
113 

 

 

 

 

 

 المالحق
 

القدرة التنبؤية لكل من التغذية الراجعة وعالقة المعلم بالطالب في التعلم المنظمالعنوان:
ذاتيا والتحصيل األكاديمي

طريف، ساجدة مطلبالمؤلف الرئيسي:

المومني، عبداللطيف عبدالكريم محمد، العتوم، عدنان يوسف(مشرف)مؤلفين آخرين:

2019التاريخ الميالدي:

اربدموقع:

137 - 1الصفحات:

:MD 957979رقم

رسائل جامعيةنوع المحتوى:

Arabicاللغة:

رسالة دكتوراهالدرجة العلمية:

جامعة اليرموكالجامعة:

كلية التربيةالكلية:

االردنالدولة:

Dissertationsقواعد المعلومات:

التغذية الراجعة، الطالب والمعلمين، التعلم المنظم ذاتيا، التحصيل األكاديمي،مواضيع:
المناهج الدراسية، اإلرشاد التربوي

https://search.mandumah.com/Record/957979رابط:

© 2019 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

https://search.mandumah.com/Record/957979


113 

 

 

 

 

 

 المالحق
 



114 

 

 لممقاييسالمحكمين  بأسماء لجنة ( قائمةأ)ُممحق 

 الجامعة التخصص االسـ الرقـ
 اليرموؾ عمـ نفس تربوي رافع الز وؿأ.د.  1      

 اىٍشٍىك عمـ نفس تربوي محمد صوالحهأ.د.  2

اىٍشٍىك عمـ نفس تربوي فراس الحموريأ.د.  3

 ٍؤحت عمـ نفس تربوي فؤاد طبلفحةأ.د.  4

 اليرموؾ عمـ نفس تربوي الجراح رأ. د. عبد الناص 5
 اليرموؾ عمـ نفس تربوي د. فيصؿ الربيع 6
 اليرموؾ عمـ نفس تربوي معاوية أبو  زاؿد. 7
 مؤتة عمـ نفس تربوي د. احمد الطراونة8
 ٍؤحت ارشاد نفسي وتربوي لمٌاءالهواريد.  9

مؤتة ارشاد نفسي وتربوي صهيب التخاينةد.  11

 مؤتة ارشاد نفسي وتربوي د. أنس الظبلعيف 11
 مؤته قياس وتقويـ د. راجي الصرايرة 12
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 المقاييس بصورتيا األولية( ب) محقمُ 
....................................... الدكتور: ...................................األستاذ 
.  المحتـر

 تحية طيبة وبعد: 

القدرة التنبؤية لكل من التغذية الراجعة وعالقة المعمم الباحثة دراسة بعنواف  ُتجري 
ؿ استكمااًل لمتطمبات الحصو  بالطالب في التعمم المنظم ذاتيًا والتحصيل األكاديمي.

ولتحقيؽ أهداؼ الدراسة، قامت  .مف جامعة اليرموؾ تربويال نفسالعمـ  في عمى درجة الدكتوراة
( فقرة ويجيب عميه الطالب 36مف ) المقياس هذا ويتكوف، لمتغذية الراجعةمقياس عداد إبالباحثة 

 .بأف جميع فقرات المقياس إيجابية عمماً وفؽ النمط )درجة مرتفعة، متوسطة، منخفضة(، 

 بالطالب، القة المعمم( لع2617) مقياس األخرسسيف هما: وباإلضافة إلى ذلؾ يتـ استخداـ مقيا

، )دائماً وتتـ اإلجابة عميه وفقًا لتدريج ليكرت الخماسي وهو: ( فقرة،34مف )هذا المقياس  كوفويت

 في نهاية الفقرات السالبة.، عممًا بأنه يوجد )*( البًا، أحيانًا، نادرًا، أبدًا( 

 .لمبيئة العربية (2667) أحمد ( لمتعمم المنظم ذاتيًا والذي عربوPurdie) مقياس بورديو 
موافؽ :)وهو خماسيليكرت ال لتدريج اً وفق( فقرة، وتتـ اإلجابة عميه 28) هذا المقياس مفويتكوف 
 (، عممًا بأف جميع الفقرات إيجابية.ير موافؽ بشدة موافؽ،  ير متأكد،  ير موافؽ، بشدة، 

