
  

 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                              مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

 

٥٣٥ 

  
  
  
  
  

   المصاحبة الّراجعةة استخدام االختبارات التكوینیة االلكترونیة والتغذیة فاعلّی
 )١ ( المعلمین للمفاھیم االحصائیةالطّالبلھا في اتقان 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  اعداد
  محمد عبد الحلیم محمد حسب اهللا/  د

   جامعة دمیاط– كلیة التربیة -أستاذ مساعد 

  

  

  

  

  

  

                                                             
  جامعة دمیاط– التربیة  كلیة- أستاذ مساعد –اعداد الدكتور محمد عبد الحلیم محمد حسب اهللا  1



  

 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                              مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

 

٥٣٦ 

  :مقدمة

ا من مكونات المنھج المدرسي كمنظومة، لذا فإنھ مرتبط بتفاعل  أساسًیایعد التقویم مكوَن
وتغذیة راجعة باألھداف التعلیمیة المراد تحقیقھا، وبالمحتوى التعلیمي للمقرر، وبالوسائل واألنشطة 

 إلى التأكد من أن نواتج العملیة الّراجعةوطرائق التدریس التي یستخدمھا المعلمون، وتھدف التغذیة 
 لكل من المدخالت والعملیات، أو أنھا تحتاج الى لیمیة التي تم الحصول علیھا كانت مناسبًةالتع

  .تعدیل أو إضافات للحصول على نواتج أفضل

 من خالل استخدام أدوات قیاس الطّالبوفي عملیة التقویم یتم التركیز بشكل خاص على 
تستخدم في جمع بیانات كمیة حول نواتج متعددة، وتعد االختبارات بأنواعھا أھم تلك األدوات التي 

تي  في النظام التعلیمي، حیث یتم تطبیقھا في جمیع المراحل التعلیمیة، وتستخدم البیانات الالطّالب
ل علیھا في اتخاذ القرارات الالزمة في المجال التعلیمي، مثل تطویر الموارد البشریة وحص المت

  .الطّالبفرص تحقیق األھداف من قبل  التعلیم والتعلم، وزیادة عملّیتيوتحسین 

، فھي تساعدھم للمعّلمین فقط لكنھا أیضا مھمة بالنسبة للطّالبونتائج التقویم لیست مھمة 
ا من ھذه المؤشرات فإن ھناك في تعدیل أدائھم التدریسي لتحقیقھم أھداف العملیة التعلیمیة، وانطالًق

التعلیمي ومخرجاتھ، وإن مشكلة ضعف قلق لدى الدول والمجتمعات حول مدخالت النظام 
 .التحصیل وتدني االتجاھات والقیم والمھارات عند الخریجین أھم مصادر القلق التي تواجھھم

  )١٩٧، ٢٠١٤محمد عبد الفتاح شاھین، (

في و المنھج، بناء عملیة: كل منالمنظم في   التقویممن أسالیب أیضًا یعد التكوینيوالتقویم 
 أو  یحدث أثناء التكوینالتكوینيوحیث أن التقویم النواحي،  بھدف تحسین تلك التدریس وفي التعلم

  . نفسھامن أجل استخدامھ في تحسین تلك العملیة  فیجب بذل كل جھد ممكنالبناء

ینبغي أوًال تحلیل مكونات وحدات التعلم وتحدید المواصفات التكویني وعند استخدام التقویم 
عند بناء المنھج یمكن اعتبار الوحدة درس واحد تحتوي على مادة و ،التكوینيالخاصة بالتقویم 

في موقف محدد ، ویمكن لواضع المنھج أن یقوم ببناء وحدة بوضع مجموعة  تعلیمیة یمكن تعلمھا
ینبغي  المواصفات یحدد بشيء من التفصیل المحتوى ، وسلوك الطالب ، أو األھداف التي من

وبعد معرفة تلك  حدید المستویات التي یرغب في تحقیقھا ،تحقیقھا من تدریس ذلك المحتوى وت
 الطّالبالتعلیمیة التي ستساعد   والخبراتوادالمواصفات یحاول واضعي المادة التعلیمیة تحدید الم

نفس المواصفات لبناء أدوات تقویم  على تحقیق األھداف الموضوعة ، ویمكن للمعلم استخدام
 الطّالب منھا قام جوانب وتحدد أي المحددة األھدافموا بتحقیق  قد قاالطّالب توضح أن تكوینیة 

  . قصروا فیھا فعًال بتحقیقھا أو

  :ھيالوظائف التي یحققھا ھذا النوع من التقویم  إن أبرز

 فیھاالتجاه المرغوب  توجیھ تعلم التالمیذ في. 
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  عزیز  وتوتالفیھا،الضعف   لعالج جوانبالتالمیذ،تحدید جوانب القوة والضعف لدى
 .القوةجوانب 

  أدائھفكرة واضحة عن   وإعطاؤهتعلمھ،تعریف المتعلم بنتائج.  

 إثارة دافعیة المتعلم للتعلم واالستمرار فیھ.  

 مـراجعة المتعلم في الـمواد التي درسھـا بھدف ترسیخ المعلومات المستفادة منھا . 
  .تجاوز حدود المعرفة إلى الفھم ، لتسھیل انتقال أثر التعلم

 بینھا وتوضیح العالقات القائمة سة،والمدرموضوعات  لیلتح.  

 التقویة وتحدید منطلقات حصص العالجي، وضع برنامج للتعلیم.  

  أو على شكل سلوكیة،وتحدید أھداف الدرس بصیغ  للتدریس،حفز المعلم على التخطیط 
 .تحقیقھانتاجات تعلمیة یراد 

التعلیمیة   تكون المادةالتكویني فحینماللتقویم أن تنظیم سرعة تعلم التلمیذ أكفأ استخدام  كما
والثانیة مثًال قبل الثالثة  في مقرر ما متتابعة فمن المھم أن یتمكن التالمیذ من الوحدة األولى

الریاضیات إال أن االستخدام المستمر للتقویمات  ویبدو ذلك واضحًا في مادة.... والرابعة وھكذا 
  .الطّالبراجعة یرتبط بمستوى تحصیل  غذیةالقصیرة خاصة إذا ما صاحبتھا ت

 داخل الطّالبوتعد االختبارات اإللكترونیة أحد المنظومات الفرعیة التي تستھدف تقویم 
بیئة المقررات اإللكترونیة عبر الویب، والتي تزخر بكم ھائل من المتغیرات التصمیمیة لتكنولوجیة 

ت والتي یجب تصمیمھا وتنفیذھا وإدارتھا وفق والتي ترتبط بشكل مباشر بعناصر بناء االختبارا
مبادئ علمیة تربویة لكي تحقق أعلى فعالیة لھا بغرض تحسین وتطویر االختبارات  و أسس

 واختالف وعدد األسئلة وكیفیة تقدیمھا تنّوع اإللكترونیة بشكل عام، من ضمن ھذه المتغیرات 
، ووجود التوجیھات والدعامات الطّالب  ومدى تكیفھا مع مستوى استجابات،وطرق االستجابة لھا

 المقدمة وما یرتبط الّراجعةالموجھة لإلجابة وأنماطھا وأشكالھا وكیفیة وتوقیت تقدیمھا، والتغذیة 
بھا من خصائص متعلقة بالشكل والمصدر والمحتوى والتكیف والتوقیت كما یبرز متغیر عدد 

 المتاحة، وأنماط االستجابة المطلوبة من المتعلم محاوالت اإلجابة لألسئلة وأنماطھ، وأدوات التفاعل
 بین االختیار والكتابة والتحریك أو التوصیل أو النقر واإلشارة وطرق اإلبحار داخل تنّوع والتي ت

 .االختبار، كذلك الزمن المتاح لإلجابة وكیفیة إفادة المتعلم بھ

ت اإللكترونیة تختلف ناء االختبارابومن الجدیر بالذكر أن خصائص ومتغیرات عناصر 
 النھائي، فعلى التكویني أوتبًعا لھدف ووظیفة االختبار ذاتھ فیما بین االختبار القبلي أو البعدي أو 

ة ولكن األمر قد یتغیر في التكوینیسبیل المثال یستلزم األمر وجود تغذیة راجعة باالختبارات 
 لإلجابة، كما مساندة أو وجود التوجیھات و كذلك بالنسبة لعدد المحاوالت لإلجابة،االختبار النھائي
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 والجمھور المستھدف وأسالیب التعلم الطّالب  الخصائص والمتغیرات تبًعا لخصائص تختلف
 .المعرفیة لھم

 التكویني أھمیة بشكل كبیر في عملیات التقویم، وخصوصا التقویم الّراجعةتظھرللتغذیة و
والتي تھدف إلى "ة اإللكترونیة، التكوینیتبارات واالخ (Formative Evaluation)   االلكتروني

 التي لم یتم تعلمھا بالمستوى جوانب التعلممعرفة مدى إتقان عمل تعلیمي معین والكشف عن 
 یتم من خاللھا تزوید المتعلم بالمعلومات والتي، )٣٩، ٢٠٠٤تاج السر الشیخ وآخرون، " (المالئم

االحتفاظ بالمعلومات  ة الخاطئة، كما تساعد المتعلم علىالتي تؤكد اإلجابة الصحیحة وتعدل اإلجاب
عماد عبد  ( التي تقدم إلیھ ورفع مستوى أدائھ في المھمات التعلیمیة الالحقة مثل اختبارات التحصیل

 .)٧١٧، ٢٠٠٦الحق وأحمد عطا، 

میة  المقدمة للمتعلم كأحد عناصر بناء االختبارات اإللكترونیة األھالّراجعة التغذیة أخذوت
بین مجمل العناصر حیث اھتمت بھا كثیر من الدراسات والبحوث واألدبیات والمراجع العلمیة 
بحیث تمدنا بكثیر من النتائج التي تعطینا الكثیر من الموجھات والمؤشرات الستخدام التغذیة 

