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  العربية: لغة البحث

   جامعة الفيوم–كلية التربية :  الجهة المانحة

 التعرف على أثر اخـتالف أنمـاط التغذيـة الراجعـة     إلى هدف البحث الحالي    
) وينية، التغذية الراجعـة كتلميحـات     التغذية الراجعة لخطأ محدد، التغذية الراجعة التك      (

 في تنميـة الجانـب المعرفـي        االصطناعيالمقدمة من خالل برنامج قائم على الذكاء        
الصف طالب  لدى (Visual Basic.NET)دائي المهارى لمهارات البرمجة بلغة واال

بحـث  ليها ال إ ، ومن أهم النتائج التي توصل     الثالث من الحلقة الثانية من التعليم األساسي      
وجود فروق ذات دالة إحصائياً بين متوسطي درجات المجموعـة التجريبيـة األولـي              
والمجموعة التجريبية الثانية والمجموعة التجريبية الثالثة في التطبيق البعدي لالختبـار           
التحصيلي في المجموع الكلى وجميع مستويات االهداف لـصالح المجموعـة الثالثـة،         

ية لصالح المجموعة التجريبية الثالثة، أي وجود فروق        ووجود فروق ذات داللة إحصائ    
دالة إحصائياً بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية الثانية والمجموعة التجريبيـة           

  .الثالثة في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة لصالح المجموعة التجريبية الثالثة

 Visual) بلغـة   البرمجة-ة  التغذية الراجع–الذكاء االصطناعي : الكلمات المفتاحية

Basic.NET).  
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  :المقدمة

لـزام  إ إلـى لقد أدى التغير السريع والتقدم العلمي في جميع نواحي الحيـاة            
 فقـد أضـاف التطـور العلمـي        الحديثة،المؤسسات التعليمية لألخذ بوسائل التعلم      

ها فى زيادة   ستفادة من  من الوسائل التعليمية الجديدة التي يمكن اال       والتكنولوجي كثيراً 
  بدرجة عالية تؤهله لمواجهة تحديات العصرالمتعلم إعدادخبرة المتعلمين حتى يتم 

  .االصطناعيومن هذه الوسائل الحديثة البرامج القائمة على الذكاء 

 Van) وفان نوالند)  1((Trelease, 2015); تاليز: ت الدراسات مثلأشارو

Nuland&Rogers, 2015, PP. 247)  ; هـونج    و يو (Yoo, & Huang, 

  تلعب دوراً هاماً في بلورة وظيفـة التعلـيم،          اآللي أن تقنيات الحاسب     إلى (2015
 بشكل واسع اليوم للوصول     اآلليوتحسين العملية التعلمية وتستخدم برامج الحاسب       

 النتائج التعليمية المرجوة في ظروف تعليمية مختلفة مما يساهم ذلك فـي إدراك   إلى
 المعلومات المطلوبة بشكل أسرع، وذلك      إلى للسبل العملية الجديدة للوصول      األفراد

  .التعليميةبفضل األساليب والتقنيات الحاسوبية في المناهج 

وكان إلدخال أساليب وتكنولوجيا الذكاء االصطناعي كبير األثر فـي زيـادة        
 التعليميـة   استخدام الحاسبات اآللية فى التعليم، وفى رفع وتحسين كفـاءة العمليـة           

والتدريبية وجعلها أكثر إثارة وفعالية، لما تقدمه من إمكانيات وقـدرات للحاسـب             
محمد خليفة السيد النجـار،     (اآللي أكثر من تلك التى تقدمها النظم التقليدية للحاسب          

  ).٣٤ص ،٢٠١٢

 
____________________  

  في األسماء العربيـة تكتـب    ولكن،APA Style 6th Editionاتبع الباحث نظام التوثيق ) 1(
 .كما هي
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 ,.Bulut  Ozek, M., Akpolat, Z. H) هناك العديد من الدراسات مثل دراسةو 
& Orhan, A., 2013, PP. 561-571); (Conati, C., Heffernan, N., 
Mitrovic, A., & Verdejo, M. F., 2015);  (Graesser, A. C., 
Chipman, P., Haynes, B. C., & Olney, A., 2005, PP. 612-
618);(Hernández-Del-Olmo,&Gaudioso, 2013, PP.636-640);  
(Hooshyar, D., Ahmad, R.  B., Yousefi, M., Yusop, F. D., & 
Horng, S. J., 2015); (Nesbit, J. C., Adesope, O. O., Liu, Q., &   

Ma, W., 2014); Jain et al., 2014, PP. 267-279)(; (Wang, D., Han, 
H., Zhan, Z., Xu, J., Liu, Q.,& Ren, G., 2015, PP. 102-112); 
(Wiggins et al., 2015, pp. 599-599); (Walia,  A., Singhal, N., &   

Sharma,  A. K.,  2015, pp.13-17)،االصـطناعي  أثبتت أهمية الذكاء  والتى 
 فعالية فـي   حاسوبية لتصبح أكثر برمجياتاستخدامتعليمية ب من أجل تطوير أنظمة     

  .العملية التعليميةتحسين 

 مـن مجـاالت    مجاالArtificial Intelligence االصطناعييعد الذكاء و
يركز على تطوير أنظمة األجهزة والبرامج التي تـساهم فـي حـل            ب اآللي   الحاس

؛ ء وإنجاز المهام التي إذا أنجزت من قبل البشر تعتبر نوعاً مـن الـذكا              المشكالت
 تطـوير  إلـى صطناعى تـؤدي  يث أن النظريات والتطبيقات في مجال الذكاء اال    ح

وقادرة على حل أو المـساعدة   مجموعة واسعة من األدوات الذكية بشكل مصطنع،
 للطـالب  االصـطناعي ، وبذلك يتضح أهمية الـذكاء   المشكالت من   العديدفي حل   

 .Daboliņš. Janis & Grundspeņķis) عاموالمعلمين والنظام التعليمي بشكل 

Jānis, 2013, pp.88-93). وآخروندراسة هارلي وهذا ما تؤكده   (Harley et 

al., 2015, pp. 616-619) فضل في المؤسسات التعليمية تصميم برامح إلىأنه ي 
 تدعم سيناريوهات التعلم اإللكتروني وتطبيقهـا فـي   االصطناعيتعتمد على الذكاء  

  .  من أجل تحسين التعليم والخبرات التعلميةمختلف األنشطة التعليمية
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 االصطناعيالقائمة على الذكاء    مما سبق عرضه يتضح أن نظم التدريس        و 
هي تلك النظم التكنولوجية التي تستخدم فيها تقنيات تساعد علـى تفريـد وإضـفاء        

-Anohina) لمتعلمـين حتياجـات ا  ال  على عمليـة الـتعلم وفقـاً       لفرديالطابع ا 

Naumeca & J. Grundspeņķis, 2010, pp. 8-15).  

