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 مستخمص الدراسة
مؤجمة( في -ىدفت الدراسة الى الكشف عن أثر اختالف نمط التغذية الراجعة)فورية

الرحالت المعرفية عمى تنمية التحصيل لدى طالب الصف األول الثانوي بمقرر الحاسب اآللي. 
 استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي.

طالب الصف األول الثانوي بثانوية زيد بن موعتين تجريبيتين من وتم اختيار مج
وبمغ حجميا الخطاب، المجموعة التجريبية األولي )الرحمة المعرفية وفق التغذية الراجعة الفورية( 

، واألخرى المجموعة التجريبية الثانية )الرحمة المعرفية وفق التغذية الراجعة المؤجمة( طالبا ٙٔ
، وتم استخدام اختبار تحصيمي لقياس الجوانب المعرفية المرتبطة بمقرر الباط ٙٔوبمغ حجميا 

الحاسب اآللي لدى طالب الصف األول الثانوي، باإلضافة الى بطاقة مالحظة لمجوانب األدائية 
 المرتبطة بمقرر الحاسب اآللي لدى طالب الصف األول الثانوي.

درجات ة احصائية بين متوسطات وجود فرق ذو داللتوصمت الدراسة الى نتائج وىي 
التحصيل  فيالمجموعة التجريبية األولى)التغذية الراجعة الفورية( في القياسين القبمي والبعدي 

المرتبط بميارات الحاسب اآللي في األداء العممي ، و المعرفي المرتبط بميارات الحاسب اآللي
درجات صائية بين متوسطات وجود فرق ذو داللة احباإلضافة الى  ،لصالح القياس البعدي

التحصيل  فيالمجموعة التجريبية الثانية)التغذية الراجعة المؤجمة(  في القياسين القبمي والبعدي 
المرتبط بميارات الحاسب اآللي في األداء العممي  المعرفي المرتبط بميارات الحاسب اآللي و

متوسطي درجات المجموعتين ، وعدم وجود فرق ذو داللة احصائية بين لصالح القياس البعدي
 التجريبيتين في القياس البعدي لالختبار التحصيمي واألداء العممي. 

              مؤجمة(؛ الرحالت المعرفية؛ تحصيل مادة-التغذية الراجعة)فورية الكممات المفتاحية:
 الحاسب االلي.
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Abstract 
The study aimed to identify the examine the impact of feedback 

pattern (instant – deferred) in web quests on the development of 
academic achievement among first grade secondary students in 
computer curriculum. The study used semi-experimental methodology. 

The sample consisted of two groups, the first group included (16) 
students who applied web quests using instant feedback and the 
second group included (16) students who applied web quests using 
deferred feedback. The study used achievement exam to examine 
knowledge aspects related to computer curriculum among first grade 
secondary students, and observation card to examine performance 
aspects related to computer curriculum among first grade secondary 
students. 

The results showed that there is statistical differences among 
average scores of first group (instant feedback) in pre-test and post-
test of knowledge achievement related to computer skills in favor of the 
post-test scores, also, the results indicated that there is statistical 
differences among average scores of first group (instant feedback) in 
pre-test and post-test in practical performance related to computer 
skills in favor of the post-test scores, hence, there is statistical 
differences among average scores of second group (deferred feedback) 
in pre-test and post-test test in practical performance related to 
computer skills in favor of the post-test scores, and there is no 
statistical differences among average scores of the two group in post-
test of the achievement exam, also, there is no statistical differences 
among average scores of the two group in post-test of the practical 
performance.  
Keywords: Feedback pattern(instant-deferred) ؛   web Quest؛ Academic 
achievement. 
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 مقدمة:
 التطورات فرضتيا ضرورة بل ترفًا، والتعمم التعميم عمميتي في اآللي الحاسب استخدام يعد لم
 التطورات ىذه ومن والعشرين، الواحد القرن وبداية العشرين القرن في طرأت التي اليائمة التكنولوجية

 جزئية. أو كمية بصورة اإللكتروني التعمم بيئة عبر اإللكترونية المقررات تقديم
 استغنوا قد المتعممين أن يعنى وال انتيى قد التعميمية العممية في المعمم دور أن ىذا يعنى ال

 أن يعنى ولكن إشراف أو توجيو أو مساعدة دون بأنفسيم لتعمما عمى قادرين وأصبحوا المعمم عن
 االتصال دائرة وتوسيع الحديثة، التكنولوجية والوسائل األدوات توظيف خالل من تغير قد المعمم دور

 عمى المعمم دور اقتصار وعدم والمحمية Internet العالمية شبكات االتصال خالل من بالمتعممين
 .عرفةوحيدًا لمم مصدراً  أنو

وقدددد تدددأثرت العمميدددة التعميميدددة بتحدددديات مجتمدددع المعمومدددات والتقددددم الكبيدددر فدددى التكنولوجيدددا 
الرقميددة وانتشددار بيئددات الددتعمم اإللكترونيددة، كددل ىددذه العوامددل أثددرت فددى عمميتددى التعمدديم والددتعمم فددي 

ثددة فقددد بدددأ جميددع مراحميددا، المسددتمر بصددفة خاصددة، ونظددرا لمتطددورات التكنولوجيددة واإلبتكددارات الحدي
التركيددز يتحددول مددن الددتعمم فددى الصددف الدراسددى إلددى الددتعمم الفددردى أو الددتعمم عبددر الشددبكات والددتعمم 

عن طريق توظيف العديد ، لتشجيع الدراسة المستقمة والتعمم مدى الحياة E-Learningاإللكترونى 
 . (Ramazan. Y, 2017 ) من األدوات والمستحدثات التكنولوجية

آللدي واحددًا مددن أىدم تمدك األدوات وذلدك لمدا يتمتددع بدو الجيداز مدن إمكانيددات ويعدد الحاسدب ا
كبيددرة، فقددد تددم توظيفددو فددي عدددد كبيددر مددن مجدداالت الحيدداة، وتنافسددت شددركات إنتدداج البرمجيددات فددي 
نتدددداج البدددرامج المختمفددددة التدددي تخدددددم كافدددة المسددددتخدمين لجيددداز الكمبيددددوتر، وتعددددد لغددددات  تصدددميم واا

 (.ٕٕٔٓخالليا تصميم برامج ذات إمكانيات عالية )الفار،  البرمجة التي يمكن من
وتجدددر االشددارة إلددى أن اسددتخدام الكمبيددوتر يسدداعد فددي حددل كثيددر مددن المشددكالت التعميميددة، 
ويعدددد وسددديمة ناجحدددة لتحسدددين التعمددديم ورفدددع مسدددتوياتو، ولقدددد ظيدددرت أنمددداط وأشدددكال جديددددة لمتعمددديم 

، وااللعددددداب التعميميدددددة Drill & Practice بمسددددداعدة الكمبيدددددوتر مثدددددل التددددددريب والممارسدددددة
Instructional Games,  والتدريس اإلرشدادي الخصوصديTutorial والمحاكداة ،Simulation ،

 وأنماط أخرى عديدة تسيم بشكل فعال في تحقيق األىداف التعميمية.
 (Web Questومدن التطبيقدات الحديثدة لمتعمديم االلكتروندي الدرحالت المعرفيدة عبدر الويدب)

م ٜٜ٘ٔوالتددي بدددأت فكرتيددا بجامعددة سددان ديجددو بواليددة كاليفورنيددا بالواليددات المتحدددة األمريكيددة عددام 
ب Berne Dodgeلدى مجموعة من الباحثين بقسم تكنولوجيا التعميم برئاسة كاًل مدن ببيرندي دودج ب

ا ب وأخدددذت ىدددذه الفكدددرة فدددي االنتشدددار فدددي كددداًل مدددن المؤسسدددات التعميميدددة بأوروبدددMarch Tomوب
والواليات المتحدة األمريكية باعتبارىا أنشطة تربوية ىادفة وموجيدة استقصدائيًا تعتمدد عمدى عمميدات 
البحث في شبكة اإلنترنت بيدف الوصول الصحيح والمباشر لممعمومة قيد البحث بأقدل جيدد ووقدت 

