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أثر التغذية الراجعة الفورية لإلختبارات التكوينية اإللكترونية في الدافعية للتعلم والتحصيل الدراسي 
  الثامن األساسي الباتلدى ط

 فؤاد مصطفى حجه
 * منصور أحمد الوريكاتد. أ.

 خص:مل
الكشف عن أثر التغذية الراجعة الفورية لإلختبارات التكوينية  إلىهدفت هذه الدراسة 

ف الثامن األساسي، ولتحقيق هد طالباتاإللكترونية في الدافعية للتعلم والتحصيل الدراسي لدى 
وتم  ختبارات التكوينية واختبار تحصيلي واستبانة دافعية للتعلم،الدراسة جرى بناء مجموعة من اال

( طالبة موزعة على 04حيث تكونت عينة الدراسة من ) ،التأكد من صدق أدوات الدراسة وثباتها
عداد االختبارات التكوينية إ كما تم  شعبتين من طالبات الصف الثامن في أكاديمية الرواد الدولية،

مج االختبارات لتقديمها عن طريق برنا للوحدة األولى من مادة العلوم "الكائنات الحية وبيئاتها"
( طالبة، وبتغذية 12لبات المجموعة التجريبية التي تكونت من )ابتغذية راجعة فورية لطااللكترونية 

وأسفرت  ،( طالبة21راجعة مؤجلة )الطريقة التقليدية( لطالبات المجموعة الضابطة التي تكونت من )
الراجعة الفورية لالختبارات داللة إحصائية الستخدام التغذية  ينتائج الدراسة عن وجود أثر ذ

لدى  والتحصيل الدراسي لصالح المجموعة التجريبية التكوينية اإللكترونية على الدافعية للتعلم
ستخدام التغذية الراجعة الفورية لالختبارات االثامن األساسي، وأوصت الدراسة بطالبات الصف 

 التكوينية اإللكترونية في مبحث العلوم.
تغذية راجعة فورية، اختبارات الكترونية، اختبارات تكوينية، الدافعية لتعلم العلوم،  :الكلمات المفتاحية

 .التحصيل، طلبة الصف الثامن األساسي
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The Effect of the Formative E-tests Immediate Feedback on Motivation 

for Learning and Academic Achievement Among students in 8th Grade 

Fuad Mustafa A. Hejjeh  

Prof. Mansour Ahmad Alwraikat* 

Abstract: 

The aim of this quasi-experimental study was to show the impact of 

immediate feedback of formative electronic tests in the motivation for 

learning and educational achievement of 8th grade students. In order to 

achieve the objectives of this study, the students in the experiment group 

(n=21) went through a continuous and consistent intervention of receiving 

immediate feedback for their responses during the formative assessments in 

the first-unit of science "Living Organisms and Their Environment" using 

electronic tests, while the control group (n=19) was not provided by 

immediate feedback during the formative assessments using electronic tests. 

An analysis of covariance (ANCOVA) was conducted that revealed a 

statistically significant difference in the science achievement and in the 

motivation for learning of students who received immediate feedback using 

formative electronic tests. Therefore, recommendations included using the 

immediate feedback of the electronic formative tests in science. 

Keywords: Immediate Feedback, Electronic Tests, Formative Tests, 

Motivation for Learning Science, Achievement, 8th Grade Students. 
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 مقدمة ال
سائل التواصل اإلجتماعي التحدي التكنولوجي الكبير الذي نعيشه واندماج المجتمعات بو أدى 

أصبح  فقد في حياتنا العملية، الحصول على تغذية راجعة فورية على كل استجابة نقوم بها إلى
تصال أسرع، وبالتالي بات من الضروري أن تكون التغذية الراجعة المقدمة الستجابات البيئة اال

 Al-Khezi) كما يعتقد الخزي  فاستخدام التكنولوجيا في التعليم ،مية مطابقة لنمط حياتنايالتعل

مر كان خارج حدود بق عملية التقويم، حيث إن هذا األ( كان يتوقف عادة عند نقطة تس2011,
مستقال عن العملية التعليمية، والحقيقة أن التقويم  التفكير بالنسبة للتربويين، وكان التقويم يعد جزءا  

تسهم بشكل فعال في تحسين التقييم وتطويره، بل  من العملية التعليمية، فالتكنولوجيا أجزٌء ال يتجز 
 هاريس وماونكيكي وبين ،تعتبر من أهم وأبرز العوامل التي تساعد في إعادة تشكيل عملية القياس

(Madison Harris & Muoneke,2012)”  أن التقويم التكويني هو ممارسة مستمرة ومقررة ال
 .”من تقييم عملية التعلم بعد التدريس تمثل عملية مفردة أو أداة قياس تمكن المعلمين

أن استخدام التغذية الراجعة مع المتعلمين يسمح بتعديل " إلى( Shute, 2008)شوت وأشار 
إذ إن التغذية الراجعة التكوينية  ،سلوكهم ويؤدي لزيادة مستواهم وتميزهم بهدف تحسين عملية التعلم

وتحسين تفكيرهم بهدف  ،ضبط سلوك الطالب إلىوالمواد التي يتم مشاركتها مع المتعلم تؤدي 
( دورا  كبيرا في Hindawi,2010وتلعب االختبارات من وجهة نظر هنداوي ) ."ترسيخ المادة العلمية

التي تم تحقيقها،  كمية النتائج التعليمية ونوعيتهاالعملية التعليمية، حيث تؤخذ نتائجها لتحديد 
اس والتقويم وليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي جزٌء واالختبارات باعتبارها إحدى أدوات القي

 متكامٌل من عملية التعليم، توجهها وتصحح مسارها.
( Elliot,2009)ايلوتوبالنسبة الستخدام االختبارات التكوينية اإللكترونية في التقويم فقد عقب 

أساليبه وأدواته، أن التقويم بصفة عامة يتعرض في الفترة الحالية لضغوط كبيرة من أجل تطوير 
مة األساس العلمي الذي يقوم عليه تصميم االختبارات، وعدم ءوذلك ألسباب عديدة، منها: عدم مال

المطابقة مع المنهج، واألداء المختلف للجماعات، ونقص المعلومات التي تساعد األفراد على 
 التقويم بصورته الحالية. التحسن، وال شك أن هذه االسباب جميعا تقدم دافعا قويا إلعادة النظر في

 & Weston , Le Maistre , McAlpine) ويستون ولي مايستري وماك البين وبوردونارو يرى و 
Bordonaro, 1997)   انتشار التقويم التكويني على نطاق واسع كوسيلة لتحسين مواد التعلم “أن

فضل أالبحوث الستقصاء  ساق  قد من خالل االختبارات والمراجعة المعتمدة على التغذية الراجعة 
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أن  إلىكل ذلك يقودنا  ”.الطرق والمصادر للتغذية الراجعة األكثر فاعلية في تحسين عملية التعلم
 كفايةبرمجيات االختبارات اإللكترونية المختلفة والتغذية الراجعة منها تعمل وبشكل فاعٍل على رفع 

زيادة أداء الطلبة وتحصيلهم بطريقة مواكبة  العملية التعليمية سواء كان ذلك للتقويم او للعمل على
ألحدث التقنيات من خالل التغذية الراجعة التي تقدمها بطرق مختلفة، حيث إن هذه البرمجيات تدعم 

يمكن االستفادة منها فيما بعد عن طريق إصدار التقارير  موضوعاتبنوك األسئلة وتصنفها ضمن 
تغذية الراجعة الفورية والبعدية، وهذا األمر ال يعني أن الالزمة للطالب والمعلم من خالل جزئية ال

االستفادة من هذه البرمجيات تقتصر فقط على التقييم وإنما ال بد من االستفادة منها كبرمجيات 
تدريبية وتدريسية تساعد الطالب وتحفزهم على اكتشاف مواطن ضعفهم في المحتوى الدراسي 

