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 المستخمص :
ييدف البحث الحالي الى معرفة مستوى توافر التغذية الراجعة كأسموب لتقييم عمى طمبة      

جامعة الطائف في رفع مستوى تنظيم التعمم الذاتي . والى دراسة مستوى التنبؤ بالعالقة بينيما, 
متغير النوع ) ذكر , أنثى( والتفاعل فيما بينيما وبين التغذية الراجعة  وأخيرا الكشف عن الفروق

  ( طالبا وطالبة من جامعة الطائف022وتنظيم التعمم الذاتي. حيث تكونت عينة الدراسة من ) 
( طالب, وقد قامت الباحثة باإلعداد ألدوات القياس من خالل االستفادة 32( طالبات و )431) 

قة في ىذا المجال, حيث تكونت من اداتين األولى عن التغذية الراجعة من الدراسات الساب
والثانية عن التنظيم لتعمم الذاتي. حيث أظيرت نتائج البحث ان مستوي التغذية الراجعة مرتفع 
بأبعادىا المختمفة لدى طمبة جامعة الطائف والتي يعزى سببيا الى اىتماميم وحرصيم عمى 

ستمر لمستواىم التعميمي. أيضا أظيرت النتائج وجود عالقة ارتباطية التعمم منيا والتطوير الم
موجبة دالة إحصائيا  بين التغذية الراجعة بأبعادىا المختمفة وبين تنظيم التعمم الذاتي لدى عينة 
البحث وىذا يدل عمى أنو )كمما ارتفع درجة التغذية الراجعة بأبعادىا المختمفة كمما ارتفع معيا 

 م الذاتي لدة عينة البح ث(.تنظيم التعم
 الكممات المفتاحية: 

التغذية الراجعة , تنظيم التعمم الذاتي, االىداف التعميمية , طرق التدريس, األنشطة , 
 المشاريع, التقويم و المرحمة الجامعية.
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Abstract: 
       This current study aims to find out the level of availability of 
feedback as a method for evaluating students at Taif University in 
raising the level of self-regulation, and the level of predicting the 
relationship between them. Furthermore, to find the detection of gender 
variable differences (male, female) and the interaction between them 
and the feedback and self-learning organization. Where the study 
sample consisted of (200) male and female students from Taif 
University (134) female students and (60) students, and the researcher 
prepared for measurement tools by making use of previous studies in 
this field, as it consisted of two tools, the first on feedback and the 
second on self- regulation. Where the results of the research showed 
that the level of feedback is high in different dimensions among Taif 
University students, which is due to their interest and eagerness to learn 
from it and the continuous development of their educational level. The 
results also showed the existence of a positive statistically significant 
correlation between the feedback in its various dimensions and the 
regulation of self-learning in the research sample, and this indicates that 
(the higher the degree of feedback in its different dimensions, the higher 
the self-regulation learning organization of the research sample).  
Keywords 

Feedback, Self- regulation, Educational goals, teaching methods, 
activities, projects, evaluation, and university level.  
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 المقدمة
كما ىو متعارف لدينا في التعميم ان اي عممية تعممية تحتاج الى ثالث اساسيات وىي       

المعمم والطالب )المتمقي( والمنيج التدريسي المقدم والذي من خاللو يبذل المعمم العديد من طرق 
مام ذلك يحتاج التدريس والتقويم ليقدم المنيج بشكل متكامل لطمبة تكون ثمرتو التفوق, ولكن إلت

المعمم ان يكون ىنالك حمقة وصل بينو وبين الطمبة لمعرفة نقاط القوة والضعف وتقديم النصح 
واالستشارة لتطور. لذلك تعتبر التغذية الراجعة أسموب من أساليب تقييم الطمبة والتي بدورىا 

 ظيم الذاتي لدييم. تساعدىم الى معرفة العديد من أوجو القصور والتي في طريقيا تعزز مبدى التن

أيضا, بسبب التطور والنقمة الحاصمة في مفيوم التغذية الراجعة جعل منيا أسموب معتمد       
بين األساتذة والتي كانت تعتمد في السابق عمى أسموب المكافأة والتعزيز المؤقت بين الطمبة 

كثر دقة يعتمد ( الى أسموب ا0244مصطفى, ;0244)عبيدات, الطراونة, العطيات, & الغزو,
فيو عمى التصحيح والتدقيق في المعمومات عن طريق الرجوع ليذه التغذية من قبل الطالب لتأكد 
والتقصي انتياء بالتطور. وقد تناول العديد من الباحثين مفيوم التغذية الراجعة بصور مختمفة 

قديم مستوى المتعمم ( انيا ت0224ترتكز فييا عمى اسموبيا وطريقة تقديميا حيث عرفيا )الحيمة, 
بنتيجة تعممو سواء كانت ىذه النتيجة جيدة ام ال, وتعتبر ىذه التغذية الراجعة ذات أثر في 
تحسين العممية التعممية حيث ليا الفضل في تثبيت المعمومة لدى الطمبة بشكل 

(. أيضا ليا دور كبير في بناء شخصية طالب واثق قادر عمى معرفة 0244دقيق)مصطفى,
  ,Brown Peterson, & Yaoحتياجو ودعميا وتحسينيا لألفضل. وعرفيا كال مننقاط ا

( عمى انيا عممية إمداد الطالب بمستوى التعمم لديو من بيانات ومعمومات لمساعدتو في 2016)
التعديل واالضافة الفاعمة. وىذا يساعد الطالب في صياغة أىدافيا ورسم الطريق ليا واجتيازىا 

 ة.   بخطى واثقة وواضح

ونظرا ألىمية ىذه التغذية الراجعة في تطوير كيان الطالب الشخصي فقد اثبتت الدراسات     
أثرىا الكبير في مستوى امتالك الطالب لتنظيم الذاتي والذي يساعده في السيطرة والترتيب ألفكاره 

يطمح ان  ورفع مستوى الوعي لديو بما يتناسب مع احتياجاتو وتعديل وتنظيم التعمم لديو بما
 (.0242يكون )خضر, 
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 مشكمة البحث:
من خالل تعامل الباحثة مع عدد كبير من الطمبة اتضح أن الكثير منيم ييمل الدور      

األساسي لمرجوع الى التغذية الراجعة واالستفادة منيا في تطوير الميارات لدييم, والبعض قد ال 
ن أعضاء ىيئة التدريس. حيث أن يحصل عمييا في وقتيا من أستاذ او أستاذة المقرر م

الحصول عمى التغذية الراجعة في كال من أىداف, طرق تدريس المقرر, وفي وقت العمل عمى 
تسميم المشاريع واالختبارات وتقويميا يساعد في تطوير بعض الميارات وتصحيح بعض األخطاء 

عي لتنظيم التعمم الذاتي والحصول عمى فرصة التعمم منيا والتي بدورىا توثر عمى رفع مستوى الو 
 لدى الطمبة.  

أيضا من خالل دراسة استكشافية مع مجموعة من الطالبات في قسم التقنيات بخصوص         
ذا كان ىنالك أثر في ذلك عمى تحصيميم الدراسي أسفرت الدراسة  التغذية الراجعة وأبعادىا وا 

 عمى االتي 
 الراجعة ودورىا في رفع تحصيميم الدراسي.  . عدم اىتمام الطمبة لمعرفة أىمية التغذية4
  . احتياج الطمبة لتفسير من قبل األساتذة ليذه التغذية وطرق العمل عمييا لتطوير من0

 مستواىم الدراسي.    
( تمت اإلشارة الى أن التغذية الراجعة تعد 0246حيث انو وفي دراسة )المطيري, 

األساس يساعد أيضا في صقل شخصية الطالب أساس لنجاح وتقدم الطالب في تعميمو. وىذا 
وتعزيز ثقتو بنفسو ومعرفة مستواه والذي قد ينتج عنو حس بمستوى التنظيم لدية وتحديد 

( عن أىمية 0245احتياجاتو وتطويرىا لألفضل. أيضا, تم اإلشارة في دراسة الخالدي والتركي )
ت الفرد والتي وبشكل مستمر ومتتابع التغذية الراجعة والتي ليا دور كبير في رفع مستوى ميارا

 تساعد في بناء المعرفة لديو ورفع الحس الذاتي لتقوية وصقل مياراتو. 
وتنبع مشكمة البحث ىنا في عدم حصول بعض الطمبة عمى التغذية الراجعة من 
أعضاء ىيئة التدريس والتي مع الوقت تؤثر في تحديد نقاط الضعف والقوة لدييم والعمل عمى 

 يا من خالل رفع مستوى التنظيم الخاص بيم. تقويت
 أسئمة البحث: 

 لمبحث تساؤل رئيسي وىو: 
ما مستوى توافر التغذية الراجعة كأسموب لتقييم عمى طمبة جامعة الطائف في رفع 

 مستوى تنظيم التعمم الذاتي لدييم؟
 ويتفرع منو االسئمة التالية: 

 ا المختمفة لدى طمبة جامعة الطائف؟ما مستوى توافر التغذية الراجعة بأبعادى -4
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 ما مستوى توافر تنظيم التعمم الذاتي لدى طمبة جامعة الطائف؟ -0
ىل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا  بين التغذية الراجعة بأبعادىا المختمفة وتنظيم التعمم  -3

 الذاتي لدى طمبة جامعة الطائف؟ 
ناث( في ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بين  -1 متوسط درجات متغير النوع )ذكور وا 

 طمبة جامعة الطائف؟متغير التغذية الراجعة لدى عينة البحث من 
ناث( في  -2 ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات متغير النوع )ذكور وا 

 متغير تنظيم التعمم الذاتي لدى عينة البحث من طمبة جامعة الطائف؟ 
د التغذية الراجعة في التنبؤ بتنظيم التعمم الذاتي لدى عينة من طالب ىل تسيم أبعا -3

 الطائف؟
 أىداف البحث 

 .  معرفة مفيوم التغذية الراجعة  4
 . معرفة مستوى التغذية الراجعة بأبعادىا المختمفة بين الطمبة 0
 . معرفة مستوى تنظيم التعمم الذاتي لدى الطمبة.3
فييا التغذية الراجعة من قبل أساتذة المقرر والتي تكون من خالل  . معرفة األساليب التي تقدم1

 أىداف التعميم الخاصة بالمقرر وطرق التدريس والمشاريع واألنشطة انتياء بالتقويم
 . التعرف عمى أثر مستوى توافر التغذية الراجعة في رفع مستوى التنظيم الذاتي لدى الطمبة2
من التغذية الراجعة والذي لو األثر في رفع مستوى تنظيم  . تحديد األسموب او البعد األمثل3