لى تنمية القدرات الذىنية لممتعممين )  (.Eva,2012ممكنين واا
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د عمدددى تقدددديم ميمدددات تعميميدددة تسددداعد المدددتعمم عمدددى القيدددام بنفسدددو فيدددذه االسدددتراتيجية تعتمددد
بعمميات مختمفة من البحث واالستكشاف لممعمومات عبر الويب واستخدام وتوظيف ىذه المعمومدات 
ولديس مجددرد الحصددول عمييددا، كمددا أن الددرحالت المعرفيددة عبددر الويددب تركددز بشددكل عددام عمددى تنميددة 

 (.ٖٕٔٓم والتحميل والتركيب والتقويم ب لدى الفرد )صالح،القدرات الذىنية المختمفة ب كالفي
ومنيدددا الدددرحالت المعرفيدددة عبدددر  –وتدددرتبط أنمددداط الدددتعمم اإللكتروندددي عمدددى الخدددط وعدددن ُبعدددد 

بتحديدددد خصدددائص المدددتعمم توطئدددة لوضدددع االسدددتراتيجيات المنظمدددة، فيمدددا يتصدددل بضدددرورة  -الويدددب
عميدة والتغذيدة الراجعدة لمتعمديم عمدى الخدط وعدن بعدد التصرف داخل بيئة التعمم إلى تأكيد أنمداط التفا

وتسدديم فددي تقددديم منتدددى فكددري ييدددف لتحسددين المحتددوى التعميمددي المقدددم وتعزيددز المقددرر الدراسددي 
 (ٕ٘ٓٓ)اليادي وعمار، 

حيدث أن اإلنترندت كبيئدة تقيديم يتديح مصددادر متعدددة لمتغذيدة الراجعدة منيدا المباشدرة أو  يددر 
را متعدددددة لمتغذيدددة الراجعدددة منيدددا، تقدددديم إحددداالت إلدددى روابدددط مختمفدددة المباشدددرة، كمدددا يضددديف صدددو 

لممتعممدين لمحصدول عمدى مزيددد مدن المعمومدات حدول اإلجابددة الصدحيحة وتقدديم اإلجابدة النموذجيددة. 
 (ٜٕٓٓ)سالي وديع صبحي: 

(، 1009(؛  وفـا  كفــافي)1002وبعـد إطـالع الباحــث عمـس دراســة كـل مــن أمـل يــونس) 
 ذية الراجعة اإللكترونية في عممية التعمم والتعمم لخصها في النقاط التالية:التي اهتمت بالتغ

  تددددعم وتعدددزز المدددتعمم وتشدددجيعو عمدددى مواصدددمة الدددتعمم، وبخاصدددة عنددددما يعدددرف أن إجابتدددو عدددن
 السؤال كانت صحيحة.

  إن تصددحيح إجابدددة المدددتعمم الخطدددأ مددن شدددأنيا أن تضدددعف االرتباطدددات الخطددأ التدددي تحددددث فدددي
حالل ارتباطات صحيحة محميا.ذاكرتو بين   األسئمة واإلجابة الخطأ، واا

  تعمددل عمددى إخبددار المددتعمم بنتيجددة تعممددو، سددواء أكانددت صددحيحة أم خطددأ، ممددا يقمددل مددن قمددق
 المتعمم وتوتره في حالة عدم معرفتو بنتائج تعممو.

 ع بدأن مدا إن معرفة المتعمم بأن إجابة كانت خطدأ، ومدا السدبب ليدذه اإلجابدة الخطدأ، يجعمدو يقتند
حصدددل عميدددو مدددن نتيجدددة أو عالمدددة كدددان ىدددو المسدددؤول عنيدددا، ومدددن ثدددم عميدددو مضددداعفة جيدددده 

 ودراستو في المرات القادمة.
( إلس أن هناك نوعان من التغذية الراجعة التفاعميـة 1022ويشير المرادني ونجال  قدري)

 المقدمة عبر بيئات التعميم والتعمم االفتراضية المتاحة عبر الويب هي:
: تخبددر المددتعمم فقددط عددن مدددى Verification Feedbackالتغذيــة الراجعــة التحققيــة  

 صحة الحل حيث تعممو باإلجابات الصحيحة و ير الصحيحة.
: تخبدر المدتعمم بالحدل الصدحيح Elaboration Feedbackالتغذية الراجعة التفصـيمية  

من التعمم وتحمل محاوالت الحدل وتفسره لماذا إجابتو صحيحة أو خاطئة أو تسمح لو بمراجعة جزء 
 الخاصة بو. 



 بد اهلل القرني/ خالد سعد عأ               مؤجمة(-)فورية أثر اختالف نمط التغذية الراجعة
 ابراهيم عبد اهلل الزهراني/ د                                                                
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 مشكمة الدراسة:
بدددر م أىميدددة تنميدددة التحصددديل فدددي مقدددررات الحاسدددب اآللدددي لددددى الطدددالب فدددي المراحدددل       

التعميميدددة المختمفدددة إال أن الدراسدددات والبحدددوث السدددابقة أثبتدددت وجدددود قصدددور وضدددعف فدددي ميدددارات 
 Fazilat.S and etن الدراسات والبحوث السابقة الحاسب لدى الطالب، فقد أكدت نتائج العديد م

al (2017)(عمدى ضددرورة تنميدة التحصدديل ٕٕٔٓ(؛ الغامدددي)ٖٕٔٓ(؛ الحسدن)ٕٙٔٓ؛  السدديد )
 الدراسي في مقررات الحاسب اآللي لدى الطالب في المراحل التعميمية المختمفة.

توى التحصيل الحظ  وجود ضعف في مس -كمعمم حاسب آلي-ومن خالل عمل الباحث       
المرتبط بالميارات الكمبيوترية لدى الطالب في المرحمة الثانوية بصفة عامة وطالب الصف 
األول الثانوي بصفة خاصة، وقصور واضح في مستوى التحصيل لدييم، مما استدعى النظر 
إلى مسببات المشكمة، وبر م توافر األجيزة بمعمل المدرسة، وتوفير الحصص الالزمة لتدريس 

مقرر إال أن التالميذ ال يقبمون عمى تعمم المحتوى، وقد يرجع ىذا إلى الطريقة المستخدمة في ال
عرض المحتوى وتنظيمو، مما استدعى االستعانة بأحد االستراتيجيات التي تعيد تنظم المحتوى 

ثارة.  وتعرضو عمى التالميذ بأسموب أكثر تشويقًا واا
اختبار استطالعي تضمن مجموعة من أيضًا إلثبات مشكمة البحث؛ أعد الباحث 

المعمومات األساسية المرتبطة بميارات الحاسب اآللي، ومن ضمن مقرر الصف األول الثانوي، 
مدارس( وكانت نتائج تطبيق اختبار المعمومات المعرفية المرتبطة  ٖوتم تطبيقيا عمى عدد)

 بميارات  الحاسب اآللي كما في الجدول التالي:
               الصف األول الثانوي عمس االختبار التحصيمي المرتبط بمهاراتمستوى أدا  طالب 

 الحاسب اآللي

 المتوسط أكبر درجة أصغر درجة عدد العينة المدرسة
 

 ٕٜٛٗ.ٗ ٓٔ ٘.ٔ ٕٖ زيد بن الخطاب
 ٓٗٛٙ.ٗ ٘.ٛ ٘.ٔ ٕ٘ عبداهلل بن مسعود
 ٕٜٗٗ.ٗ ٓٔ ٔ ٕٚ الممك عبدالعزيز

دول السابق وجود ضعف بّين وقصور في مستوى التحصيل لدى ويتضح من خالل الج      
طالب الصف األول الثانوي فيما يتعمق بميارات الحاسب اآللي، حيث لم يتعدي متوسط درجات 

