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 الملخص
األولى ألنساط التغحية الخاجعة درجة استخجاـ معمسات الحمقة التعخؼ عمى  ىجفت ىحه الجراسة إلى

السختمفة في نغاـ التعميؼ اإللكتخوني، والفخوؽ في درجة االستخجاـ باختالؼ التخرص والخبخة التجريدية 
معمسات  معمسة مؽ 053والتجريب أثشاء الخجمة في مجاؿ التقؾيؼ الرفي والتفاعل بيشيا. تألفت عيشة الجراسة مؽ 

ـ. استخجمت الجراسة استبانة 0302\0303لمعاـ الجراسي كؾمية بسحافغة مدقط الحمقة األولى في السجارس الح
احتؾت عمى أربع أنساط مختمفة مؽ أنساط التغحية الخاجعة ىي التغحية الخاجعة التعديدية واإلعالمية والترحيحية 

 والتفديخية، وقج تؼ التحقق مؽ الخرائص الديكؾمتخية لالستبانة مؽ حيث الرجؽ والثبات.
ؽ أبخز الشتائج التي تؾصمت إلييا الجراسة: أف التغحية الخاجعة التعديدية ىي أكثخ أنساط التغحية وم

الخاجعة استخجاما مؽ معمسات الحمقة األولى، وأف التغحية الخاجعة اإلعالمية ىي األقل استخجما. وأنو تؾجج فخوؽ 
خاجعة تعدى إلى متغيخات التخرص، والخبخة بيؽ السعمسات في درجة استخجاـ أنساط التغحية ال دالة احرائيا  

 بيؽ السعمسات في درجة استخجاـ أنساط التغحية الخاجعة تعدى إلى التجريدية، بيشسا ال تؾجج فخوؽ دالة احرائيا  
. وخمرت الجراسة بسجسؾعة مؽ التجريب أثشاء الخجمة في مجاؿ التقؾيؼ الرفي والتفاعالت الثشائية بيؽ الستغيخات

السقتخحات مؽ بيشيا التأكيج عمى أىسية تؾعيف السعمسات ألنساط التغحية الخاجعة السختمفة لمظمبة في التؾصيات و 
عسمية التقؾيؼ السدتسخ، وإجخاء السديج مؽ الجراسات حؾؿ أنساط التغحية الخاجعة السختمفة وفاعميتيا عمى مختمف 

 السخاحل التعميسية والسؾاد الجراسية.
 

 التغذية الراجعة، التقهيم المدتمر، التقهيم الرفي، الحلقة األولى، سلطنة عمانالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 
This study aims to identify the degree to which the first cycle teachers use different 

feedback patterns in the e-learning system in addition to the differences in the degree 

of use according to specialization, teaching experience, and in-service training in the 

field of classroom assessment, as well as the interaction between them. The study 

sample consisted of (350) female teachers of the first cycle in government schools in 

Muscat Governorate for the academic year 2020/2021. The study used a 

questionnaire that contained four different patterns of feedback, which are 

reinforcement, informative, corrective, and interpretive feedback. The psychometric 

properties of the questionnaire were verified in terms of validity and reliability. 

Among the most prominent findings of the study that reinforcement feedback was the 

most frequently used feedback pattern from the teachers of the first cycle compared 

to the informative feedback was the least used. Also, there were statistically 

significant differences between the teachers in the degree of use of feedback patterns 

in terms of variables of specialization and teaching experience. On the other hand, 

there were no statistically significant differences between the teachers in the degree 

of use of feedback patterns due to the in-service training in the field of classroom 

assessment and the 2-way interactions between the variables. The study concluded 

with a set of recommendations and suggestions, including emphasizing the 

importance of female teachers to employ different feedback patterns for students in 

the process of continuous assessment and conducting more studies on different 

feedback patterns and their effectiveness at various educational levels and subjects. 
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 مقدمة
يعج التقؾيؼ التخبؾي أحج العشاصخ السيسة في عسمية التعميؼ، حيث ييجؼ إلى تحديؽ العسمية التعميسية وتظؾيخ 

 مخخجاتيا وتحقيق أىجافيا. وأحج عشاصخ عسمية التقؾيؼ ىؾ التغحية الخاجعة 
(Assessment Feedback( )Black & William, 2009; Stiggins & Conklin, 1992 والتي ،)

تتزسؽ تقجيؼ معمؾمات لفغية أو غيخ لفغية لمستعمؼ عؽ أدائو في السياـ التعميسية والتي يسكؽ مؽ خالليا 
(، وىي تعتبخ مكؾنا  أساسيا وميسا في 0322الكذف عؽ مجى تقجـ الستعمؼ نحؾ تحقيق األىجاؼ )السالكي، 
جاز األفزل مؽ خالؿ ترحيح األخظاء. وتعج عسمية التقؾيؼ حيث تدود الستعمؼ بسدتؾى أدائو لجفعو إلى إن

مؽ الؾسائل التي تداىؼ في بمؾغ أقرى ما يسكؽ تحكيقو مؽ الغايات واألىجاؼ التي تدعى التغحية الخاجعة 
 (.0322العسمية التخبؾية إلى بمؾغيا )األحسخي وعسخحج، 

قؾة ونؾاحي القرؾر في التعمؼ، تعسل التغحية الخاجعة بذتى أنساطيا السختمفة عمى تعخيف الظمبة بجؾانب ال
وإمجادىؼ بالسعمؾمات لتحديؽ األداء وزيادة التحريل الجراسي ، وال تقترخ أىسية التغحية الخاجعة عمى الظالب 
فحدب بل إف ليا أثخ كبيخ عمى السعمؼ فيي تداعجه عمى معخفة مجى تقجـ طالبو وتحكيقيؼ لألىجاؼ، كسا 

الفخدية بيؽ الظمبة، كسا أنيا تؾضح مؾاطؽ القؾة والزعف في التعمؼ  تعظي السعمؼ صؾرة واضحة عؽ الفخوؽ 
حتى يتؼ معالجتيا، ومجى مشاسبة الظخؽ والؾسائل التعميسية السدتخجمة مؽ قبل السعمؼ، كسا أف ليا دور تعديدي، 

ديؽ التحريل ، حيث تجعل الستعمؼ يقبل بجافعية عمى التعمؼ مسا يؤدي إلى تحفيي تديؼ في زيادة فاعمية التعمؼ
 .(0322)عبجهللا، الجراسي 

ولقج فدخت العجيج مؽ الشغخيات التغحية الخاجعة حيث بخزت أىسيتيا مؽ خالؿ الشغخية االرتباطية الدمؾكية، فقج 
أنو عشجما تجعؼ االستجابة لسثيخ معيؽ فأنيا ستقؾى وتتكخر  Skinner)أشارت نغخية اإلشخاط اإلجخائي لدكيشخ)

مبجأ  Skinner)يا سيقل تكخارىا، أي أف الدمؾؾ محكؾـ بتؾابعو ونتائجو، كسا قجـ سكيشخ )وعشجما تعؾقب فأن
التغحية الخاجعة  في التعميؼ السبخمج  والحي يعسل عمى تقجيؼ  السادة بأجداء صغيخة  ويتشقل الظالب خالليا حدب 

(. كسا فدخ قانؾف األثخ 0322سخعتو  وبذكل متدمدل  ويتمقى خالليا تغحية راجعة حؾؿ استجاباتو )طخيف، 
لثؾرنجايػ التغحية الخاجعة مؽ حيث أف الدمؾؾ يشتج مؽ ارتباط مثيخ باستجابة ما، بحيث يتغيخ الدمؾؾ الججيج 
لمفخد بسعخفتو بشتائج سمؾكو الدابق، وذلػ ما يؾضح الجور التؾجييي لمتغحية الخاجعة، فيي تؾضح لمستعمؼ سمؾكو 

 أدائو  وتجفعو إلى السثابخة وتحديؽ
كسا فدختيا الشغخية السعخفية مؽ خالؿ أف استجابات الستعمؼ تعكذ تفكيخه وبشائو (، 0322األحسخي وعسخ حج، )

السعخفي، فإذا كانت استجاباتو صحيحة فإف التغحية الخاجعة ستجعسيا وتثبتيا أما إذا كانت خاطئة فإنيا ستعسل 
 صؾؿ إلى التؾزاف السعخفي عمى ترحيحيا وستفدخ سبب الخظأ مسا يداعج عمى الؾ 

 (. 0322)طخيف، 
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وحتى تتؼ االستفادة مؽ التغحية الخاجعة كعشرخ مؽ عشاصخ عسمية التقؾيؼ الرفي فأنو يجب تحجيج ما يعخفو 
الظالب وما ىي األىجاؼ السخظط ليا حتى يدتظيع الؾصؾؿ إلى اإلتقاف، كسا يجب أف تكؾف مفرمة بقجر 

 ف برؾرة سخيعة ومدتسخة ومختبظة باألىجاؼ يسكؽ الظالب مؽ فيسيا وأف تكؾ 
(. كسا أف ىشاؾ مجسؾعة مؽ األخظاء التي يقع فييا السعمسؾف عشج تقجيؼ 0325)العبج الكخيؼ وعسخ حج، 

التغحية الخاجعة مسا يؤثخ عمى فاعميتيا ونجاحيا ومشيا: تقييؼ الظمبة وليذ األداء فيجب عمى السعمؼ أف يخكد 
وليذ عمى شخرو، فالتغحية الخاجعة الغامزة والتي ال يعخؼ الستعمؼ فييا الدمؾؾ الحي  عمى تقييؼ أداء الظالب

قاـ بو قج يؾقعو في حيخة، واستخجاـ العسؾمية عشج تقجيؼ التغحية الخاجعة حيث يدتخجـ السعمؼ مرظمحات عامة 
غحية الخاجعة فتكؾف السعمؾمات مثل دائسا وأبجا مسا يتختب عمييا أثخ سمبي عمى الستعمؼ، واإلسياب عشج تقجيؼ الت

السقجمة كثيخة قج يرعب عمى الستعمؼ فيسيا، واستخجاـ الؾعيج والعقاب أو استخجاـ عبارات غيخ الئقة مسا يديج 
 (.0322مؽ احتسالية عيؾر الدمؾكيات غيخ مقبؾلة )طخيف، 

سيػة، حيػث أشػارت دراسػة كػل مػؽ وتذيخ الجراسػات إلػى تعػجد أنسػاط التغحيػة الخاجعػة السدػتخجمة فػي العسميػة التعمي
التغحيػة الترػحيحية واإلعالميػػة ىػي األكثػخ اسػتخجاما بػػيؽ  ( بػأف0322( واألحسػخي وعسػخ حػػج )0322السػالكي )

( إلى أف التغحيػة الخاجعػة التعديديػة ىػي األكثػخ 0322، بيشسا أشارت دراسة خزيخ وآخخوف )أنؾاع التغحية الخاجعة
، ويعػػدى ذلػػػ التبػػايؽ إلػػى االخػػتالؼ فػػي خرػػائص التفدػػيخية ىػػي األقػػل اسػػتخجامااسػػتخجاما وأف التغحيػػة الخاجعػػة 

السعمسػػػيؽ والسعمسػػػات مػػػؽ حيػػػث السػػػادة التجريدػػػية والخبػػػخة التجريدػػػية، واالخػػػتالؼ فػػػي السخاحػػػل الجراسػػػية والػػػشغؼ 
 .التعميسية 

األىسيػػة، الف الظمبػػة فػػي ىػػحه  أف االلتفػػات إلػػى التغحيػػة الخاجعػػة وأنساطيػػا لظمبػػة الحمقػػة األولػػى ليػػؾ أمػػخ فػػي بػػال 
(، كسػػػػا سػػػػيسجنا 0322السخحمػػػػة ال يدػػػػتظيعؾف تقيػػػػيؼ تعمػػػػيسيؼ فيػػػػؼ يحتػػػػاجؾف إلػػػػى تقػػػػؾيؼ مػػػػؽ ا خػػػػخيؽ )عبػػػػجهللا، 

بسعمؾمػػػات يسكػػػؽ ليػػػحا السعمؾمػػػات أف تدػػػيؼ فػػػي تظػػػؾيخ وتحدػػػيؽ الكثيػػػخ مػػػؽ السؾاضػػػيع الخاصػػػة بعسميػػػة التقػػػؾيؼ 
ارة التخبيػػة والتعمػػيؼ فػػي سػػمظشة عسػػاف بسؾاءمػػة آليػػة تقػػؾيؼ تعمػػؼ الظمبػػة وفػػي ىػػحا الدػػياؽ قامػػت وز ووثائقػػو وبشػػؾده ، 
ـ لتتساشػػى مػػع عػػخوؼ جائحػػة كؾرونػػا وتؾجػػو الػػؾزارة نحػػؾ تفعيػػل التعمػػيؼ اإللكتخونػػي 0302\0303لمعػػاـ الجراسػػي 

(E-Learning)  ،خاجعػة التغحيػة ال (، وعمية بات مػؽ الزػخوري التعػخؼ عمػى أنسػاط0303)وزارة التخبية والتعميؼ
 السدتخجمة في نغاـ التعميؼ اإللكتخوني مؽ معمسات الحمقة األولى في سمظشة عساف.