وعلى المصدر والنوع والمستوى والشكل والتكیف والتوقیت والمحتوى، ب وذلك فیما یتعلق الّراجعة
 اإللكترونیة من الصعب أن تتكیف الّراجعة من المعلم، فإن التغذیة المقدمة الّراجعةعكس التغذیة 

، لھدا فمن الضروري أن تنشط البحوث في ذلك االتجاه لبیان نواحي الطّالب بسھولة الحتیاجات 
 (فاعلیة التعلیمیة اإللكترونیة والوصول بھا ألعلى مستوى من الالّراجعةالقوة والضعف في التغذیة 

٧٨١،٢٠١٢ (Valdez,Alfred J,  كما أن األمر یتطلب المزید من البحوث والدراسات عندما لم
تغطى األبحاث أحد تلك المتغیرات أو لم تولیھا االھتمام الالزم أو أن یتم االرتباط بمتغیر آخر 

 .یترتب علیھ ظھور نتائج بحثیة جدیدة

 یستند وھو ،الطّالب لدى الدراسي التحصیل لرفع فعالة ةوسیل التعلم أجل من التقییم عدیو
 من ھم وأین تعلمھم من الھدف فھموا إن كبیر بشكٍل یتحّسن سوف الطّالب أداء أن یفید مبدأ على

 األمور من األمر ھذا ویعد) معرفتھم في الفجوة سد أو (تحقیقھ یمكنھم وكیف الھدف ذلك تحقیق
 .لفعالا والتعّلم التعلیم في األساسیة

 المعّلم من یتطّلب وھو الجید، للمعّلم العامة الصفات التعّلم أجل من التقییم خصائص تمثل
 معین، منھاج أھداف تلبیة في الطّالب یحرزه الذي التقّدم عن تفصیًال أكثر معلومات على الحصول

 الذین بالطّالو الفھم في تقدمًا یحرزون الذین الطّالب عرفی أن  المعلمعلي یوجب أنھ كما
 الربط عملیة في لمساعدتھم مختلفة بطرق التفكیر من تمكنی كي الدرس فھم في صعوبات یواجھون

 .التعلم من تمكنھم التي
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 :التعّلم أجل من التقییم أھمیة

أعمالھم  قراءة أو تفسیراتھم إلى االستماع أو علیھم األسئلة وطرح الطّالب مع العمل أثناء
 .تعلموه أو فھموه قد الطّالب أن عتقدن ما حول التقییمات أي األحكام ارإصد بصدد كونن المكتوبة،

علینا  یجب إذ ،الطّالب تجاه التعلمیة ناأھداف في ینواضح تكون أن الضروري من ولكن
التكویني  التقییم توظیف ذلك یتطلب حیث بوضوح، النجاح ومعاییر التعلم ئجنتا تحدید كمعلمین
 لدى یكون وأن ، واضحة بالدرس الخاصة التعلمیة ناأھداف تكون أن عاییرالم إلى المستند والتقییم
 .تعلمھم موضوعات حول فكرة الطّالب

 لدرس محددًا یكون قد الطالب احتیاجات مسبقًا یحدد الذي المعاییر إلى المستند التقییم إن
 المحددة المعاییر ضوء في طالب كل تقییم وینبغي العمل، من أطول زمنیِّة بفترة متعلقًا أو واحد

 .التكویني  التقییم استراتیجّیات باستخدام الطالب إلنجازات

 مستوى تحصیل  رفعوقد أثبتت بعض البحوث أن االختبارات التكوینیة تساعد على
 مساعدة طالبھم على للمعّلمین من خالل تحدید نقاط الضعف ونقاط القوة لدیھم، وتتیح الطّالب

 من ذوي الطّالبساعد تحسین مستویات إنجازھم، وتلك االختبارات مھم، وتتجاوز صعوبات تعّل
 .(Marshall, 2005)التحصیل المنخفض على رفع مستویات تحصیلھم أكثر من غیرھم 

 في االختبارات النھائیة یتذكرون الطّالبأن  (McDaniel et. all, 2011)  أوضحكما
ینیة أكثر من زمالئھم الذین لم یمروا بمثل ھذه األسئلة التي تم اختبارھم فیھا في االختبارات التكو

االختبارات، ولذلك أوصت البحوث على أھمیة استخدام االختبارات التكوینیة من أجل تحسین تعلم 
  .، وتحسین مھارات ما وراء المعرفة لدیھمالطّالب

 االختبارات  بالذكر استخدام أدوات التقویم المختلفة وأخص عناءقع على المعلمینیو
ا لدعوات تفعیل التعلیم الكتروني من جھة، وكونھا تزید من امكانیة لتكوینیة االلكترونیة نظًرا

المساءلة والمحاسبة من جھة أخرى، ألن التربویین حریصون على مواجھة التحدي والوصول 
  .بجمیع التالمیذ الى مستوي التمكن المناسب

 التعلم -  اتقان التعلماستراتیجّیاتل ویتم استخدام االختبارات التكوینیة بشكل خاص من خال
 لوصول ستراتیجّیات حیث تبین أن االختبارات التكوینیة ھي العامل المھم في تلك اال- حتى التمكن

 الذین یعانون من صعوبات تعلم أكادیمیة على الطّالب تساعد ا التمكن، كما أنھى الى مستوالطّالب
ن ال یستخدمون تلك االختبارات، كما تبین أن  الذیالطّالبرفع مستویات تحصیلھم أكثر من 

االختبارات التكوینیة تساعدھم على ممارسة التأمل في إنجازاتھم وفي التخطیط والمتابعة أثناء 
  دراستھم، للمادة التعلیمیة، 

وإذا كانت االختبارات التكوینیة وخاصة االلكترونیة منھا تعد بحد ذاتھا تغذیة راجعة كونھا 
بنتائج اجراءاتھ التعلیمیة السابقة واالستفادة منھا في تحسین وتطویر خطواتھ التالیة  الطّالبتمد 
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حیث یوجد تأثیر إیجابي على عملیة التعلم من المعلومات التي یحصل علیھا المتعلم حول أدائھ 
لم واستجاباتھ في مواقف التعلم، بینما التوقف عن تقدیم تلك المعلومات یؤدى إلى تدھور أداء المتع

)Bi,Xiaoshi,2000( .  

 في بیئات التعلم اإللكترونیة دورًا أكثر أھمیة بالمقارنة بدورھا في الّراجعة التغذیة تؤدي
 تتعلق بآدائھم أثناء التعلم، مما الطّالب بیئات التعلم التقلیدیـة حیث تسعى لتوفیر مساحة للتفاعل مع 

یئ للمتعلمین في إطار تفاعلي مما یوفر أساسا یخلق فرصا قویة لمناقشة أسباب األداء الجید أو الس
  .الطّالب قویا للتعلم الذاتي وبناء المعرفة لدى 

 یفضلون الحصول على الطّالبأن غالبیة ) Chang,Ni,2011(كما أكدت نتائج دراسة 
 في المھام التي یقومون بھا ألنھا تقدم لھم بشكل فورى یوضح لھم المسار الصحیح الّراجعةالتغذیة 

ن من تعلمھم ویشجعھم على التفكیر المنطقي بالمقارنة  التعلم والتصویبات التي تقدم لھم مما یحّسفي
   .بالطرق التقلیدیة التي ال تقدم لھم بصورة فوریة وتتطلب حضورھم في غرف الصف

 یجب أن تستحوذ على انتباه المتعلم الّراجعةأن التغذیة ) hatti,john,2010(كما یذكر 
استثمار المزید من الجھد إلنجاز المھام التعلیمیة المطلوبة وتصحیح الفرضیات وتحفزه على 

   . تعلم بدیلھاستراتیجّیاتالخاطئة لدیھ وتقدیم تأكیدات حول مدى صواب عملیھ التعلم وتوجیھھ إلى 
 داخل بیئات الّراجعة أنماط التغذیة تنّوع على أھمیة ) ٢٠١١، عبد العزیز طلبھ (كما أكد 

 ایین وفى أح،عًھ وموّس مفّصلًةا إلى تغذیة راجعة اإللكتروني حیث یحتاج المتعلمون أحیاًنالتعلم 
 الّراجعةأخرى یحتاجون إلى دعم موجز مختصر أو توجیھات وإرشادات وتقدم أدوات التغذیة 

 أو بشكل غیر ،اإللكترونیة إما بشكل متزامن وفوري من خالل غرف الحوار والشبكات االجتماعیة
 وجمیع تلك ،من من خالل البرید اإللكتروني والمنتدیات والمدونات ومواقع األسئلة الشائعةمتزا

    .ا بعد یوماألدوات أصبحت من األمور التي یزداد استخدامھا یوًم
 لضمان الّراجعةانھ ال یكفى تحدید أدوات التغذیة ) ٢٠٠٩، محمد المومني (ھذا ویذكر 

داخل بیئات التعلم اإللكتروني بل ینبغي تحدید أنماط استخدامھا نجاحھا في المقررات اإللكترونیة 
  :والتي یمكن تصنیفھا إلى نمطین كما یلى

ھ إلى مصادر تعلم ھیتم من خاللھا تزوید المتعلم بمعلومات وتوجی:  التصحیحیةالّراجعة التغذیة -
  .ظیة أو كلیھماإضافیة لتصحیح إجابتھ الخاطئة وتزویده بأسالیب تحفیزیھ لفظیة أو غیر لف

یتم من خاللھا تزوید المتعلم بمعلومات لشرح وتوضیح أسباب الخطأ :  التفسیریةالّراجعة التغذیة -
في اإلجابة ومناقشة نقاط الضعف لدیھ مما یقلل من فرص تكرار الخطأ في المرات القادمة، أو 

   .تأكید صحة إجابتھ مما یعمق من فھم المتعلم ویعزز نقاط القوة لدیة
 الّراجعةاستخدام نمط التغذیة ) Valdez,Alfred J,2008( دراسة  أیضاتناولتو  

ھذه  توصلت و التفسیریة في مقرر إلكتروني لمادة اإلحصاء الّراجعةالتصحیحیة ونمط التغذیة 
الدراسة إلى أن حصول المتعلم على تغذیة راجعة تصحیحیة أو تفسیریة یساعده على التعلم من 

