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 التغذية الراجعة
 

 خلفية

تقدم هذه الصفحة ملخًصا وتحليًال للدراسات الفردية حول نهج التغذية الراجعة الُمطّبق في العالم 

العربي، وعلى خالف مجموعة األدوات، فإنها تتضمن دراسات ال تقدم تقديًرا لألثر فقط بل تبحث في 

والطلبة إليها باستخدام مجموعة من الطرق تطبيق التدخالت ونظرة مديري المدارس والمعلمين 

البحثية. وُتعد هذه المعلومات مفيدة بالنسبة لمديري المدارس والمعلمين الراغبين في االطالع 

 .على أمثلة محددة عن تدخالت التغذية الراجعة التي ُطّبقت في العالم العربي

 

 العربي العالمفي  األبحاث التي أجريتلخص ُم 

ي العالم العربي في الغالب على التغذية الراجعة المكتوبة باعتبارها تدخًال من تركز األبحاث ف

التدخالت الرامية إلى تصحيح أخطاء الطلبة في اللغة اإلنجليزية من مرحلة رياض األطفال إلى الصف 

ديم ). ُيعّد تقAl Ajmi, 2015; Chebchoub, 2011; Seiffedin  &El-Sakka, 2017الثاني عشر والجامعة (

التغذية الراجعة البّناءة والمناسبة أسلوًبا يستخدمه معلمو اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية لتحفيز 

). كما أنه ُيعّد ممارسة مستخدمة في التدريس Sanat  &Slimani, 2017طلبتهم وتحسين أدائهم (

 Chebchoubاكتشف )، وعلى سبيل المثال Dajani, 2017لتعزيز دافع الطلبة ليصبحوا كّتاًبا أفضل (

) أن تقديم التغذية الراجعة للطلبة لمدة تمتد ألكثر من أربعة أشهر ساعدهم على تصحيح 2011(

األخطاء النحوية والداللية الخاصة بالمفردات، واألخطاء اإلمالئية، وتنسيق الكتابة في عينات من 

على استيعاب الطلبة للنص في  كتاباتهم، ليس ذلك فحسب بل كان للتغذية الراجعة البّناءة أثر كبير

صف تدريس اللغة اإلنجليزية بوصفها لغة أجنبية؛ ألنها ساعدتهم على تحديد نقاط القوة والضعف 

   ).Boumediene  &Hamazaoui-Elachachi, 2017لديهم (
 

تؤدي التغذية الراجعة المكتوبة التي يقّدمها المعلمون عموًما دوًرا مهًما في تحسين مهارات 

طالب في العراق أنه  200معلم و 100الكتابة لدى الطلبة، وقد أظهرت البيانات التي ُجمعت من 

عندما قّدم المعلمون للطلبة تغذية راجعة مكتوبة بّناءة وإيجابية تشّجع الطلبة على الكتابة، 

حددة وتّحسنت جودة كتاباتهم، وأظهر هؤالء الطلبة أنهم يفضلون التغذية الراجعة المكتوبة الم

). Cinkara  &Galaly, 2018لتسّهل عليهم تصحيح أخطائهم في واجباتهم اليومية، وأوراق اختباراتهم (

غير أن تقديم التغذية الراجعة الهادفة حول كتابة المقاالت للطلبة مهمة شاقة، وتستغرق وقًتا 

) Azmi et al) .2019ل طويًال لمن المعلمين المثقلين والمرهقين أصًال. ولهذا السبب درست أبحاث مث

استخدام نظام تصحيح إلكتروني يمكنه تقديم تغذية راجعة فورية من خالل التقييم التلقائي 
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للمقاالت، ونتيجًة لذلك تمّكن الطلبة من الصف السابع إلى الثاني عشر من صياغة مقاالتهم باللغة 

    ي بناء المقالة.العربية بشكل أفضل، وأظهروا تحسًنا ملحوًظا في إتقانهم اللغة وف
 

) أثر التغذية الراجعة التصحيحية المكتوبة في دقة Al Ajmi )2015وفي دراسة شبه تجريبية، اختبر 