 مذكلة الدراسة وأسئلتها
تعج التغحية الخاجعة إحجى مكؾنات عسمية التقؾيؼ الرفي، والتي تمعب دورا ميسا في تحقيق أىجاؼ العسمية 
التعميسية، حيث تتزسؽ التغحية الخاجعة معمؾمات يتمقاىا الستعمؼ بعج أداء السياـ واألنذظة التقؾيسية بحيث 

ة، فيي تدوده بسعمؾمات حؾؿ مجى تداعجه في الحرؾؿ عمى معمؾمات حؾؿ أدائو برؾرة مدتسخة ومشتغس
صحة االستجابات، وما الحي تعمسو، وما الحي يداؿ يحتاج إلى جيج إضافي لتعمسو، وأيؽ ىؾ مؽ تحقيق 

(، وعميو فأف االىتساـ بجراسة أنساط التغحية الخاجعة باعتبار دورىا الؾعيفي 0322األىجاؼ الشيائية )عبجالعاؿ، 
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ية، والتفديخية( ليؾ أمخ في غاية األىسية كؾف أف ىشاؾ القميل مؽ الجراسات في )التعديدية، الترحيحية، اإلعالم
السجتسع العساني التي تشاولت ىحه األنساط بالشغخ إلى دورىا الؾعيفي وجسعت األدوار السختمفة معا في دراسة 

غحية الخاجعة  مثل وجج أف ىشاؾ دراسات تشاولت دور وعيفي واحج لمت الباحثيؽ واحجة حيث انو مؽ خالؿ اطالع
( التي درست واقع استخجاـ  معمسي التخبية اإلسالمية التغحية الخاجعة 0320دراسة العياصخة والذبيبي )

التي درست استخجاـ معمسي المغة اإلنجميدية لمتغحية   (Al-Abadi, 2013)الترحيحية الفؾرية ودراسة العبادي
الجراسة إسياـ جيج في األدب التخبؾي، كسا أف صفؾؼ الحمقة  الخاجعة الترحيحية الذفؾية وبالتالي ستكؾف ىحه

األولى مؽ التعميؼ األساسي ىي مخحمة تأسيدية ميسة، تبشى عمييا مديخة التعمؼ لمظالب في السخاحل الالحقة 
لمتعميؼ، حيث تديؼ مسارسات السعمسة الستعمقة بعسمية التقؾيؼ الرفي في تكؾيؽ صؾرة إيجابية حؾؿ العسمية 

عميسية لجى الظالب، وتعتسج السسارسات الجيجة لعسمية التقؾيؼ الرفي عمى كفاءه السعمسة في التقؾيؼ الرفي الت
 برفة عامة، وعمى استخجاـ أنساط التغحية الخاجعة التي مؽ شأنيا أف تجعل بيئة التقؾيؼ الرفي محفدة لمتعمؼ 

التخبؾي وججت نجرة في الجراسات التي ( وبعج االطالع عمى األدب Alkharusi, 2013؛ 0322)عبجهللا، 
أجخيت عمى ىحه العيشػة حيث أف أغمب الجراسات في التغحية الخاجعة كانت عمى معمسي ومعمسات الحمقة الثانية 

 مؽ التعميؼ األساسي.
( 0322أىسية تشؾيع أنساط التغحية الخاجعة مثل دراسة عبجالعاؿ ) إلى الجراسات مؽ العجيج نتائج أشارت وقج
تي أكجت أف تشؾع أنساط التغحية الخاجعة ساعج في إثارة دافعية الظمبة، وبالتالي زيادة فاعمية التعمؼ وزيادة ال

( التي أشارت إلى أف تقجيؼ أنؾاع مختمظة مؽ التغحية الخاجعة 0320تقجيخىؼ لحواتيؼ، ودراسة عبج الخالق )
يمي والسياري، إال أف تمػ الجراسات ركدت عمى حقق أفزل الشتائج في الجانب التحر )اإللكتخوني والتقميجي(

مسارسة أنساط التغحية الخاجعة في ضؾء التعميؼ التقميجي وىؾ التعميؼ الحي يتؼ فيو االتراؿ السباشخ بيؽ السعمسة 
وطالبيا داخل غخفة الرف وفي البيئة السجرسية. وعميو فأف الحاجة إلى دراسة استخجاـ أنساط التغحية الخاجعة 

محة في عل تظبيق الدمظشة لمتعميؼ اإللكتخوني، وذلػ لسا يسخ بو العالؼ والدمظشة بذكل خاص مؽ تبجو م
 تجاعيات جائحة كؾرونا، واختالؼ خرائص التعميؼ اإللكتخوني عؽ التعميؼ التقميجي.

ب ججيجة ومؽ ىحا السشظمق يسكششا القؾؿ إف ىحه الجراسة ستكؾف إسياـ جيج في األدب التخبؾي كؾنيا درست جؾان
 لؼ يدبق التظخؽ ليا معا وىي أنساط التغحية الخاجعة حدب دورىا الؾعيفي 

)التعديدية، الترحيحية واإلعالمية والتفديخية( وعمى معمسات طمبة الحمقة األولى وىي عيشة قميمة التظبيق عمييا 
 وفي ضؾء التعميؼ اإللكتخوني الحي ىؾ تجخبة ججيجة ليا تحجياتيا.

 عمى األسئمة ا تية:وتأسيدا  عمى ما سبق، فقج جاءت الجراسة الحالية لإلجابة 
ما درجة استخجاـ معمسات الحمقة األولى بسجارس التعميؼ األساسي في محافغة مدقط بدمظشة عساف ألنساط  .2

 التغحية الخاجعة السختمفة في التعميؼ اإللكتخوني؟
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لى بسجارس التعميؼ األساسي في محافغة مدقط بدمظشة ىل تختمف درجة استخجاـ معمسات الحمقة األو  .0
عساف ألنساط التغحية الخاجعة في التعميؼ اإللكتخوني باختالؼ التخرص والخبخة التجريدية والتجريب أثشاء 

 الخجمة في مجاؿ التقؾيؼ الرفي والتفاعل بيشيا؟
 أهمية الدراسة

 تظبيكية عمى الشحؾ ا تي:تكسؽ أىسية الجراسة الحالية مؽ الشاحيتيؽ الشغخية وال
 األهمية النظرية:

عمى السدتؾى  -في حجود عمؼ الباحثيؽ-تشظمق األىسية الشغخية مؽ قمة الجراسات التي تشاولت متغيخات الجراسة 
السحمي والعخبي واألجشبي وما ستقجمو نتائج الجراسة الحالية مؽ إضافة في السجاؿ التخبؾي فيسا يتعمق بالتغحية 

تعميؼ اإللكتخوني، مؽ خالؿ التعخؼ عمى أنساط الخاجعة كعشرخ مؽ عشاصخ عسمية التقؾيؼ الرفي في عل ال
التغحية الخاجعة التي تدتخجميا معمسات الحمقة األولى في نغاـ التعميؼ اإللكتخوني وىل تختمف باختالؼ متغيخات 

 معيشة. 
 األهمية التطبيقية:
مختمفة مؽ التغحية  تذجيع معمسات الحمقة األولى في تؾعيف أنساطتديؼ الجراسة الحالية في يأمل الباحثؾف أف 

الخاجعة والتي تشاسب طبيعة التعميؼ اإللكتخوني وما يتيحو مؽ خيارات بحيث تجعل مؽ بيئة التقؾيؼ الرفي بيئة 
 محفدة لمتعمؼ.

 أهداف الدراسة
 تيجؼ الجراسة الحالية إلى التعخؼ عمى: 

قط بدمظشة عساف ألنساط درجة استخجاـ معمسات الحمقة األولى بسجارس التعميؼ األساسي في محافغة مد .2
 التغحية الخاجعة السختمفة في نغاـ التعميؼ اإللكتخوني.

اختالؼ درجة استخجاـ معمسات الحمقة األولى بسجارس التعميؼ األساسي في محافغة مدقط بدمظشة عساف  .0
التقؾيؼ ألنساط التغحية الخاجعة باختالؼ التخرص والخبخة التجريدية والتجريب أثشاء الخجمة في مجاؿ 

 الرفي والتفاعل بيشيا.
 مرطلحات الدراسة

األسمؾب الحي يقجـ بو السعمؼ السعمؾمات لمستعمؼ عؽ أدائو لتحديؽ تعمسو بعج التغحية الخاجعة: تعخؼ بأنيا "
 انتيائو مؽ السيسة التعميسية، وقج يكؾف في شكل إلكتخوني أو وجيا لؾجو، أو مختمط أي مديج بيؽ االثشيؽ"

  (.252، ص 0320، )عبج الخالق
وتخكد الجراسة الحالية عمى درجة استخجاـ السعمسات ألنساط التغحية الخاجعة والتي تقاس إجخائيا مؽ خالؿ الجرجة 

   التي تحرل عمييا السعمسة عشج االستجابة عمى فقخات االستبانة السعجة ألىجاؼ الجراسة.
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استخجاـ التكشؾلؾجيا الحجيثة التي تعتسج أساسا عمى السيارات التعميؼ اإللكتخوني: يعخؼ التعميؼ اإللكتخوني بأنو " 
( وبعض الؾسائط التكشؾلؾجية مؽ أجل التفاعل بيؽ Internetالالزمة لمتعامل مع شبكة السعمؾمات الجولية )

الباحثؾف وإجخائيا يعخفو  (.20، 0325الظالب واألساتحة إلكتخونيا دوف التقيج بحجود الدماف أو السكاف")عامخ، 
عمى أنو الظخيقة التي اعتسجتيا وزارة التخبية والتعميؼ في سمظشة عساف لتجريذ الظمبة في العاـ الجراسي 

 ـ باستخجاـ مشرات تفاعمية خاصة.0302\0303
 حدود الدراسة

تحجدت نتائج الجراسة الحالية في ضؾء السفاليؼ والسرظمحات التي ركدت عمييا والسختبظة بأنساط التغحية 
الخاجعة ونغاـ التعميؼ اإللكتخوني، كسا تحجدت بسؤشخات الثبات والرجؽ لالستبانة السعجة ألىجاؼ الجراسة. كسا 

 ـ. 0303/0302مدقط خالؿ العاـ الجراسي  اقترخت الجراسة عمى معمسات الحمقة األولى بسحافغة
 اإلطار النظري 

اإللكتخوني وخرائرو وإيجابياتو وسمبياتو كسا يخكد اإلطار الشغخي لمجراسة الحالية عمى مفيـؾ التعميؼ 
 يخكد عمى مفيـؾ التقؾيؼ السدتسخ وعالقتو بالتغحية الخاجعة، وأنساطيا، والشغخيات السفدخة ليا.

 التعميؼ اإللكتخوني
يذيج العػالؼ تغيػخات متدػارعة فػي مجػاؿ التكشؾلؾجيػا واالترػاالت، ولقػج طالػت ىػحه التغييػخات مجػاالت عجيػجة بسػا 

مجاؿ التعميؼ، الحي شيج عيؾر خجمات وتظبيقات إلكتخونية واتاح فػخص وأسػاليب عجيػجة فػي الحرػؾؿ عمػى  فييا
السعمؾمػػات وحفغيػػا واسػػتخجاعيا، كسػػا وفػػخ بيئػػات تعميسيػػة تفاعميػػة بؾسػػائل اترػػاؿ مختمفػػة ووفػػخ الؾقػػت والجيػػج 

 وساىؼ في زيادة الكفاءة التعميسية.
ولقج عيخ مفيـؾ التعميؼ اإللكتخوني كؾليج لعرخ العؾلسة والتظؾر التكشؾلؾجي، وىؾ ما جعل بجوره العسمية 

 التعميسية تجخل في مشعظف ججيج، وأحجث تغيخات في السفاليؼ وأساليب التجريذ وتراميؼ السشاىج 
( بانو أسمؾب مشغؼ ييجؼ 0302(. ولقج تشؾعت تعخيفات التعميؼ اإللكتخوني فقج عخفو حؾاس )0322)حجازي، 

إلى تشسية ميارات الستعمسيؽ، باستخجاـ تقشيات االتراؿ السعاصخة، مؽ أجل تحقيق التفاعل بيؽ السعمسيؽ 
 والستعمسيؽ وتقخيب السدافات السكانية والدمانية، بيجؼ تحقيق األىجاؼ وفقا الحتياجاتيؼ.

 أنماط التعليم اإللكتروني
 خوني إلى ثالث أنساط تبعا لدمؽ حجوثػو وىيتشقدؼ أنساط التعميؼ اإللكت

 (:0302؛ حؾاس، 0325)الباروني، 
 
 
 
 



(       مجلة البحوث التربوية والنفسية91(         المجلد )47العدد)   2022

 

 

636 

 

 التعليم اإللكتروني المتزامن
وىؾ التعميؼ الحي يتظمب وجؾد السعمؼ والستعمؼ في نفذ الؾقت أماـ الجياز، إلجخاء السشاقذات والسحادثات عبخ 

مدبقا، ومؽ ميداتو أف الستعمؼ يحرل عمى  غخؼ السحادثة أو الرفؾؼ االفتخاضية، وفق ججوؿ زمشي محجد
 التغحية الخاجعة الفؾرية مؽ السعمؼ.
 التعميؼ اإللكتخوني غيخ الستدامؽ

ال يتظمب ىحا الشؾع مؽ التعميؼ وجؾد السعمؼ والستعمؼ في نفذ الؾقت، حيث يدتظيع الستعمؼ الحرؾؿ عمى السادة 
بتقجيسو، ومؽ ميداتو أف الستعمؼ يدتظيع الخجؾع لمسادة كمسا التعميسية في الؾقت السشاسب لو وبالجيج الحي يخغب 

 احتاج ذلػ.
 التعليم المختلط

يجسع ىحا التعميؼ بيؽ كل مؽ التعميؼ الستدامؽ وغيخ الستدامؽ، فيؾ يعظي السعمؼ حخية أكثخ في اختيار 
 الشذاطات األندب.