ونظرًا لما تتمتعوف به مف خبرة واسعة، وسعة اطبلع وتعاوف، فإنها تضع بيف أيديكـ الصورة 
، البحثالعوف والمساعدة فيما يخص وتقديـ مع إلى االسترشاد بأرائكـ تتطالمبدئية لممقاييس، و 

 الرأي مف حيث:اء و قراءة الفقرات والبدائؿ وابدوترج
 .الصيا ة المغوية ووضوح الفقرات .1
 .الفقرة لممجاؿ الذي وضعت فيه ماءنتا .2
  .أية مبلحظات )تعديؿ أو حذؼ( .3

    .تعاونكم حسنة ومقدرة لكم لطفكم وجيودكم البناءة و شاكر                        

 الباحثة: ساجدة بن طريف                                                            
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 مقياس التغذية الراجعة بصورتو األولية  -1

   
 

قم 
الر

 

 

 الفقرة

 الحذف الفقرةانتماء  وضوح الفقرة الصياغة المغوية

أو  
 التعديل

غير  صحيحة
 صحيحة

غير  واضحة 
 واضحة

غير  منتمية
 منتمية

وهي تزويد المتعمـ بمعمومات تمكنه مف الحكـ عمى مدى مبلءمة استجاباته وتوجيهها نحو : إلعالميةالتغذية الراجعة ااواًل: 
 ، وترشدة الى كيفية الوصوؿ اليها.المر وبةاألهداؼ 

تبار بعد االختبار خيزودنا المعمـ بنتائج اال 1
 مباشرة.

       

        يقدـ المعمـ التغذية الراجعة لمطبمة شفوياً  2

قدـ المعمـ التغذية الراجعة لمطبمة بشكؿ ي 3
 مختصر.

       

يؤكد المعمـ عمى اإلجابة الصحيحة مف  4
 خبلؿ تكراراها.  

       

يعرض المعمـ اإلجابة الصحيحة عمى  5
 السبورة. 

       

يكمؼ المعمـ الطمبة بإعادة اإلجابة  6
 .الصحيحة

       

 المعمـ عف نتائج األداء عمى نايخبر  7
 لى النشاط الجديد. إ اإلنتقاؿالنشاط قبؿ 

       

المعمـ بمواعيد االمتحانات وتسميـ  نايخبر  8
 . المدرسيةالواجبات 

       

يقدـ المعمـ معمومات عامة عف أداء  9
 الطمبة في االمتحانات.

       

نهوضبدافعٌةالمتعلم،وتجعلجهودالمتعلمأكثرحماساًوهًالتغذٌةالراجعةالتًتساعدعلىال:التغذية الراجعة التعزيزيةثانيًا: 

  احتماالًفًالمستقبل0أكثرمنخاللماتولدهمنأنشطةجدٌدة،وتؤديالىتقوٌةالسلوكالمرغوبوتثبٌته،كماتجعلإمكانٌةحدوثه
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العبارات التعزيزية ) المعمـ يستخدـ  16
أشكرؾ، ممتاز، جيد،...( لئلجابات 

 الصحيحة.

       

التواصؿ البصري في تقديـ  المعمـ يستخدـ 11
 التغذية الراجعة لمطمبة.

       

يقدـ المعمـ التعزيز مكتوبًا لئلجابات  12
 الصحيحة. 

       

 ير المفظية  االشاراتيستخدـ المعمـ  13
)االيماءات( لمساعدة الطمبة عمى 
 االستمرار في اإلجابة الصحيحة.

       

لمعمـ في استخداـ عبارات التعزيز ينوع ا 14
 المكتوبة.

       

يستخدـ المعمـ العبارات التعزيزية لمطمبة  15
عمى االستمرار في  لتشجيعهـالضعاؼ 
 اإلجابة.

       

يراعي المعمـ مستويات الطمبة عند  16
 تصحيم الواجبات.

       

        يصغي المعمـ إلجابات الطمبة باهتماـ. 17

المعمـ التعزيز اإليجابي بعد إعطاء  يقدـ 18
 اإلجابة الصحيحة مباشرة.