المواضيع المطبوعة للطالب لكي يعمل على رفع  إلى وتدارِك هذه المواطن من خالل الرجوع
، باإلضافة لدفعه لالنتباه للمواقف التعليمية الحالية والمستقبلية.  تحصيله الدراسيِ 

 :ةمشكلة الدراس
ختبار واستراتيجياته، من أهم المتغيرات التي لها دور في العملية التعليمية، لذلك تعد طرق اال

وسائل االختبارات من خالل االستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيف  ال بد من العمل على تحسين
أظهرت أبحاث كل من حيث ، التكنولوجيا التي تدعم تعدد الوسائط للحصول على أفضل النتائج

وويجنز ( Tovani, 2012) توفاني( و Marzano, 2006) مارزانو( و Hattie, 2012)هاتي 
(Wiggins, 2012أن التغذية الراجعة ا )وعليه وأساسيا  من تجربة التعلم،  هاما   ا  لفعالة تشكل جزء

المهم التأمل في استراتيجيات مختلفة لتوفير التغذية الراجعة الفعالة في الوقت المناسب،  فإن من
ظهور برامج  يعتبرإذ  ،أقصى قدرة من إمكاناتهم إلىلضمان أن الطالب لديهم كل الدعم للوصول 

بوفام . وحسب نعمةقع التي تعزز سرعة وفعالية تقديم التغذية الراجعة الحاسوب المختلفة والموا
(Popham, 2008 فقد وفرت إجراءات التقويم التكويني للطلبة، وكذلك )التغذية الراجعة  للمعلمين

 التي يمكن استخدامها لتعديل التعليم من أجل إحراز تقدم في نجاح الطالب.
حهذا وتركز االتجاهات الحديثة في الت في دراسته  (Denise, 2006)دينيس  دريس كما وضَّ

، إذ إن التفاعل مع المادة العلمية  على ضرورة تمكين الطالب من إظهار مقدرته على التعلُِّم الذَّاتيِ 
 إلىضمن مواقف تعليمية يساعد على تدريب الطالب على كيفية التفكير بالشكل المناسب للوصول 

حد كبير  إلى( أن التقويم التكويني يعتمد Grant, 2012) جرانت أكد كما ،المعرفة والخبرة المرجوة
على التغذية الراجعة الفعالة في الوقت المناسب، إذ إن تقنيات التغذية الراجعة التقليدية تتطلب من 
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في و  ،المعلمين االنخراط في التخطيط الشامل إلعطاء تغذية راجعة فورية الستجابات الطالب
نولوجيا المستخدمة لتوفير التغذية الراجعة الفورية يمكن أن تؤثر تأثيرا  إيجابيا  على المقابل فإن التك

إذ إن قدرة التكنولوجيا على التعامل مع استجابات الطالب ورصد  ،استراتيجيات التغذية الراجعة
بات تزيد من قدرة المعلمين على تحليل استجا من خالل برمجيات استجابات الطالب التغذية الراجعة

 .الطالب
 إلىأشارت دراسات التقويم التكويني  فقد ،(Clymer & Wiliam,2006)كليمير ووليام وفقا  لـ

أدلة على أن درجات الطالب تتحسن باستخدام التقويم التكويني، فيجب تطبيق هذه العملية في جميع 
لى التقييم والتغذية وحيث إن استخدام برمجيات االختبارات اإللكترونية يقتصر ع ،الفصول الدراسية

الراجعة من بعض هذه االختبارات التي تحوي العديد من التقارير المفيدة للطالب والمدرِ س باالضافة 
لمتخذي القرار، فال بد من إعادة التفكير في عملية توظيف هذه البرمجيات وباألخص جزئية التغذية 

من خالل  طالب في المساقات المختلفةالراجعة لتكون بمثابة برمجية تعليمية وتدريبية تساعد ال
الوقوف وبشكٍل مباشٍر على الموضوعات التي قد يعاني الطالب من قصور في فهمها أو معرفتها 

كيفية ومع ذلك فال يمكن معرفة  ،أو ترتيبها وتنظيمها بالشكل الصحيح ضمن المحتوى الدراسي
ضافة إ ،ا لتعزيز التقدم األكاديمي للطالباستخدام التقويم التكويني والدرجة التي يجب استخدامه فيه

في الدراسات مختلفة، منها ما يعتمد  ذلك فإن أنواع التقويم التكويني واستراتيجياته المستخدمة إلى
ومنها ما يعتمد على تقويم الذات لدى الطلبة فمن الصعب جمعها  ،على اختبارات تكوينية

 .ى التحصيل الدراسي أو على الدافعية للتعلم، ومن الصعب معرفة أثرها علباستراتيجية واحدة
 أهداف وأسئلة الدراسة

ي أثِر التغذية الراجعة الفورية من االختبارات إلىهذه الدراسة هدفت  اإللكترونية  التكوينية تقص 
، من خالل توظيف برمجيٍة األساسيةعلى التحصيل الدراسي والدافعية للتعلم لدى طلبة المرحلة 

سئلة في بنوك خاصة ضمن البرمجية حيث إن تصنيف األ ،وسبة كوسيلٍة للتدريبلالختبارات المح
ليها بهدف تحسين إالتي يجب الرجوع  للموضوعاتيمكن الطالب والمعلم من طباعة تقرير مفصل 

( أن Clark, 2012)كالرك ( و Black & Jones,2006) بالك وجونز ويرى كل من أداء الطلبة،
إشراك المتعلمين في استخدام استراتيجيات التفكير  إلى يهدفالتكوينية استخدام التغذية الراجعة 

مشكلة هذه فالمنطقي مثل صنع األهداف الفردية، وعمليات التفكير والمراقبة الذاتية. وبشكل محدد؛ 
ُد في اإلجابة عن السؤال  ين التاليين:الدراسة تتحدَّ
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( في تحسن الدافعية للتعلم   =4.40)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
التكوينية لالختبارات  لتغذية الراجعة الفوريةلدى طالبات الصف الثامن األساسي تعزى ل

 اإللكترونية ؟
( في تحسن التحصيل   =4.40هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .1

التكوينية لالختبارات  ة الراجعة الفوريةلتغذيالدراسي لدى طالبات الصف الثامن األساسي تعزى ل
 اإللكترونية ؟
 أهمية الدراسة:

تها من التأكيد على إمكانية استخدام برمجيات االختبارات اإللكترونية تكتسب هذه الدراسة أهمي
المختلفة كبرمجيات تساعد الطلبة على التعلم والتدريب على المحتوى العلمي من خالل التقارير 

تسعى لتحسين طرق  فصلة التي توفرها التغذية الراجعة الفورية، ولكونها كذلكالمختلفة والم
ولما تتميز به  ،االختبارات التكوينية بما يواكب التقدم التكنولوجي ويتماشى مع متطلبات العصر

 .االختبارات التكوينية اإللكترونية في التسهيل على الطلبة والزيادة من تحصيلهم العلمي والمعرفي
كل من جبس و  (Crossouard & Pryor,2012) كروسوارد وبريور كَّز كل منر إذ 
-Nicol & McFarlane) بإضافة لنيكول وماكفراالن( Gibbs & Simson,2004) وسمسون 

Dick,2006 بوكومي وبيكفورد( و (Pokomy & Pickford,2010 على أهمية عمل التغذية )
المعيارية للتعلم، لمعرفة ما إذا كان هناك فجوة الراجعة في دعم المتعلمين للتعرف على األهداف 

ل ل، بهدف تحقيق اإلنجاز المفضَّ د ،بين تحصيل الطلبة الفعلي واإلنجاز المفضَّ  ويجنز وشدَّ
(Wiggins, 2012على أهمية تقديم التغذية الراجعة في الوقت المناسب )،  فالتغذية الراجعة

