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 البحث: مستخلص
بتعليق   )المصحوب  المتحرك  الوكيل  بين  االختالف  اثر  تحرى  إلى  البحث  غير    -  صوتي هدف 

برمجية تعليمية على تنمية الدافعية للتعلم لدى  في    تقديم التغذية الراجعة في    (صوتيالمصحوب بتعليق  
األولى وعددها  ذو المجموعتين المجموعة    التجريبي، وقد استخدم البحث التصميم  االبتدائيةتالميذ المرحلة  

، المجموعة الثانية  صوتي تقديم تغذية راجعة مصحوبة بتعليق  في    ( تلميذ استخدمت وكيل متحرك 20) 
، قد  جاءت  صوتي ( تلميذ استخدمت وكيل متحرك يقدم تغذية راجعة غير مصحوبة بتعليق 20وعددها ) 
  متوسطي بين   ( α ≤ 0.05)ث لتوضح انه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  حنتائج الب

  االساسي لمقياس الدافعية للتعلم، يرجع إلى التأثير    البعديالتطبيق  في    درجات المجموعتين التجريبيتين 
وغير مصحوب    صوتيتقديم التغذية الراجعة بنمطيه )المصحوب بتعليق  في    الستخدام الوكيل المتحرك

وغير المصحوب بتعليق لهما   صوتي يعنى أن الوكيل المتحرك المصحوب بتعليق  (، مما صوتيبتعليق 
الدافعية لدى  في    نفس التأثير وال يمثل صوت الوكيل عامل فارق  تأثير الوكيل المتحرك على مستوى 

 .التالميذ
 الدافعية. الوكيل المتحرك، التغذية المرتدة، برمجية تعليمية،  الكلمات المفتاحية. 
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The Difference Between Using Moving Agents (Accompanied by a 
Voice Comment and not Accompanied by a Voice Comment) while 
Providing Feedback in an Educational Program, and its effect on 

Developing the Motivation to Learn among Primary School Students 
Abstract. 
   The aim of the research is to assess the effect of the difference between the 
moving agent (accompanied by a voice comment - not accompanied by a 
voice comment) while providing feedback in an educational program on 
developing the motivation to learn among primary school students. The 
research used the experimental design of the two groups: the first group of 
(20) students used a moving agent that provides feedback accompanied by a 
voice comment, the second group of (20) students used a moving agent that 
provides feedback without a voice comment. Results of the research showed 
that there is no statistically significant difference at (α ≤ 0.05) level between 
the mean scores of the two experimental groups in the post application of the 
motivation-to-learn scale, whether using a moving agent in providing feedback 
accompanied by a voice comment or not accompanied by a voice comment. 
This means that the moving agent accompanied by a voice comment and not 
accompanied by a comment have the same effect and the difference does not 
represent a significant change on the level of motivation of students. 

 
Key words. Moving Agents, Feedback, Educational Program, Motivation. 
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  مقدمة 

واجهات التفاعل لبيئات وبرمجيات التعلم اإللكترونية؛ لما  في    يفضل استخدام الجوانب التحفيزية 
لها من خصائص تقوم بعرض حركات الجسم وتعبيرات الوجه وتقترن بواجهة حوار وتجعل بيئات التعلم  

لتقدم للطالب    شخصيات التعليمية  تحفيز المتعلمين، توظف بعض التطبيقات  في    وبرمجياتها ذات فاعلية
 وتحفيزهم ويعرف هذا بالوكيل المتحرك. تعليميمحتوى 

بأن الوكيل المتحرك هو: وكيل إلكترونى  (Colak, & Ozan, 2012, 96) وتذكر كوالك، أوزان  
ت الوجه لخلق بيئة تعلم اجتماعية.  يتفاعل مع المتعلمين من خالل الصوت، النص، اإليماءات، تعبيرا

المتحرك   الوكيل  اعتبار  يمكن  خالل  إًذا  من  للمتعلمين  النشط  الدعم  تحقيق  على  تعمل  تعليمية  أداة 
تقليد أداءات وسلوكيات  في    التفاعالت اللفظية وغير اللفظية والمصورة بشكل ثابت أو متحرك أو تفاعلية

لية التعلم مرتبطة بتعليقات وتفسيرات، تعطى تغذية راجعة للمتعلمين  أداء المهام التعليمية لعمفي    المتعلمين
 (  (Baer, &Tanimoto, 2000من خالل تصميم التلميحات البصرية المتعددة الوسائط.

حديثه, فمثاًل  في    ويمكن للوكيل أن يوظف المحادثات الفردية الغير شفهية للتأكيد على الجوانب المهمة 
 & , Motola)  .ببصره أو يحرك رأسه ليسلط الضوء على الكلمات أو الجمليمكن للوكيل أن يحدق  

Jaques, &  Axt, & Vicari, 2009)   

يقدم الوكيل المتحرك إمكانات هائلة لبيئات التعلم التفاعلية، فقد أصبح من الواضح أنه سيكون له   
حيث يجعل الوكيل المتحرك    (Johnson, & Rickel,  & et all, 2000, 30)تأثير كبير على التعليم.  

