـ الذاتي لدييـ.
ية عالج طبيعي بجامعة دراية انالعممية" المقررة عمى طالب الفرقة الث"خطكات الطريقة 

، 9191/ 9102الخاصة بالمنيا الجديدة في مقرر التفكير العممي في لمعاـ الجامعي 
، دكرة التغذية الراجعة التككينية المصاحبة لمتقكيـ مف أجؿ التعمـ كتدريسيا باستخداـ 

( 33طالبة، قسمت لمجمكعتيف إحداىما، تجريبية )( طالبنا ك 66كتككنت عينة البحث مف )
دكرة التغذية الراجعة التككينية المصاحبة لمتقكيـ مف أجؿ التعمـ طالبنا كطالبة درست باستخداـ 

( طالبنا كطالبة درست بالطريقة المعتادة، كتـ إعداد ثـ تطبيؽ أداتي 33، كاألخرل ضابطة )
ياس ميارات التنظيـ الذاتي عمى أفراد مجمكعتي الفيـ العميؽ، كمق إختبارالقياس، كىما: 

 االنحراؼالبحث قبمينا كبعدينا، كتمت معالجة النتائج إحصائينا باستخداـ المتكسطات الحسابية ك 
ختبارالمعيارم ك  دكرة التغذية الراجعة لى فعالية إ. كتكصؿ البحث (η2) كمربع ايتا )ت( ا 

في تنمية كؿ مف: الفيـ العميؽ، كميارات التنظيـ التككينية المصاحبة لمتقكيـ مف أجؿ التعمـ 
الذاتي لدل افراد المجمكعة التجريبية، كفي ضكء ىذه النتائج قدـ البحث مجمكعة مف 

 التكصيات كالبحكث المقترحة.

– الفيـ العميؽ–التقكيـ مف أجؿ التعمـ–التغذية الراجعة التككينية  دكرة :المفتاحيةالكممات 
 التعميـ الجامعي.–الذاتي ميارات التنظيـ 
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The Effectiveness of Using the Formative Feedback Loops 

Accompanying Assessment for Learning in Teaching the Scientific 

Thinking Course to Students of the Faculty of Physiotherapy in 

Developing Their Deep Understanding and Self-Regulation Skills 

ResearchSummary: 

The aim of the current research is to know the effectiveness of using the 

Formative Feedback Loops Accompanying Assessment for learning in teaching 

the Scientific Thinking Course to students of the Faculty of Physical Therapy 

in developing their deep understanding and self-regulation skills. In achieving 

this goal, the "Scientific Method Steps" unit was reformulated for second-year 

students of Physiotherapy at Deraya University in New Minya in their 

Scientific Thinking course for the academic year 2019/2020. It was taught 

using the Formative Feedback Loops Accompanying Assessment for learning, 

and the research sample consisted of (66) female and male students, it was 

divided into two groups, one of which is:  experimental (33) male and female 

students who studied using the Formative Feedback Loops Accompanying 

Assessment for learning, and the other is a control (33) male and female 

students who studied in the usual way. Two measuring tools were prepared, 

and they are: The Deep Comprehension Test and the Self-Regulation Skills 

Scale, and then applied before and after to the members of the two research 

groups. The results were treated statistically using means, standard deviation, 

(T) test and (η2). The research found the effectiveness of the Formative 

Feedback Loops Accompanying Assessment for learning in developing both: 

deep understanding and self-Regulation skills among the members of the 

experimental group, and in light of these results the research presented a set of 

recommendations and proposed research. 
 

Key words: formative feedback loops - assessment for learning - deep 

understanding - and self-Regulation skills - university education 
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 مكدمُ 

قدمت نتائج األبحاث كالمشركعات الكبرل رؤية جديدة قكية عف إسياـ التقكيـ في 
كتطكير معايير عقكد، التقكيـ المترسخ منذ  كاقع تغييركاستيدفت ،إصالح التعميـ كالتعمـ 

 أجؿمف  كمف ىنا ظير مفيـك التقكيـ امستمر  اتشخيصي اجديدة لمتقكيـ الصفي ليصبح بنائي
 الماضية القميمة السنكات كبالفعؿ خالؿ Assessment for Learning (AFL) التعمـ
 لمتعمـ، التقكيـ إلى التعمـ تقكيـ مف التكجيات أصبحت بحيث التقكيـ، ثقافة في تحكالت حدثت
 ما كىذا بالتحديات، كمميئنا معنى، كذا لالىتماـ، مجاال كأىدافو التقكيـ مكضكع أصبح كليذا

 يتمتع جيؿ إعداد يتـ اف بأمؿ برمتيا التعميمية العممية مف يتجزأ ال جزءنا التقكيـ جعؿ عممية
 خبرات اكتساب كقادر عمى لتعممو، الذاتي التكجيو كيمتمؾ ميارات التعمـ، نحك عالية بدافعية
 .جديدة

، كبنائيان، كمدمجان في المنيج كحقيقيان بعادىك تقكيـ متعدد األ التعمـ أجؿكالتقكيـ مف 
شطة التعمـ انكمكجكدان في سياؽ كمتصفان بالمركنة. كيصمـ إلعطاء المعمـ معمكمات لتعديؿ 

 التعمـ حدكث إثبات يحاكؿ كال الناتج النيائي مف أكثر التعمـ عممياتكيركز عمى كالتعميـ 
عمى عكس التقكيـ الختامي الذم ُيقّيـ الطالب بناء عمى مؤشرات كدرجات.  .تحسينو كلكف

 (419105درندرم)
تقكيـ يقـك بو  " وانبالتعمـ  أجؿمف  التقكيـ Tasnu (2018,1020) كيعرؼ 

 كحتى يككف تقكيما بنائيا. "كالتعمـغرض تحسيف التعميـ بالمعمـ خالؿ العممية التعميمية 
Formative Assessment مف عمميتي التعميـ كالتعمـ، كأدلة  متكامال يككف جزءن  افالبد ف

التقكيـ عندئذ تستخدـ لتعديؿ التدريس كمقابمة احتياجات الطالب بيدؼ تحسيف التعمـ. فيك 
فيبدك كنشاطات تعمـ  ليـ،تقييـ يجعؿ الطالب ينغمسكف في ميمات ذات قيمة كمعنى بالنسبة 

يمارس فيو الطالب ميارات التفكير العميا كيكائمكف بيف مدل متسع  سرية.ات إختبار كليس ك
القرارات أك لحؿ المشكالت الحياتية الحقيقية التي  تخاذمف المعارؼ لبمكرة األحكاـ أك إل 

يساعدىـ عمى  الذمكالتأممي بداعى اإلتتطكر لدييـ القدرة عمى التفكير  يعيشكنيا، كبذلؾ
 .معالجة المعمكمات كنقدىا كتحميميا

 William & Blackيشير المقارنة بيف التقكيـ التككيني كالنيائي،  كفي سياؽ
جعة، راالفارؽ الرئيس بينيما ىك ما يتضمنو التقكيـ التككيني مف تغذية  افإلى  (2009,5)
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الفجكة بيف المستكل  سدات التقكيـ في انتككينيان ما لـ تستخدـ بي ال يعدالتقكيـ  افكما يؤكد 
كبالتالي كضع التربكيكف عددا مف استراتيجيات  الحالي لتعمـ الطالب كبيف التعمـ المستيدؼ.

مثؿ قكائـ التقدير كالتقكيـ الذاتى كتقكيـ  التعمـ أجؿكمداخؿ تدريسية )أدكات( التقكيـ مف 
( 919104العقيؿ ) افبكفاءة، فحتى تؤدم ىذه المداخؿ دكرىا ك  .كالمالحظة كغيرىا افاالقر 
 فأالتالية:  ؿ إجراءاتيا كأىدافيا مع المبادئفي مجمىذه المداخؿ تتفؽ  اف يجب وان ترم

يرافؽ التقكيـ عممية التعميـ كالتعمـ في جميع مراحميا بغرض تحديد نقاط ضعؼ كؿ طالب في 
تقدـ تغذية راجعة فكرية تساعد المتعمـ  افالمطمكب، ك كؿ مرحمة حتى بمكغ مستكل األداء 

عمى إجراء مقارنة مع نفسو كتحديد نقاط ضعفو، كالعمؿ عمى كضع الخطط كتنفيذىا لمعالجة 
شطة حقيقية ككاقعية ذات صمة بشؤكف الحياة كالميارات المطمكبة ان ـتقد فأالضعؼ، ك 

  .لمعيش كالمنافسة كاإلسياـ في حؿ المشكالت
( formative feedback) التغذية الراجعة التككينية (,51910الحارثى) كيصؼ

التعمـ فيي جزء رئيس مصاحب لعممية التقكيـ  أجؿتعد مركزا لممارسات التقكيـ مف يا انب
معمكمات تصؼ مناطؽ يا انب Filiusa &et.al (2018,87) كيحددىا ،كأحد أىـ أدكاتو 

عالج الصعكبات التي ك كتستند في ذلؾ إلى جمع األدلة ، الضعؼ كالقكة كمقترحات التحسيف 
تدعـ   scaffolding المعرفية يا تعمؿ عمؿ السقاالت انحيث ، تكاجو المتعمـ خطكة بخطكة 

المتعمـ بالمعمكمات كالتكجييات كمقترحات التحسيف لغمؽ الفجكة بيف المستكل الحالي لمطالب 
 Dulamaكيكضح كذلؾ في ضكء أىداؼ التعمـ كمحكات النجاح. ، كالمستكل المطمكب 

ال يمكف فيـ الدكر التككيني لمتغذية المرتدة تمامنا دكف تكصيميا بيدؼ  وان (2016,828)
التعمـ المستيدؼ كمقارنة المستكل الفعمي المحقؽ كالمستكل المتكقع عمى النحك المحدد في 

البعض استجابة  فيعتبرىاىناؾ آراء مختمفة حكؿ معنى التغذية المقدمة  النجاح. كلكفمعايير 
 كتكجييات يا تتككف مف اقتراحاتانبينما يعتقد اآلخركف  (،Feedback) المرتدةلمتغذية 

الدافعة االمامية اك فيما يسمى التغذية  بدء ميمة قبؿ التعمـ أك ومقدمة لشخص ما لمساعدت
ُينظر عادةن  -كلكف في البحث التربكم. تحسيف عممية التعمـ بيدؼ feedforward لمتعمـ

حيث يتـ إعطاء المعمكمات لمطالب إلحداث تعديؿ ،يا اتجاه كاحد انإلى التغذية الراجعة عمى 
خر يأخذ في أ اتكجي فى السنكات األخيرة بدأ فأ الإ ،في نياية الميمة التعميمية عمى أدائو

كمف ىنا  ،اعتباره التغذية الدافعة لمتعمـ كاىميتيا في تحسيف التعمـ كمنع الكقكع في األخطاء 
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التي تجمع بيف ىذيف Formative feedback Loopsجاءت دكرة التغذية الراجعة 
 & Hine .في شكؿ حمقى التعمـ أجؿالنكعيف مف التغذية المصاحبة الستراتيجيات التقكيـ مف 

Northeast (2019,28-33) 
مستمرة متصمة  حمقاتيا نأعمى دكرة التغذية الراجعة  Pollari (2017,16)كيعرؼ

 ( حيث(Feed forward كالتغذية الدافعة لمتعمـ(Feedback)بيف التغذية الراجعة  لمدمج
التغذية الراجعة تؤكد عمى األداء الحالي لمطالب بينما تركز التغذية التمقائية إلى األماـ الى  اف

يككف لمتقييـ تأثير تطكيرم  اف افضمك  ،تقديـ إرشادات بناءة حكؿ كيفية القياـ بعمؿ أفضؿ
ؼ؟" عمى التعمـ. فبينما تجيب التغذية المرتدة عمى السؤاؿ "ما التقدـ الذم أحرزتو نحك اليد

تجيب عف السؤاؿ "ماذا يجب عمى إجراء مزيد مف التحسينات التغذية الدافعة لمتعمـ  فإف
ىـ دكرة التغذية الراجعة ىى الجزء األ اف Vanderford (2012,5) كترم لتعزيز تقدمي؟ "

 ,Sadler (2010)كضعيا  ثالثمف مراحؿ  كتتككففى التقكيـ البنائى.  كلكنو الغائب
كفييا يقدـ ذاىب( ا ان)أيف  األكلى المرحمة :المتعمـ افعمى لس أسئمةبمثابة  كىى535-540

كفييا يشرؼ ( فا اال انية )أيف انالث كالميمة. المرحمةرؤية كاضحة لألىداؼ كالمعايير المعمـ 
ـ يالثالثة غمؽ الفجكة )تقي التككينية. المرحمةعمى حؿ الميمة كتقديـ التغذية الراجعة  المعمـ
غيرىا مف استراتيجيات التقكيـ ك عف طريؽ استخداـ المعايير كقكائـ التقدير  كالتحسيف(األداء 
 التعمـ.  أجؿمف 

ينتقؿ التقييـ مف ككنو  تغذية الراجعة التككينيةلدكرة الككفقا ليذه المراحؿ الثالث 
أحداثان منفصمة ترتبط بنياية التدريس إلى ككنو سالسؿ متصمة مف األحداث المرتبطة ببعضيا 
كالتي تعكس التغيرات في تعمـ الطمبة. كىذا التقييـ ال يعكس لممتعمـ كالمعمـ مستكل التحصيؿ 

دة الثقة كالدافعية االحالي فقط، بؿ يعكس أيضا التحسف في قدرات الطالب، كىذا يؤدم لزي
 .vanderford) (2012,12,"لدل الطالب

كفي سياؽ التعميـ العالي ىناؾ مجمكعة متنامية مف البحكث في التغذية الراجعة 
دكرة  فأ Vardi (2012,200)ؤكد فيالمرتدة كالدافعة لمتعمـ كأىميتيما في تعمـ الطالب، 

التغذية الراجعة ىي الطريقة األكثر أىمية لرفع تحصيؿ الطالب كتشجيع تعممو فيي جزء ال 
ينفصؿ عف عممية التعمـ، كىي ايضا جزء ال يتجزأ مف العديد مف نظريات التعمـ فيما يتعمؽ 
باألداء األكاديمي، حيث تساعد الطالب عمى فيـ أدائيـ، ككذلؾ كيفية األداء ألعمى مستكل 
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 افالتغذية الراجعة تمنح لمطالب الثقة كاالعتقاد ب افلى إـ المستقبمية. باإلضافة في الميا
ىذا ك  .لدييـ سيطرة عمى نجاحيـ في التعميـ العالي، ككذلؾ الدافع المستمر طكاؿ شيادتيـ

تككف المياـ التعميمية مفتكحة بما يكفي بحيث يككف لدل الطالب المركنة  فأبدكره يتطمب 
تقديـ تغذية راجعة لمطالب الذيف قدمكا إجابات سطحية كتكجيييـ إلى  ـثفي إجاباتيـ. 

ىـ أ Deep understandingالفيـ العميؽ  فأمستكيات أعمؽ مف التعمـ. كذلؾ باعتبار 
 المتعمميف في لجميع العمؽ الفيـ فتنمية العممية،نكاتج التعمـ كخاصة في تدريس المكاد 

  .األفقي التكسع مف بدال العمكـ لتدريس رئيسي ىدؼ المختمفة التعميـ مراحؿ
 الفيـ عمى الطالب قدرة "وانب العميؽ الفيـ Filiusa&et. al (2018.90) عرؼيك 

 المفاىيـ بيف عالقات كعمؿ المعرفي بنائو في ككضعيا الجديدة كالمفاىيـ لألفكار الناقد
 لحؿ المطمكبة كالمفاىيـ األساسية البراىيفالحجج  عمى كيركز السابقة، المعرفة كبيف الجديدة
كترجع اىمية الفيـ العميؽ  ."الكاقعية كالحياة المختمفة بيف النماذج قاتعالن  كعمؿ ما، مشكمة

المتعمميف لصفات التي يحتاجيا ا يعززالتعمـ العميؽ  افلى إ Seif (2018) مف كجية نظر
مف التركيز عمى تعمـ المعرفة السطحية التي  معنى، بدالن ذك لمنجاح مف خالؿ بناء فيـ معقد ك 

يزكد تعميـ التعمـ العميؽ الطالب حيث يمكف الحصكؿ عمييا اليكـ مف خالؿ محركات البحث. 
بالميارات المتقدمة الالزمة لمتعامؿ مع عالـ تصبح فيو الكظائؼ الجيدة أكثر تطمبنا مف 

 ميف مستمريف كمستقميف باإلضافة إلىيا تعدىـ ليككنكا فضكلييف كمتعمانالناحية المعرفية. 
 كنشطيف.مكاطنيف منتجيف  ككنيـ

فيؤكد  الطالب،فعالية دكرة التغذية الراجعة في تنمية الفيـ العميؽ لدل اما عف 
Kwame& Butakor (2016,150) الفيـ بناءة كتشجع  غذية الراجعةتككف الت لكي وان

كاألىداؼ التي  التعمـ،يككف لدييـ فكرة كاضحة عف أىداؼ  افيجب عمى المعمميف  العميؽ،
 التي الطالب كاضحة. كالمغةكيجب مشاركتيا مع طالبيـ في مصطمحات  بتدريسيا،يقكمكف 

ا اففيـ ىذه االستراتيجية إذا تـ تبنييا في الفصؿ الدراسي يمكف  تشجيع التفكير  تساعد أيضن
يككنكا مشاركيف نشطيف  افيمكف الطالب مف و سنال العميؽ كليس السطحي عالي المستكل 

 .في التعمـ الخاصة بيـ
التغذية الراجعة التككينية كسيمة حاسمة  Martijin (2109, 1071) كما يعتبر

لتسييؿ تنمية ميارات الطالب كمتعمميف مستقميف قادريف عمى المراقبة، تقييـ كتنظيـ التعمـ 
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الخاص بيـ، مما يسمح ليـ بالتعمـ كالفيـ العميؽ لممادة التعميمية كما بعدىا حيث التخرج 
يركز محتكل التغذية الراجعة ليس فقط عمى تقميؿ  افيجب  ىنا المينية. كمفكالممارسة 

ا عمى تحسيف  الفرؽ بيف الفيـ الحالي أك مستكل األداء كما ىك متكقع كلكف أيضن
يـ بقدرتيـ عمى انالب، كمساعدتيـ عمى مراقبة تعمميـ، كتعزيز إيماستراتيجيات تعمـ الط

 التحسيف كالتعمـ. 
تركز  افرل ت Ruiz (2015,220) افكامؿ، فلدعـ عمميات تعمـ الطالب بشكؿ ك 

ا عمى التنظيـ الذاتي، كما كراء المعرفة،  ، كالفعالية كالتخطيطالتغذية الراجعة التككينية أيضن
تحتكم التغذية الراجعة فقط  افكتكجيو اليدؼ. بالنسبة ليذه السمات العاطفية، يجب  الذاتية،

عمى العكامؿ التي تقع تحت سيطرة الطالب )عمى سبيؿ المثاؿ طرؽ مراقبة العمؿ أك التحقؽ 
منو أك استراتيجيات إعداد الخطة بدالن مف تقييـ قدرة الفرد أك شخصيتو(. كبيذه الطريقة، 

قادركف دائمنا عمى تحسيف عمميـ  بأنيـتعزز معتقدات الطالب  افالراجعة  يمكف لمتغذية
كبالتالي تعزيز تكجو الطالب نحك  جديدة،أىداؼ كمياـ صعبة  افيـ قادركف عمى إتقانك 

 أىداؼ التعمـ.
كتعد ىذه   Self-regulation skillsكىذا ما يعرؼ بميارات التنظيـ الذاتي

 يعرؼ ك الميارات أحد اىـ نكاتج التعمـ المستيدفة كخاصة في التعميـ الجامعي
Pintrich(2000,455)  المتعممكف يضع فييا نشطة كبناءة عممية وانبالتنظيـ الذاتي 

 تنظيمان  يممككف الذيف فاألفراد عمييا، كالسيطرة تقييميا كتنظيميا يحاكلكف ثـ لتعمميـ أىدافان 
 ليا، األىداؼ كيخططكف يضعكف فيـ التعمـ، عممية في السابقيف يككنكف أكاديميان ذاتيان 

 استراتيجياتيـ، كربط أدائيـ كتقييـ كيقكمكف بمراقبة الفعالة، التعمـ كيستخدمكف استراتيجيات
تق األىداؼ نحك كالتكجو الكفاءة أعمى مف مستكل كلدييـ  يا انكا 

غرار تكفير  أساسيا، عمى اشرطيعد  المعاييرتكضيح ف افف ،كلمتقييـ الذاتي الفعاؿ
 Nicol&Macfarlane تطكير ميارات التقييـ الذاتي يرلكل.الخارجيةالتغذية المرتدة 
شطة نالمياـ كاال  فى تظاـانيخضع المتدربكف لمتقييـ الذاتي ب افيجب و ان (2006,212)

باعتبارىا عممية جديرة  افلألقر تغذية راجعة يسمطكف الضكء عمى استخداـ  كالتفكير التي تعزز 
 yate  &Hattie بينما يؤكد . باالىتماـ لممساعدة في بناء ميارات التقييـ الذاتي

كنماذج  أسئمة ك المراجعة الذاتية إختبارستخداـ آليات المعايرة مثؿ عمى ا ((2017,250
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كاألىـ مف ذلؾ ، تحديد مجاالت التحسيف. يشكؿ  المعايير،بلمسماح لمطالب لمقارنة عمميـ 
ا جزءنا  التنظيـ الذاتي حيث يمكف لمطالب تكجيو كمراقبة اإلجراءات مف التقييـ الذاتي أيضن

كيصبحكا  ، يتقف الطالب التقييـ الذاتي كالتنظيـ الذاتيالتعمـ. كبالتاليمف  اليدؼلتحقيؽ 
  راغبيف كنشطيف في التغذية الراجعة. باحثيف

أيضا تتضح أىمية التغذية الراجعة التككينية في تنمية التنظيـ الذاتي لدل الطالب ، 
تقديـ المعمـ لتغذية راجعة حكؿ كيفية تحسيف الطالب ألدائو تجعؿ الطالب معتمدا ن  اف فيرل

ميمة المعمـ في التغذية  اف Zumbrunn& et,al(2015,6)عمى المعمـ في ذلؾ، كيرل 
مف خالؿ امتالؾ الطالب  ذلؾ تحقيؽ يةانكمإعمى يؤكد  اف الراجعة ليككف مكجيان ذاتيا

لميارات التقكيـ الذاتي ألدائو، كيتأتى ذلؾ مف خالؿ معرفة الطالب معنى األداء ذم الجكدة 
العالية، كامتالؾ القدرة عمى مقارنة أدائو بمعايير األداء ذم الجكدة العالية، ك معرفتو بطرؽ 

  .الفجكة بيف أدائو كبيف األداء ذم الجكدة العاليةسد 
دة التركيز عمى قياس نتائج التعمـ في التعميـ العالي، يكتسب التقييـ دكرنا زياكمع 

 أىمية مما سبؽ التعميمية. كيتضحبارزنا في تصميـ المناىج كتطكيرىا ككذلؾ في الممارسات 
 لدييـ، كما كالتقكيـ الذاتىكتنمية الفيـ العميؽ  الطالبلتعزيز تعمـ الراجعة التككينية التغذية 

ا مف  وان كىذا ما . النتائجالتغذية الراجعة كحدىا ليست كافية لتحسيف  افالكاضح أيضن
ا لتعمـ الطالب أك انتقديـ التغذية الراجعة ال يمثؿ ضم اف Brookhart (2011,250)تؤكده

لمطالب بناءن عمى النشاط أك إكماؿ  التغذية الراجعةمعظـ المعمميف  يقدـاذ  تحيسف أدئة
 كليس مرتبطنا بشكؿ صريح بمعايير كأىداؼ المناىج الدراسية. الميمة،

الكثير مف مالحظات التغذية الراجعة نادرا ما  اف Vardi (2012)كما تظير نتائج  
ما يتمقكف عالمة كتغذية راجعة حكؿ ميمة لف يتمكنكا  يستخدميا الطالب كينفذكنيا. عادةن 

عادة إرساليا. ىذا  الطالب غير متأكديف مما يجب فعمو  يجعؿأبدنا مف إعادة صياغتيا كا 
 بالتغذية الراجعة التي يتمقكنيا.