تُتاح  الفرصة للطالب لتحسين أدائهم بناء  على التغذية المتأخرة ال فائدة منها. ومن المهم أيضا أن 
 تساعد التغذية الراجعة المستمرة والمتَّسقة على تحقيق األهداف.إذ  ،الراجعة الي تلقوها

 & Wieman) كل من ويمان وبيركينز( و Blood & Neel, 2008)ونيل بلود بين كل من 
Perkins, 2005 تغذية راجعة فورية الستجاباتهم األكاديمية ( أنه من الضروري أن يتلقى الطالب

لتتناسب مع طرق تواصلهم العادية، إذ يتوقع الطالب هذا األمر من المربين، ويتم هذا األمر من 
  تصال المتوقع.حيث تعتبر طريقة مثلى لتوفير اال خالل أنظمة استجابات الطالب،
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 حدود الدراسة ومحدداتها:
م، 1422/1422ة في الفصِل الدراسيِ  األول من العام الدراسي هذه الدراس تم إجراءالحدود: 

عمان، مديرية التربية لواء  األردنيةوفي مدرسة أكاديمية الرواد الدولية التابعة لمحافظة العاصمة 
 الجامعة.

من شعب الصف  تينمادة العلوم لشعبالوحدة األولى من المحددات: اقتصرت الدراسة على 
، ومقياس الدافعية للتعلِم، وفي حيث تم  حية وبيئاتها(.الثامن )الكائنات ال استخدام اختباٍر تحصيليٍ 

 طالبات الصف الثامن من المرحلة األساسية. للتطبيق على ضوء صدقها وثباتها
 :تعريف المصطلحات اإلجرائية

فعية مصطلحات مختلفة كاالختبارات اإللكترونية واالختبارات التقليدية والداستتناول الدراسة 
 :للتعلم والتغذية الراجعة الفورية والتحصيل الدراسي، إذ تم تعريفها إجرائيا كما يلي

هي االختبارات التي توظف التقنيات الحديثة للحاسب اآللي  االختبارات التكوينية اإللكترونية:
 من تعدد وسائط وشبكات وسرعة في الحسابات وقدرة على التخزين واالسترجاع للمعلومات بهدف

إعداد األسئلة وتصنيفها في بنك خاص لها وتمكين الطالب من اإلفادة من ميزات التكنولوجيا في 
استعراض وفهم االسئلة وتشعباتها بأنواعها وامتداداتها المختلفة والحصول على التغذية الراجعة 

 اسب.الفورية، كما تمكن معلمات وطالبات الصف الثامن األساسي من الحصول على التقييم المن
هي االختبارات الورقية المتعارف عليها في المدارس ومؤسسات التعليم  االختبارات التقليدية:

 المختلفة.
الموقف التعليمي،  إلىحالة داخلية عند طالبات المجموعتين تدفعهن لالنتباه  الدافعية للتعلم:

في نشاطهن حتى يتحقق   وتعمل على توجيههن لإلقبال عليه بنشاط وحماسة وُتلحُّ عليهم لالستمرار
 التعلم.

ُأسلوب في التفكير والتدريس والبحث يقوم على أساس وضع طالبات  التغذية الراجعة الفورية:
الصف الثامن في موقف تعليمي يستثير تفكيرهن ويساعدهن على االستفادة من الخبرات المتاحة في 

ستخدام برمجية لالختبارات اإللكترونية الموقف التعليمي، ويتم هنا من خالل اتباع أسلوب تقويمي با
وتوجيه مسارهن نحو تحقيق الهدف من خالل استخدام  ،تصحيح أخطائهن إلىيؤدي في النهاية 

المعلومات التي سبق تعلمها والمهارات التي سبق لهن اكتسابها في الوحدة األولى من كتاب العلوم 
 )الكائنات الحية وبيئاتها(.
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دت بها  لة:التغذية الراجعة المؤج المعلومات والتوجيهات التعديلية والتصحيحية لألداء التي تزو 
طالبات الصف الثامن بعد مرور فترة من الزمن على تعلمهن لموضوع معين من الوحدة األولى من 

 كتاب العلوم في الصف الثامن األساسي )الكائنات الحية وبيئاتها(.
طالبات الصف الثامن من معلومات ومهارات  حصيلة ما تم اكتسابه من التحصيل الداراسي:

للمجموعتين بعد دراستهن لوحدة )الكائنات الحية وبيئاتها( من مادة العلوم، ويتم قياس ذلك من خالل 
 االختبار التحصيلي.

نظام تكنولوجي مطوَّر على شكل برمجية تعمل على أجهزة  برنامج االختبارات اإللكترونية:
طالبات الصف الثامن وتحليلها، باإلضافة لتزويد  طالباتلجمع استجابات الالكترونية يتم استخدامه 

 .نبالتغذية الراجعة الفورية الستجاباته األساسي
 :لدراسات السابقةاإلطار النظري وا

 اإلطار النظري أواًل: 
 (SRSنُظُم استجابات الطالب )و  االختبارات اإللكترونية

( في الثمانينيات Mandour, 2013ما أشارت مندور )بدأ استخدام االختبارات اإللكترونية ك
من القرن العشرين وعلى وجه الخصوص االختبار المعد باستخدام الحاسب، وفي التسعينيات مع 

وجية بدأ ظهور شبكة االنترنت مما سهل عملية االتصال وساعد على إنشاء نولظهور الثورة التك
الطالب الكترونيا، حيث يتمكن المعلم من اعداد اختبارات االختبارات اإللكترونية كوسيلة سهلة لتقويم 

بطريقة سهلة لتطبيقها على الطالب، وتصحيحها إلكترونيا وفوريا مما يضمن المصداقية والشفافية 
تحسن كبير في  إلىتطورات التكنولوجيا أدت  أن (Becker, 1998) بيكير بيَّنفقد  في التصحيح.

التفاعل بسهولة مع  يمكن للطالب من ذوي الخبرة في التكنولوجياأنظمة استجابة الطالب، إذ إنه 
 هذه األنظمة.

كما بات من الضروري توعية الخبراء التربوين للعمل على دمج النصوص واالستجابات 
الرقمية بدال من مجرد استخدام أسئلة االختيار من متعدد، ألنه من الصعب تقييم ردود الطالب على 

ئلة االختيار من متعدد فقط. إذ ال بد من استبدال درجات االختبارات على أساس استجاباتهم ألس
أساس المحك. كما يمكن للمعلمين إذا ما خططوا بطريقة صحيحة استخدام نظام استجابات الطالب 

 ,Wieman & Perkins) ويمان وبيركنز وأشار لجمع وتفسير استجابات الطالب بشكل أفضل.
مج المعلمين ألنظمة استجابات الطالب بالمناهج الدراسية كأداة تربوية سهولة إمكانية د إلى (2005
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هيميلي أوضح  و  قوية. وبالتالي فإن استخدام هذه األنظمة سيؤثر على عملية التعلم بطريقة فعالة.
تصميم  على بات من الضروري للمعلمين العمل"( أنَّه Himmele & Himmele, 2012)وهيميلي 

ستويات الفهم لدى طالبهم، من خالل عملية التخطيط. إذ تؤدي المعلومات استراتيجيات لقياس م
 ."إجراء تعديالت في الدَّرس إلىالتي حصل عليها المعلمون 

 التغذية الراجعة
 بحث سشنوبيرت ونارسيس أهمية التغذية الراجعة في العديد من البحوث منها إلىتمت االشارة 

(Schnaubert & Narciss, 2014 ) يكول وماكفارالنيبحث نو(Nicol & MacFarlane, 
ساسي في جميع سياقات التعليم، فهي ألتوضيح أن التغذية الراجعة عنصر ( من خالل ا2006