 مزايا التعليم اإللكتروني
 (:0302؛ حؾاس، 0325)الباروني،  لمتعميؼ اإللكتخوني ومشياىشاؾ العجيج مؽ الفؾائج واإليجابيات 

 تؾعيف وسائط متعجدة تشاسب مختمف الظمبة مثل السخئية والسدسؾعة والسقخوءة. .2
سيؾلة الؾصؾؿ إلى السعمؼ عؽ طخيق قشؾات التؾاصل الستاحة، حيث ال يمـد السعمؼ التقيج بججوؿ زمشي، كسا  .0

 لمسعمؼ في أي وقت. يداعج الستعمؼ في إرساؿ استفداراتو
 السخونة التي تسكؽ الستعمؼ مؽ اختيار الؾقت والدمؽ السشاسب لمتعمؼ. .0
 تقميل األعباء اإلدارية بالشدبة لمسعمؼ. .2
 االستفادة القرؾى مؽ الدمؽ لكل مؽ السعمؼ والظالب. .5

 عهائق التعليم اإللكتروني
ة لمتعميؼ اإللكتخوني إلى أنو تؾجج صعؾبات تعتخض عمى الخغؼ مؽ السدايا العجيجة التي تقجميا التكشؾلؾجيا الحجيث

 (:0302؛ حؾاس، 0325)الباروني، عسمية التؾعيف ىحه، ومشيا 
صعؾبات تتعمق بالعسمية التعميسية مشيا التحؾؿ مؽ التعميؼ التقميجي إلى التعميؼ اإللكتخوني وما يتظمبو مؽ  .2

لتجريب عمى االستخجامات التخبؾية الستعجدة تجييد السجارس باألدوات واألجيدة الحجيثة والحاجة إلى ا
 لمتكشؾلؾجيا.

الرعؾبات السالية والتي تتسثل في ارتفاع أسعار الؾسائل التكشؾلؾجية وارتفاع تكاليف الريانة الجورية  .0
 وسخعة تظؾر التكشؾلؾجيا مسا يجعل مالحقتيا صعب التحقيق.

 التؾاصل البذخي.الرعؾبات التقشية والفشية والرعؾبات الشفدية وقمة  .0
 



(       مجلة البحوث التربوية والنفسية91(         المجلد )47العدد)   2022

 

 

633 

 

 التقهيم المدتمر
يعخؼ التقؾيؼ السدتسخ بأنو "عسمية تقييسية مشيجية تحجث أثشاء التجريذ، وغخضيا تدويج السعمؼ والستعمؼ 

(، ولقج تشؾعت 222، ص0332بالتغحية الخاجعة لتحديؽ التعميؼ والتعمؼ ومعخفة مجى تقجـ التالميح" )عسارة، 
التقؾيؼ التظؾيخي السخحمي والتقؾيؼ التكؾيشي  السدسيات التي تظمق عمى  التقؾيؼ السدتسخ في األدب التخبؾي مثل:

والتقؾيؼ البشائي والتقؾيؼ مؽ أجل التعمؼ، ويدتخجـ التقؾيؼ السدتسخ بيجؼ متابعة تقجـ الستعمسيؽ أثشاء تعمسيؼ، كسا 
يدتخجـ في تحديؽ جؾدة عسمية التعمؼ وىؾ مختبط بسبادئ التجعيؼ والتغحية الخاجعة، و تؤكج أدبيات الكياس 

قؾيؼ عمى فاعمية أسمؾب التقؾيؼ السدتسخ، حيث يعسل كتذخيص مبكخ لسذكالت التعمؼ وصعؾباتو، كسا يديؼ والت
في السعالجة الفؾرية لألخظاء قبل تخاكسيا، ويذجع الستعمؼ عمى تحقيق األداء التعميسي السخجؾ مشو، وتعديد إدائو 

 الرحيح. 
 مشيا االختبارات الذفؾية، واألعساؿ الكتابية وىشاؾ العجيج مؽ أدوات التقؾيؼ التكؾيشي السدتسخ 

)كاألسئمة القريخة، والتقاريخ، والؾاجبات السشدلية، واالختبارات القريخة(، وممف أعساؿ الظالب. ولقج أشارت 
( عمى وجؾد تفاوت في إتقاف معمسات المغة العخبية بالحمقة األولى مؽ التعميؼ األساسي 0322دراسة اليافعي )

تقؾيؼ السدتسخ وتجف في استخجاـ بعض ميارات التقؾيؼ السدتسخ مثل ميارة التؾاصل مع أولياء األمؾر، لسيارات ال
( إلى أىسية أداة السالحغة في الكذف عؽ 0332وتظبيق االختبارات القريخة، فيسا أشارت دراسة الغافخي )

كؾنيا األكثخ استخجاما في تقؾيؼ األداء ميؾؿ واتجاىات الظمبة، وأكج عمى فاعمية االختبارات التحخيخية والذفيية 
 الظالبي.

العامػة التػي يجػب مخاعاتيػا  ( في وثيقة التقؾيؼ إلى مجسؾعة مؽ السبػادئ0322ولقج أشارت وزارة التخبية والتعميؼ )
 أثشاء تشفيح التقؾيؼ السدتسخ، وىي:

مدار تعمؼ التالميح بشاء عمى مسارسة عسمية التقؾيؼ بذكل مدتسخ أثشاء التعمؼ اليؾمي، والعسل عمى تظؾيخ  .2
 ما يتؼ اكتذافو مؽ جؾانب القؾة والزعف لجييؼ.

إتاحة الفخصة لمسعمؼ في تؾعيف أدوات التقؾيؼ الستشؾعة والسحجدة في وثيقة تقؾيؼ تعمؼ التالميح فيكل مادة  .0
 دراسية بسا يتشاسب مع طبيعة كل مخخج مؽ مخخجات التعمؼ.

بإتاحة الفخصة لمتمسيح في تقؾيؼ بعض أعسالو بشفدو، والحكؼ عمى مدتؾى أدائو تذجيع التقؾيؼ الحاتي، وذلػ  .0
 في اكتدابو ألىجاؼ ومخخجات الجرس أو وحجة معيشة.

تقجيؼ السداعجة السشاسبة لمتالميح الحيؽ لؼ يحققؾا مدتؾى اإلنجاز السظمؾب، مسؽ يعانؾف مؽ صعؾبات في  .2
 ات كل حالة وعخوفيا.التعمؼ، أو تالميح التخبية الخاصة وفق معظي

 .الستشؾعة ومذاركاتو التمسيح أعساؿ عمى والسدتسخة الفؾرية الخاجعة التغحية تقجيؼ .5
ويعج التقؾيؼ السدتسخ عساد التغحية الخاجعة، فيؾ عبارة عؽ اختبارات تكؾيشية مدتسخة تتؼ خالؿ عسمية 

ا انو يعج نسؾذجا عمسيا لمتغحية الخاجعة، التعمؼ تديؼ في تؾفيخ تغحية راجعة لمسعمؼ والظالب عمى حج سؾاء، كس
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ونسظا يديؼ في تكؾيؽ تعمؼ جيج، فيؾ نغاـ مددوج في وعيفتو التخبؾية، وكحلػ الحاؿ بالشدبة لمتغحية الخاجعة 
التي تقـؾ بؾعيفة تخبؾية مددوجة تتسثل في تذخيص األخظاء ومعالجتيا وتقؾية األداء الجيج وتعديده، أف 

ية الخاجعة في التقؾيؼ السدتسخ يؤدي إلى زيادة فاعمية العسمية التعميسية ورفع مدتؾى استعساؿ أنساط التغح
 (.0325تحريل الستعمسيؽ في السياـ الالحقة )قخيع، 

 التغذية الراجعة 
يذيخ مفيـؾ التقؾيؼ الرفي إلى العسمية السدتخجمة مؽ قبل السعمؼ لمحرؾؿ عمى معمؾمات حؾؿ أداء الظمبة في 

 التكميفات واألنذظة التقؾيسية السختمفة لتحجيج مجى تحقيق الظمبة لألىجاؼ التعميسية 
(Gronlund, 2006وتتزسؽ تمػ العسمية عجة إجخاءات يقـؾ بيا السعمؼ تتسثل في بش .) اء وتظؾيخ أدوات

التقؾيؼ، وإدارة تظبيق األدوات، وتقييؼ األداء، ورصج الجرجات، وتفديخىا، واستخجاميا في اتخاذ القخارات السشاسبة 
(، وتدعى عسمية التقؾيؼ الرفي إلى تحديؽ تعمؼ Zhang & Burry-Stock, 2003لتحديؽ العسمية التعميسية )

(، ولتحقيق ذلػ، يؾصي العجيج مؽ السختريؽ في Harlen & Crick, 2003الظمبة وتحفيدىؼ عمى التعمؼ )
ا لسخخجات التعمؼ السدتيجفة، وتشؾعا  في أدوات التقؾيؼ السدتخجمة،  التقؾيؼ التخبؾي أف يكؾف ىشاؾ ترؾر ا واضح 
كسا يتظمب مؾاءمة أدوات التقؾيؼ مع مخخجات التعمؼ، ووضع معاييخ واضحة لمحكؼ عمى أداء الظمبة، وتقجيؼ 
تغحية راجعة واضحة ومباشخة وذات معشى لمظمبة بحيث تسكشيؼ مؽ معخفة نقاط القؾة في أدائيؼ ونقاط الزعف 

 التي يشبغي معالجتيا 
(Brookhart, 1994; Gronlund, 2006; Stiggins & Conklin, 1992.) 

تدويج الظمبة وعميو، فأف التغحية الخاجعة مكؾنا  أساسيا  مؽ مكؾنات عسمية التقؾيؼ الرفي، حيث تعسل عمى 
بالسعمؾمات حؾؿ مدتؾى أدائيؼ برؾرة مشتغسة لغخض تحقيق األىجاؼ التعميسية وىؾ ما تدعى إلية عسمية 

ومسارساتيا أمخ في غاية األىسية لسا ليا مؽ دور  وبالتالي فإف إلساـ السعمؼ بأنساط بالتغحية الخاجعة التقؾيؼ ذاتيا،
إيجابي عمى كل مؽ السعمؼ والظالب، فيي تداىؼ في مخاقبة وضبط وتظؾيخ سمؾكيات الظمبة، وتعدز مؽ 
قجراتيؼ، وتجعل مؽ السؾقف التعميسي أكثخ تذؾيقا وجحبا الىتساميؼ مسا يديج مؽ دافعيتيؼ نحؾ التعمؼ، كسا أنيا 

داعج السعمؼ عمى فيؼ (، وت0322)خزيخ وآخخوف، شفدي والجراسي بيؽ كل مؽ السعمؼ و طالبو تجعؼ التؾافق ال
أكثخ لقجرات طالبو والفخوؽ بيشيؼ، ومعخفة مجى تقجميؼ وتحكيقيؼ لألىجاؼ، وتؾضيح مؾاطؽ القؾة والزعف في 

 (.0322األداء مؽ أجل تقؾيسيا وترحيحيا )عبجهللا، 
نيا "األسمؾب الحي يقجـ بو السعمؼ السعمؾمات لمستعمؼ عؽ أدائو لتحديؽ تعمسو بعج وتعّخؼ التغحية الخاجعة عمى أ

انتيائو مؽ السيسة التعميسية، وقج يكؾف في شكل إلكتخوني أو وجيا لؾجو، أو مختمط أي مديج بيؽ االثشيؽ")عبج 
ء أو بعج التجريذ بيجؼ عسمية يقـؾ بيا السعمؼ أثشا( عمى أنيا 0322، ص(. ويعّخفيا السالكي )0320الخالق، 

 التحقق مؽ مجى نجاح العسمية التجريدية.
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 أنماط التغذية الراجعة
 تعجدت أنساط التغحية الخاجعة في األدبيات والجراسات التخبؾية ومؽ أشيخ ترشيفاتيا ا تي 

 (:0322)عبجهللا، 
تتؾفخ لمستعمؼ حؾؿ خارجية(: يقرج بيا مرجر السعمؾمات التي  -تغحية راجعة حدب السرجر )داخمية .2

أدائو. وترشف إلى نؾعيؽ ىسا: التغحية الخاجعة الجاخمية ويقرج بيا ما يكتدبو الستعمؼ نتيجة خبخاتو 
وتجاربو، ويكؾف مرجرىا ذات الستعمؼ، والتغحية الخاجعة الخارجية وىي ما يكتدبو الستعمؼ مؽ معمؾمات 

 حؾؿ أدائو واستجاباتو.وميارات يدودىا بيا طخؼ آخخ، وتكؾف مؽ السعمؼ غالبا 
مؤجمة(: ويقرج بالتغحية الخاجعة الفؾرية تعقيب الدمؾؾ مباشخة،  -التغحية الخاجعة حدب زمؽ تقجيسيا )فؾرية .0

إما لتعديد الدمؾؾ أو تظؾيخه أو ترحيحو. أما التغحية الخاجعة السؤجمة، فأنيا تقجـ لمستعمؼ بعج فتخة زمشية 
 دمشية فقج تكؾف قريخة أو طؾيمة.مؽ إنجاز السيسة، وتختمف السجة ال

ميارية(: وىي تقجـ بأشكاؿ مختمفة إما أف تكؾف  -مكتؾبة–التغحية الخاجعة حدب شكل السعمؾمة )لفغية  .0
 لفغية أو مكتؾبة أو ميارية.

، نيائية(: فالستالزمة يتؼ تقجيسيا أثشاء عسمية التعمؼ-التغحيػة الخاجعػة حدػب التدامػؽ مع االسػتجابة )متالزمة .2
 بيشسا يتؼ تقجيؼ التغحية الخاجعة الشيائية بعج انتياء الستعمؼ مؽ االستجابة.

الدمبية(: فالتغحية اإليجابية تكؾف عشج االستجابة الرحيحة، بيشسا تكؾف التغحية  -التغحية الخاجعة )اإليجابية .5
 الدمبية عشج االستجابة الخاطئة.