تكضح الخطأ في الطريقة التي نقدـ بيا  Hattie & Yates (2014)دراسة ما أ
حيث يككف التركيز عمى الماضي. "ال يستطيع الناس التحكـ فيما ال التغذية الراجعة لطالبنا 

يككف ىذا ىك محكر معظـ التغذية  افيمكنيـ تغييره، كال يمكننا تغيير الماضي". كيصادؼ 
التغذية الراجعة ساعدتيـ عمى تحسيف  افالراجعة التي نقدميا أك نتمقاىا. لـ يشعر الطالب 
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ة كيفية تحسيف عمميـ حتى يتمكنكا مف القياـ بعمؿ أفضؿ األداء في المستقبؿ يريدكف معرف
في المرة القادمة. يميؿ الطالب إلى التركيز عمى المستقبؿ، بدالن مف التركيز عمى ما قامكا بو 

  مسبقنا كتركيـ كراءىـ.
التغذية الراجعة تمعب دكرنا  افعمى  Kwame& Butakor (2016)أكدت دراسة ك 

يا تزكد المتعمميف بالمعمكمات التي تيدؼ إلى مساعدتيـ نلتعمـ ال ميمنا في بيئة التدريس كا
تسمط  افلكي تنجح التغذية الراجعة في ىذا الدكر، يجب  وانتعمميـ. ك عمى تحسيف 

ذلؾ، تـ  المعمكمات الكاردة منيا الضكء عمى نكع التفكير المعركض في أداء أم مياـ. كمع
إجراء عدد قميؿ جدنا مف الدراسات لفحص الدكر الذم تمعبو التغذية الراجعة في تعزيز التفكير 

دراسة حكؿ التغذية  030مراجعة لػ  Saaris (2016) دراسةىدفت  الرتبة. كماعالي 
خفاض انأكثر مف ثمث تدخالت التغذية الراجعة أدت في الكاقع إلى  افالمرتدة كتكصمت 

تظاـ تغذية راجعة لمطالب تقمؿ مف الدافع انيقدـ المعممكف ذكك النكايا الحسنة بحيث األداء. 
الذاتي لدل الطالب كتثنييـ عف التعمـ. ىذا أمر مثير لمقمؽ بشكؿ خاص نظرنا ألىمية التغذية 
الراجعة عندما يتقف الطالب المياـ المعقدة مثؿ حؿ المشكالت كالتحميؿ. عمى عكس المكاقؼ 

مب فييا مف الطالب فقط حفظ كاسترجاع المعمكمات، يتطمب التعمـ األعمؽ مف الطالب التي ُيط
التفكير في العممية المعرفية كفيـ االستراتيجيات التي تؤدم إلى األداء الناجح. ردكد الفعؿ 

 أمر حاسـ ليذا الكعي ما كراء المعرفي.
ممارسات  افعمى الرغـ مف  ونأ Alshamrani (2017) دراسةنتائج  كما دلت

المشاركيف يركزكف أكثر  افف كالتمخيصية،تقييـ الفصكؿ الدراسية تخدـ األغراض التككينية 
 التعمـ،دكف استخداـ دليؿ التقييـ بشكؿ فعاؿ إلكماؿ حمقة  التمخيصية،عمى االستخدامات 

قييـ المعمميف يستخدمكف بعض مبادئ الت افكبالتالي تمبية متطمبات التقييـ التككيني. يبدك 
ت أكثر تكجيينا انكالتككيني التي تعتبر ذات قيمة في تشجيع تعمـ الطالب، لكف مناىجيـ 

 الطالب ليس ليـ أم دكر في عممية التقييـ.  افلممعمـ، بينما بدا 
ىناؾ حاجة إلى إعادة  افب Hattie&Yates (2017)جادؿ  النتائج،اعترافنا بيذه 

مف  مف حيث كيفية تمقييا مف قبؿ المتعمميف بدالن مف كيفية تقديميا الراجعة التغذيةصياغة 
يا انعمى غذية الراجعة نمكذج ثنائي االتجاه ينظر إلى الت افف كبالتالي،قبؿ المعمميف. 

كيؼ ىـ  ذاىبكف،معمكمات يتـ تمقييا كاستخداميا مف قبؿ المتعمـ لتكضيح إلى أيف ىـ 
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يتمقى التقييـ  الصعكبات،بسبب ىذه  لالحؽ. ربماايؤدم إلى تحسف في العمؿ  .ذاىبكف
 الطالب.ات رضا انكالتغذية المرتدة درجات منخفضة باستمرار عمى المستكل الكطني في استبي

عدـ رضا الطالب كالمعمميف عف  Henderson (2019)دراسة كذلؾ نتائج 
لفيـ العكائؽ التي تحكؿ ك ممارسات التغذية الراجعة يمثؿ مشكمة كبيرة في التعميـ العالي. 

تستكشؼ الدراسة تحديات التغذية الراجعة التي حددىا  أفضؿ،دكف التغذية الراجعة بشكؿ 
المفتكحة.  اتات االستجابانمف جامعتيف أستراليتيف. تـ تحميؿ بي معممنا 900كطالبنا  ,301

ف منظكر تكشؼ النتائج عف ثالثة مكضكعات رئيسية تتعمؽ بتحديات التغذية الراجعة مك 
الطالب كالمعمميف: ممارسات التغذية الراجعة كالقيكد السياقية كالقدرات الفردية. باإلضافة إلى 

المفيدة  التغذية الراجعةتاج انخاصة فيما يتعمؽ ب الراجعة،محتكل التغذية لمتحديات الخاصة ب
 كالعقبات المتصكرة لكؿ مف مكاقؼ كقدرات الطالب كالمعمميف.

الى تقصى الفيـ  كالتي ىدفت Sarina & Spencer (2020)دراسة اثبتت  كذلؾ
أشارت نتائج تفحص حيث لدل الطالب ككذلؾ جيكد المعمميف لتعزيز التعمـ العميؽ.  العميؽ

ممارسات التدريس كنتائج تعمـ الطالب ألربعة كستيف معممنا في سبعة عشر كالية مختمفة إلى 
معظـ التعمـ في ىذه الفصكؿ الدراسية يتميز باالستنساخ أك تصنيؼ المعمكمات أك تكرار  اف

 سطحية التعمـ ال عمؽ المعرفة. أم إجراء بسيط
نتائج التعمـ عالية الجكدة ترتبط بالنيج العميقة في حيف  افيمكف القكؿ ب كبالتالي

كد الى المعمـ الذم مف المرجح ترتبط النتائج منخفضة الجكدة بالنيج السطحية. ككؿ ذلؾ يع
في كؿ  كتقديـ التغذية الراجعة المياـ،كذلؾ بتحديد  العميؽ،يقكد الطالب إلى التعميـ  اف

كالتحدم الذم يشجع  التعمـ أجؿمرحمة مف مراحؿ دكرة التغذية الراجعة المصاحبة لمتقكيـ مف 
 .لدل الطالبكتنمية التنظيـ الذاتي عمى تطكير المعالجة العميقة لممعمكمات 

 مشكلُ البخح:

ىناؾ حاجة ممحة لمعرفة المزيد  تو ما زالانبالنظر إلى مخرجات التعميـ الجامعي نجد 
تؤخذ في  افكالتي يجب  ،في التعميـ العاليدكرة التغذية الراجعة التككينية فعالية  حكؿ

االعتبار عمى خمفية تدعيـ التعميـ العالي في القرف الحادم كالعشريف بأعداد متزايدة كىيئة 
تحسيف التعمـ كسد الفجكة بيف مستكل تعمـ  كذلؾك  مضى.طالبية أكثر تنكعنا مف أم كقت 

ىتمت الدراسات في ىذا إ حيث .ىداؼ التعمـأالطالب كالمستكل المرغكب فيو كفقا لمعايير ك 
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التركيز فيو يككف  ،(Linear)تجاهحادل اإل أ التغذية الراجعة المرتدة فقط بشكؿكاع انالمجاؿ ب
و بينما يتمقى الطالب تغذية نأىذا يعني  .ـاشطة كميانما قاـ بو الطالب مف تقييـ عمى 

مف خالؿ  الخطكات التالية لمتحسيف بشأفراجعة قد ال يتمقكا تغذية  ،راجعة حكؿ كيفية سيرىـ
يككف ىذا ىك محكر معظـ  افكيصادؼ  .التعمـ أجؿمف  التقكيـالعديد مف استراتيجيات 

مكذج كىذا يؤكد احتياجنا لن التغذية الراجعة التي نقدميا أك نتمقاىا فى مؤسسات التعميـ.
 الراجعةبيف التغذية  ( لمدمج(Loopsكفؽ حمقات متصمة مستمرة  تجاهثنائي اإل 

Feedback الدافعة لمتعمـ  كالتغذيةFeed forward معمكمات يتـ تمقييا كاستخداميا  كىي
ف ييؤدم إلى تحس مما .لتكضيح إلى أيف ىـ ذاىبكف، كيؼ ىـ ذاىبكف يفمف قبؿ المتعمم

عنو العديد مف الدراسات  كشفتما  باالضافة الى كالالحقة. ىذالية امياميـ التعميمية الحاداء 
الذاتي، سطحية التعمـ لدل الطالب كعدـ اعطائيـ فرص كافية لتنمية ميارات التنظيـ  مف
ذلؾ، تـ إجراء عدد قميؿ جدنا مف الدراسات لفحص الدكر الذم تمعبو دكرة التغذية الراجعة  كمع

 .التككينية في تعزيز الفيـ العميؽ كالتنظيـ الذاتي لدل طالب الجامعة
البحث الحالى فى تركيز نظاـ التقكيـ فى الجامعة  فى ضكء ما سبؽ تحددت مشكمة

 عمى تقكيـ تعمـ الطالب كليس عمى التقكيـ مف أجؿ التعمـ.
 البخح: أسئلُ

 لقد أجاب البحث عف السؤاليف اآلتييف:
فاعمية استخداـ دكرة التغذية الراجعة التككينية المصاحبة لمتقكيـ مف أجؿ التعمـ في  ما -0

 تدريس مقرر التفكير العممي لطالب كمية العالج الطبيعي في تنمية الفيـ العميؽ لدييـ؟
ما فاعمية استخداـ دكرة التغذية الراجعة التككينية المصاحبة لمتقكيـ مف أجؿ التعمـ في  -9

رر التفكير العممي لطالب كمية العالج الطبيعي في تنمية ميارات التنظيـ تدريس مق
 الذاتي لدييـ؟
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 فسوض البخح:

 صحة الفرضيف التالييف: إختبارحاكؿ البحث الحالي  
( بيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف 1.14يكجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل ) -0

الفيـ العميؽ لصالح أفراد المجمكعة  ختبارإلالتجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدل 
 التجريبية.

( بيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف 1.14يكجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل ) -9
التجريبية كالضابطة في في التطبيؽ البعدل لمقياس التنظيـ الذاتي لصالح أفراد 

 المجمكعة التجريبية.
 أهداف البخح:

 تعرؼ فعالية استخداـ دكرة التغذية الراجعة التككينية في: ىدؼ البحث إلى 
 . تنمية الفيـ العميؽ لدل طالب كمية العالج الطبيعي.0
 . تنمية ميارات التنظيـ الذاتي لدل طالب كمية العالج الطبيعي.9

 :أهنًُ البخح

 أسيـ البحث في:       
إعداد دليؿ لعضك ىيئة التدريس في كحدة "الطريقة العممية فى التفكير" باستخداـ دكرة -0

التغذية الراجعة التككينية ُيسيـ في معاكنة المعمـ في تدريس الكحدة باستخداـ دكرة 
التغذية الراجعة التككينية، ممكف االستفادة بو مف قبؿ الباحثيف كالقائميف عمى تدريس 

 المقرر.
شطة في كحدة "الطريقة العممية في التفكير" باستخداـ دكرة التغذية اند كراسة إعدا -9

الراجعة التككينية لطالب كمية العالج الطبيعي، ممكف االستفادة بو مف قبؿ الباحثيف 
 كالقائميف عمى تدريس المقرر.

العممى لطالب الفيـ العميؽ فى كحدة خطكات الطريقة العممية بمقرر التفكير  إختبارتقديـ -3
 كمية العالج الطبيعي، ممكف االستفادة بو مف قبؿ الباحثيف كالطالب بالجامعات.

تقديـ مقياس التنظيـ الذاتي لطالب كمية العالج الطبيعي، ممكف االستفادة بو مف قبؿ -5
 الباحثيف كالقائميف عمى تدريس المقرر.
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ألكاديمييف في إعادة تركيز جيكدىـ تساعد ىذه الدراسة الباحثيف كالمعمميف كالمطكريف ا -4
 في تحسيف التغذية الراجعة التككينية.

  البخح:حدود 
 أقتصر البحث الحالي عمى الحدكد التالية: 

لمعاـ لطالب كمية العالج الطبيعي المقررة عمى طالب  "،التفكير في"الطريقة العممية كحدة  -
 نظرنا ألىميتيا. 9102/9191الدراسي 

)قكائـ المراجعة /الركبرؾ كخرائط  كىيالتعمـ  أجؿالتقكيـ مف  استراتيجياتاستخداـ بعض  -
 الذاتي(كالتقكيـ  افقر المفاىيـ كتقكيـ األ

 -التفكير التكليدم )فرض الفركض -0ربعة: األ  بعادالفيـ العميؽ في األ إختباربناء  -
القرار        إتخاذ-3التفسير       -9المركنة(  –الطالقة  -التنبؤ في ضكء     معطيات

 .سئمةطرح األ-5
مراقبة   -ىداؼ )التخطيط ككضع األبناء مقياس ميارات التنظيـ الذاتي في ميارات:  -

 (؛ بما يتناسب مع المرحمة العمرية لمطالب.داء كالنتائجتقييـ األ -داء   األ
الجديدة لمعاـ ية عالج طبيعي جامعة دراية الخاصة بالمنيا انمجمكعة مف طالب الفرقة الث -

 يان، الفصؿ الدراسي الث9191/ 9102الدراسي 
 البخح:مىاد وأدوات 

 (:ةاعتمد الحالي في إجرائو عمى المكاد كاألدكات التالية )جميعيا إعداد الباحث
 مادتا المعالجة التجريبية، كتمثمتا في: -0

باستخداـ دكرة التغذية دليؿ لعضك ىيئة التدريس في كحدة "الطريقة العممية في التفكير".  -
 الراجعة التككينية.

التفكير" باستخداـ دكرة التغذية الراجعة  فيفي كحدة "الطريقة العممية شطة نكراسة اال  -
 .التككينية

 أدتا القياس، كتمثمتا في:-9
 الفيـ العميؽ لطالب كمية العالج الطبيعي. إختبار -
 مقياس التنظيـ الذاتي  -
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   مصطلخات البخح: 

 Assessment for Learning التعله أجلالتكىيه مً 
جديدا مف  ىمنحيعد و"انبالتعمـ  أجؿالتقكيـ مف Stiggins (2005,426) ويعرف 
فى تطكير  اتياانالتككينى بحيث يتـ تكظيؼ طرؽ متعددة مف التقكيـ كاستخداـ بي التقكيـ

كتكضيح معايير النجاح  دراسة نماذج قكية كضعيفة لالداء عممية التعمـ كذلؾ مف خالؿ
 ".الداء المطمكباكمراقبة االداء الحالى كمقارنتة ب

، بعادىك تقكيـ متعدد األ و"انعمى  التعمـ أجؿالتقكيـ مف  (9105,4(درندرم  تعرف
كبنائيان، كمدمجان في المنيج كحقيقيان كمكجكدان في سياؽ كمتصفان بالمركنة. كيصمـ إلعطاء 

الناتج  مف أكثر التعمـ عمميات عمى شطة التعمـ كالتعميـ كيركزانالمعمـ معمكمات لتعديؿ 
عمى عكس التقكيـ الختامي الذم ُيقّيـ  .تحسينو كلكف التعمـ حدكث إثبات يحاكؿ كال النيائي

 الطالب بناء عمى مؤشرات كدرجات. 
كقد تـ اختيار أربعة استراتيجيات لبناء كحدة  درندرم كيعتمد البحث الحالى تعريؼ

تقكيـ  –التقكيـ الذاتي  –خرائط المفاىيـ  -التفكير العممي كىي: قكائـ التقدير / الركبرؾ
 افاالقر 

 formative feedback التغريُ الساجعُ التكىييًُ
تعد مركزا لممارسات التقكيـ  ياانبالتغذية الراجعة التككينية ( ,91910) الحارثى يعرؼ

يا انالتعمـ فيي جزء رئيس مصاحب لعممية التقكيـ كأحد أىـ أدكاتو كتعرؼ عمى  أجؿمف 
معمكمات تصؼ مناطؽ الضعؼ كالقكة كمقترحات التحسيف كتستند في ذلؾ إلى جمع األدلة 

المعرفية يا تعمؿ عمؿ السقاالت انكعالج الصعكبات التي تكاجو المتعمـ خطكة بخطكة كما 
Scaffolding  حيث تدعـ المتعمـ بالمعمكمات كالتكجييات كمقترحات التحسيف لغمؽ الفجكة

بيف المستكل الحالي لمطالب كالمستكل المطمكب كذلؾ في ضكء أىداؼ التعمـ. كمحكات 
النجاح. كبالتالي تتضمف معمكمات عف كيؼ يتعمـ الطمبة، تقدميـ، كطبيعة فيميـ 

 لتحسيف تعمميـ. -جيكنياكالصعكبات التي يكا
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     Formative feedbavk Loopsدوزَ التغريُ الساجعُ التكىييًُ
يا حمقات متصمة مستمرة اندكرة التغذية الراجعة عمى  Pollari (2017,16) كيعرؼ

 اف ( حيث(feed forwardكالتغذية الدافعة لمتعمـ  (feedback)لمدمج بيف التغذية الراجعة 
التغذية الراجعة تؤكد عمى األداء الحالي لمطالب بينما تركز التغذية التمقائية إلى األماـ الى 

يككف لمتقييـ تأثير تطكيرم  اف افتقديـ إرشادات بناءة حكؿ كيفية القياـ بعمؿ أفضؿ، كضم
ؼ؟" عمى التعمـ. فبينما تجيب التغذية المرتدة عمى السؤاؿ "ما التقدـ الذم أحرزتو نحك اليد

التغذية الدافعة لمتعمـ تجيب عف السؤاؿ "ماذا يجب عمى إجراء مزيد مف التحسينات  افف
كالمعايير المتكقعة( ككيؼ  المعايير،ما ىك األداء الجيد )مثؿ األىداؼ كالتقييـ  لتعزيز تقدمي؟

ك "كيؼ أفعؿ؟" ك "إلى أيف  "،ا ذاىب؟انالمقدمة ىي "إلى أيف  سئمةيمكف تحقيؽ ذلؾ أىـ األ
 بعد ذلؾ؟".

