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 ممخص البحث
ييدف ىذا البحث إلى الكشف عن أثر اختالف مستوى تقديم التغذية الراجعة 
)التصحيحية والتفسيرية( داخل بيئة التعمم اإللكترونية السحابية في تنمية التحصيل 

مادة اإلحصاء. استخدمت الباحثة التصميم التجريبي لدى طالب الدراسات العميا في 
ذي المجموعتين والذي يعتمد عمى تطبيق أدوات البحث قبميًا، ثم إجراء المعالجة 
التجريبية، وبعد ذلك تطبيق أدوات البحث بعديًا. وتضمن التصميم التجريبى متغير 

)التغذية الراجعة مستقل وىو األول؛ أي مستوى تقديم التغذية الراجعة ولو مستويان 
التصحيحية مقابل التغذية الراجعة التفسيرية(، وجاء المتغير التابع ليتضمن التحصيل 
المعرفي لمقرر اإلحصاء. تمثمت األدوات الرئيسة لمبحث في اختبار تحصيمي. تكونت 

( طالبًا من طالب الدبموم الخاص بكمية التربية جامعة عين 44عينة البحث من )
إلجراء المقارنات " t.test" م عمى مجموعتين. وتم استخدام اختبار تشمس تم توزيعي

لحساب حجم تأثير التغذية ( 2) الثنائية بين المجموعتين التجريبيتين، ومربع ايتا
الراجعة التصحيحية والتفسيرية في تنمية التحصيل بمادة اإلحصاء في حالة وجود 

 .فروق دالة إحصائًيا بين المجموعات
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 مقدمة:
 الطرق أحد التعمم، فيو مجال في أساسياً  اإللكتروني يمثل تحوال إن التعمم

 الميارات وتعمم المعمومات في تحصيل وقدرتو الُمتعمم عمى تعتمد التي الحديثة
 أن إال نفسو، المعنى تحمل وتعددت تعريفاتو إال أن مصطمحاتو المختمفة والمعارف.

وأدى ابتكار الحاسوب  التعمم. أجل من واإلنترنت الحاسوب استخدام ىو الدارج المعنى
الشخصي في ثمانينات القرن الماضي إلى مرحمة جديدة في تاريخ البشرية ُعرفت 
بعصر المعمومات، والتي سرعان ما تطورت مع دخول اإلنترنت إلى معترك الحياة 

الستغناء عنيا. ثم تطور اليومية في نياية األلفية الثانية لدرجة أنو لم يعد من الممكن ا
، بما فييا من مواقع التواصل 2اإلنترنت مع بداية األلفية الثالثة بظيور الويب

االجتماعي والمدونات واليوتيوب وغيرىا، والذي ميد الطريق لظيور الحوسبة السحابية 
التي تتيح الوصول إلى المعمومات، الممفات الشخصية، البرامج وكل ما يحتاجو 

السحابة من أي مكان أو أي جياز يستطيع الدخول إلى اإلنترنت. وفي الشخص عبر 
عصر اإلنترنت ال يمكن لممؤسسات التعميمية أن تمضي عمى طريق التحضر من 

 دون االستفادة من ىذه التحوالت المذىمة لمحصول عمى خدمات مبتكرة.
التكنولوجية التي ُتعد بيئة التعمم اإللكتروني السحابية من أىم المستحدثات 

تساعدنا في مواجية مشكمة الزيادة السكانية، وضعف اإلمكانات، والتوسع في التعميم 
عن بعد والطمب المتزايد عمى التعميم، وتوسيع فرص القبول في التعميم، كما توفر 
فرص متكافئة لمطالب في التعبير عن رأيو في أي وقت ودون حرج، وتزيد من فاعمية 

 التعمم.
م من قبل "راما ك. 7997أول استخدام لمفيوم الحوسبة السحابية عام وظير 

" خالل مؤتمر لمعيد بحوث العمميات وعموم اإلدارة Ramnath K. Chellappaشالفا 
لإلشارة إلى "نموذج الحوسبة الذي تكون فيو القيود اقتصادية بداًل من القيود التقنية" 
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7(Jäätmaa, 2010, 6) حوسبة السحابية ىي مفيوم جديد، إال وعمى الرغم من أن ال

عام  (John McCarthy)أنيا كفكرة كانت متوقعو من قبل عالم الحاسوب االمريكي 
 تنظم قد" بقولو الفكرة عن ستانفورد بجامعة األستاذ "مكارثي جون" عبر م، عندما7964
 ,Chee and Franklin)، "األيام من يوم في عامة خدمة تصبح لكي الحوسبة

2010, 2). 
 والتعميم اإللكتروني التعميم تطوير أنظمة " أن ,.He et al وآخرون يذكر" ىي و

 تعد تطبيقات الحوسبة السحابية التي وخصائص مفاىيم عمي كبير بشكل يعتمد بعد من
 إطار يضمن في الطمب عند التعمم محتويات عمي بالحصول يسمح نموذج بمثابة
 ويعتقد "إيركانا (.He et al., 2011, 1المتعمم) قبل من واالستخدام الوصول سيولة

Ercana " ترغب التي التعميمية لممؤسسات مثالي حل الحوسبة السحابية وتطبيقاتيا أن 
 التشاركية من إطار في اإللكتروني التعميم خدمات بتقديم المرتبط التوسع الديناميكي في

 . (Ercana, 2010, 938المخفضة ) والتكمفة
 القول يمكن فإنو لمحوسبة السحابية الداعمة النظريات عن الحديث إطار وفي

 النظرية فمسفة من ينطمق التعميم عمميات السحب في توظيف أن
 السحب وتطبيقات ألنظمة استخدامو فالمتعمم عند ، Constructivist theoryالبنائية
 بناء أجل من امالنظ المستمر داخل النشاط نحو يدفعو مما التعمم لنظام بممكيتو يشعر
 البنائية (بشكل منفرد إما ءالبنا عممية وتحدث نمطي، بشكل اكتسابيا من بدال معارفو
بشكل  أو الحوسبة السحابية، توفرىا التى الفردية التطبيقات خالل من )الفردية
 السحب توفرىا التي االجتماعية التطبيقات خالل من) االجتماعية البنائية(جماعى

 Casas, .2006) التعمم محتويات ءبنا في والتشارك بالتواصل وتسمح لممتعممين
Schnec kenberg & et al., 2011, Thomas, 2011).   

