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 ممخص
م الصفِة الهحفزة لمتعمم وعالقتيا بأنهاط التغذِة ىدفت ىذه  الدراسة إلٍ التعرف عمٍ درجة ههارسة بِئة التقِو

الراجعة الهختمفة. ولتحقِق أىداف الدراسة، تم توظِف الهنيج الوصفُ االرتباطُ، حِث تم بناء استبانة هكونة 
م الصفِة ) ( فقرة عمٍ هقِاس خهاسُ التدِرج. وقد 46جعة )( فقرة، وأنهاط التغذِة الرا35هن جزئِِن: بِئة التقِو

  تم التحقق هن
( هعمم 487الخصائص السِكوهتِرة لالستبانة هن حِث الصدق والثبات. تم تطبِق االستبانة عمٍ عِنة هن )

( هن التعمِم األساسُ فُ جهِع التخصصات 31-7وهعمهة ههن ِعهمون فُ هدارس الحمقة الثانِة لمصفوف )
م الصفِة الدراسِة فُ ه حافظة هسقط فُ سمطنة عهان. بِنت نتائج الدراسة أن أفراد العِنة ِهارسون بِئة التقِو

 الهحفزة لمتعمم بدرجة
م الصفِة الهحفزة  كبِرة. كها أشارت النتائج إلٍ أكثر أنهاط التغذِة الراجعة اسياهًا فُ درجة ههارسة بِئة التقِو

، ِمِو نهط التغذِة الراجعة التفسِِرة، ثم نهط التغذِة الراجعة لمتعمم ىو نهط التغذِة الراجعة التصحِحِة
التعِزِزة. وخمصت الدراسة إلٍ أىهِة تشجِع الهعمهِن عمٍ استخدام أنهاط التغذِة الراجعة الهفضِة إلٍ بِئة 

م الصفِة وأنهاط الت جراء الهِزد هن الدراسات ذات العالقة ببِئة التقِو م صفِة هحفزة لمتعمم، وا   غذِة الراجعة.تقِو
  
 الكممات المفتاحية: بيئة التقويم الصفية، التقويم الصفي، التغذية الراجعة، التعمم، التعميم األساسي.
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Abstract 
This study aims to investigate the degree of practicing the motivated classroom 
evaluation environment for learning and its relationship to different feedback 
patterns. To achieve the objectives of the study, the correlational descriptive 
research design was employed. A questionnaire was constructed consisting of two 
parts: the classroom evaluation environment (13) items, and feedback patterns (24) 
items on a five-point scale. The psychometric properties of the questionnaire were 
verified in terms of validity and reliability. The questionnaire was applied to a sample 
of (265) male and female teachers who work in the second cycle schools for grades 
(5-10) of basic education in all academic majors in the Governorate of Muscat in 
the Sultanate of Oman. The results of the study showed that the participants 
practiced the motivated classroom evaluation environment in a high degree. The 
results also indicated that the most important feedback patterns contributing to the 
degree of practice of the motivated classroom evaluation environment for learning 
was the corrective feedback pattern, followed by the interpretive feedback pattern, 
and then the reinforcement feedback pattern. The study concluded the importance 
of encouraging teachers to use feedback patterns that lead to the motivated 
classroom evaluation environment for learning, and conducting more studies related 
to the classroom evaluation environment and feedback patterns. 
Keywords: classroom evaluation environment, classroom evaluation, 
self-efficacy, feedback, learning, basic education. 

 



(       جملة البحوث الرتبوية والنفسية91(         اجمللد )27العدد)   7077
 

 

013 

 

 مقدمة 
م التربوي هن هرتكزات العهمِة التعمِهِة، وهتطمب أساسُ لكل هفاصميا وهكوناتيا، فيو ِهثل  ُِعد التقِو

حجر األساس فُ تحقِق أىدافيا وخططيا، وبو ِتم الحكم عمٍ جودتيا ورقِيا، وهن خاللو ِتم األخذ بجوانب 
ذا كان لكل أهر عهود؛ فإن التغذِة الراجعة تعد بهثابة عهود م التربوي،  القصور لتجاوزىا وتالشِيا، وا  التقِو

حِث تعهل عمٍ تحقق طرائقو وأسالِبو، وتساعد عمٍ تأكِد ههِزات العهمِة التعمِهِة، التُ ِتم التعرف عمِيا هن 
م التربوي، كها أنيا تحفز الطمبة لتجاوز نقاط ضعفيم أو قصورىم فُ العهمِة التعمِهِة.  خالل التقِو

م التربوي إذا ارتبط بتغذِة راجعة جِ دة فإن ثهاره وفوائده تتضاعف وتكون نتائجو جِدة، وهحفزة، والتقِو
نفر هن  هو أو اختباره، ِو وذلك نظرا لكونو لِس هرغوبا لدى النفس البشِرة، فبعض الناس ِتحاشٍ َهن ِِرد تقِو
م التربوي بتغذِو راجعة ىادفو سِكون أثر نتِجة التقِو م الذي ِيدِو عِوبو أو تقصِره، لكن ها أن ِصحب التقِو

السمبِة فُ النفس البشِرة ِكون قمِال وهقبوال، وتُثهر التغذِة الراجعة فُ تجاوز ىذا القصور، كها أن هن طبِعة 
م  النفس البشِرة أنيا ترغب فُ تقدِر جيودىا وجوانب القوة لدِيا، فالنتِجة اإلِجابِة التُ تظير هن خالل التقِو

خالل اتباعيا بتغذِة راجعة جِدة وهحفزة هن أجل االستهرار فُ التربوي ال بد هن الهحافظة عمِيا وتنهِتيا هن 
م التربوي)إبراىِم،  ىالعطاء والتفوق، ونظرا لكون التغذِة الراجعة تهثل أحد ، الصانع، 4141ثهار التقِو

م التربوي والتُ هن ضهنيا هفيوم 4141 (، فِجدر بالبحث العمهُ أن ِستيدف دراسة العالقة بِن هفاىِم التقِو
م الصفِة، وأنهاط التغذِة الراجعة، وىو ها لم ِجده الباحثان فُ األدب النظري عمٍ حد عمهيها، وكان بِ ئة التقِو

سببا فُ القِام بيذه الدراسة، وذلك لتأكِد أىهِة ىذه العالقة فُ تحقِق أىداف التعمم، وتحسِن الهخرجات 
 التعمِهِة.

 مشكمة الدراسة
الهجتهعات والدول كانكهاش االقتصاد وركوده، واستهراِرة تأثر  فُ ظل ظروف التغِرات الطارئة فُ

، وها حدث فُ سمطنة عهان هن إعادة ىِكمِة الجياز اإلداري -;3كوفِد–العالم بانتشار جائحة فِروس كورونا 
 ( حالو حال غِره هن الهوظفِن هن حِث31-7بالحكوهة؛ فإن الهعمم بهدارس التعمِم األساسُ بالحمقة الثانِة )

عاِشو  التأثر بيذه الهستجدات سواء كان التأثِر سمبا أو إِجابا، وهها ال شك فِو فإن كل ها ِشعر بو الهعمم ِو
التربوي فُ العهمِة التعمِهِة، ونظرا ألىهِة هرحمة الحمقة الثانِة  ئوفُ حِاتو ال بد وأن ِكون لو أثر فُ أدا

تأخرة وبداِات هرحمة الهراىقة لدى الطمبة؛ فإن النهو النفسُ بالتعمِم األساسُ هن كونيا تهثل نياِة الطفولة اله
السمِم ليؤالء الطمبة ِجب أن ِكون فُ أعمٍ سمم اىتهاهات هعمهُ ىذه الحمقة، وحِث أن التغذِة الراجعة 
م الصفِة الهحفزة لمتعمم  السمِهة تؤثر فُ النهو النفسُ، لذا تسعٍ ىذه الدراسة إلٍ التحقق هن بِئة التقِو

القتيا بأنهاط التغذِة الراجعة لدى هعمهُ الحمقة الثانِة لمتعمِم األساسُ بسمطنة عهان، وتحدِدا تسعٍ وع
 الدراسة إلٍ اإلجابة عن األسئمة التالِة:

م الصفِة الهحفزة لمتعمم؟ .3  ها درجة ههارسة هعمهُ الحمقة الثانِة لمتعمِم األساسُ بسمطنة عهان لبِئة التقِو
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م الصفِة الهحفزة ها أكثر أنهاط التغ .4 ذِة الراجعة الهختمفة اسياهًا فُ درجة ههارسة الهعمهِن لبِئة التقِو
 لمتعمم؟

 أهداف الدراسة
 تيدف ىذه الدراسة إلٍ:

م الصفِة الهحفزة  .3 التعرف عمٍ درجة ههارسة هعمهُ الحمقة الثانِة لمتعمِم األساسُ بسمطنة عهان لبِئة التقِو
 لمتعمم. 

