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أثر التفاعل في االختبارات اإللكترونية بين ترتيب األسئلة )متدرًجا/عشوائيا( ونمط 

عرضها )سؤااًل واحًدا في الشاشة/االختبار كله في الشاشة( في التحصيل واألداء المهاري 

 الدراسات العليا بجامعة القصيمواالتجاه نحوها لدى طالب 

 *أ.م.د/ عبدالرحمن أحمد سالم سالم حميد

 المستخلص

استهدف البحث تنمية االتجاه نحو االختباااا  اللتتوننياة ن ام نماوقت ح تاوا لبنااا سناة ا سا  ة 

ناالختبااااا  اللتتوننيااة لاادا دااسا الدااسااا  الال ياااع حاال خااس  التالااوف ل اا    ااو توتياا  ا ساا  ة 

اًجا/لشوائيا( ننمط لوضها )سؤااًل ناحًدا  ن االختباا ك ا،ع  اا الشا(اة(ت نتتونان ليناة البحاث حال )حتد

هـ ست ياة التوسياة  اا 1441/1442( دالباً سموح ة الدكتوااه س سم تتنولوجيا التال يم  ا الفصل الثانا 16)

ةع نتم توزيع الطاسا  اا  اساع جاحالة ال صيمع سم وا تطبي ا  المستحد ا  التتنولوجية  ا البي ة التال يمي

حجمولا  تجويبيةت نكانن  دنا  البحث: ح اس اة (صصاية ل طاساع ناختبااا تحصاي ا يهادف الا   ياا  

الجان  المالو ا ل مهااا  المستهد ةع نسطا ة حسحظة  داا حهااي التتوننية لمتاسالة  داا الطسا  ا ظل 

الطااسا نحااو االختبااااا  اللتتوننيااةت ن ظهااو  جائحااة كوانناااع نح يااا  اتجاااه ل تالااوف الاا  اتجاهااا  

( ساايل حتوسااطا اتاا  داجااا  دااسا 0.05النتااائأ  ناا، يوجااد  ااوة قن داللااة احصااائية لنااد حسااتوا )

المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م ساالتجاه لصالح توتي  ا سا  ة المتاداتت كماا كشافن  نا، توجاد  اونة 

حتوساطا  اتا  داجاا  داسا المجمولاا  التجويبياة ع  ( سايل0.05قا  داللة احصائية لناد حساتوا )

ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية؛ لصالح المجمولا  التا تتوت  ا سا  ة  يهاا تادايجيات ن يماا يتال ام 

سا داا المهاايع  ادمأن الباحث لتح م نتائأ المحتوا التال يما كاح اةع حياث كانان النتاائأ ك هاا ايجاسياةع 

( نهاو حاا  كاد ساسحة المحتاوا 0.05توجد  ي  ونة قا  داللاة احصاائية لناد حساتوا )ن ظهو   ن، ال 

التال يما الم دم ل طسات نيوصا الباحث ستوتي  ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية تادايجياع نكاكلة  اا 

حوضولا  المحتوات نلوض كل ا س  ة  ا صفحة ناحدةت نتوتي  ا س  ة سشتل لشوائاع لناد نجاود 

طسا  ا نفس  الة االختباات نلوض ا س  ة كل سؤا   ا صفحة حست  ةع لند نجود الطسا حالاً  اا ال

 نفس ال الةت ناتاحة خياا احتانية التواجع لل اجاسة  حد ا س  ة نتغييو الجاسةت

 الت ويم االلتتونناع االختبااا  اللتتوننيةع توتي  ا س  ةع لوض ا س  ةت الكلمات المفتاحية:

 مقدمة البحث:

تاُلاد االختباااا  اللتتوننياة نساي ة  الالاة نحتميااة ل ياا  نتاائأ الاتال م حااال  البالاد المتاانا سايل 

المحاضو نالحضوا كما  ا جائحة كوننا الحاليةع نحا تتضمن، االختبااا  اللتتوننية حل  ناوا  حصت فاة 

لتتوننية لبو نظام ادااة التال م لألس  ة الموضولية نالم الية ن س  ة التفالل نالمحاكاةع كما االختبااا  ال

Blackboard  النمط المالتمد حاليا  ا ت ويم الطسا سجاحالاة ال صايم ساواا لط باة البتاالوايو   ن لط باة