                                                           
1
6اتبعت الباحثة في نظام التوثيق وكتابة المراجع اإلصدار السادس  - 

th
ed  من نظام جمعية علم النفس األمريكية

APA Style. 
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 السحابية ومزاياىا الحوسبة استخدام الحديثة أىمية الدراسات من العديد أظيرت
 الحوسبة بو، أن قام بحث خالل من Thomas" "توماس حيث: أوضح التعميم، في

 أفكار ممارسة من المعممين تمّكن ومنصة قوية مكان، كل في متاحة أداة السحابية
اتصال  وسيمة أنيا كما العالي، التعميم مشيد في ميمة وليا مكانة والتعمم، التدريس
 ,Thomasلمتفاعل االجتماعى ) قوية ولدييا إمكانات تشاركي، ووسيط افتراضية

P.Y. 2011, 214-224). 
 لنظام بيئة اقتراح التي استيدفت دراستيما في وىونغ مسعود من كل ويذكر

 الحوسبة تطبيقات استخدام بأن السحابية؛ عمى الحوسبة قائمة اإللكتروني، التعمم
 وأن الخاصة بالمتعممين، والمعارف والقدرات، الميارات، تطوير في السحابية تسيم

 العصر في لمتعميم الرئيس المطمب ىو وىذا تفاعمية، أكثر ستكون التعميمية العممية
 . (Masud & Huang, 2011, 74-78الحديث )

 العممية تعزيز إلى والتي ىدفت والبكري وعوض، العالء، أبي دراسة وخمصت
 االفتراضية التعمم بيئات من مستمدة تعميمية إبداعية بيئة بناء خالل من التعميمية
 الحوسبة السحابية أن إلى السحابية؛ الحوسبة عمى القائمة التعمم الشخصية وبيئات
 أنيا كما التقميدي، التعمم اإللكتروني طريقة تغيير خالليا من ويتم المستقبل، تقنية
 ,Abu El- Ala)  اولممتعممين. لممعممين واألدوات المتاحة المعرفة من واسع عالم

N., et al., 2012).) 
والمنصة األساسية لمستقبل  وترى زينب خميفة أن الحوسبة السحابية تمثل البيئة

التعميم اإللكتروني؛ لما تقدمو من مزايا تتمثل في تخفيض كمفة بيئات التعمم من برامج 
وتطبيقات؛ كذلك عدم الحاجة إلقامة بنية تحتية أو شراء البرامج، "مما يجعميا تمعب 

 2475،دورًا متزايدًا في المستقبل في التعميم اإللكتروني". )زينب محمد حسن خميفة
،574.) 
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 الكم ىذا يواجو وحده المتعمم يترك ال السحابيةااللكتروني  التعمم بيئة ففي
المتاحة، بل تقدم لو التغذية الراجعة متعددة المستويات  المعمومات من الغزير

 عديدة فرصا توفر حيث المناسب؛ الوقت وفي المناسبة، واألنماط، وكذلك المساعدة
 أنفسيم.  المتعممين وبين والمعممين، المتعممين بين لوالتفاع لمتواصل واالتصال
التعمم من العوامل اليامة لنجاح المتعممين في بيئات  لموارد الجيد إن التصميم

 ومن التعمم، مراحل جميع في الراجعة عنصرًا أساسياً  التغذية التعمم اإللكترونية، وُتعد
 بنتيجة المتعممين إعالم عمى تعمل فيي التعميمية، المواقف في تصميم اليامة األمور
وتشجعيم عمى االستمرار في تعمميم، وتعرفيم بأخطائيم، وتحدد ليم أين ىم  تعمميم

من تحقيق اليدف الذي يسعون إليو، ولكي تحقق التغذية الراجعة ىذه األغراض، 
يجب أن تكون بناءة، وتقدم بمستوى يتناسب مع احتياجات المتعمم وفي الوقت 

 تتصل أتصااًل مباشرًا بمعايير التقييم ونتائج التعمم.المناسب و 
 يقدميا معمومات التعمم اإللكتروني: بأنيا بيئات في الراجعة وتعرف التغذية

 خطئيا، االستجابة أو صحة مدي لو وتوضح استجابتو، ضوء في لممتعمم المعمم
 (.224، 2475 خميس، عطية خاطئة. )محمد أو صحيحة ىي ولماذا

  التغذية الراجعة:أنواع 
وتتنوع التغذية الراجعة من حيث المصدر، والشكل، وكمية المعمومات، 
والمستوى )اليدف(، وكذلك التوقيت، فمن حيث الشكل تنقسم إلى: تغذية راجعة 
مكتوبة وتكون في شكل معمومات مكتوبة تقدم لممتعمم، قد تكون ىذه المعمومات عبارة 

راجعة مسموعة وتكون في صورة تعميقات صوتية عن تعميقات أو درجات، وتغذية 
يسمعيا المتعمم مباشرة من المعمم، أو من خالل الكمبيوتر في حال التغذية الراجعة 
المقدمة في البيئة اإللكترونية، وتغذية راجعة حسية )غير لفظية( وتكون في صورة 