سة هعمهُ الحمقة الثانِة لمتعمِم األساسُ بسمطنة عهان ألنهاط التغذِة الراجعة التعرف عمٍ درجة ههار  .4
 الهختمفة.

م الصفِة  .5 التعرف عمٍ هدى اسيام أنهاط التغذِة الراجعة الهختمفة فُ درجة ههارسة الهعمهِن لبِئة التقِو
 الهحفزة لمتعمم.

 أهمية الدراسة
درجة اهتالك هعمهُ الحمقة الثانِة لمتعمِم األساسُ  تكهن أىهِة الدراسة فُ كونيا تستيدف التحقق هن

م الصفِة الهحفزة لمتعمم، وأنهاط التغذِة  بسمطنة عهان لعاهمِن أساسِِن فُ العهمِة التعمِهِة، وىها بِئة التقِو
راسة الراجعة، والعالقة بِنيها، تسيم فُ تعِزز جوانب النهو الهعرفُ والنفسُ لدى الهتعمهِن، لذا فإن نتائج الد

دىم بها ِحقق تحقق األىداف  دارات لمهدارس فُ تزِو ة هن هعمهِن وهشرفِن وا  تخدم القائهِن عمٍ العهمِة التربِو
ساعد فُ تحسِن الهخرجات التعمِهِة. ة، ِو  التربِو

 مصطمحات الدراسة
م الصفِة: مم بأنيا تصورات الطمبة لههارسات الهع Brookhart (1997)تعرفيا بروكيارت  بِئة التقِو

قتو لمتعرف عمٍ نتائج  م، وطِر ره لهيام وهعاِِر التقِو م فُ الغرفة الصفِة، هن حِث تطِو لهكونات التقِو
م الصفِة الهحفزة لمتعمم  الهخرجات التعمِهِة والتغذِة الراجعة. بِنها تركز الدراسة الحالِة عمٍ هفيوم بِئة التقِو

ف إجرائِا هن خالل الدرجة التُ ِتم الحصول عمِيا هن هن حِث هنظور الهعمهِن لدرجة ههارساتيم ليا، وتعرّ 
 الهقِاس الذي تم تطبِقو عمٍ عِنة ىذه الدراسة.

( بأنيا هجهوعة هن الهعموهات والهعارف التُ تتم بشكل لفظُ ;413التغذِة الراجعة: ِعرفيا الهالكُ )
 أجل تعِززه وِزادة دافعِتو.وغِر لفظُ، التُ ُِزود بيا الهتعمم تجاه سِر أدائو فُ هيهة تعمِهِة هن 

وُتعرف إجرائِا فُ ىذه الدراسة بالدرجة التُ ِتم الحصول عمِيا هن الهقِاس الذي تم تطبِقو عمٍ عِنة 
 ىذه الدراسة حول درجة ههارسة الهعمهِن ألنهاط التغذِة الراجعة الهختمفة التُ سِأتُ وصفيا الحقًا.
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 ومحدداتهاحدود الدراسة 
الدراسة الحالِة وهحدداتيا بالعِنة الهتاحة هن هعمهُ وهعمهات الحمقة الثانِة هن التعمِم األساسُ تتهثل حدود 

 م.4143-4141فُ سمطنة عهان، وذلك خالل الفصل الدراسُ الثانُ العام الدراسُ  هسقط بهدارس هحافظة
ألغراض الدراسة الحالِة فُ قِاس كها تتحدد نتائج ىذه الدراسة بصدق وثبات االستبانة الهعدة هن قبل الباحثِن 

م الصفِة وأنهاط التغذِة الراجعة الهختمفة.درجة   ههارسة الهعمهِن لبِئة التقِو
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 بيئة التقويم الصفية
ر والتحدِث هستهرة بجيود العمهاء والهجددِن لمعموم الهختمفة، كٌل فُ هجال تخصصو،  عهمِة التطِو

م والهجال  ر والتحدِث، ونظرا لكون التقِو التربوي حالو حال بقِة الهجاالت العمهِة التُ تتهع باستهراِرة التطِو
م هختمفة تتواكب هع  هيمُ  التربوي لو دورُ  فُ تعِزز تعمم الطمبة، فمقد حظُ باىتهام الباحثِن بابتكار طرائق تقِو

م  هِة" لمتخمص هن االنتشار الواسع لطرائق التقِو هتطمبات الحِاة العصِرة، واُستخدم هصطمح "هحو األهِة التقِو
م الهختمفة، وتفسِرىا بشكل ائالتقمِدِة، وتهكِن الهعمهِن هن استخدام البِانات التُ ِتم جهعيا هن طر  ق التقِو

قاهت هجهوعة هن الهؤسسات  1;;3(. وفُ عام Shams & Iqbal, 2019صحِح وتحسِن تعمِهيم )
ة اإلهِركِة وىُ: االتحاد األهِركُ لمهعمهِن، والهجمس  ،American Teachers’ Federation التربِو

والجهعِة الوطنِة  ،National Council on Measurement in Educationالوطنُ لمقِاس فُ التعمِم، 
م التربوي  ،National Education Associationلمتعمِم  بوضع هجهوعة هن هعاِِر كفاءة الهعمم فُ التقِو

م ِهثل جزءً  فضاًل عنلمطمبة، تهثل األدوار الهينِة لمهعمهِن   هسؤولِتيم عن تقِِم الطمبة، استنادا إلٍ أن التقِو
 ِرس، وأن التدِرس الفعال ال ِهكن أن ِتم دون تقِِم جِد لمطمبة ال ِتجزأ هن التد

(Yamtim & Wongwanich,2014.) 
م الهختمفة التُ ِقدهيا الهعمهون فُ هختمف  ونظرا لكون الطمبة ىم الفئة الهستيدفة لعهمِات التقِو

عات الدراسِة لتنفِذ هيام الهؤسسات التعمِهِة؛ فإنيم ِقضون جزءا غِر قمِل هن وقت الحصة الدراسِة فُ القا
م، وذلك بصفة ِوهِة) م تساعد Mertler, 2003هيهة هن هيام التقِو (، لذلك فإن تصورات الطمبة لهيام التقِو

فُ فيم خصائص االستراتِجِات التعمِهِة التُ ِستخدهيا الهعمهون وهدى قدرتيا عمٍ تحفِز تعمم الطمبة 
(Alkharusi,2008;2010;2011ؤكد ذلك ه ( Alkharusi, 2013ا توصمت إلِو دراسة الخروصُ )(،  ِو

م ارتبطت بالكفاءة الذاتِة لمطمبة، كها  هن نتائج أظيرت أن درجات عالِة هن الهصداقِة والشفافِة فُ التقِو
م باالعتهاد القوي عمٍ استراتِجِات التعمم  ارتبطت درجات عالِة هن الهصداقِة والشفافِة والتنوع فُ التقِو

ِن بشكل عام والهعمهِن بشكل خاص استحداث طرائق وأسالِب تقِِم العهِق، وعم ٍ ىذا فإنو ِترتب عمٍ التربِو
 هتنوعة.
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م الصفِة"، حِث أشار  م التربوي ها ِسهٍ بـ"بِئة التقِو وهن الهفاىِم الحدِثة نسبِا فُ هجال التقِو
مٍ ِد لستِجِنز وكونكمِن ( بأنو تم تقدِم أول تعِرف ليذا الهفيوم كان عAlkharusi, 2011الخروصُ )