المصمم بصورة جذابة التعلم أكثر متعة، كما أن المتعلم الذى يتفاعل مع وكيل متحرك يجد أن المواقف  
التعليمية ممتعة ويختار أن يقضى وقت أكبر مع البيئة التعليمية وبالتالى تزداد دافعيته لتعلم المحتوى  

 (Johnson, & Rickel, & et all, 2000, 14)  المقدم من خالل هذه البيئات.  

إلى أن الوكيل المتحرك    (Moreno, & Mayer, & et all, 2000)وكما أشار مورينو، ماير، آخرون  
يمكنه أن يساعد المتعلمين على فهم المحتوى الصعب بتركيزه على المفاهيم المهمة، تقديم تغذية راجعة  

 هادفة. 

التغذية الراجعة هى: المعلومات التى يحصل عليها    ( بأن96،  2015يذكر محمد كمال عبد الرحمن ) 
المهام  في    المتعلم بعد استجابته للمهام، ليعرف من خاللها مدى دقة استجابته، مما يدفعه لزيادة جهده

( فيعرفها بأنها: إعالم المتعلم بنتيجة استجابته سواء كانت  289،  2009أما محمد محمود الحيلة )   التالية، 
 صحيحة أم خطأ.  

من أنظمة التقييم، حيث توفر معلومات عن حالة المتعلمين    اساسيتعد التغذية الراجعة عنصر   
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التغلب على العقبات التى تواجه المتعلمين من  في    تحسين تعلمهم، كما أنها تساعدفي    وبالتالى تساعد
، وتذكر عادلة  (Narciss, & Sosnovsky, & et all, 2014)خالل إعالمهم باألخطاء وتصحيحها.  

( بأنه البد من أن يستمر تقديم التغذية الراجعة طوال فترة التعلم، والبد من أن  22،  2008على ناجى ) 
 حباطات النفسية وتحفزهم لتلقى المعلومات المقدمة لهم من خاللها.تكون إيجابية لتبتعد بالمتعلم عن اإل

تختلف التغذية الراجعة باختالف محتوياتها ) مثل تصحيح اإلجابة فقط،  تقديم معلومات تفصيلية(،  
تعبيرات   باستخدام  أم  مكتوبة  أم  مسموعة  التقديم،  وقت  جماعية،  أو  )فردية  تقديمها  شكل  وباختالف 

   (Martinez- Argüelles, & Badia- Miro, & et all, 2011)الوجه. 

تحقيق وإتقان األهداف  في    والبد للقائمين على العملية التعليمية من االهتمام بالتغذية الراجعة لدورها
(، حيث إن معرفة المتعلم لنتيجة استجابته  5،  2012التعليمية الموضوعة. نايف بن محمد بن عبد هللا ) 

عة يشعر المتعلم باالرتياح وهذا يعد دافًعا له ليتعلم المحتوى المقدم ويتابعه بتركيز.  من خالل التغذية الراج
تحقيق التعلم  في  (، تساعد التغذية الراجعة305،  2015)راتب قاسم عاشور،  نور عبد الغفور رشيد، 

،  2003جيد نشواتى،  بزمن ومجهود أقل. وبالتالى ُيقبل المتعلم على التعلم وتزداد دافعيته للتعلم. )عبد الم
270 ) 

: الجهود التى يبذلها الطالب ليحقق النجاح  هي ( بأن الدافعية للتعلم  91،  2013تذكر نورية العاج )  
( فيعرفها بأنها حالة داخلية تحدد  81،  2003الذى يريده واألهداف التعليمية. كما أشار فايز مراد دندش ) 

 ول للتوازن المعرفى.معارف المتعلم وتلح عليه الستمرار أداؤه للوص

كما توجه الدافعية السلوك نحو هدف معين، وتمكنه من بذل النشاط لتحقيق الهدف، ويستمر هذا    
النشاط حتى يتحقق الهدف، وقد ينوع اإلنسان من سلوكه عندما ال يستطيع تحقيق الهدف بطريقة ما  

هدفه، يتوقف نشاط اإلنسان عندما  وبالتالى يتحسن سلوك اإلنسان نتيجة استخدامه طرق مختلفة لتحقيق  
   ( 2001يحقق هدفه. )إسماعيل محمد الفقى، محمد بن عبدالمحسن التويجرى، آخرون ، 

كما ترى النظرية السلوكية أن الدافعية للتعلم هى حالة داخلية أو خارجية تحرك سلوك المتعلم وتعمل  
حالة داخلية تحرك معارف    هيعلى استمراره لتحقيق هدفه، أما النظرية المعرفية فترى أن الدافعية للتعلم  