الدااسااا  الال يااات كمااا تاُلااد االختبااااا  اللتتوننيااة  يضاااً سااديس حناساابا ن الاااال لسختبااااا   ااا ل فصااو  

 تالت  يدي  ا حجتمع لينة البحث الحالا
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كماا  ن الالاالم ك اا، سصافة لاحاةع نالجاحالااا  الساالودية نالمؤسساا  التال يميااة نحنظماا  المجتمااع 

المدنا سصافة خاصاةع التماد   ساالي  الت اويم ناالختباااا  اللتتوننياة  اا ظال جائحاة كوننااع نتالتباو 

واا  اللتتوننية االختبااا  اللتتوننية حل  هم الالناصو التا يج  حوالاتها لند التالاحل حع  ضية الم 

  نالتال يم حل سالدت

ن د تنانلن لديد حال الدااساا  نالبحاوو حوضاو  االختباااا  اللتتوننياة سصافة لاحاةع اال  ن 

لدد   يل جدا هو حل تنان  حواضيع تصات  سطاسا الدااساا  الال ياا سصافة خاصاة حسا  الحصاو الاكي 

ااي  ا سي ة الاتال م اللتتونناا نالتال ايم لال  جواه الباحثع كما ندا نجود دااسا  حو   يا  ا داا المه

  سالدت

 ن يما ي ا استالواض  هم الدااسا  الساس ة نالموتبطة سموضو  البحث:

( 259ع ص 2008) يوهو نيولونأ نهسيل سا  تفم ُكًلًّ حل
1
حع نتائأ دااسة ُكًلًّ حال هااينوي ع  

ن لت يااايم المالاااااف نالمهاااااا  ( الااا   ن االختباااااا  سشااات ها الت  يااادا اساااتصدح2009نحاااي لع نحاااوا )

نال داا  نغيوها حل الصصائ ع نحع تطوا الت نية  صبح استصدام االختبااا  المالتمادة ل ا  التمبياوتو 

  حوا حمتنات

ال  تحديد حدا  همية اساتصدام االختباااا  ( 2009) يوهو نيولونأ نهسيل ساكما هد ن دااسة 

نخ صاان الدااسااة الاا  جاادنا االختبااااا  اللتتوننيااة  المالتماادة ل اا  التمبيااوتو  اا  الفصااو  الدااساايةع

ع نالكي يالد االختباا ا حثال ل باا  التفاااة  ا  (TOEFL)استنادا لمالياا صسحية نجودة اختباا التو ل 

 ال غة االنج يايةت

( التاا  (ااا  الا  180ع ص 2009نيتفم الباحث حع دااسة ُكلٍّ حل هاينوي ع نحي لع نحاوا )

ام  دنا  الاتال م اللتتوننا   ا  الالم ياة التال يمياة سوجا، لاام ن ا  لم ياة ت اويم الطاسا حدا  همية اساتصد

 نظماة ادااة  ا نشاطة داخال  حادساواا كانان جادان  التتوننياة  ن  -سوج، خاص حيث تاياد هاكه ا دنا 

تايد حل  - نشطةالتال مع حثل حنتديا  الن ا(ية  ن الواجبا  المناليةع  ن البويد الكتونن ع نحا ال  قلة حل 

كفااااة الالم يااة التال يميااةع نتصفاال حاال تتاااليا لم يااة الطبالااة نقلااة نظااوا  نهااا ت اادم سشااتل التتوننااا ال 

نا اا  سالضااا ة الاا   نهااا تاياال ال يااود الجغوا يااة نتسااهل لماال  ا(اايا  لمااا  الطااساع نلالاال الفائاادة 

الو ن نالجهد المستغوة    ادااة لم ياة  الوئيسية الت  ااتتا  ل يها ت ة ا دنا  اللتتوننية ه  تو يو

 ت ويم الطسات

كمااا يااوا الباحااث  يضااا  ن لم يااا  الطبالااة نتاادان  المطبولااا  لألنشااطة ناالختبااااا  لم يااة 

صالبة نتسب  الالديد حل المصادوع نتايد حل  وص انت ا  ا حواض نالالدناع كما هو الحاا   اا جائحاة 

  يون  كواننا الحاليةت 

( ال   ن ت ييم الاتال م  ا  كثياو حال 257ع ص 2009دااسة ُكًلًّ حل سوزيدي نجي ة )  (اا  نتائأ