األسئلة التالیة إجابتھ عن ن فرصھ في التعلم ویقلل من أخطائھ بصورة  كبیرة في أخطائھ ویعزز م
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 على إخبار الطالب بأخطائھ فقط وإنما یجب الّراجعة، وأوصت الدراسة بعدم تضییق دور التغذیة 
رسال وإضافة إا یسمح باستخدام تقنیات االتصال الحدیثة في  بشكل أكثر عمًقالّراجعةتقدیم التغذیة 

   .  بما یساعده على تطویر وتحسین أدائھ، الطالب في أخطائھةتلمیحات التي تسمح بمناقشال
والتي أجریت على طالب جامعة ) King,Paul et al ,2009( دراسة  نتائجكما أكدت

 الطّالب  التصحیحیة في تعظیم استفادة الّراجعةتكساس في مقرر مبادئ االتصال أھمیة نمط التغذیة 
 ورفع كفاءة التعلم الذاتي لدیھم مع توضیح المعاییر الخاصة بالمھام أو ،اإللكترونیةمن المقررات 

 والتي تساعده على استكمال أداء تلك المھام بصورة صحیحة ،األنشطة المطلوبة من المتعلم
وتوضیح األخطاء التي تسببت في عدم تحقیق األداء بما یتفق مع المعاییر المحددة وتخلیص المتعلم 

   . التي یقدمھا لھ المحاضر أمام زمالئھالّراجعةساسیتھ تجاه التغذیة من ح
لمام بأسالیب تقدیم معلومات التغذیة إلأن ا) ١٤ ،٢٠٠٠وآخرون ، وجیھ محجوب (وأوضح

یجابیھ حیث یساعد المتعلم على المزید من التفكیر في شكل المعلومات التي إ تكون نتیجتھ الّراجعة
تغذیة راجعة وتغذیة راجعة نصیة بعد المحاولة األولى، :  وحددھا فیما یليثناء التعلمأحصل علیھا 

صوتیھ بعد انتھاء عدد محاوالت اإلجابة، تغذیة راجعة مصحوبة بالصور الثابتة والصوت بعد 
، تغذیة راجعة نصیة )عند عرض سؤال آخر(المحاولة الثانیة، تغذیة راجعة صوتیھ ورسومیة 

  .) دة االختبارعند إعا(وصوتیھ ورسومیة 
ن دعم معلومات أ) ٢٣،٢٠٠٩، محمد عبد الرحمن عبد العال (من ھذا المنطلق یرى 

 بالصوت والصور المالئمة یعمل على زیادة االتصال بین المتعلم والمحتوى في الّراجعةالتغذیة 
المعارف  وتوفیر بیئة تعلیمیة ملیئة بالطّالب اتجاھات عدة مما یزید فرص استثارة اھتمام ورغبة 

 . لیأخذ كل متعلم ما یالئم أسلوبھ في التعامل مع المعلومات،ةتنّوعوالخبرات الم
حد معاییر جودة االختبارات االلكترونیة أن أأن ) ٥٢، ٢٠١٠،مھا محمد كمال (رى تكما 

 بحیث الطّالب  بأشكال تالئم الفروق الفردیة بین الّراجعة بھا طرق تقدیم معلومات التغذیة تنّوع ت
 فمنھم من تناسبھ الطریقة المرئیة، ومنھم من ، بالطریقة التي تناسبھالّراجعةیتلقى المتعلم التغذیة 

تناسبھ الطریقة المسموعة أو المقروءة، وآخرون تناسبھم الوسائل السمعیة والبصریة معا، فالتعلیم 
   . أشكال ومصادر المعلوماتتنّوع اإللكتروني یتیح 
أھمیة استخدام الوسائل البصریة والسمعیة في ) ٢٠٠٣،یم ولید یوسف إبراھ (وأوضح

 وذلك العتمادھا على أسس الّراجعةبیئات االختبارات االلكترونیة عند تقدیم مختلف أنماط التغذیة 
 یساعد المتعلم على تقلیل شعوره بالعزلة والقلق ا عمیًقا إیجابًیا نفسًیاالتعلم الذاتي حیث توفر تأثیًر

اختباره على الرغم من عدم امكانیتھ التحدث اثناء االختبار اال ان إمكانیة المتعلم من والتوتر أثناء 
 یزید من فرص الّراجعةخالل وسائلھ السمعیة والبصریة في سماع ورؤیة معلومات التغذیة 

     .اندماجھ داخل بیئة االختبار والتزود بخبرات مباشرة لتحسین أدائھ
قة نالحظ أن معظمھا تناول النمطین التصحیحي والتفسیري  نتائج الدراسات السابوبتحلیل

 داخل بیئات االختبارات اإللكترونیة ولكنھا لم تتفق على تفضیل نمط معین ولم الّراجعةللتغذیة 
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تتطرق إلى أثر دمج النمطین مع بعضھما داخل بیئات االختبارات اإللكترونیة أو دراسة مدى تأثیر 
  . مط المالئم لھتحكم المتعلم في اختیار الن

معرفة نتائج المتعلم في  Feedback الّراجعةھذا ویمكن من خالل معلومات التغذیة 
 حیث یوجد تأثیر إیجابي على ،خطواتھ السابقة واالستفادة منھا في تحسین وتطویر خطواتھ التالیة

اقف التعلم، بینما عملیة التعلم من المعلومات التي یحصل علیھا المتعلم حول أدائھ واستجاباتھ في مو
  . )Bi,Xiaoshi,2000(التوقف عن تقدیم تلك المعلومات یؤدى إلى تدھور أداء المتعلم 

 مع مالحظات الطّالبالسبب الرئیس لضعف تعامل )  (Duncan, N., 2007كما یحدد 
ات وتتم بمعزل عن الجوانب األخرى لعملی،  للمحاضر فقط ا باعتبارھا تمثل مجھوًدالّراجعةالتغذیة 

 من خالل الطّالب تكون أكثر فاعلیة عندما یشارك فیھا الّراجعةن التغذیة أالتدریس والتعلم و
 . على المشاركة في تلك العملیةالطّالب التدریسیة التي تشجع ستراتیجّیاتاال

العوامل التي یجب على المصمم التعلیمي ) ٢٣٢،٢٠٠٥،سالي ودیع صبحي  (ت حددو
 ومن بینھا تحقیق أقصى تفاعل ،ل بیئات التعلم اإللكتروني مراعاتھالالختبارات واألنشطة داخ

 السریعة في الوقت المناسب التي تعمل على الّراجعةللمتعلم مع االختبار بتقدیم معلومات التغذیة 
   . لالستمراریة مع االختبار اإللكترونيالطّالب تصحیح المفاھیم الخاطئة ورفع ثقة 

 ان (Truss,D,2006,p.4)، )٢٠٠٥،عبد العزیز الشائع  (وفي ھذا الصدد یؤكد كل من
-  مع المتعلم Electronic talkingكأحد اشكال الحدیث اإللكتروني -  االلكترونیة الّراجعةالتغذیة 

تستند على مبادئ النظریة السلوكیة والتي تؤكد أن الطالب یقوم بتغییر سلوكھ عندما تقدم لھ تغذیة 
وتقدیم التعزیز والدعم المطلوب لھ من اجل تقویھ العالقة بین ،بتھ السابقةراجعھ تعرفھ بنتیجة استجا

 ورفع مستوى أدائھ للمھام التعلیمیة الالحقة ،المثیر واالستجابة مما یعمل على استثاره دافعیتھ للتعلم
ان تحقیق أفضل معدل كما  .وتثبیت استجاباتھ الصحیحة وترسیخھا، وتعدیل استجاباتھ الخاطئة

الرؤیة الواضحة لألھداف التعلیمیة التي : ج التعلم المستھدفة یأتي من خالل عنصرین ھمالنوات
یھدف الى تحقیقھا كل من المعلم والمتعلم، وطبیعة الواقع الحالي، وأن أداة دمج ھذین العنصرین 

 .الّراجعةمعا ھو التغذیة 

  :ثل فیما یلي تتمالّراجعةثالث خصائص للتغذیة ) ٢٠٠٥عباس ،ابتھاج  (تكما حدد
 في التعلیم المبرمج حیث أكد أن اخبار المتعلم Skinnerركز علیھا العالم : خاصیة التعزیز-

   .بصحة استجابتھ یعزز ویزید احتمال تكرار االستجابة الصحیحة فیما بعد
  إلثارة دافعیة المتعلم للتعلم واألداء المتقن وتعدیل استجاباتھ ومساعدتھ على:خاصیة الدافعیة -

 . من التركیز على تحصیل الدرجات فقطتبنى توجھا نحو التعلم بدّال
 لتوجیھ المتعلم نحو أدائھ فتوضح لھ األداء المتقن لتثبیتھ واألداء غیر المتقن :الخاصیة الموجھة -

لتعدیلھ وتركیزه على الخطوات الرئیسة لمھامھ التعلیمیة وتكرار السلوك الذي أدى الى نتائج 
 .ید من ثقة المتعلم بنفسھ وبنتائج تعلمھ واحتفاظھ بمخرجات تعلمھ فتره طویلھمرغوبھ مما یز
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 الّراجعةقیاس أثر أنواع مختلفة من التغذیة ) ٢٠٠١،عبد الكریم خلیفة ( استھدفت دراسة و
 وتمثلت أنواع التغذیة الحاسوب على أسئلة من نوع االختیار من متعدد باستخدام الطّالبعند إجابة 

تغذیة راجعة تفسیریة لالستجابات الصحیحة، تغذیة راجعة تفسیریة لالستجابات : في الّراجعة
الخاطئة، تغذیة راجعة تصحیحیة لالستجابات الخاطئة، أسئلة بدون تغذیة راجعة، وقد أظھرت 

ا على  التفسیریة كانت أكثر تأثیًرالّراجعة التغذیة ، وأنالّراجعةالنتائج وجود تأثیرات قویة للتغذیة 
 . التصحیحیةالّراجعةتائج التعلم من التغذیة ن