(، أما النظرية  48،  2003دندش )   المتعلم وانتباهه وتلح عليه إلى أن يصل لحالة توازن معرفى. فايز مراد
لديه ما  أقصى  ليبذل  المتعلم  يحرك  داخلى  مثير  هى  للتعلم  الدافعية  أن  فترى  المواقف  في    اإلنسانية 

 (. 192، 2005التعليمية إلشباع  دوافعه للمعرفة. )صالح محمد على، 

الدوافع  للدافعية منها من صنفها على أساس دوافع أولية وهى  الفطرية أو    هناك عدة تصنيفات 
دوافع ثانوية وهى المكتسبة، وهناك من صنفها على أساس دوافع خارجية يكون مصدرها خارجى ودوافع  

، 2013داخلية تنشأ من داخل الفرد، وهناك من صنفها إلى دوافع شعورية وال شعورية. )نورية العاج،  
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85.) 

بالبيئة األسرية ولذلك فإن اآلباء  هناك مجموعة األسباب التى تؤدى لضعف الدافعية منها ما يتعلق   
نقص دافعية أبنائهم للتعلم، أو قد يكون ضعف  في    الذين ال يشجعون أبنائهم على التعلم يكونون سبب 

االستعداد للتعلم عند الطالب حيث إن استيعابه للمعلومات الجديدة يتوقف على المعلومات السابقة لديه،  
األنشطة المختلفة. )أحمد  في    عن خبرات نجاح وفشل الطالبأو قد يكون ضعف الدافعية للتعلم ناتج  

غير مناسب ليشجع على    تعليميأو    إداري سواء كان    المدرسي( وقد يكون الجو  2005محمد الزغبى،  
 (.207، 2002تنخفض دافعية المتعلمين للتعلم. )محمد حسن العمايرة،   وبالتاليالدافعية للتعلم 

يدرسها المتعلمون ألن    التي لتعلم من خالل تحديد العائد من الدروس يمكن تنشيط دافعية المتعلمين ل 
تحديد  في   أن تحديد األهداف مسبًقا يساعد  الدروس، كماهذه  في    ذلك يجعل المتعلمون يركزون انتباههم

يتم توجيه السلوك، ويمكن تنشيط    وبالتاليأساليب التدريس والمعلومات التى يجب أن تكون لدى الطالب  
ة للتعلم أيًضا من خالل مناسبة النشاط لقدرات الطلبة وميولهم، أو من خالل االستخدام الجيد  الدافعي

 ( 2010للتغذية الراجعة. )أنور محمد الشرقاوى، 

إن وجود الوكيل المتحرك وشكله له تأثير كبير على زيادة دافعية المتعلمين لتعلم الموضوعات   
  تصميم الوكيل المتحرك ليحقق التفاعل االجتماعى بين المتعلم والوكيل بغض النظر عن إمكاناته، ويصبح  

ومن أجل تحقيق تحفيز    تحسين دافعية تالميذهم للتعلم. في   متناول العديد من المعلمين الذين يرغبون في  
أكبر للمتعلمين فإنه البد من الوجود المرئى للوكيل المتحرك فصوت الوكيل المتحرك فقط غير كافي والبد  

تقديم التغذية الراجعة يزيد  في  استخدام الوكيل المتحرك ، كما إن(Baylor, 2009) من وجود مرئى له. 
 (Mumm, & Mutlu, 2011) من دافعية التالميذ للتعلم.  

 من خالل: الحالينبعت مشكلة البحث مشكلة البحث: 

 المالحظة الشخصية للباحثة:

دافعية تعلم مادة الكمبيوتر  في    تطوير تكنولوجيا نقص  كأخصائي الحظت الباحثة نتيجة عملها   
تدنى   التوصل ألسباب  لمحاولة  الطالب  مقننة مع  مقابلة شخصية  إجراء  المعلومات وعند  وتكنولوجيا 

ميذ أشاروا من التال  %95دافعيتهم لتعلم نشاط الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات توصلت الباحثة إلى أن  
إلى أن سبب تدنى دافعيتهم يرجع إلى أن المعلمون ال يستخدمون طرق تدريس تبسط المحتوى أو تجذب  

أنماط تعلم الطالب  في    طرق تدريسهم بحيث تناسب التنوعفي    الطالب إليها، كما أن المعلمون ال ينوعون 
وذلك باستخدام    -االثنين مًعا  فهناك من يتعلم من خالل حاسة السمع أو من خالل البصر أو من خالل -

فهمهم   إبداء  عند  تالميذهم  ال يشجعون  المعلمون  أن  إلى  باإلضافة  متنوعة،  مؤثرات سمعية وبصرية 
 باستخدام تغذية راجعة جذابة وفعالة.  
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خلصت إليها الدراسات والمؤتمرات    التيعديد من التوصيات    الحالي ومن ضمن محددات مشكلة البحث  
عصر التكنولوجيا الرقمية"  في    عشر المعنون ب " التعلم  الحادي   الدولي وصى المؤتمر  أ  السابقة ومنها:

استثارة حواس المتعلمين  في    م باالعتماد على الوسائط المتعددة ألهميتها  2016طرابلس أبريل  في    المنعقد
 (  2017أذهان المتعلمين. )محمود برغوت، سليمان حرب، في  وجعل التعليم أكثر عمًقا وثباًتا

فوجدت أن طالب الجامعة والذين تعلموا باستخدام الوكيل المتحرك    (Yung, 2008)أما دراسة ينج  
التذكر والفهم من أولئك    جانبياختبارات  في    المصحوب بإيماءات وحركات الجسم كان أداؤهم أفضل 

تحرك المصحوب بتعليق صوتي، وأوصت باستخدام الصوت البشرى  الذين تعلموا باستخدام الوكيل الم 
التعليمية مع هذا الوكيل، كما أوصت بإعادة تطبيق  هذه   للوكيل المتحرك، وكذلك استخدام الوسائل 

أن الوكيل المتحرك زاد من    (Baylor, 2011)الدراسة على فئات أخرى، وبالمثل وجدت دراسة بيلور
ات العلوم بدرجة كبيرة، كما أوصت بإجراء دراسات أخرى لتحديد نوعية  دافعية الطالب لتعلم موضوع

الصوت المناسب لتحفيز الطالب، وكيف يمكن لرسائل الوكيل المصممة لتحفز الطالب أن تؤدى نفس  
 تؤديها الرسائل التحفيزية من قبل المعلم البشرى.  التيالوظيفة 

والوكيل    صوتي وهما الوكيل المصحوب بتعليق  ولذلك قامت الباحثة بتحديد نوعى الوكيل المتحرك  
لمعرفة أثرهما على الدافعية للتعلم، ووجدت دراسة كيم وبيلور وآخرون    صوتيالغير مصحوب بتعليق  

(Kim, & Baylor, & et all, 2007) زيادة الدافعية للتعلم لدى التالميذ  في  أن للوكيل المتحرك تأثير
 أكيد هذه النتائج.وأوصت بإجراء المزيد من األبحاث لت

: نقص دافعية المتعلمين للتعلم، ومن ثم أمكن  في  الحاليومما سبق أمكن صياغة مشكلة البحث  
التوصل إلى حل المشكلة وهو، ما أثر استخدام الوكيل  في    التالي   الرئيسيللباحثة: صياغة السؤال  

تقديم التغذية الراجعة صوتي في  ، وغير مصحوب بتعليق  صوتيالمتحرك بنمطيه المصحوب بتعليق  
تفرعت األسئلة الفرعية  الرئيسي، ومن السؤال االبتدائيةعلى الدافعية نحو التعلم لدى تالميذ المرحلة 

 التالية: 

  (صوتي غير المصحوب بتعليق  -  صوتيما أثر االختالف بين الوكيل المتحرك )المصحوب بتعليق   -1
 ؟االبتدائيةبرمجية تعليمية على تنمية الدافعية للتعلم لدى تالميذ المرحلة  في    تقديم التغذية الراجعة في  

 أهداف البحث: 

 إلى: الحاليويهدف البحث 

صوتي  وغير المصحوب بتعليق  صوتي تعرف أثر االختالف بين الوكيل المتحرك المصحوب بتعليق 
 تقديم التغذية الراجعة على الدافعية للتعلم.في 
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 أهمية البحث:

صوتي  والغير مصحوبة بتعليق   صوتيتبنى فكرة استخدام التغذية الراجعة المصحوبة بتعليق   -1
  وتكنولوجيا المعلومات. اآلليتدريس مقرر الحاسب في 

 البرمجيات التعليمية.  في  تحديد كيفية دمج الوكيل المتحرك -2
والغير مصحوب بتعليق   صوتيتحديد الفرق بين استخدام الوكيل المتحرك المصحوب بتعليق  -3

 .صوتي 
 متغيرات البحث: 

 التغذية الراجعة بنمطيه:تقديم في   المتغير المستقل: الوكيل المتحرك -

 .صوتيالمصحوب بتعليق  -
 .صوتي الغير المصحوب بتعليق   -

 المتغير التابع: الدافعية للتعلم. -

 أدوات القياس: 

 مقياس الدافعية للتعلم )إعداد الباحثة(. -

 منهج البحث:

 دراسة أثر المتغير المستقل على المتغير التابع.في  المنهج شبه التجريبى  

 للبحث: ي التجريبالتصميم  

( تلميذ  20ذو المجموعتين: المجموعة األولى وعددها )  التجريبيعلى التصميم  الحالياعتمد البحث  
(  20، المجموعة الثانية وعددها ) صوتي تقديم تغذية راجعة مصحوبة بتعليق في    استخدمت وكيل متحرك 

، إضافة إلى تطبيق مقياس  صوتي تلميذ استخدمت وكيل متحرك يقدم تغذية راجعة غير مصحوبة بتعليق  
 الدافعية للتعلم قبليا وبعدًيا للمجموعتين.