Stiggins and Conklin (1992)  م هن خالل نتائج برناهج بحث لهدة عقد هن الزهن حول بِئات التقِو
م التربوي ضهن الهيام الصفِة الِوهِة لمهعمهِن  الصفِة، وقدها هجهوعة هن الرؤى حول الهتطمبات الهعقدة لمتقِو

م فُ براهجي بِة.الذِن تعمهوا القمِل عن التقِو  م التدِر
م، وهعاِِر  م، وطرق التقِو م الصفِة عمٍ ثهانِة عناصر رئِسِة، وىُ أغراض التقِو وتشتهل بِئة التقِو
عداده، وتصور  م، وخمفِة تقِِم الهعمم وا  م، والتغذِة الراجعة عمٍ نتائج التقِو م، وجودة التقِو اختِار طرق التقِو

م، وتوصمت دراسة ( إلٍ أن تصورات الطمبة لبِئة Alkharusi, 2010الخروصُ ) الهعمم لمطمبة، وسِاسة التقِو
م تتشكل هن خالل خصائص الطالب هثل الكفاءة الذاتِة، والهِزات السِاقِة لمصف الدراسُ هثل بِئة  التقِو
ات الكفاءة الذاتِة لمصف، وخبرة التدِرس وتقِِم ههارسات الهعمم، وأن كل صف  م الهتصورة الكمِة وهستِو التقِو

م هختمفة تنشأ هن ههارسات تقِِم الهعمم لذلك الفصل. دراسُ  لدِو بِئة تقِو
د  اتيا وهساىهتيا فُ تجِو م الصفِة والتعرف عمٍ خصائصيا وهستِو ولمتهكن هن قِاس بِئة التقِو
م  هِة فُ الغرفة الصفِة؛ قاهت هجهوعة هن الدراسات ببناء ُأطر نظِرة لتحدِد هاىِة بِئة التقِو العهمِة التقِو

صفِة، وبناء عدد هن الهقاِِس لقِاسيا هن جوانب هختمفة، وعالقتيا بعدد هن الهتغِرات، ففُ أواخر القرن ال
م الصفُ فُ تحفِز جيود الطمبة  Brookhart(1997)العشِرن قاهت  بتأصِل إطارا نظِرا حول دور بِئة التقِو

نجازىم، ئُ فُ بناء نهوذجو الذي ِشرح عمٍ ىذا اإلطار بشكل جز  Alkharusi(2009) واعتهد الخروصُ وا 
تقانيم نحو اليدف، وتوصمت نتائج ىذه الدراسة إلٍ أن  م الصفِة عمٍ الكفاءة الذاتِة لمطمبة وا  تأثِر بِئة التقِو
م الصفِة الهوجية نحو التعمم ليا تأثِر إِجابُ عمٍ كل هن الكفاءة الذاتِة لمطالب وأىداف اإلتقان أو  بِئة التقِو

(، كها أن Alkharusi et al.,2013؛ 4138ه النتِجة أِضا دراسات )الخروصُ، وآخرون،التهكن، وأكدت ىذ
م الصفِة الهوجية نحو األداء ليا تأثِر غِر هباشر عمٍ أىداف اإلتقان لدى الطالب هن خالل  بِئة التقِو

 الكفاءة الذاتِة.
م الصفِة؛ قام الخروصُ ر هقِاس   Alkharusi(2011)ولهِزد هن التأصِل العمهُ لبِئة التقِو بتطِو

م الصفُ التُ تيدف إلٍ رفع هيارات  م الصفِة، لمتعرف عمٍ هدخالت بِئة التقِو تصورات الطمبة لبِئة التقِو
م الصفُ وىها  هِة الصفِة، وخمصت النتائج إلٍ وجود هقِاسِن فرعِِن لبِئة التقِو الهعمم فُ الههارسات التقِو

م الصفُ باعتبارىا هوجية ل م الصفِة باعتبارىا هوجية لألداء، هع وجود عالقة بِن بِئة التقِو متعمم، وبِئة التقِو
ات هعتدلة  ىذِن الهقِاسِن، كها أكدت نتائج التحمِل العاهمُ أن درجات ىذِن الهقِاسِن الفرعِِن لدِيا هستِو

هقِاسِن نسبًِا هن االتساق الداخمُ، ووجدت فروق ذات داللة إحصائِة( فُ هتوسطات الطمبة فُ ىذِن ال
الفرعِِن، ولصالح الطالبات فُ األول، ولصالح الطمبة فُ الثانُ عمٍ التوالُ، هها ِؤكد صالحِة ىذِن 

بأن تطبِق هقِاسُ بِئة   Alkharusi(2015)الهقِاسِن وقابمِتيها لمتطبِق، وأكدت نتائج دراسة الخروصُ
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م الصفِة عمٍ هستوى الصف الدراسُ أفضل هن تطبِقيها عمٍ ه ستوى الطالب، حِث أنيها ِفسران التقِو
%( هن التباِن عمٍ هستوى الصف الدراسُ، بِنها هقدار تفسِرىها لمتباِن فُ هستوى الطالب بمغ :5حوالُ )

م الصفِة أصبح ِتخد هكانو فُ 41) %( فقط، وهن خالل ىذه النتائج نستطِع القول بأن هفيوم بِئة التقِو
ة، وأنو ِهثل جانبا ه يها فُ العهمِات التعمِهِة، وجدِر باالىتهام والتطبِق لخمق جو هناسب الهنظوهة التربِو

 ِِزد هن تحقق األىداف التعمِهِة.
 .Alkharusi et alونظرا لطبِعة الفروق بِن الجنسِن فُ البِئة الصفِة قام الخروصُ وآخرون

م بدراسة ىدفت إلٍ استخالص نهوذج ِصف العالقة بِن تصورات الطمبة لهيام   (2014) م وبِئة التقِو التقِو
الصفِة كوظِفِة هن وظائف النوع االجتهاعُ، وكشفت نتائجيا عن وجود فروق ذات داللة إحصائِة فُ 
م الصفِة، ولصالح الطالبات، كها بِنت النتائج وجود اختالف  م وبِئة التقِو تصورات الذكور واإلناث لهيام التقِو

م، أها فِها ِخص بِئة بِن الذكور واإلناث فُ العالقة بِن بِئة ال م الهوجو لألداء وتصورات هيام التقِو تقِو
م الهوجو نحو التعمم فإن النتائج أظيرت بأنيا تهِل إلٍ االرتباط بدرجات عالِة هن التطابق هع التدِرس  التقِو

قة بِن نهوذج بنائُ لمعالأ( دراسة ىدفت إلٍ بناء 4138واألصالة واستشارة الطمبة والتنوع.  كها أجرى حسن )
م الصفُ وتوجيات اليدف واستراتِجِات التعمم الهنظم ذاتًِا والتحصِل الدراسُ لدى طالب الصف  بِئة التقِو
م الصفُ كها ِدركيا  األول الثانوي العام بهصر، وتوصمت إلٍ وجود تأثِر هباشر وغِر هباشر لبِئة التقِو

التعمم الهنظم ذاتًِا، وأوصٍ الباحث بضرورة  الطالب عمٍ توجيات األىداف والتحصِل الدراسُ واستراتِجِات
م الصفُ لمهعمهِن لجعل بِئة التعمم بِئة هشجعة لمطمبة.  هراجعة ههارسات التقِو

 التغذية الراجعة
ة هن هجهوعة هن الهكونات الهتداخمة والهتفاعمة فِها بِنيا، وعادة ها تكون  تتكون الهنظوهة التربِو

م ىُ الهحرك األساس م عهمِة التقِو ة، إال أن عهمِة التقِو ُ لمحكم عمٍ هدى تحقق أو نجاح الهنظوهة التربِو
لوحدىا قد ال تكفُ أو ال تؤتُ ثهارىا إذا لم ترافقيا عهمِات التغذِة الراجعة، التُ تسعٍ إلٍ تحسِن األداء 