بدراسة بغرض التحقق من وجود عالقة بین نوع التغذیة ) Sheen, Y.,2004(كما قامت 
، وشملت الدراسة أربعة مقررات تدریسیة، وأظھرت الدراسة أن الطّالب التصحیحیة وفھم الّراجعة

وھو اعلى من %) ٧٣(بنسبة فھم %) ٦٩( التصحیحیة الفوریة الّراجعةل استخدام التغذیة معّد
   .%)٥٠(بنسبة فھم %) ٥٠( الضمنیة الّراجعةمعدل استخدام التغذیة 

دراسة استھدفت التعرف على أھمیة تدریب ) (Scheeler, M. C,et,al 2004وأجرى 
 وأظھرت النتائج األمریكي، المعلمین على التدریس بفاعلیة لمعالجة مشاكل النظام التربوي الطّالب

 التصحیحیة الّراجعة وان التغذیة ،الّراجعةأن أحد أسالیب زیادة فاعلیة التدریب ھو استخدام التغذیة 
لى إ الطّالب  التفسیریة تؤدى بالّراجعة وأن التغذیة محددة،أكثر فاعلیة في تغییر سلوكیات تدریسیة 
ھم في فھم أسباب ا الستخدامھم للمعلومات التي تعطى لتعلم افضل ومواصلة ذلك التعلم نظًر

  . الالحق أفضلأدائھم وتعلمھمأخطائھم وجعل 

بالكشف عن العالقة ) ٢٧،٢٠٠٥،أسماء محمود محمود (من جھة أخرى اھتمت دراسة و
 أشكال المعلومات داخل برامج الكمبیوتر التعلیمیة وتحقیق نواتج التعلم المستھدفة تنّوع بین 

 التعلیمي لمخرجات التعلم المحددة تكون أكثر فاعلیة وأوضحت النتائج أن تحقیق برامج الكمبیوتر
مما یرتقي بالطالب الى ) متحركة-ةمكتوب-مسموعة-منطوقھ(عندما تتعدد اشكال المعلومات بھا 

 .أعلى درجات األداء

ھذا وعند تصمیم بیئات التعلم اإللكتروني ینبغي توظیف مبادئ نظریات التعلم التي تتعلق   
لتكرار والترمیز واالسترجاع سواء عند تجھیز المحتوى التعلیمي أو عند تصمیم بعملیات االنتباه وا

الوسائط المتعددة بھدف عرضھا على المتعلم في أفضل صورة وبأشكال متعددة من خالل حاستي 
   )٣٥، ٢٠٠٨،حنان حسن خلیل (السمع أو البصر أو كالھما 

أن تجھیز المعلومات وعرضھا ) ٦٢،٢٠٠٨خلیفة،محمود عبد الستار(في ھذا الصدد یشیر 
   :على المتعلم في بیئات التعلم اإللكتروني یتم من خالل طریقتین

 تقدیم المعلومات في صورتھا الكلیة حتى یتمكن وذلك من خالل :طریقة العرض التزامني -
تنبیھ المتعلم للمثیرات المتاحة   واسترجاعھا، ویتم تحقیق ذلك من خاللاستیعابھاللمتعلم من 

والتفاعل معھا، ثم التصور  ) صوت–صور - نص مكتوب (خل بیئة التعلم اإللكتروني دا
   .البصري للمثیرات المقدمة وتنظیمھا في الذاكرة قصیرة المدى
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 . تقدیم المعلومات في صورتھا الجزئیة وبشكل متتالي وذلك من خالل:طریقة العرض التتابعي -
ان أسلوب ترمیز المعلومات یؤثر ) (Clark, J. M. & Paivio, A,1991كما یؤكد كل من 

فضل في تصمیم بفاعلیة على تذكر واستیعاب المتعلم لھا، وأن نظریھ الترمیز الثنائي تعد األ
الوسائط المتعددة، فالصور والرسوم واأللوان والحركة والصوت جمیعھا من المثیرات التي 

ثر على تذكر واسترجاع المعلومات تعمل بمثابة ترمیز مزدوج للمعلومات في ذاكرة المتعلم تؤ
بعد فترة، فالمعلومات التي یتم ترمیزھا بشكل یجمع بین عناصر الوسائط المتعددة تكون أسرع 

حادي یعتمد على عنصر واحد أفي تذكرھا وفھمھا من تلك المعلومات التي تقدم للمتعلم بشكل 
 . فقط

ظریة الترمیز الثنائي التي تستخدم نتاج المقررات االلكترونیة إحدى تطبیقات نإ ھذا ویعد 
 وتحقق نتائج إیجابیة وذلك ألن الذاكرة البصریة أقوى من ،ب في مجال التعلم البصريوالحاس

الذاكرة اللفظیة حیث یستوعب االنسان الصور واالشكال أكثر من استیعابھ للنصوص والكلمات، 
استمرار أطول للمعلومات في ذھن كما یحدث ترابط بین التخیالت البصریة واللفظیة تضمن فترة 

 مما یساعد على تحسین الفھم وإدراك المحفزات والمثیرات وترمیزھا بشكل یمكن تخزینھ ،المتعلم
، وآخرون,دوایر ، فرانسیس ( لالستجابات البعدیة للمتعلمینالّراجعةفي العقل عند تقدیم التغذیة 

٣٨، ٢٠١٥(.   

 وإثارة الطّالبفي تحسین مستویات تحصیل ومع ثبوت فعالیة االختبارات التكوینیة 
دافعیتھم وتحفیزھم على الدراسة من جھة وانتشار التعلیم االلكتروني وثبوت فعالیتھ من جھة 

بحث یستخدم فیھ االختبارات التكوینیة االلكترونیة المصحوبة مما استلزم الحاجة إلجراء أخري، 
  . المعلمین في مقرر االحصاءالطّالبئج  في محاولھ لتحسن نتاالّراجعةبنوعي من التغذیة 

  :مشكلة البحث

 استعراض البحوث والدراسات التي استخدمت التعلیم االلكتروني بأشكالھ من خالل
 ھذا   یتمثل- إن استخدمت – توصلت الى وجود قصور في االختبارات التكوینیة  التيالمختلفة
 وتقلیص دورھا في بیان مدى صحة الّراجعةیة  في عدم االھتمام الكافي بأسالیب تقدیم التغذالقصور

 المباشرة والفوریة لكل الّراجعةأو خطأ استجابة الطالب فقط وعدم إتاحة الفرصة لتقدیم التغذیة 
 . التعلیمیةطالب على حدة بما یتفق مع احتیاجاتھ

ھتمام  في تصحیح األخطاء فقط دون االالّراجعةنھ یتم التركیز على استخدام التغذیة أ   كما 
 والذي والفھم الجید ألھدافھا والغرض منھا الّراجعة في الجوانب التعلیمیة للتغذیة الطّالببمناقشة 

 وعدم وضوح الطّالب لدى المعلم وتفسیرھا لدى الّراجعةیرجع إلى وجود فجوة بین مفھوم التغذیة 
مزایا لكل من من العدید مدى ارتباطھا بمعاییر التقییم في حین أن االھتمام بكل ذلك سیحقق 

   .الطّالب والمعلمین
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ن یؤثران على مدى تحقیق  اال انھ یوجد عامالالّراجعة أنماط التغذیة تنّوع  تعدد ووبرغم 
 وأسالیب تقدیم معلوماتھا داخل الّراجعة لنواتج التعلم المستھدفة وھما نمط التغذیة الّراجعةالتغذیة 

) Shirbagi.Naser&Kord.Bahman,2008(دراسة بیئات التعلم اإللكتروني، ولقد استھدفت 
ب األكثر فاعلیة في تحقیق مخرجات التعلم لمقرر الریاضیات عند تقدیم یلا األس علىتعرفال

 التي تقدم الّراجعة، وتوصلت الدراسة الى تحسن نتائج طالب التغذیة الّراجعةمعلومات التغذیة 
 ویتفق ذلك مع طبیعة ،صوتيكتوب والشكل المعلوماتھا بشكل مختلط یجمع بین الشكل النصي الم

لكترونیة من خالل غرف المحادثة والشبكات روني التي تعتمد على التفاعالت اإلبیئات التعلم اإللكت
   .االجتماعیة واستخدم البرید اإللكتروني وغیرھا من أدوات التواصل المباشر

 أن أسالیب تقدیم )Wilbert,j & Gerdes,H,2010( دراسة أوضحت  في نفس السیاق 
 تساعد بیئات التعلم اإللكتروني في تحقیق معدل مرتفع لنواتج التعلم الّراجعةمعلومات التغذیة 

وتوصلت الدراسة أن األسلوب اإللكتروني في تمثیل معلومات  ،الطّالبالمستھدفة وتطویر أداء 
ي یقدمھا لھ المعلم بشكل  التالّراجعة یخلص الطالب من حساسیتھ تجاه التغذیة الّراجعةالتغذیة 

شفوي أمام زمالئھ ، في حین أن المعلومات التي تقدم للطالب من خالل البرید اإللكتروني أو بعض 
الفیدیوھات التعلیمیة أو االشكال والصور والرسوم االلكترونیة تساعد بشكل اسرع على تصحیح 

   .تھدفة وفقا لمعاییر األداء المطلوبة لنواتج التعلم المسالطّالباألخطاء التي تسببت في عدم تحقیق 
 المعلمین بكلیة التربیة وجود انخفاض في الطّالب نتائج تحلیل كما الحظ الباحث من خالل 

 في مقرر االحصاء مما یدل على وجود قصور في تحقیق مخرجات التعلم الطّالبدرجات 
   .المستھدفة تجاه ذلك المقرر

 المصاحبة الّراجعة عن فاعلیة بعض أنماط التغذیة ىالتعرف عل لذا یحاول البحث الحالي 
لالختبارات التكوینیة االلكترونیة والتي یمكن أن تحقق نواتج التعلم المستھدفة من مقرر االحصاء، 