 محددات البحث:

 التابعة إلدارة قوص التعليمية. االبتدائية قبلي  حجازه حدود مكانية: مدرسة  -

تم اختيارهم بالطريقة القصدية حيث تم    االبتدائي : عينة من طالب الصف الرابع  حدود بشرية -
 اختيار الطالب الذين يجيدون القراءة والكتابة.

األنشطة الثالث، الرابع،  في    ضوء مقرر الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، في    حدود موضوعية:  -
 الخامس.
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 فروض البحث: 

درجات المجموعتين    متوسطيبين   ≥ a) 0.05توى داللة ) يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مس -
الستخدام   االساسي لمقياس الدافعية للتعلم، يرجع إلى التأثير    البعديالتطبيق  في    التجريبيتين

وغير مصحوب   صوتيتقديم التغذية الراجعة بنمطيه )المصحوب بتعليق في  الوكيل المتحرك
 (صوتي بتعليق  

 إجراءات البحث: 

إلعداد  الحاليأواًل: تم االطالع على الدراسات والمراجع واألدبيات المتعلقة بمحاور وموضوعات البحث 
 المتعلق بها. النظري اإلطار 

تقديم التغذية الراجعة  في   لبناء برمجية تعليمية تستخدم الوكيل المتحرك التعليمي ثانًيا: تحديد التصميم 
 .صوتي والغير مصحوب بتعليق  صوتي بنمطيها المصحوب بتعليق  

 .االبتدائي مقياس الدافعية نحو التعلم لدى تالميذ الصف الرابع في ثالًثا: إعداد أداة القياس والمتمثلة 

 خامًسا:

 اختيار عينة البحث. -
 تطبيق أدوات القياس قبلًيا. -
 إجراء التجربة االستطالعية. -
 تطبيق أدوات القياس بعدًيا. -

 سادًسا:

 المعالجة اإلحصائية لدرجات التالميذ على أداتى القياس. -
 تفسير النتائج. -
 تقديم المقترحات. -
 التوصيات. -

 مصطلحات البحث:

 الوكيل المتحرك: 

للطالب بجانب تقديم    التعليمي : هو شخصية متحركة ُتْسَتْخَدْم لتقدم المحتوى  اإلجرائيالتعريف  
المعلومات   بالكمبيوتر وتكنولوجيا  الخاصة  التعليمية  البرمجية  داخل  تغذية راجعة تصحيحية 

الرابع   بتعليق    االبتدائي للصف  تغذية راجعة مصحوبة  يقدم  أحدهما:  ،  صوتي ويأخذ شكلين 
 .  صوتي واآلخر يقدم تغذية راجعة غير مصحوبة بتعليق 
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 التغذية الراجعة: 

كانت  اإلجرائي التعريف   إذا  تدعيمها  خالل  من  األسئلة  على  إجابته  بنتيجة  التلميذ  إعالم   :
شكلين تعليق  في    صحيحة وتصحيحها إذا كانت خاطئة، والمقدمة من خالل وكيل متحرك

 أو مكتوب.  صوتي

 :صوتيتقديم التغذية الراجعة المصحوب بتعليق في  تعريف نمط الوكيل المتحرك 

تقدم    والتي  اآللي تأخذ شكل مكونات الحاسب    التي تلك الشخصيات    هي :  اإلجرائيالتعريف  
برمجية كورس الب لنشاط الكمبيوتر  في  صورة صوتية أثناء إبحاره في  شرح المحتوى للمتعلم 

 مصحوبة بصوت الباحثة.وتكنولوجيا المعلومات بجانب تقديمه للتغذية الراجعة ال

 :صوتي بتعليق  المصحوبة تقديم التغذية الراجعة غير في  تعريف نمط الوكيل المتحرك 

تقدم    والتي  اآللي تأخذ شكل مكونات الحاسب    التي : هى تلك الشخصيات  اإلجرائيالتعريف  
للمتعلم إبحاره في    المحتوى  أثناء  نصية  لنشاط  في    صورة  الب  كورس  الكمبيوتر  برمجية 

 وتكنولوجيا المعلومات بجانب تقديمه التغذية الراجعة النصية.

 الدافعية للتعلم: 

تحقيق األهداف التعليمية  في    حالة داخلية عند المتعلم تدفعه لالستمرار   هي :  اإلجرائي التعريف  
في   لطالب الُمَقَرَرْة لنشاط الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وُتَقاس بالدرجة التى يحصل عليها ا

 التدرج. والخماسي المقياس المعد لهذا الغرض والمعد طبًقا لنظرية التوقع لفيكتور فروم 

 البرمجية التعليمية: 

البرمجية المعدة ببرنامج كورس الب لتشرح أجزاء من  مقرر الكمبيوتر    هي :  اإلجرائيالتعريف  
وتكنولوجيا المعلومات لتالميذ الصف الرابع اإلبتدائى والمصممة الختبار أثرها على الدافعية  

 للتعلم والمقدم فيها وكيل متحرك ليقدم التغذية الراجعة للتالميذ بعد إجابتهم.   