 االصـطناعي من هذا المنطلق قد نشأت برامج التدريس القائمة على الذكاء           
 ولكى تعوض االحتياجات التـي ال       االصطناعيلكي تؤيد وتؤكد مفاهيم علم الذكاء       

يمكن مواجهتها بالطرق التقليدية المستخدمة  لبرامج التدريس التقليديـة بالحاسـب            
  .(Gisolfi,A, et al,2000,P 25)اآللي 

 ,Vanlehn et al., 2006)  مـن كـل تشير بعض الدراسات مثل دراسة  

PP.227–265 (   (Mitrovic, et al, 2001, pp. 931–940) ; أن الهدف إلى 
لكتروني للطـالب أثنـاء      الدعم اإل  تقديممن هذه األنظمة في تكنولوجيا التعليم هو        

 فمن الممكـن أن يتكيـف التعلـيم مـع           شكالتالمتعلمهم وكذلك تمكينهم من حل      
 لتعلمهم، وأثبتـت أيـضاً فاعليـة        ة الفعال تغذية الراجعة احتياجات الطالب وتقديم ال   

 مثل الجبر    المختلفة  المجاالت التعليمية  الذكية في  ونظم التدريس    االصطناعيالذكاء  
  .الخ...والهندسة والبرمجة

 .Dabolins . Janis & Grundspenkis)      ويذكر دابولينز وجروندسبنكيس

Janis, 2013)آليات من التغذية الراجعة  وتطويرالذكية، ندماج نظم التدريس  أن ا
 بعين االعتبـار  ، وتأخذ التعلمتطوير نظمساهم في تلمحاكاة البيئة التعليمية الطبيعية   

 أن تتوافـق قـدر      الراجعة يجب  من االحتياجات والمتطلبات الفردية، والتغذية       كل
  .حتياجاته الخاصهاإلمكان مع شخصية المتعلم، وا
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 التـدريس  أن برامج (VanLehn, K.,et al, 2006) فالين وآخرونيرى 
 فـي بـرامج التـدريس    تظهرالذكية بها مستويات مختلفة من التغذية الراجعة قلما     

   .الحاسب اآلليالتقليدية مثل التدريس بمساعدة 

 ,M. S. Desarkar, et al, 2012);راسـة  ؤكد العديد من الدراسات مثل د     ي
pp. 63-75) (Pedrero, et al, 2009, pp. 1-13); (D. H. Lee &P. 
Brusilovsky, 2009, pp. 422-   (M. Dennis, J. Masthoff & C. 

Mellish, 2012, pp.297-302) ;( 427     أهمية التغذية الراجعة فـي البـرامج
وأكدت ضرورة   ية انتباه الطالب ناحية التعلم،     لتوج االصطناعيالقائمة على الذكاء    

  .الراجعة في برامج التدريس الذكيةاندماج التغذية 

 يستخدم  االصطناعيكما أن هناك العديد من الدراسات التي أكدت أن الذكاء           
بكفاءة في التشخيص والتزويد بالتغذية الراجعة المناسبة لكل موقف ومنها دراسـة            

 تطوير نظام لتشخيص صعوبات القـراءة  إلىى هدفت  والت(Bloom, 2000)بلوم 
سـتامبر   ودراسـة   لدى الطالب والتى اثبتت فاعلية النظام في هـذا التـشخيص،       

 التى تقوم ببناء نظـام تـدريس   (Barnes, T., & Stamper, J, 2010)وبارنز  
 أن  إلـى ذكي للتحقق من دليل نتائج الطالب وخبراته في مادة الرياضيات وتـشير             

ودراسـة هيفـت    ة بحاجة  لتغذية راجعة كتلميحات سيما عنـدما يتعثـرون،      الطلب
(Heift, 2003)  التى استخدمت في نظامها الذكي وحدة لتصفية األخطاء في حالة

التـي يمكـن تعـديلها وفقـاً        " أولويات الخطـأ    " وجود أخطاء متعددة في قائمة      
لتي وقعت في الجمل من     ة بدقة ألنواع األخطاء ا    شارحتياجات الطالب، وذلك باأل   ال

 لأللمانية كلغة أجنبية واعطـاء التغذيـة        وناألخطاء النحوية التي أدلى بها المتعلم     
  .الراجعة كتغذية راجعة لخطأ محدد
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 معرفة الطالب  تغيير هو محدد لخطأ التغذية الراجعة  من الرئيسي والغرض
  معرفـة  تصحح األحيان ، وفي بعض  أخرى يتكرر مرة  الخطأ تجعل ال أنها بحيث

  ).Ohlsson, 1996 (الطالب

مـساعدة المتعلمـين فـي      فعالة فيالراجعة تكونأن التغذية يتضح من هنا 
 المتعلمـين  ومساعدة معارفهمتحديد أخطائهم، بإدراك المفاهيم الخاطئة وإعادة بناء 
 علـى القيـام بـه،       هم قادرين لتحديد األداء المتوقع، وتحديد ما تعلموه بالفعل وما         

 هـداف على التقدم في التعلم الخاصة بهم، ودعم المتعلمين نحو تحقيـق األ           والحكم  
  . (E.Gouli, et.al, 2005, pp.424-428 )ةاألساسيالتعليمية 

أن ) (Halpern, D. F, 1998, pp. 449–455هـالبيرن   ت دراسةأشارو
 جهونتائ المتعلم استجابة بين الطرفية العالقة السلوك لنظرية الحاسمة العناصر أحد
التعليميـة   المـواد  تصميم تم المبرمجة، النصوص مثل الذاتية األساليب بعض ففي

 تغذية راجعة فورية   الطالب بها  للمتعلم ويتلقى  الفورية الراجعة التغذية بحيث توفير 
  .اجاباتهم صحة على

 األحيـان  أغلب المساعدة في  تقدم التدريس الذكية    ويتضح للباحث أن أنظمة   
  تقـدم  التلميحات هذهو ،كمهمة الحالية المشكلة حل كيفية توضحتلميحات   شكل على

 حل لكيفية متزايد نحو على مفصلة تفسيرات إعطاء خالل من مفيدة تغذية راجعة   
 امثلـة  وأيـضا  للمهمـة،  الجـواب  يعطي التلميح من آخر المهمة، ومستوى  هذه

اً التغذيـة   وأيـض ،  قدراتهم تتجاوز التي الخطوات بإكمال توضيحية تسمح للطالب  
 تتحقـق  أن يجـب  أشكالها أبسط في حتى تصحيحية بوظيفة الراجعة التكوينية تقوم  

 حـول  للطالـب  المعلومات وتوفر خاطئة، أو صحيحة الطالب إجابة كانت إذا مما
 التغذية الراجعة المقدمة بالبرامج القائمـة       أنماط، ف )التيسير أو بالتوجيه إما (جابةاإل

 أنمـاط لتي تناولتها الدراسات السابقة تركز على ثـالث          ا االصطناعيعلى الذكاء   
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 الراجعـة  التغذيـة ،  التكوينية الراجعة التغذية،  لخطأ الراجعة التغذية وهي   رئيسية،
 مثل التغذيـة الراجعـة      أخرى أنماط والتي يمكن أن تحتوى في طياتها         كتلميحات

لمـتعلم مـن     من رد الفعل علـى أداء ا       األدنىكحد أدنى والتي  توضح المستوى       
 للتغذيـة   أنمـاط الصواب والخطأ بعد أداءه المهمه وهي بمثابة البداية في الـثالث            

  .الراجعة

أظهــرت العديــد مــن الدراســات مثــل دراســة كــل مــن أســتيفس، 
 & Narciss(؛ ودراسة نارسيس وهـوث  )Esteves.M, et.al, 2004(واخرون