  :لذا یسعى البحث الحالي إلى اإلجابة عن التساؤل الرئیس التالي
 على نواتج تعلم الّراجعةغذیة ما فاعلیة االختبارات اإللكترونیة التكوینیة المصحوبة بالت

  ؟ المعلمین في مقرر االحصاءالطّالب
  :ویتفرع من السؤال السابق األسئلة الفرعیة التالیة

 النصیة على نواتج تعلم الّراجعةمافاعلیة االختبارات اإللكترونیة التكوینیة المصحوبة بالتغذیة  -١
   مقرر االحصاء؟في المعلمین الطّالب

 على نواتج الصوتیة الّراجعة اإللكترونیة التكوینیة المصحوبة بالتغذیة مافاعلیة االختبارات -٢
  مقرر االحصاء؟في المعلمین الطّالبتعلم 
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  :أھداف البحث

  :إلىیسعى البحث الحالي 

 النصیة الّراجعةالتحقق من فاعلیة االختبارات اإللكترونیة التكوینیة المصحوبة بالتغذیة  -١
  مقرر االحصاء؟في المعلمین لطّالبا على نواتج تعلم الصوتیةو

  :أھمیة البحث

  :تنبع أھمیة البحث الحالي مما یلي

 في بیئات التعلم اإللكتروني ذات الطبیعة المتنامیة تتناول بشكل دقیقتطبیق متغیرات لم  -١
 حیث تحتاج تلك المتغیرات للمزید من الّراجعةالتغذیة  والمتطورة وھو متغیر أسالیب تقدیم

  .راسة في تصمیمھا واستخدامھاالبحث والد
وضع معاییر لمصممي ومطوري بیئات االختبارات اإللكترونیة بمواقع الویب تتعلق التغذیة  -٢

 .الطّالب  لمقابلھ الفروق الفردیة بین الّراجعةبأسالیب تقدیم التغذیة 
  :منھج البحث

  : على المنھج التطویري ویشمل الحالياعتمد البحث

   .ة الدراسة والتحلیل ألسالیب تقدیم معلوماتھاالمنھج الوصفي في مرحل -١
 فاعلیة االختبارات اإللكترونیة التكوینیة المصحوبة  منالتجریبي للتحققشبھ المنھج  -٢

 .في مقرر اإلحصاء  المعلمینالطّالب على نواتج تعلم الصوتیة النصیة والّراجعةبالتغذیة 
  :حدود البحث

  :یقتصر البحث على
  .)صوتي-نصي (الّراجعةتقدیم معلومات التغذیة  اسلوبین من اسالیب -
   طالب الفرقة الثانیة شعبة التربیة الخاصة بكلیات التربیة-
  . أربع وحدات تعلیمیة من مقرر االحصاء-
  التعلیمیة المحددة للوحدات  نواتج التعلم المتمثلة في الجانبین المعرفي المھارى-

 :عینة البحث

تمثلت عینة البحث التجریبیة من طالب الفرقة الثانیة شعبة التربیة الخاصة بكلیات التربیة 
ا الى مجموعتین كل وتقسیمھم عشوائًی) ا طالًب٦٦( وبلغ عددھا ٢٠١٦/٢٠١٧بالعام الدراسي 
  :طالب كما یلي) ٣٣(مجموعھ حجمھا 

 الّراجعةیة المصحوبة بالتغذیة وتستخدم االختبارات اإللكترونیة التكوین:  المجموعة األولى-
  .النصیة 
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 الّراجعةوتستخدم االختبارات اإللكترونیة التكوینیة المصحوبة بالتغذیة :  المجموعة الثانیة-
  .الصوتیة

  : فروض البحث

بین متوسطي درجات طالب المجموعة ) ٠٫٠٥(ال یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوى  -١
  .ار التحصیلي القبليالتجریبیة األولى والثانیة في االختب

بین متوسطي درجات طالب المجموعة ) ٠٫٠٥(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوى  -٢
  .التجریبیة األولى في االختبار التحصیلي القبلي والبعدي لصالح االختبار التحصیلي البعدي

بین متوسطي درجات طالب المجموعة ) ٠٫٠٥(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوى  -٣
  .انیة في االختبار التحصیلي القبلي والبعدي لصالح االختبار التحصیلي البعديالتجریبیة الث

بین متوسطي درجات طالب المجموعة ) ٠٫٠٥(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوى  -٤
  .التجریبیة األولى والثانیة في االختبار التحصیلي البعدي

  :متغیرات البحث

  :المتغیرات المستقلة-١
  :یرین مستقلین كما یليیتضمن البحث الحالي متغ

  االختبارات التكوینیة االلكترونیة-
  )صوتي-نصي (الّراجعةأسالیب تقدیم معلومات التغذیة -
  :المتغیر التابع-٢

   المعلمین في مقرر االحصاءللطّالببعض نواتج التعلم : ھو المتغیر المراد قیاسھ وھو

 :مصطلحات البحث

 Formative Electronic Testsاالختبارات اإللكترونیة التكوینیة  -١
یعرفھا الباحث إجرائیا بأنھا مجموعة من األسئلة واألنشطة والتدریبات التي تعقب كل وحدة 

 الّراجعةتعلیمیة داخل بیئة التعلم اإللكتروني المقترحة تتبع اإلجابة عنھا أنماط مختلفة من التغذیة 
دم في الجوانب المعرفیة والمھاریة  أو مختلط لمتابعة مدى التقصوتيیتم تقدیمھا بشكل نصي أو 

  .الطّالب  خالل فترة التعلم وتحسین عملیة الفھم وتطویر مھارات الطّالب لدى 
   Electronic Feedback اإللكترونیة الّراجعةالتغذیة  -٢

یعرفھا الباحث إجرائیا بأنھا تزوید الطالب بمعلومات تتعلق بمستوى أدائھ بعد إجابتھ عن 
لدفعھ إلنجاز أفضل بیئة التعلم المقترحة  على البالك بورد ریب أو نشاط ما داخل سؤال أو أدائھ لتد

وتعدیل بعض االستجابات من خالل تصویب اإلجابة الخاطئة أو تفسیر أسباب صحة أو خطأ 
 یعتمد على الصور صوتياإلجابة وتقدیم تلك المعلومات بشكل یعتمد على النص فقط أو بشكل 

   .ركة أو بشكل مختلط یعتمد على النص والوسائط معاواألشكال والصوت والح
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  Feedback Representation الّراجعةأسالیب تقدیم التغذیة  -٣
ا بأنھا االشكال المستخدمة داخل بیئات التعلم اإللكتروني لتمثیل یعرفھا الباحث إجرائًی

جابتھ عن سؤال أو  والتي تعبر عن نتیجة استجابة المتعلم بعد إالّراجعةوعرض معلومات التغذیة 
  :أدائھ لتدریب أو نشاط ما داخل بیئة التعلم المقترحة، وتتمثل تلك األسالیب فیما یلي

 . باستخدام الكلمات والنصوص المكتوبة فقطالّراجعةعرض معلومات التغذیة : التمثیل النصي-
سوم ر- صور ( على ھیئة وسائط رقمیة الّراجعةعرض معلومات التغذیة : صوتيالتمثیل ال-

  )لقطات فیدیو-أصوات–متحركة 
  التصمیم التجریبي للبحث 

في ضوء المتغیرین المستقلین وھما االختبارات االلكترونیة مع اسلوبین لتقدیم التغذیة 
  : تم استخدام المخطط التجریبي التاليالّراجعة

  

  
  
  

 الصوتیة
  النصیة الصوتیة
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  :أدوات البحث
  أدوات المعالجة التجریبیة : أوال

تتضمن قاعدة بیانات لكل من المحتوى ) صمیم الباحثمن ت(بیئة تعلم إلكتروني 
  على البالك بورد،مع بعض الروابط علواالختبارات واألنشطة والتكلیفات، على ھیئة صفحتین

تشمل الفصول االربعة االول لمقرر االحصاء وتختلف الصفحتین في أسالیب موقعي الخاص ، 
  )١( ملحق .الّراجعةتقدیم التغذیة 

  :القیاسأدوات : ثانیا

تم تضمینھ في صفحات بیئة ) ٣ملحق(للجوانب المعرفیة لمقرر االحصاء : اختبار تحصیلي .١
 .التعلم اإللكتروني

مجموعة من االختبارات التكوینیة االلكترونیة یتم تضمینھا في صفحات بیئة التعلیم  .٢
  .یتضمن الصورة الورقیة لھم) ٤(االلكتروني، وعددھا ستة اختبارات،وملحق 

داخل بیئات االختبارات التكوینیة ) صوتي-نصي(ألسالیب تقدیمھا   مرحلة التصمیم التعلیمي:ثالثا
  اإللكترونیة  

والتي تتضمن " اإلحصاء"قام الباحث بتصمیم بیئة مقترحة للتعلم اإللكتروني لمقرر 
یة  تحقیق األھداف التعلیمتیسرمحتوي المقرر ولألنشطة والمھام والتكلیفات الطّالبیة بصورة 

وفقا لمراحل نموذج التغذیة الّراجعة اإللكترونیة الذى قدمھ المحددة وتضمینھا أسالیب تقدیمھا وذلك 
 باعتباره النموذج األقرب لبیئة االختبارات (Taken, J. & Timperley, H. ,2007)كل من 

  :اإللكترونیة التكوینیة وتتضمن تلك المرحلة الخطوات التالیة

 :ةصیاغة ألھداف السلوكی -١
مقدمة عن علم اإلحصاء والعینات (ربعة موضوعات رئیسة من مقرر اإلحصاء أ تم اختیار 

التمثیل (، تابع التوزیعات التكراریة ) العرض الجدولي والبیاني(واختیارھا ،التوزیعات التكراریة 
+ یط الوس(الوسط الحسابي ،تابع مقاییس النزعة المركزیة (، مقاییس النزعة المركزیة ) البیاني
تحدد  أھداف سلوكیة  ، وتم تحلیل األھداف الخاصة بالمفاھیم االحصائیة وترجمتھا إلى ))المنوال