ا حيان يشتل ا(تالية حهمة ل مال مع حيث  ن، يمثل لا ا حفاود ي اع ل ا  لات ا،  هاو ي اوم ست يايم ا نااة 

اجالااة االحتحانيااة نالتاا   ااد يصاال لااددها الاا  ح ااا  ا نااةع كمااا  ناا، يفت ااد الطاااا التسحيااك التغكيااة الو

                                                           
1
 .نالتا   وتها الجمالية ا حويتية لال م النفس APA5  ا ضوا التالديس  الواادة  ا APA التام الباحث سنظام تو يم 
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)الموتدة(  ا الو ن المناس  حيث يصال  تنفيكها حع لدد كبيو حل الطاسا  ا  حوح اة حاسالاد االحتحاانع 

 سالضا ة ال  قلة  إن ال يمة التال يمية  سالي  الت ييم الت  يدية غالبا حاتتون حنصفضة جدات

د حل البحوو نالدااسا  ن يما يتال م سالدا الية ناالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننيةع تنانلن الالدي

 سالل المحانا الموتبطة سكلةت

الا   ياا    او  س اة  نمااد ل تالاياا الفاواي )صاح  (2017)حيث هد ن دااسة ححمود ححسوا 

نخطأع الطاا الداجة آلياًع ناظهااا الجاساة الصاحيحة( ل ا  الدا الياة ل نجااز لادا داسا الصاا ا ن  

سايل حتوساط داجاا   0.01قا  داللاة احصاائية لناد حساتوا كشفن النتائأ لل نجود  ونة نالمتوسطع 

دااسا المجمولااا  التجويبيااة الااثسو  ااا التطبياام البالاادي لم يااا  الدا اليااة ل نجاااز لصااالح المجمولااة 

 التجويبية ا نل  التا استصدحن نمط الصح نالصطأ كأحد  نماد تصميم االختبااا  اللتتوننيةت

( الا  دااساة تاأ يو ال  ام  اا االختباااا  اللتتوننياة 2018سينما هد ن دااسة لطية اسماليل )

ل    داا د بة جاحالة ا حيوة لاليةت نتوص ن الدااسة ال   همية الداد سي ة الفح  ناسسغ  لضااا هي اة 

 التدايس  لضاا لل  سباا ال  م ناالستفادة حل سواحأ التوجي، لت  يل ال  م حل االختباات

( الا   ياا    او 2019ناايماان سهجانع ن سااحة الداللالاةع نزيااد نلياد )كما هد ن دااسة ُكًلًّ حل 

اخااتسف دوي ااة لااوض االختباااا اللتتوننااا ل اا  حالاااحس  الصااالوسة نالتمييااا نتحصاايل د بااة الصااا 

لنصواًع حال خاس   20الالا(و  ا حبحث الحاسوات تم تصميم اختباا تحصيل حتالدد االختيااا ع تضمل 

اا  سناًا ل   نظوية تال م الوساائط المتالاددة؛ الان ع الان  نالصاواةع الان   اسع  نماد لالوض لسختبا

نالصااواة نالصااو ع الصااواة نالصااو ت نتوصاا ن الدااسااة الاا  نجااود اختس ااا  كبيااوة لنااد حسااتوا 

( سيل النمط النصا ننمط الصو  ل   جاا ناحد نا نماد الثس ة ا خوا لصاالح الانمط النصاا 0.05)

 ننمط الصو ت

( الاا   يااا    ااو 2019د ن دااسااة ُكاالٍّ حاال حالااة ساا يمع نزياااد نلياادع ن ساااحة الداللالااة )سينمااا هاا

االختبااااا  اللتتوننيااة ننمااط التفتيااو  ااا   اام االختباااا نالتفااااة الكاتيااة لاادا د بااة الجاحالااا  ا ادنيااةت 

بااااا  ن ظهااو  نتااائأ الدااسااة نجااود  ااونة قا  داللااة احصااائية تالاااا لطوي ااة المالالجااة لصااالح االخت

 اللتتوننية ح اانة ساالختبااا  الوا يةت

نيوي الباحث حل خس  حواجالة الدااسا  الساس ة  ن، يوجد نداة  ا الدااسا  الالوسية ناالجنبياة 

ل اا  حااد سااواا  ااا توظيااا  دنا  الت ااويم اللتتوننااا ناالختبااااا  اللتتوننيااة سصاافة لاحااةع نلس تهااا 