 للبحث النظري اإلطار 
 األول: الوكيل المتحرك المحور 
 مفهوم الوكيل المتحرك: -1

شخصية  بأنه هو:    (Johnson , & Rickel, & et all, 2000, 47)يعرفه جونسون، ريكل، آخرون  
، دعت  ثرى وجًها لوجه   تعليمي البيئات التعليمية مع الطالب لخلق تفاعل  في    مستقلة تنبض بالحياة تتكيف 

يمكن    وتعليمي   تربوي الحاجة إلى استخدام الوكيل المتحرك لما يتمتع به من عدة مزايا أضفت عليه طابع  
أثره على تنمية رفع مستوى الدافعية للتعلم لدى  في    تحقيق نواتج التعلم المختلفة وال سيما في    اإلفادة منه
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 تالميذ المرحلة االبتدائية.

 المتحرك:مسميات الوكيل  -2
؛  (virtual human) أطلق العديد من السميات على الوكيل المتحرك والتى منها: اإلنسان االفتراضى 

؛ الرسومات المتحركة ذات الشخصيات   (avatar)؛ التجسيد الشخصى  (virtual agent)الوكيل االفتراضى
المستخدم اإللكترونى (human character animation)اإللكترونية الممثل    (electronic user)؛  ؛ 

اإلنسانى (human actor )اإلنسانى الوكيل  اإللكترونى (human agent)؛  الوكيل   electronic)؛ 
agent) الرقمية الدمية   ;Haake, & Gulz, 2008; Falloon, 2010).    (digital puppetry)؛ 

Coutrix, & Jacucci, & et all, 2010) 

 المتحرك:االعتبارات التصميمية لتصميم الوكيل  -3
فهناك مجموعة من االعتبارات التصميمة التى ينبغى على المصمم أن يكون على علم بها عند استخدام  

البيئات التعليمية فيجب أن يتسم الوكيل المتحرك بمظهر جمالى وأن يكون مقبول لدى  في    الوكيل المتحرك
المت الوكيل  حجم  يكون  أن  يراعى  أن  المصمم  على  يجب  كما  التعليمية  المتعلمين.  للبيئة  مناسب  حرك 

المستخدم فيها. ويجب أال يغفل عن استخدام سلوكيات بسيطة ومقبولة للوكيل المتحرك فيجب أن تكون  
  حركات الرأس والعين بسيطة ومستخدمة بصورة وظيفية. وأخيًرا فإنه كلما كان الوكيل قريب الشبه بالمستخدم

 ,Dinerstein, & Egbert)فاعل معه ومع البيئة التعليمية. خصائصه كلما كان ذلك دافًعا للمتعلم للتفي 
& et all, 2007)  

 مميزات استخدام الوكيل المتحرك: -4
( أن استخدام الوكيل المتحرك يحافظ على التكلفة والوقت  (Bin Ahdon, 2013, 845ويذكر بن أدون  

التعليم بدون تكلفة عالية أو   انتشار  التعليمى حيث يساعد على تنفيذ تكنولوجيا  عوائق تكنولوجية نتيجة 
البرامج المختلفة والمستخدمة في تصميم البيئات التعليمية المعتمدة على الوكيل، كما يساعد استخدام الوكيل  
المتحرك في خفض وقت وتكلفة السفر لحضور التدريبات. وأخيًرا فإن وجود الوكيل المتحرك في البيئات  

 م طبًقا لخطوهم الذاتي.التعليمية يساعد المتعلمين في التعل

 المحور الثانى: التغذية الراجعة

يتعلم الفرد من خالل التغذية الراجعة الكثير من المعلومات والمهارات واإلتجاهات وتؤدى إلى تعديل  
البحوث الخاصة بعملية  في    سلوكه الظاهر. وتحتل التغذية الراجعة مكانة في    معلوماته ومعارفه وتعديل

أصبحت من أكثر الممارسات التى يقوم بها المعلمون داخل الصفوف الدراسية، باعتبارها  التعليم، حيث  
 (.399، 2011أداة تعليمية يمكن عن طريقها تحقيق نتائج تربوية مرغوبة. )محمد جبر دريب، 
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يذكر محمد عمر محمد بأنها هى المعلومات التى يتلقاها المتعلم حول استجابته بشكل منظم لتعديل  
،  2008جابة الخاطئة وتثبيت االستجابة الصحيحة حتى يصل ألفضل أداء. )محمد عمر محمد،  االست
27 ،28.) 