يا ىي عممية تيدؼ إلى دفع التعمـ إلى األماـ مف خالؿ انفي البحث الحالي ب كتعرؼ -
كالتي  التقكيـ. أجؿالتككينية المصاحبة لبعض استراتيجيات التعمـ مف  التغذية الراجعة

رئيسية عمى  أسئمةتجيب عف ثالثة  كىيستحدث بشكؿ متكرر في جميع مراحؿ الدرس. 
األكلى:)أيف  ىي: المرحمةالتغذية الراجعة التككينية  مراحؿ دكرةتمثؿ  المتعمـ كالتي افلس
( فا اال انية :)أيف انالمرحمة الث- رؤية كاضحة لألىداؼ كالمعايير كالميمة ذاىب( تقديـا ان

غمؽ الفجكة المرحمة الثالثة: -اإلشراؼ عمى حؿ الميمة كتقديـ التغذية الراجعة التككينية
 )تقيـ األداء كالتحسيف(

 الفهه العنًل

 تنمى التي المترابطة القدراتمف  مجمكعة" وانب (222-2003,220) جابر عرفو 
 ."األفكار كاستخداـ كالمناقشة التأمؿ عف كاالستقصاء الناشئ سئمةاأل طريؽ عف كتعمؽ

قادرا عمى  يجعؿ الطالب الذم" ىك ذلؾ النكع مف الفيـ (61319116اهلل )كتعرفة لطؼ 
تخاذممارسة ميارات التفكير التكليدل ك   " أسئمةالقرارالمناسب كاعطاء تفسيرات مالئمة كطرح  ا 

قدراتيـ  استخداـ عمى المتعمميف قدرة" وانب الفيـ العميؽ Briggs (2015)كيعرؼ  
 كالمركنة الكشؼ االطالقة -الفركض فرض (مف التكليدم التفكير ممارسة العقمية في اتيـ

معنى  ذل المادة المتعممة تعمـ يصبح بحيث كالتفسير كالتطبيؽ سئمةاأل كطرح) عف المغالطات
 ."الحياة كاقع فى كتطبيقي باؽ أثر كلو
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 ية عالج طبيعى بجامعة دراية الخاصةانالفرقة الث بقدرة طالب كيعرؼ فى البحث الحالى -
كالتفكير فى كحدة الطريقة العممية عمى تطبيؽ المفاىيـ كاألفكار كالميارات األساسية 

، سئمةيشارؾ الطالب في عممية التعمـ كذلؾ بمنحيـ فرصة أكبر لطرح األ كاإلبداعي حيث
كبناء المعنى، كالتحدث مع اآلخريف كالتعمـ منيـ كمعيـ، كصياغة الفركض كالبدائؿ، 

القدرات  مف مجمكعة وانـ، كالتفكير بعمؽ أكبر مع التعقيد. أم كتقديـ رؤاىـ كحمكلي
 المعرفية مف خالؿ بنيتو داخؿ معينة دراسية مادة تضميف المتعمـ بيا يحاكؿ التي العقمية
التكليدم الذم يتضمف  مثؿ: التفكيرمظاىر " كىذه المظاىر أك الميارات العقمية  عدة

تخاذك  المركنة( كالتفسير –الطالقة  -التنبؤ في ضكء معطيات -)فرض الفركض القرار  ا 
 إختبار فىفى البحث الحالى بالدرجة التى يحصؿ عمييا الطالب  . كيقاسسئمةاألكطرح 

  الفيـ العميؽ
 التيظًه الراتٌ:

مستمرة يخطط فييا  و عمميةانب Zimmerman, (2002, 64-65) يعرفو 
يتضمف عدة  الييا. كالذمالطالب لميمة تعميمية كيراقب ادائو كيتأمؿ في النتائج التي تكصؿ 

 تقييـ االداء كالنتائج( -مراقبة االداء     -ميارات ىي )التخطيط ككضع االىداؼ 
 يضع نشطة كبناءة عممية وان ب فيعرفو (Pintrich, 2000,452) أما 
 الذيف فاألفراد عمييا، كالسيطرة تقييميا كتنظيميا يحاكلكف ثـ لتعمميـ أىدافان  المتعممكف
األىداؼ  يضعكف فيـ التعمـ، عممية في السابقيف يككنكف ذاتيان أكاديميان  تنظيمان  يممككف

 كر أدائيـ كتقييـ كيقكمكف بمراقبة الفعالة، التعمـ كيستخدمكف استراتيجيات ليا، كيخططكف
تق األىداؼ نحك كالتكجو الكفاءة أعمى مف مستكل كلدييـ استراتيجياتيـ، بط ا  ياانكا 

كيقاس فى  .(Zimmerman (2002, 64-70)كيعتمد البحث الحالى تعريؼ ك  
 .ميارات التنظيـ الذاتى مقياس البحث الحالى بالدرجة التى يحصؿ عمييا في

 :طالب كلًُ العالج الطبًعِ

ية كمية عالج طبيعى جامعة دراية الخاصة بالمنيا الجديدة انىـ طالب الفرقة الث 
 91|02لمعاـ الجامعى 
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 اإلطاز اليظسٍ والدزاسات السابكُ:

بسامج اإلعداد وأهنًتها يف  التعله أجلالتغريُ الساجعُ املصاحبُ للتكىيه مً  احملىز األول: دوزَ

 بادتامعُ

 التعله أجلمً  أوال: التكىيه

 Assessment of)التركيز سابقا في عمميتي التعميـ كالتعمـ عمى تقكيـ التعمـ  افك
learning)  كتقكيـ ختامي  العمميةلقياس الناتج مف ىذه(Summative assessment) 

الى النكاتج كىك ما أطمؽ عميو  باإلضافةكلكف التعميـ الفعاؿ يقيس اإلجراءات كالعمميات 
 (Assessment for learning) التعمـقكيـ لرفع مسمى التقكيـ لمتعمـ أك الت

مف  التأكدمككنات ىامة ينبغي فيناؾ بدكره في تحسف التعمـ  التقكيـ كليقـك
 (919104العقيؿ ) ياتكضحكىذه المككنات التعمـ فعاال  أجؿاستكماليا ليككف التقييـ مف 

 :كالتالى
 سيقكمكف بتعممو، كلماذانكاتج التعمـ المستيدفة: كالتي تكضح لمطمبة ما  -
محكات النجاح: كىي الخطكات اك المككنات الرئيسة المتصمة بالتعمـ الجديد، حيث يناقش  -

يبدأ التعمـ، كبحيث تككف ىي المحكات الكحيدة التي  افالمعمـ كالطمبة ىذه المحكات قبؿ 
 يقاس بيا تعمـ الطمبة 

كمات حكؿ المجاالت التي نجحكا فييا، التغذية الراجعة التككينية: تزكد الطمبة بالمعم -
 تعتمد عمى محكات النجاح.  افمي كمجاالت التحسيف. كينبغي يكادائيـ التعم

كتقدـ بطريقة تزكد بالمعمكمات األساسية التي يمكف استخداميا لتحديد  الفعالة:التساؤالت  -
ي. كىي تتضمف مستكل التعمـ الحالي، ككيفية تطكير التعمـ، كالتخطيط لمتعمـ المستقبم

 تشجيع الطمبة عمى تقديـ التساؤالت.
كال تنحصر فقط فيما تعممكه بالفعؿ بؿ تشمؿ الطرؽ األفضؿ  :افاألقر التقييـ الذاتي كتقييـ  -

 لتعمميـ.
فالتقكيـ البنائي كسيمة ىامة لتمبية االحتياجات التعميمية لطالبنا، فعندما نتمكف  

ذلؾ يهمكننا مف ضبط العممية التعميمية  اف( فيعرفكفماال مف معرفة ما يعرؼ طالبنا )أك 
التغذية الراجعة المقدمة لمطالب كالتي ىي مف  افلصالح الطالب كجكدة التعميـ. كما 

 يزكد التككيني فالتقكيـ أساسيات التقكيـ البنائي تساعد الطالب عمى ردـ الثغرات في تعمميـ.
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 المقبكؿ، تحصيمو كمستكل تقدمو كمعدؿ لبالطا أخطاء عف مرتدة بتغذية كالمتعمـ المعمـ
 .التعميمية لألىداؼ تحقيقو كمدل

،  9100) عيفاالر  التعمـ يكضحيا أجؿىناؾ معايير مطمكبة لمتقكيـ مف  افكما  
 ( كالتالى9115كالفريؽ الكطني لمتقكيـ. ) (006
 التعمـ أك التقكيـ معايير (النجاح كمعايير التعمـ مستيدفات عمى التأكيد. 
 الدرس لتعمـ حاجتيـ لتأكيد الطالب مع التعمـ مستيدفات مف مستيدؼ كؿ مناقشة. 
 التككينية الراجعة لمتغذية كأساس التقكيـ كمعايير التعمـ مستيدفات استخداـFormative 

 .الذاتي كالتقكيـ الزميؿ كتقكيـ
 الدافعية كزيادة كالتنافس) التعمـ طمكح (التحسيف عمى التركيز. 
 يؤدم فالتعميؽ ،) كالمكتكبة الشفيية بنكعييا الراجعة التغذية (بالتعميؽ االىتماـ 

 .الترتيب أك الدرجات مف أكثر لمتحسينات
 عمى الحرص .كالتأمؿ االستقاللية كتنمي تباهناال  تزيد فيي سئمةاأل طرح عمى التشجيع 

 .الطالب كبيف) المعمـ (بينؾ صحية بيئة تفعيؿ
 كالتشجيع تكاجييـ، عكائؽ أية كفيـ كالميارات المشاعر كخاصة ككؿ الطالب عمى التركيز 

 .تعمميـ مسئكلية لزماـ الطالب أخذ عمى
 كلماذا يتعممكف بماذا كعي عمى الطالب ككف مف التأكد.  

بؿ عد مف الباحثيف لتنمية بعض نكاتج التعمـ ، قكاستخدمت ىذه المعايير مف  
 في التككيني التقكيـ استخداـ فاعمية عمى التعرؼ إلى( 9100العزيزل ) دراسة ىدفتحيث 
 إدارة كمية طالب لدل العممي كالبحث ميارات التفكير لمقرر الدراسى التحصيؿ مستكل تحسيف
 التفكير ميارات رمقر  كحدات دركس تصميـ تـ الدارسة ىدؼ كلتحقيؽ شقراء بجامعة األعماؿ
 نتائج كتكصمت في تحصيمي إختبار كاعداد التككيني، التقكيـ استراتيجية كفؽ العممي كالبحث
 التحصيؿ في لمتقكيـ التككيني استخداميـ بعد الدارسة عينة طالب تفكؽ إلى الدارسة
كالتى ىدفت لممقارنة بيف نكعي التقكيـ التككينى Plybour (2015 )كدراسةالدراسي.

ذلؾ عمى تحصيؿ الطالب الدارسيف لمفيزياء يالمرحمة  كالختامى كالتكامؿ بينيما كتاثير
 .كية كاتجاىيـ نحكه ىذا النكع مف التقكيـانالث
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يككف اليدؼ مف التقكيـ التككيني  اف يجب التعمـ: أجؿاستراتيجيات)أدكات( التقكيـ مف 
تقديـ تغذية راجعة لمطالب عف مدل تقدميـ نحك األىداؼ المرسكمة، ليس المعرفية فقط، 

ية، كبالتالي كضع التربكيكف عددا مف انحركية كالكجد-ما أيضان األىداؼ النفسانك 
 التعمـ.  أجؿكمداخؿ تدريسية )أدكات( التقكيـ مف  استراتيجيات
استخداـ مجمكعة مف استراتيجيات التقييـ في الفصؿ الدراسي لمعمـك بصفة  يمكف

 Manitoba Education andكالتي تكضحيا  خاصة بصفة كالفيزياء كلمكيمياءعامة 
Youth. Senior 2 Science (2003, 48–50) & Airasian (2010) 

 كالتالي: 
معالجة. يككف أكثر فعالية عندما  مالحظة الطالب ىي جزء ال يتجزأ مف التقييـالمالحظة: • 

تدكيف المالحظات المكجزة عمى بطاقات الفيرس  يركز عمى الميارات كالمفاىيـ كالمكاقؼ.
اأك  كمساعدة  المراجعة،االحتفاظ بقكائـ  المالحظات ذاتية المصؽ أك الشبكات أيضن

 .جازانك المعمميف عمى االحتفاظ بسجالت لمتقدـ المستمر 
كتحقيؽ نتائج التعمـ لمطالب. تكفر  تسمح المقابالت لممعمميف بتقييـ فيـ الفردالمقابالت: • 

تككف رسمية كغير  اف كشرح فيميـ. المقابالت قد مع فرص لنمذجة المقابالت لمطالب
تتيح المقابالت لممعمميف التركيز  المتعمقة بالعمـك أثناء التخطيط سئمةرسمية. طرح األ

 عمى ميارات الطالب كاتجاىاتيـ الفردية
ا : افتقييـ المجمكعة / األقر •  جكدة عمميـ  لمتقييـ ذميمنح التقييـ الجماعي الطالب فرصن

كفقنا  البعض،التفكير في عمؿ بعضيـ  يمنحيـ الفرص افجمكعة. تقييـ األقر داخؿ الم
يجب عمى الطالب التفكير في  ،افاألقر عممية تقييـ  لمعايير محددة بكضكح. أثناء اؿ

 تقييـ أداء طالب آخر. أجؿ فيمففيميـ الخاص 
ظيار فيميـفرص لمتفكير في تعمميـ  تكفر كتابة مجمة العمـك لمطالبمجمة العمكـ: •   كا 

تككف إدخاالت دفتر اليكمية  افباستخداـ الصكر كالرسكمات المعنكنة كالكممات. يمكف 
 مما يسمح لممعمميف بقياس الطالب عمؽ الفيـ. التككيني،أدكات قكية لمتقييـ  ىذه

يا ان المرئية،العركض المرئية: عندما يقـك األفراد أك مجمكعات الطالب بإعداد العركض • 
إطار العمؿ. العمؿ المنجز )عمى سبيؿ  تاج المعرفةانفي معالجة المعمكمات ك تشارؾ 
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المنتج الذم يستطيع  نمكذج( ىك تخطيطي،رسـ  مفاىيـ،خريطة  ممصؽ، المثاؿ،
  المعممكف مف خاللو تحديد ما يفكر فيو طالبيـ.

ب مالحظة عمى الطال التقارير المعممية: تسمح التقارير المعممية لممعمميف بقياس قدرة• 
مساعدة المعمميف في تحديد مدل  كتسجيؿ كتفسير النتائج التجريبية. يمكف ليذه األدكات

  فيـ الطالب لممحتكل.
 افكيمكف  منفصمة،ات القصيرة كأدكات تقييـ ختبار مياـ القمـ كالكرؽ: يمكف استخداـ اإل• 

 أسئمةمثؿ  تتضمف ىذه المياـ المكتكبة عناصر ات تجارب تقييـ أكبر. قدختبار تككف اإل
كماؿ الرسـ أك الرسـ التخطيطي  متعدد،االختيار مف  أك  المشكالت،حؿ  المسمى،كا 

استجابات تكسعية  كيتـ تضميفكؿ مف مقيد  افالطكيمة. تأكد مف  سئمةاإلجابة عمى األ
 مكسعة في أجيزة التقييـ ىذه.

تقارير / عركض بحثية: تتيح المشاريع البحثية لمطالب تحقيقيا نتائج التعمـ بطرؽ فردية. • 
إلى عرض  البحث،إلى  التخطيط،مف  مرحمة،يتـ التقييـ في المشركع في كؿ  افيجب 

 تياء المنتج.ناال 
التكضيحية لمطالب: تكفر مياـ األداء الطالب الذيف لدييـ فرص  تقييـ األداء / العركض• 

كتنمية الميارات. تتطمب المياـ تطبيؽ المعرفة  التفكير،إلثبات معرفتيـ كعمميات 
ات القائمة عمى األداء ال تختبر ختبار المتعمقة بمجمكعة مف مخرجات التعمـ. اإل كالميارات

كقدرتيـ عمى  تعميقيا،تـ  ريقة فيميـ لممكضكعكلكف ط الطالب،المعمكمات التي يمتمكيا 
 تطبيؽ تعمميـ في محاكاة أداء. 

ىك عممية تقييمية منيجية  التككينيالتقكيـ  افكبناء عمى ما سبؽ يمكف القكؿ ب
بيدؼ مساعدة المعمـ كالطالب  مف خالؿ عدد مف االستراتيجيات منظمة تحدث أثناء التدريس

تدخؿ ضمف التيار البنائي في  الطالب. العمميةلتحسيف عممية التعمـ كمعرفة مدل تقدـ 
تقدمو  متعمـ مدركا لمدلمقاييس تقييمية حيث يككف ال عمى: تحديدالتعميـ. ىذا التقييـ يرتكز 

   .ييـ التككينيالتغذية الراجعة ىي الكظيفة المركزية لمتق في عممية التعمـ. كتعد
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 .ادتامعٌ التعلًه والتعله عنلًيت يف التغريُ الساجعُ التكىييًُ ًا: دوزَاىث

-Fisher (2009,20 يكضحيا :لمتغذية الراجعة عدة تعريفات حسب النظرة إلييا
التغذية الراجعة ىي مجمكعة معمكمات يتمقاىا الفرد  اف :معمكماتالتغذية الراجعة ككنيا   (25

عف أدائو كنتائجو بحيث تكضح لو األخطاء التي كقع فييا كمقدار تقدمو كمقدار ما تعممو 
 .إليوكمدل مالءمة أدائو لميدؼ الذم ينبغي الكصكؿ 

كاالستجابات التغذية الراجعة تفاعؿ بيف المثيرات  :لمتفاعؿالتغذية الراجعة ككنيا صكرة 
كىذا التفاعؿ يؤدم إلى  المتعمـ،بيف التكجييات المتعمقة باألداء كاألداء الذم يقـك بو  أم

 .المرجكةإعادة تكجيو المتعمـ نحك أدائو لتحقيؽ األىداؼ 
التغذية الراجعة مف خالؿ الكظيفة التقكيمية التي  :تقكيـالتغذية الراجعة ككنيا صكرة 

 .المتعمـ مما يساعد عمى تعديؿ الخطأ الذم كقع فيو تؤدييا، تقكـ السمكؾ عند
ا لمتمقي كتنفيذ  كيكفر  الثالثة التغذية الراجعةكاع انالتقييـ التككيني لممتعمميف فرصن

ا المعمميف بقاعدة أدلة حكؿ كيفية تتبع طالبيـ نحك  التعمـ.بيدؼ تحسيف  يزكد التقييـ أيضن
كمعايير النجاح مع حالة التعمـ الحالية لمطالب )كما  اليدؼبمقارنة كذلؾ  تحقيؽ ىدؼ التعمـ

المستكل تباىيـ إلى الفجكة بيف انيتضح مف تقييميـ التككيني(، يمكف لممعمميف تكجيو 
تككف. ىذا غالبا ما يعترؼ بو التغذية الراجعة لمفجكة القياسية  افكأيف يجب  الحالي لممتعمـ

 Timperleyجكة ىك أساسي لحدكث التحسيف لفانحك ىذه كاتجاه كؿ مف الطالب كالمعمـ 
(2007,47-50) &Hattie، يعتمد بشكؿ كبير عمى الشركط الثالثة التي سبؽ  كىذا

فرص التغذية الراجعة المستيدفة  المعايير؛ الفعالة: تكضيحمناقشتيا لمتغذية الراجعة 
 Nicol& Macfarlane افكما نجدكتسييؿ ممارسات التقييـ الذاتي.  المستمرة؛

المعمميف الستخداـ دكرة التغذية الراجعة مف الميمة كاألداء كالتغذية  يدعكاف (2006,212)
عادة تقديـ لضم  التعمـ.بيدؼ تحسيف الراجعة الدافعة لمتعمـ  تكفير التغذية افالراجعة كا 

كمف الجدير التي تحدد مدل فعاليتيا  ىيكالطريقة التي تقدـ بيا التغذية الراجعة 
 حددتياكاع رئيسة انثالثة  فيىناؾ مصادر متعددة لمتغذية الراجعة التككينية تتمثؿ  افبالذكر 
 :(0,4- 0,5، 9100 (كحماد (5019100) صالح
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 يف:تتنجل  املعله( )مًتغريُ زاجعُ خازجًُ  -1

 :الطريقة التي يقدـ بيا المعمـ التغذية الراجعة مف حيث -أ
 )شفكية أـ مكتكبة( أـ مؤجمة( كالطريقة كاألسمكب فكريةالتكقيت ) 
 :اختيار محتكل التغذية الراجعة مف حيث -ب

ـ عممية التعمـ( المقارنة أكالتركيز )عمى الميمة  )تكجييية أـ حكمية( الكظيفة 
 النكع )سمبية آـ ايجابية( آـ ذاتية المصدر( خارجية)بمحكات كمعايير 

 اتي( تتضمف:ذتغذية راجعة داخمية )تقييـ  -9
 الذاتي التنظيـ ضكء معايير فيبمالحظة الطالب أداءه ذاتيا كالحكـ عميو  الذاتيالتقييـ 

 مقارنة بمحكات النجاح. كتحسينولمراقبة تعممو 
 افتغذية راجعة مف األقر  -3

كتقديـ  افأشكاليا تقييـ األقر  أحدسياؽ اجتماعي فيككف  فيالعممية التعمـ تتـ  فال 
يدرؾ جيدا أىداؼ التعمـ كيفية التقييـ كفقا  افالتغذية الراجعة لزميمو كبالتالي عمى الزميؿ 

تككف  افاألداء كليس الشخص ك  عمىتقديـ التغذية الراجعة التي تركز  لمعايير األداء بالركبرؾ
كحتى تصبح التغذية الراجعة التككينية أكثر فعالية البد  ىادفة مع تقديـ مقترحات التحسيف.

 التعمـ التي يستخدميا المعمـ أثناء التدريس. أجؿتككف مصاحبة الستراتيجيات لتقكيـ مف  اف
التعمـ، كمساعدة الطالب عمى  فىتككف التغذية الراجعة التقييـ جزءنا ال يقدر بثمف  افيجب ك 

يـ يسيطركف عمييا نجاحيـ انة األداء"، كزيادة االعتقاد بفيـ األداء الحالي ككيفية سد "فجك 
  Jennifer&  Wsth (2019,82-85)لتعمميـ  كالحفاظ عمى الدافع

نمكذج التغذية الذاتية المكجكدة في لآلية ىناؾ  Martijin (2109, 1075)كيكضح 
الدماغ يأخذ  افف صحيحة،ت ظركؼ التعمـ انكإذا  .،لمتحكـ في سمككنا المستقبميالدماغ 

صكرة  تاجنال  مختمؼ،كيجمعيا بطرؽ جديدة أك في سياؽ  الحالية،أجزاء مف الميارات 
مستقبمية كاستجابة مستقبمية. كليذا تأثيرنا إيجابينا عمى تجربة تعمـ الطالب في عدد مف 

 .جاز الطالبانكدعـ  التعمـ،كالتأثير عمى سمكؾ  ية،انكالكجداألمكر المترابطة الطرؽ المعرفية 
 التككينيةالراجعة  دكرة التغذية brooks (2019)ك fisher (2009,20-25)كيرل 

 ،Feedالتغذية  كالتي نسمييا األقؿ،ىي بنية معقدة تحتكم عمى ثالثة مككنات مميزة عمى 

https://www.tandfonline.com/author/West%2C+Harry
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عمى المعمميف استخداـ  يجب Feedforward لألماـ كالتغذية ،Feedbackالتغذية المرتدة
 كاع.ان الثالثة

 : تكضيح اليدؼFeed التغريُ الكبلًُ-
عندما يفيـ  .يتضمف المككف األكؿ لنظاـ التغذية المرتدة الفعاؿ تحديد ىدؼ كاضح

تحديد غرض  يعد .يركزكا عمى مياـ التعمـ المكجكدة اففمف األرجح  النيائي،الطالب اليدؼ 
ا لنظاـ التغذية المرتدة ال   كاضح،المدرسيف غرض عاـ  و عندما يككف لدلنأساسينا أيضن

الغرض  افعندما يككف مف الكاضح  المثاؿ،سبيؿ  عمى .ماتيـ المختمفةفيمكنيـ مكاءمة تقيي
الطالب يعرفكف ما يمكف تكقعو كيمكف  افف كالمفصميات، مف الكحدة ىك مقارنة الحشرات

عمى  تركيز الطالب افالتقييمات لضملمقراءات كالمشركعات التعاكنية ك  يخطط افلممعمـ 
 .المحتكل ذم الصمة بيذا اليدؼ

 : الرد عمى عمؿ الطالبfeed back التغريُ املستدَ-
ي انالفردية التي يقدميا المعممكف لمطالب حكؿ عمميـ ىي المككف الث االستجابات

ا الجيد،التغذية المرتدة  لنظاـ ترتبط  افىذه االستجابات يجب  .كىك العنصر األكثر شيكعن
أك عدـ  -معمكمات حكؿ تقدميـ  أفضؿ التغذية الراجعة لمطالب تكفر .مباشرة بيدؼ التعمـ

 المتكقعىا لتككف أقرب إلى المعيار إتخاذاليدؼ كتقترح إجراءات يمكنيـ  نحك ىذا -تكفره 
 المثاليةالناحية  مف
 : تعديؿ التعميماتFeed forward تغريُ لألماو-

في نظاـ التغذية المرتدة تغذية الذاتية ب التككيني لنظاـ الانغالبنا ما يتـ تجاىؿ ىذا الج
 افكبالتالي ف المستقبؿ؛ات التقييـ لمتخطيط لمتدريس في انيستخدـ المعممكف بي الفعاؿ،
سكاء مف ميمة التحقؽ  الطالب،بينما ينظر المعممكف إلى عمؿ  .األماـتغذية إلى  مصطمح

 .يؿ تعميميـيـ يستخدمكف ما يتعممكنو لتعدانف المشترؾ،التقييـ التككيني  مف التفاىـ أك
المعمميف ال يمكنيـ ببساطة تنفيذ  افو يعني نيتطمب ىذا مركنة أكبر في تخطيط الدركس ال 

 .مجمكعة مف الدركس
فى ضكء دكرة -التغذية الراجعة  كضعت الباحثة تصكر لدكرةكبناء عمى ما تقدـ 

عممية تيدؼ إلى دفع  ياانب Northeast (2019, 28-33) &- Helin الحكاريةالتغذية 
التككينية كالتغذية الدافعة لمتعمـ  الراجعةالتغذية القبمية ك التعمـ إلى األماـ مف خالؿ التغذية 
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رئيسية  أسئمةتجيب عف ثالثة  كىيستحدث بشكؿ متكرر في جميع مراحؿ الدرس.  كالتي
 كالتحسيف. كشكؿغمؽ الفجكة -3 فأ أال انأيف -9 ا ذاىبانأيف  -0:المتعمـ كىي افعمى لس

 :الحاليالمقترح في البحث  ( التالي يكضح مراحؿ دكرة التغذية الراجعة التككينية0)
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 تغزَح ساخؼح دافؼح نهتؼهى                                                                                                 

 
                                                                                          

                 
                                                    

 
                                    
 
 
 

 
 

 (قىائى انًشاخؼح وانخشائظ)تسهُى انًُتح 

 ( دوسج انتغزَح انشاخؼح انتكىَُُح1شكم )
  

 (ا راهةاَأٍَ :)انًشحهح األونً

تقذَى سؤَح واضحح نألهذاف 

 وانًؼاَُش وانًهًح

ششذ –تىخُهاخ أونُح  

-يُاقشح انًهًح-انًؼاَُش

 ًَارج نهؼًم اندُذ ئػطاء

 

 (ٌا االاَأٍَ ) ُحاَانًشحهح انث

اإلششاف ػهً حم انًهًح وتقذَى 

 انتغزَح انشاخؼح انتكىَُُح

الطالع ػهً انًسىداخ ا

تغزَح ساخؼح ػايح  -واألداء 

 -اٌتقُُى اإلقش -( قثم انتقُُى)

 األداء وانًُتح تحسٍُ

 

تقُى )انًشحهح انثانثح غهق انفدىج 

 (األداء وانتحسٍُ

تقذَى تغزَح -انتقُُى انزاتٍ 

-يكتىتح وشفىَحساخؼح 

 يقاسَح األداء تانًؼاَُش راخ

 انًشاخؼح وانتحسٍُ –نصهح ا
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مف ىذه المرحمة تقديـ رؤية كاضحة لألىداؼ التعميمية  اليدؼ األكلى:المرحمة 
التقكيـ يتطمب كعى خراط المتعمـ في عممية انكمعايير تحققيا كعرض الميمة التعميمية. ف

دراؾ ألىداؼ التعمـ مف خالؿ الحديث المباشر عف أىداؼ المحاضرة كمعايير الحكـ عمى  كا 
جكدة تحققيا بتكجيو الطالب لالطالع عمييا بمقياس األداء الخاص باألىداؼ كمناقشتيا. 