حو االختبااا  اللتتوننية سصافة خاصاةع كماا  ن سالال الدااساا  التاا سا داا المهااي نتنمية التجاه ن

تنانلن حوضو   دنا  الت ويم اللتتوننا ناالختبااا  اللتتوننية لم تهتم س يا  ا وه  ا ا داا المهااي 

سصفة لاحةع  ن التالوف ل   االتجاهاا  سشاتل (ااحل ن اا لادة ححااناع نلتال حالظام الدااساا  تنانلان 

 حصيل   ط  ن الم اانة سيل االختبااا  اللتتوننية نالوا يةع نهكا غيو كاٍف سالنسبة ل باحثتحوضو  الت

نالباحااث حاال خااس  دااساات، الحاليااة يحااان   ن يسااالد  ااا ا تااواا نمااوقت ل ت ااويم اللتتوننااا 

د ل ا  اتصااق ناالختبااا  اللتتوننية  ائم ل    دنا  الت ويم  ا نظم ادااة التال م اللتتوننا سشتل يساال

 ال واا حو  استصداحها لند التالاحل حع  ا سي ة التال م اللتتوننا نالتال يم حل سالدت
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نيااتم سناااا  دنا  الت ااويم  ااا نظاام ادااة الااتال م اللتتوننااا  ااا سي ااة نظاام ادااة الااتال م اللتتوننااا 

ل النظوياا  التاا (ع نالتاا هاا حجمولاة حاDavid, 2016سالوجو   هم نتائأ نظويا  التال م نالتال ايم )

اهتمن ستفسيو الظواهو  ا سي ة التال يم نالتال م سصفة لاحة نسي ة التال يم نالتال م اللتتوننا سصافة خاصاةت 

 نحل  هم ت ة النظويا :

 نظوية التال م المالو ية 

 النظوية الس وكية 

 النظويا  البنائية ناالجتمالية نالمو فية 

 نظرية التعلم المعرفية:

المالو ا؛ ل    ن التال م ينطوي ل    نوا  حصت فة حل التحفياع نالتفتيوع نيتم تن  نظوية التال م 

تصاينها  ا الاكاكوةع نيمتال تفسايو نتاائأ البحاث الحاالا نالموتبطاة ساأدنا  الت اويم  اا نظام ادااة الاتال م 

 اللتتونناع حل خس  النظوية المالو يةت

و اة ناساتواتيجيا  الاتال مع نتوكاا ل ا  حيث تهتم النظويا  المالو ية سشتل كبياوة سمصاادا المال

الالم يا  المالو ية الداخ يةع كالفهم ناالست با  نككلة تجهيا المال وحا ع كما تهاتم  يضااً سالالم ياا  الال  ياة 

 ت(ِDavid, 2015 (A)المالو يةع ناالستواتيجيا  المالو ية )

 -التفسايو  -)االنتبااه  نتوا النظويا  المالو ية  ن حادنو المالو اة يماو لباو اساتواتيجية حتتاسالاة

االستوجا ( نهو حا يمتل تطبي ، لند ل اد االختباااا  اللتتوننياة المالو ياة  -االحتفاظ  -الادة الصياغة 

(David, 2015 (A)ِ)ت 

 النظرية السلوكية:

 ا نظوية التال م الس وكا يالد التال م تغييًوا ح حوظًا  ا س وك المتال م ينشأ حل الظونف الصااجيةت 

 لاع  إن هكه النظوية تدنا حو  ا ااة ادند الفالل حل المتال ميل نكشا  ي تغييوا   ا الس وكت نسالتا

كما  ن، يمتل (اوا السا وك  اا النظوياة السا وكية دنن الحاجاة الا  التفتياو  اا الحااال  الكهنياة 

نظوياة حثاال الداخ ياة  ن الاولا التاا تحااد ن لنهاا النظوياة المالو يااةت نهنااك سالال المفااهيم الهاحااة  اا ال

المثيوع ناالستجاسةع نالس وكع نالتالايا نالال ااا نحاا ياوتبط ساكلة حال تغكياة ااجالاة ياتم ت اديمها ل طالا  

(David, 2007 ع نالتا يمتل تطبي ها  ا  دنا  الت اويم ناالختباااا  اللتتوننياة  اا نظام ادااة الاتال م)