يرىا من رسومات أو صور ثابتة أو متحركة، أو موسيقى؛ أو مؤثرات صوتية، أو غ
أنواع الوسائط المستخدمة في البرامج اإللكترونية، ومن حيث المصدر تنقسم إلى: 
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تغذية راجعة خارجية، أي أن يكون مصدر التغذية الراجعة خارجيًا، كالمعمم؛ أو 
الزمالء، أو البرنامج الذي يتفاعل معو المتعمم، وتغذية راجعة داخمية، أي نابعة من 

ا من حيث كم المعمومات فتنقسم إلى: تغذية راجعة كمية، خالل حواس المتعمم، وأم
وفييا يتم تقديم التغذية الراجعة إلى المتعمم عقب سمسمة من االستجابات؛ أو بعد 
االنتياء من تقديًم درس من الدروس، وتغذية راجعة جزئية، وفييا يتم تقديم التغذية 

ن حيث المستوى )اليدف( الراجعة إلى المتعمم عقب كل استجابة من استجابتو، وم
تنقسم التغذية الراجعة إلى تغذية راجعة إعالمية، وتعزيزية، وتفسيرية، وتصحيحية، 
وأما من حيث توقيت تقديم التغذية الراجعة، فتنقسم إلى: تغذية راجعة فورية أي تقدم 

وتغذية لممتعمم فور استجابتو لمميمة التعميمية التي يؤدييا، وفور انتيائو من أداءه ليا، 
راجعة مؤجمة وتقدم لممتعمم بعد االنتياء من كل مرحمة من مراحل الميمة التي يؤدييا، 
وتغذية راجعة مؤجمة )مرجأة( وتقدم بعد استجابة المتعمم لمميمة التعميمية بفترة زمنية 

 ( Narciss, 2013, 14-15؛ Narciss, et al., 2014, 58ما )
 الراجعة في عممية التعميم والتعمم التغذية من الدور اليام الذي تمعبو وبالرغم

 المواقف في تضمينيا وضرورة أنواعيا ومستواىا بين التمييز عمى الباحثين وحرص
 ىذه بعض نتائج في تضارب ىناك أن إال أو اإللكترونية، التقميدية سواء التعميمية
 والتعمم، التعميم مواقف في األمثل الراجعة بمستوى التغذية يتعمق فيما الدراسات
تقديم التغذية الراجعة  مستوى توظيف من الحالية االستفادة الدراسة وتحاول

 أكثر أييما ومعرفة مقابل التفسيرية في بيئات التعمم االلكترونية السحابية التصحيحية
  .التحصيل عمى أثراً 

الحظت الباحثة أثناء دراستيا بمرحمة الدبموم الخاص شكوى الطالب من 
صعوبة مادة اإلحصاء وارتباط ذلك بانخفاض تقديرات الطالب في ىذه المادة في 
الدبموم الخاص؛ وقد تركزت شكوى الطالب في صعوبة فيم بعض المفاىيم المتضمنة 

 في مادة اإلحصاء وعدم قدرتيم عمى تطبيق ما تعمموه. 
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 مشكمة البحث:
تأتى مشكمة البحث من وجود صعوبة تحول دون إكساب طالب الدراسات العميا 

االحصاء، ومن خالل الدراسة االستكشافية التي قامت بيا  الميارات العقمية لمقرر
الباحثة ليذه الشريحة؛ تبين أن ىناك تعثر لممتعممين في ىذا المقرر؛ تمثل في 

عرفي ليذه الفئة في ىذا المقرر قياًسا بالمقررات انخفاض في مستوى التحصيل الم
األخرى، ومن خالل إجراء المقابالت الشخصية غير المقننة مع عينة عشوائية من 
المتعممين والقائمين عمى تدريس مقرر عمم االحصاء بكمية التربية جامعة عين شمس. 

% عمى صعوبة 74أسفرت نتائج الدراسة االستكشافية عن اتفاق أفراد العينة بنسبة 
دراسة محتوى المقرر، وعمى وجود عديد من المشكالت التي تعوق تحقيق أىداف 
التعمم المرتبطة بتدريس ىذا المقرر؛ ومن بينيا االعتماد في تدريس ىذا المقرر عمى 
أساليب التدريس التي ال تالئم ىذه الفئة من المتعممين؛ حيث يتم االعتماد عمى 

ا جوانب خمل وضعف في نقل وتوصيل المعمومات، بدال من ممارسات تقميدية يعتريي
التركيز واالعتماد عمى ممارسات تستيدف توليد وصناعة المعرفة من جانب المتعممين 
دراك العالقات بينيا. كما أقر المتعممون أن ىناك صعوبة تحول دون  وفيم معناىا وا 

قرر عديد من المفاىيم فيم كثير من مفردات المحتوى التعميمي؛ حيث يتضمن ىذا الم
والمصطمحات المتداخمة والمركبة التي تحتاج الى تبسيط وتوضيح بقدر كبير، كما 
أنيا تفتقر إلى مزيد من التفاعل والدعم مع المعمم داخل سياق التعمم، وخموىا من 
أنشطة التعمم التي تستثير األفكار وتنشطيا؛ باإلضافة إلى نوعية الممارسات 

ي ال تفي بمتطمباتيم التعميمية، وال تراعى خصائصيم واحتياجاتيم، وال التدريسية، والت
يتمقى المتعممون المساعدة والتوجيو والتعزيز الالزم والكافي لمساعدتيم عمى فيم 
وتفسير المحتوى العممي المقدم، عمى الرغم من حاجتيم الممحة لممساعدة والتوجيو 

  والتعزيز طوال مراحل التعمم.
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 في تتمثل المقرر ىذا لتدريس مالئمة إلكترونية بيئة توفير مع أنو الباحثة وترى
تاحة تعمم الكترونية سحابية، بيئة  من مزيد لمممارسة لمطالب البيئة الفرصة ىذه وا 