نظمة التقويم التكويني، حيث توفر التغذية الراجعة معلومات عن الحالة الراهنة أساسي من أعنصر 
ر المساعدة للمتعلمين من أجل اكتشاف أنها توف إلىللمتعلمين بهدف تحسين تعلمهم، باإلضافة 

 إلى، إذ إن الطالب بحاجة يةاألخطاء والتغلب على العقبات التي تواجه مساراتهم وتجعلهم أكثر كفا
التغذية الراجعة الفورية ألنها تعزز فاعلية التعلم، وتساعدهم على بناء المفاهيم، وتحقيق أهداف 

 المقرر الدراسي.
دراسة، وضحت  0444أكثر من  شملت (Hattie’s, 2009)يز هاتوفي دراسة تحليلية لـ

 التأثيرفي كدت على دور التغذية الراجعة الفعال أإذ  ،أهمية دور التغذية الراجعة في إنجاز الطالب
كذلك ركزت الدراسة على أهمية استخدام التغذية الراجعة لتوضيح األهداف  ،على تعلم الطالب

كما أكدت نتائج التحليل على  ،من أن الطالب يفهمون التغذية الراجعةالتعليمية، وعلى أهمية التأكد 
 تلقي تغذية راجعة من طالبهم لتعديل استراتيجياتهم التعليمية.  إلىحاجة المعلمين 

 (Dennen, 2007) ودينين( Young & Norgard, 2006أشار كل من يونج ونورجارد )
تعلم الطالب نتيجة تقديم التغذية الراجعة  اآلثار اإليجابية على إلى( Mory, 2004) وموري 

الفورية، التي تعمل على تعزيز التفاعل النشط بين المعلم والطالب في الوقت المناسب عن طريق 
التغذية الراجعة الفورية، الذي بدوره يدعم الطالب الكتساب المعارف والمهارات، ويؤثر على تعلمهم 

( حول كيفية دعم Mory,2004نظر بحسب موري )بشكل إيجابي، حيث إن هناك أربع وجهات 
. لزيادة معدل االستجابة ودقتها ا  يمكن اعتبار التغذية الراجعة حافز . أوال : التغذية الراجعة لعملية التعلم

ثالثا :  اعتبار التغذية الراجعة بمثابة المعزز الذي يربط االستجابات بالمؤثرات السابقة تلقائيا.ثانيا : 
اعتبار توفير رابعا :  ية الراجعة أداة للتحقق من صحة االستجابة السابقة أوتغييرها.اعتبار التغذ
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التغذية الراجعة بمثابة أدوات لمساعدة الطالب على بناء المخطط الداخلي وتحليل عمليات التعلم 
 الخاصة بهم.

 الدافعية للتعلم
ثارة الدافعية للتعلم لدى الطلبة أهمية إ إلىشارت نتائج العديد من الدراسات والبحوث التربوية أ

بذل الجهد لتحقيق األهداف التعليمية المنشودة في الموقف التعليمي، أي  إلىباعتبارها تمثل الميل 
أنها قوة محركة منشطة لألفراد، حيث يمكن التمييز بين نوعين من الدافعية للتعلم بحسب المفرجي 

(AlMefriji, 2006النوع األول هو الدافعية ا ) ،لخارجية التي تكون نتيجة عوامل خارجية كالمعلم
أو إدراة المدرسة أو أولياء األمور أو األقران، فقد ُيقبل المتعلم على التعلم نتيجة لما يجده في 
مدرسته من تقبل ورضى وإعجاب وتشجيع المعلمين واإلدارة المدرسية أو الحصول على الجوائز 

أو قد ُيقبل المتعلم على التعلم إرضاء  لوالديه وكسب حبهما المادية أو المعنوية التي تقدم له، 
وتقديرهما إلنجازه، أو للحصول على تشجيع مادي ومعنوي منهما، والنوع الثاني هو الدافعية الداخلية 
التي يكون مصدرها عوامل داخلية نابعة من المتعلم نفسه، إذ ُيقدم على التعلم مدفوعا برغبة داخلية 

وسعيا  وراء الشعور بمتعة التعلم، وكسب المعارف والمهارات التي يحبها ويميل اليها إلرضاء ذاته، 
 لما لها من أهمية بالنسبة له.

( يمكن Al- Tantawy, 2009( والطنطاوي )Al-Eatumi, 2005وحسب العتومي )
لجوائز، المدح استثارة الدافعية للتعلم ومن خالل التشجيع بالحوافز المادية والمعنوية مثل الدرجات، ا

والثناء، ووسائل تشجيعية مختلفة، وتنمية قدرات التعلم الذاتي وتحمل مسؤلية عملية التعلم، وتنمية 
االستقاللية في التعلم، واستخدام األساليب والطرق التعليمية المختلفة مثل استخدام مواد ووسائل 

ينبغي أن يكون هناك قدر من تعليمية متنوعة، كذلك هناك دور كبير لخبرات النجاح والفشل، ف
بذل المزيد من الجهد فالنجاح السهل  إلىالتحدي ومستوى متوسط من الصعوبة لكي ندفع المتعلمين 

 خفض الدافعية واإلنجاز، ومن المهم السعي نحو التجديد واالستكشاف. إلىيؤدي 
 والعوامل المؤثرة به  التحصيل الدراسي

لنشاط العقلي الذي يقوم به المتعلم، فقد أكدت كل من انتائج يعد التحصيل الدراسي من أهم 
( أن التحصيل الدراسي Al-Obeidi, 2004ودراسة العبيدي ))  (Hedda, 2013دراسة  حدة 

يبين تقدير مستوى األهداف عنده، ويدخل عدة متغيرات وعوامل في حدوث التحصيل، ويعتبر 
يمي للطالب ومصدرا لتقديره واالهتمام به من التحصيل معيارا يمكن في ضوئه تحديد المستوى التعل
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-Alحسب العبيدي ) طرف المحيطين به، حيث تعرف موسوعة علم النفس والتحليل النفسي

Obeidi, 2004)  بلوغ مستوى من الكفاءة في الدراسة سواء في المدرسة أو "التحصيل الدراسي بأنه
حدة وحسب  ."ديرات المدرسين أو اإلثنين معاالجامعة، وتحديد ذلك باختبارات التحصيل المقننة أو تق

إذ يكون أداء  ،الجيد لأوال : التحصي، انواع ةثالث إلىتقسيم التحصيل الدراسي يمكن ( 1422)
إذ يمثل  ،لتحصيل المتوسطثانيا : ا عن معدل أداء زمالئه في نفس المستوى الدراسي. ا  الطالب مرتفع

ها، ويكون أداؤه متوسطا  ودرجة احتفاظه بالمعلومات أداء الطالب نصف االمكانيات التي يمتلك
إذ يكون أداء الطالب أقلُّ من المستوى ، التحصيل الدراسي المنخفضثالثا :  واستفادته منها متوسطة.