تعديدية(: فالتغحية اإلعالمية تتزسؽ -تفديخية-ترحيحية -التغحية الخاجعة باعتبار دورىا الؾعيفي )إعالمية .2
إعالـ الظالب باستجابتو سؾاء كانت صحيحة أو خاطئة دوف ترحيحيا إف كانت خاطئة. والتغحية 

رحيحية التي يدتخشج بيا الترحيحية ىي التغحية الخاجعة التي يتؼ مؽ خالؿ تدويج الستعمؼ بالعبارات الت
إلعادة بشاء االستجابات الرحيحة. أما التغحية التفديخية تقـؾ عمى مجى صحة استجابة الستعمؼ عؽ طخيق 
تحجيج مؾاطؽ االستجابات الرحيحة والخاطئة بعبارات مكتؾبة أو شفيية. ويتؼ في التغحية التعديدية تعديد 

  فيػ(. بارؾ هللا -أحدشت –الدمؾؾ بعبارات مثل )مستاز 
 مبادئ التغذية الراجعة

 التعمسية مشيا-تؾجج عجة مبادئ أساسية لديادة فاعمية التغحية الخاجعة في العسمية التعميسية
 (Hattie, 1999; Nicol, 2010:) 
( بحيث ال تقترخ عمى تؾضيح نقاط القؾة والزعف constructiveيشبغي أف تكؾف التغحية الخاجعة بشاءة ) .2

 الظالب، بل تدوده بسعمؾمات حؾؿ كيفية تحديؽ األداء.في أداء 
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( بحيث يتؼ إفادة الظالب بسعمؾمات عؽ أدائو في الشذاط timelyيشبغي أف تكؾف التغحية الخاجعة فؾرية ) .0
 التقييسي مباشخة قبل انتقالو إلى أداء نذاط أو عسل آخخ.

( بحيث تختبط السعمؾمات السقجمة إلى meaningfulيشبغي أف تكؾف التغحية الخاجعة تؾجييية ذات معشى ) .0
( تؾضح األداء specific assessment feedbackالظالب بذأف أدائو بسعاييخ محجدة لتقييؼ األداء )

 الستقؽ واألداء غيخ الستقؽ مسا يديج مؽ اىتساـ الظالب وتحديؽ دافعيتو لمتعمؼ.
 أهمية التغذية الراجعة للطالب

 (:0322ظالب بالعجيج مؽ الفؾائج مؽ أىسيا )الجبخ، تعؾد التغحية الخاجعة عمى ال
 تداعج في تقؾيؼ أداء الظمبة بظخيقة مؾضؾعية وتحجيج احتياجاتيؼ التعميسية. .2
تديؼ في زيادة التحريل الجراسي وتدخيع عسمية التعمؼ مؽ خالؿ تؾضيح مؾاطؽ الزعف وتخكيد الجيج  .0

 عمييا.
 التؾتخ.تخفع مؽ مدتؾى الثقة بالشفذ وتختدؿ القمق و  .0
 تحفظ التعمؼ وتبقي أثخه عشج الستعمؼ لفتخات طؾيمة. .2

 أهمية التغذية الراجعة للمعلم
 (:0322لمتغحية الخاجعة أىسية وفؾائج عغيسة عمى السعمؼ ومؽ أبخزىا ما يمي )عبجهللا، 

 فيؼ كل طالب واكتذاؼ الفخوؽ الفخدية بيؽ الظمبة. .2
 التعميسية.تعظي فكخة عؽ مجى تقجـ الظمبة نحؾ األىجاؼ  .0
 تؾضح مؾاطؽ القؾة والزعف. .0
 تؾضح مجى مشاسبة الظخؽ والؾسائل واألنذظة لمسؾقف التعميسي.  .2

 النظريات المفدرة للتغذية الراجعة 
تؤكج الجراسات التخبؾية الحجيثة التي تشاولت مفيـؾ التغحية الخاجعة أنو مؽ السفاليؼ الججيجة والتي عيخت في 

ذخيؽ. ويخى بعض العمساء عمى أف ىحا السفيـؾ تؼ اقتباسو مؽ العمـؾ الظبيعية الشرف الثاني مؽ القخف الع
 2222واليشجسية بسا يدسى "ميكاندمية الزبط" ويعج " نؾبخت وايشخ" أوؿ مؽ وضع ىحا السفيـؾ عاـ 

(، ولقج تظؾر ىحا السفيـؾ في العمـؾ التخبؾية مؽ خالؿ نغخيات التعمؼ السختمفة 0322)خزيخ وآخخوف، 
 لشغخية الدمؾكية والسعخفية.كا

 النظرية الدلهكية
تفدخ الشغخية الدمؾكية االرتباطية دور التغحية الخاجعة استشادا لقانؾف األثخ لثؾرنجايػ الحي يؾضح أف الدمؾؾ 
يشتج مؽ ارتباط مثيخ باستجابة ما، بسعشى أف سمؾؾ الفخد الحي يشذئ الحقا يكؾف تبعا لسعخفة الفخد بشتائج سمؾكو 

ابق،  ومعخفة الفخد بشتائج سمؾكو الدابق يجفعو لمسثابخة وتحديؽ األداء وىحا ما يؾضح الجور التؾجييي الد



(       مجلة البحوث التربوية والنفسية91(         المجلد )47العدد)   2022

 

 

633 

 

تؤكج الشغخية عمى دور التغحية الخاجعة الكبيخ في تعديد (، كسا 0322األحسخي وعسخ حج، لمتغحية الخاجعة )
ؽ كفاءتو في الجؾانب السختمفة السعخفية وتحفيد عسمية التعمؼ، حيث تؾجو طاقة الستعمؼ نحؾ التعمؼ، وتديج م

 (.0322والسيارية والؾججانية )حدؽ، 
أف الدمؾؾ محكـؾ بتؾابعو ونتائجو، بسعشى انو عشجما  Skinner)كسا أشارت نغخية اإلشخاط اإلجخائي لدكيشخ)

 Skinner)سكيشخ )تجعؼ االستجابة لسثيخ معيؽ فأنيا ستقؾى وتتكخر وعشجما تعاقب فأنو سيقل تكخارىا، كسا قجـ 
مبجأ التغحية الخاجعة  في التعميؼ السبخمج  والحي يعسل عمى تقجيؼ  السادة بأجداء صغيخة  ويتشقل الظالب خالليا 
حدب سخعتو  وبذكل متدمدل  ويتمقى خالليا تغحية راجعة حؾؿ استجاباتو، فإذا كانت صحيحة فإنو يعظى 

، اما إذا كانت استجابتو خاطئة فإنو يحرل عمى تغحية راجعة سمبية تغحية رجعة إيجابية ويشتقل إلى الجدء التالي
 (.0322وال يدسح لو  باالنتقاؿ إلى الجدء التالي  إال بعج اتقانو لمجدء الحالي)طخيف، 

 النظرية المعرفية
يبشي إف السعخفة في ىحه الشغخية تبشى مؽ خالؿ التجخبة واالستكذاؼ، وأف الستعمؼ ىؾ العشرخ األساسي والحي 

تعمسو بشفدو، ويجب أف تكؾف لجيو الجافعية الجائسة الكتذاؼ معارؼ ججيجة وبالتالي فإف التغحية الخاجعة تعسل 
عمى تدويج الستعمؼ بسعمؾمات حؾؿ تعمسو، مسا يجفعو إلنجاز األفزل وتظؾيخ نفدو باستسخار وتكؾيؽ معارؼ 

  (.0322ججيجة والتغمب عمى الرعؾبات التي تؾاجيو )عبجهللا، 
 ثانيًا: الدراسات الدابقة

يتشاوؿ ىحا الجدء مخاجعة لمجراسات ذات العالقة بسذكمة الجراسة وقج تؼ استعخاض ىحه الجراسات مؽ األقجـ إلى 
 .وبالشغخ إلى أىجافيا والسشاىج السدتخجمة فييا وعيشاتيا وطخؽ جسع البيانات والشتائج التي تؾصمت إلييااألحجث 

( التي ىجفت لمتعخؼ عمى أثخ نسط التغحية الخاجعة بيؽ األقخاف وداخل Al Kindy, 2007دراسة الكشجي )
السجسؾعات عمى التحريل الجراسي في ميارة الكتابة بالمغة اإلنجميدية لمظمبة الجارسيؽ ليا كمغة أجشبية في 

كياس ميارات الكتابة سمظشة عساف، استخجمت الجراسة السشيج التجخيبي حيث استخجـ االختبار القبمي والبعجي ل
 بيشسا استخجمت السقابالت لجسع البيانات وتحميميا، وشسمت الجراسة ثالث مجسؾعات

)احجاىسا ضابظة واثشتيؽ تجخيبيتيؽ(، وتؼ اختيار السجرسة عذؾائيا واختيار ثالث صفؾؼ بذكل عذؾائي مؽ  
ال أكثخ لمتغحية الخاجعة مؽ األقخاف صفؾؼ الحادي عذخ، وكاف أىؼ ما تؾصمت لو الجراسة أف الظمبة أعيخوا مي

إذا قجمت تدامشا مع التغحية الخاجعة مؽ السعمؼ، كسا فزل الظمبة التخميد السشغؼ ألنيا تحجد بجقة نقاط الزعف 
 الكتابي لجييؼ برؾرة أدؽ.

مية  ( دراسة ىجفت إلى التعخؼ عمى واقع استخجاـ معمسي التخبية اإلسال0320كسا أجخى العياصخة والذبيبي )
معمسا  02في سمظشة عساف لمتغحية الخاجعة الترحيحية الفؾرية في السشاقذات الرفية، وتألفت عيشة الجراسة مؽ 

ومعمسة، وتؼ استخجاـ  السشيج الؾصفي، حيث استخجمت بظاقات السالحغة كأداة لمبحث حدب نسؾذج ليدتخ 
خ أساليب التغحية الخاجعة الترحيحية ورانتشا، وتؾصمت نتائج الجراسة إلى أف الترحيح الزسشي ىؾ أكث
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استخجاما في السشاقذات الرفية، كسا أنو ال تؾجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في استخجاـ أساليب التغحية 
 الخاجعة الترحيحية تبعا لستغيخ الجرس.

ئة التعميؼ ( دراسة ىجفت إلى التعخؼ عمى أفزل أساليب التغحية الخاجعة فاعمية في بي0320وأجخى عبجالخالق )
طالبة ببخنامج الجبمـؾ التخبؾي بججة، استخجمت الجراسة السشيج الؾصفي  22السجمج، وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ 

التحميمي والسشيج الذبة التجخيبي، كسا استخجمت أداتيؽ  لمبحث ىسا االختبار التحريمي و بظاقات السالحغة، 
فزل الشتائج في الجانب التحريمي، كسا أوضحت الشتائج وتؾصمت إلى أف التغحية الخاجعة السختمظة حققت أ

عجـ وجؾد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيؽ نؾعي التغحية الخاجعة اإللكتخونية والسختمظة، والدبب في ذلػ طبيعة 
 السقخر باإلضافة إلى أف نؾع التغحية الخاجعة السختمظة 
 لشتائج في الجانب التحريمي والسياري.)اإللكتخونية والتقميجية( بالسدتؾى التفديخي حقق أفزل ا

عؽ أنؾاع التغحية الخاجعة الترحيحية الذفؾية التي يدتخجميا  (Al-Abadi, 2013)وبحث العبادي 
معمسا ومعمسة مؽ السخاحل  25معمسي المغة اإلنجميدية العسانييؽ في مخاحل التعميؼ السختمفة، وتكؾنت العيشة مؽ 

الجراسة ثالث أدوات لجسع البيانات وىي بظاقة السالحغة واستبانة لمسعمسيؽ التعميسية السختمفة، واستخجمت 
وأخخى لمظمبة، وكاف مؽ أىؼ ما تؾصمت إليو نتائج الجراسة تفاوت درجات استخجاـ معمسي المغة اإلنجميدية في 

واالستجؾاب  السخاحل السختمفة ألسمؾب التغحية الخاجعة الترحيحية الذفؾية، حيث جاءت الرياغة واالستشباط
كأكثخ األساليب استخجاما في جسيع السخاحل، كسا أعيخت الشتائج وجؾد فخوؽ لرالح معمسي الحمقة الثانية في 
استخجاـ أساليب التغحية الخاجعة، وأعيخ الظمبة تفزيال "لمترحيح الرخيح" كأفزل أنؾاع التغحية الخاجعة 

 الترحيحية الذفؾية.
( إلى التعخؼ عمى أنساط التغحية الخاجعػة السكتؾبػة التػي يدػتخجميا معمسػؾ 0322وىجفت دراسة خزيخ وآخخوف )

الرػف وريػػاض األطفػػاؿ فػي مػػادة المغػػة العخبيػػة فػي األردف فػػي ضػػؾء متغيػػخي التخرػص والخبػػخة، وتكؾنػػت عيشػػة 
معمسػة مػؽ معمسػات ريػاض األطفػاؿ،  22معمسػا ومعمسػة مػؽ معمسػي الرػف و 202فػخدا مػشيؼ  005الجراسة مػؽ 

البيانػات، حيػث اسػتخجـ البػاحثؾف االسػتبانة لجسػع  لجسػع السدػحي الؾصػفي السػشيج الجراسػة ىػحه فػي ـاسػتخج
البيانػػات، وأشػػارت الشتػػائج إلػػى أف التغحيػػة الخاجعػػة التعديديػػة ىػػي األكثػػخ اسػػتخجاما والتغحيػػة الخاجعػػة التفدػػيخية ىػػي 

يا تعػدى لستغيػخة الخبػخة بيشسػا تؾجػج فػخوؽ فػي األقل استخجاما لجى عيشة الجراسة، ولؼ تكؽ ىشاؾ فخوؽ دالػة إحرػائ
 السدتؾى الكمي تعدى لمتخرص والتفاعل بيؽ التخرص والخبخة.

طالبػا مػؽ  032( التػي طبقػت عمػى عيشػة مكؾنػة مػؽ Haroun & Farag, 2015وسػعت دراسػة ىػاروف وفػخج )
كميػػة التخبيػػة بجامعػػة الباحػػة بالدػػعؾدية، لمتحقػػق مػػؽ ا ثػػار الشدػػبية ألنػػؾاع مختمفػػة مػػؽ التغحيػػة الخاجعػػة فػػي بيئػػة 
االختبػارات اإللكتخونيػػة البشائيػة، اسػػتخجمت الجراسػػة االسػتبانة كػػأداة لجسػع البيانػػات، وأعيػػخت الشتػائج تفػػؾؽ التغحيػػة 

لخاجعػػػة الفؾريػػػة عمػػػى التغحيػػػة الخاجعػػػة السؤجمػػػة، كسػػػا أف ترػػػؾرات الظمبػػػة عػػػؽ التقيػػػيؼ اإللكتخونػػػي كانػػػت إيجابيػػػة ا
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وعالية لسجسؾعات التغحية الخاجعة عمى حداب السجسؾعات التػي لػؼ تتمقػى تغحيػة راجعػة، كسػا وجػج أف االختبػارات 
 السراحبة بتغحية راجعة حدشت مؽ التحريل. 

