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ُممحق (أ) قائمة بأسماء لجنة المحكمين لممقاييس
االسـ

التخصص

الجامعة

الرقـ
1

أ.د .رافع الز وؿ

2

أ.د .محمد صوالحه

عمـ نفس تربوي
عمـ نفس تربوي

اليرموؾ
اىٍشٍىك

3

أ.د .فراس الحموري

عمـ نفس تربوي

اىٍشٍىك 

4

أ.د .فؤاد طبلفحة

5

أ .د .عبد الناصر الجراح

6

د .فيصؿ الربيع

عمـ نفس تربوي

ٍؤحت

عمـ نفس تربوي

اليرموؾ

عمـ نفس تربوي

7

د .معاوية أبو زاؿ

عمـ نفس تربوي

8

د .احمد الطراونة

عمـ نفس تربوي

9

د .لمٌاءالهواري

ارشاد نفسي وتربوي

11

د .صهيب التخاينة

ارشاد نفسي وتربوي

11
12

د .أنس الظبلعيف
د .راجي الصرايرة

ارشاد نفسي وتربوي
قياس وتقويـ
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اليرموؾ
اليرموؾ
مؤتة
ٍؤحت
مؤتة 
مؤتة
مؤته

ُممحق (ب) المقاييس بصورتيا األولية
األستاذ الدكتور.......................................................................... :
المحترـ.
تحية طيبة وبعد:

تُجري الباحثة دراسة بعنواف القدرة التنبؤية لكل من التغذية الراجعة وعالقة المعمم

بالطالب في التعمم المنظم ذاتياً والتحصيل األكاديمي.

استكماالً لمتطمبات الحصوؿ

عمى درجة الدكتوراة في عمـ النفس التربوي مف جامعة اليرموؾ .ولتحقيؽ أهداؼ الدراسة ،قامت

الباحثة بإعداد مقياس لمتغذية الراجعة ،ويتكوف هذا المقياس مف ( )36فقرة ويجيب عميه الطالب
وفؽ النمط (درجة مرتفعة ،متوسطة ،منخفضة) ،عمماً بأف جميع فقرات المقياس إيجابية.

وباإلضافة إلى ذلؾ يتـ استخداـ مقياسيف هما :مقياس األخرس ( )2617لعالقة المعمم بالطالب،
ويتكوف هذا المقياس مف ( )34فقرة ،وتتـ اإلجابة عميه وفقاً لتدريج ليكرت الخماسي وهو(:دائماً،
الباً ،أحياناً ،ناد اًر ،أبداً) ،عمماً بأنه يوجد (*) في نهاية الفقرات السالبة.
ومقياس بوردي ( )Purdieلمتعمم المنظم ذاتياً والذي عربو أحمد ( )2667لمبيئة العربية.
ويتكوف هذا المقياس مف ( )28فقرة ،وتتـ اإلجابة عميه وفقاً لتدريج ليكرت الخماسي وهو(:موافؽ
بشدة ،موافؽ ،ير متأكد ،ير موافؽ ،ير موافؽ بشدة) ،عمماً بأف جميع الفقرات إيجابية.
ونظ اًر لما تتمتعوف به مف خبرة واسعة ،وسعة اطبلع وتعاوف ،فإنها تضع بيف أيديكـ الصورة

المبدئية لممقاييس ،وتتطمع إلى االسترشاد بأرائكـ وتقديـ العوف والمساعدة فيما يخص البحث،

وترجو قراءة الفقرات والبدائؿ وابداء الرأي مف حيث:
 .1الصيا ة المغوية ووضوح الفقرات.

 .2انتماء الفقرة لممجاؿ الذي وضعت فيه.
 .3أية مبلحظات (تعديؿ أو حذؼ).

شاكرة ومقدرة لكم لطفكم وجيودكم البناءة وحسن تعاونكم.
الباحثة :ساجدة بن طريف
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 -1مقياس التغذية الراجعة بصورتو األولية
الصياغة المغوية
الرقم

الفقرة

صحيحة

غير
صحيحة

وضوح الفقرة
واضحة

غير
واضحة

انتماء الفقرة
منتمية

غير
منتمية

الحذف
أو
التعديل

اوالً :التغذية الراجعة اإلعالمية :وهي تزويد المتعمـ بمعمومات تمكنه مف الحكـ عمى مدى مبلءمة استجاباته وتوجيهها نحو
األهداؼ المر وبة ،وترشدة الى كيفية الوصوؿ اليها.
1

يزودنا المعمـ بنتائج االختبار بعد االختبار
مباشرة.

2

يقدـ المعمـ التغذية الراجعة لمطبمة شفوياً

3

يقدـ المعمـ التغذية الراجعة لمطبمة بشكؿ
مختصر.

4

يؤكد المعمـ عمى اإلجابة الصحيحة مف
خبلؿ تك ارراها.

5

يعرض المعمـ اإلجابة الصحيحة عمى
السبورة.

6

يكمؼ المعمـ الطمبة بإعادة اإلجابة
الصحيحة.