 الطالب في كل مدرسة نصف الدرجة المخصصة عمى االختبار التحصيمي المبدئي.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 أسئمة الدراسة:
الدراسات والبحوث السابقة والدراسة تتحدد مشكمة البحث الحالي في ضوء نتائج 

االستطالعية، في تدني مستوى تحصيل طالب الصف األول الثانوي في مقرر الحاسب اآللي، 
 ويمكن بمورة مشكمة البحث في التساؤل الرئيس التالي: 

مؤجمة( فـي الـرحالت المعرفيـة عبـر الويـب عمـس -ما أثر اختالف نمط التغذية الراجعة)فورية
 يل لدى طالب الصف األول الثانوي بمقرر الحاسب اآللي؟تنمية التحص

 ويتفرع عنه التساؤالت التالية:
مؤجمة( في الرحالت المعرفية عمى تنمية -ما أثر اختالف نمط التغذية الراجعة)فورية .ٔ

 التحصيل المعرفي المرتبطة بميارات الحاسب اآللي لدى طالب الصف األول الثانوي؟
مؤجمة( في الرحالت المعرفية عبر الويب عمى -ية الراجعة)فوريةما أثر اختالف نمط التغذ .ٕ

 تنمية األداء العممي المرتبط بميارات الحاسب اآللي لدى طالب الصف االول الثانوي؟
 فرضيات الدراسة:

( بين متوسطي درجات طالب المجموعة 0ٓ٘ٓوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى)ي .ٔ
ة الفورية( في القياسين القبمي والبعدي في التحصيل التجريبية األولى)التغذية الراجع

  المعرفي المرتبط بميارات الحاسب اآللي لصالح القياس البعدي.
( بين متوسطي درجات طالب المجموعة 0ٓ٘ٓوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى)ي .ٕ

داء العممي التجريبية األولى)التغذية الراجعة الفورية( في القياسين القبمي والبعدي في األ
 المرتبط بميارات الحاسب اآللي لصالح القياس البعدي.

( بين متوسطي درجات طالب المجموعة 0ٓ٘ٓوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى)ي .ٖ
التجريبية الثانية)التغذية الراجعة المؤجمة( في القياسين القبمي والبعدي في التحصيل 

 ح القياس البعدي.المعرفي المرتبط بميارات الحاسب اآللي لصال
( بين متوسطي درجات طالب المجموعة 0ٓ٘ٓوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى)ي .ٗ

التجريبية الثانية)التغذية الراجعة المؤجمة( في القياسين القبمي والبعدي في األداء العممي 
 المرتبط بميارات الحاسب اآللي لصالح القياس البعدي.

( بين متوسطي درجات طالب 0ٓ٘ٓعند مستوى)وجد فرق ذو داللة إحصائية يال  .٘
 المجموعتين التجريبيتين في القياس البعدي لالختبار التحصيمي.

( بين متوسطي درجات طالب 0ٓ٘ٓوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى)يال  .ٙ
 المجموعتين التجريبيتين في القياس البعدي لبطاقة مالحظة األداء العممي.



 بد اهلل القرني/ خالد سعد عأ               مؤجمة(-)فورية أثر اختالف نمط التغذية الراجعة
 ابراهيم عبد اهلل الزهراني/ د                                                                
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 أهداف الدراسة: 
 دراسة الحالية إلس الكشف عن:تسعس ال

 مؤجمة( في الرحالت المعرفية عمى تنمية -أثر اختالف نمط التغذية الراجعة)فورية
 التحصيل المعرفي المرتبطة بميارات الحاسب اآللي لدى طالب الصف األول الثانوي؟

 ء مؤجمة( في الرحالت المعرفية عمى تنمية األدا-أثر اختالف نمط التغذية الراجعة)فورية
 العممي المرتبط بميارات الحاسب اآللي لدى طالب الصف االول الثانوي؟ 

 أهمية الدراسة:
 تبرز أهمية الدراسة الحالية فيما يمي:   

قد تسيم الدراسة الحالية في تنمية التحصيل بمقرر الحاسب اآللي لدى طالب الصف  -
 األول الثانوي، وىو اتجاه ومطمب ىام لمتربية الحديثة.

ن البحوث العربية النادرة التي تمثل استجابة موضوعية لدعوات التربويون نحو يعتبر م -
 تفعيل وتوظيف طرق التدريس الفعالة في تنمية التحصيل في مقرر الحاسب اآللي

تقديم أدوات بحثية من إعداد الباحث؛ وىو قائمة ميارات الحاسب اآللي، باإلضافة إلى  -
صيمي لممعمومات المعرفية المرتبطة بميارات الحاسب أدوات القياس المتمثمة في اختبار تح

 اآللي، بطاقة مالحظة األداء العممي لميارات الحاسب اآللي.
قد تفتح ىذه الدراسة مجاالت عديدة لمبحوث المستقبمية التي تتناول الرحالت المعرفية عبر  -

ألول الويب، وأثرىا عمى تنمية التحصيل في مقرر الحاسب اآللي لدى طالب الصف ا
 الثانوي في محافظة النماص

في تناوليا جممة من المتغيرات ذات أىمية في  -أيضا-وتتجمى أىمية الدراسة الحالية
العممية التعميمية، وىي أنماط التغذية الراجعة والرحالت المعرفية عبر الويب والتحصيل في مقرر 

ثانوي في محافظة الحاسب اآللي، حيث يظير أن ىناك ضعفًا عند طالب الصف االول ال
 النماص، يمكن إرجاعو إلى طرائق التدريس التقميدية عند تدريسيم تمك الميارات.

 حدود الدراسة:
 يقتصر تعميم نتائج الدراسة الحالية عمس الحدود التالية:

توجددددو ىددددذه الدراسددددة اىتماميددددا نحددددو التحصدددديل المددددرتبط بميددددارات  الحــــدود الموضــــوعية: -ٔ
ا لددى طدالب الصدف األول الثدانوي، كمدا يتفدق عمييدا الخبدراء الحاسب اآللي الالزم تنميتي

 والمحكمين.
يقتصددر البحددث الحددالي عمددى عينددة مددن طددالب الصددف األول الثددانوي  الحــدود المكانيــة: -ٕ

 بثانوية زيد بن الخطاب وذلك العتبارات تتعمق بإمكانية التطبيق.
، ٕٚٔٓه/ٜٖٗٔالدراسدي  تم تطبيق أداة البحث الحالي في أثناء العدام الحدود الزمانية: -ٖ

 تزامنًا مع دراسة مقرر الحاسب اآللي.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 مصطمحات الدراسة:
 التغذية الراجعة الفورية والمؤجمة:

( بأنيا المددة الزمنيدة بدين اسدتجابة المدتعمم عمدى الميدام المطموبدة مندو، ٕ٘ٔٓيعرفيا عفيفي)
ة، بأسدموبين مختمفدين لبيئدة الدتعمم وتقديم التغذية الراجعة لو، ويسدتخدم تدوقيتين لتقدديم التغذيدة الراجعد

االلكتروني مدن بعدد، ىمدا: التغذيدة الراجعدة الفوريدة: وتعندي تقدديم المعمومدات التدي تتضدمنيا التغذيدة 
الراجعة إلى المتعمم فور االنتياء من كل استجابة أو فور االنتياء مدن أداءه لميمدة تعميميدة أو فدور 

، أو التوجييات واإلرشادات الالزمة لتعزيز أداء ميمتو، أو طمبيا مباشرة، وتزود المتعمم بالمعمومات
                 تطدددويره أو تصدددحيحو، أمدددا التغذيدددة الراجعدددة المؤجمدددة: تعندددي  تمدددك التدددي تعطدددى لممدددتعمم بعدددد مدددرور
                                  فتددددددددرة مددددددددن الددددددددزمن عمددددددددى اسددددددددتكمال العمددددددددل، أو األداء، وقددددددددد تطددددددددول ىددددددددذه الفتددددددددرة أو تقصددددددددر 

 ساعة( بحسب الظروف، ومقتضى الحال. ٛٗ-ٕٗ)خالل 
ويعرف الباحث التغذية الراجعة الفورية بأنيا ب تمك التي تعقب سموك أو أداء طالدب الصدف 
األول الثددانوي مباشددرة، وتددزوده بالتعميمددات أو التوجييددات أو اإلرشددادات الالزمددة لتعزيددز العمددل، أو 

 تعديمو، أو تصحيحو.
د  بينمددا التغذيددة الراجعددة المؤجمددة بأنيددا تمددك التعميمددات أو التوجييددات أو اإلرشددادات التددي يددزو 

بيا طالب الصف األول الثانوي أثناء دراستو لمقرر الحاسب اآللي بعدد مدرور فتدرة مدن الدزمن عمدى 
 قيامو بالعمل أو تنفيذه األداء.