ره )حج عهر واألحهري،  ة التُ (، وتعتبر التغذِة الراجعة هن الهفاىِم ال;413؛ الهالكُ، :413وتطِو تربِو
نر    :6;3عام  Nobert Wienerظيرت فُ هنتصف القرن العشِرن عمٍ ِد عالم النفس نوبرت ِو

د الهتعمم بهعموهات 4141؛ عبدالرحِم، 4141)الحهران،  (، وتسعٍ التغذِة الراجعة فُ أبسط صورىا إلٍ تزِو
م أداءه، بيدف تعدِل صور التعمم لدِو، وتحسِنو، ره فُ صورة أفضل)إبراىِم،  عن طبِعة تعمهو، وتقِو وتطِو

(، كها تسعٍ التغذِة الراجعة إلٍ رفع دافعِة الطمبة نحو التعمم، واالندهاج فُ الهواقف والخبرات التعمِهِة 4141
(، وتتخذ التغذِة الراجعة هجهوعة هن األنهاط الهختمفة، فهنيا ها ِتم تصنِفو 4141الهختمفة )طِرف وآخرون، 
(، وهنيا تصنف حسب الهصدر 4141تغذِة الراجعة الفوِرة، والهؤجمة )الصانع، حسب زهن تقدِهيا كال

(، وفُ 4141؛ عودة والكنانُ، 4141؛ الحهران، 4141كالتغذِة الراجعة الخارجِة والداخمِة )اإلهام وصالح، 
دورىا الوظِفُ، والتُ تنقسم إلٍ التغذِة الراجعة  سببىذه الدراسة سوف ِتم استخدام أنهاط التغذِة الراجعة ب
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م الذي تعرض ليا، والنهط الثانُ ىو  اإلعالهِة، والتُ ِتم هن خالليا إعالم أو إخبار الهتعمم بنتِجة التقِو
التغذِة الراجعة التصحِحِة والتُ تيدف إلٍ تحدِد االستجابات الصحِحِة والتُ ِستفِد هنيا الهتعمم لمتعرف 

صحة إجاباتو، والتغذِة الراجعة التفسِِرة، وتقوم بتحدِد اإلجابات الصحِحة واإلجابات الخاطئة لدى  عمٍ هدى
الهتعمم، والنهط األخِر التغذِة الراجعة التعِزِزة التُ تعزز إجابات الهتعمم الصحِحة بعبارات تشجِعِة، تولد 

 نحو الهادة الدراسِةلدِو الراحة النفسِة والطهأنِنة وتِزد هن اتجاىاتو ودافعِتو 
 (.Mory,2004؛ ;413؛ الهالكُ، 4141؛ طِرف وآخرون، 4141)إبراىِم، 

وتتباِن استخداهات كل نهط هن ىذه األنهاط الهختمفة لمتغذِة الراجعة، فُ تعِزز التعمم لدى الطمبة 
اتيم التحصمِمة، ففُ دراسة الهالكُ) راجعة اإلعالهِة ىُ ( توصمت نتائجيا إلٍ أن التغذِة ال;413ورفع هستِو

ة بالطائف، وتأتُ بعدىا التغذِة الراجعة التصحِحِة،  األكثر استخداها لدى هعمهُ وهعمهات الهرحمة الثانِو
( هع ىذه النتائج، حِث توصمت دراستيم إلٍ أن التغذِة الراجعة 4141وتختمف نتائج دراسة طِرف وآخرون)

( أن التغذِة :413، بِنها أشارت نتائج حج عهر واألحهري)اإلعالهِة ىُ األقل استخداها لدى عِنة الدراسة
الراجعة التصحِحِة ىُ األكثر أستخداها لدى هعمهات الهواد العمهِة بالِراض، وأثبتت هجهوعة هن الدراسات 

( 4141أن لمتغذِة الراجعة أىهِة كبِرة فُ ترسِخ الجوانب الهعرفِة لدى الهتعمهِن، ففُ دراسة اإلهام وصالح)
ت النتائج إلٍ أن استراتِجِات التغذِة الراجعة البنائِة ىِأت بِئة صفِة هالئهة لههارسات عادات العقل توصم

ر ىذه الههارسات بشكل كبِر، ولمتغذِة الراجعة دور هيها  الجبِرة لتالهِذ األول اإلعدادي، أثهرت إلٍ تطِو
( تهت الهقارنة بِن التغذِة الراجعة 4141أِضا فُ تنهِة الهيارات العهمِة والتطبِقِة ففُ دراسة الحهران)

البصِرة والتغذِة الراجعة التقمِدِة فُ تعمم بعض الهيارات األساسِة لكرة السمة، وتوصل نتائج دراستو إلٍ أن 
التغذِة الراجعة البصِرة كان ليا أثر إِجابُ فُ تعمم ىذه الهيارات، وأِضا أشارت نتائج دراسة 

لتنهِة هحاكاة ثالثُ األبعاد أثر الختالف أنهاط التغذِة الراجعة فُ برناهج ( إلٍ وجود 4141عبدالرحِم)
 فتوصمت( 4141)دِودِر أها ،الصناعُ َوالثان الثانُ فالص طالب لدى القِاس ةزأجياستخدام هيارات 

كها تو إلٍ دور التغذِة الراجعة السهعِة والبصِرة فُ تنهِة هيارات سباحة الفراشة لدى عِنة الدراسة، دراس
( إلٍ أن التغذِة الراجعة الهقرونة بالفِدِو ليا دور كبِر فُ تسيِل Chettouh, et al.,2020توصمت دراسة )

( فأشارت إلٍ أن لمتغذِة الراجعة 4141وتسِرع تحسِن التعمم الحركة، أها نتائج دراسة )عودة والكنانُ، 
بِة بأنواعيا الهختمفة أثر فُ رفع وتحسِن هستوى األداء عمٍ هستو  ى تدِرب الههثل لنفسو، أو إعداده وتدِر

 لمدور والشخصِة الهسرحِة.
وتؤكد نتائج ىذه الدراسات أن التغذِة الراجعة ال ِقتصر استخداهيا فُ تقِِم الجوانب الهعرفِة فحسب، 

نها تتعدى ذلك إلٍ هختمف الجوانب األخرى كالهياِرة والوجدانِة، وحتٍ تؤتُ التغذِة الراجعة ثهارىا بكفاءة  وا 
ِرى بعض الباحِثن ضرورة أن ِكون لدى الهتعمهِن هعرفة هسبقة بطبِعة التغذِة الراجعة وأنواعيا الهستخدهة 

(Nash & Winstone,2017 حِث تشِر بعض الدراسات إلٍ قمة هعرفة الهتعمهِن بأنواع التغذِة الراجعة ،)
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فر  %( فقط هن الطمبة الذِن 71بِنت أن ) Weaver(2006)الهقدهة ليم أو كِفِتيا وأسالِبيا، ففُ دراسة ِو
شهمتيم الدراسة كانت لدِيم هعرفة هسبقة حول كِفِة استخدام التغذِة الراجعة، وكذلك بِنت نتائج دراسة بِرك 

(Burke,2009 أن ))أن العدِد هن هنيم ال ِهِزون بِن و  فقط هن الطمبة تمقوا ىذه الهعرفة الهسبقة، )>61
( عن 4141الفعمِة" والتوجِو حول كِفِة استخدام "التغذِة الراجعة"، كها بحثت دراسة األعصر)"التغذِة الراجعة 

الذاتِة( فُ بِئة التعمم الهقموب وتأثِرىا عمٍ  -األقران-تأثِر اختالف هصدر تقدِم التغذِة الراجعة )الهعمم
ة نجران وتوصمت النتائج إلٍ التغذِة الحهل الهعرفُ، والقابمِة نحو استخدام الهحتوى الكترونُ، لدى طمبة جاهع

الراجعة الهقدهة هن ِقبل الهعمم تفوقت عمٍ هصدري األقران والذاتِة لمتغذِة الراجعة فُ خفض الحهل الهعرفُ 
الخارجُ، وبحثت بعض الدراسات عالقة التغذِة الراجعة بعدد هن الهتغِرات األخرى، ففُ دراسة 