 وظيفة التغذية الراجعة: -1

العملية التعليمية وفى تعديل السلوك حيث تعمل على زيادة  في    تؤدى التغذية الراجعة وظائف هامة 
دعم االستجابات الصحيحة، باإلضافة لوظائفها  ثقة المتعلم بنفسه وتجعل التعلم أكثر جذًبا للمتعلم حيث ت 
(، كما إن تقديم التغذية الراجعة ينشط من  2005التوجيهية، التعزيزية، التنشيطية. عبد هللا محمد عثمان ) 

حركة مستمرة لتحقيق األهداف التعليمية وبالتالى تزيد من  في    عملية التعلم حيث إن ذلك يجعل المتعلم
 ( 2007زيادة دافعية المتعلم. )محمد محمود الحيلة، في  ة لدورهاتحصيل المتعلم. باإلضاف

 عالقة التغذية الراجعة بالدافعية:  -2

تعدت التغذية الراجعة وظيفتها من أنها تعمل على تصحيح األخطاء إلى كونها تعمل على زيادة دافعية  
مختار،   قدرى  نجالء  المرادنى،  مختار  )محمد  المحتوى.  لتعلم  محمد  802،  2011المتعلم  )هانى  (؛ 

(. وكما تؤكد النظريات االرتباطية على الدور التعزيزى للتغذية  109،  2012الشيخ، زياد على إبراهيم،  
التعلم. )محمد كمال عبد الرحمن،  في    الراجعة وعلى دورها استثارة دافعية المتعلم وتوجيه طاقاته نحو 

 ( 94، 2020(؛ )إيمان شعبان أحمد، 121، 2015

لتعلم المادة الجديدة وذلك ألنها تعمل على  في    وللتغذية الراجعة الفورية دور  استثارة دافعية المتعلم 
تعزيز اإلجابة الصحيحة وتدعيم عملية التعلم وبالتالى تصبح معرفة المتعلم لإلجابة الصحيحة دافًعا له  

( أن التغذية  116،  2009طوة ) (، ويذكر محمد أمين ع2005لتعلم المحتوى التالى. أفنان نظير دروزة ) 
األنشطة التعليمية،  في  الراجعة تعمل على تسهيل وتيسير التعلم من خالل حث المتعلمين على االندماج

 أنشطة التعلم، مما يزيد من دافعيتهم لتعلم المحتوى المقدم.في  وتزيد من مشاركة المتعلمين

 خصائص التغذية الراجعة: -3

البداية على توجيه المتعلم نحو أداؤه وهذه هى الخاصية التوجيهية حيث تزيد  في    تعمل التغذية الراجعة
من اهتمام المتعلم، وبالتالى تزيد من دافعية المتعلم نحو التعلم إًذا فللتغذية الراجعة خاصية دافعية، ثم  

  رغوب فيه مستقباًل.تبرز أهمية الخاصية التعزيزية للتغذية الراجعة حيث تزيد من احتمال تكرار السلوك الم
(Gilbert, & Dabbagh, 2005; Downinga, & Lama, & et all, 2007)   

 إعداد أدوات القياس:

تم تصميم مقياس لقياس دافعية المتعلم نحو تعلم مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والذى تكون  
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درجات، ال    4، موافق  درجات  5عبارات، ذات تدرج خماسى حيث يعطى البديل موافق بشدة    30من  
حالة العبارات اإليجابية  في    درجات، غير موافق درجتان، غير موافق بشدة درجة واحدة. هذا  3اعرف  

حالة العبارات السلبية  في    ؛ ويتم عكس هذه الدرجات 27إلى    22ومن    18إلى    1وهى العبارات من  
 .30والصغرى  ، 150وبذلك تصبح الدرجة العظمى  30إلى  28ومن  21إلى  19وهى من 

الظاهرى من خالل عرضه على مجموعة من   - الصدق  باستخدام  المقياس  التأكد من صدق  تم 
إجراء   اآللى. وتم  الحاسب  لتعلم  المتعلمين  دافعية  يقيس  المقياس  كان  إذا  فيما  آرائهم  إلبداء  المحكمين 

( فقرات  6( فقرة منها ) 30النهائية ) صورته  في    التعديالت التى اقترحها السادة المحكمين ليخرج لمقياس 
 سلبية.

حيث تم حساب معامل ألفا كرونباخ والذى    spss v. 23تم التأكد من ثبات المقياس باستخدام   -
وهى قيمة مقبولة لتدل على ثبات المقياس وصالحيتة لقياس دافعية المتعلمين لتعلم الحاسب    0.87كان  

 اآللى.

 حث التجربة األساسية للبحث ونتائج الب

 التجربة األساسية:  -1

تم اختيار مدرسة حجازة قبلى اإلبتدائية لتنفيذ التجربة بها نظًرا لكونها مكان عمل الباحثة ثم تم اختيار  
طالب وطالبة تم تقسيمهم إلى مجموعتين المجموعة األولى والتي تخص    40عينة البحث والتي كانت  

لثانية الوكيل المتحرك الغير مصحوب بتعليق  ، والمجموعة اصوتي الوكيل المتحرك المصحوب بتعليق  
 مع وضع الطالب الذين يجيدون القراءة والكتابة في هذه المجموعة. صوتي