7

يخبرنا المعمـ عف نتائج األداء عمى
النشاط قبؿ اإلنتقاؿ إلى النشاط الجديد.

8

يخبرنا المعمـ بمواعيد االمتحانات وتسميـ
الواجبات المدرسية.

9

يقدـ المعمـ معمومات عامة عف أداء
الطمبة في االمتحانات.

ثانياً :التغذية الراجعة التعزيزية:وهًالتغذٌةالراجعةالتًتساعدعلىالنهوضبدافعٌةالمتعلم،وتجعلجهودالمتعلمأكثرحماساً
منخاللماتولدهمنأنشطةجدٌدة،وتؤديالىتقوٌةالسلوكالمرغوبوتثبٌته،كماتجعلإمكانٌةحدوثهأكثراحتماالًفًالمستقبل0
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16

يستخدـ المعمـ العبارات التعزيزية (
أشكرؾ ،ممتاز ،جيد )...،لئلجابات
الصحيحة.

11

يستخدـ المعمـ التواصؿ البصري في تقديـ
التغذية الراجعة لمطمبة.

12

يقدـ المعمـ التعزيز مكتوباً لئلجابات
الصحيحة.

13

يستخدـ المعمـ االشارات ير المفظية
(االيماءات) لمساعدة الطمبة عمى
االستمرار في اإلجابة الصحيحة.

14

ينوع المعمـ في استخداـ عبارات التعزيز
المكتوبة.

15

يستخدـ المعمـ العبارات التعزيزية لمطمبة
الضعاؼ لتشجيعهـ عمى االستمرار في
اإلجابة.

16

يراعي المعمـ مستويات الطمبة عند
تصحيم الواجبات.

17

يصغي المعمـ إلجابات الطمبة باهتماـ.

18

يقدـ المعمـ التعزيز اإليجابي بعد إعطاء
اإلجابة الصحيحة مباشرة.

ثالثاً :التغذية الراجعة التصحيحية والتفسيرية :وهي التغذية الراجعة التي تعمـ ( تُخبر) المتعمـ عف بند مف بنود االختبار انه
ير صحيم ،وبياف أسباب ذلؾ الخطأ ،وكيفية تصحيحه.
19

يصحم المعمـ اإلجابات الخاطئة.

26

يصحم المعمـ جميع األعماؿ والواجبات
الكتابية.
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21

يكمؼ المعمـ الطمبة المتميزيف بتصحيم
أخطاء الطمبة الضعاؼ.

22

يصحم المعمـ األخطاء التي يرتكبها
الطبلب خبلؿ المشاركة الصفية.

23

يضع المعمـ إشارة (√) أماـ العبارة
(اإلجابة) الصحيحة واشارة خطأ (×) اماـ
العبارة (اإلجابة) الخاطئة.

24

يفسر المعمـ أسباب اإلجابة الخاطئة.

25

يعدؿ المعمـ اإلجابة الخاطئة.

26

يشرح المعمـ األخطاء الشائعة في إجابات
الطمبة.

27

يخبرنا المعمـ عف اإلجابات الصحيحة
عند تكرار نفس االخطاء عند عدد مف
الطمبة.

رابعاً :التغذية الراجعة التوجييية :هي التغذية الراجعة التي تساعد عمى توجيه المتعمـ وممارسته لمضبط والتحكـ بدرجة عالية
مف الدقة بحيث يستبعد إمكانية حدوث خطأ في المستقبؿ ،وأذا ما وقع خطأ فسرعاف ما يتـ تصحيحه.
28

يزودنا المعمـ بمعمومات حوؿ أفضؿ
الطرؽ ألداء الواجبات المدرسية.

29

يقدـ المعمـ اقتراحات لجميع الطمبة
لتبلشي الوقوع في االخطاء.

36

يساعدنا المعمـ عمى اكتشاؼ الخطأ في
اجاباتنا.

31

يساعدنا المعمـ عمى التمييز ما بيف
اإلجابة الصحيحة واالجابة الخاطئة.

32

يعطي المعمـ معمومات حوؿ طرؽ تجنب
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الوقوع في االخطاء أثناء االمتحانات.
33

يعطي المعمـ الفرصة إلعادة النظر في
اإلجابة الخاطئة.

34

يقترح عمينا المعمـ أساليب تحسف مف
طرؽ دراستنا.

35

يعطي المعمـ الطمبة الضعاؼ الوقت
الكافي لمتفكير باإلجابة.

36

تعممت الكثير مف استراتيجيات التفاعؿ مع
االمتحانات مف خبلؿ تعقيبات المعمميف.

مالحظة :جميع الفقرات إيجابية.