Huth, 2004( ؛ ودراسة سيلفا)Silva,. I, 2010(  جريفوكوسـتوبولو  ؛ ودراسـة
  أهمية التغذية الراجعة )et al, 2012)  Grivokostopoulou Foteiniواخرون 

  الثالث نماطفي تنمية التحصيل الدراسي طبقاً لأل     في تنمية األداء العملي للطالب، و     
التغذية الراجعة لخطأ محدد، والتغذية الراجعة كتلميحات، والتغذية        ( للتغذية الراجعة 
 امجالمقدمة مـن خـالل البـر      ، والتي تناولتها أغلب الدراسات      )ينيةالراجعة التكو 

حيث أن التغذية الراجعة المصممة     ، ويرجع السبب    االصطناعي على الذكاء    ةالقائم
 مهامهم، لتساعد الطالب على أداء      االصطناعي أساساً على أساليب الذكاء      بها تقوم 

معرفة وجها لوجه للمتخـصص   وكيل نقل الوأنتقل منودور المعلم هو أيضاً تغيير     
الـذكاء االصـطناعى    ب، وكما أن    الذي يصمم المحتوى ويشرف على تعلم الطال      

، أكثر من تلك التـي  المشكالتيعطي للحاسب قدرات أعلى لحل مجاالت أوسع من  
تعتمد فقط على العمليات التقليدية البسيطة كالعمليات الحسابية، واسترجاع البيانـات       

  .أو إمكانيات التحكم

 التغذيـة   أنمـاط وباطالع الباحث على العديد من الدراسات التـي تناولـت           
 اتضح ان الدراسات السابقة  تناولت       االصطناعيالراجعة في تصميم برامج الذكاء      

الراجعة لخطأ محدد، والتغذيـة الراجعـة       التغذية  ( الثالثة للتغذية الراجعة       نماطاأل
واثبتت فاعليتها في تصميم برامج الـذكاء       )  التكوينية، والتغذية الراجعة كتلميحات   



 

 
  

 

  
                        

  

١٨٧  

  


  

لم تصف ما هو الطريق األنسب واألكثر مالئمة لتنفيذ التغذيـة            ولكن   االصطناعي
التحقيـق فـي أي     ريد  ي الحالي البحث و  المختلفة،   نماطمن تلك األ  الراجعة الفعاله   

 النظـام القـائم علـى الـذكاء        وفر في يت التغذية الراجعة ينبغي أن      أنماط  من نمط
  . االصطناعي

 زورلينجــسا  مــنكــلمــن خــالل اطــالع الباحــث علــى دراســة 
 ؛ ودراسة هـايتي وتيمبرلـي   (Thurlingsa, Marieke, et al, 2013)خرونآو

Hattie & Timperley, 2007)( لتعلم وآثارهـا علـى   ا نظريات ، التي تناولت
 عليهـا فـي     يتضح أنه ال توجد نظرية تعلم واحدة يمكن االعتماد        : التغذية الراجعة 

 التعلم المختلفة، وكذلك في تصميم التغذية الراجعة فى البرامج القائمة           أهدافتحقيق  
 النظريـات   بعـض ، لذلك فقد اعتمد البحث الحالي علـى         االصطناعيعلى الذكاء   

، نـصوص، وصـوت   (السابقة، حيث اهتم بشكل تقديم معلومات التغذية الراجعـة          
 السلوكية، كما أن معلومات التغذية الراجعـة        ، وهذا ما أكدت علية النظرية     )فيديوو

في نمط التغذية الراجعة لخطأ محدد، ونمط التغذية الراجعـة كتلميحـات، ونمـط              
التغذية الراجعة التكوينية تعتبر مصدراً للمعلومات بالنسبة للمتعلم، وهذا ما تعتمـد            

 معرفي متراكم    النظرية المعرفية، كذلك فإن معلومات التغذية الراجعة بها بناء         هعلي
حيث يحصل المتعلم في نهاية أداء المهمة على معلومات متكاملة عـن موضـوع              

حيث أن كل مهمة نشاط تعليمي يتفاعل معه        (المهمة، كما أنها توفر فرصاً للتفاعل       
مما يوفر الفرصة للتعلم النشط، وهذا ما تعتمد عليـه النظريـة البنائيـة،              ) المتعلم

 بطريقة إلكترونية يتفاعل الطالـب      االصطناعي الذكاء   وعرض البرنامج القائم على   
معه  عبر الحاسب اآللي مما يساعد الطالب على التواصل اإللكتروني ودعم التعلم             

  .النشط، وهذا ما تعتمد عليه النظرية االتصالية
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– 

 عالج كثير مـن مـشاكل     االصطناعيوقد أمكن من خالل تكنولوجيا الذكاء       
لمتعلمين، وشكلت منظومة متكاملة مـن خاللهـا يـتم          الحاسب اآللي التي تواجه ا    

  .(Edward . A& Feigenbaum, 2008)تطوير وتحديث العملية التعليمية 

تسعى المؤسسة التربوية لتحسين نوعية التعليم والتعلم ومحورة عملية الـتعلم   
 وتكنولوجيـا   إللـى  الحاسـب ا   سـتخدام حول الطالب وتطوير قدراته ومهاراته ال     

 Visual)بيـسك  فيجـوال  ال بلغـة أن مهارات البرمجـة الخاصـة    و،المعلومات

Basic.NET) برامج متنوعة، وقواعد بيانات،     إنتاج الطالب على تصميم و    تساعد 
توفر التعلم المناسب لهذه المهارات من خـالل بـرامج الـذكاء             و ونظم معلومات، 

 تـساعده فـي    ألنها تساعد وتقدم للمتعلم مستويات من التغذية الراجعة   االصطناعي
  .مة لمستويات كل طالبءكثر فردية ومالأ بصورة ةداء المهام المختلفأ

بناء علي ما سبق وطبقاً للبحوث والدراسات السابقة التي عرضها الباحـث            و
 أنمـاط به   يتوفراالصطناعي تصميم برنامج قائم على الذكاء       إلىيسعى الباحث   لذا  

 الراجعة لخطأ محدد، والتغذية الراجعـة       التغذيه( مختلفة من التغذية الراجعة مثل      
البرمجة لدى طالب الـصف    لتنمية مهارات)والتغذية الراجعة كتلميحات التكوينية،

  .األساسيالثالث من الحلقة الثانية من التعليم 

  :اإلحساس بالمشكلة

  :بع اإلحساس بالمشكلة من خاللن

 ,.Narciss, S., & Huth, K)   الدراسات السابقة مثـل         من خالل بعض
2004); (Aleven,et al , 2003); (Karabenick& Newman, 2009); 
(Mathews, et al, 2008); (Aleven, et al, 2006); ( Baker,et al, 
2008); (Barnes, T., & Stamper, J, 2010); (Sarsar & Harmon, 

2013); ( Cotos, 2009) تكـون  أن الطالب يتعلمون أكثر عنـدما  والتى تؤكد 
 أكثر توجيهاً حيث يـتعلم الطـالب   االصطناعيبرامج التدريس القائمة على الذكاء    
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 ولكن لم تصف مـا  عن طريق التغذية الراجعة بها،  باستكشاف األخطاء وإصالحها    
 الحـالي  والبحثنفيذ التغذية الراجعة الفعاله،     هو الطريق األنسب واألكثر مالئمة لت     