  )٢(ملحق.بدقة التغییر المطلوب إحداثھ في سلوك المتعلم
  )مستودعات بیئة التعلم المقترحة(تصمیم سیناریو مواد المعالجة التجریبیة  -٢

اعلیة االختبارات االلكترونیة  وأسلوب تقدیم  تھدف مواد المعالجة التجریبیة إلى قیاس ف
 مقرر اإلحصاء ، واستنادًا على ذلك فإنھ من متطلبات لمفاھیم  لطّالبا اتقانالتغذیة الّراجعة على 

ومستودع ” اإلحصاء“ لمحتوى مقرر الدراسة الحالیة تصمیم بیئة تعلم تتضمن مستودع
ضوء تحلیل األھداف السلوكیة والمحتوى التعلیمي لالختبارات واألنشطة والمھام الطّالبیة ، وفي 

لھذا المقرر في ضوء المتغیرات التجریبیة موضع الدراسة، فقد قام الباحث بتصمیم مواد المعالجة 
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التجریبیة المتمثلة في أربعة موضوعات لمقرر اإلحصاءوبناء الصورة األولیة للسیناریو وفقًا 
  .دراسةلمستویات المتغیرات التجریبیة موضع ال

بحیث یحدد بھ ما بیئة التعلم المقترحة  على البالك بورد لقد تم تصمیم السیناریو األساسي ل
  :یلي
یتضمن عرض المحتوى التعلیمي تم تصمیمھ بأسلوب :  الموقع الرقمي للمحتوى واألنشطة-

اداتھ، إلتاحة الحریة للطالب الستخدام الموقع بما یتالءم مع میولھ واستعدللوحدات المختارة 
ویتضمن الموقع األدوات الموجودة بواجھة التفاعل الرئیسة للموقع لتوجیھ الطالب وإرشاده 

 .بطریقة مناسبة إلى كیفیة التعامل مع بیئة التعلم
مستودع االختبارات - مستودع المحتوى( واجھات التفاعل الرئیسة للمستودعات الرقمیة -

 عناصر وما یتفاعل معھ من أدوات بشكل وتتضمن كل ما یراه المستخدم من): واألنشطة
  .روعي فیھ المواصفات الفنیة والتربویة

   . شكل إطارات الموقع الرقمي لكل من المحتوى واألنشطة والمھام والتكلیفات الطّالبیة-
 تصمیم استراتیجیة تنظیم أسئلة مستوع االختبارات اإللكترونیة حیث اتبع الباحث التتابع المنطقي -

  .في تنظیم عرض األسئلة لكل موضوع من الموضوعات األربعةوالھرمى 
  . اختیار مصادر التعلم اإلضافیة الالزمة للتعامل مع األخطاء األكثر شیوعا وتكرارا-
سواء باستخدام البرید اإللكتروني بیئة التعلم المقترحة  على البالك بورد  تصمیم أدوات التفاعل ب-

 . واألحداث ووصالت الروابط ذات الصلة بالمحتوىأو غرف المحادثة وتحمیل الملفات
من خالل عدة تبویبات متاحھ أعلى وأسفل الموقع لتمكین الطالب من التنقل بسھولھ :  الدعم الفني-

  .ویسر وتلقي المساعدة عند الحاجة إلیھا
من   ثالثةقام الباحث بعرض السیناریو األساسي الخاص بمقرر االحصاء على و

یا التعلیم وتصمیم المواقع اإللكترونیة إلجازتھا، وبعد االنتھاء من إجراء  تكنولوجمتخصصي
التعدیالت على الصورة األولیة للسیناریو في ضوء ما اتفق علیھ السادة المحكمون، فقد تمت 

   )بیئة التعلم المقترحة(صیاغة السیناریو في صورتھ النھائیة تمھیدًا لتطویر مواد المعالجة التجریبیة 
  بیئة التعلم المقترحة  على البالك بوردمرحلة التقییم المبدئي ل: عاراب 

بما تتضمنھ من مستودع للمحتوى بیئة التعلم المقترحة  على البالك بورد تم عرض 
 للتغذیة الّراجعة على مجموعھ من الخبراء ةومستودى لالختبارات واألنشطة وأنماط وأشكال متنّوع

مة التصمیم من حیث تناسق ءعلم الستطالع رأیھم حول مدى مالالمتخصصین في تطویر بیئات الت
بیئة التعلم األلوان وعرض الصور والمحتویات المختلفة ومصادر التعلم اإلضافیة، ومدى شمول 

مة أنماط التغذیة الّراجعة ءلمتغیرات البحث والتعبیر عنھا ،ومدى مالالمقترحة  على البالك بورد 
 اطالًب) ١٢(حتوى، كما تم إجراء تجربة استطالعیة على عدد لخصائص الطّالب وطبیعة الم

 ممن لیست لدیھم معرفة مسبقة ٢٠١٧/٢٠١٨في بدایة الفصل الدراسي الثاني بالمستوى الرابع 
 وتسجیل مالحظاتھم نحو أنماط وأشكال التغذیة بالمحتوى العلمي لمقرر االحصاء موضوع التعلم
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سواء في بعض عناصر الموقع ،ة في ضوء نتائج التقویم البنائي الّراجعة وإجراء التعدیالت المطلوب
   .أو تغییر مصادر التعلم الخاصة بالتغذیة الّراجعة

 بعد التأكد من كفاءة التصمیم والعرض والتصفح تم رفع النسخة النھائیة لبیئة التعلم على و
ة لتأمین الموقع الرقمي  مع ضبط اإلجراءات الالزمالبالك بورد تمھیدا لتطبیقھ على عینة البحث

  .للمحتوى واالختبارات 

مستودع المحتوى (بیئة التعلم المقترحة  على البالك بوردمرحلة االستعداد لتطبیق : خامسا
  )ومستودع االختبارات

مستودع المحتوى  من خالل بیئة التعلم المقترحة  على البالك بوردتم االستعداد لتطبیق 
 وفقًا ، والمھام للموضوعات الثالث المحددة بمقرر االحصاءومستودع االختبارات واألنشطة

  :للخطوات التالیة
إلقاء محاضرة تمھیدیة في بدایة الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي : اللقاء األول-١

 لطالب المستوي الرابع بھدف توضیح الخطة الدراسیة والزمنیة لمقرر ٢٠١٧/٢٠١٨
   .٢٨/١/٢٠١٨ھـ الموافق١١/٥/١٤٣٩، وكان ذلك یوم األحد االحصاء

وتوضیح أھدافھا بیئة التعلم المقترحة  على البالك بورد  الباحث بعرض قام: اللقاء الثاني-٢
وأھمیتھا وكیفیة التصفح واستخدام أدوات التفاعل المتاحة بھا وآلیھ التعامل مع المحتوى 

، وكان ذلك یوم األحد  منھماألنشطة والتكلیفات والمھام وإعطائھم فكرة موجزة عما ھو مطلوب
  .٤/٢/٢٠١٨ھـ الموافق١٨/٥/١٤٣٩

  :التأكد من تجانس المجموعات قبل تنفیذ التجربة-٣
یوم الثالثاء  وذلك  تم التطبیق القبلي لالختبار التحصیلي للوحدات المحددة بمقرر االحصاء ،

 تحلیل التباین  تم استخدامینللتأكد من تكافؤ المجموعتو ٦/٢/٢٠١٨ھـ الموافق ٢٠/٥/١٤٣٩
حادي االتجاه للكشف عن داللة الفروق بین المجموعات التجریبیة في متوسطي درجات أ

  :التالي) ١(التحصیل القبلي لالختبار التحصیلي كما یوضحھا الجدول 
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وھي غیر ، ) ٦٣٩,٠( بالنسبة لالختبار التحصیلي ھي أن قیمة ف) ١(یتضح من الجدول 

وھذا یعنى عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین المجموعات ) ٠٥,٠(وى دالة إحصائیا عند مست
التجریبیة، مما یشیر الى ان المستویات المعرفیة متماثلھ قبل التجربة، وبالتالي یمكن اعتبار 
المجموعات متكافئة قبل التجربة، وأن أي فروق تظھر بعد التجربة تعود الى االختالفات في 

  الى اختالفات موجودة بالفعل قبل اجراء التجربة بین المجموعاتالمتغیرات المستقلة ولیست
  : مرحلة التطبیق : سادسا

 على مستودع المحتوى ھا برفع یقوم الباحث،بعد االنتھاء من إلقاء المحاضرة بشكلھا التقلیدي .١
   .ببیئة التعلم المقترحة

 مع ،قیام بھا إلكترونیاإضافة المھام التي تخص كل محاضره بمستودع األنشطة والتكلیفات لل  .٢
 والتي تظھر للطالب مباشرة بعد انتھائھ من ،الّراجعةتزوید ذلك الموقع بأنماط متعددة للتغذیة 

   .أداء النشاط أو المھام المكلف بھا
  :یقوم كل طالب وعلى جھازه الشخصي بالمھام التالیة .٣

دول الزمنى المحدد التعامل مع مستودع المحتوى ومستودع األنشطة والتكلیفات وفقا للج - أ
 أسابیع من ثمانیةتم االتفاق على موعد غایتھ (بیئة التعلم المقترحة  على البالك بوردب

 ، الى األحد ١١/٢/٢٠١٨ھـ الموافق ٢٥/٥/١٤٣٩ من األحد )تاریخ إتاحة بیئة التعلم
،وذلك بواقع اربع ساعات فعلیة أسبوعیا ، أي لمدة .١/٤/٢٠١٨ھـ الموافق ١٥/٧/١٤٣٩
  .اعة تدریسیة تشمل زمن االختبارات التكوینیة س٣٢

 ذات الصلة بمستودع والوسائطوالمتمثلة في الملفات : الّراجعة تحمیل مصادر التغذیة   - ب
 داخل بیئة التعلم بأداء االختبار التكوینياألسئلة واالختبارات وذلك بعد قیام الطالب 

  .المقترحة
بعد مرور :  المعالجات التجریبیة للبحثيتالختبار التحصیلي على مجموعللتطبیق البعدي ا .٤