وى تنظِم التعمم الذاتُ لدى طمبة جاهعة الطائف، وخمصت النتائج ( تم بحث عالقتيا هع هست4141الصانع)
إلٍ وجود عالقة ارتباطِة هوجبة دالة إحصائِا بِن ىذِن الهتغِِرن، وهن خالل ها الحظو الباحثان هن أن 
ات التغذِة الراجعة، وأثرىا عمٍ تعمِم الطمبة فقط، ولم ِطم ع الدراسات السابقة تركز أغمبيا حول دراسة هستِو

م الصفِة الهحفزة  م التربوي كهفيوم بِئة التقِو الباحثان عمٍ دراسات بحثت العالقة بِن بعض هفاىِم التقِو
وأنهاط التغذِة الراجعة، لذا هن ىنا انبثقت فكرة ىذه الدراسة، وذلك لها ِتوقعا بأن التغذِة الراجعة تتعاظم 

م التربوي. أىهِتيا وفوائدىا إذا ها ارتبطت أو تفاعمت هع جوانب أو  أنواع التقِو
 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة
لكونو هنيجًا اتبع الباحثان فُ الدراسة الحالِة الهنيج الوصفُ االرتباطُ لهناسبتو أىداف الدراسة 

ِيدف إلٍ تحدِد الوضع الحالُ لمهوضوع الهراد دراستو، والعهل عمٍ وصف العالقات بِن هتغِرات الدراسة 
 (.4115)أبو عالم، 

 مجتمع الدراسة
( هن التعمِم األساسُ 31-7تكون هجتهع الدراسة هن جهِع هعمهُ وهعمهات الحمقة الثانِة لمصفوف )

، ( هعمم وهعمهة5636فُ جهِع التخصصات الدراسِة فُ هحافظة هسقط فُ سمطنة عهان، والبالغ عددىم )
 .(4141)وزارة التربِة والتعمِم، م 4141/;413حسب آخر احصائِة لوزارة التربِة والتعمِم لمعام 

 عينة الدراسة
فأن حجم العِنة الهناسب لحجم  (Krejcie & Morgan, 1970كِرجسُ وهورجان ) وفقًا لطِرقة
تألفت العِنة (، وفُ الدراسة الحالِة، 1.17%( ونسبة خطأ )7;( عند درجة ثقة )568هجتهع الدراسة ىو )

( 31-7الحمقة الثانِة لمصفوف )( هعمم وهعمهة ههن ِعهمون فُ هدارس 487النيائِة الصالحة لمتحمِل هن )
، والتُ تم اختِارىا هن التعمِم األساسُ فُ جهِع التخصصات الدراسِة فُ هحافظة هسقط فُ سمطنة عهان
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%( هن حجم العِنة ;98.7ل نسبة )(، وىُ تشكconvenience samplingبأسموب الهعاِنة الهتاحة )
مخص الجدول )Fincham, 2008الهستيدفة، وىُ تعد نسبة هردود هقبولة ألغراض الدراسة الحالِة ) ( 3(. ِو

 توِزع خصائص أفراد العِنة حسب الجنس والهؤىل الدراسُ والخبرة التدِرسِة والهادة التدِرسِة.
 

 خصائص عِنة الدراسة (3جدول )
ة العدد الفئات الهتغِر  النسبة الهئِو
 %81.6 381 ذكور الجنس

 %8.;5 317 إناث
 %;.9: 455 دراسات جاهعِة الهؤىل الدراسُ

 %34.3 54 دراسات عمِا 

 الخبرة التدِرسِة
 %;.:9 78 سنوات 31أقل هن 

 %43.3 ;41 سنوات فأعمٍ 31

 الهادة التدِرسِة

 %:.8 :3 التربِة اإلسالهِة
 %35.8 58 المغة العربِة
 %8.;3 74 المغة اإلنجمِِزة

 %9.: 45 الدراسات االجتهاعِة
 %;.:3 71 الِراضِات
 %4.;3 73 العموم

 %35.4 57 هواد أخرى
 %311 487 الهجهوع

 أداة الدراسة
الهعمهِن درجة ههارسة أىداف الدِّراسة واإلجابة عن أسئمتيا قام الباحثان ببناء استبانة تقِس  هن أجل تحقِق

م الصفِة الهحفزة لمتعمم وأنهاط التغذِة الراجعة  . حِث تم تقسِم االستبانة إلٍ ثالثة أقسام:والهعمهات لبِئة التقِو
 .الجنس والهؤىل الدراسُ والخبرة التدِرسِة والهادة التدِرسِة أواًل: بِانات عاهة لمهبحوثِن هن حِث

م الصفِة، حِث تهت االست م الصفِة التُ أعدىا الخروصُ ثانًِا: بِئة التقِو عانة باستبانة بِئة التقِو
(Alkharusi, 2011( وتضم ،)فقرة، حِث تم إعادة صِاغة الفقرات بحِث تعبر عن درجة الههارسات :3 )

هِة التُ ِقوم بيا الهعمم والتُ تؤدي إلٍ تحفِز الطمبة نحو التعمم وفق هقِاس خهاسُ: ) ( كبِرة جدًا، 7التقِو
 ( قمِمة جدًا.3( قمِمة، )4( هتوسطة، )5) ( كبِرة،6)
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( فقرة 54(، وتضم );413ثالثًا: أنهاط التغذِة الراجعة، حِث تهت االستعانة باالستبانة التُ أعدىا الهالكُ )
( فقرات، :( فقرات، والتغذِة الراجعة اإلعالهِة ):هوزعة عمٍ أربعة هحاور، ىُ التغذِة الراجعة التعِزِزة )

( فقرات، بحِث ِعبر الهبحوث عن درجة 9( فقرات، والتغذِة الراجعة التفسِِرة ):جعة التصحِحِة )والتغذِة الرا
( 6( كبِرة جدًا، )7استخدام كل أسموب هن أنهاط التغذِة الراجعة الهوصوفة فُ الفقرة وفق هقِاس خهاسُ: )

 ( قمِمة جدًا.3( قمِمة، )4( هتوسطة، )5كبِرة، )
 الصدق 

( هحكهِن هن تخصصات عمم 9، فقد تم عرضيا عمٍ )الظاىري لفقرات االستبانةلمتحقق هن الصدق 
م والهناىج والتدِرس فُ جاهعة السمطان قابوس ووزارة التربِة والتعمِم ، وذلك بيدف النفس التربوي والقِاس والتقِو
ة لمفقرات وارتباطيا بالهتغِرات الهراد  دراستيا، وأي إبداء هالحظاتيم حول هدى وضوح الصِاغة المغِو

هالحظات أو تعدِالت ِرونيا هناسبة، حِث تم األخذ بكافة هالحظات الهحكهِن، والتُ أفرزت إلٍ حذف 
( فقرة تقِس 35( هكونة هن )3)انظر الهمحق بعض الفقرات، بحِث أصبحت االستبانة فُ صورتيا النيائِة 

م الصفِة الهحفزة لمتعمم، و) ( فقرة تقِس درجة ههارسة أنهاط التغذِة الراجعة 46درجة ههارسة الهعمم لبِئة التقِو
ِزة ) ( 7( فقرات، والتفسِِرة )8( فقرات، والتصحِحِة )9( فقرات، واإلعالهِة )8بأنواعيا األربعة، وىُ: التعِز

 فقرات.
أها صدق االتساق الداخمُ، فقد تم استخراج هعاهالت االرتباط بِن الدرجة عمٍ كل فقرة هن فقرات كل هقِاس 

ُ االستبانة والدرجة الكمِة لمهحور الذي تنتهُ إلِو الفقرة بعد حذف الفقرة، كها تم استخراج هعاهالت االرتباط ف
 بِن هحاور كل هقِاس. 