       

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

        جابات الخاطئة.يصحم المعمـ اإل 19

عماؿ والواجبات يصحم المعمـ جميع األ 26
 الكتابية.
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يكمؼ المعمـ الطمبة المتميزيف بتصحيم  21
 الطمبة الضعاؼ.   أخطاء

       

يصحم المعمـ األخطاء التي يرتكبها  22
 الطبلب خبلؿ المشاركة الصفية.  

       

عبارة ( أماـ ال√يضع المعمـ إشارة ) 23
شارة خطأ )اإلجابة( اماـ )×(  الصحيحة وا 

 العبارة )اإلجابة( الخاطئة.

       

        يفسر المعمـ أسباب اإلجابة الخاطئة. 24

        يعدؿ المعمـ اإلجابة الخاطئة.   25

الشائعة في إجابات  األخطاءيشرح المعمـ  26
 الطمبة.  

       

لصحيحة يخبرنا المعمـ عف اإلجابات ا 27
خطاء عند عدد مف عند تكرار نفس اال

 الطمبة.

       

هي التغذية الراجعة التي تساعد عمى توجيه المتعمـ وممارسته لمضبط والتحكـ بدرجة عالية : التغذية الراجعة التوجيييةرابعًا: 
  صحيحه.ذا ما وقع خطأ فسرعاف ما يتـ تأإمكانية حدوث خطأ في المستقبؿ، و مف الدقة بحيث يستبعد 

المعمـ بمعمومات حوؿ أفضؿ  نايزود 28
 .المدرسيةالطرؽ ألداء الواجبات 

       

يقدـ المعمـ اقتراحات لجميع الطمبة  29
 .االخطاءلتبلشي الوقوع في 

       

يساعدنا المعمـ عمى اكتشاؼ الخطأ في  36
 اجاباتنا.

       

يساعدنا المعمـ عمى التمييز ما بيف  31
 لصحيحة واالجابة الخاطئة. اإلجابة ا

       

       يعطي المعمـ معمومات حوؿ طرؽ تجنب  32
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 خطاء أثناء االمتحانات.الوقوع في اال

يعطي المعمـ الفرصة إلعادة النظر في  33
 اإلجابة الخاطئة.

       

يقترح عمينا المعمـ أساليب تحسف مف  34
 طرؽ دراستنا.

       

الضعاؼ الوقت  يعطي المعمـ الطمبة 35
 الكافي لمتفكير باإلجابة. 

       

تعممت الكثير مف استراتيجيات التفاعؿ مع  36
 االمتحانات مف خبلؿ تعقيبات المعمميف.

       

 مالحظة: جميع الفقرات إيجابية. 

 

 .بالطالب المعمم عالقة مقياس -2
الر
 قم 

 

 الفقرة

ف الحذ الفقرةانتماء  وضوح الفقرة الصياغة المغوية
أو 

 التعديل
غير  صحيحة

 صحيحة
غير  واضحة 

 واضحة
غير  منتمية

 منتمية

 وتفهـ مشكبلت اآلخريف ؿوالمرح وتقب واالحتراـفي العدالة والتسامم والصبر والتشجيع  ؿ: ويتمثاإلنسانيالبعد اواًل: 
تفضي إلى إنشاء  بدورهاعمـ، والتي الم بها أف يتحمىالتي يجب  العمياالمبادئ األساسية والسمات الشخصية  وهي. الطمبة
 . الطالبالمعمـ و  بيفوالمنشودة  المثمى العبلقة

        .بموضوعية الطمبة آراء المعمـيتقبؿ  1

 توجهاتهـ باختبلؼ الطمبة مواقؼ المعمـ ُيثمف 2
 ة.الفكري

       

        .المتفوقيف الطمبة عمى المعمـ ثنييُ  3

        *.المعاممة في واإلناث رالذكو  بيف المعمـ ميزيُ  4

        .احتراـ نظرة طمبته إلى المعمـ ينظر 5
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        *.انتمائهـ حسب الطمبة تمايزًا بيف المعمـ يظهر 6