( دراسة ىجفت إلى الكذف عؽ مدتؾى مسارسة معمسات السؾاد العمسية 0322وعسخ حج ) كسا أجخى األحسخي 
 2في السخاحل الثانؾية ألنساط التغحية الخاجعة )اإلعالمية، الترحيحية، التفديخية، التعديدية(، وتكؾنت العيشة مؽ 

الحكؾمية بسجيشة الخياض، طالبة مؽ إحجى السجارس الثانؾية  205معمسات وطالبات كل معمسة والبال  عجدىؽ 
استخجمت الباحثتاف السشيج الؾصفي بأسمؾب دراسة حالة، وتؼ التؾصل إلى أف نسط التغحية الخاجعة األكثخ 
استخجاما ىؾ التغحية الخاجعة الترحيحية، وأف التغحية الخاجعة التعديدية ىي أقل األنساط استخجاما. كسا أشارت 

دالة إحرائيا تعدى لستغيخ السؤىل، بيشسا تؾجج فخوؽ تعدى لستغيخ نتائج الجراسة إلى عجـ وجؾد فخوؽ 
التخرص لرالح تخرص الفيدياء، ووجؾد فخوؽ تعدى لستغيخ سشؾات الخبخة لرالح السعمسات ذوات الخبخة مؽ 

 سشؾات. 0-23
لتشسية ( بجراسة ىجفت إلى استخجاـ معسل افتخاضي مجعؼ بأنساط التغحية الخاجعة 0322كسا قاـ حدؽ )

بعض السيارات في مادة الخياضيات، حيث تؼ استخجاـ نسظي التغحية الخاجعة التدامشي وغيخ التدامشي، وتؼ 
تمسيحا وتمسيحه في محافغة بؾرسعيج في مرخ، استخجمت الجراسة السشيج  22تظبيقيا عمى عيشة بم  عجدىا 

خخى تجخيبية متدامشة وأخخى تجخيبية غيخ التجخيبي حيث تؼ تقديسيؼ إلى ثالث مجسؾعات إحجاىسا ضابظة واأل
متدامشة، واستخجمت االختبارات القبمية والبعجية كأداة لجسع البيانات، وأشارت الشتائج إلى تفؾؽ السجسؾعتيؽ 
التجخيبيتيؽ عمى السجسؾعة الزابظة، وتفؾقت السجسؾعة التجخيبية األولى التي تمقت الجعؼ باستخجاـ نسط 

دامشة في اختبار السجدسات بيشسا تفؾقت السجسؾعة التجخيبية الثانية والتي تمقت الجعؼ التغحية الخاجعة الست
 باستخجاـ نسط التغحية الخاجعة غيخ التدامشي في الحذ الجسالي في الخياضيات.

( عمى مدتؾى مسارسة معمسات رياض األطفاؿ ألنساط التغحية الخاجعة 0322وسمظت دراسة عبج هللا )
معمسة في محافغة بشي سؾيف في جسيؾرية مرخ  22، تؼ تظبيق الجراسة عمى عيشة قؾاميا ومتظمبات نجاحيا

العخبية، واعتسجت عمى السشيج الؾصفي التحميمي، واستخجمت بظاقة السالحغة واستسارة مقابمة كأدوات لمبحث، 
سظا بدبب أف الظمبة وتؾصمت الشتائج إلى أف مدتؾى مسارسة السعمسات لجسيع أنساط التغحية الخاجعة جاء متؾ 

في بجاية مخاحل تعمسيؼ، وقمة حزؾر السعمسات لمجورات التجريبية حؾؿ السؾضؾع، ونقص في اإلعجاد خالؿ 
 سشؾات الجراسة ليؤالء السعمسات.

 ( إلى التعخؼ عمى أثخ اختالؼ نسط التغحية الخاجعة 0322كسا ىجفت دراسة السظيخي )
جونات اإللكتخونية عمى تشسية التحريل الجراسي لجى طالب السخحمة الثانؾية )تقؾيؼ السعمؼ/تقؾيؼ األقخاف( في الس

طالبا  03لسشيج الحاسب وتقشية السعمؾمات. استخجـ الباحث السشيج الذبو التجخيبي وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ 
ضابظة  مؽ مجارس الثانؾية في محافغة الجوادمي بالخياض، حيث تؾزعت العيشة عمى ثالث مجسؾعات إحجاىسا
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ومجسؾعتيؽ تجخيبيتيؽ، واستخجـ االختبار كأداة لجسع البيانات، وتؾصمت نتائج الجراسة إلى فاعمية التغحية 
 الخاجعة في السجونات اإللكتخونية في تشسية التحريل الجراسي.

حية ( إلى تحجيج مدتؾى تؾعيف معمسي ومعمسات التخبية اإلسالمية ألنساط التغ0322وىجفت دراسة السالكي )
معمسا ومعمسة بالسجارس الثانؾية بالظائف، استخجـ السشيج الؾصفي  205الخاجعة، وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ 

التحميمي مؽ خالؿ جسع البيانات باستبانة حؾؿ أنساط التغحية الخاجعة، وأعيخت الشتائج أف مدتؾى تؾعيف أنساط 
اإلعالمية األعمى تؾعيفا تمتيا الترحيحية ثؼ التفديخية التغحية الخاجعة جاء مختفعا، كسا جاءت التغحية الخاجعة 

فيسا جاءت التعديدية األقل تؾعيفا، كسا تؾصمت الجراسة إلى عجـ وجؾد فخوؽ ذات داللة إحرائية تعدى لستغيخ 
 الجشذ والتفاعل بيؽ متغيخ الجشذ والخبخة، كسا ال تؾجج فخوؽ تعدى إلى متغيخ الخبخة.

( إلى معخفة درجة تؾعيف التغحية الخاجعة كأداة لتحديؽ تعمؼ الكيسياء في 0322وسعت دراسة اليؾسف )
معمسة مؽ معمسات الكسياء في األردف، استخجمت الجراسة  05مخحمة التعمؼ األساسي، وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ 

تائج السشيج الؾصفي السدحي حيث استخجمت بظاقة السالحغة الرفية كأداة لجسع البيانات، وتؾصمت إلى ن
أىسيا أف تقجيؼ تغحية راجعة فؾرية وتقجيؼ نساذج مؽ الظمبة السسيديؽ حازت عمى أعمى درجات في تؾعيف 
التغحية الخاجعة لتحديؽ الكيسياء، كسا أعيخت الشتائج فخوؽ ذات داللة إحرائية تعدى لستغيخ الخبخة، وعجـ 

 وجؾد فخوؽ تعدى لمسؤىل العمسي.
 التعليق على الدراسات الدابقة

مؽ خالؿ استعخاض الجارسات الدابقة يتزح أف الجراسات تبايشت في أىجافيا والسشاىج السدتخجمة فييا وعيشاتيا 
وطخؽ جسع البيانات والشتائج التي تؾصمت إلييا، فسؽ أبخز أىجاؼ الجراسات الدابقة التعخؼ عمى درجة استخجاـ 

 السعمسيؽ ألنساط مختمفة مؽ التغحية الخاجعة كجراسات 
؛ 0320العياصخة والذبيبي، ؛ 0322؛ عبج هللا، 0322؛ خزيخ وآخخوف، 0322األحسخي وعسخ حج، )

 .(Al-Abadi, 2013؛ 0322؛ اليؾسف، 0322السالكي،
 كسا اختمفت السشاىج السدتخجمة فييا حيث جاء السشيج الؾصفي األكثخ استخجاما كسا في دراسات 

؛ 0322السالكي،  ؛0322عبج هللا،  ؛0322مشي، خزيخ والخفاعي ومؾ ؛ 0322األحسخي وعسخ حج، )
 (، يميو السشيج الذبو التجخيبي كسا في دراسات 0322اليؾسف، 
 .(Al Kindy, 2007 ؛0322السظيخي،  ؛0320؛ عبجالخالق، 0322)حدؽ، 

 فسشيا مؽ كانت مؽ السعمسيؽ مثل دراسات اختمفت العيشات في الجراسات و 
؛ 0320العياصخة والذبيبي، ؛ 0322؛ عبج هللا، 0322؛ خزيخ وآخخوف، 0322)األحسخي وعسخ حج، 

 (، وبعزيا طبقت عمى الظمبة كجراسات Al-Abadi, 2013؛ 0322؛ اليؾسف، 0322السالكي، 
 (.Al Kindy, 2007؛ 0322؛ السظيخي، 0320؛ عبج الخالق، 0322)حدؽ، 

 ة وتعجدت طخؽ جسع البيانات فسشيا مؽ استخجمت بظاقة السالحغ
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 ، ومشيا مؽ استخجمت دراسة حالة (0322؛ اليؾسف، 0322)العياصخة والذبيبي، 
 ، ومشيا ما استخجمت االستبانة كأداة لجسع البيانات (0322)األحسخي وعسخ حج، 

 (.Al Kindy, 2007والسقابالت )(، 0322خزيخ وآخخوف، ؛ 0322)السالكي، 
وتبايشت نتائج الجراسات حيث جاءت التغحية الترحيحية واإلعالمية كأكثخ أنساط التغحية الخاجعة استخجاما،  

 خجاما في دراسات بيشسا جاءت التغحية الخاجعة التعديدية كأقل أنساط التغحية الخاجعة است
جاءت التغحية الخاجعة التعديدية كأكثخ أنساط  في السقابل (،0322؛ السالكي،0322)األحسخي وعسخ حج، 

 دراسة  التغحية الخاجعة استخجاما، بيشسا جاءت التغحية الخاجعة التفديخية أقميا في
( في عجـ وجؾد فخوؽ 0322؛ السالكي،0322)خزيخ وآخخوف، (، واتفقت دراسات 0322)خزيخ وآخخوف، 

خاجعة تعدى لستغيخ الخبخة، بيشسا أشارت نتائج دراسات كل مؽ دالة إحرائيا   في درجة استخجاـ أنساط التغحية ال
 ( إلى وجؾد فخوؽ تعدى لستغيخ التخرص والخبخة.0322( واليؾسف )0322األحسخي وعسخ حج )

وتدتفيج الجراسة الحالية مؽ الجراسات الدابقة مؽ حيث أداة جسع البيانات باستخجاـ االسػتبانة التػي أعػجىا السػالكي 
الستؾقػػع أف تزػػيف نتػػائج الجراسػػة إلػػى الجراسػػات الدػػابقة مػػؽ خػػالؿ التعػػخؼ عمػػى أنسػػاط التغحيػػة (، ومػػؽ 0322)

الخاجعة السدتخجمة مػؽ قبػل معمسػات الحمقػة األولػى فػي سػمظشة عسػاف فػي عػل تؾعيػف نغػاـ التعمػيؼ اإللكتخونػي، 
 .في ضؾء متغيخات التخرص والخبخة والتجريب في مجاؿ التقؾيؼ الرفي والتفاعل بيشيا

 منهجية الدراسة وإجراءاتها
 منهج الدراسة

تؼ استخجاـ السشيج الؾصفي في الجراسة الحالية انظالقا مؽ أىجاؼ الجراسة وأسئمتيا، حيث ىجفت الجراسة الحالية 
إلى التعخؼ عمى أنساط التغحية الخاجعة السدتخجمة مؽ قبل معمسات الحمقة األولى، وفيؼ اختالؼ درجة 

متغيخات التخرص والخبخة التجريدية والتجريب أثشاء الخجمة في مجاؿ التقؾيؼ الرفي باختالؼ االستخجاـ 
 .والتفاعل فيسا بيشيا
 مجتمع الدراسة

تكؾف مجتسػع الجراسػة مػؽ جسيػع معمسػات الحمقػة األولػى فػي السػجارس الحكؾميػة بسحافغػة مدػقط، والبػال  عػجدىؽ 
 ـ 0303\0322بية والتعميؼ لمعاـ الجراسي بحدب إحرائية وزارة التخ  مجرسة 55في  معمسة 0202

 (.0303)وزارة التخبية والتعميؼ، 
 عينة الدراسة

معمسػة  053بمػ  حجسيػا (، وقػج Convenience Samplingتؼ اختيار عيشة الجراسة بأسمؾب السعايشة الستاحة )
%( تقخيبػا  مػؽ حجػؼ مجتسػع 20مذػكمة ندػبة ) معمسات الحمقة األولى في السػجارس الحكؾميػة بسحافغػة مدػقط مؽ

   3.35% وندبة خظأ 25عشج درجة ثقة الجراسة، وىؾ يعتبخ حجؼ مشاسب لمعيشة 
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(Ajay & Micah, 2014( ويمخػص الجػجوؿ .)تؾزيػع أفػخاد عيشػة الجراسػة وفػق متغيػخات 2 ) التخرػص والخبػخة
 التجريدية والتجريب أثشاء الخجمة في مجاؿ التقؾيؼ الرفي.
 2وؿ جج

التخرص والخبخة التجريدية والتجريب أثشاء الخجمة في مجاؿ التقؾيؼ تؾزيع أفخاد عيشة الجراسة وفق متغيخات 
 الرفي

 الشدبة السئؾية العجد الفئات الستغيخ 

 التخرص
 %22.2 225 مجاؿ أوؿ
 %05.2 22 مجاؿ ثاني
 %02.2 22 مجاؿ ثالث

 الخبخة التجريدية

 %00.2 225 سشؾات 2-5
 %03.0 22 سشؾات 2-23

سشؾات  23
 فأكثخ

222 22.2% 

التجريب في مجاؿ 
 التقؾيؼ الرفي

 %52.0 032 ال
 %22.2 222 نعؼ

 %233 053 السجسؾع
 أداة الدراسة

مؽ خالؿ  استخجمت الجراسة الحالية استبانة لكياس درجة استخجاـ السعمسات ألنساط التغحية الخاجعة
( لسعمسات مادة التخبية اإلسالمية في السخحمة الثانؾية، والتي 0322أعجىا السالكي ) االستعانة باالستبانة التي