النظـام   وفر فـي  يت التغذية الراجعة ينبغي أن      اطأنم  من نمطالتحقيق في أي     يسعى
 لتنمية مهارات البرمجة لدى طـالب الـصف         ذلك و االصطناعيالقائم على الذكاء    

 وهذا البرنامج  يعد نظاماُ ذكياً يحتوى         ،األساسيالثالث من الحلقة الثانية من التعليم       
، والتغذية الراجعـة  الراجعة لخطأ محددالتغذية (مختلفة للتغذية الراجعة  أنماطعلى  

؛ وبذلك يمكن لنظم التدريس الذكيـة تـوفير      )التكوينية، والتغذية الراجعة كتلميحات   
  .فوائد للتعليم بشكل تلقائي وفعال

بـرامج الـذكاء    استخدمت فـي تـصميم      وهناك العديد من الدراسات التي      
 الراجعة  التغذية الراجعة لخطأ محدد، والتغذية    ( التغذية الراجعة    أنماط االصطناعي

 ;)(Woolf, 2009 مـن  كـل   مثل دراسة )التكوينية، والتغذية الراجعة كتلميحات
)VanLehn, 2009(; )Silva, .I, 2010(; )Narciss, et al, 2013(;    

(Spector, J. M., et al, 2016)لم تصف ما هو الطريق األنـسب واألكثـر    و
 ومع وجـود ضـعف    المختلفةنماطمن تلك األمالئمة لتنفيذ التغذية الراجعة الفعاله    

ى يسعى الباحث لحل هـذه      عدادفي مهارات البرمجة لدى طالب الصف الثالث اإل       
 من التغذية   أنماط به   االصطناعيالمشكله من خالل تصميم برنامج قائم على الذكاء         

  .الراجعة

  : البحثأسئلة
مجـة   البر مهـارات فى تنمية     ما فاعلية برنامج قائم على الذكاء االصطناعي         - ١

لدى طالب الصف الثالث من الحلقة الثانية مـن   (Visual Basic.NET) بلغة
   ؟التعليم األساسي
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 التغذيـة   لخطأ محـدد،  التغذية الراجعة   ( اختالف أنماط التغذية الراجعة      ما أثر  - ٢
المقدمة من خالل برنامج قـائم      ) الراجعة التكوينية، التغذية الراجعة كتلميحات    

  تنمية  الجانب المعرفي لمهارات البرمجـة بلغـة         على الذكاء االصطناعي فى   
(Visual Basic.NET)     لدى طالب الصف الثالث من الحلقـة الثانيـة مـن

  ؟التعليم األساسي

محـدد، التغذيـة     التغذية الراجعة لخطأ  ( التغذية الراجعة    أنماط اختالف   أثرما   - ٣
برنامج قـائم   المقدمة من خالل    ) الراجعة التكوينية، التغذية الراجعة كتلميحات    

 المهـاري للبرمجـة بلغـة    ئياالدا الجانب    فى تنمية    االصطناعيعلى الذكاء   
(Visual Basic.NET)     لدى طالب الصف الثالث من الحلقـة الثانيـة مـن

  ؟األساسيالتعليم 

 :فروض البحث

  :ألتية تم وضع الفروض االبحث عن أسئلة جابةلإل

ن متوسـطات درجـات      بـي  ٠,٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد       - ١
التغذية الراجعة لخطـأ محـدد، والتغذيـة        (المجموعات التجريبية الثالثة    

فـي التطبيـق البعـدي    ) الراجعة التكوينية، والتغذية الراجعة كتلميحـات    
  .لالختبار التحصيلي

 بـين متوسـطات درجـات       ٠,٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد       - ٢
 الراجعة لخطـأ محـدد، والتغذيـة        التغذية(المجموعات التجريبية الثالثة    

في التطبيق البعدي لبطاقة    ) الراجعة التكوينية، والتغذية الراجعة كتلميحات    
 .المالحظة
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  : البحثأهداف

   -: إلىيهدف البحث الحالي 

 مهـارات فـى تنميـة    فاعلية برنامج قائم على الذكاء االصـطناعي    بيان   - ١
 الثالـث مـن   لدى طالب الـصف  (Visual Basic.NET) البرمجة بلغة

   ؟الحلقة الثانية من التعليم األساسي

 التغذيـة   لخطأمحدد،التغذية الراجعة   ( التغذية الراجعة    أنماط اختالف   أثر بيان   -٢
المقدمة من خالل برنامج قـائم      ) الراجعة التكوينية ، التغذية الراجعة كتلميحات     

 جـة بلغـة    فى تنمية  الجانب المعرفي لمهارات البرم       االصطناعيعلى الذكاء   
(Visual Basic.NET)     لدى طالب الصف الثالث من الحلقـة الثانيـة مـن

  .األساسيالتعليم 

التغذية الراجعة لخطأمحدد، التغذيـة     ( التغذية الراجعة    أنماط اختالف   أثربيان   -٣
المقدمة من خالل برنامج قـائم      ) التغذية الراجعة كتلميحات   الراجعة التكوينية، 

  المهـاري للبرمجـة بلغـة      الجانب االدائي تنمية   فى االصطناعيعلى الذكاء   
(Visual Basic.NET)     لدى طالب الصف الثالث من الحلقـة الثانيـة مـن

  .األساسيالتعليم 

  :البحثأهمية  

  :يفيد  قدتتضح أهمية هذا البحث في أنه

القائمين على تخطيط مناهج الحاسب اآللي فـي ضـوء بـرامج الـذكاء               )١
 .المادة تدريس هذه أهدافى تحقيق  بما يساعد علاالصطناعي

  على وتنفيذ الدروس وفقاً للتعلم الذاتي القائم      إعدادمعلمي الحاسب اآللي في      )٢
 ).االصطناعيبرامج الذكاء (
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– 

 التغذية الراجعة في برامج الـذكاء       أنماط استخدام في   المصممين التعليميين  )٣
 . االصطناعي

  :حدود البحث

  :الحالي على ما يلي البحث اقتصر
 بإدارة سنورس التعليمية    اإلعدادي من طالب الصف الثالث       عشوائية ينةع .١

  .بمحافظة الفيوم
الصف الثالث من الحلقة الثانية مـن التعلـيم     بمقرر الحاسب اآللي الخاص      .٢

 .م٢٠١٨-٢٠١٧ الدراسي لعامل األساسي

لدى طالب الصف الثالث  (Visual Basic.NET) بلغة مهارات البرمجة .٣
 .األساسية من التعليم من الحلقة الثاني

 التغذية الراجعـة     محدد، التغذية الراجعة لخطأ  ( من التغذية الراجعة     أنماط  .٤
 .) التغذية الراجعة كتلميحاتالتكوينية،

  :منهج البحث

  :ما يلي  الحاليالبحثستخدم ي

 وذلك لتحليل الكتابات فـي اإلطـار النظـري والدراسـات            :الوصفي المنهج   -١
  .البحث محتوي ، وتحليلالبحثتي تناولت متغيرات والدوريات ال والبحوث

التغذية الراجعة  ( التغذية الراجعة    أنماطاختالف   أثر لقياس : التجريبي  المنهج   -٢
المقدمة من  ) التغذية الراجعة كتلميحات   لخطأمحدد، التغذية الراجعة التكوينية،   