الطلبة الُعمانيين في استخدام حروف الجر في اللغة اإلنجليزية، وكشفت النتائج أن المجموعة 

المكتوبة على كتاباتهم تفّوقت في  ) التي تلّقت التغذية الراجعة التصحيحية25التجريبية (العينة = 

) التي تلقت تعليقات عامة (مثل "تنظيم جيد ألحداث 25األداء على المجموعة الضابطة (العينة = 

القصة") في االختبار البعدي. جدير بالذكر أن استراتيجية التغذية الراجعة التصحيحية المكتوبة كانت 

التجريبية تلّقوا تغذية راجعة تصحيحية مكتوبة فورية ناجحة على األغلب؛ ألن الطلبة في المجموعة 

حول أدائهم في االختبارات وحول مقاالتهم، إضافة إلى ذلك، تكون التغذية الراجعة التصحيحية 

أكثر فاعلية عندما تصحبها توضيحات ونقاشات إضافية حول أخطاء الطلبة حتى ال يرتكبوها  المكتوبة

ب أال يشير المعلم إلى مكان الخطأ فحسب، لكن يجب أيًضا أن يعطي مرة أخرى. على سبيل المثال، "يج

مزيًدا من التوضيح حول الخطأ والقاعدة الخاصة به". في دراسة أخرى تبّين أن معلمي اللغة اإلنجليزية 

) الذين كانوا يدّرسون صفوف ما بعد مرحلة التعليم األساسي (الصف 156كلغة أجنبية (العينة = 

) ينظرون إلى التغذية 62لثاني عشر)، ومشرفي اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية (العينة = الحادي عشر وا

الراجعة التصحيحية المكتوبة على أنها تدخل مهم لتحسين أخطاء الكتابة للطلبة في ُعمان. وعن 

) أن المعلمين Al Kharusi  &Al-Mekhlafi )2019طريق استخدام استبانة عبر اإلنترنت، كشف 

رفين رّكزوا بشكل أساسي على الصيغ وباألخص األخطاء النحوية، ووجد أيًضا أن المعلمين والمش

استخدموا في الغالب أسلوب المسوّدة الواحدة بعد تقديم التغذية الراجعة التصحيحية المكتوبة 

   للطلبة.
 

للغة اإلنجليزية أتاحت التغذية الراجعة التصحيحية فرصة كبيرة أثناء تدريس مهارات الكتابة لطلبة ا

كلغة أجنبية. وبشكل خاص، ُتعد األنشطة التي ُتقدم فيها التغذية الراجعة التصحيحية المعدة مسبًقا 

في التعليم اإللكتروني أدوات فعالة لتحسين مهارات الكتابة لدى الطلبة. وقد دعمت هذه األدوات 

إلنجليزية بوصفها لغة أجنبية، بشكل كبير كتابة الطلبة األردنيين في الصف العاشر في اللغة ا

وساعدتهم على االنتباه ألخطائهم النحوية واإلمالئية والداللية. وال تتحقق هذه النتائج إال بوجود 

) ألن الطلبة حينها Al-Olimat & ,AbuSeileek, 2015تغذية راجعة من المعلمين األقران على حد سواء( 

مصدر واحد، بعكس أساليب التدريس التقليدية  يحصلون على معلومات حول أخطائهم من أكثر من

م فيها التغذية الراجعة التصحيحية (الكتابية أو الشفهية) للطلبة من المعّلم فقط.    التي ُتقد�

التغذية الراجعة بين األقران هي استراتيجية أخرى مستخدمة لتحسين جودة كتابة الطلبة في سياق 

العربية المتحدة، لكن يجب تدريب الطلبة على كيفية مراجعة تعليم اللغة اإلنجليزية في اإلمارات 

المقاالت وتقديم التغذية الراجعة الفّعالة بخصوص األخطاء الرسمية (المتعلقة بُبنية اللغة اإلنجليزية) 