 التعمم الذاتي. 
 أىمية البحث 

تكمن أىمية الدراسة في مساعدة الطمبة لمعرفة أفضل األساليب في التغذية الراجعة وأثرىا      
في رفع مستوى التنظيم لدييم . والمساعدة في تقديم تصور تجريبي لألساتذة لمعرفة طرق 

يب لتطبيق التغذية الراجعة والتركيز عمى أفضميا بما يتناسب مع رفع مستوى الوعي لدى وأسال
الطمبة والمساعدة في صقل مياراتيم التعميمية وتحديد نقاط القوة والضعف بما يتناسب 

 احتياجاتيم.
 حدود البحث 

 تقتصر حدود البحث عمى التالي:
 جامعة الطائف  الحدود المكانية:

 4114-4112الفصل الدراسي الثاني من العام  ية:الحدود الزمان
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 تحديد مستوى توافر التغذية الراجعة في رفع مستوى تنظيم التعمم الذاتي  الحدود الموضوعية:
 طالب وطالبات جامعة الطائف من كميات مختمفة الحدود البشرية:

 مصطمحات البحث 
يتم تزويدىا لطالب عن عممية سير (: وىي المعمومات التي Feed backالتغذية الراجعة )     

( عمى أنيا المالحظات التي يحصل عمييا التمميذ من 0246أدائو التعميمي وقد عرفيا المطيري )
( 0202معمميو بطرق وأساليب مختمفة لتقييم أدائو فييا. وقد عرفيا )طريف, العتوم والمومني ,

واالستفادة منيا لتطور. وتعرفو الباحثة  بأنيا الدرجة التي يحصل عمييا التمميذ نتيجة إتمام عممو
بأنو المالحظات والتعميمات التي يتمقيا المتعمم من جيات مختمفة والتي تساعد في التطوير 

 واالستمرارية في التعمم.
         كما يعرف اجرائيا: بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب أثناء أداء فقرات المقياس     

 لتغذية الراجعة.
( 0202(: وىي كما عرفيا )طريف, العتوم والمومني ,self-regulationتنظيم الذاتي )ال    

قدرة الفرد عمى التعمم الوراء معرفي من خالل مراجعة المعمومات التي يحصل عمييا وتصحيحيا 
وتنظيميا تمقائيا بما يتناسب مع احتياجاتو ولمساعدة في ضبط تعممو. كما عرفيا خضر 

ميات المستمرة التي من خالليا يستطيع المتعمم من استخدام استراتيجيات ( بأنيا العم0242)
( بأنيا مسؤولية 0244تساعد في ضبط وتحسين العمل لديو لتعمم.  أيضا عرفيا )غريب, 

التمميذ عن نفسو في التعمم بما يتناسب احتياجاتو مما يعزز ثقتو بنفسو وزيادة انتاجيتو في العمل 
الباحثة بأنو ىو المشاركة النشطة لطالب او المتعمم في عمميو تعميمو  المنصوص اليو. وتعرفو

 وتعممو من خالل البحث والتقصي والمناقشة عمى حسب ميولو لتطوير من ذاتو واىتماماتو. 
          كما يعرف اجرائيا: بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب اثناء أداء فقرات المقياس      

 لتنظيم الذاتي.
 ر النظري:اإلطا

 أوال: التغذية الراجعة:
تعتبر التغذية الراجعة أسموب من أساليب التقويم حيث تمعب دورا كبيرا في تطوير مستوى      

           الفرد ومساعدتو لتعمم من اخطائو والتي قد تكون ىذه التغذية من خالل أستاذ, زميل, 
وىذه التغذية بدورىا  (Hattie &Timperley, 2007)خبرة او من خالل كتاب قد يطمع عميو 

تعزز المعرفة والميارات وتنمى حس االستقاللية بشكل تتابعي لدييم لتطوير مفاىيم التعمم 
(. أيضا تقدم التغذية الراجعة المعمومات والميارات ليس لطمبو فقط بل 0245)الخالدي والتركي, 

ن خاللو يرفع معدل التفكير لألساتذة من خالل رفع سقف التوقعات في اإلجابات والذي م
 والدافعية لتنظيم الذاتي في التعمم لدييم.    
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عرفت التغذية الراجعة عمى أنيا المعمومات التي تقدم من المقدم سواء كان معمم او غيره       
           لطمبو والتي بدورىا تساعد المستفيد لتعديل او تطوير عممو وىذا الشي يساعد في غمق

              ي تعمم الطمبة والتي مع الوقت قد تتراكم وتسبب تأخر في التنظيم لتعممالفجوات ف
& Teviotdale, 2008) (Ahmed.   وقد ال تكتمل الفائدة من ىذه التغذية اال من خالل

إتاحة الفرصة لطمبة في التعامل معيا والتعديل عمييا والرجوع لألساتذة بتساؤالت قد تسيم في 
( . وقد يكون ليذه التغذية  (Rust, 2002مة لدييم واكتسابيا بطريقة التفاعل معياترسيخ المعمو 

الراجعة القوة والفائدة العائدة عمى الطمبة إذا تم تقديميا في الوقت ولمغرض الصحيح, حيث أشار 
( ان التغذية الراجعة قد تكون جيدة وقد تكون سيئة ومن الممكن ان (Rust, 2002الباحث 
 ثرون بيا من خالل نوعيا او طرق تقديميا وتكون وسيمة لتحسن في مستواه الدراسي. الطمبة يتأ

 أىمية التغذية الراجعة: 
تعتبر التغذية الراجعة نقطة أساسية في ضبط التعمم لدى الطمبة, حيث انيا تساعد التمميذ       

ضا, تساعد في ثبات في معرفة جوانب القوية والضعف لديو والعمل عمى تطويرىا او تعديميا. أي
 المعمومة لدى التمميذ من خالل الرجوع الييا أكثر من مره والعمل عمى رفع مستواه فييا. 

( أن التغذية الراجعة ىي أىم نقاط التقويم والذي من خالليا يحصل المتعمم 0202ترى )أبراىيم, 
 عمى معمومات تفصيمية عن تعممو وعمى ما يحتاجو لتطوير.  

 ط التغذية الراجعة:أنواع او أنما
        يوجد لدى التغذية الراجعة أنواع عدة تم الرجوع الييا في عديد من الدراسات العربية     

( واألجنبية ومنيا 0244مصطفى, ;0244منيا )عبيدات, الطراونة, العطيات, & الغزو,
(Rust, 2002 والتي من خالليا تم تقديميا بطرق مختمفة حيث منيا من ركز عم ) ى توقيت

التقديم ليا , المغة المستخدمة لتقديميا, وأيضا وفقا لمكم من المعمومات المقدمة والكثير الكثير 
 منيا , ولكن ركزت الباحثة عمى أنماط تقديميا في أوقات محددة وىي كالتالي:

تغذية راجعة فورية: وىي التغذية القائمة في وقتيا, حيث يقدميا األستاذ في نفس الوقت حال  .4
االنتياء من العمل وقد تكون خالل تقديم الدرس او عند استفسار الطالب خالل الشرح 

 (. 0244)مصطفى,
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تغذية راجعة مؤجمة: وىي التغذية التي تقدم لممستفيد بعد االنتياء من التجاوب مع تساؤالت  .0
 المعمم وعمى سبيل المثال قد تكون بعد االنتياء من االختبار او الواجب وتسميمو. 

ذية راجعة التعزيزية: وىي التغذية الراجعة التي تعتمد في تقديميا عمى تعزيز الفرد عمى تغ .3
المثابرة والعمل بجد, حيث تقدم في طياتيا الكممات التعزيزية لرفع معنويات وحماس الطالب 
لممواصمة. وىي تقدم ليم حول دقة اإلجابات وتصحيحيا والتحري في أسباب الخطى فييا, 

تقديميا كنمط لتقييم االختبارات الدورية واألنشطة من خالل اشعال الحماس ومن الممكن 
 (.0202لرفع المستوى في المرات المقبمة. )طريف, العتوم & المومني ,

التغذية الراجعة التصحيحية والتفسيرية: وىي التغذية التي من خالليا يقدم األستاذ تفسير  .1
لالستفادة في التعمم منيا وقد تحتوي عمى  دقيق لإلجابات وتصحيحيا والمصادر الممكنة

شروحات عن أسباب الوقوع في الخطى وتفاديو في المرات المقبمة. ومن الممكن تطبيقيا في 
 (.Mory,2004تقويم االختبارات ومشاريع التخرج )

 معايير تحقق التغذية الراجعة: 
ر فييا معايير محددة تم ولكي تتحقق الدافعية من وراء ىذه التغذية الراجعة يجب ان تتواف

; طريف, العتوم & المومني  0202إبراىيم,  ; 0244استنتاجيا من دراسة كال من )مصطفى,
 ( وىي كالتالي: (Nicol & Macfarlane‐Dick, 2006(  واألجنبية ومنيا 0202,
أن يكون الغرض من التغذية الراجعة ىي الدافعية لتعمم وليس لكسب الدراجات وأال تكون في  .4

 قت تسميم الدراجات حتى ال يكون الغرض منيا وقتي. و 
التركيز في التغذية الراجعة عمى عمل الذي انجزمن قبل المتعمم وليس عميو نفسو, ألن ذلك   .0

 قد يكون فيو نوع من الشخصنة اتجاه الطالب 
 أن تكون بصورة مباشرة وفي صميم المشكمة نفسيا والمساعدة عمى حميا وتفادييا في  .3

 المقبمة المرات 
 أال تحتوي عمى كممات أو االلفاظ ليست في سياق أو لغرض االستفادة  .1
 أن تقدم لغرض التطوير وذلك من خالل بناء جدار الثقة بين المعمم وطالبو  .2
 أن تكون واضحة وليا عالقة بأىداف المقرر وتحقيق مخرجاتو  .3
طمبيا وأثرىا في تطوير أن تكون مبنية عمى أساس قوي من معرفة أىمية التغذية الراجعة ل  .4

 مستوى التعمم لدى الطالب.
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 ثانيا: التنظيم الذاتي:  
يعتبر التنظيم الذاتي أساس ميم لمساعدة الطمبة عمى الوعي بأىمية المعمومات والسيطرة      

عمييا بطريقة منظمة ذاتيا مما يرفع من مستوى التحكم لدييم بيا. ويجعل العممية التعميمية أكثر 
يم ليصل الطالب لمرحمة التفكير والتروي في اتخاذ القرارات من خالل القدرة عمى دقة وتنظ