ديـ السريعة التشخيصية لمكقكؼ عمى المفاىيـ القبمية لدل الطالب. كتق سئمةيساؿ بعض األ
يعطى المعمـ  feed forward التكجييات األكلية كنكع مف التغذية الراجعة الدافعة لمتعمـ

أمثمة كنماذج كيقيميا فى ضكء المعايير قبؿ القياـ بالميمة كذلؾ بتكضيح المعايير المتضمنة 
 بالركبرؾ ثـ مناقشة الميمة في ضكء أىداؼ القياـ بيا كتقديـ قائمة المراجعة التي تساعدىـ

 عمى أداء الميمة لتقميؿ األخطاء.
العاـ مف ىذه المرحمة اإلشراؼ عمى حؿ الميمة كتقديـ التغذية  اليدؼ ية:انالثالمرحمة 

الراجعة التككينية عف مكاضع النجاح أك الفشؿ في جزء معيف مف الميمة. كذلؾ باالطالع 
الميمة أك رسـ الخريطة عمى المسكدات )أداء الميمة المبدئي( كمعالجة المفاىيـ المتضمنة ب

ثـ تقديـ تغذية راجعة عامة )قبؿ التقييـ النيائي( كتككف التعميقات فعالة عندما تتككف مف 
معمكمات حكؿ التقدـ في عممية التعمـ في ضكء المعايير المتكقعة. حيث يبحث الطالب غالبنا 

ا باإلجابات. كما يـ قد ال يرحبكف دائمن انعف معمكمات حكؿ "كيفية سيرىـ "عمى الرغـ مف 
طريقة أخرل لتحسيف  افتككف التغذية الراجعة فعالة عندما تأتى مف تقييـ األقر  افيمكف 
 األداء.

مف ىذه المرحمة غمؽ الفجكة بيف األداء الحالي كاألداء  اليدؼ الثالثة:المرحمة 
المطمكب كفقا لمعايير النجاح كيككف ذلؾ بالتقييـ الذاتي كفقا لممعايير ككذلؾ بتسميـ أكراؽ 
العمؿ لممحاضر لتقديـ تغذية راجعة مكتكبة كشفكية بمقارنة األداء بالمعايير ذات الصمة. كيتـ 

يات أكبر لمتعمـ كالمزيد مف التنظيـ انالتي تؤدم إلى إمكذلؾ مف خالؿ تكفير المعمكمات 
الذاتي لعممية التعمـ كالمزيد مف االستراتيجيات كالعمميات لمعمؿ عمى المياـ، كفيـ أعمؽ، 
كمزيد مف المعمكمات حكؿ ما ىك غير مفيكـ كما ىك غير مفيكـ. كيككف لذلؾ التأثير 

شاء تعميقات داخمية مف انأدائيـ في المياـ، يتـ  األقكل عمى التعمـ. فعندما يراقب المتعممكف
 خالؿ عممية المراقبة. 
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التعمـ في  أجؿكفى ضكء ىذه المراحؿ الثالث تـ اختيار أربعة استراتيجيات لمتقكيـ مف ج
بما يتناسب مع طبيعة مقرر التفكير العممي كالمرحمة العمرية كتـ تكظيفيا البحث الحالي 

حث مف تنمية لمفيـ العميؽ ككذلؾ التنظيـ الذاتي لدل بال العالي، كمتغيراتالتعميـ في لمطالب 
 :كالتالي ذه االستراتيجياتالطالب، كى

مقاييس األداء كقكائـ المراجعة ىي  (Rubrics/Checklists) قكائـ المراجعة /الركبرؾ -0
أدكات تحدد المعايير التي يعتمد عمييا الطالب في اداء المياـ. حيث يتـ تقييـ األداء أك 

صدار أحكاـ عادلة كدقيقة كمكثقة. كليذا يجب  تتكافؽ جميع المؤشرات  افالمنتج كا 
المستيدفة  تعكس نتائج التعمـ اف و يجبانأم  –بمقاييس االداء مع نتائج التعمـ 

كتستخدـ لغة في مستكل الطالب. كتعد عممية إعداد نماذج التقييـ بالتعاكف مع الطالب 
أمر جيد كيعطى فرصة لتبادؿ كجيات النظر حكؿ التقييـ قد تأخذ نماذج التقييـ بعض 
الكقت إلعدادىا مثؿ تحديد مستكيات مختمفة مف الجكدة بطريقة ىادفة كاختيار طريقة 

 About Rubrics ا ضركرية إلصدار حكـ دقيؽ عمى أداء الطالب.تصحيحيا كلكني
and why to use them (2013) دراسة نتائج. كتشير Hendry et al (2011) 

قد ال يتحقؽ فائدة استخداـ قكائـ المراجعة ىذه إال إذا استطاع المعممكف إيجاد طرؽ 
نماذج أك أمثمة لعمؿ الطالب السابقيف استخدا  افكما لجعؿ المعايير مفيكمة لمطالب. 
 .تجعؿ المعايير مممكسة لمطالب كمفيكمة افبجكدة عالية كمنخفضة يمكف 

ىي كسيمة لترتيب األفكار كالمفاىيـ كتنظيميا،  (Concept map) خرائط المفاىيـ -9
كأيضان لتكضيح كيفية ربط الطالب لممفاىيـ التي تعممكىا، كما تساعدىـ عمى تطكير 
عالقات مفاىيمية جديدة. أكؿ خطكات بناء الخريطة ىي تحديد المفاىيـ الرئيسية 

الطالب أك  عندما يقـك .كية ثـ تنظيـ ىذه المفاىيـ في شكؿ عالقات ىرميةانكالث
يـ يشارككف في معالجة المعمكمات كمف ثـ فيـ أعمؽ انمجمكعات الطالب بإعدادىا ف

لممفاىيـ. كيتـ تقيـ الخريطة مف قبؿ الطالب تقيما ذاتيا ككذلؾ مف قبؿ زميمة كفقا 
لممعايير المكجكدة بركبرؾ خريطة المفاىيـ ككذلؾ مف قبؿ المعمـ )إثناء كبعد إعدادىا( 

ية الراجعة الشفكية كالمكتكبة بيدؼ تصحيح الخطاء كالكصكؿ إلى فيـ كتقديـ التغذ
خرائط المفاىيـ فيي  اف (919100) كالبنا كتكضح الثقفي.أعمؽ لممفاىيـ كالعالقة بينيا

يف نبدأ أعرفة مف مكلتقكيـ التعمـ كتنظيمة ك  كسيمة لترتيب األفكار كالمفاىيـ كتنظيميا
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كيفية ربط الطالب لممفاىيـ التي  كأيضان لتكضيح، كيؼ نسير في التعمـ كمراقبتوك 
فالمفاىيـ تشكؿ القاعدة  .تعممكىا، كما تساعدىـ عمى تطكير عالقات مفاىيمية جديدة

كية ثـ انبناء الخريطة ىي تحديد المفاىيـ الرئيسية كالث كأكؿ خطكاتاألساسية لمتعمـ، 
 .تنظيـ ىذه المفاىيـ في شكؿ عالقات ىرمية

التقييـ الذاتي أمر حيكم كبالتالي ال يتجزأ مف Self-Assessmentالتقكيـ الذاتي  -3
عممية التقييـ يجب تشجيع كؿ طالب عمى تقييـ عمميا. تطبيؽ الطالب معركؼ المعايير 
كالتكقعات لعمميـ كالتفكير في النتائج لتحديد التقدـ المحرز نحك التمكف مف نتائج التعمـ 

 ي تحديد الذاتالمقررة. المشاركة ف
يقكـ  افكعمماء كمف الميـ  أنفسيـالمعايير كالتكقعات تساعد الطالب عمى رؤية 

 .أنفسيـالمعممكف بنمذجة عممية التقييـ الذاتي مف قبؿ تكقع الطالب لتقييـ 
 المميزة:تقكيـ الذاتي إحدل الخصائص لم اف( ,910) الحياكضحت عبد 
كمحكات بغرض تطبيقيا عمى أعماليـ، الطمبة في تحديد مستكيات  كىي إشراؾ

صدار أحكاـ تتعمؽ بمدل تحقيقيـ ليذه المحكات كالمستكيات، كبذلؾ يعد التقكيـ الذاتي أداة  كا 
لألداء، كالتحرر مف السمطة المنفردة  كالضبط الذاتيعكاس، كالتعمـ، كالمراقبة نأك كسيمة لال 

 مثؿ نشطيسمى بالتقكيـ ال افلممعمـ في التقكيـ إلى ما يمكف 
-بطاقات التقييـ-ةاناالستب-المقابمة—بطاقة المالحظة-شفيية(  –ات )تحريرية إختبار 

يستخدـ التقكيـ الذاتي كتقكيـ تشخيصي كال يجب كما .الرمكز التصكيرية-المقاييس الجاىزة
يستخدـ لمنح الدرجات، بؿ لتطكير فيـ كاقعي لمحكـ عمى ما اكتسبو الطالب خالؿ مقرر  اف

يتـ ذلؾ بفعالية مف  افدراسي كالحكـ عمى مدل التقدـ نحك أىداؼ الصؼ أك المادة، كيمكف 
 .خالؿ تكرار الممارسة لمتقكيـ الذاتي عدة مرات كاالستفادة مف التغذية الراجعة التي يكفرىا

ا لمتفكير في عمؿ  افتيح عممية تقييـ األقر ت Peer Assessment افاألقر  تقكيـ -5 فرصن
تقييـ أداء نظير فعمى الطالب  أجؿبعضيـ البعض، كفقا لمعايير محددة بكضكح. كمف 

 :اف
 يعرؼ كيفية التقييـ كفقا لمعايير األداء بمقاييس األداء.- يفيـ جيدا أىداؼ التعمـ. -
 Filiusa& et. al, (2018,86-100) األداء.تقديـ التغذية الراجعة اليادفة لتحسيف  -
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 افكاع الرئيسية مف التغذية الراجعة لألقر نإلى فيـ اال  ىدفت Gambher (2017)دراسة ف
طالبنا في المغة  31د. باستطالع رأل نفي فصؿ الكتابة الجدلية في جامعة خاصة في تايال 

كتغذية اآلخريف. تـ تقديـ التغذية الراجعة  افأجنبية تجاه التغذية الراجعة لألقر جميزية كمغة ناال 
حكؿ المسكدة كالنسخ النيائية مف مقالتيف جدليتيف تـ تعيينيما مف قبؿ المعمـ. تـ  افلألقر 

كاع التغذية الراجعة التي قدميا النظير عمى نمكذج التغذية الراجعة النظراء كالمقاؿ انجمع 
 لتحقؽ مف ذلؾ. افكميان. تـ استخداـ االستبي كتحميميا

باعتبارىا  التقكيـ أجؿكنظرا ألىمية التغذية الراجعة التككينية المصاحبة لمتعمـ مف 
أجريت عدة دراسات عمييا بيدؼ استخداميا لتنمية نكاتج  الفعاؿ، فقدمركزية لتطكير التعمـ 

اليدؼ  افك Carless (2006)راسةد فنجد .استخدامياالتعمـ المستيدفة اك لتقيـ مستكل 
منيا ىك تطكير كعي كفيـ أكبر لممارسات التقييـ التككيني كالتغذية المرتدة كعالقتيا بالتعمـ. 
أجريت مناقشات مع الطالب كأعضاء ىيئة التدريس المشاركيف في مجمكعة مف الكحدات 

تركزت المناقشات حكؿ دمج الدراسية كمسارات الدرجات العممية في جامعة المممكة المتحدة. 
التقييـ التككيني كالتغذية الراجعة في الكحدات الدراسية، ككذلؾ استكشاؼ فعالية التغذية 

 -التأكيد عمى التعمـ المستمر  أجؿو مف انالراجعة عمى التعمـ في المستقبؿ. كشفت النتائج 
اب األخطاء كالتعمـ منيا قبؿ فرص الرتك`يحتاج الطالب  التغذية المرتدة كالتغذية الدافعة لمتعمـ

 .الفعؿ(التقييـ التمخيصي )مف خالؿ التقييـ التككيني كردكد 
الراجعة التغذية إلى فحص فكرة  سعت Murtagh& Baker (2009)دراسة  اما
عممية التغذية الراجعة ىذه أكثر تعقيدنا مما ىك معركؼ  افعمى المياـ كتجادؿ في  المكتكبة

لتغذية الراجعة عمى بعض الكاجبات مف خالؿ ا الدراسة عمى تعتمد. اففي بعض األحي
ثـ تحميؿ المشكمة بمزيد  جامعات،ي انكاسع النطاؽ تـ إجراؤه عبر ثم افاالعتماد عمى استبي

في تصحيح كتتكصؿ الدراسة الى دكر التغذية الراجعة الدافعة لمتعمـ الحكارية  .مف العمؽ
 نتيجة سكء فيـ التغذية الراجعة المكتكبة فقط. كثير مف األخطاء التي يقع فييا الطالب

 أجؿالتعرؼ عمى ممارسات التقكيـ مف  ( الى9104) افريكفى نفس ىدفت دراسة 
( لدل معممي الرياضيات لممرحمة األساسية في المدارس الحككمية بالخميؿ مف AFLPالتعمـ )

بدرجة  افكتغذية الراجعة درجة ممارسة معممي الرياضيات لم افكجية نظرىـ. كاظيرت النتائج 
 في الترتيب األخير. افمتكسطة بينما جاء مجاؿ التقكيـ الذاتي كتقكيـ االقر 
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طالبنا جامعينا  306 عمى عينة قكاميا مسحية ىي دراسة Tasny (2015) اما دراسة
ا في ثالث جامعات بريط 05في السنة الثالثة عمى  يا تركز انية. تتميز الجامعات بانبرنامجن

مقاييس مبنية مف نظريات حكؿ التقييـ كالتغذية الراجعة طبقت عمى التدريس أك البحث. 
حدد خمسة مجاالت بارزة: كيؼ يتعمـ تـ تاستكشافي ك  عامميكالتعمـ العميؽ. أجرم تحميؿ 

الطالب كالتقييـ التككيني. تمت  مشاركة المعايير؛جكدة التغذية الراجعة استيعاب  الطالب؛
التقييـ التككيني ىك المجاؿ األضعؼ في  افكة ىذه المجاالت عبر الجامعات الثالث. مقارن

الطالب في الجامعة  معايير الطالب الداخمية. حصؿيميو  الثالث،جميع بيئات التقييـ الجامعية 
الجديدة التي تركز عمى التدريس عمى درجات أعمى بشكؿ ممحكظ في المقاييس المتعمقة 

مكثفي  الجامعات لطالب فيبا مقارنة بالتعمـ العميؽ كجيكد الطالب كجكدة التغذية الراجعة
 البحث. 

Dulama (2016) ط حممت ىذه الدراسة سمككيات األستاذ كطالب الجامعة خالؿ نشا
كما قاـ بتحميؿ  يا.انبركم Babeş-Bolyaiطالبنا مف جامعة  61الندكة مع مجمكعة مف 

كفاءة العديد مف األساليب كاألدكات التعميمية التي تـ استخداميا مع دكر التغذية إلى األماـ 
)عمى سبيؿ المثاؿ، المياـ، قكائـ المراجعة(. تمت مقارنة نتائج الطالب في شكؿ خرائط 

دكات طالبنا آخريف مف نفس الجامعة؛ األساليب كاأل 61تخطيطية مع مجمكعة ضابطة مف 
التي تـ استخداميا كتغذية راجعة إلى األماـ لتحديد زيادة في الكفاءة كتحسيف جكدة المنتج. 

لزيادة كفاءة التعمـ لدل الطالب كجكدة و انكتكصؿ الباحث  التغذية،تـ تنظيـ ككصؼ فئات 
 فنتائجيـ، يجب عمى األساتذة استخداـ التغذية الفكرية أكثر مف مجرد التغذية الراجعة، ال 

ىذا يخمؽ كيضمف الظركؼ الالزمة لمطالب لحميا بشكؿ صحيح المياـ كمنعيـ مف ارتكاب 
 اخطاء مستقبمية.

معرفة الممارسات التقكيمية لمعممي دراسة  Alshamrani (2017)استيدفت  اكم
شطتيا، انالتعرؼ عمى غرض ممارساتيـ التقكيمية، ك  خالؿ، كذلؾ مف لتصكراتيـالعمـك كفقان 
كقد ات التي تتضمنيا. انكالبي يقدمكنيا،المستخدمة فييا، كطبيعة التقارير التي  كالمّحكات

البحث جميع معممي العمـك في المدارس  كشمؿ مجتمعالبحث عمى المنيج الكصفي،  اعتمد
معممان تكصؿ البحث  016السعكدية ، التعميـ بمحافظة الزلفي في المممكة العربية إلدارةالتابعة 
كمّحؾ  عاؿ،تيـ تحقؽ غرضي التقكيـ بمستكل ممارس افمعممي العمكـ يتصكركف  افإلى 
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شطة بمستكيات تراكحت بيف المنخفض كالعاؿ ات تقكيمية انبمستكيات تراكحت بيف يمارسكف 
ات التي تحكييا بيف انتقديـ التقارير التقكيمية كالبي مستكيات كتراكحت، كالمتكسطالمنخفض 

 -حسب تصكرىـ –ممارسة المعمميف التقكيمية افت النتائج أيضان المنخفض كالعاؿ. كأظير 
المعمميف لمممارسات التقكيمية  تككينية كالنيائية، كما أظيرت ميؿجمعت بيف الممارسات ال

 .التقميدية
إلى معرفة رأم الطالب في التغذية الراجعة التي  Pollari( (2017اسةدر  أيضا ىدفت

جميزية كمغة أجنبية. عالكة عمى ذلؾ، تسعى الدراسة الكتشاؼ نتمقكىا في دراسات المغة اال 
عمى  افات باستخداـ استبيان. تـ جمع البيالتغذية الراجعةردكد الطالب المختمفة عمى ىذه 

 02ك ,0جميع الطالب الذيف تتراكح أعمارىـ بيف  افكطالبنا.  051ترنت مأله نشبكة اال 
ات بشكؿ أساسي كميا. تظير النتائج انتـ تحميؿ البيكية فنمندية كاحدة. انمف مدرسة ث عامنا

يـ انإال  الراجعة،كا راضييف في المقاـ األكؿ عف التغذية انكالطالب  افو عمى الرغـ مف ان
ا  اإلرشادية، ية الراجعةذالتغأرادكا المزيد مف  أم المزيد مف التغذية الدافعة لمتعمـ. أرادكا أيضن
ا باإلضافة إلى الأكثر ت تغذية راجعةالحصكؿ عمى  التي تحدث أثناء  تغذية الراجعةخصيصن

 كليس بعدىا فقط.  التعمـ،عممية 
( التعرؼ عمى مستكل ممارسة معممات 9100م )ر كاألحم عمرحيث ىدفت دراسة 

ماط التغذية الراجعة لتعزيز التعمـ. حيث أظيرت النتائج نكية ال انالمكاد العممية في المرحمة الث
 نمط التغذية الراجعة األكثر ممارسة ىك التصحيحية ينما األقؿ ىك التفسيرية كالتعزيزية. اف

التككينية  اتختبار اإلالى قياس فعالية استخداـ ( 9100 (حسب اهلل كما ىدفت دراسة
اإلحصائية الطالب المعمميف لممفاىيـ  افة كالتغذية الراجعة المصاحبة ليا في اتقيااللكتركن

و يكجد فرؽ داؿ احصائيا بيف متكسطي المجمكعة التجريبية األكلى انئج عمى كدلت النتا
ية )ذكم التغذية الرجعية ان)ذكم نكع التغذية الراجعة النصية( كالمجمكعة التجريبية الث

 الطالب.الصكتية( لصالح التطبيؽ البعدم لكال المجمكعتيف كتحسيف مستكم التحصيؿ لدل 
( الى فعالية استراتيجيات التغذية الراجعة البنائية في 9100) صالحكتكصمت دراسة 