 الرحالت المعرفية عبر الويب:
ربويدددة منظمدددة مرندددو تسددداعد عمدددى اسدددتثمار وقدددت ( بأنيدددا: أنشدددطو تٕٗٔٓيعرفيدددا السدددمان )

الطالددب لمحصددول عمددى المعمومددات جزئيددا أو كميددا مددن المصددادر اإللكترونيددة الموجددودة عمددى الويددب 
والمنتقدددداة مسددددبقا والتددددي يمكددددن تطعيميددددا بمصددددادر أخددددرى كالكتددددب والمجددددالت واألقددددراص المدمجددددة 

ارات التفكيددر المختمفددة مثددل الفيددم واسددتخداميا فددي تعممددو والتعامددل معيددا مددن أجددل تنميددة بعددض ميدد
والتطبيق والتحميل والتركيب واتخاذ القدرار والتفكيدر اإلبدداعي والناقدد فدي بيئدات الدتعمم التعداوني لددى 

 المتعممين.
ويعرفيددا الباحددث إجرائيددًا بأنيددا: مجموعددة مددن األنشددطة التددي تددتم عبددر الويددب تتصددل بمقددرر 

تعتمددد عمددى عمميددات البحددث والتقصددي واإلبحددار فددي  الحاسددب اآللددي لطددالب الصددف األول الثددانوي،
اإلنترندددت بخطدددوات عمميدددة واضدددحة ومحدددددة وذلدددك بيددددف الوصدددول الصدددحيح والمباشدددر لممعمومدددة 

 المطموبة بأقل تكمفة ووقت.
يعرفو الباحث في البحث الحالي إجرائًيا بأنو : ب درجات  ::Achievement لتحصيلا

بار النيائي في مقرر الحاسب اآللي في المستويات طالب الصف األول الثانوي  عمى االخت
 المعرفية التذكر والفيم والتطبيق والتركيب والتحميل والتقويم وفقا لتصنيف ب بموم.
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 المحور األول: التغذية الراجعـة

 مفهوم التغذية الراجعة
جميع القائمين عمى العممية التعميمية،  تشغل الواجبات المنزلية والتحصيل الدراسّي أذىان

حيث تمثل أداًة رئيسية مثمرة لمساعدة الطالب عمى اكتساب المعمومات الالزمة والميارات 
الضرورية لتنمية الفكر العام لدييم. حيث تحددت األىمية العامة لمتحصيل الدراسي والواجبات 

ان من األمور األساسية لممعممين والطالب المنزلية في التعميم باعتقاده أن ىذان العامالن ُيعد
عمى حد سواء، كذلك األمر بالنسبة ألولياء ىؤالء الطالب. حيث يتمثل األمر ىذا في اىتمام 
أولياء األمور عمى حرصيم بقيام أبنائيم الطمبة عمى إنجاز من ُيقدم ليم من واجبات عامة أو 

تعميمية التي تعد أمرًا اساسيًا في تحصيل الطالب أبحاث ُيقرر االلتزام بيا، أو  يرىا من الميام ال
 (.ٜٜٚٔالدراسي وعممية تنميتو العممية والفكرية )المقاني، 

تعد التغذية الراجعة من األساليب األكثر شيوعًا واستخدامًا لدى المعمم المقدمة شفويًا 
عمم خالل الحصة خالل العممية التدريسية، لذلك تعتبر التغذية ذات أىمية بالغة في تطور الت

التدريسية. فمن خالل التغذية الراجعة، يعرف الطالب ما ىو الصحيح، وما ىو الخطأ بنظر 
معممو، كذلك الجواب الذي ُيعّد جيدًا، والجواب الذي ال يعد كذلك. كثيٌر من أنواع التغذية 

ألساليب الراجعة التي يقدميا المعمم تؤثر عمى المسار التعميمي بنحو مختمف تمامًا عن ا
التعميمية األخرى، وتعمل عمى توليد ردوٍد مختمفة من قبل طالب الفصل، وتعمل عمى إثراء 
الحديث التعميمي بين الطالب كما يريد المدرس. حيث يعمل المدرس من خالل ىذا األسموب 
التعميمي عمى مساعدة طالبو عمى االىتداء إلى الجواب الصحيح الذي يريده المدرس، والتوقيت 

لمراد لتعميل وتفسير ىذا الجواب لمعمل عمى طرح أفكار مثيرة وجديدة، وتفسيراٍت عدة تعتبر ا
 (.Alexander, 2005صحيحة بشكل ما )

 أهداف التغذية الراجعة
تعمل التغذية الراجعة الفورية عمى إعالم الطالب بأدائو العام، وأن إشعار الطالب 

تعزيز استجابتو وتطويرىا، وزيادة احتمالية تكرار بإيجابية التغذية الراجعة لديو تعمل عمى 
الطالب لألىداف واالستجابات الصحيحة الحقًا. حيث وجب عمى المدرس أن يقدم التغذية 
الراجعة بشكل مستمر وعمى الدوام، في ضوء أىداف محددة مع تحميل عممّي يصمح لمعممية 

ية الراجعة، يعمل عمى تفسير ىذه التدريسية. كذلك يعمل المدرس خالل إعطائو الطالب لمتغذ
العممية ووضح تحميل دقيق ليا؛ لكي يسيل فيم عممية تغذية لمطالب. تتصف التغذية الراجعة 
بشكل أساسّي بالشمولية، فيي تحتوي عمى كافة العناصر التعميمية من تقويم، وتعديل، وتحكم 

 النشاط.وما إلى ذلك، واحتوائيا كذلك عمى التناسب والحاجة لمفاعمية و 
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 فمن أهداف التغذية الراجعة ما يمي: 
                تعزيز األعمال واألىداف المطبقة من قبل الطالب، مما يعمل عمى تعزيز فعالية  .ٔ

 المسيرة التعميمية.
 تقديم معمومات معينة، يمكن استخداميا لتعديميا أو تصحيحيا. .ٕ
 ب والمدرسين.تساىم التغذية الراجعة عمى إقامة العالقات بين الطال .ٖ
 زيادة فعالية الطالب داخل الفصل. .ٗ
 تحفيز الطالب لتحقيق أىدافو المنشودة، ومعرفو موقعك التعميمية من خالل التغذية الراجعة. .٘
 منح الطالب الثقة التامة والتعزيز النفسي. .ٙ
 تسييل المسيرة التعميمية لمطالب، وزيادة تحصيمو الدراسي..  ٚ

 أنواع التغذية الراجعة
التغذية الراجعة أشكااًل وأنواعًا عدَة، فمنيا ما يكون سياًل نسبيًا يتمثل في إجابات  تضم

بسيطة مثل )نعدم أو ال( ومنيا يكون أكثر تعقيدًا وعمًقا من ذلك، مثل تقديم معمومات وبيانات 
تصحيحية لالستجابات المقدمة من قبل الطالب، ومنا ما يعمل عمى إضافة وزيادة بيانات جديدة 
لالستجابات العامة. لقد قدم العديد من التربويين تصنيفًا عامًا ألشكال التغذية الراجعة كما يمي 

 (: ٕٙٓٓ)فاضل، 
تشير التغذية الراجعة إلى مصدر  الخارجية(: –تغذية راجعة حسب المصدر )الداخمية  .ٔ

نجازاتو لعمٍل او ميارٍة ما. وق د يكون المعمومات الموجية لمطالب حول طبيعة أدائو واا
مصدر ىذه المعمومات داخميًا أو خارجيًا، حيث تدل عمى المعمومات المكتسبة عن طريق 
الطالب من خبراتو بشكل مباشر، و البًا ما يكون ما يتم تقديم التغذية الراجعة لمطالب في 

 المراحل النيائية من مراحل تعمم ىذه الميارات.
تم تزويدىا عن طريق المعمم كإعالم الطالب أما التغذية الخارجية، فيي المعمومات التي ي

باالستجابة الخاطئة، أو  ير الالزمة، التي من الواجب عمى الطالب تجنبيا وتعديميا، ويتم تزويد 
 ىذه التغذية في المراحل األولى من مراحل تعمم ىذه الميارة.