م الصفِة الهحفزة لمتعمم، فقد تراوحت هعاهالت ارتباط درجات الفقرات هع الدرجة  بالنسبة لهقِاس بِئة التقِو
(، وكانت جهِع هعاهالت االرتباط دالة احصائًِا عند هستوى داللة أقل 1.84-1.53الكمِة لمهقِاس ها بِن )

 .1.17هن 
أها بالنسبة لهقِاس أنهاط التغذِة الراجعة، فقد تراوحت هعاهالت ارتباط درجات الفقرات هع الهحاور الذي تنتهُ 

(. وكانت :1.8-1.55(، كها تراوحت هعاهالت االرتباط بِن الهحاور ها بِن )1.86-1.41إلِيا ها بِن )
 .1.17جهِع هعاهالت االرتباط دالة احصائًِا عند هستوى داللة أقل هن 

 الثبات
لمتأكد هن ثبات أداة الدراسة، فقد تم حساب هعاهل الثبات بطِرقة االتساق الداخمُ حسب هعادلة 

ىذه القِم هقبولة ألىداف ( ِبِن هعاهالت الثبات لكل هقِاس فُ االستبانة، واعتبرت 4كرونباخ ألفا، والجدول )
 ىذه الدراسة.

 
 



(       جملة البحوث الرتبوية والنفسية91(         اجمللد )27العدد)   7077
 

 

031 

 

 ( هعاهالت الثبات لكل هقِاس هن هقاِِس االستبانة4جدول )
 االتساق الداخمُ الهقِاس

م الصفِة الهحفزة لمتعمم  5:.1 بِئة التقِو
 1.77 التغذِة الراجعة التعِزِزة
 1.86 التغذِة الراجعة اإلعالهِة
 :1.9 التغذِة الراجعة التصحِحِة
 1.91 التغذِة الراجعة التفسِِرة

 إجراءات التطبيق  
بعد الحصول عمٍ الهوافقة الرسهِة هن وزارة التربِة والتعمِم إلجراء الدراسة، تم التواصل هع إدارات 
الهدارس، وتوفِر رابط استبانة الدراسة االلكترونُ لتوِزعو عمٍ هعمهُ وهعمهات الهدرسة، وقد استغرقت عهمِة 

 أسبوعِن.التطبِق 
 معيار تصحيح أداة الدراسة 

(، بحِث ِشِر ارتفاع الدرجة إلٍ ارتفاع درجة الههارسة 3( إلٍ )7تم إعطاء بدائل اإلجابات الدرجات هن )
م الصفِة والعكس صحِح. كها تم تبنُ النهوذج الثالثُ لتفسِر الهتوسطات الحسابِة  الستجابات أفراد لبِئة التقِو

 -:5.8 هن؛ كبِرة 5.89 -4.56 هنهتوسطة ؛ 4.55 -3.11، وذلك عمٍ النحو اّتُ: )قمِمة هن العِنة
عمهًا أن الهعِار سالف الذكر؛ قد تم التوصل إلِو عن طِرق حساب طول الفئة لمتدِرج الخهاسُ بطرح (. 7.11

 عمٍ (، ثم قسهة ناتج الطرح 7الحد األعمٍ لمهقِاس = ( هن )3)الحد األدنٍ لمهقِاس = 
( لكل فئة لمتدِرج الثالثُ لتفسِر 3.55ثم إضافة طول الفئة والذي بمغ )(، 5)عدد الفئات الهطموبة =

 الهتوسطات.
 المعالجة اإلحصائية

تم جهع البِانات فُ همف أكسل هرتبط باالستبانة االلكترونِة، ثم تهت هعالجتيا إحصائِاًّ باستخدام 
ولإلجابة عن السؤالِن األول، تم حساب الهتوسطات  لتحمِل االستجابات.( SPSSبرناهج الرزهة اإلحصائِة )

الحسابِة واالنحرافات الهعِاِرة، أها السؤال الثانُ، فقد تهت اإلجابة عمِو هن خالل استخراج هعاهالت ارتباط 
جراء تحمِل االنحدار الخطُ الهتعدد التتابعُ   بِرسون وا 

(Stepwise Linear Multiple Regression Analysis)  م الصفِة وأنهاط لبحث العالقة بِن بِئة التقِو
  .التغذِة الراجعة
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 النتائج ومناقشتها
م الصفِة الهحفزة السؤال االول:  ها درجة ههارسة هعمهُ الحمقة الثانِة لمتعمِم األساسُ بسمطنة عهان لبِئة التقِو

 لمتعمم؟
لدرجات كل فقرة هن فقرات  الحسابِة واالنحرافات الهعِاِرةلإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج الهتوسطات 

م الصفِة الهحفزة لمتعمم ولمدرجة الكمِة لمهقِاس وضح الجدول )هقِاس بِئة التقِو  .( نتائج ذلك5، ِو
م الصفِة الهحفزة لمتعمم الهتوسطات الحسابِة واالنحرافات الهعِاِرة ( 5جدول )  لدرجة ههارسة بِئة التقِو

 (487)ن = 
الهتوسط  الفقرة م

 الحسابُ
االنحراف 
 الهعِاري

درجة 
 الههارسة

أستخدم طرق هتنوعة لتقِِم هدى تعمم الطمبة لمهادة  3
تقانيم ليا.  وا 

 كبِرة 1.89 :6.1

م الصفُ  4 أىتم بهشاركة الطمبة فُ عهمِة التقِو
م...الخ(. م، تصحِح أدوات التقِو  )اختِار أدوات التقِو

 كبِرة 1;.1 6.14

أوضح لمطمبة نظام تصحِح وتقدِر الدرجات عمٍ  5
م الهختمفة فُ الهادة قبل تكمِفيم بيا.  أدوات التقِو

 كبِرة 1.89 6.68

م هع هحتوى  6 أحرص عمٍ هطابقة هحتوى أدوات التقِو
الهوضوعات التُ ِتعمهيا الطمبة فُ الحصة 

 الدراسِة.

 كبِرة 1.87 ;6.6

م فُ الهادة  7 لتشجع الطمبة عمٍ أعد أدوات التقِو
 التفكِر والفيم أكثر هن هجرد الحفظ.

 كبِرة :1.8 ;6.5

م فُ الهادة ههتعة  8 أراعُ أن تكون أدوات التقِو
 لمطمبة.

 كبِرة 1.98 6.41

أعطُ الطمبة تغذِة راجعة هستهرة عن أدائيم فُ  9
 الهادة.

 كبِرة 1.94 :6.5

أحرص عمٍ إخبار الطمبة بنقاط القوة لدِيم فُ  :
 الهادة.

 كبِرة 1.98 6.37

أحدد الجوانب التُ ِحتاج الطمبة إلٍ بذل هِزد هن  ;
 الجيد لتحسِن أدائيم فِيا.

 كبِرة 1.88 6.49
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الهتوسط  الفقرة م
 الحسابُ

االنحراف 
 الهعِاري

درجة 
 الههارسة

م )كالواجبات والهشاِرع( فُ  31 أربط هحتوى أدوات التقِو
 الهادة بواقع الحِاة الِوهِة لمطمبة.