 (المالئم مستوى التغذية الراجعة استخدام كذلك المقرر، بطبيعة ترتبط التي األنشطة
يمانو أدائو، في المتعمم ثقة تدعيم عمى يعمل قد مقابل تفسيرية( تصحيحية  بإمكانية وا 

 ثم ومن التعميمية، داخل المؤسسات التعميمي األداء تطوير في المقرر ىذا من اإلفادة
 نواتج التعمم في أدائو عمى بدورة يؤثر مما التحصيل، تنمية في العوامل ىذه تساىم قد

  .األخرى
الحالي في ضعف أداء طالب وتأسيسا عمى ما سبق تتمثل مشكمة البحث 

الدراسات العميا في مادة اإلحصاء والحاجة إلى تحديد أنسب مستوى لمتغذية الراجعة 
)التصحيحية والتفسيرية( داخل بيئة تعمم إلكترونية سحابية في تنمية التحصيل لدى 

 طالب الدراسات العميا بمادة اإلحصاء.
 أسئمة البحث:

الذكر، يحاول البحث الحالي اإلجابة عمى لموصول إلى حل المشكمة سالفة 
 السؤال الرئيس التالي:

"ما أثر مستوى تقديم التغذية الراجعة )التصحيحية والتفسيرية( داخل بيئة 
تعمم إلكترونية سحابية في تنمية التحصيل لدى طالب الدراسات العميا بمادة 

 اإلحصاء؟"
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  أهداف البحث:
مشكمة ضعف أداء الطالب بمادة اإلحصاء ييدف البحث الحالي إلى حل 

 وذلك من خالل:
  تصميم بيئة تعمم الكترونية سحابية تتيح مستويان لمتغذية الراجعة )التصحيحية

 والتفسيرية( لتنمية التحصيل لدى طالب الدراسات العميا بمادة اإلحصاء.
 قابل التوصل إلى أفضل مستوى لمتغذية الراجعة )التغذية الراجعة التصحيحية م

التغذية الراجعة التفسيرية( داخل بيئة تعمم الكترونية سحابية لتنمية التحصيل لدى 
 طالب الدراسات العميا بمادة اإلحصاء.

 فروض البحث:
 يحاول البحث الحالي التحقق من صحة الفروض التالية:

 الفروض المرتبطة بالتحصيل:
متوسطي درجات طالب بين  4.47يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة  .7

المجموعة التجريبية األولى )التي تدرس وفق مستوى التغذية الراجعة 
االختبار التحصيمي لصالح  التطبيقين القبمي والبعدي في التصحيحية( في
 التطبيق البعدي.

بين متوسطي درجات طالب  4.47يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة  .2
لتي تدرس وفق مستوى التغذية الراجعة التفسيرية( المجموعة التجريبية الثانية )ا

 في التطبيقين القبمي والبعدي في االختبار التحصيمي لصالح التطبيق البعدي.
بين متوسطي درجات طالب  4.47يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة  .3

المجموعتين التجريبيتين في التطبيق البعدي في االختبار التحصيمي لصالح 
 ة الثانية.المجموع
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 أهمية البحث:
 تكمن أىمية البحث الحالي في اآلتي:

قد تساعد البيئة المصممة في ىذا البحث في تنمية التحصيل لدى طالب  .7
 الدراسات العميا بمادة اإلحصاء.

تقديم نتائج يمكن أن تساعد القائمين عمى التعميم في المؤسسات التعميمية التوسع  .2
 لسحابية واختيار أنسب مستويات التغذية الراجعة.في استخدام خدمات الحوسبة ا

قد تساعد البيئة المصممة في ىذا البحث في إعداد بيئات تعميمية مماثمة لمواد  .3
 تعميمية أخرى وفى مراحل دراسية مختمفة.

يفيد مصممي المناىج في التعميم عن بعد حيث يتواءم البحث الحالي مع  .4
تطويرىا من حيث دمج التكنولوجيا في االتجاىات الحديثة في بناء المناىج و 

 التعميم.
قد يسيم في وضع جممة من المقترحات التي ُيستفاد منيا في تصميم بيئات  .5

تعميمية لسنوات دراسية مختمفة وكذلك تخصصات مختمفة تسيم في رفع مستوى 
 تحصيل الطالب.

االلكتروني ُيعد البحث الحالي امتدادًا لدراسات أخرى في مجال توظيف التعميم  .6
 في التعميم.
 حدود البحث:

 يقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية:
اقتصر البحث عمى عينة من طالب الدبموم الخاص   الحدود البشرية:

 "الدراسات العميا".
سيقتصر المحتوى العممي عمى وحدة مقترحة في  الحدود الموضوعية:

 اإلحصاء الوصفي.
 جامعة عين شمس. –ربة البحث في كمية التربية: تم تطبيق تجالحدود المكانية



 

971 

 2018والثالثون  التاسعالعدد             مجمة دراسات فى التعميم الجامعى                 

 7439تم تطبيق أداة البحث الحالي في أثناء العام الدراسي  الحدود الزمانية:
 .2478ىـ / 

 مجتمع البحث:
 .المجتمع: طالب الدراسات العميا الدبموم الخاص كمية التربية جامعة عين شمس 
 الخاص لتباين المستوى  العينة: سيتم اختيار عينو عمدية من طالب الدبموم

طالب  24التعميمي وتقسم إلى مجموعتين تجريبيتين، وتتكون كل مجموعة من )
 وطالبة(. وسيتم توزيعيم كالتالي:

  المجموعة التجريبية األولى: لمتفاعل مع بيئة التعمم االلكترونية السحابية وفق مستوى
 التغذية الراجعة التصحيحية.

  الثانية: لمتفاعل مع بيئة التعمم االلكترونية السحابية وفق مستوى المجموعة التجريبية
 التغذية الراجعة التفسيرية.