 المؤجمة(: –التغذية الراجعة حسب زمن تقديمها )الفورية  .1
ية الراجعة الفورية السموك المالحظ بشكل مباشر، وتزود الطالب أو تتصل وتعقب التغذ

المتعمم بالمعمومات، التوجييات، واإلرشادات الضرورية لتعزيز سموكو وتصحيحو وتطويره بشكل 
 أفضل.

أما التغذية المؤجمة فيي التي تعطي المتعمم فترة من الوقت ليعمل عمى إنجاز األداء 
 ة ىذه الفترة تبعًا لمتباينات بين المتعممين.المقرر لو، وقد تتباين مد

 مكتوب(: –التغذية الراجعة حسب الشكل المعموماتّي )لفظي  .3
تقديم المعمومات والتغذية الراجعة عمى شكٍل لفظي أو عمى شكل مكتوب، يؤدي إلى االستجابة 

 الفورية لممتعممين أو الطالب، وكذلك يؤدي إلى اتساق معرفي عام لدييم.
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 نهائية(: –ة الراجعة حسب التزامن مع االستجابة )متالزمة التغذي  .4
تعد التغذية الراجعة المتالزمة المعمومات المقدمة من المعمم إلى الطالب والتي تكون 

 مقترنة بالعمل أو تدريب أثناء أداء كالىما. 
ة، أو اكتساب في حين أن التغذية الراجعة النيائية، عادة تقدم بعد إنياء الطالب االستجاب

 كامل الميارات المطموبة.
 السمبية(:  –التغذية الراجعة )اإليجابية  .5

ىي التغذية التي يتمقاىا الطالب حول استجابتو الموّفقة، وىي عممية تزيد المتعمم من ثقتو 
 في استرجاع خبراتو الالزمة السابقة في مواقَف أخرى.

لمتغذية الراجعة التي تشير إلى سمبية  أما التغذية الراجعة السمبية فيي تمقي المتعمم
استجابتو، فيذا يؤدي إلى تطوير المتعمم لمياراتو مما يؤدي نتيجة إلى ذلك إلى تحصيل دراسّي 

 أفضل.
 غير صريحة(: –التغذية الراجعة المعتمدة عمس عدة محاوالت )صريحة  .6

تو عمى السؤال التغذية الراجعة الصريحة ىي التي ُيعمم المعمم فييا طالبو بأن إجاب
ما خاطئة، بعد ذلك ُيزود المعمم طالبو بالجواب األمثل إن كانت  المطروح إما صحيحة واا

 استجابتو خاطئة، ويطمب من المعمم النسخ عمى الورق الجواب الذي ُقدم إليو بعد معرفتو لو.
ن أما التغذية الراجعة  ير الصريحة، فال يتم فييا إعالم المعمم طالبو بأن إجابتو ع

السؤال صحيحة أم  ير صحيحة، لكن ُيكرر عميو السؤال قبل عرض صحة أو خطأ اإلجابة، 
ويطمب منو التفكير في الجواب الصحيح لكي يعطيو فرصة لتحسين استجابتو، وبعد انقضاء 

 الميمة المحددة، يزود المعمم طالبو باإلجابة الصحيحة إن لم يستطع حل السؤال.
عمم أو المدرب بآلية واستراتيجية التغذية الراجعة، ويقينو بأنيا يرى الباحث بأن إلمام الم

من أىم العوامل ذات التأثير الكبير في المجال التعميمي وذلك ألنيا تعمل عمى تمكين لممتعمم 
من عمل اإلجراءات الالزمة لو عمى صعيده العممي والشخصي التي تعمل عمى التطوير 

لى تحصيل عممّي دراسّي منشود لو. كذلك وجود حمقة والتعديل المطموب، ووصول الطالب إ
اتصال بين التعمم والتعميم والمعمم والطالب أحد أىم العوامل في نجاح ىذه العممية التعميمية، 
 لسماحيا لممعمم والمتعمم التكيف عمى سموك كّل من اآلخر والتفاعل سوّية لتسييل التعميم والتعمم.

 فيةالمحور الثاني: الرحالت المعر 
 مفهوم الرحالت المعرفية

شيد النظام التعميمي في الوقت الحاضر تطورات سريعة نتيجة لمتطور الذي يشيده العام 
في كافة المجاالت التكنولوجية، وتقديميا لخدمات متعددة وقواعد بيانات، وكتب عامة إلكترونية، 

مكانية التعمم اإللكتروني عبر الويب ب ما تضمن ىكذا خدمات مع مصادر عممية متحددة، واا
التنمية الفعالة وتنمية لممواىب والقدرات الفكرية، والمشاركة الفعالة والمؤثرة في حل المشاكل 
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(. ٖٕٔٓالمرتبطة بالمشروعات واالستراتيجيات العممية والتدريسية )أحمد عودة وحكم رمضان، 
ت وعممية دمجيا بالعممية فمن أىم ىذه المشاريع التعميمية القائمة عمى استخدام شبكة االنترن

( والتي تعمل عمى تقديم ميام تعّممية Web Questالتدريسية والتعميمية ىي الرحالت المعرفية )
موثقة وواضحة تساعد فييا المتعمم عمى أدائيا بنفسو عن طريق بحث واستكشاف الويب عن 

 معمومات وبيانات، وتوظيف ىذه المعمومات في حل المسائل التعميمية.
ت عممية البحث عن النصوص أو البرامج و يرىا من أبرز األنشطة التي اىتم وييتم كان

بيا مستخدمو االنترنت والتي عنيت لأل راض التعميمية أو التربوية، وذلك لتسييل ىذه الميمة 
قامت العديد من الشركات بعممية توفير ىائمة لمحركات بحث توفر الوصول إلى كميات ىائمة 

في كافة المجاالت الحياتية، ومجاالت الترفيو واأللعاب. عمل ىذا التنوع والزخم من المعمومات، 
اليائل لممعمومات عمى حدوث التباس وتشتت لدى المستخدم، وضياع الجيد والوقت في تصفح 

(. فعماًل ٕٛٓٓمواضيع قد تكون نوعًا ما بعيدة عن محور البحث المقصود )اسماعيل وعبده، 
الحاجة الماسة لتطوير استراتيجيات وطرائق تربوية تعميمية محددة لتنظيم  بيذا االلتباس، جاءت

( Web Questsعممية استيداف المعرفة والحصول عمييا، حيث تعتبر الرحالت المعرفية )
                     بأنيا أىم نموذج واستراتيجية عممية جمعت ما بين التخطيط التربوي واالستعمال

 المقنن لمحواسيب. 
( لدى ٜٜ٘ٔ( بجامعة سان دييجو سنة )Web Questبدأت فكرة الرحالت المعرفية )

باحثي قسم تكنولوجيا التعميم مثل مارش توم، وبدأت الفكرة باالنتشار في عامة المؤسسات 
األكاديمية األوروبية واألمريكية باعتبارىا طريقة حديثة ومفيدة لمتعمم ولمتعميم من خالل الويب. 