ىي: التغحية الخاجعة التعديدية، والتغحية الخاجعة اإلعالمية،  فقخة مؾزعة عمى أربعة محاور 00تتكؾف مؽ 
خات، بحيث يعبخ فق 2والتغحية الخاجعة الترحيحية، والتغحية الخاجعة التفديخية. ويتكؾف كل محؾر مؽ 

( 5السدتجيب عؽ درجة استخجاـ كل نسط مؽ أنساط التغحية الخاجعة السؾصؾفة في الفقخة وفق مكياس خساسي: )
( قميمة ججا  ، وقج قاـ السالكي بالتحقق مؽ صجؽ محتؾى 2( قميمة، )0( متؾسظة، )0( كبيخة، )2كبيخة ججا ، )

استخخاج معامل الثبات لجرجات كل محؾر مؽ محاور فقخات االستبانة مؽ خالؿ صجؽ السحكسيؽ، وقاـ ب
لمتغحية الخاجعة  3.22لمتغحية الخاجعة اإلعالمية، و 3.22االستبانة وفق معادلة ألفا لكخونباخ والحي بم  

لمتغحية الخاجعة الترحيحية. كسا بم  معامل الثبات الكمي  3.22لمتغحية الخاجعة التعديدية، و 3.22التفديخية، و
 (. 0322سالكي، )ال 3.25

مذخفات  2ونغخا  الختالؼ السخحمة التعميسية التي تخكد عمييا الجراسة الحالية، فقج قاـ الباحثؾف بسقابمة 
معمسات أوائل في تخررات السجاؿ األوؿ والسجاؿ الثاني والسجاؿ الثالث الستظالع آرائيؽ فيسا  0تخبؾيات و



(       مجلة البحوث التربوية والنفسية91(         المجلد )47العدد)   2022

 

 

633 

 

( تعكذ مسارسات التغحية الخاجعة الستبعة مؽ قبل معمسات 0322) إذا كانت الفقخات الؾاردة في استبانة السالكي
الحمقة األولى، وفيسا إذا كانت ىشاؾ مسارسات لمتغحية الخاجعة لؼ يتؼ تغظيتيا في االستبانة، وقج خمرت ىحه 

يتيا في السقابالت االستظالعية بأنو ال تؾجج مسارسات إضافية لمتغحية الخاجعة خاصة بالحمقة األولى لؼ يتؼ تغظ
فقخات االستبانة، واقتخحت السذخفات التخبؾيات والسعمسات بتعجيل صياغة بعض الفقخات لتكؾف أكثخ وضؾحا ، 
وححؼ فقخات أخخى لعجـ ارتباطيا بالحمقة األولى. وفي ضؾء تمػ السالحغات، قاـ الباحثؾف بتعجيل االستبانة 

فقخات(، والتغحية  5ي: التغحية الخاجعة التعديدية )ى فقخة مؾزعة عمى أربعة محاور 00بحيث أصبحت مكؾنة مؽ 
فقخات(.  2فقخات(، والتغحية الخاجعة التفديخية ) 2فقخات(، والتغحية الخاجعة الترحيحية ) 5الخاجعة اإلعالمية )

بحيث يتؼ التعبيخ عؽ درجة استخجاـ كل نسط مؽ أنساط التغحية الخاجعة السؾصؾفة في الفقخة وفق مكياس 
 ( قميمة ججا .2( قميمة، )0( متؾسظة، )0( كبيخة، )2( كبيخة ججا ، )5خساسي: )

 صدق وثبات األداة
تؼ التحقق مؽ صجؽ األداة مؽ خالؿ صجؽ السحتؾى، حيث تؼ عخض االستبانة عمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ 

تعميؼ، بيجؼ الحكؼ السختريؽ في مجاالت عمؼ الشفذ التخبؾي والكياس والتقؾيؼ والسشاىج والتجريذ وتكشؾلؾجيا ال
( محكسيؽ، وبشاء  عمى 2عمى ارتباط كل فقخة بسحؾرىا، ووضؾح الرياغة المغؾية، وتؼ الحرؾؿ عمى ردود مؽ )

مقتخحات السحكسيؽ وآرائيؼ، تؼ إعادة صياغة بعض الفقخات بحيث تعكذ التعميؼ االلكتخوني في الحمقة األولى 
 ية لالستبانةوالتي تؼ األخح بيا عشج إعجاد الرؾرة الشيائ

 )انغخ السمحق(.  
( معمسة، تؼ استخخاج معامالت االرتباط 03وباستخجاـ بيانات عيشة استظالعية مؽ مجتسع الجراسة حجسيا )

فقخات ( بيؽ الجرجة عمى كل فقخة مؽ Corrected Item to Total Correlation Coefficientsالسرححة )
كل محؾر في االستبانة والجرجة الكمية لمسحؾر الحي تشتسي إليو الفقخة، كسا تؼ استخخاج معامالت االرتباط بيؽ 

 محاور االستبانة. 
( معامالت االرتباط السرححة بيؽ الجرجة عمى كل فقخة مؽ فقخات االستبانة والجرجة 0يؾضح الججوؿ )

 حيث تخاوحت معامالت ارتباط درجات فقخات السحؾر األوؿ الكمية لمسحؾر الحي تشتسي إليو الفقخة، 
(. كسا تخاوحت معامالت ارتباط درجات فقخات 3.25-3.00( مع السحؾر ما بيؽ )التغحية الخاجعة التعديدية)

(. وتخاوحت معامالت ارتباط 3.22-3.03( مع السحؾر ما بيؽ )التغحية الخاجعة اإلعالميةالسحؾر الثاني )
(. كسا تخاوحت 3.52-3.03( مع السحؾر ما بيؽ )التغحية الخاجعة الترحيحيةلسحؾر الثالث )درجات فقخات ا

 (.3.52-3.03( مع السحؾر ما بيؽ )التغحية الخاجعة التفديخيةمعامالت ارتباط درجات فقخات السحؾر الخابع )
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 (0ججوؿ )
والجرجة الكمية لمسحؾر الحي تشتسي  معامالت االرتباط السرححة بيؽ الجرجة عمى كل فقخة مؽ فقخات االستبانة

 إليو الفقخة
 السحؾر الخابع السحؾر الثالث السحؾر الثاني السحؾر األوؿ

رقؼ 
 الفقخة

معامل 
 االرتباط

معامل  رقؼ الفقخة
 االرتباط

معامل  رقؼ الفقخة
 االرتباط

معامل  رقؼ الفقخة
 االرتباط

2 3.00 2 3.02 2 3.03 2 3.23 
0 3.23 0 3.03 0 3.20 0 3.52 
0 3.25 0 3.03 0 3.50 0 3.52 
2 3.22 2 3.22 2 3.52 2 3.03 
5 3.52 5 3.52 5 3.25 5 3.52 
    2 3.02 2 3.52 

 مالحغة: رقؼ الفقخة كسا ىؾ في االستبانة.
( معامالت االرتباط بيؽ محاور االستبانة، حيث تخاوحت معامالت االرتباط بيؽ السحاور ما 0ويؾضح الججوؿ )

. وتذيخ معامالت 3.32(، وقج جاءت جسيعيا دالة احرائيا عشج قيسة احتسالية أقل مؽ 3.22-3.03) بيؽ
( بيؽ محتؾى Redundancyاالرتباط بيؽ الفقخة والسحؾر، ومعامالت االرتباط بيؽ السحاور إلى قمة التكخار )

  الفقخات مسا يجؿ عمى مشاسبة التجانذ الجاخمي لفقخات السكياس
(Cohen & Swerdlik, 2010.) 

 (0ججوؿ )
 معامالت االرتباط بيؽ محاور االستبانة

 0 0 2 محاور االستبانة
   - . التغحية الخاجعة التعديدية2
  - *3.03 . التغحية الخاجعة اإلعالمية0
 - *3.20 *3.20 . التغحية الخاجعة الترحيحية0
 *3.22 *3.00 *3.52 . التغحية الخاجعة التفديخية2

 .3.32احرائيا  باحتسالية خظأ أقل مؽ *داؿ 
أما بالشدبة لمثبات، فقج تؼ استخخاج معامالت الثبات بسعادلة ألفا لكخونباخ لجرجات كل محؾر مؽ محاور 

( يبيؽ معامالت الثبات لكل محؾر 2االستبانة مؽ خالؿ تظبيق االستبانة عمى العيشة االستظالعية. والججوؿ )
(، ويالحظ أف معامالت الثبات الستبانة الجراسة 3.22-3.23تخاوحت ما بيؽ ) مؽ محاور االستبانة، والتي
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( والسكؾنة مؽ 0322فقخة( كانت أصغخ مؽ معامالت الثبات لالستبانة التي استخجميا السالكي ) 00الحالية )
أنيا (، وبالخغؼ مؽ ذلػ فCrocker & Algina, 1986( فقخة، وقج يعدى ذلػ إلى تجانذ عيشة الجراسة )00)

  وبيخندتيؽ تعتبخ معامالت ثبات مقبؾلة ألىجاؼ ىحه الجراسة، حدب ما أشار إليو كل مؽ نؾنالي
(Nunnally & Bernstein, 1994 )( تعج مقبؾلة في 3.23-353عامالت الثبات التي تتخاوح ما بيؽ )بأف م

، واقتخح كل الحاؿ في الجراسة الحاليةاالستبانات التي يتؼ تظبيقيا ألوؿ مخة ألغخاض الجراسات الؾصفية كسا ىؾ 
فأعمى تعتبخ  3.23( بأف معامالت الثبات التي تبم  George & Mallery, 2003مؽ جؾرج ومالخي )

 .معامالت مقبؾلة
 (2ججوؿ )

 معامالت الثبات لكل محؾر مؽ محاور االستبانة
 معامل الثبات عجد الفقخات السحؾر

 3.22 5 التغحية الخاجعة التعديدية
 3.23 5 التغحية الخاجعة اإلعالمية
 3.22 2 التغحية الخاجعة الترحيحية
 3.22 2 التغحية الخاجعة التفديخية

 إجراءات تطبيق الدراسة
ـ، وتظمػب تظبيػق 0303/0302تؼ تظبيػق االسػتبانة عمػى عيشػة الجراسػة خػالؿ الفرػل الثػاني مػؽ العػاـ الجراسػي 

 ا تي:الجراسة عجدا  مؽ اإلجخاءات تسثمت في 
 ترسيؼ استبانة الجراسة بظخيقة الكتخونية، والحرؾؿ عمى الخابط. .2
 مخاطبة إدارة جامعة الدمظاف قابؾس لمجية السعشية بؾزارة التخبية والتعميؼ لتدييل ميسة الباحثيؽ. .0
الستبع الحرؾؿ عمى السؾافقة مؽ وزارة التخبية والتعميؼ لتظبيق االستبانة، حيث قامت الؾزارة بحدب الشغاـ  .0

 لجييا بتعسيؼ رابط االستبانة عمى جسيع مجارس الحمقة األولى بسحافغة مدقط.
اختيار عيشة استظالعية مؽ مجتسع الجراسة لتجخيب تظبيق االستبانة اإللكتخونية واستخخاج معامالت  .2

يق الجراسة الثبات، حيث تؼ اختيار العيشة االستظالعية مؽ السجرسة التي تعسل فييا الباحثة األولى في فخ 
 لزساف استبعادىا مؽ العيشة األساسية لتجشب التجاخل في البيانات.

التؾاصل مع إدارات السجارس لستابعة جسع البيانات لمحرؾؿ عمى الحجؼ السدتيجؼ لمعيشة خالؿ فتخة  .5
 استغخقت ثالثة أسابيع.
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 تحليل البيانات
اإللكتخونية، ثؼ تؼ معالجتيا إحرائياًّ باستخجاـ بخنامج الخزمة تؼ جسع البيانات في ممف أكدل مختبط باالستبانة 

لتحميل االستجابات. ولإلجابة عؽ الدؤاؿ األوؿ، تؼ حداب الستؾسظات الحدابية  (SPSS) اإلحرائية
واالنحخافات السعيارية لكل محؾر مؽ محاور االستبانة، ثؼ تؼ استخجاـ الدمؼ الترشيفي الخساسي لتفديخ 

 (: (Pimentel, 2019لحدابية الستجابات أفخاد العيشة، وذلػ عمى الشحؾ ا تي الستؾسظات ا
-0.23؛ كبيخة مؽ 0.02 -0.23؛ متؾسظة مؽ 0.52-2.23؛ قميمة مؽ 2.22 -2.33)قميمة ججا  مؽ 

(. أما الدؤاؿ الثاني، فتست اإلجابة عميو باستخجاـ تحميل التبايؽ الستعجد 5.33-2.03؛ كبيخة ججا  مؽ 2.22
(MANOVA). 