ممارسة عادات العقؿ الجبرية كترقيتيا لدل طالب المرحمة سياؽ التقكيـ لمتعمـ: مدخؿ ل
ىذا البحث إلى الكشؼ عف أثر اختالؼ مستكل  ( ىدؼ9100حماد ) اإلعدادية. كدراسة

( داخؿ بيئة التعمـ اإللكتركنية السحابية في تقديـ التغذية الراجعة )التصحيحية كالتفسيرية
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تنمية التحصيؿ لدل طالب الدراسات العميا في مادة اإلحصاء. مستكل تقديـ التغذية الراجعة 
 .)التغذية الراجعة التصحيحية مقابؿ التغذية الراجعة التفسيرية افكلو مستكي

 :في التعميـ الجامعي العميؽ ي: الفيـانالثالمحكر 
ىناؾ تكجو جديد نحك إتاحة عدد كبير مف طرؽ التقييـ المرنة كالكاسعة التي  أصبح

ات المطمكبة. كما أصبح تناسب طرؽ التعمـ الجديدة كالكـ اليائؿ مف المعارؼ كالفيـ، كالميار 
 افالذم يقكد عممية التعمـ كالتعميـ ككيفية تصميـ الخبرات التعميمية لممتعمـ. لذا فالتقييـ ىك 

يكضع نظاـ  افتتعامؿ مع ىذه الحقيقة، كيجب  افاختيار كاستخداـ طرؽ التقييـ ككقتو يجب 
  تعميـ عميؽ كغير سطحي. افكخطة لمتقييـ عمى كافة المستكيات لضم

 ىك( (NAEP,2010 العممي لمتقدـ الكطني التقييـ لجنة حددتو كما العميؽ الفيـ اف
 كيفية كمعرفة الطبيعي العالـ حكؿ المالحظات كتفسير لمتنبؤ تستخدـ التي العمكـ مبادئ فيـ"

 القدرات مف مجمكعة" وان( ب222-2003,220) جابر عرفو . كما"بكفاءة الفيـ ىذا تطبيؽ
 كالمناقشة التأمؿ عف الناشئ كاالستقصاء سئمةاأل طريؽ عف كتعمؽ تنمى التي المترابطة
  ."األفكار كاستخداـ

كسراج  ،Seif (2018,1-4) الباحثيف مف عدد اتفؽ :العميؽ الفيـ أبعاد
 الفيـ أبعاد اف عمى AAS (2012) ( ككذلؾ91161605اهلل ) لطؼ (،,01910,,)

 :يمي كما العميؽ
  :التىلًدٍ التفكري -1

 أحد كىك جديدة، أفكار لتكليد السابقة األفكار استخداـ عمى المتعمميف قدرة يمثؿ 
 :مثؿ العقمية العمميات مف مجمكعة الطالب لوال خ مف يمارس التفكير ماطان
 األفكار مف ممكف عدد أكبر إعطاء عمى الفرد قدرة في كتتمثؿ :كاألفكار يانالمع طالقة -أ 

 .إليو بالنسبة كمدرؾ معيف بمكقؼ المرتبطة
 أك األفكار نكع مف ليست جديدة حمكؿ أك متنكعة أفكار تكليد عمى القدرة ىي: المركنة -ب 

 -لفظية (تككف كقد متطمبات عمى بناء التفكير مسار تكجيو كىي الركتينية، الحمكؿ
 .) التداعي قةطالن  أك ترابطية قةطالن  -تعبيرية -فكرية -شكمية
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 استنتاج إلى لإلشارة عمكما يستخدـ تعبير الفرضية :االفتراضات كايجاد الفرضيات كضع -ج
 إلجابة التكصؿ أجؿ مف كالتجريب صلمفح الباحثكف كيخضعيا ثابت غير قكؿ أك مبدئي

 المشكمة. أك المكقؼ يكتنؼ الذم الغمكض تفسر معقكلة نتيجة أك
 كاالستدالؿ المتكافرة المعمكمات أك اتانالبي قراءة عمى القدرة :المعطيات ضكء في التنبؤ -د

 العينة، المكضكع، ،افكالم ،افالزم أبعاد أحد في ذلؾ مف أبعد ما ىك عمى لياخالن  مف
  .المجتمع

 :التفسري -2
 األشياء؟ تحدث كلماذا كيؼ كفيـ فتفسير العمكـ، تعمـ في ىاـ دكر لمتفسير 

 كفيـ بناء عممية كتتكقؼ الشرح، كليس الفيـ التفسير فيدؼ ككؿ، لمعمكـ رئيسة أىداؼ
 تفسيرات :كاعان التفسيرات .بالتفسير القائميف لدل الكاسع العممي المحتكل عمى التفسيرات
 تفسيرات منطقية استنباطية تفسيرات سببية،ال تفسيرات ،افتراضية تفسيرات ،استضاحيو
 .تاريخية نفعية تفسيرات تفسيرات ،عالميا مكحدة تفسيرات كظيفية، تفسيرات إحصائية

 :الكساز إختاذ -3
 البدائؿ مف مجمكعة بيف مف المناسباالختيار  عمى الطالب قدرة في يتمثؿ

 ظؿ في تعترضو قد ممحة مشكمة كجكد عف جتتن كالتي بدقة فحصيا بعد عميو المطركحة
 ياان كما المركب، التفكير تراميا إحدلرار الق إتخاذ ميارة كتعد ،يةنالعقال  بالقيـ التحمي
 بيا المجتمع كيمر حياتو في الفرد يقابميا التي المشكالت مكاجية في العممي لمتفكير ترجمة
 .المتالحقة يراتالتغي نتيجة

 :سئلُاأل طسح مهازَ -4
 في كالمختمفة المستكيات المتنكعة سئمةاأل مف كبير عدد طرح عمى القدرة كىي 

 محدكدة سئمةكاأل ،) كالتحميؿ كالتطبيؽ، كالفيـ، كالتذكر، (متعددة مستكيات في طبيعتيا
 اآلخريف بكالطالن  لممعمـ تسمح لنباالط أسئمة اف حيث اإلجابة؛ مفتكحة سئمةكاأل اإلجابة،
 .العميؽ الفيـ تحفيز ذلؾ عف ينتج اف الممكف كمف جديدة أكجو مف المادة برؤية

 -التفسير -فرض الفركض (:مف التكليدم التفكير :التالية بعاداأل عمى الباحثة اقتصرت كقد*
قة -المعطيات ضكء في التنبؤ تخاذك  ،) المركنة -الطالن  كذلؾ ،سئمةاأل كطرح القرار، ا 

  .العينة كطبيعة الدراسة لطبيعة لمناسبتيا
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 لياخالن  مف تنمك معمميـ كمع رنيـأق مع اجتماعية قاتعالن  إقامة مف التمنميذ تمكيف
 .شخصياتيـ
التعمـ العميؽ بشكؿ أقؿ في يركز  اففعمى المعمـ  بعادكحتى يمكف تنمية ىذه األ 

كأكثر تركيزنا عمى  المعمكمات،عمى تدريس العديد مف المكضكعات كتكفير مجمكعة كاسعة مف 
 الميمة،كعمى إقامة الركابط كبناء العالقات بيف المعمكمات كاألفكار  كالفيـ،تعزيز المعنى 

خراط الطالب العميؽ في الممارسات العممية ان افكما  كالتطبيؽ.كعمى تعزيز التحميؿ كالتفسير 
إشراؾ طالب العمكـ  كتطكير الفيـ العميؽ ألساسيـ المعرفي يعزز كؿ منيما اآلخر. مف خالؿ

في الممارسات العممية الرئيسية، في شكؿ يتزايد الطمب عميو لمتفكير، كدراسة النتائج فيما 
 Seif (2018,4) يتعمؽ بفيـ العمـ.

ؽ ىي معمكمات حكؿ عممية تعمـ الطالب يالعم بيدؼ التعمـ التغذية الراجعةكتعد  
يعد عنصرنا أساسينا تكجيو  التعميمية،التغذية الراجعة  في جميع مستكياتك كتحقيؽ اليدؼ. 

ممارسات التغذية الراجعة  اف Kuhn (2017,232-240) كيؤكدبناء معارؼ الطالب. 
مف جكدة التعمـ المعرفي كتساعد الطالب عمى فيـ عممية التعمـ تزيد كالتقييـ الشفافة 

تككف التغذية الراجعة الفعالة كاضحة كتفسيرية كفي  افالخاصة بيـ بشكؿ أفضؿ. يجب 
كلكف  -الكقت المناسب. ُيعد الدخكؿ في حكار مع الطالب حكؿ التغذية الراجعة جزءنا ميمنا 

مف تفاعالت التعميـ كالتعمـ. ىذا الحكار ىك المككف السحرم الذم  -و انغالبنا ما يتـ نسي
مف مرحمة ما قبؿ المدرسة إلى التعميـ العالي  ميـ،التعيدعـ التعمـ العميؽ في جميع مستكيات 

 كالتطكير الميني.
يمكف  ،ميارات التفكير كالتعمـ العميؽلتعزيز  التغذية الراجعة لمحصكؿ عمىك  

 : Shute (2008)اعتماد اإلرشادات التالية مف 
  إلى كجكد فجكة بيف مستكل األداء الحالي كمستكل األداء  التغذية الراجعةتشير  افيجب

 مدل أداء الطالب في الميمة.مستكل المحدد. سيساعد ذلؾ عمى تكضيح 
  تككف المالحظات محددة لتقديـ معمكمات حكؿ استجابات معينة كتكفر تفاصيؿ  افيجب

 حكؿ كيفية تحسيف ىذه االستجابات.
  تككف التغذية الراجعة بمثابة كسيمة لمسقاالت التي ستمكف الطالب مف القياـ  افيجب

ا تتطمب تفكيرنا أعمى كحؿ المشكالت أكثر مما يمكنيـ دكف ىذه الكسائؿ.  بمياـ أكثر تقدمن
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عمى الميمة كليس عمى قدرة  المعمـ ركزي افيجب  تعمـ عميؽ أجؿكبالتالي مف  
مع تغذية راجعة دكرية كمنظمة يقدـ  افالتحسيف. ك يفية تكجييات محددة لك كتقديـ الطالب
  عمى العممية التعمـ ال النتائج. التأكيد

بحث يركز عمى عمؽ التعمـ لدل  في Smith&Colpy (2007)شارؾ المؤلفكف        
الطالب ككذلؾ جيكد المعمميف لتعزيز التعمـ العميؽ. أشارت نتائج تحميؿ ممارسات التدريس 

معظـ التعمـ  افكنتائج تعمـ الطالب ألربعة كستيف معممنا في سبعة عشر كالية مختمفة إلى 
تكرار إجراء بسيط.  في ىذه الفصكؿ الدراسية يتميز باالستنساخ أك تصنيؼ المعمكمات أك

باإلضافة إلى ىذه النتائج كغيرىا، في ىذا المقاؿ، يقدـ المؤلفكف تعريفنا لمتعمـ السطحي 
كالعميؽ كيصفكف ىيكؿ تصنيؼ نتائج التعمـ الممحكظة، كالذم تـ استخدامو لتقييـ عمؽ 

ا آثارنا لمممارسيف الميتميف بتعزيز الطالب العميؽ.  التعمـ. يقدـ المؤلفكف أيضن
لكي تككف التغذية الراجعة بناءة كتعزز التعمـ  Brookhart (2011,226كترل ) 

يككف لدل المعمميف فكرة كاضحة عف أىداؼ التعمـ كاألىداؼ التي يقكمكف  افالعميؽ، يجب 
بتدريسيا، كيجب عمييـ مشاركة ىذه المعمكمات مع طالبيـ بعبارات كلغة كاضحة يفيميا 

ا في  افيمكف ليذه االستراتيجية، إذا تـ اعتمادىا في الفصؿ الدراسي،  الطالب، تساعد أيضن
ما  افالى  Whalley, B., (2013)كما تكصمت دراسة .تعزيز التفكير عالي المستكل 

يقدمة المعمـ مف مستكيات متتالية مف الدعـ المؤقت الذم يساعد الطالب عمى الكصكؿ إلى 
كتساب الميارات التي لف يتمكنكا مف تحقيقيا دكف مساعدة. مثؿ مستكيات أعمى مف الفيـ كا

، تتـ إزالة االستراتيجيات الداعمة بشكؿ تدريجي عندما لـ تعد scaffoldاؿ معرفيةالسقاالت 
ىناؾ حاجة إلييا، كيقكـ المعمـ بالتدريج بتحكيؿ المزيد مف المسؤكلية عف عممية التعمـ 
لمطالب. حيث يصؼ المعمـ بكضكح الغرض مف نشاط التعمـ، كاالتجاىات التي يحتاج الطالب 

يقدـ لمطالب كتيبنا  افيحققكىا. يمكف لممدرس  افي يتكقع إلى اتباعيا، كاألىداؼ التعميمية الت
يحتكم عمى إرشادات خطكة بخطكة يجب عمييـ اتباعيا، أك يقدـ دليؿ التسجيؿ أك دليؿ 
التقييـ الذم سيتـ استخدامو لتقييـ أعماليـ كتصنيفيا. عندما يعرؼ الطالب سبب مطالبتيـ 

 افيفيمكا أىميتو ك  افو التحديد، فمف األرجح بإكماؿ الكاجب، كما الذم سيتـ تحديده عمى كج
الطالب يفيمكف  افكيككنكا متحمسيف لتحقيؽ أىداؼ التعمـ الخاصة بالميمة. كبالمثؿ، إذا 
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لـ  ألنيـبكضكح العممية التي يحتاجكف إلى اتباعيا، فيـ أقؿ عرضة لإلحباط أك االستسالـ 
 يفيمكا تمامنا ما يتكقع منيـ القياـ بو.

قتراح نمكذج التغذية إ ىك Paul (2016)يا مرض مف الكرقة التي قدالغ افكك  
يعزز مستكل التفكير العالي. تتضمف مككنات النمكذج: بيئة  افالراجعة النظرم الذم يمكف 

شطة تعميمية، كخصائص الميمة التعميمية، كالتحقؽ مف صحة تفكير انتعميمية مكاتية، ك 
 الطالب، كتقديـ التغذية الراجعة. 

كاع كمستكيات التغذية انإلى التحقؽ مف سعت بعض الدراسات مف ناحية أخرم،  
 اف Saaris (2016)نتائج فدراسة فأظيرت في الفصكؿ الدراسية.  استخداما المرتدة األكثر
في  شيكعنا التغذية الراجعةكاع انأكثر  افك)معمكمات لمطالب حكؿ كيفية سيرىـ(  تغذية راجعة

 )معمكمات لمطالب حكؿ الخطكات التالية لػ الدافعة لمتعمـ مف التغذيةالفصؿ الدراسي بدالن 
إلى  بشكؿ أساسيالتغذية الراجعة أقؿ نكع مف التعميقات. كما تـ تكجيو  افكالتحسيف( الذم 

مستكل  مستكل الميمة )التي تيدؼ إلى بناء فيـ سطحي( كبعد ذلؾ األقؿ تكجيينا إلى
ا العديد مف  التنظيـ الذاتي. أثار تحميؿ تفاعالت التغذية الراجعة في الفصؿ الدراسي أيضن

 استخداـ المعمـ لمتقييـ المسبؽ يساعد في تكضيح القصد مف التعمـ افاألمكر الميمة. يبدك 
متغذية المرتدة في كقت مبكر للمطالب؛ استخداـ التقييـ المسبؽ كالتقييـ التككيني يكفر فرصا 

 ساعدت أىداؼ الطالب عمى تطكير التنظيـ الذاتي السمككيات. ك  التعمـ؛مف فترة 
ا حكؿ التغذية الراجعة تـ اناستبي Henderson &et. al (2019) كما أجرم 

 افكتكصمت النتائج الى مف جامعتيف أستراليتيف.  طالبنا 5405كمكظفنا  516إكمالو بكاسطة 
الغرض مف التغذية الراجعة ىك التحسيف. اما فيما  اف يعرفكفكالطالب إلى حد كبير  يفالمكظف

المالحظات  عدة مسائؿناقش المكظفكف في الغالب  فعالة،يتعمؽ بما يجعؿ التغذية الراجعة 
التعميقات  افكتب الطالب في الغالب  المقابؿ،مثؿ التكقيت كالطرائؽ كالمياـ المتصمة. في 

خاصة التعميقات القابمة  -عمى التغذية الراجعة عالية الجكدة تجعؿ التغذية الراجعة فعالة 
. قد تساعد ىذه الدراسة الباحثيف مستكل الطالبلالستخداـ كالمفصمة كالمراعية لمتأثير كفى 

 جعة.كالمعمميف كالمطكريف األكاديمييف في إعادة تركيز جيكدىـ في تحسيف التغذية الرا
عمى كيؼ يمكف لمالحظات  Saraina&Spenser (2020)تركز ىذه الدراسة  

تككف فعالة تؤدم إلى التعمـ العميؽ.  افترنت( نفي )الدكرات الصغيرة الخاصة عبر اال  افاألقر 
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التغذية الراجعة الطالب  . قدـاستيدفنا التعمـ العميؽ مف خالؿ تعزيز "حكار التغذية المرتدة"
التغذية الراجعة تقييـ  افالنتائج  . كاظيرتكمجمكعةسكاء بشكؿ فردم أك  كمحادثة، افلألقر 

الطالب يشكككف في التغذية  فتـ تعزيز الحكار ال فيإلى التفكير بشكؿ متكرر. ادم  افمف االقر 
يستمركف في  لذلؾ،مف مدربيـ. كنتيجة  المرتدة مف الزمالء عمى عكس التغذية المرتدة

 .التعمـ بعمؽمما يمّكنيـ مف  كأعمؽ،التفكير لفترة أطكؿ 
 ادتامعٌيف التعلًه الراتٌ  الجالح: التيظًهاحملىز 

 تتعمؽ التي الحديثة المفاىيـ أحد (Self-Regulation) الذاتي التنظيـ مفيـك يعد
بحسب  المنظـ ذاتيا، فالتعمـ دكراانبالى نظرية  النظرية أسسو تعكد كالذم الذات، بدارسة

بمشاىدة سمككو الذاتي، يحكـ عميو بحسب معاييره الخاصة، كيقكـ  افسندكرا، يقـك اال انب
 البنائيةالنظرية  ضمف معرفي بعد لو :ذاتيا المنّظـ التعمـ افكما  سو.ك معاقبة نفأبتعزيز 

 & Azevedo كيعرفو منظـ. تراكمى التعمـ ليككف المنظـ المعرفي التدرج عمى تقكـ التي
Cromley, (2004) إلى العقمية قدراتيـ بتحكيؿ بو المتعمميف يقكـ ذاتيان  مكجية عممية ىك 

التقدـ.  صد كر ألىداؼ كضع خالؿ مف التعمـ عممية تنظيـ تمكنيـ مف أكاديمية، ميارات
و عممية عقمية معرفية منظمة يككف فييا المتعمـ مشاركان نشطان انالمنظـ ذاتيا ب التعمـ كيعرؼ

المدرسة الحديثة تيدؼ إلى  اففعاالن في عممية تعممو حتى يتحقؽ ىدفو مف التعمـ. كما 
الذاتي في عممية  كعمى االستقالؿتنشئة متعمـ لديو القدرة عمى االستغالؿ األمثؿ لقدراتو، 

تي الكتساب المعارؼ كالميارات كحؿ المشكالت ال تعد عممية التعمـ الذا افالتعمـ، حيث 
 المدل.خاصية لمتعمـ الفعاؿ فقط بؿ تجاكزت ذلؾ لتشكؿ ىدفا أساسيا لعممية التعمـ طكيمة 

يركز محتكل التغذية الراجعة ليس فقط عمى  افتحسيف نتائج التعمـ، يجب  أجؿمف ك 
ا عمى تحسيف تقميؿ الفرؽ بيف الفيـ الحالي أك مستكل األداء كما ى ك متكقع كلكف أيضن

يـ بقدرتيـ عمى اناستراتيجيات تعمـ الطالب، كمساعدتيـ عمى مراقبة تعمميـ، كتعزيز إيم
تركز التغذية  افالتحسيف كالتعمـ. كبالتالي، لدعـ عمميات تعمـ الطالب بشكؿ كامؿ، ينبغي 

ا عمى التنظيـ الذاتي، كما كراء المعرفة،   الذاتية،، كالفعالية كالتخطيطالراجعة التككينية أيضن
تحتكم التغذية الراجعة فقط عمى  افكتكجيو اليدؼ. بالنسبة ليذه السمات العاطفية، يجب 

العكامؿ التي تقع تحت سيطرة الطالب )عمى سبيؿ المثاؿ طرؽ مراقبة العمؿ أك التحقؽ منو 
كبيذه الطريقة، يمكف  أك استراتيجيات إعداد الخطة بدالن مف تقييـ قدرة الفرد أك شخصيتو(.
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يـ انقادركف دائمنا عمى تحسيف عمميـ ك  بأنيـتعزز معتقدات الطالب  افلمتغذية الراجعة 
كبالتالي تعزيز تكجو الطالب نحك أىداؼ  جديدة،أىداؼ كمياـ صعبة  افقادركف عمى إتق

 .Ruiz (2015,215-220)التعمـ 
 .(Self-Regulation Skills) الراتٌ همهازات التيظً
التعمـ الذاتي يعد عممية مستمرة دائرة  اف Zimmerman (2002,64-70)يرل  

 :( التالي9تتككف مف ثالث ميارات أساسية كما يكضحيا الشكؿ رقـ )
 

 
 ( دوسج يهاساخ انتُظُى انزات2ٍشكم )

 وفكا هلره السؤيُ هٌ: الراتٌمهازات التيظًه 

 :التدطًط وحتديد األهداف ووضع االسرتاتًجًات .1

 :عمىالطالب مف خالؿ ىذه العممية مف خالؿ مساعدتيـ يرشد  افكعمى المعمـ  
ميمة قمت بيا مف قبؿ التحميؿ ميمة التعمـ. ىؿ ىذه  :أنفسيـالتالية عمى  سئمةطرح األ -

ىي بناء عمى ميمة قمت بيا مف قبؿ؟ كـ مف الكقت سكؼ يستغرؽ؟  أـ شيء جديد؟ ىؿ
كيؼ سأبني ىذه الميمة؟ ما  :األىداؼتحديد -  -2  ما مقدار التركيز الذم سأحتاجو؟

؟ سيتيح تسميـ النتائجىي نقاط التفتيش الكسيطة كاألىداؼ الفرعية؟ ثـ مسكدة أكلية قبؿ 
التخطيط: استراتيجيات  كتحديد .الحاجةذلؾ كقتنا لمحصكؿ عمى مساعدة إضافية حسب 

أك مكعد لساعات  المعمؿ، زمالئيأك مساعدة مف  ،المكتبةسأحتاج إلى مكارد مف  ىؿ
  أبدأ في ىذه الميمة؟ افالعمؿ؟ متى يجب 
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يقكـ الطالب بتنفيذ الخطة التي  المرحمة،ىذه  : فياألداءاستدداو االسرتاتًجًات ومساقبُ  .9
ا بثقة  المثالية،تـ تحديدىا في مرحمة التفكير. مف الناحية   ألنيـيمكف لمطالب المضي قدمن

يمي بعض النقاط األساسية التي يمكنؾ  فيما .مفصمةقد كضعكا بالفعؿ خطة عمؿ 
 .استخداميا لتدريب الطالب خالؿ ىذه المرحمة

عمى  لمتفكير في اإلجراءات التي اتخذىا الطالب كفعالية النتائجاستخدـ المالحظة الذاتية  -
أكممت القراءة بسرعة أكبر مما  المكتبة،ىادئ في  افكعندما درست في م المثاؿ،سبيؿ 

 بسالسة.األمكر ال تسير دائمنا  فال  نظرنا .المنزؿكنت أقرأه في 
الطالب عمى االلتزاـ  عقبات. حثاطمب مف الطالب كضع خطة لما يجب فعمو عند ظيكر  -

و قد يككف مف المغرم العكدة إلى االستراتيجيات انعمى الرغـ مف  باالستراتيجيات،
 البداية،المعركفة )كلكف غير الفعالة(. قد تبدك األساليب غير المألكفة غير فعالة في 

 .يككف بنفس أىمية تعمـ المادة افكلكف تعمـ الطريقة يمكف 
اطمب مف الطالب مراقبة تقدميـ في األىداؼ المتكسطة كاالستراتيجيات التي يستخدمكنيا. -

ا مراقبة تقدميـ كتقديـ التعميقات ) نفسو،في الكقت  ظر التعميقات الييكمية انيمكنؾ أيضن
 .لمتعمـ المنظـ ذاتينا

درجاتيـ. في حيف يركز العديد مف الطالب فقط عمى النتائج الخارجية ل: التفكري يف األداء .3
يا انيمكنؾ مساعدة الطالب عمى التفكير في الطريقة التي يعتقدكف  ميمة،الدرجات  اف

يساعدىـ ىذا التأمؿ الذاتي في فيـ سبب  افكلماذا. يمكف  معينة،أدكا بيا في ميمة 
 حصكليـ عمى درجة معينة ككيفية تحسيف أدائيـ.