رة العام لمرحالت المعرفية عمى التعميم الذي ُيعني بالمتعمم، لكونيا تتكون من ميام تعتمد الفك
وأنشطة مختمفة تعمل عمى مساعدة المتعمم استكشاف المعمومات واستنتاجيا، واستخدام الميارات 
العقمية لديو مثل التقويم والتحميل. كذلك، تعمل عمى القدرة عمى حل المسائل التعميمية والبحث 

 (.ٕٔٔٓن حمول ألسئمة عممية )السيد، ع
 مكونات الرحالت المعرفية

تصمم الرحالت المعرفية من خالل برامج تصميم مخصصة لصفحات االنترنت وذلك 
حسب قدرات المصمم ومياراتو في ىذا المجال العام، والعمل عمى انشاء صفحات ويب متاحة 

يمكن التصميم من خالل ىذه  لمجميع الستضافة أنشطة خاصة لمرحالت المعرفية، حيث
الرحالت صفحات معرفية وروابط تشعبية، ويرى الباحثون أن ىناك ستة عناصر أساسية يمكن 

   من خالليا بناء الرحالت المعرفية تتمخص ىذه العناصر فيما يمي:
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 ويتم تقديميا وضع مجموعة من األسئمة المرتبطة باألفكار الرئيسية فييا، : يتم فييا المقدمة
ريقة جذابة ومشوقة وذلك إلثارة دافعية الطالب نحو التعمم ويكون ذلك باستخدام عبارات بط

عرض مثيرة الىتمام الطالب حول موضوع تعممو. ويرى وجدي عرض صور محفزة أو 
شكري أن مقدمة الرحمة المعرفية عبر الويب يجب أن تكون ذات صمة بالخبرة السابقة 

، وذات صيا ة مثيرة ومشوقة لمطالب المستقبمية افيملممتعمم، وأن تكون ذات صمة بأىد
 لتنفيذ مياميم. 

 وتشمل الميام األساسية والفرعية المنظمة والُمعدة إعدادًا جيدًا، بحيث تكون ىذه المهمة :
 واألىداف المطموب من الطالب تحقيقيا. ،الميام قابمة لمتنفيذ

 طالب إتباعيا أثناء تنفيذ الميمة أو : ىي الخطوات التي يجب عمى الالعمميات أو اإلجرا ات
النشاط، كما تتضمن التعميمات أو التوجييات أو النصائح أو المخططات الزمنية أو 
االستراتيجيات أو حتى األدوار التعاونية التي يقوم الطالب بأدائيا، وىنا يتم تقسيم الطالب 

نجاز الميمة، وتوضيح إلى مجموعات وتوزيع العمل فيما بينيم، وتحديد الوقت الالزم إل
التعميمات والتوجييات واالستراتيجيات التي يجب إتباعيا في إنجاز النشاط، وبعد ذلك يتم 

 إدراج األنشطة أو الميام المطموب منيم تنفيذىا في العمميات.
  وىي الروابط التي تقدم لمطالب حتى يستخدميا في انجاز ما ىو مطموب منو، المصادر :

جزئيًا أو كميًا عمى مصادر التعمم اإللكترونية المنتقاة مسبقًا من قبل  وتعتمد ميام الويب
المصمم، ليستخدميا الطالب لتنفيذ األنشطة والميام وتمبى حاجاتو التعميمية، ولذا فإن 
المصادر التي يختارىا المعمم يجب أن تكون مناسبة لمستوى الطالب وخبراتيم، وأن يسيل 

 وصوليم إلييا.
 من ىذه المرحمة تقويم الطالب ألنفسيم لقياس ما قد أتقنوه من ميارات ونتائج : تتضالتقويم

ما توصموا اليو من خالل أنشطيم المختمفة، وكذلك يمكن لممعمم أن يقوم بتقويم الطالب، وال 
يمكن استخدام أدوات التقويم التقميدية، بل يسمح لمطالب مقارنة ما تعمموه وما أنجزوه وفق 

يتم وضعيا لتساعدىم عمى ذلك، ومن ىنا يقع عمى عاتق المعمم التوصل ضوابط ومعايير 
إلى طرق تقويم جديدة، وبمورة المعايير التي يتم استعماليا في تقويم ىذه الرحالت بشكل 

 واضح.
 يمكن لممعمم أن يوجو لممتعممين أسئمة إضافية، أو أسئمة مفتوحة لتشجيعيم عمى الخاتمة :

تعمم معارف ومعمومات جديدة ذات عالقة بالمحتوى الذي تم االستمرار في االكتشاف و 
 اكتشافو خالل الرحمة المعرفية عبر الويب.

يرى الباحث بأن البرامج تعميمية ىي عبارة عن أنظمة تربوية استراتيجية، دائمًا ما تتسم 
ثراء المعمومات والمصادر الالزمة لمبحث عن المعمومات بشكل أكبر. كذلك تع د بالمرونة واا

استراتيجية ىامة لجميع المواد والتخصصات الدراسية، فيي عامل أساسّي وفّعال في زيادة 
تحصيل الطالب الدراسّي خصوصًا فيما يتعمق بمقررات منيجية تعنى بالحاسوب والتكنولوجيا، 

 كمقرر الحاسب اآللي.
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 المحور الثالث: التحصيل الدراسي
 مفهوم التحصيل الدراسي
ل الدراسي بأنو المستوى المعين من اإلنجاز الشخصي أو البراعة يعرف جابمن التحصي

في األداء التعميمي والذي يتم قياسو من قبل المعممين أو اختبارات مقررة معينة )العيدسوي 
(. إن المقياس الذي ُيعتمد عميو لمعرفة المستوى العام لمتحصيل الدراسي ىو ٕٙٓٓوآخدرون، 

ينجزىا المتعمم في نياية عامو الدراسي ويكون ذلك بعد تجاوزه محصل الددرجات النيائية التي 
لالختبارات المقررة عميو تعميميًا بنجاح، لذا يقبل التمميذ في المرحمة المدرسية أو الجامعية أو 
 يرىا، وبناًء عمى ذلك يبدأ في تعممو لمميارات والمنافسة بين زمالئو مما يعطيو الشعور العام 

 (. ٕٔٓٓ، والمكانة االجتماعية في البيئة المدرسية واالجتماعية )عدس وتوق، بالكفاءة والمقدرة
إن الر بة في القيام بعمل ناجح ُتعد أمرًا مميزًا وممتعًا يتيح لمفرد االستمتاع بإنجازه 
والر بة العامة بالعمل بشكل مستقل في مواجية مشاكمو والبحث عن حمول نيائية ليا. كذلك 

األمر في َحْث األىل ورعايتيم لمفرد، حيث يكدون ليم دورىم القوي اليام  يتضافر ويزداد ىذا
والمحفز في زيادة التحصيل لدى الطالب في عممية التشجيع والمساعدة، فيم ويدفعونو لزيادة 
تحصيمو العام. لذا، فإن العوامل التي تؤثر في الفرد في مجال رفع تحصيمو الدراسية كثيرة بشكل 

مكانياتيا التعميمية، ومعممو الخاص ومياراتو وطرائق تدريسو  ىائل، فيي تبدأ بمدرستو واا
مكانيات الفرد وتحفيزه الكاِف إلنجاز ما يمكن إنجازه، ودور األسرة في  والمنيداج وجودتو، واا
تحفيز ما لديو ودفعدو إلنجاز أفضل، أو إعاقتو أحيانًا لما لألمر من عوامل ىائمة، كثيرٍة، 

  ومتشبعة.
لباحث أن التحصيل الدراسي من العوامل واألسباب البالغة األثر في تكوين يرى ا

شخصية ومكانة الطالب، ويحدد التحصيل الدراسي درجة مميزة لمطالب والفرد في المجتمع 
 المحيط بو، ليذا، يحرص كل فرٍد عمى تحصيمو الدراسّي العام، ويوليو أىمية بالغة.

 الدراسات السابقة
لما ليا من دور  الراجعة اىتمامًا كبيرًا من العديد التربدويين والباحثينتناولت التغذية 

أساس وفع ال في العممية التعميمية والتربوية، لذلك سيعرض الباحث بعض الدراسات التي ليا 
 عالقة مباشرة في أساس التغذية الراجعة وتأثيرىا عمى الطالب وتحصيمو العام. 