 درجة اإلنعدام. إلىالعادي بالمقارنة مع بقية زمالئه، فنسبة استفادته من المقرر الدراسي ضعيفة 
 ة في ما بينها تؤثر في التحصيل الدراسي كما يرى هناك عوامل كثيرة متداخل

(Rashid,2014 ) يمكن تلخيصها بممارسات التنشئة الوالدية وتأثير الرفاق والبيئة الصفية والتي
 نوع اختبارات التحصيل. إلىضافة ر المعلم في التحصيل الدراسي باإلودو 

 التقويم التكويني
الحكم على نقاط القوة والضعف في التعليم  عملية"بأنه ( Tessmer, 1993) يرتيسم عرفه

ويجرى التقويم  ،لتحسين فاعليته واالنجذاب نحوه أثناء مراحل تطوره بهدف إعادة النظر في التعليم
عرفه و  ،"أدوات وأساليب جمع البيانات جمع بيانات عن التعلم من مصادر مختلفة باستخدام بوساطة

أو طالبهم، والتي ألنشطة التي يقوم بها المعلمون ميع اج"( على أنه Gauntlett, 2007)جوانتليت 
 ."توفر معلومات بهدف استخدامها كمالحظات لتعديل أنشطة التعليم والتعلم التي يشاركون فيها

أنه قد تم استخدام التقويم التكويني ألول مرة بواسطة سكريفن  إلى (Wiliam, 2011) ويليم وأشار
هذا  ،أن يلعبه التقويم في التحسن المستمر للمنهاج الدراسي لوصف الدور الذي يمكن 2192 عام

التقويم يبدأ عادة  من مرحلة التخطيط ثم مرحلة  أن (Kim & Ryu, 2013)وريو كل من كيم  وبين
امداد المتعلمين بالتغذية الراجعة التي تنعكس بصورة إيجابية على تعلمهم، وتوفر بذلك فرصة أكبر 

 هم األساسية.للمتعلمين لمراجعة مهام
 الدراسات السابقة ذات الصلةثانيًا: 

إذ ، هناك العديد من الدراسات بحثت أثر التغذية الراجعة على التحصيل الداراسي أو الدافعية
وأظهرت  ،تباينت النتائج فأظهرت بعض الدراسات أن هناك نتائج ايجابية على التحصيل أو الدافعية

 .الراجعة الفورية على التحصيل أو الدافعيةدراسات أخرى عدم وجود أثر للتغذية 
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(، لمعرفة أثر التغذية الراجعة الفورية باستخدام برنامج Manuel,2015)مانيويل هدفت دراسة 
الكتروني لرصد رد فعل الطالب على تحصيل طالب الصف الحادي عشر في مادة الرياضيات، 

طالبا(، إذ تعرضت المجموعة  12)وضابطة  طالبا( 10وتكونت العينة من مجموعتين تجريبية )
التجريبية لتغذية راجعة فورية باستخدام البرنامج ولم تتعرض المجموعة الضابطة لتغذية راجعة 

وجود  إلى(، وخلصت النتائج ANCOVAفورية، وتم التحليل باستخدام تحليل التباين المصاحب )
 ة التجريبية.فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تحصيل الطلبة لصالح المجموع

تكوينية إلعطاء التحسين أداة لالختبارات اإللكترونية  إلى (Jiao, 2015هدفت دراسة جياو )
الطالب فرصة لإلجابة عن أسئلة االختيار من متعدد بعدة إجابات، وإلجابة أسئلة الطالب بهدف 

ن أنتائج المة السؤال، كما أظهرت التشجيعهم على تصحيح اإلجابات الخاطئة والحصول على ع
هذا النهج كان فعاال في تشجيع الطالب على اتخاذ إجراء بشأن التغذية الراجعة التي يقدمها برنامج 

 ، إذ تحسن أداء الطلبة في االختبارات.أخطاء الطالباالختبارات اإللكترونية من خالل تصحيح 
تتابعة في معرفة أثر االختبارات التكوينية الم إلى (Shahin,2014) شاهينهدفت دراسة 

مبحث العلوم على التحصيل الدراسي ودافعية اإلنجاز والممارسات التأملية، وذلك من خالل استخدام 
وبلغ عدد االناث  ،طالبا 09المنهج التجريبي على عينتين من الذكور واإلناث حيث بلغ عدد الذكور 

تم ذلك من خالل ريبية، و مجموعة ضابطة ومجموعة تج إلىوقد تم تقسيم كل عينة  ،طالبة 21
ربعة اختبارات تكوينية، واختبار تحصيلي باإلضافة لالستبانة، وقد خلصت نتائج الدراسة أاستخدام 

لصالح  وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تحصيل الطلبة لصالح المجموعة التجريبية إلى
قا لمتغيرات الدارسة، االناث، ولم تكن هناك فروق دالة إحصائيا بين مستويات دافعية اإلنجاز وف

 وكان هناك فروق دالة إحصائيا للممارسات التأملية وفقا لمتغير الجنس لصالح اإلناث.
معرفة أثر استخدام برمجية اختبارات إلكترونية  إلى( Lynch, 2013) لينش هدفت دراسة

نة تدعم التغذية الراجعة على تحصيل الرياضيات لطلبة الصف الحادي عشر، حيث تكونت العي
( طالبا، إذ استخدمت الباحثة نظام أداء 22( طالبا، والعينة الضابطة من )12التجريبية من )

التغذية الراجعة للطالب من خالل عرض رسوم بيانية تمثل إجابات  إلعطاء (CPSالفصول )
تخدام المفاهيم الخاطئة، وتم اس والتي عالجتالطالب لألسئلة التكوينية متعددة الخيارات المقدمة لهم 

( للتحليل، إذ اظهرت ANCOVAواستخدمت الباحثة ) ،نظام االختبارات اإللكترونية بشكل يومي
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 التحصيل لطلبة الصف الحادي عشر في مادة الرياضيات في حصائياإالنتائج عدم وجود أثر دال 
 .استخدام برمجية اختبارات إلكترونية تدعم التغذية الراجعة إلىيعزى 

معرفة أثر التفاعل  إلىدراسة هدفت  (Al-shea’kh & Kalil, 2012أجرى الشيخ وخليل )
بين نوع محتوى التغذية الراجعة ونمط عدد محاوالت اإلجابة باالختبارات البنائية اإللكترونية على 

( طالبا وطالبة في كلية التربية 02التحصيل الدراسي وإتقان التعلم، حيث تكونت عينة الدراسة من )
التعليم جامعة الفيوم، وتم استخدام أداة قياس واحدة وهي اختبار تحصيلي لقياس قسم تكنولوجيا 

قبلي والبعدي للتحصيل الدراسي، المعارف والمفاهيم، وتم التطبيق وفق التصميم التجريبي بالقياس ال
، وباالعتماد على ظهرت نتائج البحث زيادة في التحصيل الدراسي ووصول المتعلم إلتقان التعلمأو 

فضل في أظهرت نتائج أالختبارات اإللكترونية البنائية جابة غير المحدود في اد محاوالت اإلعد
 التحصيل وإتقان التعلم.

معرفة أثر استخدام التقويم البنائي اإللكتروني  إلى( Al-Taan, 2011وهدفت دراسة الطعان )
ي مادة الفيزياء لدى طلبة على كل من التحصيل والدافعية للتعلم وبعض مهارات ما وراء المعرفة ف

المدارس الثانوية في مملكة البحرين، حيث  تكونت عينة البحث من مجموعة تجريبية ومجموعة 
ضابطة وتم التحقق من تكافؤ المجموعتين في التحصيل ومهارات ماوراء المعرفة والدافعية، ومن ثم 

راجعة باستخدام موقع  اتبعت بتغذيةتم تطبيق سلسلة من اختبارات التقويم البنائي اإللكتروني التي 
لكتروني، وقد تم تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية، إذ تم تطبيق مقياس الوعي التقويم اإل

بمهارات ما وراء المعرفة لسشرو ودنسون ومقياس الدافعية الداخلية لريان ودسي واختبار تحصيلي 
ة كبيرة لكل من التحصيل ومهارات ما وراء المعرفة على المجموعتين، حيث كان هناك داللة إحصائي

 والدافعية الداخلية.
  (Carpenter, Pashler& Cepeda, 2008وركزت دراسة كاربتنير وباشلير وسيبيدا )