معالجة المعمومات وربطيا بعضيا ببعض. فقد لوحظ ان الطمبة الذين يمتموكن التنظيم الذاتي في 
تعمميم لدييم القدرة عمى اتخاذ القرارات والعمل عمى رفع مستواىم الدراسي لألفضل. حيث انيم 

القدرة عمى ترتيب الميام وتقسيميا بطريقة تساعدىم في تحديد أىدافيم والتخطيط لكيفية  يمتمكون
(. وىي أيضا مجموعة من الخبرات التي يكتسبيا التمميذ من 0242تخطييا بنجاح )خضر, 

خالل معايير يضعيا لنفسو اثناء تعامالتو سواء كانت في جانب التعميم لديو او من خالل 
(. وىنالك العديد من الخصائص التي يتميز بيا 0243ة من االخرين )العزب ,المعمومات الراجع

 التمميذ المنظم ذاتيا ومنيا: 
 استخدامو لممعمومات الراجعة فيما فيو مصمحو لتعممو .4
 القدرة عمى التطور الذاتي وبشكل مستمر واالستفادة من الخبرات السابقة  .0
 تروي الدافعية في التعمم والعمل عمى ذلك بتخطيط و  .3
 البحث والتقصي عن المعمومة والتأكد من مصداقيتيا  .1
 المثابرة لتعمم واالستفادة  .2

 الدراسات السابقة
تم االطالع عمى الدراسات ذات العالقة بالدراسة وكان ىنالك الكثير منيا ولكن بتفرع      

طرح. حيث واختالف في المتغيرات. عميو تم تجميع ما يتناسب مع متغيرات الدراسة الحالية ل
( الى قياس مستوي التغذية الراجعة بأبعاده األربعة وىي 0202ىدفت دراسة طريف وآخرون )

)اإلعالمية والتعزيزية والتصحيحية والتفسيرية والتوجييية( وعالقة المعمم بالطالب في التعمم 
با طال 424المنظم ذاتيا. حيث تم استخدام المنيج الوصفي االرتباطي عمى عينة مكونو من 

األردن. وعميو أظيرت  -( في الصف العاشر في محافظة الكرك0244/0245وطالبو في عام )
النتائج ان مستوى التغذية الراجعة لدى الطمبة متوسط في جميع االبعاد ماعدا البعد اإلعالمي 
 ويرجع االفتقار في ذلك الى تدني مستوى التغذية الراجعة المقدمة لطمبو مع تحديد نوعيا وكثيرة
المقررات المدرسة لطمبة والذي يستدعي السرعة واالستعجال في تغطيتيا. ذكرت الدراسة أيضا 
في نتائجيا مستوى العالقة بين المعمم والطالب والتي كانت متوسطة وىي تتجمى باالحترام 
والتقدير انتياء بمستوى التعمم المنظم ذاتيا والذي يندرج منو ابعاده والذي حقق المتوسط في 

ياسو. وعميو أظيرت الدراسة ان ابعاد التغذية الراجعة لم تكن دالة احصائيا في تفسير التعمم مق
 المنظم ذاتيا لطمبة. 
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            ( بدراسة تركز عمى أثر اختالف نمط التغذية الراجعة0246كما قام المطيري )         
 مية التحصيل الدراسي لدى المقدم من المعممين واالقران في المدونات االلكترونية عمى تن

         الطمبة. حيث طبقة الدراسة عمى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة الدوادمي بالسعودية 
                 الحاسب االلي وتقنية المعمومات حيث قام بالعمل عمى ثالث مجموعات  مقررفي 

عشر طالب واظيرت النتائج )مجموعتين تجريبية ومجموعة ضابطة( مكونو كل واحدة منيا من 
ان لتغذية الراجعة المقدمة من خالل المدونات االلكترونية ليا أثر في رفع مستوى التحصيل 

 الدراسي لدى الطمبة لذلك يوصى بتعزيز استخداميا عمى الطمبة. 
( في دراستيم بقياس تصور (Brown, Peterson, & Yao, 2016كما قام كال من        

ة عن التغذية الراجعة وأثرىا إذا تم استغمميا من قبميم في تطوير تعمميم وعالقة ومعتقدات الطمب
ذلك في التطوير الذاتي والفاعمية في اإلنجاز لدييم. حيث تم تطبيق الدراسة عمى عينة من 

( وذلك من خالل توزيع استطالع راي بينيم يقيس 045الطمبة الجامعين والتي تتكون من )
ذية الراجعة في كال من التنظيم الذاتي والتعمم الذاتي واالنجاز. ومن خالل تصورىم عن أثر التغ

ذلك أظيرت النتائج ان الطمبة قد يستخدمون ىذه التغذية في تطوير التعمم لدييم لو تم االخذ بيا 
قبل االنتياء من الفصل الدراسي او فترة االختبار ليكون لدييم الوقت لتعمم منيا من اجل 

قادمة. أيضا اثبتت النتائج ان الطمبة يعتبرون ان التغذية الراجعة تساعدىم في التقييمات ال
توجياتيم المستقبمية في التعمم والتي من خالليا تحقق التطور في التنظيم والتعمم الذاتي لدييم 

 لتحقيق النجاح.  
لتغذية ( دراسة تعي في قياس تأثير ا Harris, Brown & Harnett,  2015كما اجراء )      

الراجعة من الطمبة ألنفسيم و ألقرانيم  في رفع مستوى التنظيم الذاتي والتي كانت مطبقة في 
أستاذة لمعمل معيم في ذلك  44( حيث قام الباحثون بترشيح 144نيوزيالند  عمى عينة من )

 42الى  2لتطبيق األداة عمى طالب من المرحمة االبتدائية والمتوسطة والثانوية من الصف 
وعميو اظيرت النتائج ان الطمبة قدموا ألنفسيم تغذية راجعة ألنفسيم تعتبر افضل من التغذية 
المقدمة ألقرانيم وان ردودىا الجيدة كانت فقط تنعكس عمى التغذية الراجعة الخاصة بيم كأفراد 

 ولكن لم يكن ىنالك تأثير في ذلك التنظيم عمى االقران .
( والتي طبقت في تكريت لقياس التنظيم الذاتي وعالقة 0242أيضا ىنالك دراسة خضر )      

كميات مختمفة  1طالبا وطالبة ومن  422باتخاذ القرار لدى الطمبة حيث كانت العينة مكونو من 
وكانت األداة تحتوي عمى مقياسين األول لتنظيم الذاتي واألخر التخاذ القرار. وعميو أظيرت 

ون بمستوى عالي من التنظيم الذاتي المعرفي واتخاذ القرار. النتائج ان طمبة جامعة تكريت يتصف
وعمية يوجد عالقة ارتباطية بين التنظيم الذاتي المعرفي واتخاذ القرار وان نسبة الذكور اعمى من 

 االناث في اتخاذ القرارات.
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في دراسة بالتعرف عمى تأثير التغذية الراجعة عمى تطور  0242كما قام )ربابعة( 
( طالب وطالبة في جامعة موتة. 12األساسية في كرة الطائرة حيث تكونت العينة من )الميارات 

وزعت العينة عمى ثالث مجموعات, األولى استخدمت التغذية الراجعة الفردية والثانية التغذية 
الراجعة الجماعية, اما المجموعة األخيرة استخدمت التغذية الراجعة الداخمية.  وعميو تم التوصل 

االن التغذية الراجعة الفردية تعد األفضل فيما بين الثالث أنواع المستخدمة في البحث وأنيا الى 
 تحسن من األداء لدى الطمبة في مراحل التعمم.  

( بدراسة تقيس استراتيجيتان مقترحة لقياس التغذية 0243وكما قامت الباحثة )العزب,        
ليا عالقة بالمقرر لتأكد من فاعميتيا في تنمية الراجعة لدى الطمبة من خالل أنشطة والتي 

طالب وطالبة من تمميذ تكنولوجيا  10التنظيم الذاتي لدى الطمبة. حيث تكونو عينة الدراسة من 
التعميم. وعميو تم التوصل الى انو ال يوجد داللة بين استراتيجية التغذية الراجعة بنوعييا المفصمة 

 لتنظيم الذاتي.   والموجزة في بيئات التعمم عمى ا
من خالل النظر في الدراسات  تعميق الباحثة عمى الدراسات السابقة:        

المستعرضة تجد انيا جميعا ارتكزت عمى التغذية الراجعة وأثرىا عمى الطمبة في التعميم ومدى 
يب توافرىا فيما بينيم ميما اختمفت طرق او استراتيجيات قياسيا وتنوعت العينات بتنوع أسال

التطبيق مما ساعد في تحديد عينة الدراسة الحالية وفي ربط موضوع التغذية الراجعة بتنظيم 
  التعمم الذاتي, وفي تحديد أنواع المعالجات اإلحصائية المستخدمة. 

 إجراءات البحث 
 . منيج البحث 1

اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي المسحي لجمع البيانات وتحميميا باستخدام 
طالع الراي لدراسة مستوى توافر التغذية الراجعة كأسموب لتقييم في رفع مستوى تنظيم التعمم است

 الذاتي لدى طمبة جامعة الطائف في جميع الكميات لمجنسين  
 . عينة البحث 0

( طالبة من جامعة 431( طالبا و )33( طالبا وطالبة منيم )022تكونت العينة من )
 ( يوضح وصف عينة الدراسة تبعا لمجنس 4)الطائف بالسعودية, والجدول 

 ( وصف عينة البحث تبعا  لمجنس1جدول )

 النسبة التكرار الجنس
 %33 33 ذكر
 %34 431 أنثى

 %422 022 المجموع
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( عينة الدراسة كانت بين طالب وطالبات الجامعة والتي قسمت 4يتضح من جدول رقم )    
 عينة عشوائية حددت ممثمة لممتواجدين بالجامعة.  ( طالبة وىي431( طالبا و )33عمى واقع )

 ( وصف عدد الكميات المشاركة ونسبة تمثيميا بالعينة األساسية0جدول )

 الكميات عدد الطالب النسبة
 اآللي الحاسب 127 %63.5

 فنون 29 14.5%
 التربية 4 2.0%

 العموم 21 %10.5
 طب 2 1.0%
 اآلداب 4 2.0%
 اليندسة 6 3.0%
 األعمال إدارة 7 3.5%
 المجموع 200 % 100

 ( ان افراد العينة المشاركين من كميات مختمفة وبنسب متفاوتة.  0يتضح من جدول )
 . أداة البحث 3

 قامت الباحثة ببناء المقياس الخاص بالبحث لتحقق واشتمل عمى جزئين: 
 (Feed backالمقياس األول: التغذية الراجعة )

س مستوى التغذية الراجعة والذي من خاللو قامت الباحثة باالطالع وىذا االستطالع يقي 
عمى أبحاث عديدة ليا عالقة بالموضوع وقامت بعمل ىذا االستطالع من خالل االستفادة من 

خاصة حيث قامت ببنائيا في عدة ابعاد وىي ما تتعمق  (Weldmeskel,2015)دراسة 
فقرات(, واألنشطة  3التدريس وتتكون من ) فقرات( طرق 3باألىداف التعميمية وتتكون من )

فقرات ( وتم االعتماد فيو عمى  3فقرات ( التقويم وتتكون من )  3والمشاريع وتتكون من ) 
 المقياس الخماسي لميكرت سكيل في تحديد اجابات العينة الدراسية. 