أثر التغذية المرتدة البصرية دراسة بعنوان: ( ٕٛٓٓأجرى أبو زمع وشطناوي )
. الدراسة باستخدام الفيديو والطريقة التقميدية عمس تعمم بعض المهارات األساسية في السباحة

ىدفت إلى التعرف عمى أثر التغذية المرتدة البصرية باستخدام الفيديو والطريقة التقميدية عمى 
طالبًا من طالب كمية عموم الرياضة في ٖٓمى تعمم بعض الميارات األساسية في السباحة ع

جامعة مؤتة. وقد استخدم الباحثون المنيج التجريبي. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن التغذية 
الراجعة ليا أثر إيجابي عمى تعمم الميارات األساسية بالسباحة، وأوصى الباحثان بضرورة 

 ميم السباحة.استخدام أنواع مختمفة من التغذية الراجعة في تع
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( فنظرا ألىميتيا في تسييل Web Questأما في حال الرحالت المعرفية عبر الويب )
وتحسين عمميتي التعميم والتعمم، قامت بعض الدراسات باستخدام ىذه الرحالت في مجاالت كثيرة 

 في مراحل التعميم المختمفة مثل:
               لويب كويست : "أثر استخدام استراتيجية ا( بعنوانٖٕٔٓدراسة نسرين )

)الرحالت المعرفية( في التحصيل المباشر والمؤجل لدى طالبات الصف الحادي عشر في مادة 
استخدمت الباحثة المنيج التجريبي، وطبقت الدراسة عمى عينة قصدية مكونة  المغة االنجميزية."

درسة الماسية، وقد ( طالبة من مٕٓ( طالبة من مدرسة المحور الدولية الخاصة و )ٕٓمن )
وزعت العينة عمى مجموعتين احداىما تجريبية واالخرى ضابطة. وقد خمصت الدراسة إلى وجود 
فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي 

 لمتحصيل المباشر والتحصيل المؤجل ولصالح استراتيجية الويب كويست.
 س الدراسات السابقةالتعقيب عم

من خالل استعراض الدراسات السابقة، سواء منيا ما يتعمق بالتغذية الراجعة أو الرحالت 
ىذه الدراسات أوجو اختالف واتفاق عام، ويمكن ( فقد جمعت Web Questsالمعرفية )

 مناقشتيا كما يمي:
 .أواًل: أوجه االتفاق

 :من حيث المنهج العممي 
 الياشمي ودراسة ( ، ٖٕٔٓ(، ودراسة فايز)ٖٕٔٓنسرين )ات مثل فقد اتفقت ا مب الدراس

 عمى تطبيق المنيج التجريبي في دراستييما.( ٕٛٓٓ)
 :من حيث موضوع الدراسة 
  اتفقت معظم الدراسات عمى مناقشة المتغير األول من موضوع الدراسة الحالي وىو التغذية

 (. ٕٛٓٓاسة أبوزمع والشنطاوي )ودر (، ٕٛٓٓالياشمي )الراجعة وأثرىا العام مثل دراسة 
 :من حيث عينة الدراسة 
  فقد اتفقت معظم الدراسات عمى اختيار طمبة الجامعات والمدراس الحكومية كعينة ىامة

(، ودراسة ٖٕٔٓلدراستيم ولسيولة جمع المعمومات منيم، وذلك مثل دراسة نسرين )
 ( و يرىم.ٖٕٔٓفايز)

جرا اتها  منهج الدراسة وا 
الفصل وصدفًا لمنيجيدة الدراسدة، واألفدراد مجتمدع الدراسدة وعينتيدا، وكدذلك أداة يتناول ىذا 

الدراسة المستخدمة وطرق إعدادىا، وصدقيا وثباتيا، كما يتضدمن ىدذا الفصدل وصدفا لءجدراءات 
التي قام بيا الباحث في تقندين أدوات الدراسدة وتطبيقيدا، وأخيدرا األسداليب اإلحصدائية التدي اعتمدد 

 ا في تحميل الدراسة.الباحث عميي
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 أوال: منهج الدراسة:
                أثر اختالف نمط التغذية الراجعةاعتمد الباحث عمى المنيج التجريبي لدراسة 

مؤجمة( في الرحالت المعرفية عمى تنمية التحصيل لدى طالب الصف األول الثانوي -)فورية
كافئتين بقدر اإلمكان المجموعة  ،وذلك من خالل تكوين مجموعتين مت بمقرر الحاسب اآللي
التجريبية ، واألخرى (الرحمة المعرفية عبر الويب وفق التغذية الراجعة الفوريةالتجريبية األولي )

،  وتم استخدام القياس القبمي (الرحمة المعرفية عبر الويب وفق التغذية الراجعة المؤجمةالثانية )
ي لدراسة الفروق وداللتيا بين المجموعة التجريبية لضبط اإلجراءات التجريبية، ثم القياس البعد

 األولى والثانية.
 مجتمع الدراسة:

عمى جميع طالب الصف األول الثانوي بثانوية زيد بن الخطاب يشتمل مجتمع الدراسة 
وذلك العتبارات تتعمق بإمكانية التطبيق في المممكة العربية السعودية لمعام الدراسي 

 .ٕٚٔٓه/ٜٖٗٔ
 ائج والتوصيات والدراسات المقترحةممخص النت

يتضمن ىذا الفصل عرضا لممخص النتائج التي تم التوصل الييا في ىذه الدراسة، كما 
 يحتوي أيضا عمى التوصيات والمقترحات التي توصل إلييا الباحث في ضوء نتائج الدراسة.

 ممخص نتائج الدراسة:
 :ممخص نتائج التطبيق البعدي عمس االختبار التحصيمي -2
درجات المجموعة بين متوسطات  05.0وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  - أ

التحصيل  فيالتجريبية األولى )التغذية الراجعة الفورية( في القياسين القبمي والبعدي 
 .المعرفي لصالح القياس البعدي

درجات المجموعة بين متوسطات  05.0وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  - ب
التحصيل  فيالتجريبية الثانية )التغذية الراجعة المؤجمة( في القياسين القبمي والبعدي 

 .المعرفي لصالح القياس البعدي
متوسطي درجات بين  05.0عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  - ت

 قياس البعدي لالختبار التحصيمي.المجموعتين التجريبيتين في ال
 ممخص نتائج التطبيق البعدي عمس بطاقة المالحظة: -1
درجات المجموعة بين متوسطات  05.0وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  - أ

في األداء العممي التجريبية األولى )التغذية الراجعة الفورية( في القياسين القبمي والبعدي 
 القياس البعديلح لصا



 بد اهلل القرني/ خالد سعد عأ               مؤجمة(-)فورية أثر اختالف نمط التغذية الراجعة
 ابراهيم عبد اهلل الزهراني/ د                                                                
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درجات المجموعة بين متوسطات  05.0وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  - ب
في األداء العممي التجريبية الثانية )التغذية الراجعة المؤجمة( في القياسين القبمي والبعدي 

 .لصالح القياس البعدي
متوسطي درجات بين  05.0ة عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى دالل - ت

 .المجموعتين التجريبيتين في القياس البعدي لألداء العممي
 توصيات الدراسة:

 من خالل النتائج السابقة تم التوصل إلس عدد من التوصيات والتي من أهمها ما يمي:
عميم داخل الفصول استخدام استراتيجية الرحالت المعرفية والتي تناسب دمج التقنية مع الت - أ

 الدراسية.
التركيز عمى التغذية الراجعة الفورية بيدف التصحيح الفوري أو المحظي ألداء الطالب عمى  - ب

 .الحاسب اآللي في معامل الحاسب
التركيز عمى التغذية الراجعة المؤجمة في حيث انيا تنمي لدى الطالب حس البحث وتشجعو  - ت