 األصمي،يجب عمى الطالب مقارنة أدائيـ بيدفيـ اطمب مف الطالب تقييـ أدائيـ كنتائجيـ.  -
 .باآلخريف أنفسيـبدالن مف مقارنة 

فكر في فعالية االستراتيجيات المستخدمة. ىؿ اختاركا استراتيجية مناسبة؟ ىؿ  
 المختارة؟ االستراتيجيةتابعكا 

شجع الطالب عمى عزك النتائج السيئة إلى الجيد المبذكؿ ك / أك االستراتيجية  -
 .مستخدمة. يجب تدريب الطالب عمى عدـ عزك الفشؿ إلى نقص القدرةال
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تاجية نكجو ليـ خطكط التفكير اال  المناسب،كفي الكقت  عكاطفيـ،ساعد الطالب عمى إدارة  -
يـ انكفال يزاؿ بإم يأممكف،كا انكحكؿ كيفية تحسيف أدائيـ. حتى لك لـ تكف نتائجيـ كما 

 .التعمـ مف التجربة
ىك تكضيح المعايير. عمى لمتقييـ الذاتي الفعاؿ  األساسيالشرط  افمف الكاضح  

 عمى أجرت كالتي Paul (2009) دراسة نتائج أكدت. فغرار تكفير التغذية المرتدة الخارجية
 في التصحيحية الّراجعة التغذية نمط ميةهأ االتصاؿ مبادئ مقرر في جامعة تكساس طالب
 تكضيح مع ـهلدی الذاتي التعمـ كفاءة كرفع اإللكتركنية، المقررات الطاّلب مف استفادة تعظيـ

 أداء استكماؿ عمى تساعده كالتي المتعمـ، مف المطمكبة شطةنأك اال  اـهبالـ الخاصة المعايير
 تتفؽ بما األداء تحقيؽ عدـ في تسببت التي األخطاء كتكضيح صحيحة بصكرة اـهالـ تمؾ
 لو يقدميا التي الّراجعة التغذية تجاه حساسيتو المتعمـ مف كتخميص المحددة المعايير مع

 زمالئو. أماـ المحاضر
بأجراء تجربة بحثية عمى مجمكعتيف تجريبيتيف: ففي  Costons (2011) كقاـ 

نمكذج بشرم يشارؾ في  افكما  إذاالمجمكعة التجريبية االكلى تـ التحقيؽ في الفرضية 
يككف فعاالن بالنسبة لطالب التعميـ  افأك كمييما يمكف  الميمة،التقييـ الذاتي، أك اختيار 

ميارات التقييـ الذاتي كاختيار المياـ. اما المجمكعة التجريبية  الكتساب (N = 80)كم انالث
لميارات التقييـ  ((N = 90كم اناكتساب طالب التعميـ الث افية أكدت الفرضية القائمة بانالث

يعزز فعالية  افو انمف ش الممارسة،إما مف خالؿ األمثمة أك مف خالؿ  المياـ،الذاتي كاختيار 
ميارات التقييـ الذاتي كاختيار المياـ تمعب بالفعؿ  افالتعمـ المنظـ ذاتينا. يمكف االستنتاج 

يزيد بشكؿ  افتدريب الطالب عمى ىذه الميارات يمكف  افدكرنا ميمنا في التعمـ المنظـ ذاتينا ك 
المعرفة التي يمكف لمطالب اكتسابيا مف التعمـ الذاتي التنظيـ الذم يختاركف كبير مف مقدار 

 فيو مياـ التعمـ الخاص بيـ.
يككف  افيجب  فعاالن،لكي يككف التعمـ المنظـ ذاتينا Adrienn (2015)كيرل   

عميمية كاستخداـ ىذا التقييـ الختيار التميمة الالطالب قادريف عمى تقييـ أدائيـ بدقة في 
الطالب يكاجيكف صعكبات في التقييـ  افإلى  ذلؾ،مع  الدالئؿ،ميمة تعميمية جديدة. تشير 

مما قد يفسر نتائج التعمـ الضعيفة التي غالبنا ما تكجد في  المياـ،الذاتي الدقيؽ كاختيار 
اثبتت  Brown& Peterson (2016) دراسة افكفى نفس السياؽ ف .المنظـ ذاتياالتعمـ 
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الطبة يستخدمكف ىذه التغذية الراجعة في تطكير أساليب التعمـ لدييـ كتحقيؽ تكجيياتيـ  اف
يستفيدكا  افالطمبة يجب  افيؤخذ باالعتبار  افالمستقبمية بناء عمى احتياجاتيـ، كلكف يجب 

مف ىذه التغذية في كقتيا لكي يككف ليا أثر في التطكير كتحقيؽ النجاح. كذلؾ مف خالؿ 
تكزيع استطالع رام يقيس تصكرىـ عف أثر التغذية الراجعة في كاؿ مف التنظيـ الذاتي 

الطبة قد يستخدمكف ىذه  افجاز كمف خالؿ ذلؾ أظيرت النتائج نكالتعمـ الذاتي كالدافعية لال 
ت ىناؾ كقت كافي لالستفادة منيا لممياـ القادمة. انكغذية في تطكير التعمـ لدييـ إذا الت

التغذية الراجعة تساعدىـ في تكجيياتيـ المستقبمية  افالطبة يعتبركف  افأيضا اثبتت النتائج 
 في التعمـ كالتي مف خالليا يتـ تنمية ميارات التنظيـ الذاتي لدييـ.

لتنظيـ  الجامعة طمبة امتالؾ مستكل تحديد (9100)درادكو  ىدفت دراسةبينما  
 الذات بتنظيـ المعكقات الخاصة كتحديد المتغيرات، بعض في ضكء األكاديمي الذات

 .السعكدية في الشمالية الحدكد بمنطقة طالبان كطالبة ,33 مف العينة كتألفت األكاديمي،
 تنظيـ جاء ُبعد متكسطة إذ بدرجة جاء ككؿ األكاديمي الذات تنظيـ مستكل اف النتائج أظيرت
 ت المعكقات كالتاليانكمتكسطة ك  بدرجة بعاداأل كباقي مرتفعة، بدرجة المساعدة كطمب الذات،
 امتالؾ بعدـ) 68.9 % (التخطيط عمى القدرة بعدـ تتصؿ) 69.4 % (الكقت إدارة ميارات
 بصعكبة تتعمؽ) 58.7 % (الكاجبات بكثرة تتصؿ) 62.1 % (لمدراسة سب المنا األسمكب
استيعاب الطالب لمحتكل التغذية الراجعة  افكدت أ Martijin (2109) دراسة (. أيضاالمادة

ىك الذم يحدد فعاليتيا. في ىذه الدراسة، تـ تقديـ التغذية الراجعة التي تبحث عف سمكؾ 
إثراء معرفتنا بالدكر النشط لمطالب في التغذية الراجعة ككذلؾ التعمـ العميؽ.  أجؿالطالب مف 

الطالب يستخدمكف كالن مف استراتيجيات المراقبة كاالستعالـ لمبحث عف  افأشارت النتائج إلى 
الطالب الذيف ييدفكف إلى التعمـ  افالتغذية الراجعة، لكنيـ فضمكا المراقبة. كتـ االستنتاج 

ستخدمكف استراتيجيات تعمـ أكثر عمقنا كسيطمبكف المزيد مف التغذية الراجعة، سكاء النشط سي
 بطريقة نشطة أك سمبية. ىذا التأثير أقؿ حضكرا لمطالب مع أىداؼ األداء.

حققت ىذه الدراسة بشكؿ شامؿ في كيفية تأثير  Wenjuan  (9102)ما دراسةأ 
الدارسيف  كمانالثلدل طالب الذاتي التغذية الراجعة عمى ميارات التنظيـ كاع مختمفة مف ان

المعمميف  افكينا صينينا. أظيرت النتائج انطالبنا ث 405. شارؾ في ىذه الدراسة لمرياضيات
 معرفية سقاالتككذلؾ التغذية الراجعة الدافعة لمتعمـ عمى ىيئة التقييمية التغذية الراجعة قدمكا 

javascript:;
javascript:;
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ا، تكجييية،كقدمكا مالحظات  عالية،بكتيرة   افكتكصمت النتائج تقادنا بتكرار معتدؿ. انك  كمدحن
 في تعمـ الرياضيات.  عاـ بشكؿ امتكسط افك مستكل ميارات التنظيـ الذاتي لمطالب ككؿ

( كالتي تيدؼ الى معرفة مستكل تكافر التغذية الراجعة 9191ع )انكذلؾ دراسة الص
كالى دراسة مستكل  الذاتي.بة جامعة الطائؼ في رفع مستكل تنظيـ التعمـ مكأسمكب لتقييـ ط
ثى( كالتفاعؿ فيما ان ذكر،)كأخيرا الكشؼ عف الفركؽ متغير النكع  بينيما،التنبؤ بالعالقة 

طالبا 991تككنت عينة الدراسة مف  بينيما كبيف التغذية الراجعة كتنظيـ التعمـ الذاتي. حيث
مستكم  افنتائج البحث  أظيرتحيث  .( طالبا39) (ةطالب (035 الطائؼ(كطالبة مف جامعة 

جامعة الطائؼ كالتي يعزل سببيا الى  طمبةلدل  المختفة ىاأبعادبالتغذية الراجعة مرتفع 
النتائج  أظيرتمي. أيضا ميالتع لمستكاىــ كالتطكير المستمر مالتع مىع كحرصيـ اىتماميـ
كبيف تنظيـ  المختفة ىاأبعادباجعة ر ية مكجبة دالة إحصائيا بيف التغذية الإرتباطقة الكجكد ع

 ىاأبعادبارتفع درجة التغذية الراجعة  كمما وانى مذا يدؿ عىـ الذاتي لدل عينة البحث ك مالتع
 .عينة البحثل الذاتي لد التعمـتنظيـ  ياكما ارتفع مع المختفة

ية مكجبة دالة إرتباط( كجكد عالقة 9191) أظيرت نتائج طريؼ ذلؾ،إضافة الى  
 إحصائيا بيف التغذية الراجعة كبيف تنظيـ التعمـ الذاتي لدل الطالب عينة 

في تنمية ميارات التنظيـ  التغذية الراجعة التككينية تفي بتطمعاتيا افكلمتأكد مف  
 يجب االعتراؼ اكال بالدكر النشط لمطالب في التغذية الراجعة في التعميـ العالي.  الذاتي

 السابقة:معظـ الدراسات  افاستقراء ما تـ عرضو مف دراسات سابقة يتضح مما سبؽ ب -
عقب المياـ اك الدركس بيدؼ التقييـ ال  حادية لمتقيـ النيائىاألاىتمت بالتغذية الراجعة  -

 .بيدؼ التحسيف
اىتمت باستراتيجيات التغذية الراجعة المعتادة كالمقارنة بينيا كالتصحيحية كالتفسيرية اك  -

 .المكتكبة كالمسمكعة
كاع التغذية الراجعة المقدمة لمطمبة اناىتمت الدراسات الكصفية لمكشؼ عف مستكيات ك  -

 .داخؿ الفصكؿ كمدل رضاىـ عف أساليب التقكيـ المختمفة
التعمـ في تنمية  أجؿتغذية الراجعة التككينية المصاحبة لمتقكيـ مف اكدت عمى أىمية ال -

 الجامعينتائج التعمـ في التعميـ 
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التي استخدمت دكرة التغذية الراجعة في تنمية الفيـ العميؽ اك -بؿ ندرتيا -قمة الدراسات  -
 في التعميـ الجامعي  التغذية الراجعة

مف  ألربعةتبنت الدراسة الحالية دكرة التغذية الراجعة التككينية المصاحبة كمف ثـ  
عادة صياغة كحدة التفكير  أجؿاستراتيجيات التقكيـ مف  بناء عمى مراحميا  العمميالتعمـ كا 

كذلؾ لمكشؼ عف فعاليتيا في تنمية الفيـ العميؽ كالميارات التنظيـ الذاتي لدل  ،الثالث
 البحث. إجراءات في كلوـ تناكىذا ما سيت .جامعة دراية يةانطالب الفرقة الث

 إجساءات البخح:

 لإلجابة عف سؤالي البحث كالتحقؽ مف صحة فرضيو، تـ إتباع اإلجراءات التالية:  
 التدريس( ككراسةىيئة  )عضكدليؿ المعمـ كالمتمثمة في  أواًلـ إعداد مادَ املعادتُ التجسيبًُ:

 التفكير"، كإلعدادىما تـ اتباع الخطكات التالية: فيفي كحدة "الطريقة العممية  شطة لطالبناال 
يا تتضمف عددنا مف نال  التفكير "نظرنا فيتحديد الكحدة: تـ تحديد كحدة الطريقة العممية 

المقرر  العمميمقرر التفكير  فييا تعد جزءا حيكيا انالمفاىيـ الرئيسة كالمفاىيـ الفرعية، كما 
 الطبيعي.عمى طالب العالج 

الكحدة: تحميؿ محتكل كحدة التفكير العممي المقررة عمى طالب  محتكلتحميؿ  
ية عالج طبيعي لتحديد المفاىيـ الرئيسية كالفرعية ككذلؾ اىداؼ الكحدة العامة انالفرقة الث
 .كالسمككية

تـ اعادة صياغة محاضرات كحدة الطريقة : (ىيئة التدريس المعمـ )عضك إعداد دليؿ-9
ية كمية العالج الطبيعي بجامعة دراية انالعممي لطالب الفرقة الثالعممية بمقرر التفكير 

كؿ مرحمة مف ىذه  مراحؿ. كفىالخاصة كفؽ دكرة التغذية الراجعة التككينية كفؽ ثالث 
المنظـ لعممية التعمـ المراحؿ سيقـك المعمـ بدكر المرشد كالمكجو كالميسر كالمناقش ك 

 افالداعـ ليا عف طريؽ التغذية الراجعة التككينية المستمرة الدافعة لمتعمـ لألماـ.. فيجب 
ا  تقديـ كتمقي التغذية الراجعة التككينية يتطمب ميارة كبيرة منو كمعمـ كمف  افيككف كاضحن

كالقدرة عمى قبؿ الطالب كما يتطمب كفاءة عالية في تطكير مناخ الفصكؿ الدراسية، 
التعامؿ مع الصعكبات التي تقابؿ المتعمميف، كفيـ عميؽ لممكضكع لتككف جاىز لتقديـ 

تـ إعداد دليؿ لممعمـ لالسترشاد بو التغذية المرتدة حكؿ المياـ أك العالقات بيف المفاىي
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 أجؿدكرة التغذية الراجعة التككينية في سياؽ التقكيـ مف  عند تدريس الكحدة باستخداـ
  التعمـ كيتضمف الدليؿ:

 التعمـ أجؿنبذة عف دكرة التغذية الراجعة التككينية المصاحبة لمتقكيـ مف  - مقدمة -
تكجييات عامة لممحاضر لتنفيذ المحاضرات كفؽ دكرة التغذية الراجعة التككينية ثـ  -

 تكجييات خاصة بكؿ مرحمة مف المراحؿ الثالث لدكرة التغذية الراجعة 
 تكزيع المحاضرات خطة -
 باستخداـ دكرة التغذية الراجعة التككينية أىداؼ تدريس كحدة الطريقة العممية -
 ب التعمـ المتضمنةانجك  -
 الكسائؿ المعينة لمتدريس  -
 األساليب التدريسية -
 التقكيـ ادكات -
لدكرة التغذية الراجعة  فقا لممراحؿ الثالثةك  خطة السير الخاصة بكؿ محاضرة -

  التككينية
 المراجع -

شطة: كتضمف: مقدمة لمطالب عف دكرة التغذية الراجعة التككينية كمراحميا ناال  كراسة -3
شطة الخاصة بكؿ محاضرة كىي نالثالثة كبعض التكجييات الخاصة بالطالب ثـ اال 

ميمة التعمـ مف  –كالتالي: ركبرؾ الخاص باألىداؼ التدريسية كمعايير تصحيحية 
( لتساعده لحؿ الميمة كنكع مف التغذية سئمة)مجمكعة مف األالتخصص ثـ قائمة مراجعة 

ية لرسـ انكمعايير تصحيحية ثـ الميمة الث افالراجعة الدافعة لمتعمـ. ثـ ركبرؾ تقييـ االقر 
خريطة المفاىيـ كالركبرؾ الخاص بيا كطريقة تصحيحية التقييـ الذاتي كمعايير تصححو 

 . يحتاج الطالب إلى:ثـ الكاجب المنزلي
 .ميمة )مياـ( محددة-   معايير كاضحة / أىداؼ -
 تكجيو مباشر مع التقييـ الذاتي-   النماذج كنكع مف التغذية الراجعة الدافعة لمتعمـ -
فرصة لمراجعة الميمة كفؽ التغذية الراجعة مف - اففيـ قيمة التقييـ الذاتي كتقييـ األقر  -

 كمقترحات لمتحسيف.-المعمـ
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إلبداء الرأم فييما، عمى مجمكعة مف المحكميف: شطة نككراسة اال دليؿ المعمـ عرض -5
لمتطبيؽ، كقد ُأجريت بعض التعديالت في ضكء آراء المحكميف، كمدل مناسبتيما 

 .كأصبحا في صكرتييما النيائية صالحيف لالستخداـ في تجربة البحث
 ًًاـ إعداد أداتٌ الكًاس:اىث

 :الفهه العنًل إختبازاوال: 

الطريقة خطكات قياس مدل الفيـ العميؽ لمفاىيـ  إلى ختباراإل ييدؼ: ختبازهدف اإل -0
ية انالتفكير العممي لدم طالب الفرقة الث بمقرر Scientific Methodلمتفكيرالعممية 

 كمية العالج الطبيعي بجامعة دراية الخاصة.
 ختبازاإل أبعاد -9
  :العميؽ ـهبعد االطالع عمى األدبيات التي تناكلت الؼ  

التفكير التكليدم الذم يتضمف )فرض -0ىي كالتالي:  أبعادربعة أ الحالى ختباراإلتضمن
-5القرار  إتخاذ-3التفسير -9 المركنة( –الطالقة  -التنبؤ في ضكء معطيات -الفركض

 . سئمةاألرح ط
 :ختبازصًاغُ مفسدات اإل -3

 العممي لتضـفي ضكء مكضكعات كمفاىيـ كحدة التفكير  ختباركتـ صياغة مفردات اإل
 :كالتاليحسب طبيعة كؿ بعد كذلؾ  مقاليو أسئمةاختيار مف متعدد ك  سئمةنكعيف مف األ

 التالًُ بعادزبع بدائل ويشنل األألختًاز مً متعدد ذو اإسؤاال  15 تمشلختًاز مً متعدد اإل أسئلُوال أ

قدرة الطالب عمى صياغة الفرض العممي  فيالتفكير التكليدم/فرض الفركض: تتمثؿ  -
في ضكء مكضكعات كمفاىيـ الصحيح كتحديد كافة المتغيرات البحثية المستقمة كالتابعة 

 كحدة التفكير العممي
 مف يحدث ما تكقع عمى الطالب قدرة كهك  التفكير التكليدم/ التنبؤفي ضكء معطيات  -

 المتنكعة العممية كالعالقات يـهلممفا موهؼ عمى بناء المختمفة المكاقؼ في نتائج
 الكحدة المرتبطة بمكضكعات

 التعميمية لمخبرات مناسب عممي تبرير تقديـ عمى الطالب قدرة فى تتمثؿ ك :التفسير -
 .بمكضكعات كمفاىيـ كحدة التفكير العممي المرتبطة

 تحديد المشكمةالقرار:  إتخاذ -
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تقكيـ  تحديد االختيارات أك بدائؿ الحؿ بالمشكمةات كالمعمكمات المرتبطة انجمع البي
تخاذاختيار البدائؿ ك  البدائؿ المقترحة كصكالن ألفضميا كفى ىذا النكع تككف االربع بدائؿ  القرار ا 

ُاقترحت أربعة بدائؿ  متدرجة المستكل حسب حكـ كمكقؼ الطالب مف المكقؼ المعركض عمية
مكقؼ كعمي الطالب اختيار أدقيا كأفضميا كفقنا لكؿ مكقؼ، ككؿ بديؿ يعكس حالن معيننا لم

 لدراستو لمحتكل الكحدة، كأشير إلييا بالحركؼ )أ، ب، ج، د(.
تتناكؿ عالقات أك  المفتكحة ايةهذات الف مقالية أسئمةكىي تسعة الكتابية  سئمةاأليا انث

 التالية: بعادلقياس األ اربعة أفكار مختمفة كذلؾ أقترحمكضكعات كعمى الطالب 
البدائؿ كاألفكار عند االستجابة  )اربعة( مف: تعنى تكليد عدد التفكير التكليدل/ المركنة -

 .اهتكليد كلةهمعيف، كسرعة كس لمثير
كحمكؿ جديدة  )اربعة( متنكعة أفكار تكليد عمى قدرة كه: كالتفكير التكليدل / الطالقة