 المنظم ذاتيا( التعمم –( Self-regulated learningالتنظيم الذاتي لمتعمم ) المقياس الثاني:
وىو اعتمد عمى قياس مستوى التنظيم الذاتي لمتعمم والذي من خاللو قامت الباحثة      

باالطالع عمى أبحاث عديدة ليا عالقة بالموضوع وقامت بعمل ىذا االستطالع من خالل 
فقرة( وتم االعتماد  42( حيث قامت ببنائو في )Weldmeskel,2015االستفادة من دراسة )

لمقياسي الخماسي لميكرت سكيل والذي يتكون من الفقرات )غير صحيح دائما, غير عمى ا
 صحيح غالبا, محايد, صحيح في الغالب, صحيح دائما(
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 صدق أداتي البحث:
تم التأكد من صدق أداتي البحث بعرضيما عمى مجموعة من المحكمين لمتأكد من صدقيما      

ن وتعديل بعض الفقرات لتصيح األداتين في الخارجي, وقد تم األخذ بمالحظات المحكمي
 صورتيما النيائية.

 الشروط السيكومترية لممقياس: 
 مقياس التغذية الراجعة. -
 االتساق الداخمي:  -1

تم حساب االتساق الداخمي لمقياس التغذية الراجعة وأبعادىا المختمفة كمؤشر لسالمة بنية 
ـ )بيرسون( الستبعاد البنود التي ال ترتبط االختبار وذلك من خالل استخدام معامل االرتباط ل

ارتباطات دالة بالدرجة عمى البعد الذي تنتمي لو العبارة, ثم إيجاد معامل االرتباط بين درجة 
 (. 3البعد ودرجة المقياس ككل كما ىو موضح بالجدول )

  أيجاد معامل االرتباط بين درجة المفردات ودرجة البعد التي تنتمي إليو: - أ
 122عامالت االرتباط بين درجة المفردة ودرجة البعد التي تنتمي إليو عند ن = م(3جدول)

رقم 
معامل االرتباط  اسم البعد البند

 بالبعد
رقم 
 معامل االرتباط بالبعد اسم البعد البند

4 

قة 
تعم

 الم
جعة

الرا
ية 

تغذ
ال

مية
عمي

 الت
اف

ألىد
با

 

2,445** 4 

قة 
تعم

 الم
جعة

الرا
ية 

تغذ
ال

س
دري

 الت
ريقة

بط
 

2,544** 
0 2,554** 5 2,444** 
3 644**, 6 2,544** 
1 520**, 42 2,536** 
2 2,531** 44 2,424** 
3 2,413** 40 2,505** 
43 

قة 
تعم

 الم
جعة

الرا
ية 

تغذ
ال

ريع
مشا

 وال
طة

ألنش
با

 

2,431** 46 

قة 
تعم

 الم
جعة

الرا
ية 

تغذ
ال

ييم
التق

ب
 

2,442** 
41 2,512** 02 2,502** 
42 2,520** 04 2,522** 
43 2,513** 00 2,452** 
44 2,502** 03 2,416** 
45 2,525** 01 2,432** 

   2.21** جميع القيم دالة عند مستوى 
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( بين 2,24وقد أشارت النتائج إلى ارتباط جميع البنود ارتباط ا داال  عند مستوى )
 ك البنود التي تم االستقرار عمييا.درجات البنود والدرجة الكمية لألبعاد الفرعية وىي تم

كما ىو موضح في  أيجاد معامل االرتباط بين درجة األبعاد والدرجة الكمية لممقياس: - ب
 (:1جدول )

 ( معامالت االرتباط بين درجة األبعاد الفرعية والدرجة الكمية لممقياس4جدول )

 االرتباط بالدرجة الكمية لممقياس األبعاد الفرعية لممقياس م

 ** 642,2 التغذية الراجعة المتعمقة باألىداف التعميمية 4

 ** 565,2 التغذية الراجعة المتعمقة بطريقة التدريس 0

 ** 555,2 التغذية الراجعة المتعمقة باألنشطة والمشاريع 3

 ** 620,2 التغذية الراجعة المتعمقة بالتقييم 1

 21,2** جميع القيم دالة عند 

تم التوصل إلى ارتباطات دالة بين كل بعد من أبعاد المقياس ومن الجدول السابق   
(, ومن ثم تشير ىذه النتائج إلى تمتع 2,24والدرجة الكمية لممقياس وجميعيا دالة عند مستوى )

 المقياس بقدر كبير من التجانس الداخمي لمعبارات واألبعاد.

 الصدق التمييزي   -0

ية( لكل بند من بنود مقياس التغذية الراجعة تم استخدام الصدق التميزي )المقارنة الطرف

بأبعاده المختمفة عن طريق حساب اإلرباعى األعمى واإلرباعى األدنى لعينة التقنين, ومن ث م 

إجراء اختبار "ت" لداللة الفروق لكل مفردة والتحقق من أن المفردة قادر عمى التميز بين 

حث االستطالعية في كل التغذية الراجعة بأبعادىا المجموعة العميا والمجموعة الدنيا من عينة الب

 ( التالي نتائج الصدق التمييزي. 2المختمفة. ويوضح الجدول )   



  نورة عمر أحمد الصانع /د                    مستوى توافر التغذية الراجعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 122( الصدق التمييزي لمقياس التغذية الراجعة عند ن = 5جدول )    
 مستوى داللة T   قيمة المتوسط رقم البند اسم البعد المجموعة
 المنخفضين

متعمقة باألىداف التغذية الراجعة ال
 التعميمية

 1,31 المرتفعين 2,22 42,511 0,04 4
 1,60 المرتفعين 2,22 41,433 0,21 0 المنخفضين
 1,55 المرتفعين 2,22 42,46 4,55 3 المنخفضين
 1,55 المرتفعين 2,22 40,41 0,22 1 المنخفضين
 1,60 المرتفعين 2,22 42,61 0,05 2 المنخفضين
 1,51 المرتفعين 2,22 5,544 0,20 3 المنخفضين
 المنخفضين

 التغذية الراجعة المتعمقة بطريقة التدريس

 1,43 المرتفعين 2,22 42,62 0,40 4
 1,55 المرتفعين 2,24 6,34 0,43 5 المنخفضين
 1,51 المرتفعين 2,22 42,31 0,12 6 المنخفضين

 2,22 43,02 0,43 42 ينالمنخفض
 1,51 المرتفعين 

 1,60 المرتفعين 2,22 6,16 0,32 44 المنخفضين
 1,60 المرتفعين 2,22 40,23 0,05 40 المنخفضين
 المنخفضين

التغذية الراجعة المتعمقة باألنشطة 
 والمشاريع

 1,60 المرتفعين 2,22 42,34 0,05 43
 1,60 المرتفعين 2,22 44,44 0,30 41 المنخفضين
 1,63 المرتفعين 2,22 44,22 0,01 42 المنخفضين
 1,52 المرتفعين 2,22 42,25 0,21 43 المنخفضين
 1,60 المرتفعين 2,22 42,55 0,01 44 المنخفضين
 1,63 المرتفعين 2,22 42,26 0,01 45 المنخفضين
 المنخفضين

 الراجعة المتعمقة بالتقييم التغذية

 1,60 المرتفعين 2,22 6,41 0,23 46
 1,60 المرتفعين 2,22 6,44 0,12 02 المنخفضين
 1,63 المرتفعين 2,22 6,43 0,31 04 المنخفضين
 1,23 المرتفعين 2,22 2,41 0,52 00 المنخفضين
 1,23 المرتفعين 2,22 3,62 0,15 03 المنخفضين
 1,52 المرتفعين 2,22 6,34 0,11 01 المنخفضين

 (2021جميع صدق المفردات دالة عند مستوى )
 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ومن الجدول السابق يتضح ان:
( لجميع البنود, مما يدل عمى أن 2,24جميع قيم اختبار ت جاءت دالة عند مستوى )          

األدنى واالرباعى األعمى عمى مقياس التغذية جميع البنود قادرة عمى التمييزي بين االرباعى 
 الراجعة بأبعادىا المختمفة مما يدل عمى الصدق التمييزي والصالحية لالستخدام.

 ثبات المقياس: -3

            ثم حساب ثبات مقياس التغذية الراجعة بأبعادىا المختمفة عن طريق معامل
ممقياس حيث جاءت كما ىو موضح في جدول ألبعاد المقياس والدرجة الكمية لثبات الفاكرونباخ 

 ( كالتالي:3)

 ( معامالت الثبات لمقياس التغذية الراجعة بأبعاده المختمفة.6جدول )

 معامل الفا كرونباخ عدد العبارات األبعاد الفرعية لممقياس م

  614,2 3 التغذية الراجعة المتعمقة باألىداف التعميمية 4
  634,2 3 بطريقة التدريس التغذية الراجعة المتعمقة  0
  635,2 3 التغذية الراجعة المتعمقة باألنشطة والمشاريع 3
  603,2 3 التغذية الراجعة المتعمقة بالتقييم 1

 2,643 01 مقياس التغذية الراجعة ككل 

(أن جميع معامالت ثبات األبعاد والمقياس ككل جيدة, مما يشير 3ويتبين من الجدول )
 تع بدرجة عالية من الثبات.أن المقياس يتم

 مقياس تنظيم التعمم الذاتي. -
 االتساق الداخمي:  -1

تم حساب االتساق الداخمي لمقياس تنظيم التعمم الذاتي كمؤشر لسالمة بنية االختبار وذلك 
من خالل استخدام معامل االرتباط لـ )بيرسون( الستبعاد البنود التي ال ترتبط ارتباطات دالة 

إيجاد معامل (. وذلك من خالل 4بالجدول )عمى المقياس ككل كما ىو موضح بالدرجة الكمية 
  االرتباط بين درجة المفردات ودرجة البعد التي تنتمى إليو.:



  نورة عمر أحمد الصانع /د                    مستوى توافر التغذية الراجعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( معامالت االرتباط بين درجة المفردة ودرجة البعد التي تنتمي إليو 7جدول )

 122عند ن = 

رقم 

 البند
 المقياس

معامل االرتباط البند بالدرجة 

 لكمية لممقياسا
 المقياس رقم البند

معامل االرتباط البند 

 بالدرجة الكمية لممقياس

4 

تي
الذا

مم 
لتع

م ا
ظي

تن
 

2,524** 6 

تي
الذا

مم 
لتع

م ا
ظي

تن
 

2,533** 

0 2,543** 42 2,564** 

3 513**, 44 2,543** 

1 2,512* 40 2,645** 

2 2,554** 43 2,542** 

3 2,552** 41 2,542** 

4 2,523** 42 2,511** 

5 2,514**  

   2.21** جميع القيم دالة عند مستوى 

( بين 2.24وقد أشارت النتائج إلى ارتباط جميع المفردات ارتباط ا داال  عند مستوى )
 درجات البنود والدرجة الكمية لممقياس, وىي تمك البنود التي تم االستقرار عمييا.