 -2مقياس عالقة المعمم بالطالب.
الصياغة المغوية

الر
قم

الفقرة

صحيحة

غير
صحيحة

وضوح الفقرة

انتماء الفقرة

غير

غير

واضحة

واضحة

منتمية

منتمية

الحذف
أو
التعديل

اوالً :البعد اإلنساني :ويتمثؿ في العدالة والتسامم والصبر والتشجيع واالحتراـ والمرح وتقبؿ اآلخريف وتفهـ مشكبلت
الطمبة .وهي المبادئ األساسية والسمات الشخصية العميا التي يجب أف يتحمى بها المعمـ ،والتي بدورها تفضي إلى إنشاء
العبلقة المثمى والمنشودة بيف المعمـ والطالب.
1

يتقبؿ المعمـ آراء الطمبة بموضوعية.

2

ُيثمف المعمـ مواقؼ الطمبة باختبلؼ توجهاتهـ

3

ُيثني المعمـ عمى الطمبة المتفوقيف.

4

ُيميز المعمـ بيف الذكور واإلناث في المعاممة*.

5

ينظر المعمـ إلى طمبته نظرة احتراـ.

الفكرية.
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6

يظهر المعمـ تماي اًز بيف الطمبة حسب انتمائهـ*.

7

يتقبؿ المعمـ األعذار المقنعة لمطمبة.
ّ

8

يثمف المعمـ وقت طمبته.

ثانياً:البعد االجتماعي :ويشمؿ الجاذبية والنفور ،والمحبة والكرة التي يحممها كؿ طرؼ عف اآلخر ،فبل تقتصر العبلقة
في المؤسسة التعميمية عمى التواصؿ المعرفي ،بؿ تتعدى هذا المستوى الظاهر لتنشئ بيف المعمـ والطالب عبلقات نفسية
اجتماعية مف شأنها أف تؤثر في المناخ السائد داخؿ المؤسسة التعميمية.
9

تُبنى العبلقات االجتماعية بيف الطالب والمعمـ عمى
أسس واضحة.

16

تقوـ العبلقة بيف الطالب والمعمـ عمى الثقة
المتبادلة.

11

يحرص المعمـ عمى أف ي ٌكوف نموذجا وقدوة لمطمبة.

12

يشارؾ المعمـ الطمبة االحتفاالت الجامعة.

13

يترفع المعمـ عف مجالسة الطمبة خارج المحاضرة*.

14

تنتهي العبلقة بيف المعمـ والطمبة بعد انتهاء العبلقة
التعميمية*.

15

يؤسس المعمـ عبلقات ايجابية مع الطمبة.

16

يتواضع المعمـ مع الطمبة ،وال يترفع في تعاممه
معهـ.

17

يستخدـ المعمـ تعبيرات لفظية سميمة في تعاممه مع
الطمبة.

ثالثاً :البعد المعرفي :ويتضمف اقساـ المعرفة وتبادلها وعدـ احتكارها مف قبؿ المعمـ وهو البعد الذي يربط المعمـ بطبلبه
أثناء قيامه بتمرير المعارؼ أو ما يسمى التواصؿ المعرفي بيف المعمـ والطالب.
18

يوفر المعمـ الدعـ لجميع الطمبة.

19

يتابع المعمـ الطمبة حاؿ تأخرهـ عف واجباتهـ
التعميمية.
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26

يشجع المعمـ الطمبة عمى البحث والدراسة.

21

يتسمط المعمـ في مواقفه عمى الطمبة*.

22

يبتعد المعمـ عف الروتيف واإلجراءات المممة.

23

يوفر المعمـ توقعات عالية وواضحة لؤلداء
التعميمي.

24

أرى بأف أستاذي مدرب ،أو موجه ،أو شريؾ.

25

أحترـ أستاذي لعممه وقدرته ،وليس لتوجهاته.

رابعاً :البعد النفسي :وينطوي عمى مراعات مشاعر الطمبة ،وتفهـ مشكبلتهـ والحالة الشعورية والبلشعورية ،وما يحصؿ
بينهما مف تحوؿ أو توحد ،والغرفة الصفية مجاؿ لجممة مف العبلقات التي تتشابؾ وتتعارض وتتعاضد فالعبلقة الجيدة
بيف المعمـ والطالب والتي تقوـ عمى أساس الشفافية والمكاشفة والمصارحة مف شأنها أف تعزز الثقة بالنفس وتعمؽ فهـ
الذات.
26

يتفهـ المعمـ مشكبلت الطمبة بصورة مرضيةٌ.

27

يحرج المعمـ الطمبة أثناء المحاضرة*.

28

يحرص المعمـ عمى توفير الراحة النفسية لمطمبة.

29

يراعي المعمـ الظروؼ الخاصة لمطالب و يتفهمها.

36

يتٌعامؿ المعمـ مع الطمبة بأسموب تمقائي بعيداً عف
الزجر واألمر.

31

يخمؽ المعمـ مكانا يشعر فيه الجميع بأماف.

32

يحفزني المعمـ لبذؿ أقصى مجهود.

33

أطمب المساعدة مف أستاذي دوف خوؼ مف الرفض
أو اإلحراج.

34

أستمتع بالذهاب إلى المحاضرات.

مالحظة (*) :فقرات عكسية.
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