        .لمطمبة المقنعة األعذار المعمـ يتقّبؿ 7

        .طمبته وقت المعمـ يثمف 8

 العبلقة  تقتصر فبلاآلخر،  عف طرؼ كؿ يحممهانفور، والمحبة والكرة التي الجاذبية وال ؿويشم :االجتماعي البعدثانيًا:
نفسية  عبلقاتالمعمـ والطالب  بيفلتنشئ  الظاهرالمستوى  هذاتتعدى بؿ المعرفي،  التواصؿ عمى التعميميةفي المؤسسة 

 .التعميميةالمؤسسة  داخؿ سائدتؤثر في المناخ ال أف  شأنها مفاجتماعية 

 عمى والمعمـ الطالب بيف االجتماعية عبلقاتال تُبنى 9
 .واضحة أسس

       

 الثقة عمى والمعمـ الطالب بيف العبلقة تقوـ 16
 .المتبادلة

       

        .لمطمبة وقدوة نموذجا يٌكوف أف عمى يحرص المعمـ 11

        عة.الجام االحتفاالت الطمبة المعمـ يشارؾ 12

        *.المحاضرة خارج الطمبة ةمجالس عف المعمـ يترفع 13

 العبلقة انتهاء بعد والطمبة المعمـ بيف العبلقة تنتهي 14
 *.التعميمية

       

        .الطمبة ايجابية مع عبلقات المعمـ يؤسس 15

 تعاممه في يترفع وال الطمبة، مع المعمـ يتواضع 16
 .معهـ

       

 مع تعاممه في تعبيرات لفظية سميمة المعمـ يستخدـ 17
 .الطمبة

       

 بطبلبهالذي يربط المعمـ  وهو البعدالمعمـ  مف قبؿ ـ احتكارهاوعد وتبادلهاالمعرفة  اقساـ ويتضمف: المعرفيالبعد ثالثًا: 
  .المعمـ والطالب بيفالمعرفي  المعارؼ أو ما يسمى التواصؿبتمرير  قيامهأثناء 

        .لجميع الطمبة الدعـ يوفر المعمـ 18

 واجباتهـ عف تأخرهـ حاؿ الطمبة المعمـ يتابع 19
  التعميمية.

       



121 

 

        .والدراسة البحث عمى الطمبة يشجع المعمـ 26

        *.الطمبة عمى مواقفه في يتسمط المعمـ 21

        .المممة الروتيف واإلجراءات عف المعمـ يبتعد 22

 لؤلداء حةوواض عالية توقعات المعمـ يوفر 23
 .التعميمي

       

        .شريؾ أو موجه، أو مدرب، أستاذي بأف أرى 24

        .لتوجهاته وليس وقدرته، لعممه أستاذي أحتـر 25

 ؿوما يحص ،ةوالبلشعوريوالحالة الشعورية  مشكبلتهـ وتفهـ، الطمبةمشاعر  مراعات عمى: وينطوي النفسي البعدرابعًا: 
فالعبلقة الجيدة  وتتعارض وتتعاضد ؾالتي تتشاب مف العبلقات  لجممة  مجاؿالغرفة الصفية ، و توحد أو ؿتحو  مف بينهما

 فهـ وتعمؽتعزز الثقة بالنفس  أف  شأنها مفوالمكاشفة والمصارحة  فافيةأساس الش عمى بيف المعمـ والطالب والتي تقـو
 الذات.

        .مرضيةٌ  بصورة الطمبة مشكبلت المعمـ يتفهـ 26

        المحاضرة*. أثناء الطمبة المعمـ يحرج 27

        .لمطمبة النفسية الراحة توفير عمى المعمـ يحرص 28

        .يتفهمها و لمطالب الخاصة الظروؼ المعمـ يراعي 29

 بعيدًا عف تمقائي بأسموب الطمبة مع المعمـ يٌتعامؿ 36
 .واألمر الزجر

       

        .لجميع بأمافا فيه يشعر امكان المعمـ يخمؽ 31

        .مجهود أقصى لبذؿ زني المعمـيحف 32

 الرفض مف خوؼ دوف أستاذي مف المساعدة أطمب 33
 .اإلحراج أو

       

        المحاضرات. إلى بالذهاب أستمتع 34

 مالحظة )*(: فقرات عكسية.