 الصدق التمييزي  - أ
الصدق التميزي لكل بند من بنود تنظيم التعمم الذاتي عن طريق حساب تم استخدام 

        اإلرباعى األعمى واإلرباعى األدنى لعينة التقنين, ومن ث م إجراء اختبار "ت" لداللة الفروق 
          لكل بند والتحقق من أن البنود قادرة عمى التمييز بين المجموعة العميا والمجموعة الدنيا من 

           ( التالي نتائج5عينة البحث االستطالعية في تنظيم التعمم الذاتي. ويوضح الجدول )
 الصدق التمييزي.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 122( الصدق التمييزي لمقياس تنظيم التعمم الذاتي عند ن =8جدول )
 مستوى داللة قيمة ت المتوسط رقم المفردة اسم البعد المجموعة
 المنخفضين

 الذ
عمم

 الت
ظيم

س تن
مقيا

 اتي

 2,22 المرتفعين 2,22 44,22 0,11 4
 2,22 المرتفعين 2,22 6,05 0,35 0 المنخفضين
 2,22 المرتفعين 2,22 40,23 0,30 3 المنخفضين
 2,22 المرتفعين 2,22 42,21 4,63 1 المنخفضين
 2,22 المرتفعين 2,22 43,32 0,43 2 المنخفضين
 2,22 المرتفعين 2,22 42,53 0,21 3 المنخفضين
 2,22 المرتفعين 2,22 44,34 0,15 4 المنخفضين
 1,63 المرتفعين 2,22 42,61 0,05 5 المنخفضين
 2,22 المرتفعين 2,22 44,32 0,30 6 المنخفضين
 2,22 المرتفعين 2,22 41,03 0,01 42 المنخفضين
 2,22 المرتفعين 2,22 43,31 0,01 44 المنخفضين
 2,22 المرتفعين 2,22 45,41 0,21 40 المنخفضين
 2,22 المرتفعين 2,22 43,03 0,33 43 المنخفضين
 2,22 المرتفعين 2,22 44,42 4,63 41 المنخفضين
 1,63 المرتفعين 2,22 42,13 0,30 42 المنخفضين

 ( .2021الصدق التمييزي عند مستوى ) جميع قيم ت دالو عمى 
 ومن الجدول السابق يتضح ان:

( مما يدل عمى أن جميع البنود 2,24جاءت جميع قيم اختبار ت دالة عند مستوى )           
قادرة عمى التمييزي بين االرباعى األدنى واالرباعى األعمى عمى مقياس تنظيم التعمم الذاتي مما 

 ي لممقياس والصالحية لالستخدام. يدل عمى الصدق التمييز 



  نورة عمر أحمد الصانع /د                    مستوى توافر التغذية الراجعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ثبات المقياس: -4
حيث تم حساب ثبات مقياس تنظيم التعمم الذاتي عن طريق معامل ثبات الفاكرونباخ 

 ( كالتالي:6جاءت كما ىو موضح في جدول )
 122( معامالت الثبات مقياس تنظيم التعمم الذاتي. عند ن = 9جدول )

 فاكرونباخمعامل ثبات ال عدد العبارات  المقياس

  646,2 42 المقياس ككل 

( أن قيمة معامل الثبات جيدة, مما يشير أن المقياس يتمتع بدرجة 6ويتبين من الجدول )      
 جيدة من الثبات.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 لعينة البحث عمى متغيرات البحث. اإلحصاءات الوصفية -1

البحث عمى متغيرات البحث, تم حساب  لمتحقق من اعتدالية توزيع درجات عينة     
المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوسيط والمنوال ومعامالت االلتواء لعينة الدراسة األساسية 

 ( التتالي: 42وجاءت النتائج كما ىي موضحة بالجدول )
 022( اإلحصائيات الوصفية لعينة البحث عمى متغيرات البحث عند ن = 12جدول )

 لوصفيةاإلحصاءات ا
 المتغيرات

االنحراف  االلتواء
 المتوسط الوسيط المنوال المعياري

التغذية الراجعة المتعمقة باألىداف  00,24 01,22 32,22 4,40 2,443 -
 التعميمية

 التغذية الراجعة المتعمقة بطريقة التدريس  00,23 01,22 32,22 3,43 2,422 -

ة الراجعة المتعمقة باألنشطة التغذي 00,45 03,22 32,22 4,46 2,362 -
 والمشاريع

 التغذية الراجعة المتعمقة بالتقييم 00,44 03,22 32,22 3,16 2,545 -
 التغذية الراجعة ككل  62,20 64,22 402,22 01,44 2,542 -
 تنظيم التعمم الذاتي 23,24 26,22 42,22 43,42 2,330 -



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 ( ما يمي: 12يتضح من جدول )
وسطات أكبر من قيم االنحرافات المعيارية, وقيم االلتواء قريبة من أن جميع قيم المت (1

الصفر, باإلضافة إلى تقارب قيم المتوسطات والوسيط, مما يدل عمى صغر حجم التباين 
الطالب في متغيرات البحث واقتراب قيمة االلتواء من الصفر يدل عمى اقتراب بين درجات 

 لعينة البحث. درجات المتغيرات من التوزيع االعتدالي

 

 

 



  نورة عمر أحمد الصانع /د                    مستوى توافر التغذية الراجعة
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 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 نتائج البحث
ما مستوى التغذية الراجعة بأبعادىا المختمفة )األىداف التعميمية، طرق  -السؤال األول 

 التدريس، األنشطة والمشاريع، التقييم( لدى طمبة جامعة الطائف؟
 ؟الطائف لدى طمبة جامعةأ: ما مستوى توافر التغذية الراجعة المتعمقة باألىداف التعميمية 

ولمتحقق من مدى توافر عبارات كل بعد تم حساب بعض اإلحصاءات الوصفية الدالة 
عمى ومدى التحقق والتوافر ومنيا: )المتوسط, أعمى درجة ممكنة, الوزن النسبي لمتوسط 

 ( التالي:44االستجابة, الترتيب( وجاءت النتائج كما ىي موضحة بالجدول )
 لدى عينة البحث ة الراجعة المتعمقة باألىداف التعميميةالتغذي( مستوى توافر 11جدول )

 العبارة م
 درجة التحقق أو التوافر

أعمى  المتوسط
 درجة

الوزن النسبي 
 لممتوسط

ترتيب 
 التوافر

تساعد عمى وضع خطط لتحسين التعمم لدى كطالبة   .4
 3 72.60% 5 3.63 وبشكل مستمر

 3 75.20% 5 3.76 تحسن من تعميمي وترتقي بو لألفضل    .0
 2 73.40% 5 3.67 تساعد عمى ربطيا مباشرة بمعايير النجاح  .3
 مكرر 3 75.20% 5 3.76 تزيد من دافعيتي واستمراري لمتعمم  .1
 4 77.40% 5 3.87 تشجع عمى التنظيم الذاتي لتعمم  .2
 0 76.40% 5 3.82 تركز عمى أداء ميمة التعمم لدى  .3

 الثالث %75,03 30 22,51 تعميميةالتغذية الراجعة المتعمقة باألىداف ال

 ويتضح من الجدول السابق: 
التغذية الراجعة المتعمقة باألىداف ( لدى عينة البحث لبعد 3توافرت جميع البنود ال ) -(4

  (77.40%الى  72.60%بنسب متفاوتة تراوحت من ) التعميمية
( 2لبحث البند رقم )حصل عمى الترتيب االول من حيث التوافر واألفضمية لدى عينة ا -(0

تشجع عمى التنظيم الذاتي والذي نص عمى أن التغذية الراجعة المتعمقة باألىداف التعميمية 
 (.77.40%لتعمم بوزن نسبي )

التغذية ( والذي نص عمى أن 4وحصل عمى الترتيب األخير من حيث التوافر البند رقم ) -(3
وضع خطط لتحسين التعمم لدى كطالبة تساعد عمى الراجعة المتعمقة باألىداف التعميمية 

 (.72.60%بوزن نسبى ) .وبشكل مستمر
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 ب: ما مستوى توافر التغذية الراجعة المتعمقة بطريقة التدريس لدى طمبة جامعة الطائف؟
ولمتحقق من مدى توافر عبارات كل بعد تم حساب بعض اإلحصاءات الوصفية الدالة 

وسط, أعمى درجة ممكنة, الوزن النسبي لمتوسط عمى ومدى التحقق والتوافر ومنيا: )المت
 ( التالي:40االستجابة, الترتيب( وجاءت النتائج كما ىي موضحة بالجدول )

 ( مستوى توافر التغذية الراجعة المتعمقة بطريقة التدريس لدى عينة البحث10جدول )

 العبارة م
 التحقق أو التوافر

أعمى  المتوسط
 درجة

الوزن النسبي 
 لممتوسط

ترتيب 
 التوافر

 3 73.40% 5 3.67 تزيد من دافعيتي واستمراري لمتعمم داخل المحاضرة 4
 2 74.00% 5 3.70 تدفع لمبحث والتقصي لممعمومات أكثر  0
 4 76.80% 5 3.84 تساعد عمى فيم األشياء بشكل أفضل 3

تساعد في تمقى المعرفة والميارات المتوقعة فيما يتعمق  1
 1 75.00% 5 3.75 بالمقرر

 0 76.20% 5 3.81 تحتوي عمى بعض األمثمة التوضيحية لتعمم منيا 3
 3 75.80% 5 3.79 تساعد في ترتيب وربط المعمومات بعضيا ببعض  4

 الثاني 75,20 30 22,56 التغذية الراجعة المتعمقة بطريقة التدريس

 ويتضح من الجدول السابق: 
البحث لبعد التغذية الراجعة المتعمقة بطريقة التدريس ( لدى عينة 3توافرت جميع البنود ال ) -4