 تقميدية لمكضكعات كحدة التفكير العممي ليست
عمى كؿ صكرة اك مكقؼ يعرض  أسئمة: قدرة الطالب عمى طرح )أربعة( سئمةاألطرح  -

 سؤاال 95ككؿ  ختباركبيذا شمؿ اإلعميو 
 :وتكديس الدزجات ختبازتصخًح اإل -5

التفكير  - الفركضالتفكير التكليدم/فرض -أبعاد تناكؿ الذم ختباراإل مف األكؿ الجزء
 تصحيح تـ قد التفسيرالتكليدم/ التنبؤفي ضكء معطيات 

 تانك إذا كصفران  كاحدة درجة صحيحة إجابة الطالب اهعف يجيب مفردة لكؿ ُتعطى افب
 كالصغرل صفر درجة 09 بعادليذه األ العظمىخاطئة كبذلؾ يككف الدرجة  اإلجابة

بحيث مف حيث األكثر صحة البدائؿ  القرار تتدرج إتخاذالبعد الخاص بباإلضافة الى 
 صفراكالصغرل درجة  2تككف الدرجة العظمى ليذا البعد  كبذلؾ( 1-0-9-3يككف الدرجة )

 صفرا كالصغرلدرجة    90ككؿ  األكؿ لمقسـ عظمىلتصبح الدرجة ال
 كقد سئمةكالمركنة كطرح األ الطالقة بعدل تناكؿ ختبارمف اإلي انالث القسـ أما 
 نفاط، أربع تتضمف مفردة كؿ اف كحيث درجة، بنصؼ التمميذ اهعف يجيب نقطة كؿ أعطيت

 درجة، 9 مفردة كؿ درجة افف لذا
 سئمةكطرح األ (درجات 6) كالمركنة ،(اتدرج 6) لمطالقة (ائيةهالف الدرجة كتصبح

كف تك صفرا. كبذلؾ درجة، كالصغرل 00 يانالث لمقسـ ائيةهالف الدرجة درجات، لتصبح (6
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يكضح مكاصفات  التاليكالجدكؿ  ()صفرا كالصغرل ،( درجة32ككؿ ) ختبارالنياية العظمى لإل
 العميؽ:الفيـ  إختبار

 (1خذول )

 ُح ػالج طثُؼٍاَانفهى انؼًُق فٍ وحذج انتفكُش انؼهًٍ نطالب انفشقح انث ئختثاسيىاصفاخ 

 ئسلهحسقاو األأ تؼادألا
ػذد 

 ئسلهحاأل

دسخح 

 انسإال
 انذسخح انكهُح

انتفكُش  فشض انفشوض

 انتىنُذٌ/

1-2-3-4 4 1 
4 

انتفكُش انتىنُذٌ/ انتُثإ فٍ 

 ضىء يؼطُاخ

5-6-6-7 4 1 
4 

انطالقح انتفكُش 

 انتىنُذٌ/انطالقح

18-20-21 3 2 
6 

 2 3 24-23-22 انتفكُش انتىنُذٌ/ انًشوَح
6 

 1 4 12-11-10-8 انتفسُش
4 

 3 3 15-14-13 انقشاس ئتخار
8 

 ئسلهحطشذ األ
16-16-17 3 2 

6 

 سخحد 38   ئسإاال24 انكهٍ

 ي كراسة اإلجابة.ان، كالجزء الثسئمة: تمثمت في الجزء األكؿ كراسة األختبازمىاد اإل-4
لبعد تماء السؤاؿ ان: الستطالع آرائيـ حكؿ: علِ احملكنني ختبازعسض الصىزَ األولًُ لإل-6

سؤاؿ الذم كضع لقياسو، كمناسبة السؤاؿ لمستكل لم بديؿتماء كؿ انك ، الفيـ العميؽ
 ختبار، كصالحية اإلختبارالطالب، كالصحة العممية كالمغكية لمسؤاؿ، ككضكح تعميمات اإل

لمتطبيؽ. كفي ضكء ذلؾ تـ إجراء بعض التعديالت في صياغة بعض المفردات في ضكء 
ا لمتطبيؽ عمى أفراد الع ختبارآراء المحكميف، كأصبح اإل  ينة االستطالعية. صالحن

عمى عينة استطالعية مف طالب  ختبارُطبؽ اإل: ختبازحساب اخلصائص السًكىمرتيُ لإل-,
ي الدراسي األكؿ ان( طالبنا في بداية الفصؿ الدراسي الث,0الفرقة الثالثة عالج طبيعي )

، ممف سبؽ ليـ دراسة الكحدة، كىـ مجمكعة مف المجتمع 9191/ 9102لمعاـ الدراسي 
 األصمي، كليسكا أفراد عينة البحث األساسية، كأسفر التطبيؽ االستطالعي عف:

 .ختباري مفردات اإلانكضكح تعميمات كمع (0
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: تـ حسابو باستخداـ معامؿ ألفاػ كركنباخ، كجاء معامؿ ختبارحساب معامؿ ثبات اإل (9
د عينة كأداة لمقياس عمى أفرا ختبار(؛ مما يدؿ عمى صالحية اإل6,.1الثبات مساكيان )
 البحث األساسية.

 مف خالؿ: ختبار: تـ حساب صدؽ اإلختبارصدؽ اإل (3
 تماءناال عمى مجمكعة مف المحكميف  ختبارصدؽ المحكميف: أشارت نتائج عرض اإل (أ

تماء كؿ بديؿ لمسؤاؿ الذم كضع لقياسو، كمناسبة انالسؤاؿ لبعد الفيـ العميؽ، ك 
السؤاؿ لمستكل الطالب، كالصحة العممية كالمغكية لمسؤاؿ، ككضكح تعميمات 

 لمتطبيؽ ختبار، كصالحية اإلختباراإل
بيرسكف، كيكضح جدكؿ  إرتباطالداخمي: تـ حسابو باستخداـ معامؿ  تساؽصدؽ اإل  (ب

                 ( ذلؾ.9)
 (2خذول )

 (16)ٌ=ختثاسانفهى انؼًُق وانذسخح انكهُح نإل أتؼادتٍُ دسخاخ انطالب فٍ  ستثاطيؼايالخ اإل

 يستىي انذالنح ستثاطيؼايم اإل /تؼاداأل

 0001دانح ػُذ يستىي 937. انتفكُش انتىنُذٌ

 0001دانح ػُذ يستىي 714. انتفسُش

 0001دانح ػُذ يستىي 624. انقشاس ئتخار

 0001دانح ػُذ يستىي 692. ئسلهحطشذ األ

دالة عند مستكل داللة  رتباطاإل  قيـ معامالتجميع  اف( 9يتضح مف جدكؿ ) 
كالدرجة  ختبارالداخمي بيف درجات مستكيات اإل تساؽ( مما يشير إلى صدؽ اإل 1.10)

 .ختبارالكمية لإل
: تـ حسابو عف طريؽ حساب متكسط الزمف ختبارحساب الزمف الالـز لتطبيؽ اإل (5

( دقيقة بما فيو زمف قراءة 61و )انالالـز لجميع استجابات الطالب، ككجد 
 التعميمات.

ا لالستخداـ ( سؤاالن في صكرتو النيائية، صالحن 95مككننا مف ) ختباربذلؾ أصبح اإل
 الحالي. كأداة قياس في البحث
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 Self-Regulation Skills: مهازات التيظًه الراتٌ ًا: مكًاساىث
 جامعة عالج تانيةىدؼ المقياس: تمثؿ في قياس ميارات التنظيـ الذاتي لدل طالب   .أ 

 .دراية
بالرجكع إلى بعض األدبيات كالدراسات السابقة الخاصة : ( المقياسأبعادب. تحديد محاكر )

بميارات ميارات التنظيـ الذاتي تـ تحديد ثالثة ميارات رئيسية لممقياس، كىي: التخطيط 
 تقييـ االداء كالنتائج(. -داء   مراقبة األ  - ككضع األىداؼ

المقياس الثالثة في الصكرة األكلية  أبعادتضمف الُبعد األكؿ مف : عبارات المقياسج. 
عبارة  09ي انسالبة، أما البعد الث5عبارات مكجبة ك01( عبارة؛ منيا 05لممقياس مف )

 5عبارات مكجبة ك01منيا  عبارة؛ 05عبارات سالبة كالبعد الثالث  5مكجبة ك 0منيا 
قد ركعي في ( عبارة، ك 51عبارات سالبة، بذلؾ احتكل المقياس في صكرتو األكلية عمى )

تماء لمُبعد كصحة الصياغة المغكية، كالصياغة بطريقة تعبر عف رأم نصياغتيا اال 
        : التالي (3الطالب، كذلؾ كما ىك مكضح في جدكؿ )

 (3)خذول 

 ػالج تاَُحيىاصفاخ يقُاس قُاس يهاساخ انتُظُى انزاتٍ نذي طالب 

 انسانثح انؼثاساخ انؼثاساخ انًىخثح )انًهاساخ(تؼاداأل

ػذد 

انؼثاسا

 خ

 انُسثح

انتخطُظ ووضغ 

 االهذاف

1-2-5-6-6-18-20-

21-26-36 
10-12-15-22 14 35% 

 يشاقثح األداء
3-7-8-11-17-26-

34-35 
24-30-36-37 12 30% 

تقُُى األداء 

 وانُتائح

 

4-13-14-16-16-

25-27-28-32-38 

31-23-33-40 

 
14 35% 

   ػثاسج 40 انًقُاس ككم
100

% 

طريقة تصحيح المقياس: تـ اختيار التدريجي الثالثي لتكضيح استجابات عينة البحث،  د. 
(، كتعطى العبارات 0، 9، 3، ابدا(، بحيث تعطى العبارات المكجبة )أحياناكىك: )دائما، 

 (51( درجة كالصغرل )091(. كبذلؾ تككف الدرجة العظمى لممقياس )3،9،0السالبة )
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 (،,0ُطبؽ المقياس عمى عينة استطالعية قكاميا )اب الثكابت اإلحصائية لممقياس: ق. حس
ممف سبؽ ليـ دراسة المقرر، كىـ مجمكعة مف المجتمع األصمي، كليسكا أفراد عينة 

التعميمات كعبارات المقياس:  كضكح عف:البحث األساسية، كأسفر التطبيؽ االستطالعي 
 مف أفراد العينة االستطالعية. ت كاضحة لـ يستفسر عنيا أيناانك
 (.1.0و يساكم )انثبات المقياس ػ تـ حسابو باستخداـ طريقة ألفا كرك نباخ، ككجد  (0
 صدؽ المقياس ػ تـ حسابو مف خالؿ: (9

ُعرض المقياس عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف في أ( صدؽ المحكميف: 
مجاؿ عمـ النفس كطرؽ تدريس العمـك في صكرة استطالع لمرأم، كأشارت نتائجو 

، كصحة الصياغة المغكية بعادتماء العبارات لألانلممقياس، ككذلؾ  بعادتماء األانإلى 
المقياس يقيس ما كضع  افلمعبارات، كمناسبتيا لعينة البحث مما يشير إلى 

 و يصمح لمتطبيؽ عمى أفراد عينة الدراسة األساسية. انلقياسو، ك 
المقياس مع  أبعادبيف  رتباطالداخمي: تـ حساب قيـ معامالت اإل  تساؽب( صدؽ اإل     

 :( التالي5الدرجة الكمية كجاءت القيـ كما ىي مكضحة في جدكؿ )
 (4خذول )

 (16يقُاس انتُظُى انزاتٍ وانذسخح انكهُح )ٌ=  أتؼادتٍُ  ستثاطيؼايالخ اإل

 انذالنح ستثاطيؼايم اإل تؼاداأل

 انتخطُظ ووضغ االهذاف
.839 

دانح ػُذ 

 0001يستىي

 يشاقثح األداء
.696 

دانح ػُذ 

 0001يستىي

 تقُُى االداء وانُتائح

 .563 
دانح ػُذ 

 0001يستىي

: تـ حساب متكسط الزمف الالـز الستجابة أفراد ( حساب الزمف الالـز لتطبيؽ المقياس5
( دقيقةن بما فيو زمف قراءة 31و )انالعينة االستطالعية عمى المقياس كجد 

 التعميمات.
ا لمتطبيؽ 51كبذلؾ أصبح المقياس في صكرتو النيائية مككننا مف ) ( عبارة، صالحن

 كأداة لمقياس في البحث الحالي.
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 البخح: التصنًه التجسييب وإجساءات 

جاءت مرحمة تنفيذ تجربة البحث كالتي  التطبيؽعداد البحث كالتأكد مف صالحيتو إبعد
 سارت عمى النحك التالي

: استخدـ البحث المنيج شبو التجريبي، القائـ عمى تصميـ المعالجة تحديد منيج البحث .0
 التجريبية القبمية البعدية ذم المجمكعتيف: الضابطة كالتجريبية.

 كتمثمت في: تحديد متغيرات البحث ػ  .9
المتغير المستقؿ: استخداـ دكرة التغذية الراجعة التككينية فى تدريس كحدة "الطريقة 

 العممية في التفكير".
 المتغيرات التابعة: 

 ية بكمية العالج الطبيعي.انتنمية الفيـ العميؽ لدل طالب الفرقة الث -0
 ية بكمية العالج الطبيعي.انطالب الفرقة الث تنمية ميارات التنظيـ الذاتي لدل -9

 :( التالى4كلقد اتبع البحث التصميـ التجريبي المكضح في جدكؿ )  
 (5)خذول 

 انتدشَثٍ نتدشتح انثحث انتصًُى

 انتطثُق انثؼذٌ انًؼاندح انتطثُق انقثهٍ انًدًىػح

 انتدشَثُح
 انفهى انؼًُق ئختثاس 10

 يهاساخ انتُظُى انزاتٍ 20

تائستخذاو دوسج انتذسَس 

 انفهى انؼًُق ئختثاس 10 انتغزَح انشاخؼح انتكىَُُح

 يهاساخ انتُظُى انزاتٍ 20
 انطشَقح )انًؼتادج( انضاتطح

ية كمية العالج الطبيعي ان: تـ اختيار عينة البحث مف طالب الفرقة الثاختيار عينة البحث .3
/ 9102ي لمعاـ الدراسي )انبجامعة دراية الخاصة بالمنيا الجديدة، الفصؿ الدراسي الث

( طالبا 33( بطريقة عشكائية طبقية، قسمكا إلى مجمكعتيف، إحداىما تجريبو )9191
( طالبا 66كطالبة. ليككف حجـ العينة الكمي ) ( طالبا33ضابطة )كطالبة، كاألخرل 

 كطالبة.
 التطبيؽ القبمي ألداتي القياس:4.

الفيـ العميؽ كمقياس ميارات التنظيـ الذاتي عمى المجمكعتيف  إختبارتـ تطبيؽ 
مدل تكافؤ المجمكعتيف كبإدخاؿ درجات  اف، لبي04/9/9191التجريبية كالضابطة يـك 
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تـ المقارنة بيف متكسطي درجات المجمكعتيف  اإلحصائي، SPSSالطالب عمى برنامج 
 الفيـ العميؽ: ختبارإل القبمينتائج التطبيؽ  ( يكضح6كجدكؿ )

 (6خذول )

انفهى انؼًُق  ختثاسقثهً إلانًؼُاسٌ)ع( وقًُح )خ( فٍ انتطثُق ان االَحشافانًتىئسظ انحساتٍ )و( و

 (66ٌ= وانضاتطح )ألفشاد انًدًىػتٍُ انتدشَثُح 

 انًدًىػح أداج انثحث
ػذد 

 األفشاد

انذسخح 

 انؼظًً

انًتىئسظ 

 انحساتٍ

 االَحشاف

 انًؼُاسٌ

قًُح 

 )خ(

 يستىٌ

 انذالنح

انتفكُش 

 انتىنُذٌ/فشض

 33 انتدشَثُح
4 

2067 0086 
0061 

غُش دانح 

 1002 2081 33 انضاتطح ئحصائُا

انتفكُش 

 انتىنُذٌ/تُثإ

 33 انتدشَثُح
4 

206 0076 
0056 

غُش دانح 

 0076 2047 33 انضاتطح ئحصائُا

انتفكُش 

 انتىنُذٌ/طالقح

 33 انتدشَثُح
6 

3056 1052 
0077 

دانح  غُش

 1025 3026 33 انضاتطح ئحصائُا

انتفكُش 

 انتىنُذٌ/يشوَح

 33 انتدشَثُح
6 

2051 136 
0076 

غُش دانح 

 1026 2024 33 انضاتطح ئحصائُا

انتفكُش 

 انتىنُذٌ ككم

 33 انتدشَثُح
20 

11068 2040 
102 

غُش دانح 

 2047 10086 33 انضاتطح ئحصائُا

 انتفسُش
 33 انتدشَثُح

4 
2086 074 

0072 
غُش دانح 

 0063 2071 33 انضاتطح ئحصائُا

 انقشاس ئتخار
 33 انتدشَثُح

8 
506 1023 

107 
غُش دانح 

 1045 6 33 انضاتطح ئحصائُا

 ئسلهحطشذ األ
 33 انتدشَثُح

6 
3033 0087 

1083 
غُش دانح 

 1038 2065 33 انضاتطح ئحصائُا

 ككم ختثاساإل
 33 انتدشَثُح

38 
23068 3025 

0086 
غُش دانح 

 305 2208 33 انضاتطح ئحصائُا

الفيـ العميؽ غير  ختبارقيمة )ت( لمتطبيؽ القبمي إل اف( 6يتضح مف نتائج جدكؿ )
دالة أحصائيا؛ مما يشير إلى عدـ كجكد فركؽ بيف مجمكعتي البحث الضابطة كالتجريبية 

 قبمينا؛ مما يدؿ عمى تكافؤ المجمكعتيف.
 نتائج التطبيؽ القبمى لمقياس التنظيـ الذاتي: ( يكضح,)كجدكؿ 
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 ( 6خذول )

انًؼُاسٌ)ع( وقًُح )خ( فٍ انتطثُق انقثهٍ نًقُاس يهاساخ  االَحشافانًتىئسظ انحساتٍ )و( و

 (66ٌ= وانضاتطح )انتُظُى انزاتٍ ألفشاد انًدًىػتٍُ انتدشَثُح 

يهاساخ 

 انتُظُى انزاتٍ
 انًدًىػح

ػذد 

 األفشاد

انذسخح 

 انؼظًً

انًتىئسظ 

 انحساتٍ

 االَحشاف

 انًؼُاسٌ
 قًُح )خ(

يستىٌ 

 انذالنح

انتخطُظ 

ووضغ 

 االهذاف

 33 انتدشَثُح
42 

30026 2083 
1006 

غُش دانح 

 3026 28045 33 انضاتطح احصائُا

 يشاقثح األداء
 33 انتدشَثُح

36 
25008 205 

0041 
غُش دانح 

 2076 2407 33 انضاتطح احصائُا

تقُُى االداء 

 وانُتائح

 

 33 انتدشَثُح
42 

2607 3054 
0088 

غُش دانح 

 2076 26 33 انضاتطح احصائُا

 انًقُاس ككم
 33 انتدشَثُح

120 
72017 4082 

1048 
غُش دانح 

 5031 70030 33 انضاتطح احصائُا

 الذاتيقيمة )ت( لمتطبيؽ القبمي لمقياس التنظيـ  اف( ,يتضح مف نتائج جدكؿ )
؛ مما يشير إلى عدـ كجكد فركؽ بيف مجمكعتي البحث الضابطة إحصائياغير دالة 

تجربة البحث: تـ التطبيؽ تجربة  المجمكعتيف. تطبيؽكالتجريبية قبمينا؛ مما يدؿ عمى تكافؤ 
 تقييـ االداء كالنتائجلحيث تـ التطبيؽ  04/9/9191ي يـك انالبحث في بداية التـر الث
قامت الباحثة لمتدريس لممجمكعتيف التجريبة حيث  ة التفكير العمميبدأ تدريس كحد

تجربة البحث في الكمية  استمرتحيث  00/5/9191حتى  04/9/9191مف بدءن كالضابطة 
سبكعيا لمدة ثالث ساعات، كنظرا لجائحة ككركنا تـ إبكاقع لقاء كاحد 01/3/9191 حتى

باإلضافة  ،Micro soft Teamsكفؽ برنامج  on line عف طريؽاستكماؿ المحاضرات 
شطة كراسة انالى ذلؾ البرنامج حرصت الباحثة عمى التكاصؿ مع المجمكعة التجريبية كتنفيذ 

 الطالب.
عمى المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية  افالتطبيؽ البعدم ألداتي القياس: ُطبقت األدات

عبر تطبيؽ كايضا  Micro soft Teams ( عبر9191/ 5/  09، 00/5في أياـ )
whats app. 
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تياء مف تطبيؽ أدكات القياس ُصححت، ناال  بعد كتفسيرىا:خامسا ػ نتائج البحث كتحميميا  
لإلصدار  BIM SPSSكرصدت في جداكؿ تمييدنا لمعالجتيا إحصائينا باستخداـ برنامج 

 (، كتفسيرىا كمناقشتيا لمتحقؽ مف صحة فركض البحث.24)
 . عسض ىتائج الفسض األول وحتلًلها وتفسريها:1

لمتحقؽ مف صحة الفرض األكؿ الذم نصو: "يكجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل 
( بيف متكسطي درجات أفراد المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في التطبيؽ البعدم 1.14)
"ت"، كالمتكسط  ختبارإالفيـ العميؽ لصالح أفراد المجمكعة التجريبية"، تـ استخداـ  ختبارإل

 ( يبيف ىذه النتائج. 0المعيارم كجدكؿ ) االنحراؼالحسابي ك 
 ( 7خذول )

 انفهى انؼًُق ختثاسإلانًؼُاسٌ)ع( وقًُح )خ( فٍ انتطثُق انثؼذٌ  االَحشافانًتىئسظ انحساتٍ )و( و