ـ   تنميـة     فـى  االصطناعيخالل برنامج قائم على الذكاء       ي الجانـب المعرف
لدى طالب الصف الثالـث   (Visual Basic.NET) المهاري للبرمجة بلغةو

   .األساسيمن الحلقة الثانية من التعليم 
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  :التصميم التجريبي للبحث

  :التاليك ثالث مجموعات إلىتم تقسيم العينة 

التطبيق   ةيبيمعالجة التجرال  التطبيق القبلي  المجموعات
  البعدي

المجموعة 
  األولي

نمط  التغذية الراجعة لخطأ 
محدد من خالل برنامج قائم 

  على الذكاء االصطناعي

المجموعة 
  الثانية

نمط  التغذية الراجعة التكوينية 
من خالل برنامج قائم على 

  الذكاء االصطناعي

المجموعة 
  الثالثة

االختبار 
  تحصيليال

  

  
نمط  التغذية الراجعة 

من خالل برنامج كتلميحات 
  قائم على الذكاء االصطناعي

االختبار 
  التحصيلي

  

بطاقة 
  المالحظة

  :متغيرات البحث
التغذيـة الراجعـة لخطأمحـدد،      ( التغذية الراجعة    أنماط: المتغير المستقل  .١

المقدمة مـن خـالل     ) التغذية الراجعة التكوينية، التغذية الراجعة كتلميحات     
 .االصطناعيبرنامج قائم على الذكاء 

الجانـب   ( (Visual Basic.NET)ة بلغة مهارات البرمج: المتغير التابع .٢
 ). الجانب االدائي لمهارات البرمجة–المعرفي لمهارات البرمجة 
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– 

  :عينة البحث

طالب الصف الثالث من الحلقة الثانيـة مـن التعلـيم            : من بحثتتكون عينة ال      
  ثالث مجموعات تجريبية  يطبـق عليهـا          إلىوتم تقسيمهم   ،  ٤٥ وعدهم   األساسي

  . التحصيليختبار اال،حظةبطاقة المال

  :أدوات البحث
 Visual)لقياس الجانب المعرفي لمهارات البرمجة بلغـة  : اختبار تحصيل .١

Basic.NET).  
 Visual)لقياس الجانب االدائي المهاري للبرمجة بلغـة  :  بطاقة مالحظة .٢

Basic.NET). 

    :إجراءات البحث

وف تسير علـى النحـو      لتحقيق أهداف البحث واإلجابة عن اسئلته فإن خطواته س        
  :التالي

االطالع على الدراسات واألدبيات السابقة بهـدف إعـداد أدوات البحـث             - ١
 .واإلطار النظرى والمادة العلمية للبرنامج

 التـى يجـب ان   (Visual Basic.NET)تحديد مهارات البرمجة بلغـة   - ٢
 .تتوافر لدى طالب الصف الثالث اإلعدادى وإعداد قائمة بها

  للـصف الثالـث  الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومـات  ج تحليل محتوى منه - ٣

 .اإلعدادي

 .الدراسات والبحوث السابقة ذات الصله بهذا الميدان - ٤

 .عرض القائمة على المحكمين لضبط موضوعيتها  - ٥

 .تحديد األخطاء الشائع الوقوع فيها لدى طالب الصف الثالث اإلعدادي  - ٦

 .عرض القائمة على المحكمين لضبط موضوعيتها  - ٧
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، (Visual Basic.NET)داد اختبار قياس لمهـارات البرمجـة بلغـة    إع - ٨
 .وبطاقات مالحظة األداء المهاري للبرمجة

 .عرض أدوات البحث على السادة المحكمين - ٩

 .إعداد البرنامج القائم على الذكاء االصطناعي -١٠

 .عرض البرنامج على السادة المحكمين لتعديله -١١

 .تطبيق أدوات البحث قبلياً -١٢

 التجريبية باستخدام البرنـامج القـائم علـى الـذكاء           وعاتجم للم التطبيق -١٣
 .االصطناعي

 .تطبيق إدوات البحث بعدياً -١٤

عرض النتائج ومناقشتها في ضوء مـا ورد باإلطـار النظـري ونتـائج               -١٥
 .الدراسات السابقة

 .صياغة التوصيات ثم االقتراحات للدراسات والبحوث المستقبلية -١٦

  :مصطلحات البحث

 :لتاليةالحات  المصطالبحثتضمن ي

  :Artificial Intelligence االصطناعي الذكاء 

 يمر  مواقف كثيرة وخبرات    الكشف عن مجريات األمور من معرفة حاالت        
بها اإلنسان واالستفادة منها بشكل مباشر وتطبيقها على اآللة واالستفادة منها بشكل            

  ).Murray S .Campbell, 2007(عملي 

 يركز  لىمجال في علم الحاسب اإل    : بأنهناعى  الذكاء االصط ويعرف الباحث   
 القيام بمهام خاصـة يتميـز بأدائهـا البـشر       اآلليعلي إيجاد برامج تتيح للحاسب      

  .وتحاكي سلوكاً بشرياً يعتبره اإلنسان سلوكاُ ذكياً
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 :االصطناعي البرامج القائمة على الذكاء 

معرفية للمجال   نماذج   استخدام مع   لى عبارة عن برامج تدريس بالحاسب اإل     
أو المحتوى التعليمي الذي يتم تدريسه، واستراتيجيات التدريس المتبعة فى تـدريس       

عبـد الـرؤوف محمـد محمـد        (هذا المحتوى، والطالب محور عملية التعلم فيها        
  ).٤٤ص، ٢٠١٥إسماعيل، 

برامج : ا بأنه إجرائياً االصطناعيالبرامج القائمة على الذكاء     ويعرف الباحث   
ها على  إعداد تعتمد على علم الذكاء االصطناعى، يتم        لىدارة بالحاسب اإل  تربوية م 

 ،(Visual Basic.NET)أنها تحاكي المعلم البشري في معالجته للبرمجـة بلغـة   
ويمكنها تشخيص حالة المتعلم، وتقييمه ومتابعته، وتوليد الشرح لألسئلة واإلجابات،          

  .وتقديم التغذية الراجعة له عند الحاجة

  : Skillارة المه

  ).٢٠٠٣محمد حسن إبراهيم، "(  في انجاز عمل ما الدقة والسرعة  معاً

أداء المهام البرمجية المطلوب تنفيذها     : جرائياً بأنها إويعرف الباحث المهارة    
  .%٨٠ بمستوى ال يقل عن  بسرعة ودقة (Visual Basic.NET)بلغة 

  :  Programming البرمجة

حددة فى خطوات إجرائية وتنفيـذها بمجموعـة مـن          إعادة صياغة لفكرة م         
االكواد الخاصة بإحدى لغات البرمجة لتنفيذ مهمة معينة كناتج للتعليمات المنطقيـة            

  ).٢٠٠٥عمرو عناني،  (آللىالتى يعطيها المبرمج للحاسب ا

 قدرة الطالب على صياغة مجموعـة  :ا بأنه  إجرائياً البرمجة ويعرف الباحث   
البرمجـة  فق مجموعة من القواعـد وتحـدد بواسـطة لغـة            من األوامر تكتب و   
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)(Visual Basic.NET،  أن تنفذ علـى  إلىومن ثم تمر هذه األوامر بعدة مراحل 
  .اآلليالحاسب جهاز 