 منهج البحث:
ُيعتبر البحث الحالي من البحوث التي تستيدف تقديم معالجتين مختمفتين لميام 
تعميمية محددة، واختبار األثر الناتج عن توظيف ىذه المعالجات التجريبية، لذا 

لبحث الحالي المنيج الوصفي في إعداد اإلطار النظري واألدوات وفي تحميل يستخدم ا
النتائج وتفسيرىا والمنيج شبو التجريبي لدراسة العالقات السببية بين المتغيرات 
واختبارىا، وُيعد المنيج شبو التجريبي أكثر مناىج البحث مناسبة لتحقيق ىذا الغرض، 

ي وليس التجريب المعممي الخاضع لمضبط التام حيث أنو يعتمد عمى التجريب الميدان
 لممتغيرات.
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 متغيرات البحث:
  :التغذية الراجعة، وليا مستويان:أواًل المتغيرات المستقمة: المتغير المستقل هو 

o  التغذية الراجعة التصحيحية 
o  التغذية الراجعة التفسيرية 

 ثانيًا المتغيرات التابعة: 
o .التحصيل 

 لمبحث:التصميم التجريبي 
عمى ضوء المتغير المستقل موضع البحث الحالي ومستوييو، سوف يستخدم 
في ىذا البحث التصميم التجريبي ذو المجموعة الواحدة حيث تقسم المجموعة 

 التجريبية إلى مجموعتين:
 (: التصميم التجريبي لمبحث7جدول)

 القياس البعدي المعالجة التجريبية القياس القبمي المجموعات

المجموعة 
 التجريبية األولى

اختبار تحصيمي لمجانب  -
المعرفي في اإلحصاء 

 الوصفي

بيئة تعمم الكتروني سحابية 
وفق مستوى التغذية الراجعة 

 التصحيحية

اختبار تحصيمي لمجانب  -
المعرفي في اإلحصاء 

 الوصفي

المجموعة 
 التجريبية الثانية

اختبار تحصيمي لمجانب  -
المعرفي في اإلحصاء 

 الوصفي

بيئة تعمم الكتروني سحابية 
وفق مستوى التغذية الراجعة 

 التفسيرية

اختبار تحصيمي لمجانب  -
المعرفي في اإلحصاء 

 الوصفي

 أدوات القياس
o  قامت الباحثة ببناء اختبار تحصيمي وتأكدت من صدقو وثباتو لقياس

تحصيل طالب الدبموم الخاص في اإلحصاء الوصفي مع تطبيق ىذا 
 االختبار قبميًا وبعديًا عمى أفراد عينة البحث.

 



 

919 

 2018والثالثون  التاسعالعدد             مجمة دراسات فى التعميم الجامعى                 

 إجراءات البحث:
أواًل: تصميم ببيئة تعمم الكترونية سحابية في مادة االحصاء لطالب الدراسات 

 العميا وذلك عن طريق:
 مراجعة األدبيات والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث.  .7
اختيار أحد نماذج التصميم التعميمي المالئمة لطبيعة البحث الحالي، والعمل وفق  .2

إجراءاتو المنيجية في تصميم مستوى التغذية الراجعة التصحيحية والتفسيرية في 
تم اختيار نموذج ""محمد ابراىيم الدسوقي" لمتصميم بيئة تعمم الكترونية سحابية، 
 .لكترونيةاالوالتطوير التعميمي لممقررات 

تحديد األىداف التعميمية لمقرر اإلحصاء الوصفي، وعرضيا عمى خبراء  .3
ومحكمين إلجازتيا، ثم إعداد قائمة األىداف في صورتيا النيائية بعد إجراء 

 التعديالت المقترحة وفق آراء السادة المحكمين.
اختيار المحتوى التعميمي المناسب لتقديم متغير البحث وعرضو عمى خبراء  .4

ومحكمين ثم إعداده في صورتو النيائية بعد إجراء التعديالت المقترحة وفق أراء 
 السادة الخبراء والمحكمين.

بناء السيناريو الخاص لمادة المعالجتين التجريبيتين، وعرضو عمى خبراء إلجازتو  .5
ثم إعداده في صورتو النيائية بعد إجراء التعديالت المقترحة وفق آراء السادة 

 .المحكمين
إنتاج المعالجتين التجريبيتين وعرضيما عمى خبراء ومحكمين إلجازتيما ثم  .6

إعدادىما في صورتيما النيائية بعد إجراء التعديالت المقترحة وفق آراء السادة 
 المحكمين.

 
 
 



 

911 

 حنان فوزي سيدأ.أثر مستوى تقديم التغذية الراجعة)التصحيحية والتفسيرية(داخل بيئة تعمم    

 ثانيًا: تصميم أدوات التقييم:
تصميم اختبار تحصيمي لمقرر اإلحصاء الوصفي وعرضو عمى الخبراء  .7

 لمتأكد من صدقو وثباتو ووضعو في صورتو النيائية.والمحكمين 
ثالثًا: إجراء تجربة استكشافية لمتعرف عمى الصعوبات التي قد تواجه 

 الباحثة في أثناء التجريب.
رابعًا: اختيار عينة البحث وتوزيع الطالب عمى المجموعتين التجريبيتين 

 وفقًا لمتصميم التجريبي لمبحث.
 البحث من خالل:خامسًا: إجراء تجربة 

تطبيق االختبار التحصيمي قبميًا؛ بيدف التأكد من تكافؤ المجموعتين  - أ
 التجريبيتين.