 ( 66وانضاتطح )ٌ=  انتدشَثُحألفشاد انًدًىػتٍُ 

 انًدًىػح انفهى انؼًُق
ػذد 
 األفشاد

انذسخح 
 انؼظًً

انًتىئسظ 
 انحساتٍ

 االَحشاف
 انًؼُاسٌ

قًُح 
 )خ(

يستىٌ 
 انذالنح

انتفكُش 
انتىنُذٌ/ 

فشض 
 انفشوض

 33 انتدشَثُح
4 

308 0016 
5041 

دانح ػُذ 
يستىٌ 
 0060 302 33 انضاتطح 0001

انتفكُش 
انتىنُذٌ/ 
انتُثإ فٍ 

 ضىء يؼطُاخ

 33 انتدشَثُح

4 

3012 0063 

204 
ػُذ  دانح

يستىٌ 
 0066 2066 33 انضاتطح 0005

انتفكُش 
انتىنُذٌ/ 

 انطالقح

 33 انتدشَثُح
6 

5006 1068 
3073 

دانح ػُذ 
يستىٌ 
 1036 306 33 انضاتطح 0001

انتفكُش 
انتىنُذٌ/ 

 انًشوَح

 33 انتدشَثُح
6 

5 1066 
602 

دانح ػُذ 
يستىٌ 
 1036 301 33 انضاتطح 0001

انتفكُش 
 انتىنُذٌ ككم

 33 انتدشَثُح
20 

16015 3 
604 

دانح ػُذ 
يستىٌ 
 203 12062 33 انضاتطح 0001

 انتفسُش
 33 انتدشَثُح

4 
302 061 

3014 
دانح ػُذ 
يستىٌ 
 0066 206 33 انضاتطح 0005

 انقشاس ئتخار
 33 انتدشَثُح

8 
7021 1007 

606 
دانح ػُذ 
يستىٌ 
 105 5068 33 انضاتطح 0001

 ئسلهحطشذ األ
 33 انتدشَثُح

6 
406 1064 

4017 
دانح ػُذ 
يستىٌ 
 1028 208 33 انضاتطح 0001

 ككم ختثاساإل
 33 انتدشَثُح

38 
33003 4040 

10027 
دانح ػُذ 
يستىٌ 
 9.26 95 33 الضابطة 0001
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 إختبار( في 1.10كجكد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل ) (0يتضح مف جدكؿ )
ت انك(، حيث 1.14داالن عند مستكل ) افكه ماعدا بعد التفسير أبعادالفيـ العميؽ، كجميع 

ككؿ، ك  التكليدم( في بعد التفكير 5.,ت )انك(، ك 01.93ككؿ تساكم ) ختبارقيمة )ت( لإل
( في بعد 5.00القرار، ك ) إتخاذ( في بعد ,.,ت )انك( في بعد التفسير، في حيف 3.05)

( 1.10كفي ضكء ىذه النتائج يتضح كجكد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل ) .سئمةاألطرح 
 ه لصالح أفراد المجمكعة التجريبية. أبعادالفيـ العميؽ ككؿ كفى كؿ بعد مف  إختبارفي 

كلحساب فعالية استخداـ دكرة التغذية الراجعة كحجـ تأثيرىا عمى تنمية الفيـ العميؽ 
كذلؾ  (لمعينتيف المستقمتيف سبنكىك األ ) لدل المجمكعة التجريبية تـ حساب مربع ايتا

( 2كما بجدكؿ )ككؿ كدرجات الحرية لمعينتيف المستقمتيف، كما  ختبارباستخداـ قيمة )ت( لإل
 :التالى

 (8)خذول 

أفشاد تًُُح انفهى انؼًُق نذي  زَح انشاخؼح فًوحدى تأثُش ائستخذاو دوسج انتغ( η2ويشتغ )قًُح )خ( 

 انًدًىػح انتدشَثُح

 انًتغُش انًستقم
انًتغُش 

 انتاتغ

قًُح 

 "خ"

دسخاخ 

 انحشَح

 حدى انتأثُش (η2قًُح)

دوسج انتغزَح 

 انشاخؼح انتكىَُُح

انفهى 

 انؼًُق
10027 5805 

 

0063 

 

 

 كثُش

تدؿ عمى حجـ ( كىذه القيمة 1.63تساكم )( η2)قيمة  اف (2جدكؿ )يتضح مف 
 كبير.تأثير 

الراجعة في  التغذيةاستخداـ دكرة  افكبيذا ُيقبؿ الفرض األكؿ، مما يدؿ عمى  
جامعة دراية لو فعالية كبيرة  طبيعيية عالج انتدريس كحدة "الطريقة العممية" لطالب الفرقة الث

 في تنمية الفيـ العميؽ لدييـ.
 ب. تفسري ىتائج الفسض األول: 

 قد يرجع تنمية الفيـ العميؽ لمطالب عينة البحث أفراد المجمكعة التجريبية إلي:
الراجعة في تدريس كحدة "الطريقة العممية" بمراحميا الثالث ادل  التغذيةاستخداـ دكرة  اف -

 الى:
دراؾ ألىداؼ  كالتيالتعمـ  أجؿخراط المتعمـ في عممية التقكيـ مف ان - تتطمب اكال كعى كا 

التعمـ مف خالؿ الحديث المباشر عف أىداؼ المحاضرة كمعايير الحكـ عمى جكدة تحققيا 
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 فيالخاص باألىداؼ كمناقشتيا (بتكجيو الطالب لالطالع عمييا بمقياس األداء )ركبرؾ
 شطة نكراسة اال 

المعمـ لمكقكؼ عمى المفاىيـ  يسأليا التيالسريعة التشخيصية  سئمةالى األ ضافةباإل -
 القبمية لدل الطالب. 

 feed forward كتقديـ التكجييات األكلية كنكع مف التغذية الراجعة الدافعة لمتعمـ -
ضكء المعايير قبؿ القياـ بالميمة كذلؾ  فيالمعمـ كيقيميا أمثمة كالنماذج التي يقدميا  -

 بتكضيح المعايير المتضمنة بالركبرؾ 
عبارة عف  كىيثـ مناقشة الميمة في ضكء أىداؼ القياـ بيا كتقديـ قائمة المراجعة  -

أداء الميمة لتقميؿ األخطاء ال  الطالب فىحكؿ الميمة التى تساعد  سئمةمجمكعة مف األ
 لتصيدىا.

إشراؼ المعمـ اثناء حؿ الميمة كتقديـ التغذية الراجعة التككينية التصحيحية  افكما  -
كقتيا عف مكاضع النجاح أك الفشؿ في جزء معيف مف الميمة.  فيكالتفسيرية كالتكجييية 

كذلؾ باالطالع عمى المسكدات )أداء الميمة المبدئي( كمعالجة المفاىيـ المتضمنة 
لب عمى رسـ خريطة المفاىيـ بيدؼ تكضيح مدل بالميمة كتصحيحيا كمساعدة الطا

 عمييا.لؾ كفقا لمعاييرىا المتفؽ ذية بينيا ك رتباطفيمة لممفاىيـ كالعالقة اإل 
الراجعة فعالة  التغذيةثـ يقدـ المعمـ تغذية راجعة عامة )قبؿ التقييـ النيائي( كتككف 
كء المعايير المتكقعة. عندما تتككف مف معمكمات حكؿ عمؽ المعرفة ال سطحيتيا كدلؾ في ض

الى التغذية الراجعة  باإلضافةحيث يبحث الطالب غالبنا عف معمكمات حكؿ "كيفية سيرىـ ". 
 طريقة أخرل لتحسيف األداء. فيي افمف تقييـ األقر 

مرحمة غمؽ الفجكة بيف األداء الحالي كاألداء  تأتىمف الفيـ العميؽ  التأكد أجؿكمف  -
المطمكب كفقا لمعايير النجاح كيككف ذلؾ بالتقييـ الذاتي كفقا لمعايير. ككذلؾ بتسميـ 

بما فييا خريطة المفاىيـ لتقديـ تغذية راجعة مكتكبة كشفكية  أكراؽ العمؿ لممحاضر
كفير المعمكمات التي تؤدم بمقارنة األداء بالمعايير ذات الصمة. كيتـ ذلؾ مف خالؿ ت

كما ىك  ىك مفيـكيات أكبر لمتعمـ كفيـ أعمؽ، كمزيد مف المعمكمات حكؿ ما انكإلى إم
 ُيعد االربعة. كلذا هأبعادبلؾ التأثير األقكل عمى الفيـ العميؽ ذل افكغير مفيكـ. ف

الدخكؿ في حكار مع الطالب حكؿ التغذية الراجعة ىك المككف السحرم الذم يدعـ التعمـ 
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ُيعد الدخكؿ في حكار مع الطالب حكؿ التغذية الراجعة ىك المككف السحرم الذم  العميؽ
 .يدعـ التعمـ العميؽ

 Kwame& Butakor (2016)، Filiusa :كيتفؽ ذلؾ مع دراسة كؿ مف
(2018)، Kuhn (2017)، Dulama (2016) ( كلطؼ9100العزيزل )  ( 9116)اهلل
 Saaris (2016) دراسةمع  كاختمفت (9100اهلل ) ( كحسب9100) كصالح

 ٌ وحتلًلها وتفسريها:اىعسض ىتائج الفسض الج

 ٌ:اىصخُ الفسض الج إختباز-2

داؿ إحصائينا عند  يكجد فرؽي الذم نصو: " انلمتحقؽ مف صحة الفرض الث 
( بيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في في 1.14مستكل )

 "التطبيؽ البعدل لمقياس التنظيـ الذاتي لصالح أفراد المجمكعة التجريبية
( 01المعيارم كجدكؿ ) االنحراؼ"ت"، كالمتكسط الحسابي ك  إختبارتـ استخداـ  

 يبيف ىذه النتائج. 
 (10خذول )

انًؼُاسٌ)ع( وقًُح )خ( فٍ انتطثُق انثؼذٌ نًقُاس يهاساخ  االَحشافانًتىئسظ انحساتٍ )و( و

 (33( وانتدشَثُح )ٌ = 33انتُظُى انزاتٍ ألفشاد انًدًىػتٍُ انضاتطح )ٌ= 

يهاساخ 

انتُظُى 

 انزاتٍ

 انًدًىػح
ػذد 

 األفشاد

انذسخح 

 انؼظًً

انًتىئسظ 

 انحساتٍ

 االَحشاف

 انًؼُاسٌ
 قًُح )خ(

يستىٌ 

 انذالنح

انتخطُظ 

ووضغ 

 االهذاف

 33 انتدشَثُح
42 

37045 205 
705 

دانح ػُذ 

يستىٌ 

 303 3203 33 انضاتطح 0001

يشاقثح 

 األداء

 33 انتدشَثُح
36 

31003 2007 
806 

دانح ػُذ 

يستىٌ 

 206 25026 33 انضاتطح 0001

تقُُى االداء 

 وانُتائح

 

 33 انتدشَثُح
42 

37074 1047 
13 

دانح ػُذ 

يستىٌ 

 3065 2808 33 انضاتطح 0001

انًقُاس 

 ككم

 33 انتدشَثُح
120 

107042 4084 
16 

دانح ػُذ 

يستىٌ 

 5056 76051 33 انضاتطح 0001

( في مقياس 1.10( كجكد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل )01يتضح مف جدكؿ )
( في ميارة 0.4ت )انك(، ك 06ككؿ تساكم ) ختبارقيمة )ت( لإل اف، إذ التنظيـ الذاتىميارات 
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تقييـ االداء ( في ميارة 03ك) األداء،مراقبة ( في ميارة 2.6ك) االىداؼ،التخطيط ككضع 
كبذلؾ يتضح كجكد فرؽ داؿ إحصائينا ، 1.10كجميع ىذه القيـ دالة عند مستكل ) كالنتائج،

 لصالح أفراد المجمكعة التجريبية. التنظيـ الذاتى( في مقياس ميارات 1.10عند مستكل )
ـ العميؽ لدل كلحساب فعالية استخداـ دكرة التغذية الراجعة كحجـ تأثيرىا عمى تنمية الفي 

كذلؾ باستخداـ  سب لمعينتيف المستقمتيف(ن)كىك اال  المجمكعة التجريبية تـ حساب مربع ايتا
 :( التالى00كما بجدكؿ )قيمة )ت( لممقياس ككؿ كدرجات الحرية لمعينتيف المستقمتيف، 

 (11خذول )

تًُُح يهاساخ انتُظُى انزاتً  وحدى تأثُش ائستخذاو دوسج انتغزَح انشاخؼح فً (η2ويشتغ )قًُح )خ( 

 نذي أفشاد انًدًىػح انتدشَثُح

 انًتغُش انتاتغ انًتغُش انًستقم
قًُح 

 "خ"

دسخاخ 

 انحشَح

 حدى انتأثُش (η2قًُح)

دوسج انتغزَح 

 انشاخؼح انتكىَُُح

يهاساخ 

 انتُظُى انزاتً
16 63011 

 

0073 

 

 

 كثُش

تدؿ عمى حجـ ( كىذه القيمة 1.03تساكم )( η2)قيمة  اف( 00يتضح مف جدكؿ )
 كبير.تأثير 

استخداـ دكرة التغذية الراجعة في  افمما يدؿ عمى  .ىانالثبذلؾ يقبؿ الفرض  
ية عالج طبيعي جامعة دراية لو فعالية كبيرة انتدريس كحدة "الطريقة العممية" لطالب الفرقة الث

 رات التنظيـ الذاتى لدييـ.افي تنمية مي
 ٌ: اىىتائج الفسض الج ب. تفسري

الطالب عينة البحث أفراد المجمكعة  الذاتى لدلالتنظيـ قد يرجع تنمية ميارات 
التعمـ  أجؿاستخداـ دكرة التغذية الراجعة التككينية المصاحبة لمتقكيـ مف التجريبية إلي:

 أىدافان  تحدد نشطة كبناءة فييا عمميةتككف عممية التعمم افبمراحميا الثالث التى تيدؼ الى 
 كتنظيميا شطةنمف خالؿ معايير معمنة كمكتكبة في كراسة اال  تقييميا يحاكلكف ثـ لتعمميـ
كقكائـ المراجعة  الفعالة التعمـ كيستخدمكف استراتيجيات ليا، كيخططكف عمييا، كالسيطرة

 كتقييـ كيقكمكف بمراقبة ،كالتقكيـ الذاتي قى كؿ مرحمة مف مراحؿ الدرس افكتقكيـ االقر 
تق األىداؼ نحك كالتكجو الكفاءة أعمى مف مستكل كلدييـ  دائيـأ دكرة ز يترك اف.يا انكا 

التنظيـ الذاتي، كما كراء المعرفة، ك التخطيط، ميارات عمى  يككف التغذية الراجعة التككينية
طرؽ مراقبة العمؿ أك التحقؽ منو أك استراتيجيات إعداد  ك كالفعالية الذاتية، كتكجيو اليدؼ
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 التككينية الخطة بدالن مف تقييـ قدرة الفرد أك شخصيتو. كبيذه الطريقة، يمكف لمتغذية الراجعة
 افيـ قادركف عمى إتقانيـ قادركف دائمنا عمى تحسيف عمميـ ك انتعزز معتقدات الطالب ب اف

 أىداؼ كمياـ صعبة جديدة، كبالتالي تعزيز تكجو الطالب نحك أىداؼ التعمـ.
ج مع ما تكصمت إليو نتائج بعض الدراسات التي استخدمت استراتيجية عظـ كتتفؽ ىذه النتائ

السمؾ كمتغير مستقؿ في تنمية بعض ميارات التفكير، مثؿ دراسة كؿ مف: 
Nicol&Macfarlane (2006) ،Hattie & Yates (2014)، Martijin (2109) 
Brown & Peterson (2016) 

 يتضح مف نتائج البحث ما يمي:
 المقررة عمىدكرةالتغذية الراجعة التككينية"فى تدريس كحدة الطريقة العممية استخداـ 
 ية عالج طبيعي بجامعة دراية لو درجة فعالية كبيرة عمى الفيـ العميؽ.انطالب الفرقة الث

طالب  المقررة عمى فى تدريس كحدة الطريقة العممية"دكرةالتغذية الراجعة التككينيةاستخداـ 
 .التنظيـ الذاتىلو درجة فعالية كبيرة عمى ميارات  الج طبيعي بجامعة درايةية عانالفرقة الث

 المقترحة:التكصيات كالبحكث 
 ية إجراء البحكث التالية:انكيقترح البحث الحالي إم

  تخاذفعالية دكرة التغدية الراجعة التككينية فى تنمية ميارات ما كراء المعرفة ك  . القرار ا 
 كلانالراجعة التككينية فى تدريس الفيزياء فى التعميـ الث فعالية دكرة التغدية. 
 كلانفعالية دكرة التغدية الراجعة التككينية فى تدريس الكيمياء فى التعميـ الث. 
  كؿ مف دكرة التغذية الراجعة التككينية كالتغذية استخداـ لدراسة نتائج اإجراء دراسة مقارنة

 .الراجعة الخطية
  أجؿالراجعة كالتقكيـ مف  دكرة التغذية تدريس العمكـ كفؽ مراحؿدراسة تشخيصية لكاقع 

 .التعمـ
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 ساجعامل

 :أوال املساجع العسبًُ

(.فعاليةتدريسالعمومبخرائطالمفاىيمعمى8107)العظيم.عبدسالم،والبنا،حمدىأميرة،الثقفي-
المرحم طالبات لدي التكاممية العمم عمميات وتنمية التحصيل مستوي البحث  مجمة ،المتوسطةة

28-0،(0)08،العممي في التربية جامعة عيف شمس
-( صغير. عيد التحصيل8101الجميمي، عمى المدمج التعميم في الراجعة التغذية تنوع أثر .)

 دراسةالمناىجفيجامعةالكويت، رسالة ماجستير كمية الدراسات العميا واالتجاىاتنحومقرر:
60-0،جامعة الخميج العرب

-( يحيىبنخميس. من8106الحارثى، التقويم لرفعأجل(. نموذجمقترح التعمم؟: تقويم أم التعمم
 المستمر. التكويني التقويم في الطالب إشراك خالل من التعمم دائرة تطكير مناىج مستويات

 .الرياضيات كالعمكـ االقتصادية كاإلدارية
-( مفضي. محمد استراتي8107الدرابكة، وغير(. الموىوبين الطمبة لدى ذاتيًا المنظم التعمم جيات

مقارنة، دراسة حائل: فيمنطقة -036،(5)23، مجمة كمية التربية جامعة أسيكط الموىوبين
058

 تقويمية ميام صياغة في AFL لمتعمم التقويم أحداث استخدام (.أثر8100الرافعي،احمدمحمد.)-
دراسات عربية  وي،انالث األول الصف طالب لدى ختباراإل قمق وخفض تحصيلالرياضيات عمى

024-000،مارس،العرب التربكييف رابطة ،في التربية كعمـ النفس
 تنظيم رفعمستوى في لتقييم كأسموب الراجعة التغذية توافر (.مستوى8181نورهاحمد.)،عانالص-

أسيكط جامعة-التربية بكمية العممية المجمة،الطائف جامعة طمبة لدى الذاتي التعمم ،25(5)
،808-063

 الدراسى التحصيل مستوى تحسين في التكويني التقويم (.استخدام8107فرج.) بن العزيزي،عيسى-
 كمية مجمة ،شقراء بجامعة األعمال إدارة كمية طالب لدى العممي والبحث التفكيرميارات لمقرر
22-83،)30أول) ونانك ،بابؿ جامعة / يةانسنكاال  التربكية لمعمكـ األساسية التربية

 (.االستراتيجياتالسبعلمتقويمالبنائي،التفكيرخارجالصندوق8104العقيل،ابتيال.)-
-stratiges-7-concept1/751-otb.com/index.php/tools-http://learning

%3E--essment sas-formative
(.استراتيجياتالتقويموأدواتو.المممكةالعربيةالسعودية8113الفريقالوطنيلمتقويم.)-
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(.أثراستخدامأساليبالتقويمالبنائيعمىالتحصيلالدراسيفي8107ي،حمدبنمحمد.)انالقحط-
86-08،55،المجمة الدكلية لمعمكـ التربكية كالنفسيةمقررالعموملدىطالبالمرحمةالمتوسطة،

مجمة كمية  ،.قياستنظيمالذاتلدىطمبةالجامعة)8105.)شيماء،لطيف،عبدالغفارالقيسى،-
532-588،(8)86التربية لمبنات بغداد،

دارالفكرالعربى.كتعميؽتنمية  -المتعددة كالفيـ الذكاءات (.8112).عبدالحميدجابر،جابر-
اتالتكوينيةاإللكترونيةوالتغذيةالراجعةختبار(.استخداماإل8107حسباهلل،محمدعبدالحميم.)-

اتق في ليا اإلحصائية،انالمصاحبة لممفاىيم مجمة البحث العممي في التربية  الطالبالمعممين
424-254،(7)08،جامعة عيف شمس

حن- )انحماد، داخلبيئة8107فوزي. والتفسيرية التصحيحية الراجعة التغذية أثرمستوىتقديم .)
بمادةاالحصاء، دراسات  التعممالكترونيةسحابيةفيتنميةالتحصيللدىطالباتالدراساتالعميا

082-057 ،28،عيف شمس جامعةفي التعميـ الجامعي 
)اندرادكو،صالحعمي- تنظيم8104.  الطمبة نظر وجية من ومعوقاتو تشارهان:األكاديمي الذات (.

8،كالنفسية التربكية كالدراسات لألبحاث المفتكحة القدس جامعة مجمةالسعودية، في الجامعيين
(84،) 041-058

إقبالزينالعابدين)- التحديات.(. 8103درندري، أفضلالممارساتوأىم لمتعمم: نحوتقييمموجو
08-0.مركز األبحاث بكمية التربية، جامعة الممؾ سعكد

)انري- عادلعطية. من8104، ممارساتالتقويم )أجل(. لدىمعمميالرياضياتAFLPالتعمم )
نظرىم وجية من بالخميل الحكومية المدارس في األساسية  اإلسالمية الجامعة ، مجمةلممرحمة

211-868 ،(0)82،كالنفسية التربكية لمدراسات
-( اسامة. مدخل8107صالح،سارة لمتعمم: البنائيةفيسياقالتقويم الراجعة استراتيجياتالتغذية .)

رسالة ماجستير كمية التربية  لممارسةعاداتالعقلالجبريةوترقيتيالديطالبالمرحمةاإلعدادية،
276-0 ،جامعة طنطا

ساجدة- التنبؤية(8181)مطمبطريف، وعالقدرة الراجعة بالطالبفياللكلمنالتغذية المعمم قة
905- 929 (،0)87،مجمة الجامعة االسالمية لمدراسات التربكية كالنفسية،التعممالمنظمذاتيا

-( محمد. اخالص الحي، 8106عبد الطالب. 5(. تعمم لتقويم جديدة  نماذج
www.dhd4train.net/pdf/articles/education/6.doc

سوزسراج- )ان، 8106حسين. ثر(. التحصيل تنمية في التعميمية الدعائم استراتيجية استخدام أ
اإلعدادي الصف تالميذ لدى العموم مادة في العميق الفيم وميارات  التربية كمية مجمة ،األول
705-621 ،(4)06، الشيخ كفر جامعة

http://www.dhd4train.net/pdf/articles/education/6.doc
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(.مستوىممارسةمعمماتالموادالعمميةفي8107ي،عائشةاحمد.)رحسينواألحمانعمر،سوز-
رابطة  ،دراسات عربية في التربية كعمـ النفس ماطالتغذيةالراجعةلتعزيزالتعمم،نويةالانالمرحمةالث

386-314 ،(86)التربكييف العرب
 وتنمية المعرفية تركيبالبنية في األصيل التقويم استخدام .أثر)8115.)انسمع نادية،اهلل لطف-

 الغائبة بعاداأل :العاشر العممي المؤتمر ،أثناءإعداده العموم معمم لدى الذات ومفيوم العميق الفيم
 ،العممية التربية المستقبؿ، مجمة كرؤل العصر تحديات -بالكطف العربي العمكـ مناىج في

531-484، اغسطس(،8م)العممية لمتربية المصرية الجمعية
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