تم تطبیق االختبار التحصیلي البعدي داخل معامل ، من تاریخ أسابیع من البدء في التجربة ) ٨(
  .١٠/٤/٢٠١٨- ٨ھـ الموافق ٢٤/٧/١٤٣٩-٢٢ بكلیة التربیة وذلك في الفترة من الحاسوب
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االختبار التحصیلي البعدي ، إعداد قاعدة بیانات لكل مجموعة تجریبیة تضم درجات نتائج  .٥
تمھیدًا لمعالجة ھذه البیانات إحصائیًا واتباع األسالیب اإلحصائیة المناسبة لإلجابة عن أسئلة 

  .البحث واختبار فروضھ

  إعداد أدوات البحث
  :تحددت أدوات البحث فیما یلي

  اختبار تحصیلي   -١

اصفات ثنائي االتجاه  تم إعداد جدول مو،في ضوء أھداف الموضوعات المحددة بالمقرر
 اختیار من متعدد  من نوعسؤاًال) ٣٠(التالي تم بناء علیھ تم تصمیم اختبار إلكتروني یضم عدد

بھدف قیاس الجانب المعرفي المرتبط بمقرر االحصاء قبل وبعد دراسة الموضوعات المحددة 
 )٢( ملحق .بمقرر االحصاء

 إعداد نماذج االختبار التكویني اإللكتروني   -٢

) صوتي-نصي (الّراجعة التغذیة أشكال تقدیم االختبارات التكوینیة االلكترونیة و ضوءفي
 الّراجعةمع نوعي التغذیة  من نوع االختیار من متعدد  من ھذه االختباراتنماذج) ٦(تم إعداد عدد 

  ٢.تأثیر على تحصیل عینة البحث للجانب المعرفي المتعلق بمقرر االحصاء البھدف قیاس مدى 

  اغة تعلیمات االختبار صی  -٣

  .تضمنت تلك التعلیمات الھدف من االختبار وزمنھ وعدد مفرداتھ وكیفیة اإلجابة عنھا

  تصحیح االختبار   -٤

بدائل لكل سؤال ورقم ) ٤(نماذج وعدد ) ٦(تم إعداد قاعدة بیانات لالختبار تضمنت أسئلة 
بة الصحیحة وصفر لإلجابة البدیل الذي یمثل اإلجابة الصحیحة، وإعطاء درجة واحدة لإلجا

  . درجات١٠الخاطئة وبذلك تكون الدرجة النھائیة لكل نموذج اختبار 

  صدق وثبات االختبار  -٥

 من خالل عرض االختبار على مجموعھ محكمي ،تم استخدام صدق المحكمین:  صدق االختبار-
ء عند  وتكنولوجیا التعلیم حیث تم مراعاة مالحظات ھؤالالحاسوبالبحث المتخصصین في 
  .اإلعداد النھائي لالختبار

  وبلغت قیمتھ)SPSS(تم حساب معامل ثبات االختبار من خالل برنامج :  ثبات االختبار-
  . وھو مؤشر یدل على أن االختبار یتمتع بدرجھ عالیة من الثبات)٧٩,٠(

  

                                                             
  )١(متضمنة في بیئة التعلم ملحق  2
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  حساب زمن االختبار -٦

لزمن المستغرق في تم تحدید الحد األقصى لزمن أداء االختبار من خالل حساب متوسط ا
) ٤٠(اإلجابة على أسئلة االختبار من قبل جمیع أفراد العینة االستطالعیة حیث بلغ ذلك المتوسط

 .دقیقة
  :نتائج البحث وتفسیرھا

  .فیما یلي عرض لنتائج البحث ومناقشتھا وتفسیرھا

  : اختبار صحة الفرض األول

بین ) ٠٫٠٥(عند مستوى ال یوجد فرق دال إحصائیا  : "ینص الفرض األول على أنھ
،  ".متوسطي درجات طالب المجموعة التجریبیة األولى والثانیة في االختبار التحصیلي القبلي

 لمتوسطین غیر (T-TEST) لحساب (SPSS)والختبار صحة ھذا الفرض تم استخدام برنامج 
  .یوضح ذلك) ٢(مرتبطین والجدول 

فرق بین متوسطي درجات المجموعتین    المحسوبة لل " ت"أن قیمة   ) ٢(یتضح من الجدول     
د بلغت     التجریبیة الثانیة  و التجریبیة األولى  إن   )٠٫٨( في القیاس القبلي لالختبار التحصیلي ق ذا، ف ، ل

رق          ذین المتوسطین ف ر الفرق بین ھ ة       غی د مستوى دالل ول    )٠،٠٥(دال إحصائیا عن تم قب ذلك ی ، وب
  .الفرض األول من فروض الدراسة
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  : الثانياختبار صحة الفرض 

بین ) ٠٫٠٥(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوى  : "ینص الفرض الثاني على أنھ
متوسطي درجات طالب المجموعة التجریبیة األولى في االختبار التحصیلي القبلي والبعدي 

، والختبار صحة ھذا الفرض تم استخدام برنامج  ".لصالح االختبار التحصیلي البعدي
(SPSS) لحساب (T-TEST) یوضح ذلك) ٣( لمتوسطین مرتبطین والجدول.  

  
 ةالمحسوبة للفرق بین متوسطي درجات المجموع" ت"أن قیمة ) ٣(یتضح من الجدول 

، لذا، فإن الفرق )٥١٫٣( لالختبار التحصیلي قد بلغت  والبعدي القبليین في القیاسالتجریبیة األولى
 الثاني، وبذلك یتم قبول الفرض )٠،٠٥(ة بین ھذین المتوسطین فرق دال إحصائیا عند مستوى دالل

  .من فروض الدراسة

  

  



  

 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                              مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

 

٥٥٦ 

  : اختبار صحة الفرض الثالث

بین متوسطي ) ٠٫٠٥(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوى  : " على أنھالثالثینص الفرض 
درجات طالب المجموعة التجریبیة الثانیة في االختبار التحصیلي القبلي والبعدي لصالح االختبار 

-T) لحساب (SPSS)، والختبار صحة ھذا الفرض تم استخدام برنامج ".ي البعديالتحصیل
TEST) یوضح ذلك) ٤( لمتوسطین مرتبطین والجدول.  

  

المحسوبة للفرق بین متوسطي درجات " ت"أن قیمة ) ٤(یتضح من الجدول            
صیلي قد بلغت المجموعة التجریبیة األولى في القیاسین القبلي والبعدي لالختبار التح

، لذا، فإن الفرق بین ھذین المتوسطین فرق غیر دال إحصائیا عند مستوى داللة )٥٦٫٣(
  .، وبذلك یتم قبول الفرض الثالث من فروض الدراسة)٠،٠٥(

  : اختبار صحة الفرض الرابع

بین ) ٠٫٠٥(یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوى  : " على أنھالرابعینص الفرض و
 .ب المجموعة التجریبیة األولى والثانیة في االختبار التحصیلي البعديمتوسطي درجات طال

 (T-TEST) لحساب (SPSS)، والختبار صحة ھذا الفرض تم استخدام برنامج "
 .یوضح ذلك) ٥(لمتوسطین غیر مرتبطین والجدول 
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ین متوسطي درجات المجموعتین      " ت"أن قیمة ) ٥(یتضح من الجدول    رق ب المحسوبة للف
د بلغت     التجریبیة الثانیة  و یبیة األولى التجر إن   )٤٫٦( في القیاس القبلي لالختبار التحصیلي ق ذا، ف ، ل

ر الفرق بین ھذین المتوسطین فرق      ة     غی د مستوى دالل تم   )٠،٠٥(دال إحصائیا عن ذلك ی ض ، وب  رف
  . من فروض الدراسةالرابعالفرض 

  :تفسیر النتائج
 درجات طالب متوسطيفرق دال إحصائیا بین نھ یوجد أ على) ٤ ، ٣(یندلت نتائج الجدول

ذوي (والمجموعة التجریبیة الثانیة) النصیة الّراجعة التغذیة نوعذوي (األولىالتجریبیة ة المجموع
 كما دلت في االختبارین القبلي والبعدي لصالح التطبیق البعدي ،)  الصوتیة الّراجعةنوع التغذیة 

إحصائیا بین متوسطي درجات طالب المجموعة على وجود فروق دالة ) ٥(نتائج الجدول 
ذوي نوع التغذیة (والمجموعة التجریبیة الثانیة)  النصیةالّراجعةذوي نوع التغذیة (التجریبیة األولى

 یدل على فاعلیة االختبارات االلكترونیة التكوینیة في ا ممفي االختبار والبعدي،)  الصوتیة الّراجعة
، الصوتیة النصیة والّراجعة مقرر االحصاء مع نوعي التغذیة  فيالطّالب مستوى تحصیل تحسین

 الفتاح عبد محمد(، )٢٠١٦علي حسانین، شوقي حسن:( وھذا یتفق مع دراسة كل من
  ).٢٠١٧(، نواف عبد اهللا السلمي)٢٠١٤شاھین،
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وبتحقق الفرضین الثاني والثالث یمكننا بكل وضوح أن االختبارات التكوینیة اذا ما ُأتبعت 
یة راجعة مناسبة تكون عامًال حاسمًا فى رفع مستوى تحصیل الطّالب ووصولھم الى مستوي بتغذ

لكترونیة مما یزید من سرعة توصیل التغذیة الّراجعة إاالتقان، وخاصة اذا كانت ھذه االختبارات 
  .للطالب

 وبرفض الفرض الرابع من فروض  البحث یمكننا القول أن تأثیر التغذیة الراجعة الصوتیة
لم یكن كبیرا في اتقان الطالب للمفاھیم االحصائیة ، وھذا ال یعني أن الفروق منعدمة تماما بالعكس 

  :تاليیة الخاصة بالمجموعتین نجد الاالحصائ من ذلك فبالرجوع الى النتائج
متوسط درجات الطالب في المجموعة التجریبیة الثانیة في االختبار البعدي أكبر من متوسط  .١