 تنفيذ التجربة النيائية عمى طالب المجموعتين وفق التصميم التجريبي لمبحث. - ب
تطبيق االختبار التحصيمي بعديا؛ بيدف حساب مدى التغير في التحصيل لدى  - ت

 طالب عينة البحث.
 جراء المعالجة اإلحصائية لمنتائج.سادسًا: إ

سابعًا: عرض النتائج المرتبطة بالبحث وتفسيرها وصياغة التوصيات 
 والمقترحات بالبحوث المستقبمية في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها.
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 نتائج البحث
( يوضح داللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية 7جدول )

 وبعدي في االختبار التحصيمي المعرفي. األولى قبمي
عدد أفراد  المجموعة المقياس

االنحراف  المتوسط العينة
 المعياري

 درجات
 الحرية

قيمة ت 
 مستوى الداللة المحسوبة

 الدرجة الكمية

التغذية الراجعة 
 التصحيحية قبمي

24 5.85 7.268 
79 73.86 

<4.4447 
دالة عند 

التغذية الراجعة  4047مستوي 
 التصحيحية بعدي

24 37.75 2.486 

( يوضح داللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية 2جدول )
 الثانية قبمي وبعدي في االختبار التحصيمي المعرفي.

 المجموعة المقياس
عدد أفراد 

 المتوسط العينة
االنحراف 
 المعياري

 درجات
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

الدرجة 
 الكمية

التغذية الراجعة 
 التفسيرية قبمي

24 5.25 7.249 
79 44.4 

<4.4447 
دالة عند 

التغذية الراجعة  4047مستوي 
 التفسيرية بعدي

24 36.75 3.777 

( يوضح داللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعة 3جدول )
 االختبار التحصيمي المعرفي. التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية بعدي في

عدد أفراد  المجموعة المقياس
االنحراف  المتوسط العينة

 المعيارى
 درجات
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

الدرجة 
 الكمية

التغذية الراجعة 
 التصحيحية

24 37.75 2.489 
38 5.54 

<4.4447 
دالة عند 

التغذية الراجعة  4047مستوي 
 التفسيرية

24 36.75 3.777 
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المرتبط داللة الفرق بين متوسطي درجات الكسب في التذكر : يوضح (4جدول )
 لممجموعتين التجريبيتينبالتحصيل المعرفي 

عدد أفراد  المجموعة المقياس
 العينة

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 درجات
 الحرية 

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 التذكر

التغذية الراجعة 
 التصحيحية 

24 72.745 4.782 
38 5.743 

<4.4447 
دالة عند 

التغذية الراجعة  4047مستوي 
 التفسيرية

24 74.769 4.797 

داللة الفرق بين متوسطي درجات الكسب في الفيم المرتبط بالتحصيل  (:5جدول )
 المعرفي لممجموعتين التجريبيتين

 عدد أفراد المجموعة المقياس
االنحراف  المتوسط العينة

 المعياري
 درجات

 الحرية 
قيمة ت 

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

 الفيم

التغذية الراجعة 
 التصحيحية

24 4.382 4.526 
38 5.966 

<4.4447 
دالة عند 

التغذية الراجعة  4045مستوي 
 التفسيرية

24 6.484 7.482 

داللة الفرق بين متوسطي درجات الكسب في التطبيق المرتبط : (6جدول )
 بالتحصيل المعرفي لممجموعتين التجريبيتين 

عدد أفراد  المجموعة المقياس
 العينة

االنحراف  المتوسط
 المعياري

 درجات
 الحرية 

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 التطبيق

التغذية الراجعة 
 التصحيحية 

24 74.623 7.487 
38 4.743 

<4.4447 
دالة عند 

التغذية الراجعة  4045مستوي 
 التفسيرية

24 76.747 4.898 

 ( يتضح االتي:6-3وباستقراء النتائج في الجداول السابقة من )
بين متوسطي درجات طالب  4,47 ≤وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى 

المعرفي يرجع إلى أثر المجموعتين التجريبيتين في التحصيل المرتبط بالجانب 
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المستخدمة التصحيحية مقابل التفسيرية( االختالف في نمط تقديم التغذية الراجعة )
داخل بيئة التعمم االلكترونية السحابية لصالح المجموعة التجريبية التي تتمقى التغذية 

 .التفسيريةالراجعة 
الراجعة التفسيرية ( لقياس حجم تأثير استخدام التغذية 2تطبيق مربع ايتا )

 فى تنمية التحصيل.
ولمتحقق من أن درجة الفاعمية في تنمية التحصيل ترجع إلى استخدام التغذية 
الراجعة التفسيرية، تم حساب حجم تأثير استخدام التغذية الراجعة التفسيرية في 

 (.2التحصيل، باستخدام مربع ايتا )
فسيرية كبيًرا عندما تكون قيمة مربع ويعد تأثير استخدام نمط التغذية الراجعة الت

 (4024( أكبر من ) 2ايتا )
في تنمية  (: حجم تأثير استخدام مستوى التغذية الراجعة التفسيرية7جدول )

 (2التذكر )

                         درجة الحرية " 2تقيمة "      
(

2) 
32.524 38 0,45     

في تنمية  التغذية الراجعة التفسيرية(: حجم تأثير استخدام مستوى 8جدول )
 (2الفيم )

                         درجة الحرية " 2تقيمة "      
(

2) 
35.593 38 0,46     
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في تنمية  (: حجم تأثير استخدام مستوى التغذية الراجعة التفسيرية9جدول )
 (2التطبيق )

                         درجة الحرية " 2تقيمة "      
(

2) 
22.118 38 0,37     

في تنمية  (: حجم تأثير استخدام مستوى التغذية الراجعة التفسيرية74جدول )
 (2الدرجة الكمية )

                         درجة الحرية " 2تقيمة "      
(

2) 
73,3 58 0,55     

نمط التغذية الراجعة استخدام  ( أن حجم تأثير74، 9، 8، 7يتضح من جدول )
تنمية التحصيل المعرفي المرتبط بمقرر اإلحصاء الوصفي لدى طالب  في التفسيرية

( أكبر من 2الدبموم الخاص بكمية التربية كبيًرا جًدا؛ حيث إن قيمة مربع ايتا )
(4024.) 