على معرفة أثر االختبارات والتغذية الراجعة منها على تحصيل طلبة الصف الثامن واحتفاظهم 
ثالث مجموعات، ومجموعتين تجريبيتين ومجموعة  إلىعينة الدراسة بالحقائق التاريخية، إذ تم تقسيم 

ضابطة، إذ خضعت المجموعة التجريبية األولى الختبارات متبوعة بتغذية راجعة بعد أسبوع، 
سبوعا ، والمجموعة الثالثة )الضابطة( لم تخضع ألي التجريبية الثانية بعد ستة عشر أ والمجموعة

اختبار، وبينت نتائج الدراسة أن هناك اثرا لالختبارات المتتابعة والتغذية الراجعة منها على تحصيل 
 الطلبة واسترجاعهم للمعلومات التاريخية.
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ختبارات أثر إيجابي لتوظيف اال إلىأغلب النتائج التي خلصت إليها الدراسات السابقة تشير 
التكوينية اإللكترونية والتغذية الراجعة منها في متغيرات مختلفة كالتحصيل، وإتقان التعلم، والدافعية 
للتعلم، وكان ذلك في موضوعات دراسية مختلفة، وفي مستويات تعليمية مختلفة كالمدارس 

بارات التكوينية والجامعات والمراكز، وفي غالبية هذه الدراسات، أوصى الباحثون بتوظيف االخت
اإللكترونية ومكوناتها من بنوك لألسئلة وتغذية راجعة في عملية التعليم، وعليه فقد جاءت هذه 
الدراسة لتبحث أثر توظيف التغذية الرجعة الفورية من االختبارات التكوينية اإللكترونية في التحصيل 

 الداراسي والدافعية للتعلم.
 منهجية الدراسة

ة المنهج شبة التجريبي تماشيا  مع مشكالتها وأهدافها وطبيعتها، إذ يعتمد هذه الدراس تاتبع
 المنهج شبه التجريبي على االختيار القصدي ألفرادها.

 أفراد الدراسة
( طالبة من طالبات الصف الثامن في مدرسة أكاديمية الرواد 04تم اختيار عينة الدراسة من )

(، فقد تم 1422-1422صل الدراسي األول للعام الدراسي )الدولية التابعة لمحافظة العاصمة في الف
الشعبة  كون الشعبتين لت إحدىثم تم اختيار  في المدرسةاختيار شعبتين من شعب الصف الثامن 

( 21( طالبة، وبالتالي كانت الشعبة الثانية هي المجموعة الضابطة وعددها )12التجريبية وعددها )
زيع الطبيعي من قبل المدرسة للشعب فلم يقم بإعادة توزيع على التو  تم االعتمادطالبة، وقد 

 الطالبات.
 أدوات الدراسة

االختبار التحصيلي لمادة العلوم الوحدة األولى )الكائنات الحية وبيئاتها( في الفصل  أواًل:
بناء اختبار تحصيلي من نوع اختيار من متعدد، وذلك من أجل قياس تحصيل تم الدراسي االول، إذ 

للتأكد من صدق فقرات االختبار، ومدى مالءمتها و ات الصف الثامن األساسي في مادة العلوم، طالب
عرضها على مجموعة من معلمي ومعلمات مادة العلوم في تم للمحتوى، ومعايير بناء االختبارات 

األساتذة المختصين في علم النفس التربوي، والمناهج وعلى حافظة العاصمة، مالمدارس التابعة ل
والقيام تم األخذ بآرائهم ومالحظاتهم،  حيث؛ األردنيةوأساليب التدريس، والقياس والتقويم في الجامعة 

تمَّ  ثممن أجل حساب معامل الثبات ومعامالت الصعوبة والتمييز و  ،تعديل فقرات وحذف فقراتب
(، حيث 2ل )تطبيق االختبار على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة كما هو مبين في الجدو 
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( والتي يمكن وصفها بأنها مقبولة ومناسبة 4.21 – 4.20تراوحت معامالت الصعوبة بين )
ختبار ( وهذا يدل على قدرة فقرات اال4.22 – 4.22لالختبار، وقد تراوحت معامالت التمييز بين )
 بار.ختدنيا في مستوى المعرفة لفقرات االعلى التمييز بين المجموعة العليا والمجموعة ال

 
  ألفاالتحقق من ثباته عن طريق استخدام معادلة كرونباخ تم أما معامل الثبات فقد 

(Cronbach Alpha) ن 4.22لالختبار ككل، حيث بلغ ) لقياس االتساق الداخلي (، وبذلك تكو 
التصحيح لالختبار التحصيلي برصد درجة واحدة  تماالختبار التحصيلي النهائي بصورته النهائية، و 

 (.10 –ل إجابة صحيحة، وبذلك تتراوح درجات االختبار ما بين )صفر لك
للصف  مادة العلوم في لوحدة األولى )الكائنات الحية وبيئاتها(لاالختبارات التكوينية  ثانيًا:

سئلة أة لكل درس اختبار، بعدد ( اختبارات تكويني2بناء )تم  ول، حيثفي الفصل الدراسي األ الثامن
تم تقديم االختبارات التكوينية  وقد( سؤال من نوع اختيار من متعدد، 22-9)يتراوح ما بين 

للمجموعتين الضابطة )تغذية راجعة مؤجلة عن طريق المعلمة( والتجريبية )بتغذية راجعة فورية(، 
عرضها تم وللتأكد من صدق فقرات االختبار، ومدى مالءمتها للمحتوى، ومعايير بناء االختبارات 

من معلمي ومعلمات مادة العلوم في المدارس التابعة لمحافظة العاصمة، واألساتذة على مجموعة 
المختصين في علم النفس التربوي، والمناهج وأساليب التدريس، والقياس والتقويم في الجامعة 

 .تم األخذ بآرائهم ومالحظاتهم وتعديل فقرات االختبار التكويني وقد؛ األردنية
تم بناء مقياس الدافعية بعد االطالع على عدة مقاييس ، فقد للتعلم مقياس الدافعية ثالثًا:

بناء مقياس مكون من إذ تم  األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة، إلىمشابهة بالرجوع 
( فقرة بصيغته األولية موزعة على تدريج مقياس ليكرت الخماسي )أوافق بشدة، أوافق، متردد، 24)
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للتأكد من  (.0، 0، 2، 1، 2بشدة(، حيث تعطى هذه الفئات الدرجات التالية )ال أوافق، ال أوافق 
عرضه على تم صدق فقرات مقياس الدافعية، ومدى مالءمتها للمحتوى، ومعايير بناء المقياس 

مجموعة من األساتذة المختصين في علم النفس التربوي، والمناهج وأساليب التدريس، والقياس 
( 9( فقرة، تحتوي )24، حيث تكون االختبار بصورته األولية من )األردنيةوالتقويم في الجامعة 

( فقرات 0( فقرات، وحذف )1تعديل )تم فقرات سالبة، وبعد األخذ بآراء المحكمين ومالحظاتهم، 
حساب معامل الثبات تم للتحقق من ثبات مقياس الدافعية و  ،( فقرة19ليصبح عدد فقرات المقياس )

فراد عينة أعلى عينة استطالعية من خارج  test-retestطبيق وإعادة التطبيق له وفق طريقة الت
بين التطبيق األول والثاني، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون  ايوم 21الدراسة، بفارق زمني مقداره 

 ألفا(، كذلك تم استخدام معادلة كرونباخ 4.21عادة )نتائج التطبيقين حيث كان ثبات اإلبين 
(Cronbach Alpha) للمقياس ككل حيث كان معامل االتساق الداخلي  لقياس االتساق الداخلي

(4.29.) 
تم تقديم االختبارات التكوينية واختبار التحصيل القبلي  فقد: برنامج االختبارات اإللكترونية