 كبِرة 1.99 6.38

 كبِرة ;1.8 6.44 هسئولِة تعمهيم.أحرص عمٍ أن ِتحهل الطمبة  33
أقوم بإرجاع االهتحانات وأعهال الطمبة بعد التصحِح  34

 بطِرقة تحافظ عمٍ سِرة درجات كل طالب.
 كبِرة ::.1 6.37

اهنح الطمبة فرصة لتصحِح أخطاء أدائيم عمٍ  35
م الهختمفة فُ الهادة.  بعض أدوات التقِو

 كبِرة 6:.1 6;.5

م الصفِة الهحفزة لمتعممالدرجة الكمِة   كبِرة 1.64 6.44 لههارسة بِئة التقِو
م الصفِة الهحفزة لمتعمم بدرجة ( 5ِتضح هن الجدول ) أن الهعمهِن والهعمهات ِهارسون بِئة التقِو

هِة لمهعمهِن  كبِرة، وقد اتفقت ىذه النتِجة هع ها توصمت إلِو الدراسات السابقة بشأن شِوع الههارسات التقِو
 والهفضِة إلٍ بِئة صفِة هحفزة لمتعمم 

(Alkharusi, 2010, 2011; Alkharusi et al., 2014; Îlhan & Çetin, 2014) وقد ِعزى الههارسة ،)
م الصفِة الهحفزة لمتعمم إلٍ آثارىا اإلِجابِة عمٍ دافعِة الطمبة لمتعمم والتحصِل  الكبِرة لمهعمهِن لبِئة التقِو

 & Dorman & Knightley, 2006; McMillan؛ 4138حسن، الدراسُ، إذ أثبتت الدراسات )هثل:
Workman, 1998م،  ( بأن الوضوح م الصفُ، وهراعاة التنوع فُ أدوات التقِو والشفافِة فُ عهمِة التقِو

م والتكمِفات، والتطابق بِن ها ِتم تدِرسو فُ الغرفة الصفِة وتقِِهو الحقًا،  وواقعِة هحتوى هيام وأنشطة التقِو
م ة نتائج الطمبة فُ عهمِة التقِو م، وهراعاة خصوصِة وسِر شراك الطالب فُ عهمِة التقِو جهِعيا عواهل هن  وا 

شأنيا أن تعهل عمٍ ِزادة ثقة الطالب بنفسو فُ التعمم واإلنجاز، وتحفِز التوجو ألىداف التهكن واإلتقان، 
 وتحسِن التحصِل الدراسُ.

م الصفِة السؤال الثانُ:  ها أكثر أنهاط التغذِة الراجعة الهختمفة اسياهًا فُ درجة ههارسة الهعمهِن لبِئة التقِو
 متعمم؟؟الهحفزة ل

الهعِاِرة لدرجة ههارسة لإلجابة عن ىذا السؤال تم أواًل استخراج الهتوسطات الحسابِة واالنحرافات 
هعمهُ وهعمهات الحمقة الثانِة هن التعمِم األساسُ فُ سمطنة عهان ألنهاط التغذِة الراجعة الهختمفة، كها تم 

م الصفِة الهحفزة لمتعمم ودرجة ههارسة كل نهط استخراج هعاهالت ارتباط بِرسون بِن درجة ههارسة بِئة ال تقِو
 ( ِوضح نتائج ذلك.6والجدول ) هن أنهاط التغذِة الراجعة الهختمفة،
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لدرجة ههارسة أنهاط التغذِة الراجعة الهختمفة وهعاهالت  الهتوسطات الحسابِة واالنحرافات الهعِاِرة( 6جدول )
م الصفِة )ن =   (487ارتباطيا هع درجة ههارسة بِئة التقِو

الهتوسط  أنهاط التغذِة الراجعة
 الحسابُ

االنحراف 
 الهعِاري

م  هعاهل االرتباط هع بِئة التقِو
 الصفِة الهحفزة لمتعمم

التغذِة الراجعة 
ة  التعِزِز

5.95 1.74 1.57* 

التغذِة الراجعة 
 اإلعالهِة

5.89 1.76 1.5:* 

التغذِة الراجعة 
 التصحِحِة

6.41 1.77 1.83* 

التغذِة الراجعة 
ة  التفسِِر

6.15 1.77 1.78* 

( أن التغذِة الراجعة التصحِحِة كانت أكثر أنهاط التغذِة الراجعة استخداهًا هن 6ِتضح هن الجدول )
بدرجة كبِرة، ِمِيا التغذِة الراجعة التفسِِرة، ثم التعِزِزة، ثم اإلعالهِة والتُ جاءت قبل الهعمهِن والهعمهات 
. كها ارتبطت درجة ههارسة كل نهط هن أنهاط التغذِة الراجعة ارتباطًا طردًِا دااًل بدرجة ههارسة هتوسطة

م الصفِة. وجاءت ىذه النتِجة هتفقة هع ها توصمت إلِو دراسة طِرف  احصائًِا هع درجة ههارسة بِئة التقِو
( بأن التغذِة الراجعة اإلعالهِة أقل استخداهًا هن قبل الهعمهِن، ودراسة حج عهر واألحهري 4141وآخرون )

 ( بأن التغذِة الراجعة التصحِحِة ىُ األكثر استخداهًا فُ العهمِة التعمِهِة.:413)
ِم الصفِة الهحفزة لمتعمم، تم استخدام تحمِل ولهعرفة أكثر أنهاط التغذِة الراجعة اسياهًا فُ بِئة التقو 

مخص الجدول ) ( نتائج تحمِل االنحدار الهتتابع الذي سار فُ ثالث 7االنحدار الخطُ الهتعدد الهتتابع، ِو
خطوات، ففُ الخطوة األولٍ، تم ادخال نهط التغذِة الراجعة التصحِحِة إلٍ نهوذج االنحدار الذي فّسر 

م الصفِة الهحفزة لمتعمم. وفُ الخطوة الثانِة، تم إضافة نهط %( هن التباِن فُ در :5) جة ههارسة بِئة التقِو
%( 64هشِرا إلٍ أن النهوذج الثانُ ِفسر ) (1.64التغذِة التفسِِرة إلٍ النهوذج، حِث بمغ هعاهل التحدِد )

م الصفِة الهحفزة لمتعمم، وكان هقدار  ( فُ قِهة هعاهل 1.16التغِر )هن التباِن فُ درجة ههارسة بِئة التقِو
(. وفُ الخطوة الثالثة، تم إضافة نهط التغذِة الراجعة 1.113التحدِد داال إحصائِا عند هستوى داللة أقل هن )

ة إلٍ النهوذج، حِث بمغ هعاهل التحدِد ) %( هن 65هشِرا إلٍ أن النهوذج الثالث ِفسر ) (1.65التعِزِز
م الصفِة الهحفزة لمتعمم، وكان هقدار التغِر )التباِن فُ درجة ههارسة بِئة التق ( فُ قِهة هعاهل 1.13ِو

 (.1.17التحدِد داال إحصائِا عند هستوى داللة أقل هن )
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وعمِو، فأنو ِتضح هن النهوذج النيائُ لالنحدار بأن أكثر أنهاط التغذِة الراجعة اسياهًا فُ درجة 
م الصفِة الهحفزة لمتعمم ىو ن (، ِمِو نهط التغذِة .40هط التغذِة الراجعة التصحِحِة )ههارسة بِئة التقِو

(، وقد تم استبعاد نهط التغذِة .12(، ثم نهط التغذِة الراجعة التعِزِزة ).25الراجعة التفسِِرة )
م الصفِة الهحفزة لمتعمم.الراجعة اإلعالهِة لعدم وجود داللة إحصائِة لإلسيام فُ د  رجة ههارسة بِئة التقِو

م الصفِة عمٍ درجة ههارسة 7جدول ) ( نتائج تحمِل االنحدار الخطُ الهتعدد الهتتابع لدرجة ههارسة بِئة التقِو
 (487أنهاط التغذِة الراجعة )ن = 

نهط التغذِة 
 الراجعة

هعاهل االنحدار 
غِر الهعِاري 

(B) 

الخطأ 
الهعِاري 

(SE) 

هعاهل االنحدار 
 (الهعِاري )

قِهة 
 )ت(

القِهة 
 االحتهالِة

 الخطوة األولٍ
 1.111 34.81 1.83 1.16 1.69 التصحِحِة

2R  1.5:*    
قِهة ف لمتغِر 

 2Rفُ 
 37:.:8**    

 الخطوة الثانِة
 1.111 8.96 1.65 1.17 1.55 التصحِحِة
 1.111 6.34 1.49 1.17 1.43 التفسِِرة

2R  1.64**    
قِهة ف لمتغِر 

 2Rفُ 
 38.;:**    

 الخطوة الثالثة
 1.111 :8.1 1.61 1.17 1.53 التصحِحِة
 1.111 1;.5 1.47 1.17 ;1.3 التفسِِرة
 1.14 4.57 1.34 1.16 1.31 التعِزِزة