 وتأسيسًا عمى ما تقدم: 
متوسطي درجات طالب بين  4.47يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة  .7

المجموعة التجريبية األولى )التي تدرس وفق مستوى التغذية الراجعة التصحيحية( 
االختبار التحصيمي لصالح التطبيق البعدي  التطبيقين القبمي والبعدي في في

يرجع إلى أثر تقديم مستوى التغذية الراجعة التصحيحية ببيئة التعمم االلكترونية 
 السحابية.

بين متوسطي درجات طالب  4.47دال إحصائيا عند مستوى داللة  يوجد فرق .2
المجموعة التجريبية الثانية )التي تدرس وفق مستوى التغذية الراجعة التفسيرية( 
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في التطبيقين القبمي والبعدي في االختبار التحصيمي لصالح التطبيق البعدي 
ة التعمم االلكترونية يرجع إلى أثر تقديم مستوى التغذية الراجعة التفسيرية ببيئ

 السحابية.
بين متوسطي درجات طالب  4.47يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة  .3

المجموعتين التجريبيتين في التطبيق البعدي في االختبار التحصيمي لصالح 
المجموعة الثانية يرجع إلى أثر تقديم مستوى التغذية الراجعة التفسيرية ببيئة 

 السحابية.التعمم االلكترونية 

 توصيات البحث: 
 عمى ضوء ما أسفر عنو البحث من نتائج، فإنو يمكن تقديم التوصيات التالية:

  اإلفادة من نتائج البحث الحالي عمى المستوى تطبيقي، وخاصة إذا ما دعمت
 البحوث المستقبمية ىذه النتائج.

 ات التعمم يجب تقديم التغذية الراجعة التفسيرية داخل أجزاء المحتوى عبر بيئ
االلكترونية السحابية لطالب الدبموم الخاص لتحفيز وتعزيز البنية المعرفية 

 لممحتوى بحيث يتناسب ذلك وخصائصيم المختمفة. 
  ،يجب تمييز تقديم التغذية الراجعة التفسيرية وتنظيم استخداميا داخل المحتوى

ذلك  وتوقع الكيفية التى يعزز بيا عبر مناطق المحتوى، بحيث يتناسب
 وخصائص طالب الدراسات العميا.

  االىتمام بتصميم آليات التغذية الراجعة التفسيرية بأشكال متنوعة عبر بيئات
التعمم االلكترونية السحابية بحيث تكون ذات تصميمات جيدة يستوعبيا طالب 
الدبموم الخاص وخصوصًا حينما يكون ناتج التعمم تنمية التحصيل المعرفي 

 اإلحصاء الوصفي.المرتبط بمقرر 
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 ( مقترحات ببحوث مستقبمية: 4
  إجراء بحوث لممقارنة بين تصميمات مختمفة لمتغذية الراجعة المقدمة عبر بيئات

التعمم اإللكترونية السحابية لطالب الدراسات العميا، لموصول الى أنسب أشكال 
 لتقديميا ليذه الفئة.

  ومستويات مختمفة من التغذية إجراء بحوث أخرى تتعمق بالتفاعل بين أشكال
الراجعة عبر بيئات التعمم االلكترونية السحابية وأثرىا في تنمية ميارات التفكير 
اإلحصائي وميارات المعالجة اإلحصائية وميارات الحس العددي، واالتجاه 

 والرضا نحو بيئات التعمم االلكترونية السحابية.
 س الفئة العمرية تتناول ميارات عممية إجراء بحوث مماثمة ليذا البحث بالنسبة لنف

مختمفة يدرسيا طالب الدبموم الخاص في مقررات أخرى، فربما تختمف نتائج ىذه 
البحوث وفقا لدرجة اىتمام الطالب وميوليم ودافعيتيم نحو الموضوعات المقررة 

 عمييم.
  إجراء بحوث مماثمة بالنسبة لعينات من المراحل التعميمية المختمفة وربطيا

بأساليب تعمم مختمفة والتي قد يكون ليا تأثير عمى نتائج البحث، فمن المحتمل 
اختالف نتائج ىذه البحوث عن البحث الحالي نظًرا لالختالف في العمر أو الخبرة 

 أو الثقافة أو كم الدعم والمساعدة المطموبة ونوعيتيا.
 البحث  مصطمحات

 :Cloud Computingالسحابية  الحوسبة
(Mell& Grance, 2011 يشير المعيد الوطني األمريكي لممقاييس )

  National Institute Standard and Technologies (NIST) والتكنولوجيا
إلى الحوسبة بأنيا نموذج إلكتروني يتيح االستخدام اآلمن لمبرامج والتطبيقات 

دم، او اإللكترونية في أي وقت ومكان؛ لموصول إلى الخدمات السحابية "شبكات، خ
)زينب محمد حسن خميفة تطبيقات، وحدات تخزين بأقل جيد ممكن من المستخدم ".
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إجرائيًا عمى أنيا بيئة تعمم  السحابية الحوسبة(. وتعرف الباحثة 74، 2476وأخرون، 
الكترونية يتم تقديم المقررات الدراسية والتغذية الراجعة من خالليا سواء بشكل متزامن 

ىذه البيئة بالتفاعمية؛ حيث يمكن أن يتفاعل الطالب مع  أو غير متزامن وتتميز
بعضيم البعض أو يتفاعل الطالب مع معممييم سواء كان ىذا التفاعل تفاعل بشكل 

 فردي أو جماعي.
 :Feedbackالتغذية الراجعة 

مصطمح يستخدم ليصف يعرفيا "محمد المرادني ونجالء قدري" بأنيا "
 أداءه في الميمة التعميمية بيدف تحسينو" أو ىي المعمومات التي تقدم لممتعمم عن