)تم اعداد البرمجية الخاصة باالختبارات من قبل  اختبارات إلكترونيةوالبعدي باستخدام برنامج 
يدعم النصوص والرسوم والصور، باإلضافة للتغذية الراجعة الفورية والتقارير المتنوعة لباحث( ا

لالختبارات من تقارير االمتحانات المنعقدة وتقارير تحليل أسئلة االمتحان من تقارير صعوبة 
  .وغيرها، كما يدعم البرنامج بنوك األسئلة المتقدمة

 إجراءات الدراسة
 ة )االختبار التحصيلي واالختبارات التكوينية، ومقياس الدافعية(، وتم أدوات الدراس صممت

 .التحقق من صدقها وثباتها
   د أفراد عينة الدراسة بطريقة قصدية من مدرسة أكاديمية الرواد الدولية في عمان التابعة  ُحدِ 

تيار (، وتم اخ1422-1422لمديرية تربية لواء الجامعة في العاصمة عمان للعام الدراسي )
د على التوزيع امتعتم اال إذالمجموعات التجريبية والضابطة بطريقة عشوائية من شعب المدرسة 

 الطبيعي للطالبات الذي تعتمده المدرسة لتوزيع الطالبات على الشعب بهدف تكافؤ المستوى.
 على الموافقات الالزمة من مدارس أكاديمية الرواد وحصلنا. 
  للمجموعة التجريبة والضابطة. قبليُأجري اختبار دافعية وتحصيل 
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  تم التحقق من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة قبل بدء التجربة من خالل إيجاد
 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لالختبار القبلي على األدوات.

 االختبار.والتأكد من عملها بالشكل المناسب إلجراء  برمجية االختبارات المحوسبة ثُبِ تت 
 االختبارات التكوينية اإللكترونية على المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بفارق  ُطبِ قت

، التغذية الراجعة، حيث تم تعريض المجموعة التجريبية لتغذية راجعة فورية من خالل البرمجية
ال يمكن  مابينلوصول لشاشات التغذية الراجعة احيث يمكن للطالبة في المجموعة التجريبية 

ة االختبار وإجاباته ، وتم االتفاق مع المعلمة لمناقشللطالبة بالمجموعة الضابطة فعل ذلك
( اختبارات تكوينية 2تم بناء )كذلك عتيادية مع الطالبات )تغذية راجعة مؤجلة(، بالطريقة اال

رين كل ولى، ولصعوبة أخذ الحصص في حال وجود اختبااألبواقع اختبار لكل درس في الوحدة 
 ( اختبارات تكوينية.0أسبوع، تم دمج بعض االختبارات التكوينة، ليتم تطبيق )

 نتهاء من الوحدة األولى تم تطبيق االختبار التحصيلي واختبار الدافعية المعدِ  في الدراسة بعد اال
 على طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة كقياٍس بعديٍ  يتبع االنتهاء من التطبيق.

 ومناقشتها ئج الدراسةنتا
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  " أواُل: النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

لتغذية ( في تحسن الدافعية للتعلم لدى طالبات الصف الثامن األساسي تعزى ل  =4.40الداللة )
سؤال الدارسة األول تم حساب  عنلإلجابة ، و اإللكترونية ؟ "التكوينية لالختبارات  الراجعة الفورية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طالبات الصف الثامن األساسي على أداة 
تبعا  لمتغير التغذية الراجعة لالختبارات التكوينية اإللكترونية )تغذية راجعة فورية،  الدافعية للتعلم

 . (2مبين في الجدول )الطريقة االعتيادية( حيث كانت النتائج كما هو 
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( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية الستجابات طالبات 2) من الجدوليتضح 
الصف الثامن األساسي على اختبار الدافعية لإلنجاز القبلي، فقد بلغ المتوسط الحسابي لطالبات 

معياري مقداره ( بانحراف 2.0201المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي ألداة الدافعية )
(، في حين بلغ المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة الضابطة في التطبيق القبلي ألداة 4.24141)

 إلى( 1( كما تشير النتائج في الجدول )4.19290(، بانحراف معياري مقداره )2.9022الدافيعة )
األساسي على أداة وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية الستجابات طالبات الصف الثامن 

الدافعية البعدي، فقد بلغ المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي على 
(، حيث بلغ المتوسط الحسابي 4.21140( بانحراف معياري مقداره )2.2200أداة الدافعية )

معياري مقداره  ( بانحراف2.9022للمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي على أداة الدافعية )
ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق الظاهرية بين المتوسطات الحسابية الستجابات  (.4.02142)

الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة هي فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
(  =4.40( تم استخدام تحليل التباين المصاحب )ANCOVA( ويبين الجدول .)2 ) نتائج

 التحليل.

 
=  وجود فروق ذات دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) إلى( 2تشير النتائج في الجدول )

الفورية لالختبارات التكوينية اإللكترونية في أداء طالبات الصف الثامن  ة( للتغذية الراجع4.40
 ( بمستوى داللة )2.422قيمة )ف( المحسوبية ) إلىاألساسي في اختبار الدافعية البعدي استنادا  

( من %29ما نسبته ) (2)وقد فسرت قيمة مربع إيتا  ،( وهي قيمة دالة إحصائيا  4.422= 
التباين المفسر في المتغير التابع وهو الدافعية للتعلم لدى طالبات الصف الثامن األساسي مدرسة 
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كاس الفروق على نتائج الطالبات في ولبيان انع ،أكاديمية الرواد الدولية التابعة لمديرية لواء الجامعة
تبعا  للتغذية الراجعة الفورية لالختبارات التكوينية اإللكترونية، تم استخراج  الدافعية البعديمقياس 

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية ألداء طالبات الصف الثامن األساسي في تطبيق 
 (.0ول )أداة الدافعية البعدي، كما تظهر في الجد

 
المتوسطات الحسابية المعدلة ألداء طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في  إلىبالرجوع 

( يتبين أن المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة التجريبية أعلى من المتوسط الحسابي 0الجدول )
ل للمجموعة (، فقد بلغ المتوسط الحسابي المعد4.291المعدل للمجموعة الضابطة بفارق مقداره )

(، في حين 4.401( بخطأ معياري مقداره )2.221التجريبية للتطبيق البعدي على مقياس الدافعية )
(. 4.400بلغ المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة الضابطة للتطبيق البعدي على مقياس الدافعية )

ام التغذية ( الستخد=4.40داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ذيمما يدل على وجود أثر 
الراجعة الفورية لالختبارات التكوينية اإللكترونية في زيادة دافعية التعلم لدى طالبات الصف الثامن 

 األساسي لصالح المجموعة التجريبية.
أن استخدام التغذية الراجعة الفورية لالختبارات التكوينية اإللكترونية  إلىهذه النتيجة تعزى و 

د التشويق لديهن لقراءة ومراجعة اإلجابات على االختبارات التكوينة، فقد استثار دافعية الطالبات وزا
جاباتها، حيث سمحت إسئلة لمعرفة جميع األ إلىع الشاشات والدخول يسعت الطالبات الكتشاف جم

البرمجية للطالبات بتصفح االستجابات الخاصة بهن في جلسة االختبار، إذ إن النتيجة ظهرت على 
كبر قدر أتفاصيل اإلجابات وتصفحها، والتقاط  إلىيستثير الطالب للدخول ألمر ، وهذا اشكل رسم

جابات الصحيحة وبالتالي تصحيح المعلومات الخاطئة التي نتجت عنها االستجابات من اإل
ائج باستخدام األشكال تلمرونة في عملية عرض التغذية الراجعة، وعرض النباإلضافة لالخاطئة. 