 (,76.80%الى %73.40بنسب متفاوتة تراوحت بين )
( 3حصل عمى الترتيب االول من حيث التوافر واألفضمية لدى عينة البحث البند رقم )  -0

تساعد عمى فيم األشياء  والذي نص عمى أن التغذية الراجعة المتعمقة بطريقة التدريس
 .%(43.52بوزن نسبى ) فضلبشكل أ

التغذية ( والذي نص عمى أن 4وحصل عمى الترتيب األخير من حيث التوافر البند رقم ) -3
بوزن  .تزيد من دافعيتي واستمراري لمتعمم داخل المحاضرة الراجعة المتعمقة بطريقة التدريس

 %(. 73.40نسبي )
 ؟لدى طمبة جامعة الطائفمشاريع ج: ما مستوى توافر التغذية الراجعة المتعمقة االنشطة وال

ولمتحقق من مدى توافر عبارات كل بعد تم حساب بعض اإلحصاءات الوصفية الدالة 
عمى ومدى التحقق والتوافر ومنيا: )المتوسط, أعمى درجة ممكنة, الوزن النسبي لمتوسط 

 ( التالي:43االستجابة, الترتيب( وجاءت النتائج كما ىي موضحة بالجدول )
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 لدى عينة البحث التغذية الراجعة المتعمقة باألنشطة والمشاريع( مستوى توافر 13جدول )

 العبارة م
 درجة التحقق أو التوافر

 المتوسط
أعمى 
 درجة

الوزن النسبي 
 لممتوسط

ترتيب 
 التوافر

 1 73.80% 5 3.69 تركز عمى االعمال المقدمة ووسائل لتطويرىا  4
 3 74.00% 5 3.70 تدعم التعمم لدي  0

3 
تزيد من رغبتي في البحث والتعديل ألعمالي والرجوع 

 ليا لمناقشتيا 
3.68 

5 
%73.60 

2 

 مكرر 2 73.60% 5 3.68 تحسن من إنتاجية اعمالي الدراسية  1

2 
تساعد عمى كيفية القيام بعمل أفضل في المرات 

 القادمة
3.71 

5 
%74.20 

0 

 4 74.40% 5 3.72 ي لياتأكد عمى نجاحي في اعمالي من خالل استثمار  3
 الرابع %73,93 30 22,18 التغذية الراجعة المتعمقة باألنشطة والمشاريع

 ويتضح من الجدول السابق: 
التغذية الراجعة المتعمقة باألنشطة ( لدى عينة البحث لبعد 3توافرت جميع البنود ال ) -(4

  (74.40%الى  73.60%بنسب متفاوتة تراوحت من ) والمشاريع
( 4حصل عمى الترتيب االول من حيث التوافر واألفضمية لدى عينة البحث البند رقم ) -(0

تأكد عمى نجاحي في  التغذية الراجعة المتعمقة باألنشطة والمشاريعوالذي نص عمى أن 
  .(74.40%اعمالي من خالل استثماري ليا بوزن نسبي )

التغذية ( والذي نص عمى أن 1م )وحصل عمى الترتيب األخير من حيث التوافر البند رق -(3
بوزن نسبى  .تحسن من إنتاجية اعمالي الدراسية الراجعة المتعمقة باألنشطة والمشاريع

(%73.60.) 
 ؟لدى طمبة جامعة الطائفد: ما مستوى توافر التغذية الراجعة المتعمقة بالتقييم 

ية الدالة ولمتحقق من مدى توافر عبارات كل بعد تم حساب بعض اإلحصاءات الوصف
عمى ومدى التحقق والتوافر ومنيا: )المتوسط, أعمى درجة ممكنة, الوزن النسبي لمتوسط 

 ( التالي:41االستجابة, الترتيب( وجاءت النتائج كما ىي موضحة بالجدول )
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 ( مستوى توافر التقويم من أستاذ المقرر لدى عينة البحث14جدول )

 العبارة م
 التحقق أو التوافر

 المتوسط
أعمى 
 درجة

الوزن النسبي 
 لممتوسط

ترتيب 
 التوافر

 3 76.20% 5 3.81 تستفيد منيا إذا كانت في الوقت المناسب  4
 4 78.60% 5 3.93 توضح اإلجابات الصحيحة 0

3 
تساعد عمى تطوير مستوي التعمم لدي في ورقة 

 االختبار
3.88 5 %77.60 0 

 1 75.40% 5 3.77 تنحصر عمى تقييمات أخرى غير االختبارات  1

2 
تنحصر في المالحظات الفورية بعد االنتياء من 

 االختبار او النشاط
3.62 5 %72.40 3 

 2 75.20% 5 3.76 تركز عمى المعمومات والميارات  3
 االول %75,90 30 22,77 التغذية الراجعة المتعمقة بالتقييم

 ويتضح من الجدول السابق: 
ى عينة البحث لبعد التغذية الراجعة المتعمقة بالتقييم بنسب ( لد3توافرت جميع البنود ال) -1

 (,78.60%الى %72.40متفاوتة تراوحت بين )
( 0حصل عمى الترتيب االول من حيث التوافر واألفضمية لدى عينة البحث البند رقم )  -2

بوزن  توضح اإلجابات الصحيحة والذي نص عمى أن التغذية الراجعة المتعمقة بالتقويم
  %(45.32نسبى )

التغذية ( والذي نص عمى أن 2وحصل عمى الترتيب األخير من حيث التوافر البند رقم ) -3
تنحصر في المالحظات الفورية بعد االنتياء من االختبار او الراجعة المتعمقة بالتقويم

 %(.72.40بوزن نسبي ) .النشاط
 ما مستوى التنظيم التعمم الذاتي لدى طمبة جامعة الطائف؟ -0

قق من مدى توافر عبارات كل بعد تم حساب بعض اإلحصاءات الوصفية الدالة ولمتح
عمى ومدى التحقق والتوافر ومنيا: )المتوسط, أعمى درجة ممكنة, الوزن النسبي لمتوسط 

 ( التالي:42االستجابة, الترتيب( وجاءت النتائج كما ىي موضحة بالجدول )
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 لدى عينة البحث( مستوى توافر تنظيم التعمم الذاتي 15جدول )

 العبارة م
 التحقق أو التوافر

أعمى  المتوسط
 درجة

الوزن النسبي 
 لممتوسط

ترتيب 
 التوافر

 0 77.20% 5 3.86 تعزز التنظيم الذاتي لدي في التعمم  4
تساعد في ايصال اىداف المقرر لي وضع  0

 خطط لتنظيم التعمم لدي 
3.94 5 %78.80 4 

 2 75.80% 5 3.79  دريجيا لدي ذاتياتساعد في تقييم التعمم ت 3
تساعد في جعمي مسيطرة عمى التعمم الخاص  1

 بي
3.60 5 %72.00 40 

 6 74.80% 5 3.74 تركز في تحقيق نتائج التعمم الخاص بي 2
 42 71.40% 5 3.57 تساعد في وضع اىداف التعمم الخاص بي  3
تساعد في التركيز بأعمالي بناء عمى اىداف  4

 الخاص بي التعمم 
 مكرر 40 %72.00 5 3.60

تعزز ثقتي بنفسي أكثر بسبب سيطرتي عمى  5
 اىداف التعمم الخاص بي 

3.81 5 %76.20 1 
 3 76.60% 5 3.83 تساعد في تحسين تعممي واعمالي  6

تزيد من دافعيتي لمتعمم ألنو كان لدي سيطرة  42
 أكبر عمى التعمم الخاص بي

3.78 5 %75.60 4 

في فيم نقاط القوة والضعف لدي في تعزز  44
 التعمم

3.68 5 %73.60 42 

تنمي اساليب التقييم لدي لتقويم صحة اعمالي  40
 بنفسي

 مكرر 42 %73.60 5 3.68

تساعد في تفسيري لممالحظات والعمل عمييا  43
 بنشاط 

 مكرر 2 %75.80 5 3.79

تساعد في تقسيم ميام التعمم الخاص بي بناء  41
 اتي لتطور عمى احتياج

3.58 5 %71.60 41 

تعزز الفرصة لدي لمعرفة احتياجاتي في التعمم  42
 والعمل عمييا باستقالليو 

3.76 5 %75.20 5 
 االول %75,90 30 22,77 تنظيم التعمم الذاتي

 ويتضح من الجدول السابق: 
بنسب  تنظيم التعمم الذاتي( لدى عينة البحث عمى مقياس 42توافرت جميع البنود ال ) .4

 (,78.80%الى %71.40متفاوتة تراوحت بين )
( 0فحصل عمى الترتيب االول من حيث التوافر واألفضمية لدى عينة البحث البند رقم ) .0

يساعد في ايصال اىداف المقرر لي وضع خطط  تنظيم التعمم الذاتيوالذي نص عمى أن 
  %(45.52بوزن نسبى ) لتنظيم التعمم لدي
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تنظيم ( والذي نص عمى أن 3ير من حيث التوافر البند رقم )وحصل عمى الترتيب األخ .3
 %(.71.40بوزن نسبي ) .تساعد في وضع اىداف التعمم الخاص بي التعمم الذاتي

ىل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا  بين التغذية الراجعة بأبعادىا المختمفة وتنظيم  -3
 التعمم الذاتي لدى طمبة جامعة الطائف؟

                    صحة ىذا السؤال تم حساب معامل االرتباط لبيرسون ولمتحقق من
Parson-correlation   وذلك بين درجات عينو الدراسة عمى مقياس التغذية الراجعة بأبعادىا

 :( نتائج ىذا السؤال43المختمفة, ودرجاتيم عمى مقياس تنظيم التعمم الذاتي ويوضح الجدول )
تباط بين درجات عينو الدراسة عمى مقياس  التغذية الراجعة ( معامالت االر 16جدول )

 (022بأبعادىا المختمفة، ودرجاتيم عمى مقياس تنظيم التعمم الذاتي )ن = 

 المتغيرات
 تنظيم التعمم الذاتي

 مستوى الداللة قيمة االرتباط

رية
ألس

ة ا
لبيئ

ل ا
وام

ع
 

 2,222 **2,524 التغذية الراجعة المتعمقة باألىداف التعميمية
 2,222 **2,541 التغذية الراجعة المتعمقة بطريقة التدريس

 2,222 **2,426 التغذية الراجعة المتعمقة باألنشطة والمشاريع
 2,222 **2,504 التغذية الراجعة المتعمقة بالتقييم