"معمومات مقدمة لدعم سموك المتعمم وتحفيزه وجعمو أكثر وعيا بمسار تعممو من خالل 
بصورة لفظية  عن مدى صحة الحل سواء باإلجابات الصحيحة وغير الصحيحةاخباره 

ة بتمميحات وغير لفظية تعتمد في األساس عمى الرسوم المتحركة الممونة المصحوب
 (784، 2477)محمد المرادني ونجالء قدري،  لفظية وغير لفظية"

 :Corrective feedbackالتغذية الراجعة التصحيحية 
ويقصد بيا: "تقديم التغذية الراجعة اإليجابية المفظية وغير المفظية، والسمبية 

يقة صحيحة المفظية وغير المفظية بعد مفردات التدريب التي يجيب عنيا المتعمم بطر 
 .(785، 2477)محمد المرادني ونجالء قدري، والتي يجيب عنيا بطريقة خاطئة"

إجرائيًا بأنيا المعمومات التي يزود  التصحيحيةوتعرف الباحثة التغذية الراجعة 
بيا طالب الدبموم الخاص أثناء تفاعميم مع محتوى بيئة تعمم الكترونى سحابية لمقرر 

 اإلحصاء حول مدى صحة أو خطأ إجاباتيم.
 :Interpretive feedbackالتغذية الراجعة التفسيرية 

المفظية، والسمبية  ويقصد بيا: "تقديم التغذية الراجعة اإليجابية المفظية وغير
المفظية وغير المفظية بعد مفردات التدريب التي يجيب عنيا المتعمم بطريقة صحيحة 
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، وتخبره بالحل الصحيح وتفسره لماذا إجابتو صحيحة أم والتي يجيب عنيا بطريقة خاطئة
، 2477)محمد المرادني ونجالء قدري،  "خاطئة وتسمح لو مراجعة جزء من التعمم

785). 
التغذية الراجعة التفسيرية إجرائيًا بأنيا المعمومات التي يزود بيا  الباحثةوتعرف 

طالب الدبموم الخاص أثناء تفاعميم مع محتوى بيئة تعمم الكتروني سحابية لمقرر 
اإلحصاء حول مدى صحة إجابتيم باإلضافة إلى شرح وتوضيح أسباب الخطأ في 

 اإلجابات.
 :Achievementالتحصيل الدراسي 

يعرف قاموس التربية وعمم النفس التربوي التحصيل الدراسي بأنو إنجاز عمل 
ما أو إحراز التفوق في ميارة ما أو مجموعة من المعمومات، كما ُيعرف التحصيل 
الدراسي بأنو متوسط ما يحصل عميو الطالب أو الطالبة من درجات في أحد الوحدات 

راسية والتي تقاس في ىذه الحالة بالمعّدل الدراسية، أو في مجموعة من الوحدات الد
(. كما يعرف التحصيل الدراسي 367، 7995التراكمي )محمد بن معجب الحامد، 

بأنو المعمومات والميارات المكتسبة من قبل المتعممين كنتيجة لدراسة موضوع، أو 
باحثة (. أما إجرائيًا فتعرفو ال227، 2443وحدة دراسية محددة )إبراىيم أحمد بيمول، 

بالدرجة التي سيحصل عمييا الطالب في االختبار، والتي تقاس باالختبارات 
 التحصيمية المعدة لذلك.

 التحصيل 
( ىو كل ما يكتسبو الطالب من معارف 347، 2444يعرفو )وليم عبيد، 

وميارات وأساليب تفكير وقدرات عمى حل المشكالت نتيجة لدراسة مقرر معين. 
الدراسة بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في االختبار  ويقاس التحصيل في ىذه

 التحصيمي المعد ليذا الغرض.
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 المراجع
(. فعالية استخدام الموديالت التعميمية في تدريس 2443إبراىيم أحمد بيمول ) .7

مادة المناىج في كل من: التحصيل الدراسي واالتجاه نحو التعمم الذاتي وتحقيق 
العميا تخصص لغة عربية بكميات التربية. مجمة كمية الذات لدى طمبة الدراسات 

 .272-326(،43)8التربية بجامعة الزقازيق،
(. الحوسبة السحابية خدماتيا ودورىا في 2475زينب محمد حسن خميفة ) .2

العممية التعميمية مجمة دراسات في التعميم الجامعي مصر العدد الحادي 
 والثالثون.

(. أثر اختالف 2476م بدر عبد المنعم )زينب محمد حسن خميفة، أحمد فيي .3
حجم مجموعات التشارك في بيئة الحوسبة السحابية ومستوى القابمية لالستخدام 
عمى تنمية ميارات إنتاج ممفات اإلنجاز اإللكترونية والتعمم المنظم ذاتيًا لدى 

، السعودية-طالب الدراسات العميا. القاىرة. دراسات عربية في التربية وعمم النفس
(75:)67-774. 

(. العوامل المؤثرة في دافعية اإلنجاز المدرسي. 7995محمد بن معجب الحامد ) .4
 .476-357(،74مجمة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. )

 .والوسائط األفراد، :االلكتروني التعمم مصادر 2475 خميس عطية محمد .5
 .والتوزيع والنشر لمطباعة السحاب ، القاىرة: دار7 ط األول، الجزء

(. أثر التفاعل بين نمط 2477محمد مختار المرادنى ونجالء قدري مختار ) .6
تقديم التغذية الراجعة داخل الفصول االفتراضية ومستوى السعة العقمية في 
تنمية ميارات التنظيم الذاتي وكفاءة التعمم لدى دارسي تكنولوجيا التعميم. 

-79ىرة: كمية التربية، جامعة األزىر، ، القا6، ج746مجمة كمية التربية، ع
787 
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