مدى   على  التجربة  تنفيذ  برمجيتين    4وتم  تطبيق  تم  حيث  مجموعة  لكل  جلستين  بمعدل  جلسات 
 نية.بمعالجتين مختلفتين وبعد االنتهاء تم توزيع المقياس وذلك في الجلسة الثا

 اإلجابة عن أسئلة البحث: -2
باإلجابة عن أسئلة البحث، السؤالين الثانى والثالث والفرض التجريبى المرتبط    فيما يتعلق  -

 بهما.
)   "   الفرض التجريبى الذى ينص على -   ≥   αيوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

التطبيق البعدى لمقياس الدافعية  في    درجات المجموعتين التجريبيتين   متوسطي ( بين  0.05
تقديم التغذية الراجعة بنمطيه  في  الستخدام الوكيل المتحرك االساسيللتعلم، يرجع إلى التأثير 

 ( " صوتيوغير مصحوب بتعليق  صوتي )المصحوب بتعليق  

 (1كما هو مبين بالجدول )  "T- Test"وأمكن االستدالل على مدى صحة الفرض بعد إجراء 
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 لمقياس الدافعية  البعديللمجموعتين التجريبيتن وقيمة "ت" للتطبيق  المعياري ( المتوسط واالنحراف 1جدول )

عدد  المجموعة 
العينة  

 )ن(

المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجات  
 الحرية

قيمة  
 "ت" 

مستوى  
 الداللة

 الداللة

التجريبية المجموعة  
التى   األولى 
نمط   استخدمت 
الراجعة   التغذية 

 المصحوبة بصوت 

20 119.950 16.608  
 

38 
 

 
 

0.153 
 
 

 
 

0.878 

 
 

غير  
 دالة

التجريبية  المجموعة 
التى   الثانية 
نمط   استخدمت 
غير   الراجعة  التغذية 
بتعليق   المصحوبة 

 صوتي 

20 120.650 11.731 

( يتبين أن المتوسط الحسابى للمجموعة التجريبية األولى التى  1الجدول ) في  باستقراء البيانات الواردة
(. كما أن المتوسط الحسابى  119.950قد بلغ )   صوتياستخدمت نمط التغذية الراجعة المصحوبة بتعليق  

قد بلغ    صوتي للمجموعة التجريبية الثانية التى استخدمت نمط التغذية الراجعة غير المصحوبة بتعليق  
،  0.05( وهى غير دالة عند مستوى داللة أكبر من  0.153-(، كما أن قيمة "ت" قد بلغت ) 120.650) 

تبين   البعدى  الدافعية  مقياس  تطبيق  بعد  التجريبيتين  المجموعتين  بين  الحسابية  المتوسطات  وبمقارنة 
 للباحثة بأنه:

درجات المجموعتين    متوسطيبين   (  α ≤ 0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )  -
  الستخدام الوكيل المتحرك  االساسيلمقياس الدافعية للتعلم، يرجع إلى التأثير    البعدي التطبيق  في    التجريبيتين

 (.  صوتي وغير مصحوب بتعليق   صوتيتقديم التغذية الراجعة بنمطيه )المصحوب بتعليق في 
 :التالي ، ويمكن تفسير هذه النتيجة على النحو التجريبيتم رفض الفرض  وبالتالي 

اعتمدت الباحثة  أن  الرغم من  افتراضات نظرية  في    وعلى  المتحرك على  الوكيل  لنمطى  تصميمها 
تعتمد على الوكيل وعدم  التي تصميم البيئات في  تنادى بضرورة استخدام البساطة   والتي المعرفيالحمل 
(  Meij, 2013على الكثير من الوسائط المتعددة؛ حتى ال يؤدى ذلك لتشتيت انتباه المتعلمين )  احتوائها



 م 2021 السادس، يونيةالعدد    (SVU_IJES) مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

340 
 

مستوى الدافعية مما يعنى أن الوكيل المتحرك  في    نتائج البحث جاءت لتؤكد تقارب المجموعتين؛ إال أن  
  عامل فارق   وغير المصحوب بتعليق لهما نفس التأثير وال يمثل صوت الوكيل   صوتي المصحوب بتعليق 

 . تأثير الوكيل المتحرك على مستوى الدافعية لدى التالميذفي 

الشبيهة باإلنسان   (Kim, & Baylor, 2008)أشار كيم، بايلور في    إلى أن استخدام الخصائص 
الوكيل المتحرك لها تأثير عاطفى على المتعلمين مما يزيد من دافعيتهم لتلقى المعلومات التى  يقدمها  

الوكيل. للبشر  لهم  مشابه  لخصائص  الباحثة  استخدام  من  الرغم  الوكيل  في    وعلى  لنمطى  تصميمها 
إال أن ذلك لم يحفز المتعلمين ولم    صوتي حالة الوكيل المصحوب بتعليق  في    كالعين، الفم، الصوت 

 دافعيتهم للتعلم.في  خلق تأثير عاطفى مع مجموعتى البحث وبالتالى لم يكن هناك فرق في  يساعد
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