). وقد قّدم المعلم Hojeij  &Baroudi, 2018واألخطاء العامة (المتعلقة بمحتوى الكتابة وتنظيمها) (

أسابيع عن طريق أدوات التعّلم وجًها لوجه أو بالتعلم اإللكتروني باستخدام  10بات لمدة هذه التدري
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الهاتف المتنقل مثال. وبعد أن تلقى الطلبة التدريب أصبحوا أكثر تحفيًزا ومشاركة في هذا النشاط، 

   اإلنجليزية.فضًال عن أنهم تمّكنوا من تقديم تغذية راجعة محددة ألقرانهم لتحسين كتاباتهم باللغة 

عالوة على ذلك، تبّين أن استخدام األدوات متعددة الوسائط مثل برامج الويكي (على سبيل المثال، 

) التي تهدف إلى تطوير المهارات اللغوية لطلبة اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية أتاح PBwikiمنصة 

 جعة بّناءة لبعضهم بعًضا. للطلبة فرصة المشاركة في منتديات للنقاش المفتوح وتقديم تغذية را

 

وعن طريق التغذية الراجعة التي قّدموها لبعضهم بعًضا استطاع الطلبة تقديم تغذية راجعة تتعلق 

ع في أفكار موجودة لدى اآلخرين، وإضافة أفكار  باللغة، وتصحيح نصوص أخرى موجودة، والتوس�

ة صممها المعلمون، وقائمة على جديدة. كانت هذه المنصات ناجحة أيًضا ألنها تتألف من أنشط

    ).Alghasab & ,Handley, 2017الكتب المدرسية للطلبة لتعزيز كتاباتهم باللغة اإلنجليزية (

مشارًكا من الصف  57من ناحية أخرى أظهرت األدلة المستخلصة من دراسة شبه تجريبية ُأجريت على 

متابعة تعّلمهم؛ حيث تمّكن الطلبة في  السادس في ُعمان أن التغذية الراجعة ساعدت الطلبة على

). Al-Harthy, 2016المجموعة التجريبية من التركيز على ما تعّلموه وتحديد مدى فاعلية تعّلمهم (

بعبارة أخرى، تحّسنت مهارات ما وراء المعرفة لدى الطلبة، وتحّسنت قدرتهم على تأمل تعّلمهم 

                          وتوجيهه.

               

يستخدم المعّلمون التغذية الراجعة باعتبارها أداة من أدوات التقويم البنائي لتعّلم الطلبة، لكنهم  

يستخدمونها أيًضا لتعديل استراتيجياتهم في التدريس لتحسين أداء الطلبة. بعد تدريب معلمي مادة 

ساعة، فهم المعلمون  60العلوم السعوديين في الصفوف االبتدائية على التقويم البنائي مدة 

أهمية التغذية الراجعة بوصفها أداة لتحسين طرق تدريسهم، وليس فقط إلعطاء العالمات للطلبة 

)Alanzi, 2017 ،وأصبح هؤالء المعلمون يشعرون بثقة أكبر لطرح أسئلة مفتوحة على الطلبة .(

ًطا وتسمح بقدر أكبر من واستهداف مهارات التفكير العليا لديهم، وإيجاد بيئة تعليمية أكثر نشا

المشاركة. إال أّن هذه النتائج تحققت في الصفوف الدراسية الصغيرة حيث يستطيع المعلمون متابعة 

  ).Alanzi, 2017تقدم الطلبة وإعطاءهم التغذية الراجعة المناسبة (
 

المواقف موجود حتى اآلن، تختلف نظرة الطلبة والمعلمين تجاه التغذية الراجعة، وهذا الخالف في 

في الغالب في السياقات التعليمية واالجتماعية المليئة بالتحديات مثل لبنان، فبينما يعتبر أغلب 

المعلمين أن التغذية الراجعة التي يقّدمونها غير ملحوظة، وأنها في معظم األحيان غير فّعالة، إال أن 