ب تعتبر صفات وعناصر تبعث على التشويق، وعلى إثارة حواس الطالبات كذلك استخدام الحاسو 
مما يزيد من التفاعل مع طريقة التعلم وبقاء أثر التعلم حيث ان تلقي الطالب للتغذية الراجعة بطريقة 
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معلم عملت على تحفيز ن يتم عرضها من قبل الأمختلقة وجديدة، إذ تعتبر طريقة فردية دون 
إذ أكدت دراسة كل من جونز  د على الذات مما عمل على تحفيزهن لمعرفة المزيد،عتماالطالبات لال

على ان هناك تأثيرا  واضحا   (Jones, Antonenko&Greenwood, 2012وانتونينكو وجرينود )
الستخدام التغذية الراجعة الفورية من االختبارات التكوينية على دافعية االنجاز والتعرف على المعرفة 

معرفة لدى الطلبة ، إذ إن هذه االستراتيجية أثبت فعاليته لكل من االستراتيجيات الفردية ونقل ال
(، واختلفت Jiao,2015واتفقت هذه النتيجة مع دراسة )والجماعية لتعزيز االنجاز والدافعية للتعليم، 

 (.Alqawas, 2011دراسة القواس )و  (Shahin,2014)هذه النتائج مع كل من دراسة 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى "  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيًا:

( في تحسن التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الثامن األساسي تعزى   =4.40الداللة )
تم  سؤال الدراسة الثاني عنولإلجابة ، اإللكترونية ؟ "التكوينية لالختبارات  لتغذية الراجعة الفوريةل

ب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طالبات المجموعتين في اختبار حسا
لالختبارات التكوينية اإللكترونية )تغذية راجعة  التغذية الراجعةالتحصيل القبلي والبعدي تبعا  لمتغير 

 (.0فورية، الطريقة االعتيادية( وكانت النتائج كما يظهر في الجدول )

 
وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية ألداء طالبات  إلى( 0في الجدول ) النتائج تشير

الصف الثامن األساسي في اختبار التحصيل الدراسي القبلي، فقد بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة 
(، حيث 2.41942( بانحراف معياري مقداره )20.0220التجريبية في اختبار التحصيل القبلي )

( 29.1240سابي لطلبة المجموعة الضابطة على اختبار التحصيل القبلي )بلغ المتوسط الح
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وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات  إلىكما تشير النتائج  (.2.91124بانحراف معياري مقداره )
المتوسط الحسابية ألداء طالبات الصف الثامن األساسي في اختبار التحصيل البعدي، حيث بلغ 

( بانحراف معياري 22.2222بية في اختبار التحصيل البعدي كان )للمجموعة التجري الحسابي
( بانحراف معياري 20.9229(، في حين بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة )2.20221)

ولمعرفة ما إذا كانت تلك الفروق بين المتوسطات الحسابية لعالمات الطالبات  (.0.99122مقداره )
بطة هي فروق ذات داللة إحصائية، تم استخدام تحليل التباين في المجموعتين التجريبية والضا

 (.9(. وكانت النتائج كما في الجدول )ANCOVAالمصاحب )

 
(   =4.40)داللة إحصائية عند مستوى الداللة( وجود فروق ذات 9يالحظ من الجدول )

التي  )ف( المحسوبةقيمة إلىفي أداء طالبات الصف الثامن على اختبار التحصيل البعدي، استنادا  
، وقد فسرت قيمة مربع ( وهي قيمة دالة إحصائيا=4.422)( بمستوى داللة9.122بلغت )

( من التباين المفسر في المتغير التابع وهو التحصيل الدراسي لدى %20)ما نسبته (2)إيتا
الجامعة. طالبات الصف الثامن األساسي مدرسة أكاديمية الرواد الدولية التابعة لمديرية لواء 

وللكشف عن عائد الفروق في نتائج الطالبات على اختبار التحصيل البعدي تبعا  للتغذية الراجعة 
الفورية لالختبارات التكوينية اإللكترونية، تم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء 

ما تظهر في حصيل البعدي، كالمعيارية ألداء طالبات الصف الثامن األساسي في اختبار الت
 (.2)الجدول
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المتوسطات الحسابية المعدلة ألداء الطالبات للمجموعتين التجريبية والضابطة في  إلىبالرجوع 

( يتبين أن المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة التجريبية أعلى من المتوسط الحسابي 2الجدول )
ط الحسابي المعدل للمجموعة (، حيث بلغ المتوس1.10المعدل للمجموعة الضابطة بفارق مقداره )

(، في حين بلغ 4.929معياري مقداره ) ( بخطأ22.021التجريبية في اختبار التحصيل البعدي )
( بخطأ 20.201المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي )

=  وى الداللة )(. مما يدل على وجود أثر ذي داللة إحصائية عند مست4.902معياري مقداره )
( الستخدام التغذية الراجعة الفورية لالختبارات التكوينية اإللكترونية في زيادة التحصيل لدى 4.40

 طالبات الصف الثامن األساسي لصالح المجموعة التجريبية.
من خالل التغذية الراجعة  الصحة أو خطأ اختياره ةأن معرفة الطالب إلىهذه النتيجة  تعزى و 

ترسيخ المعلومة الصحيحة واستثناء اإلجابات  ساعدت علىلتطبيق الفوري للبرنامج المقدمة با
عن موضوع معين، مما انعكس بصورة  ةالخاطئة من خالل تعديل المعلومات المخزنة لدى الطالب

في االختبار التحصيلي لمادة العلوم الذي يتضمن نفس المواضيع التي  اتإيجابية على أداء الطالب
رق اليها في االختبارات التكوينية، فقد ساعدت التغذية الراجعة الفورية في التركيز على قد تم التط

من خالل معرفة صحة أو خطأ البديل، كذلك ساعدت  اتتعزيز االستجابة الصحيحة لدى الطالب
 فالتغذيةختبار التحصيلي. خاطئة مرة أخرى في االلتكرار اإلستجابة ال اتعلى التقليل من ميل الطالب

الراجعة الفورية لالختبارات التكوينية اإللكترونية زادت من قدرة الطالبات على تحديد نقاط القوة 
حيث أكد كل من بلود  الطالبات أكثر تفاعال  وإيجابية.وتعزيزها، ونقاط الضعف وعالجها، مما جعل 

تغذية الراجعة لكترونية والاالختبارات اإل( على أن استخدام أنظمة Blood & Neel, 2008) ونيل
عمل وبشكل فعال على زيادة مشاركة المتعلم في العملية التعليمية، كما الحظوا أن  الفورية منها

 استخدام هذه األنظمة يعزز خبرات التعلم، باإلضافة للمساهمة وبشكل فعال في زيادة االستيعاب
 مانيويل سة مع دراسةوتتفق هذه الدرا من خالل دعم وتعزيز إعادة المفاهيم الصعبة. والتحصيل
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(Manuel, 2015،) كذلك دراسة الشيخ وخليل (Al-shea’kh & Kalil, 2012) ،من حيث 
التغذية الراجعة الفورية لالختبارات وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تحصيل الطلبة لصالح 

حيث لم تظهر  (Lynch, 2013) لينش ، واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسةالتكوينية اإللكترونية
 حصائيا بين متوسطات تحصيل الطلبة.فروق دالة إ
 التوصيات: 

أهمية وضرورة توجيه المعلمين لتوظيف التغذية الراجعة الفورية لالختبارات التكوينية اإللكترونية  .2
 لتحسين مستويات تحصيل الطلبة على المستوى األكاديمي.

تبارات التكوينية اإللكترونية في مبحث العلوم لطلبة لتغذية الراجعة الفورية لالخاضرورة استخدام  .1
 الصفوف الدراسية المختلفة في المرحلة األساسية.

تشجيع المدرسين في مختلف التخصصات على توظيف االختبارات اإللكترونية والتغذية الراجعة  .2
 الفورية منها.
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