 2,222 **2,554 التغذية الراجعة ككل

 (2.21** جميع قيم االرتباط دالة عند مستوى )
(: وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا  عند مستوى 43ح من جدول )يتض

 عينة البحث. ( بين التغذية الراجعة بأبعادىا المختمفة وبين تنظيم التعمم الذاتي لدى2,24)
وىذا يدل عمى أنو, فكمما ارتفع درجة التغذية الراجعة بأبعادىا المختمفة كمما ارتفع معيا 

 لدة عينة البحث تنظيم التعمم الذاتي
ناث( في 4 . ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات متغير النوع )ذكور وا 

 متغير التغذية الراجعة لدى عينة البحث .....................؟
ناث( في متغير ولمتحقق من داللة الفروق بين  متوسط درجات متغير النوع )ذكور وا 

لداللة الفروق بين متوسطي  ”T-test "ة باستخدام اختبار "ت" ", قامت الباحثالتغذية الراجعة
". )فؤاد بيي السيد,  Independent Samples Testمجموعتين مستقمتين متجانستين "

; محمود عبد الحميم منسي وخالد حسن 412: 433, 0224; أسامة ربيع أمين, 0223
 (051: 036, 0241الشريف,
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           لداللة الفروق بين متوسط درجات متغير النوع ”T-test "اختبار ( نتائج 17جدول )
ناث( في متغير التغذية الراجعة  (.022عند )ن =  )ذكور وا 

 المجموعة
المتغير 
 التابع

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T 

درجات 
 dfالحرية 

مستوى 
 الداللة

التغذية  الذكور
 الراجعة

53,36 05,15 
0,23 465 2,244 

 00,46 63,43 االناث

 ( ما يمي:17يتضح من جدول )
ناث( في متغير  - وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات متغير النوع )ذكور وا 

 التغذية الراجعة لجانب مجموعة االناث )المجموعة ذات المتوسط األعمى(.
ناث( في . ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات متغير النوع )ذكور وا  5

 متغير تنظيم التعمم الذاتي لدى عينة البحث .....................؟
ناث( في متغير ولمتحقق من داللة الفروق بين  متوسط درجات متغير النوع )ذكور وا 

لداللة الفروق بين  ”T-test ", قامت الباحثة باستخدام اختبار "ت" "تنظيم التعمم الذاتي
            ". Independent Samples Testجانستين "متوسطي مجموعتين مستقمتين مت

; محمود عبد الحميم منسي 412: 433, 0224; أسامة ربيع أمين, 0223)فؤاد بيي السيد, 
 (051: 036, 0241وخالد حسن الشريف,

          لداللة الفروق بين متوسط درجات متغير النوع ”T-test "اختبار ( نتائج 18جدول )
ناث(   (.022عند )ن =  في متغير تنظيم التعمم الذاتي)ذكور وا 

 المجموعة
المتغير 
 التابع

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 قيمة
T 

درجات 
 dfالحرية 

مستوى 
 الداللة

التغذية  الذكور
 الراجعة

24,36 46,56 
0,26 465 2,242 

 41,26 25,43 االناث

 ( ما يمي:18يتضح من جدول )
ناث( في متغير وجود فروق ذات داللة إحص - ائية بين متوسط درجات متغير النوع )ذكور وا 

 تنظيم التعمم الذاتي لجانب مجموعة االناث )المجموعة ذات المتوسط األعمى(.
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ىل تسيم أبعاد التغذية الراجعة في التنبؤ بتنظيم التعمم الذاتي لدى عينة من طمبة  -6
 الطائف.

 Stepwiseام تحميل االنحدار المتدرج ولمتحقق من صحة ىذا الفرض, تم استخد       
Regression  في نموذج يتضمن تنظيم التعمم الذاتي كمتغير تابع, وأبعاد التغذية الراجعة

كمتغيرات مستقمة, حيث تدخل المتغيرات واحده تمو األخرى عمى أساس ارتباطيا بالمتغير التابع 
كل خطوة يتم اختيار أعمى من جانب والمتغيرات المستقمة األخرى من جانب أخر, ففي 

المتغيرات المستقمة ارتباط ا بالمتغير التابع بعد حذف أثر ارتباطيا بالمتغيرات المستقمة األخرى 
 (. وجاءت النتائج كما ىي موضحة بالجدول التالي.436: 404, 0244)صالح أحمد مراد, 

التنبؤ بتنظيم التعمم ة في ( تحميل االنحدار المتدرج ألبعاد التغذية الراجعة المساىم19جدول )
 (022ن = ) الذاتي عند

 قيمة
 الثابت

مستوى 
 الداللة

 قيمة
 )ت(
 

 القيمة
 )ف(
 

معامل 
االنحدار 
المعياري 

Beta 

الوزن 
االنحداري 

 Bالعادي 

التباين 
 المشترك

R2 

معامل 
االرتباط 

 Rالمتعدد

المتغير 
 التابع

المتغيرات 
 الخطوات المستقمة

4.44 2,222 02.02 142.06 2.504 0.445 2.342 2.504 

اتي
 الذ

عمم
 الت

ظيم
تن

 

التغذية 
الراجعة 
المتعمقة 
 بالتقييم

 األولى

0.41 

2,222 5.46 

324.64 

2.146 4.03 

2.425 2.542 

التغذية 
الراجعة 
المتعمقة 
 بالتقييم

 الثانية

2,222 5.00 2.115 4.44 

التغذية 
الراجعة 
المتعمقة 
بطريقة 
 التدريس

4.54 2,222 3.03 033.04 2.326 2.603 2.453 2.552 

التغذية 
الراجعة 
المتعمقة 
 بالتقييم

 الثالثة
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 قيمة
 الثابت

مستوى 
 الداللة

 قيمة
 )ت(
 

 القيمة
 )ف(
 

معامل 
االنحدار 
المعياري 

Beta 

الوزن 
االنحداري 

 Bالعادي 

التباين 
 المشترك

R2 

معامل 
االرتباط 

 Rالمتعدد

المتغير 
 التابع

المتغيرات 
 الخطوات المستقمة

2,222 2.43 2.306 2.546 

التغذية 
الراجعة 
المتعمقة 
بطريقة 
 التدريس

2,222 1.50 2.043 2.315 

التغذية 
الراجعة 
المتعمقة 
باألىداف 
 التعميمية

4.34 

2,222 2.32 

453.33 

2.344 2.524 

2.463 2.562 

التغذية 
الراجعة 
المتعمقة 
 بالتقييم

 الرابعة

2,222 2.40 2.061 2.434 

التغذية 
الراجعة 
المتعمقة 
بطريقة 
 التدريس

2,222 3.45 2.003 2.201 

التغذية 
الراجعة 
المتعمقة 
باألىداف 
 التعميمية

2,221 0.62 2.425 2.335 

التغذية 
الراجعة 

قة المتعم
باألنشطة 
 والمشاريع

 (:19ويتضح من جدول )

أن أكثر المتغيرات المستقمة إسيام ا في تباين المتغير التابع )تنظيم التعمم الذاتي( لدى   

( فقد بمغ قيمة االرتباط المتعدد بين )التغذية الراجعة المتعمقة بالتقييمعينة البحث ىو بعد 

%( تقريب ا من 34,2(, وذلك بنسبة إسيام )2.342ره )(, وأحدث تباين ا مقدا2.504المتغيرين )

 تباين المتغير التابع )تنظيم التعمم الذاتي(. 
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                 بعدىكما ظير في الخطوة الثانية من تحميل االنحدار متدرج الخطوات أن      

ىما أكثر  (,التدريس بطريقة المتعمقة الراجعة والتغذية بالتقييم, المتعمقة الراجعة )التغذية
فقد بمغ قيمة االرتباط المتغيرات إسيام ا في متغير تنظيم التعمم الذاتي لدى عينة البحث , 

                 (, وذلك بنسبة إسيام 2.425(, كما أحدثا تباين ا مقداره )2.542المتعدد بينيما )
 بعدىن اشتراك بعدى %( تقريب ا من تباين المتغير التابع, وبيذا يمكن القول بأ42,5قدرىا )

يمكن أن يسيم  التدريس( بطريقة المتعمقة الراجعة والتغذية بالتقييم, المتعمقة الراجعة )التغذية
 %( تقريب ا.42,5في )تنظيم التعمم الذاتي( لدى عينة البحث بمقدار )

 باألىداف المتعمقة الراجعة التغذية بعد اشتراك ظير فقد الثالثة, الخطوة في أما

 المتعمقة الراجعة والتغذية بالتقييم, المتعمقة الراجعة )التغذية السابقين البعدين مع ميةالتعمي

 المتعدد االرتباط فكان البحث, عينة لدى الذاتي التعمم بتنظيم اإلسيام في التدريس( بطريقة

 دارهمق تباين ا ومحدثين (2.552) الثالثة واألبعاد الذاتي( التعمم )تنظيم التابع المتغير بين

ا يحدث مع ا أبعاد الثالث اشتراك فإن وبيذا %(45,3) إسيام وبنسبة (2.453)  في إسيام 

 تقريب ا. %(45,3) مقداره التابع المتغير تباين

 باألنشطة المتعمقة الراجعة التغذية بعد اشتراك ظير فقد الرابعة, الخطوة في أما

 المتعمقة الراجعة والتغذية بالتقييم, عمقةالمت الراجعة )التغذية السابقة االبعاد مع والمشاريع

 التعمم بتنظيم اإلسيام في التعميمية( باألىداف المتعمقة الراجعة التغذية و التدريس, بطريقة

 (2.562) االربعة واألبعاد التابع المتغير بين المتعدد االرتباط فكان البحث, عينة لدى الذاتي
 مع ا أبعاد االربع اشتراك فإن وبيذا %(46,3) إسيام وبنسبة (2.463) مقداره تباين ا ومحدثين

ا يحدث   تقريب ا %(46,3) مقداره )التسميع( التابع المتغير تباين في إسيام 

 االنحدارية العامة الدالة عمى التنبؤ كاآلتي.  المعادلة تكون أن يمكن سبق ما عمى وبناء ا

 

 
 

التغذية الراجعة  2.434التغذية الراجعة المتعمقة بالتقييم+ 2.524=تنظيم التعمم الذاتي
 2.335ة الراجعة المتعمقة باألىداف التعميمية + التغذي 2.201المتعمقة بطريقة التدريس+ 

4.34التغذية الراجعة المتعمقة بالتقييم +  
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 مناقشة النتائج:

الية ارتفاع في مستوى التوافر لتغذية الراجعة بأبعادىا المختمفة لدى أظيرت نتائج الدراسة الح    
طمبة جامعة الطائف والتي يعزى سببيا الى اىتماميم وحرصيم عمى التعمم منيا والتطوير 