  :Programming skills  مهارات البرمجة 

 األدوات واألوامـر    اسـتخدام بأنها القدرة على    : بأنها  الباحث إجرائياً  هايعرف
ى تتيح للمتعلم تنفيذ المهام التى يرغب في تنفيـذها مـن خـالل لغـة                واألكواد الت 

  .البرمجة

  :Feedback التغذية الراجعة  

فها التربويون وعلماء النفس أمثال  جودين وكلوزماير  وغيرهما بأنها           عر  
مهرنـز وليمـان       وعرفها ، الطالب إجابةالمعلومات التي تقدم معرفة بالنتائج عقب       

ات الالحقة من   ختبار اال فيالفرد بمستوى أدائه لدفعه إلنجاز أفضل       على أنها تزويد    
 ,Kluger, A. N., & DeNisi, A, 1996ء التي يقع فيهـا خطأخالل تصحيح األ

PP.254-284) .(  

إعالم الطالب نتيجة تعلمه من خـالل تزويـده   : بأنها إجرائياً يعرفها الباحث
 في تثبيت ذلك األداء، إذا كـان         لمساعدته  ،ربمعلومات عن سير أدائه بشكل مستم     

  . تعديلإلىيسير في االتجاه الصحيح، أو تعديله إذا كان بحاجة 

  :Error-Specific Feedback التغذية الراجعة لخطأ محدد 

المعلومات المقدمة للمـتعلم  فـي حالـة أداءه           :بأنها  الباحث إجرائياً  هايعرف
الطالب أثناء أداءه للمهمة ويـتم      المهمة بطريقة خاطئة وتوضح الخطأ الذي قام به         

  .توفيرها وفقاً للخطأ الذي أرتكب

  

  



 

  
 
 

  
  

١٩٨  

 
 

– 

 :Formative Feedback  التغذية الراجعة التكوينية

المعلومات المقدمة للمتعلم في حالة أداءه المهمة       : بأنها  الباحث إجرائياً  هايعرف
بطريقة خطأ وتوضيح الخطأ لتصحيح أداء الطالب لتلك المهمة وتوضـيح الـسبيل       

  .لجعل الطالب يقوم بأداءه للمهمة بطريقة صحيحة
  :as Feedback Hint التغذية الراجعة كتلميحات 

 المتعلم في حالـة أداءه      إلىالمعلومات المقدمة   : بأنها  الباحث إجرائياً  هايعرف
للطالب الحصول علـى نمـوذج أداء        المهمة بطريقة خطأ وتوضيح الخطأ وتتيح       

ـ         للمهمة بشكل صحيح كتلميح، و      أو  ةتغذية راجعة في حالة الخطأ فـي أداءه للمهم
  .أستمرار معدل الخطأ

  ـحـث ج البــائـــنت
 عرض النتائج التى أسفر عنها البحث، والتحقق مـن  ىيهدف هذا الفصل إل 

  .صحة فروض البحث وتفسيرها، وتقديم التوصيات والبحوث المقترحة
  :اختبار صحة  فروض البحث

  :صحة الفرض األولاختبار : أوالً
توجـد  : يلـي الذي ينص على ما     سبة للفرض األول من فروض البحث و      بالن

 بـين متوسـطات درجـات المجموعـات         ٠,٠٥ عند   فروق ذات داللة إحصائية   
ينيـة،  التغذية الراجعة لخطأ محدد، والتغذيـة الراجعـة التكو        (التجريبية الثالثة   

  .ختبار التحصيليالدي لفي التطبيق البع) والتغذية الراجعة كتلميحات
 (ANOVA) اختبـار     باسـتخدام  للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث      

 (ANOVA)، ويوضح الجدول التالي نتائج اختبار       للتحقق من صحة هذه الفرضية    
لداللة الفروق بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبيـة الثالثـة فـي             

  .تطبيق البعدي لالختبار التحصيليال
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  )١(ل جدو

  البيانات الوصفية  لدرجات طالب المجموعات التجريبية الثالثة 
  فى التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي

االنحراف المعيارىالمتوسط الحسابى العدد المجموعات

  ٠,٧٧  ٢٠,٢٠  ١٥  المجموعة التجريبية األولى

  ٢,٢٠  ٢٦,٨٧  ١٥  المجموعة التجريبية الثانية

  ١,٦٠  ٣٤,٨٧  ١٥  ثالثةالمجموعة التجريبية ال

 ٦,٢٧  ٢٧,٣١  ٤٥  االجمالى

يوضح الجدول السابق المتوسطات واالنحرافـات المعياريـة لـدرجات          
  .طالب المجموعات التجريبية الثالثة فى التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي

  )٢(جدول 

 لداللة الفروق بين متوسطات درجات طالب (ANOVA)نتائج اختبار 
  بية الثالثة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيليالمجموعات التجري

مجموع   البيان
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  الداللة  قيمة ف

  ٠,٠١  ٣٠٣,٦٩  ٨٠٨,٨٩  ٢,٠٠  ١٦١٧,٧٨  بين المجموعات

داخل 
  المجموعات

٢,٦٦  ٤٢,٠٠  ١١١,٨٧      

      ٤٤,٠٠  ١٧٢٩,٦٤  المجموع



 

  
 
 

  
  

٢٠٠  

 
 

– 

ختبـار  لالدالة إحصائية فى التطبيـق      ) ف(ة  يوضح الجدول السابق أن قيم            
  .دالة إحصائية بالنسبة للمجموع الكلي دالة إحصائيا) ف( وقيمة ،التحصيلي البعدي

 مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالب                    
  .بيق البعدي في االختبار التحصيليالمجموعات التجريبية الثالثة في التط

 مقارنات بعدية متعـددة مـن أجـل         إجراءمن اتجاهات الفروق و    حققوللت
تحديد الفروق بين المتوسطات في طالب المجموعات التجريبية الثالثـة فقـد تـم              

  . ونتائج الجدول التالي تبين ذلك(Tukey test)استخدام اختبار توكي 

  )٣(جدول 

   (Tukey test)نتائج اختبار توكي 

  ت التجريبية الثالثة بين متوسطات طالب المجموعا

  المتوسط  المجموعات
المجموعة 
التجريبية 

  األولى

المجموعة 
التجريبية 

  الثانية

المجموعة 
التجريبية 

  الثالثة
المجموعة 
التجريبية 

  األولى
١٤,٦٧  **٦,٦٧    ٢٠,٢٠**  

المجموعة 
التجريبية 

  الثانية
٨,٠٠      ٢٦,٨٧**  

المجموعة 
التجريبية 

  الثالثة
٣٤,٨٧        
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 ٠,٠٥(لى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى تدل ع ( ،  
  )٠,٠١(تدل على وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ** 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين متوسـطات درجـات طـالب      
بـين المجموعـة   ، إذ يوجد فروق   جريبية الثالثة فى المجموع الكلى    المجموعات الت 

، صالح المجموعة التجريبية الثانيـة    بية الثانية ل  المجموعة التجري التجريبية األولى و  
ـ    بين المجموعة التجريبية األولى و    ويوجد فروق    صالح المجموعة التجريبية الثالثة ل

ـ     المجموعة التجريبية الثالثة   ين المجموعـة التجريبيـة الثانيـة       ، ويوجد فـروق ب
  .صالح المجموعة التجريبية الثالثةالمجموعة التجريبية الثالثة لو