 يمكنو من تطبيق المفيوم بشكل سمسعمى ترتيب االفكار وتربيطيا ببعض مما 
 استخدام انماط التغذية المختمفة لما في ذلك من دور في تعزيز تعمم الطالب. - ث
االىتمام بتوظيف التقنية الحديثة سواًء داخل الفصل الدراسي او خارجو، بحيث يصبح  - ج

 الطالب مرتبط بالمادة التعميمية طوال الوقت.
 االستراتيجيات الحديثة. تطوير المناىج الدراسية لتتناسب مع - ح
تدريب المعممين عمى كيفية استخدام االستراتيجيات الحديثة في التعميم ومنيا الرحالت  - خ

 المعرفية.
حث الطالب عمى االستفادة من ىذا النوع من التعمم، والذي يساىم في اكساب الطالب 

 ميارات عديدىا ومنيا ميارة البحث عن المعمومات.
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 عقائمة المراج
 المراجع العربية

(. تددأثير التغذيددة المرتدددة البصددرية عمددى تعمددم بعددض ٕٛٓٓأبددو زمددع، عمددي، وشددطناوي، معتصددم )
الميددارات األساسددية فددي السددباحة، المددؤتمر العممددي الدددولي الرياضددي األول 
نحو مجتمع نشط لتطوير الصحة واألداء، الجامعة الياشمية، كمية التربيدة 

 مجمد األول.البدنية وعموم الرياضة، ال
(. أثددر اسددتخدام طريقددة الويددب كويسددت فددي تدددريس العمددوم ٕٛٓٓإسددماعيل؛ وداد، وعبددده، ياسددر )

عمددى تنميددة أسدداليب التفكيددر واالتجدداه نحددو اسددتخداميا لدددى طالبددات كميددة 
 التربية، مجمة الدراسات العربية في التربية وعمم النفس.

ارات القبميددة وأنمدداط التغذيددة الراجعددة كمددنظم فاعميددة اسددتخدام االختبدد(. بٕٛٓٓأنددور، أمددل يددونس )
ب. رسدددالة ماجسدددتير. كميدددة التربيدددة. تمييدددي فدددي بدددرامج الكمبيدددوتر التعميميددة

 جامعة حموان.
(. بفاعميددة الددرحالت المعرفيددة )الويددب كويسددت( فددي تنميددة ٕٗٔٓالسددمان، ابددراىيم محمددد أحمددد )

 - اإلدارة." ميدددارات التفكيدددر   الرياضدددي لددددي طدددالب المرحمدددة اإلعداديدددة
 . ٕٚ - ٕٓ: ٔ، ع ٔ٘مج  مصر

 (. استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب، مجمة التدريب والتقنية.ٕٔٔٓالسيد، محمد )
(. باستراتيجية الويب كويست في تدريس مقرر االجتماعيدات ٖٕٔٓميرفت عبد الرحمن ) ،صالح

وأثرىدددددددددددا عمدددددددددددى التحصددددددددددديل الدراسدددددددددددي لددددددددددددى طالبدددددددددددات الصدددددددددددف األول 
، ج ٗٗع  السددعودية - الددنفس وعمددم التربيددة فددي عربيددة دراسددات". يالثددانو 
ٔ :ٜٖ - ٕٔٔ . 
االختبدددارات اإللكترونيدددة عبدددر الشدددبكات )منظومدددة التعمددديم عبدددر (. ٜٕٓٓصدددبحي، سدددالي وديدددع )

 ، القاىرة: عالم الكتب.الشبكات(
ليبو، ط (. البحدث العممدي مفيومدو وأدواتدو وأسدإٔٓٓعدس، عبد الدرحمن، وتدوق، محيدي الددين )

 دار الفكر لمطباعة عمان. األردن.ٚ،
(. بأثدددر التفاعدددل بدددين توقيدددت تقدددديم التغذيدددة الراجعدددة ٕ٘ٔٓعفيفدددي، محمدددد كمدددال عبدددد الدددرحمن)

المؤجمدددة( فدددى بيئدددة الدددتعمم اإللكتروندددي عدددن بعدددد وأسدددموب الدددتعمم  -)الفوريدددة
التددأممى( فددى تحقيددق بعددض نددواتج الددتعمم لدددى طددالب الجامعددة  –)النشددط 
 .ٙٙٔ - ٔٛ: ٕ، عٕ٘مج مصر- التعميم تكنولوجيا". المفتوحة العربية
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 ابراهيم عبد اهلل الزهراني/ د                                                                
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(. القدرات ٕٙٓٓالعيسوي، عبد الرحمن، الزعبالوي، محمد السيد محمد، الجسماني، عبد العمي )
العقميدددددة وعالقتيدددددا الجدليدددددة بالتحصددددديل العممددددددي، مجمددددددة مدرسددددددة الوطنيدددددة 

 الخاصة، منشورات وزارة التربية والتعميم، سمطنة عمان.
 -(.ٓ.ٕتربويددات تكنولوجيددا القددرن الحددادى والعشددرين، تكنولوجيددا )ويددب (. ٕٕٔٓالفددار، إبددراىيم )

 . القاىرة: دار الفكر العربى.ٔط
تربويدددددات الحاسدددددوب وتحديددددددات مطمدددددع القدددددرن الحدددددادي (. ٕٕٔٓالفدددددار، إبدددددراىيم عبدددددد الوكيدددددل )
 ، القاىرة، دار الفكر العربي.والعشرين

ة الراجعدددة ووظائفيدددا واسدددتخداماتيا فدددي تعمدددم الميدددارات الحركيدددة، (. التغذيدددٕٙٓٓفاضدددل، عدددادل )
 (، جامعة البصرة، كمية المعممين.ٔ)
( فددي Web Quest( بعنددوان: أثددر اسددتراتيجية الددرحالت المعرفيددة )ٖٕٔٓفددايز، نسددرين بسددام )

التحصديل المباشددر والمؤجددل لدددى طالبددات الصددف الحددادي عشددر فددي مددادة 
 .ألردنية في العموم التربوية، عمان. األردنالمغة اإلنجميزية. المجمة ا
(. فاعمية برنامج قائم عمى التعمم المدمج في ٖٕٔٓالقرارعة، أحمد عودة، وحجة، حكم رمضان )

تدريس العموم في تحصيل طمبة الصف التاسع وتنميدة ميدارات التفكيدر مدا 
 .ٕ، العدد ٗٔوراء المعرفة. مجمة العموم التربوية والنفسية، المجمد 

(. بفاعمية اسدتخدام التغذيدة الراجعدة اإللكترونيدة فدي تنميدة ميدارات ٜٕٓٓوفاء مصطفى )، كفافي
إعدددداد الخطدددة البحثيدددة لطالبدددات الماجسدددتير بجامعدددة الممدددك عبدددد العزيدددزب. 

 .ٗٛٔ: ٜٖٔ:   ٛ٘. عٙٔ. مجمجمة مستقبل التربية العربية
 لقاىرة: عالم الكتب.(. اتجاىات في تدريس التاريخ. اٜٜٚٔالمقاني، أحمد حسين )

(. بأثددر التفاعددل بددين نمددط تقددديم التغذيددة ٕٔٔٓمرادنددي، محمددد مختددار، ومختددار، نجددالء قدددري )
الراجعددددة داخددددل الفصددددول االفتراضددددية ومسددددتوى السددددعة العقميددددة فددددي تنميددددة 
ميدددددددددارات التنظددددددددديم الدددددددددذاتي وكفددددددددداءة الدددددددددتعمم لددددددددددى دارسدددددددددي تكنولوجيدددددددددا 

 ٘ٚٚ(: ٕٔٔٓ) ٙ، جٙٗٔع رمصدد - األزىددر( )جامعدة التربيددة". التعمديم
- ٛٚٙ. 

. التعمددديم اإللكتروندددي عبدددر شدددبكة اإلنترندددت(. ٕ٘ٓٓاليدددادي، محمدددد محمدددد وعمدددار، حامدددد عدددار )
 القاىرة: الدار المصرية المبنانية.
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