% 42.23% الى 42.62المستمر لمستواىم التعميمي, حيث حققت االبعاد نسب متفرقة ما بين 
لراجعة من قبل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الطائف لطمبة وىذه داللة عمى توافر التغذية ا

والتي تعنى باىتماميم عمى العمل معيم في معرفة نقاط القوة والضعف لدييم وتحديد النقاط التي 
تساعد في تنمية التعمم لدييم والوصول الى المرحمة المرغوبة, وترى الباحثة ان ذلك اتفق بنسبة 

( حيث ان مستوى التغذية الراجعة بأبعاده األربعة كان 0202أخرون,متقاربة مع دراسة )طريف و 
( الذي يرى ان التغذية 0242متوسطا ككل لدى عينة البحث , وأيضا مع دراسة ) ربابعة, 

الراجعة الفردية تعد األفضل وتحسن من أداء الطمبة في مراحل التعمم. وايضا مع دراسة المطيري 
ذية الراجعة تكون متوافرة وتؤثر في تحصيل الدراسي لطمبو إذا ( التي ذكر فييا ان التغ0246)

 كانت من قبل أستاذ المقرر لما ليا أثر ثابت في نفس الطالب لتعمم والتطوير.  
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كما توصمت نتائج الدراسة الى ارتفاع مستوى تنظيم التعمم الذاتي لدى طمبة جامعة الطائف     

المرحمة العمرية الي العمل عمى تحديد احتياجاتيم  والذي يرجع سببو الى حرص الطمبة في ىذه

وبناء الخطط إلصالح الخمل لدييم في أساليب التعمم وتطويرىا لألفضل, حيث حقق العينة نسبة 

(, وىي تعتبر نسبة عالية توكد حرص الطمبة عمى 45.52% الى%44.12توافر التنظيم بين )

( ان الطمبة مسؤولين عن تنظيم 0243ة )العزب, تنظيم التعمم الذاتي لدييم. وىذا يتفق مع دراس

التعمم الذاتي لدييم من خالل األدوات التي تقدم ليم في بيئة التعمم الشخصية من قبل المعمم. 

( والتي اكدت ارتفاع مستوى التنظيم الذاتي لدى عينة البحث. ويخالف 0242ودراسة خضر )

التنظيم الذاتي لدى عينة البحث كان ( والتي ذكرت ان مستوى 0202دراسة )طريف وآخرون,

متوسط, ويرجع ىذا السبب لعمر العينة المطبق عمييا األداة وىو الصف العاشر في التعميم 

العام. مع العمم ان ىذه المرحمة يكون الطالب فييا في مرحمة التحديد وترتيب األولويات وىي 

 مرحمة ىامة لتحديد التوجو التعميمي المستقبمي 

افة الى ذلك, أظيرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا  بين التغذية إض       

الراجعة بأبعادىا المختمفة وبين تنظيم التعمم الذاتي لدى عينة البحث وىذا يدل عمى أنو )كمما 

ة ارتفع درجة التغذية الراجعة بأبعادىا المختمفة كمما ارتفع معيا تنظيم التعمم الذاتي لدة عين

( التي تثبت العالقة االرتباطية اإليجابية 0202البح ث. وىذه النتيجة اتفقت مع )طريف وآخرون,

فيما بينيما ولكن في ابعاد عالقة المعمم بالطالب وىي البعد النفسي واالجتماعي أكثر من البعد 

الرجوع إلييم  المعرفي واإلنساني وىذا يرجع الى قوة العالقة التي تكون بين األساتذة والطمبة في

( والتي استنتجت انو ال يوجد 0243وطمب المساعدة والنصح. ولكن لم تتفق مع دراسة )العزب, 

داللة احصائية بين استراتيجية التغذية الراجعة بنوعييا المفصمة والموجزة في بيئات التعمم عمى 

ضحت انو ال ( والتي و (Brown, Peterson, & Yao, 2016التنظيم الذاتي وأيضا مع دراسة 

 يوجد أي عالقة إيجابية االرتباطية.   
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات متغير النوع أظيرت أيضا الدراسة       
ناث( في متغير التغذية الراجعة لجانب مجموعة االناث )المجموعة ذات المتوسط  )ذكور وا 

العينة والذي يفوق عدد الطالب او قد األعمى(. وقد يرجع سبب ذلك الى عدد الطالبات في 
يكون ىنالك أسباب أخرى ليا عالقة بالصمة القائمة بين الطالبات واستاذتيم والتي تختمف عن 
الطالب مع اساتذتيم. أيضا, اظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 

ناث( في متغير تنظيم التعمم الذات ي لجانب مجموعة االناث درجات متغير النوع )ذكور وا 
)المجموعة ذات المتوسط األعمى(. وىو يرجع الى عدد العينة الذي يفوق فيو عدد الطالبات عن 

( 0242( وىو لم يتفق مع دراسة خضر )33( والطالب )431الطالب حيث ان الطالبات )
 لذاتي. حيث انو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتغير ذكر او انثى مع التنظيم ا

كشفت أيضا النتائج ان أبعاد التغذية الراجعة تسيم في التنبؤ بتنظيم التعمم الذاتي لدى       
طمبة جامعة الطائف واعالىا كان في المتغير المستقل )التقويم( حيث بمغت قيمة ارتباطو 

           اني (, يميو في المركز الث2.342( وأحدث تباينا بمقدار )2.504بالتنظيم الذاتي بمقدار )
 ,Brown(, بعدىا باألىداف التعميمية. وىذا يتفق مع دراسة 2.542)طرق التدريس( بمقدار )

Peterson, & Yao, 2016) والتي اثبتت ان الطمبة يستخدمون ىذه التغذية في تطوير )
ذ أساليب التعمم لدييم وتحقيق توجياتيم المستقبمية بناء عمى احتياجاتيم, ولكن يجب ان يؤخ

باالعتبار ان الطمبة يجب ان يستفيدوا من ىذه التغذية في وقتيا لكي يكون ليا أثر في التطوير 
 وتحقيق النجاح. 
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 التوصيات: 
. نشر ثقافة أثر التغذية الراجعة بين الطمبة واىميتيا في تطوير التنظيم الذاتي لتعمم والذي لو 4

 دور كبير في رفع مستوى التحصيل الدراسي 
ين أثر التغذية الراجعة في اىداف المقررات والتعقيب عمييا وتبين أثرىا من قبل أساتذة .  تضم0

 المقرر 
( من قبل األساتذة لمساعدة الطمبة في االطالع عمى التغذية rubric. تصميم وبناء نماذج ل )3

 الراجعة وان يكون ىنالك اجتماعات فردية بينيم وبين الطمبة لتفعيل دورىا أكبر 
اعدة الطمبة في معرفة مستوى التغذية الراجعة لدييم ودورىا في رفع مستوى الوعي لدييم . مس1

 والتركيز عمى تنظيم أساليب التعمم لدييم  
 المقترحات 

 . فاعمية التغذية الراجعة في رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطمبة 4
 عمية التغذية الراجعة لدى الطمبة ( في التعميم لتفعيل و رفع مستوى فاrubric. أثر استخدام )0
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية:

             Spss(. التحميل اإلحصائي باستخدام برنامج 0224أسامة, ربيع أمين سميمان )
)ميارات أساسية  الختبارات الفروض اإلحصائية(. القاىرة, مكتبة 

 األنجمو المصرية.
(. نمط التغذية الراجعة القائمة عمى التحميالت 0244ريب )إبراىيم, أحمد محمود فخري غ

التعميمية ببيئة تعمم إلكترونية لتنمية ميارات إنتاج المواقع اإللكترونية 
دراسات  -تكنولوجيا التربية والتنظيم الذاتي لدى تالميذ الحمقة االبتدائية. 

 (.4, )وبحوث
الراجعة الموجزة والتفصيمية في بيئة التعمم  (. أثر مستوي التغذية0202إبراىيم, إيمان شعبان )

المصغر عبر الويب النقال عمى تنمية ميارات برمجة مواقع االنترنت 
جامعة  -المجمة التربويةالتعميمية لدي طالب معممى الحاسب اآللى. 

 . 434-36(, 4) 43سوىاج, 
يرة لمنشر والتوزيع دار المس. 0( ميارات التدريس الصفي. عمان. ط0224الحيمة, محمد محمود)

 والطباعة. 
مجمة (. التنظيم الذاتي وعالقتو باتخاذ القرار لدى طمبة الجامعة. 0242خضر, وفاء كنعان )

 .053-012( , 42) 00, جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
(. تأثير استخدام أنوع مختمفة من التغذية الراجعة عمى تطور بعض 0242ربابعة, جمال )

مجمة المناره لمبحوث والدراسات, اسية في الكرة الطائرة. الميارات األس
00 (0  .) 

(. القدرة التنبؤية لكل من 0202طريف, ساجدة مطمب; العتوم, عدنان; عبد المطيف المومني )
مجمة التغذية الراجعة وعالقة المعمم بالطالب في التعمم المنظم ذاتيا . 

 (.4)05سية,  الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنف
الغزو, ختام  ;  عبيدات, ىاني حتمل ; الطراونة, محمد عبد الكريم; العطيات, خالد عبد الرحمن

(. مدى معرفة معممي الدراسات اإلجتماعية بأنماط التغذية 0244محمد )
مجمة الدراسات األردنية, الراجعة و درجة إمتالكيم لميارات إستخداميا. 

35 (1   .) 
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(. إستراتيجيتان مقترحتان لمتغذية الراجعة )موجزة, مفصمة( 0243ان فؤاد )العزب, ىبو عثم
ببيئات التعمم الشخصية وفاعميتيما في تنمية التنظيم الذاتي لدى طالب 

 322(, 1) 03الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم,   .تكنولوجيا التعميم
– 052  .  
ي العموم اإلنسانية والتربوية واالجتماعية. (.  التحميل العاممى ف0244صالح,  احمد مراد )

 القاىرة, مكتبة األنجمو المصرية.
( . عمم النفس اإلحصائي و قياس العمل البشرى. القاىرة, دار الفكر 0223فؤاد, بيي السيد )

 العربي. 
(. التحميل اإلحصائي لمبيانات 0241محمود, عبد الحميم منسي  ;  خالد, حسن الشريف )

 .دار الجامعة الجديدة.الجزء األول,  Spssنامج باستخدام بر 
(. معايير تصميم أنماط التغذية الراجعة في 0244مصطفى, أسماء عبد الرازق جمال الدين )
(  The Egyptian Information Journal التقييم اإللكتروني. )

.Compunet  .6 (4 .) 
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