  :لتاليء ترتيب المجموعات كاوجا
ثم المجموعة التجريبية      ثم المجموعة التجريبية الثانية     المجموعة التجريبية الثالثة  

  األولى
ـ   أشارت النتائج السابقة  إلى       د فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين          ووج

التغذية الراجعة لخطـأ محـدد،      (ات التجريبية الثالثة     درجات المجموع  اتمتوسط
التطبيـق البعـدي     فـي ) كتلميحـات ة الراجعة التكوينية، والتغذية الراجعة      والتغذي

  .لصالح المجموعة التجريبية الثالثةلألختبار التحصيلي 
دمة للمجموعة التجريبيـة     أن التغذية الراجعة كتلميحات المق     يرجع سبب ذلك  

أ وتوضيح  يتم تقديم المعلومات إلى المتعلم في حالة أداءه المهمة بطريقة خط          الثالثة  
الخطأ وتتيح للطالب الحصول على نموذج أداء للمهمة بـشكل صـحيح كتلمـيح،              

الـسلوكية  وتكرر في حالة أستمرار الخطأ، وهذا ما يتفق مـع مبـادئ النظريـة               
اعتبرت التغذية الراجعة اإليجابية تعزيز إيجابي، واعتبرت التغذيـة         التى  لثورنديك  

أن تكـرار  تعزيز والعقاب تؤثر على التعلم؛ والراجعة السلبية عقاب، وأن كالً من ال  
 & Hattie) كـون فعـال فـي الـتعلم    التغذية الراجعة في حالة أستمرار الخطأ ي

Timperley, 2007).     
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– 

  :اختبار صحة الفرض الثاني: ثانياً

توجـد  : " روض البحث و الذي ينص على ما يليبالنسبة للفرض الثانى من ف   
الثـة   متوسطات درجات المجموعات التجريبيـة الث      فروق ذات داللة إحصائية بين    

نيـة، والتغذيـة الراجعـة      ، والتغذية الراجعـة التكوي    التغذية الراجعة لخطأ محدد   (
  ."لتطبيق البعدي لبطاقة المالحظة في ا)  كتلميحات

 (ANOVA) اختبـار     باسـتخدام  للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث      
 (ANOVA)الجدول التالي نتائج اختبار     ، ويوضح   تحقق من صحة هذه الفرضية    لل

لداللة الفروق بين متوسطات درجات طالب المجموعات التجريبيـة الثالثـة فـي             
 Visual)بلغـة  البرمجـة  بمهـارات  طاقة المالحظة الخاصـة  التطبيق البعدي لب

Basic.NET).  

  )٤(جدول 

  البيانات الوصفية  لدرجات طالب طالب المجموعات التجريبية الثالثة 
 Visual)بلغة البرمجة ى التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة الخاصة بمهارات ف

Basic.NET).  

االنحراف المعيارىالمتوسط الحسابى العدد المجموعات

  ٢,٤٧  ٤٧٢,٥٣  ١٥  المجموعة التجريبية األولى

  ١,٨١  ٥٣٤,٠٠  ١٥  المجموعة التجريبية الثانية

  ٢,٢١  ٥٨٩,٢٠  ١٥  المجموعة التجريبية الثالثة

 ٤٨,٢٤  ٥٣١,٩١  ٤٥  االجمالى
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يوضح الجدول السابق المتوسطات واالنحرافات المعيارية لـدرجات طـالب          
المجموعات التجريبية الثالثة فى التطبيق البعـدي لبطاقـة المالحظـة الخاصـة             

  .(Visual Basic.NET)بلغة البرمجة بمهارات 

  )٥(جدول 

ات درجات طالب المجموعات  لداللة الفروق بين متوسط(ANOVA)نتائج اختبار 
بلغة البرمجة التجريبية الثالثة في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة الخاصة بمهارات 

(Visual Basic.NET).  

مجموع   البيان
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  الداللة  قيمة ف

بين 
  المجموعات

٠,٠١  ١٠٧٢١,٩١  ٥١٠٩٠,٧٦  ٢,٠٠  ١٠٢١٨١,٥١  

داخل 
  تالمجموعا

٤,٧٧  ٤٢,٠٠  ٢٠٠,١٣      

      ٤٤,٠٠  ١٠٢٣٨١,٦٤  المجموع

 دالة إحصائية بالنسبة فى التطبيق البعدي     ) ف(يوضح الجدول السابق أن قيمة      
  .نسبة للمجموع الكلي دالة إحصائيادالة إحصائية بال) ف(وقيمة لبطاقة المالحظة 

  مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجـات طـالب          
المجموعات التجريبية الثالثة في التطبيق البعدي  لبطاقة المالحظة في االبعاد التى            

  .ا بطاقة المالحظة والمجموع الكلىتقيسه
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– 

 مقارنات بعدية متعددة من أجل تحديـد        إجراءوللتحقق من اتجاهات الفروق و    
 الفروق بين المتوسطات في طالب المجموعات التجريبية الثالثة فقد تـم اسـتخدام            

  . ونتائج الجدول التالي تبين ذلك(Tukey test)اختبار توكي 

  )٦(جدول 

 بين متوسطات طالب المجموعات التجريبية (Tukey test)نتائج اختبار توكي 
  للمجموع الكلى الثالثة بالنسبة

  المتوسط  المجموعات
المجموعة 
التجريبية 

  األولى

المجموعة 
التجريبية 

  الثانية

المجموعة 
التجريبية 

  لثالثةا

المجموعة 
  التجريبية األولى

١١٦,٦٧  **٦١,٤٧    ٤٧٢,٥٣**  

المجموعة 
  التجريبية الثانية

٥٥,٢٠      ٥٣٤,٠٠**  

المجموعة 
  التجريبية الثالثة

٥٨٩,٢٠        

  ٠,٠٥(تدل على وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( ،  

  )٠,٠١(تدل على وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ** 

جدول السابق وجود فروق بين متوسـطات درجـات طـالب    يتضح من ال  
بـين المجموعـة   المجموعات التجريبية الثالثة فى المجموع الكلى، إذ يوجد فروق        

، التجريبية الثانيـة  المجموعة التجريبية الثانية لصالح المجموعة      التجريبية األولى و  
 الثالثة لـصالح    المجموعة التجريبية بين المجموعة التجريبية األولى و    ويوجد فروق   
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ـ        ين المجموعـة التجريبيـة الثانيـة       المجموعة التجريبية الثالثة، ويوجد فـروق ب
  .المجموعة التجريبية الثالثة لصالح المجموعة التجريبية الثالثةو

  :وجاء ترتيب المجموعات كاألتي

بيـة  ثم المجموعة التجري   ثم المجموعة التجريبية الثانية    المجموعة التجريبية الثالثة  
  األولى

 اتد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط       ووجإلى  أشارت النتائج السابقة    
التغذية الراجعة لخطـأ محـدد، والتغذيـة        (ات التجريبية الثالثة    درجات المجموع 

التطبيـق البعـدي لبطاقـة     فـي ) كتلميحـات الراجعة التكوينية، والتغذية الراجعة    
  .ريبية الثالثةلصالح المجموعة التجالمالحظة 

 أساساً على أساليب الـذكاء      تقوم التغذية الراجعة المصممة     أنويرجع السبب   
وأنتقل  ودور المعلم هو أيضاً تغيير       مهامهم،االصطناعي لتساعد الطالب على أداء      