  الصحيح  ن المناس ت اللتتونناع حيث  ن التغكية الواجالة تسالد  ا ت ييم الس وك

 النظريات البنائية واالجتماعية والموقفية:

نظويا  التال م البنائية ناالجتمالية نالمو فية توا  ن التال م نحا يصاحب، حل تاداي  يتتسا  لال 

ع نهناك سالل المفاهيم نالمبادئ الموتبطة سنظويا  التال م (ِDavid, 2015 (B)دويم المنبع الصااجا )

السااس ة نالمساتمدة حنهاا يمتال تطبي هاا  اا  دنا  الت اويم ناالختباااا  اللتتوننياة  اا نظام ادااة البنائية 

التال م اللتتوننا نسصاصاة لناد  ياا  ا داا المهااايع نيمتال اختصاااها كماا ي اا: التتيااع االساتيالاا 

 نالتسؤمع التنظيمع الصطأ (ود التال مع التجوسةت

ال يااة نمااوقت ح تااوا لبناااا االختبااااا  اللتتوننيااة ل اا  تنميااة ن ااد نضااع البحااث الحااالا لبيااان  

التحصيل نالمهااا  ناالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية المنتجةع ححاوا تطبيام هاكا البحاثع نسالتحدياد 
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حصوجا  التال م المستهد ةع الموتبطة سم وا المساتحد ا  التتنولوجياة لموح اة الادكتوااه  اا ك ياة التوسياة 

 ل صيمع نها:سجاحالة ا

   نالً المهااا  ا ساسية الموتبطة سالتحصيل:

 يحدد  هم التفايا  لأل واد المتبنون ل مستحد ا  التتنولوجية ت1

 يالوف المستحد ا  التتنولوجية ت2

 يالدد  حث ـة المستحد ا  التتنولوجيـة  ا حجا  التال يم ت3

 ي ص  حجاال  استصدام الوا ع اال تواضا  ـا التال ـيم ت4

  دوة توظيا المستحد ا  التتنولوجية  ـا التال ـيم يبدي ا ي،  ا ت5

  انيا حهااا  حوتبطة سا داا المهااي نستوظيا المستحد ا  التتنولوجية المصتااة:

 يككو حصط ح االنفوجوا ية ت1

 يحل حشتس  لوض المال وحا  خصوصا لبو الشبتا  االجتمالية ت2

 يوضح حفهوم حصط ح االنفوجوا ية ت3

 المتونة ل نفوجوا يةيميا سيل الالناصو  ت4

 يميا سيل  نوا  ححتوا االنفوجوا ية ت5

 يفوة سيل التصميم الالمودي نالتصميم اال  ا  ا االنفوجوا ية ت6

 يفوة سيل نسبة الالوض ناالاتفا   ا تصميم االنفوجوا ية ت7

 يصمم حالاييو تصميم اتسنفوجوا ية الناجح  ت8

 يفوة سيل نظم ا لوان ل مطبولا  نالصوا اللتتوننية ت9

 ضح الفتوة حل  نظمة الت اد الحوكةيو ت10

 يوت  الوناد  ا الوسوم المتحوكة الثس ية االسالاد حس  الفتوة الاحنية ت11

 يفوة سيل احوز تصنيا   سم الوسوم المتحوكة ت12

 يالوف حصط ح الوسوم المتحوكة ت13

 يالدد حاايا الوسوم المتحوكة ت14

  يح ل نتائأ الدااسا  الموتبطة سالوسوم المتحوكة ت15

حيث يهتم البحث الحالا  يضاً س يا  االتجاه نحو استصدام االختبااا  اللتتوننية  ها : الثاً االتجا

  سجاحالة ال صيم حل خس  ح يا   لده الباحث خصيصا لكلةت

نتظهااو الالس ااة ساايل المتغيااوا  المساات  ة نالمتغيااوا  التاسالااة  ااا هااكا البحااث حاال خااس  التصااميم 

 هنا  ن المتغيوا  المست  ة  ا هكا البحث قا  سالديل؛ نها:التجويبا ل بحث اال  ن، يمتننا ال و  

 توتي  ا س  ة 

o حتدات 

o لشوائا 

 نمط لوض ا س  ة 

o سؤا  ناحد  ا الشا(ة 

o االختباا ك ،  ا الشا(ة 
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نيتم اجواا المالالجا  ل   المجمولا  التجويبية نسيان   و المتغيوا  المست  ة ل   المتغياوا   