ما تشمل التحدث بهدوء مع الطالب الطلبة يعتبرونها عنصًرا مهًما جًدا في ممارسة المعلم عند

)Hashash e al., 2018 وقد كانت التغذية الراجعة من المعلمين مخصصة في الغالب لتصحيح السلوك .(

االجتماعي للطلبة ال األداء األكاديمي، كما حرص معلمو الطلبة الذين يعانون من مشكالت اجتماعية 

ي الغالب، ولهذا السبب قّدموا تغذية راجعة داعمة كبيرة على تحسين التفاعل بين المعلم والطالب ف

  ).Hashash e al., 2018لتشجيع الطلبة ليكون أداؤهم متوافًقا مع التوقعات (
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وعلى الرغم من وجود منافع معروفة تعود بها التغذية الراجعة على تعّلم الطلبة وعلى مهارات 

هرت االفتقار إلى تدريب المعلمين على الكتابة بشكل خاص، إال أن البحوث في العالم العربي أظ

من المهم أيًضا التركيز على حجم  .(Hussein & Ali, 2014)كيفية تقديم التغذية الراجعة البّناءة للطلبة 

الصف وتوفر أدوات التعّلم للمعلمين لضمان مستوى جيد من التدريس حيث تقّدم التغذية الراجعة 

أخيًرا، يوصى بتشجيع العمل في أزواج أو مجموعات؛  .(Alanzi, 2017; Hussein & Ali, 2014)لكل متعّلم 

 .ألنه سيتيح الفرصة لتقديم التغذية الراجعة بين األقران ومن المعلم للطالب

 

 الُملخص

أظهرت األدلة حول التغذية الراجعة في العالم العربي األثر الفعال للتغذية الراجعة التي يكتبها 

الكتابة لدى الطلبة، وذكرت الدراسات التي ُأجريت في العراق، واألردن، وُعمان، المعلمون على مهارات 

والمملكة العربية السعودية أنه كّلما قّدم المعلمون للطلبة تغذية راجعة مكتوبة بّناءة وإيجابية، 

ان في شّجع ذلك الطلبة أكثر على الكتابة، وحّسن جودة كتاباتهم. وقد أدت التغذية الراجعة بين األقر

اإلمارات العربية المتحدة والكويت إلى تحسين مهارات الكتابة في اللغة اإلنجليزية لدى الطلبة بشكل 

   كبير، وزادت أيًضا تفاعل الطلبة وتقبلهم التعّلم التعاوني.

 

سّلط الباحثون الضوء على بعض العوائق المحتملة التي تحول دون استخدام المعلمين للتغذية 

وب تدريس لتصحيح األخطاء، واشتملت األمثلة على عدم تدريب المعلمين على تقديم الراجعة كأسل

التغذية الراجعة البّناءة للصفوف الدراسية الكبيرة األمر الذي يؤّخر المعلمين عن متابعة تقدم 

 الطلبة، وتقديم التغذية الراجعة المناسبة لكل متعّلم.

 

غذية الراجعة التصحيحية المعّدة مسبًقا والُمقّدمة في التعليم حتى اآلن، ُتعّد األبحاث التي تتناول الت

اإللكتروني محدودة في هذه المنطقة، على الرغم من وجود عدد من المنافع المتحققة منها. كما 

أن ثمة حاجة للمزيد من األبحاث في هذا المجال، بما في ذلك استخدام األساليب المختلفة وُحزم 

  .ة من مناظير مختلفةالبرامج، وتجريب الكتاب
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 مصطلحات البحث

التغذية م؛ المعلّ  التغذية الراجعة من؛ التقويم البنائيالتقدم؛  متابعة(االستجابة)؛  التغذية الراجعة

 التغذية الراجعةالمكتوبة؛  التغذية الراجعةالشفهية؛  التغذية الراجعة؛ بين الطلبة الراجعة

 التصحيحية. 
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