2R  1.65*    
قِهة ف لمتغِر 

 2Rفُ 
 7.75*    

 .1.113. **دال عند هستوى داللة أقل هن 1.17*دال عند هستوى أقل هن 
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م الصفِة  فضاًل عنوتهثل نتِجة الدراسة الحالِة  األدب النظري والدراسات السابقة الهتعمقة ببِئة التقِو
والتغذِة الراجعة، حِث ِهكن عزو النتِجة الحالِة إلٍ أن التغذِة الراجعة التصحِحِة تعهل تحدِد االستجابات 

ة إلٍ الصحِحة التُ ِستفِد هنيا الطالب فُ التعرف عمٍ صحة إجاباتو، كها تعهل التغذِة الراجعة التفسِِر
تفسِر استجابات الطمبة، وتعهل التغذِة الراجعة التعِزِزة عمٍ تعِزز إجابات الطالب بعبارات تشجِعِة هها 

ادة الثقة بالنفس، والدافعِة نحو التعمم )إبراىِم،  وعمِو، فأن (. 4141؛ طِرف وآخرون، 4141ِؤدي إلٍ ِز
ًا بِن خصائص التغذِة الراجعة الهساعدة عمٍ تحفِز الطمبة  نتائج الدراسة الحالِة تؤكد العالقة الهتأصمة نظِر

م (Nicol, 2010لتحسِن تعمهيم ) ، كها تثبت أىهِة التغذِة الراجعة كعنصر رئِس هن عناصر بِئة التقِو
 (.Stiggins & Conklin, 1992الصفِة )
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 التوصيات والمقترحات
 وفُ ضوء نتائج الدراسة، ِهكن الخروج بالتوصِات اّتِة:

م الصفُ الهفضِة إلٍ بِئة تعمِهِة هحفزة لمتعمم  .3 االستهرار فُ تشجِع الهعمهِن عمٍ ههارسات التقِو
 وتدِربيم عمٍ ذلك.

االستهرار فُ تشجِع الهعمهِن عمٍ توظِف أنهاط التغذِة الراجعة التُ تساعد عمٍ تحسِن الدافعِة لمتعمم  .4
 والتحصِل الدراسُ.

 لمدراسة، ِقترح الباحثون اّتُ:وهن خالل النتائج الحالِة 
التوسع فُ تطبِق الدراسة الحالِة عمٍ عِنات أكبر وبتوظِف طرق بحثِة تدهج الهنيج الكهُ والهنيج  .3

م الصفِة الهحفزة لمتعمم.  النوعُ لتعهِق الفيم الهتعمق بههارسة بِئة التقِو
م الصفِة الهحفزة لمتعمم وهخرجات الت .4  عمم لدى الطمبة.فحص العالقة بِن بِئة التقِو

Recommendations and Suggestions 
In light of the results of the study, the following recommendations can be 

made: 
1. Continuing to encourage teachers to practice classroom assessment practices 

that lead to a stimulating learning environment and to train them to do so. 
2. Continuing to encourage teachers to employ feedback patterns that help improve 

learning motivation and academic achievement. 
With the current results of the study, the researchers suggest the following: 
1. Expanding the application of the current study to larger samples and by 

employing research methods that integrate the quantitative and qualitative 
approaches to deepen the understanding related to the practice of the classroom 
assessment environment that stimulates learning. 

2. Examining the relationship between the classroom assessment environment that 
stimulates learning and the students' learning outcomes. 
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 المراجع العربية
ت: هكتبة الفالح.هدخل إلٍ هناىج البحث التربوي(. 4115أبو عالم، رجاء هحهود ) .3  . الكِو

(. تأثِر اختالف هصدر تقدِم التغذِة الراجعة فُ بِئة التعمم الهقموب 4141األعصر، سعِد عبد الهجِد ) .4

هجمة اتحاد الجاهعات عمٍ الحهل الهعرفُ وقابمِة استخدام الهحتوى اإللكترونُ لدى طمبة جاهعة نجران. 

 . 357-;31(، 5)61العربِة لمبحوث فُ التعمِم العالُ، 

(. أثر هستوى التغذِة الراجعة الهوجزة والتفصِمِة فُ بِئة التعمم 4141شعبان أحهد )إبراىِم، إِهان  .5

ب النقال عمٍ تنهِة هيارات برهجة هواقع االنترنت التعمِهِة لدى طالب هعمهُ الحاسب  الهصغر عبر الِو

ة، اّلُ.   .359-;8، 95الهجمة التربِو

ر عادات العقل الجبِرة لتالهِذ األول (. 4141اإلهام، ِوسف الحسِنُ؛ صالح، سارة أساهة ) .6 تطِو

ات الِراضِات، اإلعدادي فُ بِئة تعمم تستند إلٍ ههارسات التغذِة الراجعة البنائِة.  (، 4)45هجمة تربِو

7-71. 

 العمهِة دلهواا هعمهات ههارسة ٌو(. هست:413حج عهر، سوزان حسِن؛ واألحهري، عائشة بنت هحهد ) .7

، 9;دراسات عربِة فُ التربِة وعمم النفس، . لمالتع زِزاجعة لتعالتغذِة الرِة ألنهاط نوالثا حمةالهر فُ

617-649. 

(. النهوذج البنائُ لمعالقة بِن بِئة التقِِم الصفِة الهدركة وتوجيات 4138حسن، كهال إسهاعِل عطِة ) .8

الهجمة الصف األول الثانوي العام.  اليدف واستراتِجِات التعمم الهنظم ذاتًِا والتحصِل الدراسُ لدى طالب

 .438-375(، 48)4;الهصِرة لمدراسات النفسِة، 

أثر استخدام التغذِة الراجعة البصِرة عمٍ تعمم بعض الهيارات (. 4141الحهران، بياء الدِن إبراىِم ) .9

 ]رسالة هاجستِر غِر هنشورة[. جاهعة هؤتة، األردن. األساسِة فُ كرة السمة
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(. العالقة بِن 4138) بن عمُ؛ الحنِنُ، سعود بن سعِد؛ الغهاري، شافِة بنت راشدالخروصُ، حسِن  .:

م الصفِة وفاعمِة الذات األكادِهِة.  م البدِل وتصورات الطمبة لبِئة التقِو استخدام الهعمهِن لطرق التقِو

 .6:4-675(، 1;)48الهجمة الهصِرة لمدراسات النفسِة،

 األبعاد ثالثُ هحاكاة ناهجربب اجعةرال ِةذالتغ أنهاط اختالف رأث(. 4141عبدالرحِم، نشوى حسن هحهد ) .;

 ةءارهجمة الق. الصناعُ َوالثان الثانُ فالص البط ٌدل القِاس ةزأجي انداستخ هيارات تنهِة فُ

 .;65-637، ;44 ،فةرًالهع

(. أثر برناهج التدِرب بالتغذِة الراجعة فُ إعداد 4141عودة، عبدالكِرم عبود؛ الكنانُ، عمُ حسن ) .31

 .431-389(، 8)4هجمة الدراسات الهستداهة، الههثل األكادِهُ لمدور. 

(. هستوى توافر التغذِة الراجعة كأسموب لتقِِم فُ رفع هستوى تنظِم 4141الصانع، نورة عهر أحهد ) .33

 .434-395(، 8)58الهجمة العمهِة لكمِة التربِة، ذاتُ لدى طمبة جاهعة الطائف. التعمم ال

ة لكل هن التغذِة 4141طِرف، ساجدة هطمب؛ العتوم، عدنان؛ الهوهنُ، عبدالمطِف ) .34 (. القدرة التنبِؤ

ة هجمة الدراسات اإلسالهِة لمدراسات التر الراجعة وعالقة الهعمم بالطالب فُ التعمم الهنظم ذاتِا.  بِو

 .;4;-17;(، 3):4والنفسِة، 

(. توظِف هعمهُ التربِة اإلسالهِة لبعض أنهاط التغذِة الراجعة ;413الهالكُ، هسفر بن غِضة هسفر) .35

ة.   .847-;79(، ;3)7هجمة جاهعة الطائف لمعموم اإلنسانِة، فُ تدِرس التربِة اإلسالهِة لمهرحمة الثانِو
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