 التاسالة الصاصة ستنمية:

 التحصيل 

 ا داا المهااي 

 اتجاها  الطسا نحو االختبااا  اللتتوننية 

 حل خس  تطبيم نموقت االختبااا  اللتتوننية الم توات

 مشكلة البحث:

 المبررات ومصادر مشكلة البحث:

 ة:ظهرت مشكلة البحث الحالي وتبلورت لدى الباحث من خالل النقاط اآلتي

 ة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد:من خالل عمل الباحث بعماد -أوال 

الحظ الباحث حل خس  لم ،  ن هنااك لادة  سااي  لت اديم االختباااا  اللتتوننياة  اا كال ح اوا 

حس  اؤياة  ساتاق الم اواع نهاا  ساالي  لام ياتم سحاث الفاونة  يماا سينهاا حال  بالت ننظاواً  همياة ا حاو 

 تحتات االختبااا  اللتتوننية حايد حل البحث نالدااسةتاالختبااا  اللتتوننية  ا ظل جائحة كوانناع 

حاال خااس  قلااة نمااا لاادا الباحااث اتجاااه لتوحيااد  سااالي  الت ااويم ناالختبااااا  اللتتوننيااة سجاحالااة 

ال صاايمت كمااا يظهااو الحاجااة الاا  توظيااا كا ااة احتانااا  نظااام ادااة الااتال م اللتتوننااا ل وصااو  ل نمااوقت 

 نيةتا حثل لسختبااا  اللتتون

كما الحظ الباحث حل خس  ح اسست، حع  لضاا هي ة التدايسع نالدناا  التدايبية المنال دة 

سالمادة التال م اللتتونناع  ن هناك حشتس  لدة لند  لضاا هي ة التدايس  ا الداد ندوا االختبااا  

ا ساتكة  ا انتات  اللتتوننية لحدا ة ا حو ل يهمع حما  ظهو  همية البحث الحالا  ا لست حشتس 

 االختبااا  اللتتوننيةت

  البحث في األدبيات والنظريات التربوية: -ثانياً 

نجد الباحث  ن، ليسن هناك نظوية تال م ناحدة يمتل االلتماد ل يها سشتل كاحل لند تفسيو  سباا 

الختباا ك اا،  ااا اسااتصدام توتياا  ا ساا  ة )حتداًجا/لشااوائيا( ننمااط لوضااها )سااؤااًل ناحااًدا  ااا الشا(ااة/ا

 ا االختبااا  اللتتوننية؛ نالباحث  لتمد  اا هاكا البحاثع ل ا  النظوياة المالو ياةع حياث تهاتم  الشا(ة(

النظويااة المالو يااة سالالم يااا  الال  يااة المالو يااةع ناالسااتواتيجيا  المالو يااةع نهااا حوتبطااة ساالختبااااا  

 اللتتوننيةت 

ع نالتاا تاام تطبي هاا  اا  دنا  الت اويم ناالختبااااا  كماا يساتصدم الباحاث  يضاااً النظوياة السا وكية

 اللتتوننيةع حل خس  التغكية الواجالة التا تسالد  ا ت ييم الس وك الصحيح  ن المناس ت

 ا حيل توا نظوياا  الاتال م البنائياة ناالجتمالياة نالمو فياةع  ن هنااك سالال المفااهيم نالمباادئ 

ختبااااا  اللتتوننيااة  ااا نظاام ادااة الااتال م اللتتوننااا حثاال التااا يمتاال تطبي هااا  ااا  دنا  الت ااويم ناال

 التتياع ناالستيالاا نالتسؤمع نالتنظيمع نالصطأ (ود التال مع نالتجوسةت
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 مراجعة الدراسات والبحوث السابقة: -ثالثاً 

استناًدا ال  نتائأ سالل البحوو نالدااسا  السااس ة الموتبطاة سموضاو  البحاث الحاالا نالتاا تام 

ا حاال خااس  الم دحااة الساااس ة ل بحااثع نجااد الباحااث  ن حالظاام البحااوو نالدااسااا  الصاصااة سااأدنا  سااوده

الت ويم ناالختبااا  اللتتوننيةع تهتم سالم اانة سيل االختبااا  سشت ها الت  يدا  ن الوا اع نساالختبااا  