 نتائج الدراسة ومناقذتها
 النتائج المتعلقة بالدؤال األول ومناقذتها

لإلجابة عؽ الدؤاؿ األوؿ وىؾ "ما درجة استخجاـ معمسات الحمقة األولى بسجارس التعميؼ األساسي في محافغة 
الستؾسظات الحدابية مدقط بدمظشة عساف ألنساط التغحية الخاجعة السختمفة في التعميؼ اإللكتخوني؟" تؼ حداب 

( نتائج ذلػ. حيث يتزح مؽ 5واالنحخافات السعيارية لكل محؾر مؽ محاور االستبانة، ويمخص الججوؿ )
( أف التغحية الخاجعة التعديدية كانت أكثخ أنساط التغحية الخاجعة استخجاما  مؽ قبل السعمسات، يمييا 5الججوؿ )

يسا بجرجة كبيخة ججا ، ثؼ التفديخية، واإلعالمية والتي جاءت كل التغحية الخاجعة الترحيحية، حيث جاءت كل مش
 مشيسا بجرجة استخجاـ كبيخة.
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 (5ججوؿ )
 (053الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية لجرجة استخجاـ أنساط التغحية الخاجعة )ف = 

الستؾسط  أنساط التغحية الخاجعة
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

االستخجاـدرجة   

التغحية الخاجعة 
 التعديدية

 كبيخة ججا   3.23 2.52

التغحية الخاجعة 
 اإلعالمية

 كبيخة 3.52 0.22

التغحية الخاجعة 
 الترحيحية

 كبيخة ججا   3.50 2.02

التغحية الخاجعة 
 التفديخية

 كبيخة 3.52 2.32

التي بيشت أف التغحية الخاجعة التعديدية ىي  (0322خزيخ وآخخوف )وقج جاءت ىحه الشتيجة لتتفق مع دراسة 
أكثخ أنساط التغحية الخاجعة استخجاما، لسا ليا مؽ دور في خمق جؾ مشافدة بيؽ الظمبة وزيادة التحريل الجراسي 

التي جاءت فييا التغحية  (0322عبج هللا )ومشاسبتيا لظبيعة السخحمة العسخية لمعيشة. واتفقت كحلػ مع دراسة 
الخاجعة التعديدية في التختيب األوؿ مؽ حيث السسارسة مؽ قبل معمسات رياض األطفاؿ وبجرجة مسارسة كبيخة. 

( والتي جاءت فييا التغحية الخاجعة 0322؛ السالكي،0322)األحسخي وحج عسخ، لكشيا تختمف مع دراسات 
جاما مؽ قبل عيشات الجراسة ويعؾد ذلػ الختالؼ السخحمة العسخية في التعديدية كأقل أنساط التغحية الخاجعة استخ

 .ىحه الجراسات
ويسكؽ تفديخ ذلػ مؽ خالؿ مالئسة التغحية الخاجعة التعديدية لمسخحمة العسخية لظمبة الحمقة األولى، فيؼ يفزمؾف 
مثل ىحا التذجيع الحي بجوره يجفعيؼ إلى بحؿ مديج مؽ الجيج كسا تخمق روح السشافدة التي تديؼ في زيادة 

بيؽ السعمسة وطالبيا والحي بجوره يديؼ في تذجيع التحريل الجراسي، باإلضافة إلى ذلػ فيي تؾجج عالقة ودية 
 وتحديؽ السشاخ التعميسي. وتجعؼ ىحه الشتيجة ما تؾصل إليو بالؾ وولياـ 

(Black & Wiliam, 2009 حؾؿ دور التغحية الخاجعة كسكؾف رئيذ في عسمية التقؾيؼ البشائي بأف التغحية )
ال تقترخ عمى بياف الخظأ في أداء الظالب وترحيحو بل  الخاجعة التعديدية تعسل تجؾيج تعمؼ الظمبة لكؾنيا

 تذسل عمى بعض العبارات التذجيعية التي تحفد الظمبة نحؾ التعمؼ. 
، والتي اتفقت نتائجيا مع وقج جاءت التغحية الخاجعة الترحيحية كثاني أعمى أنساط التغحية الخاجعة استخجاما

لظبيعة عسمية التقؾيؼ لظمبة الحمقة األولى التي تعتسج عمى  (، ويعؾد الدبب لحلػ0322دراسة خزيخ وآخخوف )
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التقؾيؼ البشائي السدتسخ والحي يخكد عمى إجخاءات تحديؽ تعمؼ الظمبة، فالتغحية الخاجعة الترحيحية تدعى إلى 
 مداعجة الستعمؼ عمى ترحيح أدائو إثخ وقؾعو في الخظأ وترؾيب استجاباتو.

التفديخية تمييا اإلعالمية في التختيبيؽ الثالث والخابع مؽ حيث درجة االستخجاـ، كسا جاءت التغحية الخاجعة 
( والتي وجج فييا التغحية الخاجعة اإلعالمية في السختبة الثانية 0322والتي اختمفت في نتيجتيا مع دراسة عبجهللا )

يق التغحية التفديخية في مؽ حيث مسارسة معمسات رياض األطفاؿ، وقج يعؾد الدبب إلى صعؾبة إجخاءات تظب
نغاـ التعميؼ اإللكتخوني التي تتظمب مؽ السعمسة تفديخ إجابات الظمبة مع تؾضيح أسباب الؾقؾع في الخظأ 
والتي قج ال تشاسب السخحمة العسخية لمظمبة باإلضافة إلى صعؾبتيا عمى السعمسة وذلػ لمكثافة العجدية في 

( حؾؿ 0332حا ما أوضحتو دراسة أمبؾسعيجي والخاشجي )صفؾؼ الحمقة األولى في محافغة مدقط، وى
الرعؾبات التي قج تعيق السعمسيؽ مؽ تظبيق التقؾيؼ البشائي كتقؾيؼ مؽ أجل التعمؼ يتؼ مؽ خاللو تقجيؼ تغحية 
راجعة إعالمية وتفديخية وتسثمت أبخزىا في عجـ تؾفخ الؾقت لجى السعمؼ نغخا  لألعجاد الكبيخة داخل الغخفة 

 ة.الرفي
جاءت التغحية الخاجعة اإلعالمية كأقل أنساط التغحية الخاجعة استخجاما، والحي اختمف فيو مع العجيج مؽ 

التي جاءت فييا التغحية الخاجعة اإلعالمية كثاني أعمى األنساط استخجاما ( 0322عبجهللا )الجراسات مثل دراسة 
ؤشخ جيج فإف استخجاـ األنساط األخخى بذكل أكبخ وذلػ لديؾلة تظبيقيا، ويسكؽ أف نشغخ إلى ىحه الشتيجة كس

وخاصة مع الحمقة األولى يعؾد بالفائجة الكبيخة عمى الظمبة، حيث أف التغحية اإلعالمية تعسل عمى إعالـ الظالب 
 بإف إجابتو صحيحة أو خاطئة واالكتفاء بحلػ مسا يجعميؼ ال يدتظيعؾف معخفة وتحجيج الخظأ الحيؽ وقعؾا فيو.

 الستعمقة بالدؤاؿ الثاني ومشاقذتيا الشتائج
لإلجابة عؽ الدؤاؿ الثاني وىؾ "ىل تختمف درجة استخجاـ معمسات الحمقة األولى بسجارس التعميؼ األساسي في 
محافغة مدقط بدمظشة عساف ألنساط التغحية الخاجعة في التعميؼ اإللكتخوني باختالؼ التخرص والخبخة 

ة في مجاؿ التقؾيؼ الرفي والتفاعل بيشيا؟" لإلجابة عؽ ىحا الدؤاؿ، تؼ استخجاـ التجريدية والتجريب أثشاء الخجم
لسعخفة الفخوؽ بيؽ السعمسات في درجة استخجاـ أنساط التغحية الخاجعة  (MANOVAتحميل التبايؽ الستعجد )

ت الثشائية بيشيا، تعدى إلى متغيخات التخرص، والخبخة التجريدية، والتجريب في مجاؿ التقؾيؼ الرفي، والتفاعال
حيث تعحر إمكانية فحص التفاعل الثالثي بيؽ الستغيخات نغخا  لرغخ حجؼ العيشة في بعض مجسؾعات السقارنة 

( الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية لجرجة 2معمسات. ويؾضح الججوؿ ) 23والحي كاف أقل مؽ 
 والخبخة التجريدية، والتجريب في مجاؿ التقؾيؼ الرفي. استخجاـ أنساط التغحية الخاجعة وفق متغيخات التخرص،
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 2ججوؿ 
الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية لجرجة استخجاـ أنساط التغحية الخاجعة وفق متغيخات التخرص، 

 والخبخة التجريدية، والتجريب في مجاؿ التقؾيؼ الرفي
التغحية  التغحية التعديدية الستغيخات 

 اإلعالمية
التغحية 
 الترحيحية

التغحية 
 التفديخية

 ع ـ ع ـ ع ـ ع ـ

ص
ر
لتخ
ا

 

 3.50 2.22 3.50 2.05 3.52 0.52 3.23 2.52 مجاؿ أوؿ
 3.52 2.30 3.22 2.00 3.53 0.00 3.05 2.22 مجاؿ ثاني
 3.52 0.22 3.52 2.00 3.55 0.02 3.20 2.50 مجاؿ ثالث

 
دية

جري
 الت
خبخة

ال
 

 

 3.52 0.22 3.55 2.25 3.52 0.52 3.23 2.22 سشؾات 2-5
 3.53 2.32 3.52 2.00 3.50 0.02 3.22 2.50 سشؾات 2-23

سشؾات  23
 فأكثخ

2.22 3.02 0.02 3.52 2.22 3.22 2.25 3.55 

التجريب 
في 
مجاؿ 
التقؾيؼ 
 الرفي

 3.52 2.30 3.52 2.02 3.55 0.02 3.20 2.52 ال
 3.50 2.22 3.22 2.02 3.23 0.20 3.02 2.20 نعؼ

 ـ = الستؾسط الحدابي. ع = االنحخاؼ السعياري.
( وجؾد فخوؽ دالة 2حيث يتزح مؽ الججوؿ ) ( نتائج تحميل التبايؽ الستعجد،2يمخص الججوؿ )

بيؽ السعمسات في درجة استخجاـ أنساط التغحية الخاجعة تعدى إلى متغيخات  ((α = 0.05إحرائيا  عشج مدتؾى 
بيؽ السعمسات في  ((α = 0.05التخرص والخبخة التجريدية بيشسا ال تؾجج فخوؽ دالة إحرائيا  عشج مدتؾى 

ثشائية بيؽ والتفاعالت ال درجة استخجاـ أنساط التغحية الخاجعة تعدى إلى متغيخ التجريب في مجاؿ التقؾيؼ الرفي
متغيخات التخرص، والخبخة التجريدية، والتجريب في مجاؿ التقؾيؼ الرفي، ويذيخ حجؼ األثخ أف التخرص 

% مؽ 5% مؽ التبايؽ في درجات استخجاـ السعمسات ألنساط التغحية الخاجعة، وتفدخ الخبخة التجريدية 0يفدخ 
 عة.التبايؽ في درجات استخجاـ السعمسات ألنساط التغحية الخاج
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 2ججوؿ 
ممخص نتائج تحميل التبايؽ الستعجد لمفخوؽ في درجة استخجاـ أنساط التغحية الخاجعة وفق متغيخات التخرص، 

 والخبخة التجريدية، والتجريب في مجاؿ التقؾيؼ الرفي، والتفاعالت الثشائية بيشيا
قيسة  الستغيخ

ويمكذ 
 لسبجا

قيسة 
 )ؼ(

درجات 
الحخية 
 لمفخضية

درجات 
الحخية 
 لمخظأ

الكيسة 
 االحتسالية

 حجؼ األثخ

 3.30 3.32 222 2 0.22 3.22 التخرص
 3.35 3.33 222 2 2.22 3.22 الخبخة
 - 3.52 000 2 3.20 3.22 التجريب
 - 3.52 2322.22 22 3.23 3.22 الخبخة×التخرص
 - 3.20 222 2 3.55 3.22 التجريب×التخرص
 - 3.23 222 2 2.22 3.22 التجريب×الخبخة

درجة ( لسعخفة الفخوؽ في Univariate Analysis( نتائج التحميل أحادي التغيخ )2ويمخص الججوؿ )
استخجاـ السعمسات لكل نسط مؽ أنساط التغحية الخاجعة تعدى إلى متغيخات التخرص، والخبخة التجريدية، 

 والتجريب في مجاؿ التقؾيؼ الرفي، والتفاعالت الثشائية بيشيا مع ترحيح بؾف فيخوني لسدتؾى الجاللة عشج 
(α  =3.32فبالشدبة لمتغحية الخاجعة التعديدية، أعيخت الشتا .) ئج وجؾد فخوؽ دالة إحرائيا  في درجة استخجاـ

% مؽ 2السعمسات لمتغحية الخاجعة التعديدية تعدى إلى الخبخة، حيث يذيخ حجؼ األثخ إلى أف متغيخ الخبخة فدخ 
( لمسقارنات Scheffeالتبايؽ في درجة استخجاـ السعمسات لمتغحية الخاجعة التعديدية، وبيشت نتائج اختبار شيفيو )

سشؾات فأكثخ( وكل مؽ معمسات ذوات الخبخة  23وجؾد فخوؽ دالة إحرائيا  بيؽ معمسات ذوات الخبخة ) البعجية
سشؾات فأكثخ(، ولؼ  23سشؾات( لرالح السعمسات ذوات الخبخة ) 23-2سشؾات( ومعمسات ذوات الخبخة ) 2-5)

 تؾجج فخوؽ دالة إحرائيا  بيؽ السعمسات ذوات الخبخة 
سشؾات(، كسا لؼ تغيخ الشتائج فخوقا  دالة إحرائيا  في درجة  23-2ذوات الخبخة ) سشؾات( والسعمسات 2-5)

 استخجاـ السعمسات لمتغحية الخاجعة التعديدية تعدى إلى الستغيخات األخخى.
وبالشدبة لمتغحية الخاجعة اإلعالمية، أعيخت الشتائج وجؾد فخوؽ دالة إحرائيا  في درجة استخجاـ 

اجعة اإلعالمية تعدى إلى التخرص، حيث يذيخ حجؼ األثخ إلى أف متغيخ التخرص فدخ السعمسات لمتغحية الخ 
( Scheffe% مؽ التبايؽ في درجة استخجاـ السعمسات لمتغحية الخاجعة اإلعالمية، وبيشت نتائج اختبار شيفيو )2

الثاني لرالح معمسات  لمسقارنات البعجية وجؾد فخوؽ دالة إحرائيا  بيؽ معمسات السجاؿ األوؿ ومعمسات السجاؿ
السجاؿ األوؿ، ولؼ تؾجج فخوؽ دالة إحرائيا  بيؽ معمسات السجاؿ الثالث وكل مؽ معمسات السجاؿ األوؿ 
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ومعمسات السجاؿ الثاني، كسا لؼ تغيخ الشتائج فخوقا  دالة إحرائيا  في درجة استخجاـ السعمسات لمتغحية الخاجعة 
 اإلعالمية تعدى إلى الستغيخات األخخى.