 ).٥(تجریبیة األولى في نفس االختبار ،كما یظھر ذلك في جدول المجموعة ال
الطالب في المجموعة التجریبیة األولى في االختبارین   بلغ معامل االرتباط بین درجات .٢

،بینما بلغ ) ٠،٠٥(وھو ارتباط دال احصائیا عند مستوى ) ٠،٣٩٧ (القبلي والبعدي بلغ
موعة التجریبیة الثانیة في االختبارین القبلي معامل االرتباط بین درجات  الطالب في المج

 ) .٠،٠٥(وھو ارتباط غیر دال احصائیا عند مستوى ) ٠،١٣٧(والبعدي بلغ 
 

رجات المجموعة ماسبق یدل على أن التغذیة الراجعة الصوتیة أحدثت تحسنا في د           
  .، ولكن ھذا التحسن لم یكن دال احصائیاالتجریبیة الثانیة

  
  :البحثتوصیات 

  :في ضوء ما أسفرت عنھ البحث الحالي من نتائج، فإنھ یمكن استخالص التوصیات التالیة
 وتوفیراإللكترونیة االختبارات تقنیة من لالستفادة الالزمة التحتیة البنیة بتوفیر االھتمام  

 .االخرى الممیزات من وغیرھا والجھد الوقت

 االختبارات تقنیة واستخدام توظیف على التخصصات كافة في المعلمین تشجیع 
 االختبارات وبناء تصمیم كیفیة على لتدریبھم متخصصة دورات تدریبیة وعقد ,اإللكترونیة
 .اإللكترونیة

  في التعلیم الجامعي لزیادة التحصیل بأنواعھا الّراجعةنشر الوعي بأھمیة توظیف التغذیة 
 .واالتجاه نحو التعلم اإللكتروني
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  :البحوث المقترحة
  :على ضوء أھداف البحث ونتائجھ یمكن اقتراح البحوث التالیة

 - في مقررات الطّالبدراسة فاعلیة االختبارات االلكترونیة التكوینیة في رفع مستوى 
  .مختلفة

  دراسة فاعلیة االختبارات االلكترونیة التكوینیة المتبوعة بأنماط وأسالیب مختلفة للتغذیة
 . في مقررات مختلفةبالطّال في رفع مستوى الّراجعة

  دراسة أثر التفاعل بین االختبارات االلكترونیة وأنماط مختلفة من التغذیة الراجعة في
 .تحسین التحصیل الدراسي في مقررات دراسیة مختلفة
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  :مراجع البحث 
ل الدراسي ، رسالة  الفوریة والمؤجلة في التحصیالّراجعةأثر التغذیة .) ٢٠٠٥( ابتھاج عباس -

  دكتوراه، جامعھ بغداد
فاعلیة بعض أنماط التفاعل فر برنامج قائم على بیئة تعلم الكترونیة في ). ٢٠٠٧( اسالم عالم -

مجلة كلیة . تنمیة بعض المھارات الخاصة بتطبیقات الكمبیوتر لدى معلمي المرحلة االبتدائیة
  ٦٨-٢٣، )١ (١٧التربیة، جامعة اإلسكندریة، 

 تأثیر العالقة بین أسالیب عرض المھارة واألسلوب المعرفي .)٢٠٠٨(سماء محمود محمود  أ-
للمتعلم ببرامج الكمبیوتر التعلیمیة على كفاءة األداء المھارى لطالب تكنولوجیا التعلیم، رسالة 

  ماجستیر، كلیة التربیة، جامعھ حلوان
تقویمھا، عالم . تطبیقھا.نشرھا.إنتاجھا.تصمیمھا. المقررات اإللكترونیة.)٢٠٠٩( الغریب زاھر -

  الكتب، القاھرة
قلق  خفض فى اإللكترونى التكوینى التقویم استخدام فعالیة). ٢٠١٦(علي حسانین شوقي  حسن-

 نجران، مجلة للریاضیات بجامعة المعلم / الطالب لدى االكادیمي لإلنجاز والدوافع االختبار
 ٥٤- ٣٤:،ص7 ع , 19 مج :العدد/مصر، المجلد– الریاضیات تربویات

، تصمیم ونشر مقرر إلكتروني في تكنولوجیا التعلیم في ضوء معاییر )٢٠٠٨( حنان حسن خلیل -
رسالة جودة التعلیم اإللكتروني لتنمیة الجوانب المعرفیة واألدائیة لدى طالب كلیة التربیة، 

  ، كلیة التربیة، جامعة المنصورةماجستیر غیر منشورة
 الجمعیة . الثقافة البصریة والتعلم البصري.)٢٠١٥(سیس ، ومور ، دیفید مایك دوایر ، فران-

 الطبعة الثانیة  .ترجمة نبیل جاد عزمي. االمریكیة الدولیة للثقافة البصریة
 اختالف نمط تنظیم المحتوى وأسلوب التوجیھ في برامج الكمبیوتر .)٢٠٠٨( زینب الشربیني -

ل الدراسي وكفاءة التعلم لدى طالب كلیة التربیة، رسالة التعلیمیة وتأثیرھما على التحصی
  ماجستیر كلیة التربیة، جامعة المنصورة

. القاھرة.  االختبارات اإللكترونیة في منظومة التعلم عبر الشبكات.)٢٠٠٥( سالي ودیع صبحي -
  ٢٨٥- ٢١٧:ص.ص. عالم الكتب

 من موقع ٢٠٠٩ ینایر ٣عھ بتاریخ تم استرجا. الّراجعة التغذیة .)٢٠٠٥( عبد العزیز الشائع -
: تعلیم الشرقیة/قسم تطویر وإعداد االختبارات 

www.riyadhedu.gov.sa/alan/fntok/shll/5.doc  
 تطبیقات تكنولوجیا التعلیم في المواقف التعلیمیة، المكتبة العصریة .)٢٠١١( عبد العزیز طلبھ -

  للنشر والتوزیع، القاھرة 
 باستخدام األسئلة الموضوعیة بالكمبیوتر على الّراجعة أثر التغذیة .)٢٠٠١( عبد الكریم خلیفة -

. التحصیل الدراسي والقدرة المعرفیة لدى طالب االحیاء بالصف األول الثانوي بسلطة عمان
  ١٥١- ١٠٩.) ٢(١٧  .جامعھ أسیوط. مجلة كلیة التربیة
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الدولي األول للتعلم اإللكتروني التقییم اإللكتروني التفاعلي، المؤتمر .) ٢٠٠٩(جوفري ، كرسب-
  والتعلیم عن ُبعد ، الریاض 

 مدى فعالیة التدریب المیداني في إكساب معلمة الصف وتربیة الطفل .)٢٠٠٩( محمد المومني -
 في جامعة الیرموك، مجلة جامعھ تشرین للبحوث والدراسات الّراجعةمھارات التغذیة 

  )١(٣١ة، العلمیة، سلسلة اآلداب والعلوم االنسانی
 تأثیر العالقة بین أسالیب تنظیم المحتوى في برامج .)٢٠٠٩( محمد عبد الرحمن عبد العال -

الكمبیوتر التعلیمیة واألسلوب المعرفي للمتعلم في كفاءة التعلم وبقاء أثره، رسالة دكتوراه، 
  كلیة التربیة، جامعھ حلوان

 العامة العلوم مبحث في المتتابعة وینیةالتك االختبارات أثر).٢٠١٤(شاھین الفتاح عبد  محمد-
 التأملیة، مجلة والممارسات اإلنجاز ودافعیة الدراسي التحصیل األساسي على التاسع للصف
                         األول، العدد عشر، الثامن المجلد ، اإلنسانیة العلوم سلسلة األقصى،  جامعة

  .٢٢٧ -١٩٦ :ص
 ٢٫٠ویب : ورشة عمل خدمات المعلومات في البیئة الرقمیة ،)٢٠٠٨( محمود عبد الستار خلیفة -

  ، مسقط، جمعیة المكتبات العمانیة٢٫٠ومكتبات 
 فعالیة برنامج للتعلیم اإللكتروني المدمج في تنمیة مھارات انتاج .)٢٠١٠( مھا محمد كمال -

دكتوراه، كلیة الفیدیو الرقمي لدى طالب تكنولوجیا التعلیم في ضوء معاییر الجودة رسالة 
  .التربیة، جامعھ عین شمس

 البصریة الّراجعةأثر التفاعل بین توقیت تقدیم التغذیة .)٢٠٠٩( نبیل عزمي، محمد المرازدنى  -
ضمن صفحات الویب التعلیمیة واألسلوب المعرفي لتالمیذ المرحلة االبتدائیة في التحصیل 

یمیة ،تكنولوجیا التعلیم ،سلسلة دراسات المعرفي واالتجاه نحو التعلم من مواقع الویب التعل
  .٢٠٥- ١٦١،یولیو،ص)٣(١٩وبحوث ،الجمعیة المصریة لتكنولوجیا التعلیم ، 

أثر اختالف نمط االستجابة في االختبارات االلكترونیة على تنمیة ).٢٠١٧( نواف عبد اهللا السلمي-
حافظة جدة، مجلة التحصیل  المعرفي لدى طالب المرحلة الثانویة في مادة الراضیات بم

 .٥٥-٣٧، ص٧ ، العدد ١مجلد  المركز القومي للبحوث ،فلسطین، العلوم التربویة والنفسیة،
بغداد، مطبعة وزارة . نظریات التعلم والتطور الحركي )٢٠٠٠( وجیھ محجوب،  وآخرون-

  .١١٣– ١١٢، ص٢٠٠٠التربیة، 
محتوى في برامج الفیدیو التعلیمیة  العالقة بین أسالیب تتابع ال.)٢٠٠٣( ولید یوسف إبراھیم -

  .ومستوى األداء المھارى، رسالة دكتوراه، كلیة التربیة، جامعھ حلوان
- Bi,Xiaoshi,2000:"Instructional Design Attributes of Web Based Courser 

;WebNet 2000 World Conference on the .WWW and Internet 
Proceeding ,San Antonio" ,TX ,30th  Oct.-4th  Nov .,2000 
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