التال يمية نلس تها سالتحصايل  اللتتوننيةت نتبوز ت ة الدااسا  جدنا االختبااا  اللتتوننية    الالم ية

 سوج، لامت

نال تهتم ت ة البحوو سا داا المهااي  ا سي ة التال م اللتتونناع نلم تتطوة ل، الدااسا  السااس ة 

 التا تنانلن الت ويم ناالختبااا  اللتتوننيةت

ساا  سالال ن يما يتال م ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننياةع تنانلان الالدياد حال البحاوو نالداا

 يث تنانلن ححانا حثل الدا الية ل نجاز نال  م حل االختباا   طتع حالمحانا الموتبطة سكلة

 المقابلة الشخصية التي قام بها الباحث مع طالب الدراسات العليا: -رابعاً 

نهد ن الم اس ة ال  التأكد حل  ن هناك حشت ة تستحم الدااسةع نهو حا ظهو سشتل كبيوع  مشات ة 

 يون  كواننا نحاجة الجاحالة لسختبااا  اللتتوننيةع نالتا لمسها الباحث   ناا تدايس، لطسا  جائحة

الدااسا  الال يا سجاحالاة ال صايمع نا(اتواك،  اا ادااة ا زحاة المتوتباة ل ا  ظهاوا هاكا الفياون ع د الان 

طسا سجاحالة ال صيم الباحث ح اس ة (صصية التتوننية لبو نظام الفصو  اال تواضيةع حو  استالدادا  ال

 نحو االختبااا  اللتتوننية  ا سي ة التال م اللتتوننات

 Blackboard Collaborate ُجوين الم اس ة الشصصية لل سالد لبو نظام الفصو  اال تواضية 

Ultra  ا جاحالة ال صيم سالمم تة الالوسياة الساالوديةع ل ا  داسا المساتوا الثالاث  اا حوح اة الادكتوااه 

 الال يا  ا ك ية التوسية سجاحالة ال صيمتسالدااسا  

 صياغة مشكلة البحث:

حل خس  كل ت ة المبواا  نالمصادا الساس ة تظهو حشت ة البحث الحالا  ا الحاجة ال  التشا 

لاال   ااو توتياا  ا ساا  ة )حتداًجا/لشااوائيا( ننمااط لوضااها )سااؤا  ناحااد  ااا الشا(ااة/االختباا ك اا،  ااا 

ا المهااي ناالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية المنتجة ن م نموقت ح توا الشا(ة( ل   التحصيل ن ا دا

لبناا االختبااا  اللتتوننية  ا ح وا تطبي ا  المستحد ا  التتنولوجية  اا البي اة التال يمياة نالم ادم لباو 

 لدا دسا ك ية التوسية سجاحالة ال صيمت Blackboardنظام ادااة التال م اللتتوننا 

 حث:أسئلة الب

 أوالً أسئلة التحصيل:

حا   و توتي  ا س  ة )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )االختباا ك ،  ا الشا(ة(  ا  ت1

 االختبااا  اللتتوننية  ا تنمية التحصيل؟

حا   و توتي  ا س  ة )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة(  ا  ت2

 اللتتوننية  ا تنمية التحصيل؟االختبااا  

حا   و نمط لوض ا س  ة )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين توتي   ت3

 ا س  ة )الالشوائا(  ا االختبااا  اللتتوننية ل   تنمية التحصيل؟
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ن توتي  حا   و نمط لوض ا س  ة )سؤا  ناحد  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبي ت4

 ا س  ة )المتدات(  ا االختبااا  اللتتوننية ل   تنمية التحصيل؟

حا   و التفالل سيل توتي  ا س  ة )حتداًجا/لشوائيا( ننمط لوض ا س  ة )سؤا  ناحد  ا  ت5

 الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة(  ا االختبااا  اللتتوننية ل   تنمية التحصيل؟

 :ثانياً أسئلة األداء المهاري

حا   و توتي  ا س  ة )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )االختباا ك ،  ا الشا(ة(  ا  ت1

 االختبااا  اللتتوننية  ا تنمية ا داا المهااي؟

حا   و توتي  ا س  ة )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة(  ا  ت2

  داا المهااي؟االختبااا  اللتتوننية  ا تنمية ا

حا   و نمط لوض ا س  ة )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين توتي   ت3