وبالشدبة لمتغحية الخاجعة الترحيحية، أعيخت الشتائج وجؾد فخوؽ دالة إحرائيا  في درجة استخجاـ 
% 5السعمسات لمتغحية الخاجعة الترحيحية تعدى إلى الخبخة، حيث يذيخ حجؼ األثخ إلى أف متغيخ الخبخة فدخ 

( Scheffeت نتائج اختبار شيفيو )مؽ التبايؽ في درجة استخجاـ السعمسات لمتغحية الخاجعة الترحيحية، وبيش
 لمسقارنات البعجية وجؾد فخوؽ دالة إحرائيا  بيؽ السعمسات ذوات الخبخة 

 سشؾات( لرالح السعمسات ذوات الخبخة  5-2سشؾات فأكثخ( والسعمسات ذوات الخبخة ) 23)
سشؾات( وكل مؽ  23-2سشؾات فأكثخ(، ولؼ تؾجج فخوؽ دالة إحرائيا  بيؽ السعمسات ذوات الخبخة ) 23)

سشؾات(، كسا لؼ تغيخ الشتائج فخوقا   5-2سشؾات فأكثخ( والسعمسات ذوات الخبخة ) 23السعمسات ذوات الخبخة )
 دالة إحرائيا  في درجة استخجاـ السعمسات لمتغحية الخاجعة الترحيحية تعدى إلى الستغيخات األخخى.

لشتائج وجؾد فخوؽ دالة إحرائيا  في درجة استخجاـ أما بالشدبة لمتغحية الخاجعة التفديخية، فقج أعيخت ا
السعمسات لمتغحية الخاجعة التفديخية تعدى إلى كل مؽ التخرص والخبخة، حيث يذيخ حجؼ األثخ إلى أف متغيخ 

% مؽ التبايؽ في درجة استخجاـ السعمسات لمتغحية الخاجعة التفديخية، بيشسا فدخ متغيخ الخبخة 0التخرص فدخ 
( Scheffeيؽ في درجة استخجاـ السعمسات لمتغحية الخاجعة التفديخية، وبيشت نتائج اختبار شيفيو )% مؽ التبا2

لمسقارنات البعجية وجؾد فخوؽ دالة إحرائيا  بيؽ معمسات السجاؿ األوؿ ومعمسات السجاؿ الثالث لرالح معمسات 
ي وكل مؽ معمسات السجاؿ األوؿ السجاؿ األوؿ، ولؼ تؾجج فخوؽ دالة إحرائيا  بيؽ معمسات السجاؿ الثان

( وجؾد فخوؽ دالة إحرائيا  بيؽ Scheffeومعمسات السجاؿ الثالث، كسا بيشت ايزا  نتائج اختبار شيفيو )
 سشؾات فأكثخ( والسعمسات ذوات الخبخة  23السعمسات ذوات الخبخة )

دالة إحرائيا  بيؽ السعمسات سشؾات فأكثخ(، ولؼ تؾجج فخوؽ  23سشؾات( لرالح السعمسات ذوات الخبخة ) 2-5)
           سشؾات فأكثخ( والسعمسات ذوات الخبخة 23سشؾات( وكل مؽ السعمسات ذوات الخبخة ) 23-2ذوات الخبخة )

سشؾات( كسا لؼ تغيخ الشتائج فخوقا  دالة إحرائيا  في درجة استخجاـ السعمسات لمتغحية الخاجعة التفديخية  2-5)
 تعدى إلى الستغيخات األخخى.
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 2ؿ ججو 
ممخص نتائج تحميل التبايؽ أحادي التغيخ لمفخوؽ في درجة استخجاـ أنساط التغحية الخاجعة وفق متغيخات 

 التخرص، والخبخة التجريدية، والتجريب في مجاؿ التقؾيؼ الرفي، والتفاعالت الثشائية بيشيا
نسط 
التغحية 
 الخاجعة

مجسؾع  مرجر التبايؽ
 السخبعات

 درجات
 الحخية

متؾسط 
 السخبعات

قيسة 
 )ؼ(

الكيسة 
 االحتسالية

حجؼ 
 األثخ

 - 3.05 2.22 3.02 0 3.20 التخرص التعديدية
 3.32 3.33 22.22 2.22 0 0.02 الخبخة
 - 3.20 0.22 3.02 2 3.02 التجريب
 - 3.05 2.05 3.03 2 3.22 الخبخة×التخرص
 - 3.25 3.32 3.32 0 3.30 التجريب×التخرص
 - 3.55 3.22 3.32 0 3.22 التجريب×الخبخة

    3.25 002 53.22 الخظأ

مية
عال

اإل
 

 3.32 3.33 2.22 0.32 0 2.32 التخرص
 - 3.02 2.32 3.00 0 3.22 الخبخة
 - 3.52 3.02 3.22 2 3.22 التجريب

ص
ر
لتخ
ا ×

خبخة
ال

 
3.02 2 3.32 3.02 3.22 - 

ص
ر
لتخ
ا ×

ريب
التج

 

3.20 0 3.32 3.02 3.22 - 

 - 3.20 3.32 3.30 0 3.32 التجريب×الخبخة
    3.00 002 232.32 الخظأ

حية
رحي

الت
 

 - 3.32 0.22 3.22 0 2.22 التخرص
 3.35 3.33 2.05 0.00 0 2.22 الخبخة
 - 3.22 3.22 3.20 2 3.20 التجريب

ص
ر
لتخ
ا ×

خبخة
ال

 

2.20 2 3.20 2.22 3.22 - 
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ص
ر
لتخ
ا ×

ريب
التج

 

3.20 0 3.02 3.23 3.25 - 

 - 3.20 3.22 3.35 0 3.23 التجريب×الخبخة
    3.02 002 22.20 الخظأ

خية
فدي
الت

 

 3.30 3.33 5.22 2.23 0 0.02 التخرص
 3.32 3.33 2.23 0.02 0 2.50 الخبخة
 - 3.00 2.50 3.22 2 3.22 التجريب

ص
ر
لتخ
ا ×

خبخة
ال

 

3.55 2 3.22 3.22 3.22 - 

ص
ر
لتخ
ا ×

ريب
التج

 

3.30 0 3.32 3.30 3.22 - 

 - 3.35 0.22 3.20 0 2.22 التجريب×الخبخة
    3.03 002 22.22 الخظأ

سشؾات وأكثخ( أكثخ قجرة عمى تؾعيف أنساط  23يسكؽ تفديخ الشتائج عمى أف السعمسات ذوات الخبخة )
التغحية الخاجعة مؽ السعمسات األقل خبخة، وبالتحجيج في أنساط التغحية الخاجعة الترحيحية والتغحية الخاجعة 

 التعديدية والتفديخية وىحا ما يتفق مع نتائج دراسات 
ويسكؽ عدو ذلػ إلى أف الخبخة التجريدية تعسل عمى إكداب  .(0322السالكي، ؛ 0322خزيخوآخخوف، )

 ,Vaudrozالسعمسة الثقة بالشفذ والسعخفة اإلجخائية بالسسارسات التقؾيسية السختمفة بسا فييا التغحية الخاجعة )
Berger, & Girardet, 2015ؾا إلى دورات تجريبية (، كسا أف السعمسيؽ ذوي الخبخة الظؾيمة يكؾنؾف قج تعخض

أكثخ وكؾنؾا معخفة أكثخ بدبب السسارسة في بيئة العسل ومع الظمبة باإلضافة إلى التعامل مع السذخفيؽ في 
-Almulla)كسا عدزت دراسة ) الديارات اإلشخافية والتي تتظمب استخجاـ أنساط التغحية الخاجعة في بشؾدىا،

Abdulla, 2010 ج دراسة اجخىا عمى أف معمسي التخبية الخياضية ذوي الخبخة ىحه الشتيجة حيث أشارت نتائ
الكداب والذكيفي إال أف دراسة أكثخ حخصا عمى تقجيؼ التغحية الخاجعة مؽ معمسي التخبية الخياضية السبتجئيؽ، 

( ناقزت ىحه الشتيجة حيث تؾصمت إلى أف الخبخة ال تؤثخ عمى تقجيخات السعمسيؽ لكفايات التقؾيؼ 0322)
سخ، بسعشى أف السعمسيؽ يتداووف في معخفة أدوات وأساليب التقؾيؼ السدتسخ بغض الشغخ عؽ سشؾات السدت
 العسل.
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كسا نالحظ أف معمسات السجاؿ األوؿ حرمؽ عمى أعمى استخجاـ لمتغحية الخاجعة اإلعالمية والتفديخية 
( مؽ ارتفاع 0322مقارنة بسعمسات السجاؿ الثاني والثالث، والحي بجوره يؤكج ما تؾصمت إليو دراسة اليافعي )

ع ذلػ لظبيعة التخرص فسعمسات مدتؾى أداء معمسات السجاؿ األوؿ لسيارات التقؾيؼ بذكل عاـ، وقج يخج
السجاؿ األوؿ يجرسؽ مادة المغة العخبية والتخبية اإلسالمية والجراسات االجتساعية، والتي تتظمب االستساع إلى 

 الظمبة، ومالحغة أدائيؼ في األعساؿ الذفيية والكتابية وغيخىا مؽ مياـ التعمؼ 
التشؾع في طخائق التقؾيؼ الخاصة بالسجاؿ األوؿ والؾاردة في الؾثيقة  (، كسا أف0322)العبج الكخيؼ وحج عسخ، 

العامة لتقؾيؼ تعمؼ الظمبة الرادرة مؽ وزارة التخبية والتعميؼ، والشراب التجريدي الكبيخ مؽ الحرص الستدامشة 
يخ مؽ الؾقت مع لسعمسات السجاؿ األوؿ مقارنة بباقي السعمسات، والحي بجوره يتظمب قزاء الكث وغيخ الستدامشة

الظمبة يسكؽ السعمسة مؽ تقجيؼ أنؾاع مختمفة مؽ التغحية الخاجعة كالتفديخية واإلعالمية، عمى خالؼ معمسات 
السجاالت األخخى التي يكؾف عجد الحرص لجييا أقل وتعجد في الذعب التجريدية، كسا يجب أف ال نغفل تأثيخ 

 مسات والظمبة.التعميؼ اإللكتخوني كؾنو تجخبة ججيجة عمى السع
( أف الشسط األكثخ مسارسة مؽ معمسات السؾاد العمسية ىؾ نسط 0322أوضحت دراسة األحسخي وحج عسخ )

التغحية الخاجعة الترحيحية، وأف أقميا استخجاما ىؾ التغحية الخاجعة التفديخية وىحا يتفق مع نتائج ىحه الجراسة 
التغحية الخاجعة التفديخية عمى حداب معمسات السجاؿ التي تفؾقت فيو معمسات السجاؿ األوؿ في استخجاـ 

 ( أف مؽ أكثخ العؾامل التي تحج مؽ استخجاـ معمسات الخياضيات 0322الثاني، وفي دراسة خميفة )
)السجاؿ الثاني( لمتقؾيؼ التكؾيشي تتسثل في عجـ كفاية الؾقت الستاح لمحرة التعميسية وكثافة محتؾى السشيج 

 الجراسي.
 التهصيات 

 في عسمية التقؾيؼ السدتسخ. التأكيج عمى أىسية تؾعيف السعمسات ألنساط التغحية الخاجعة السختمفة لمظمبة .2
تجريب السعمسات ذوات الخبخة التجريدية القريخة عمى تظبيق األنساط السختمفة لمتغحية لمخاجعة باعتبارىا مكؾنا  ميسا   .0

 مؽ مكؾنات التقؾيؼ مؽ أجل التعمؼ.
السعمسات إلى تفعيل استخجاـ التغحية اإلعالمية كؾنيا سيمة االستخجاـ مع اختيار السؾاقف السشاسبة تؾعية  .0

 الستخجاميا.
تثكيف معمسات السجاالت السختمفة إلى تشؾيع استخجاـ أنساط التغحية الخاجعة وفقا إلى طبيعة السؾاد الجراسية  .2

 والرفؾؼ التي يقسؽ بتجريديا.
ستخجاـ أنساط التغحية الخاجعة مؽ معمسات السجاؿ الثاني والسجاؿ الثالث مقارنة مع معمسات البحث في أسباب تجني ا .5

 السجاؿ األوؿ.
 تؾجيو لجاف متابعة لعسمية التقؾيؼ السدتسخ في مجارس الحمقة األولى. .2
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 المقترحات
سخاحل التعميسية إجخاء السديج مؽ الجراسات حؾؿ أنساط التغحية الخاجعة السختمفة وفاعميتيا عمى مختمف ال .2

 والسؾاد الجراسية.
إجخاء دراسات تؾعف السشيج الشؾعي لتقري كيفية مسارسة السعمسات لمتغحية الخاجعة بحيث تعج تقؾيسا  مؽ  .0

 أجل التعمؼ.
 

Recommendations 
1. Emphasizing the importance of teachers employing different feedback patterns 

for students in the process of continuous assessment. 
2. Training teachers with short teaching experience to apply different patterns of 

feedback as an important component of assessment for learning. 
3. Educating teachers to activate the use of informative feedback, as it is easy to 

use, while choosing the appropriate situations for its use. 
4. Educating teachers of different fields to diversify the use of feedback patterns 

according to the nature of the subjects and the classes they teach. 
5. Researching the reasons for the low use of feedback patterns from the teachers 

of the second and third domains compared to the teachers of the first domain. 
6. Directing follow-up committees to the continuous assessment process in the 

schools of the first cycle. 
Suggestions 
1. Conducting more studies on the different patterns of feedback and their 

effectiveness on different educational levels and subjects. 
2. Conducting studies that employ the qualitative approach to investigate how 

female teachers practice the feedback so as to prepare an assessment for 
learning. 
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