 لوجه للمتخصص الذي يصمم المحتوى ويشرف علـى   وكيل نقل المعرفة وجهاً من
 يعطـي للحاسـب   االصطناعيالذكاء كما أن ، و(Huertas, 2008)ب تعلم الطال

قدرات أعلى لحل مجاالت أوسع من المشكالت أكثر من تلك التي تعتمد فقط علـى            
العمليات التقليدية البسيطة كالعمليات الحسابية، واسترجاع البيانـات أو إمكانيـات           

  .التحكم

تركز على الـسلوك المرئـي      مع مبادئ النظرية السلوكية التي       ويتفق ذلك   
يقـوم  ف ؛للطالب، والتي يمكن التالعب بها عن طريق المحفزات مثل الثناء والعقاب    

المعلمون بتوجيه الطالب من خالل المنهج الدراسي في خطوات صغيرة، ويطلـب            
من الطالب إعادة إنتاج ما قاله المعلمون لهم، ويشير ذلك إلى أن عمليات التغذيـة               

 ,Thurlingsa, Marieke, et al (الراجعة فـي الـسلوكيات واضـحة وخطيـة    

2013.(  
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 ويقـوم   البـشرية، على معالجـة المعلومـات       النظرية المعرفية    تؤكد كما  
المعلمون بتدريس المناهج الدراسية وتوجيه الطالب من خالل المـنهج الدراسـي            
حيث يقوم الطالب بمعالجة المناهج الدراسية وفكها واستخدامها بشكل فعال، ويشير           

 التغذية الراجعة تبدأ بإعطاء التغذيـة الراجعـة، والتـي تـتم            ذلك إلى أن عمليات   
   .(Hattie, 2009) معالجتها من قبل المتعلمين

وحيث أن التغذية الراجعة كتلميحات المقدمة للمجموعة التجريبية الثالثة  يتم           
تقديم المعلومات إلى المتعلم في حالة أداءه المهمة بطريقة خطأ وتوضـيح الخطـأ              

ب الحصول على نموذج أداء للمهمة بشكل صحيح كتلميح، وتُكرر فـي          وتتيح للطال 
التـى  السلوكية لثورنـديك    حالة أستمرار الخطأ، وهذا ما يتفق مع مبادئ النظرية          

اعتبرت التغذية الراجعة اإليجابية تعزيز إيجابي، واعتبرت التغذية الراجعة السلبية          
أن تكرار التغذية الراجعـة  تعلم؛ وعقاب، وأن كالً من التعزيز والعقاب تؤثر على ال  

    .(Hattie & Timperley, 2007) كون فعال في التعلمفي حالة أستمرار الخطأ ي

  :نتائج البحثملخص  

ـ    اتد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط       ووج .١ ات  درجـات المجموع
التغذية الراجعة لخطأ محدد، والتغذية الراجعة التكوينية،       ( التجريبية الثالثة 

  فـي  ٠,٠٥ عند مستوى    فى المجموع الكلى   ) كتلميحاتالتغذية الراجعة   و
  .لصالح المجموعة التجريبية الثالثةالتطبيق البعدي لبطاقة المالحظة 

ـ    اتد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط       ووج .٢ ات  درجـات المجموع
ة، التغذية الراجعة لخطأ محدد، والتغذية الراجعة التكويني      ( التجريبية الثالثة 

 فـي  ٠,٠٥ عند مستوى    فى المجموع الكلى   ) كتلميحاتوالتغذية الراجعة   
 .لصالح المجموعة التجريبية الثالثةالتطبيق البعدي لألختبار التحصيلي 
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   :التوصيات
  :التعليمفي نظمة الذكاء االصطناعي التوصيات ألبعض 

 نهـا وذلك أل  مناهج مختلفة في مجال التعليم       في محور الراجعة  التغذية  دمج   .١
  . من أهم متغيرات التعليم الذي يعتبر عملية متعددة األبعاد ومتغيراته كثيرة

التغذية الراجعة للمعلمين لمعرفة فهم الطالب للمفاهيم ومقدار مسار         األهتمام ب  .٢
   .تعلمهم

دخالها فـي بنـاء بـرامج الـذكاء     إوعند  التغذية الراجعة تقنية هامة للتعلم،       .٣
  .والنتائج السلوك والمهام والواجبات، ىعل الطالب االصطناعي تساعد 

تطبيق نمط التغذية الراجعة كتلمحات في بناء برامج الـذكاء االصـطناعي             .٤
 .يساعد على التعلم لالتقان

يمكن ألنظمة الذكاء االصطناعي تكييـف البـرامج التعليميـة الحتياجـات             .٥
 .الطالب

لطـالب  يمكن للبرامج التي تعتمد على أنظمة الذكاء االصـطناعي مـنح ا             .٦
 .والمعلمين تعليقات مفيدة

أنظمة الذكاء االصطناعي تغير من كيفية العثور على المعلومات والتفاعـل            .٧
 .معها

 .يمكن ألنظمة الذكاء االصطناعي أن تجعل تعلم التجربة والخطأ أقل ترويعاً .٨
 

  :المقترحات
  لتنمية مهارات البرمجة لـدى     االصطناعيتصميم برنامج قائم على الذكاء       .١

 .تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية طلبة

 التغذيـة   لخطأمحـدد، التغذية الراجعة   ( اختالف أنماط التغذية الراجعة      أثر .٢
 برنامج قائم على الـذكاء  في)  التغذية الراجعة كتلميحات   التكوينية،الراجعة  
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تنمية مهارات تصميم المواقـع التعليميـة لـدى طـالب           صطناعي فى   الا
  .تكنولوجيا التعليم

 التغذيـة   محدد، لخطأالتغذية الراجعة   ( اختالف أنماط التغذية الراجعة      أثر .٣
برنامج قائم على الـذكاء  في )  التغذية الراجعة كتلميحات   التكوينية،الراجعة  

تنمية مهارات تصميم األنفوجرافيك لدى طالب تكنولوجيا       صطناعي فى   اال
  .التعليم
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  المراجع
  :المراجع العربية: أوالً

فاعلية بيئة تعلم قائمة على الذكاء االصطناعي       ). ٢٠١٥(وف محمد محمد    عبد الرؤ 
لحل مشكالت صيانة شـبكات الحاسـب وتنميـة اتجاهـات طـالب            

، معهـد الدراسـات     دكتـوراه تكنولوجيا التعليم نحو التعلم من بعـد،        
  .والبحوث التربوية، جامعة القاهرة 

كلية التربية جامعـة    : لقاهرة   ا .التربية   تكنولوجياأساليب  ). ٢٠٠٥(عمرو عنانى   
  .القاهرة 

 أثر استخدام المـوديالت متعـددة الوسـائط علـى           .)٢٠٠٣(محمد حسن إبراهيم    
جامعـة عمـان     . ماجستيرتحصيل الطالب بكليات التربية النوعية،      

  . العليا، عمانكلية الدراسات التربوية : العربية للدراسات العليا

 فعالية برنامج قائم علـى تكنولوجيـا الـذكاء          ).٢٠١٢(محمد خليفة السيد النجار     
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طالب شعبة تكنولوجيا المعلومات فى ضوء معايير الجودة الـشاملة،          
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