 ا س  ة )الالشوائا(  ا االختبااا  اللتتوننية ل   تنمية ا داا المهااي؟

تي  حا   و نمط لوض ا س  ة )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين تو ت4

 ا س  ة )المتدات(  ا االختبااا  اللتتوننية ل   تنمية ا داا المهااي؟

حا   و التفالل سيل توتي  ا س  ة )حتداًجا/لشوائيا( ننمط لوض ا س  ة )سؤااًل ناحًدا  ا  ت5

 الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة(  ا االختبااا  اللتتوننية ل   تنمية ا داا المهااي؟

 االتجاه نحو االختبارات اإللكترونية:ثالثاً أسئلة 

حا   و توتي  ا س  ة )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )االختباا ك ،  ا الشا(ة(  ا  ت1

 االختبااا  اللتتوننية  ا تنمية االتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية؟

ناحًدا  ا الشا(ة(  ا حا   و توتي  ا س  ة )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )سؤااًل  ت2

 االختبااا  اللتتوننية  ا تنمية االتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية؟

حا   و نمط لوض ا س  ة )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين توتي   ت3

 لتتوننية؟ا س  ة )الالشوائا(  ا االختبااا  اللتتوننية ل   تنمية االتجاه نحو االختبااا  ال

حا   و نمط لوض ا س  ة )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين توتي   ت4

 ا س  ة )المتدات(  ا االختبااا  اللتتوننية ل   تنمية االتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية؟

)سؤااًل ناحًدا  ا حا   و التفالل سيل توتي  ا س  ة )حتداًجا/لشوائيا( ننمط لوض ا س  ة  ت5

الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة(  ا االختبااا  اللتتوننية ل   تنمية االتجاه نحو االختبااا  

 اللتتوننية؟

 أهداف البحث:

 يهدف البحث الحالي إلى:

 انتات نموقت ح توا لسختبااا  اللتتوننيةت ت1

االختبااا  اللتتوننيةع نالتوصل ال  التالوف ل     و توتي  ا س  ة )حتداًجا/لشوائيا(  ا  ت2

 التوتي  ا حثل حنهمات

التالوف ل     و نمط لوض ا س  ة )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة(  ا  ت3

 االختبااا  اللتتوننية نالتوصل ال  نمط الالوض ا حثل حل سينهات

ائيا( ننمط لوض ا س  ة )سؤااًل التالوف ل     و التفالل سيل توتي  ا س  ة )حتداًجا/لشو ت4

 ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة(  ا االختبااا  اللتتوننيةت
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 أهمية البحث:

 -يمكن أن يسهم هذا البحث ونتائجه في اآلتي: 

تحفيا الطسا سجاحالة ال صيم لاحةع ندسا الدااسا  الال يا ل   نج، الصصوصع نحو  ت1

 تتوننا سصفة لاحة ناالختبااا  اللتتوننية سصفة خاصةتاستصدام  دنا  الت ويم الل

انتات نموقت لسختبااا  اللتتوننيةع نالتا يمتل ل متصصصيل ن ساتكة الم واا  توظيف، حس   ت2

 نتائأ البحث الحالا لند انتات االختبااا  اللتتوننيةت

جائحة  يون  كوانناع استصدام  حد  هم الت نيا  الحديثة نالتا ظهو   هميتها الشديدة سظهوا  ت3

 نالمتمث ة  ا  دنا  الت ويم ناالختبااا  اللتتوننيةت

تفاليل التال م اللتتوننا نالتال يم لل سالد حل خس  دااسة  هم لناصوهاع نهو االختبااا   ت4

  اللتتوننيةت

 منهج البحث:

البحث استصدم الباحث المنهأ الوصفا التح ي اع نهو المنهأ المستصدم لوصا الظاهوة ححل 

 الحالا "الت ويم ناالختبااا  اللتتوننية"ع نال اا الضوا ل   حصت ا جوانبها نجمع البيانا  لنهات

كما استصدم الباحث المنهأ التجويبا  ا تجوسة البحث لمالو ة   و المتغيو المست ل  ا المتغيوا  

)حتدات الصالوسة/لشوائا(  التاسالة لند تطبيم  داة المالالجة التجويبية ل تشا لل   و توتي  ا س  ة

ننمط لوضها )سؤا  ناحد  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة(  ي، ن م حالاييو ننموقت ح توا لنتات 

 االختبااا  اللتتوننيةت

 عينة البحث:

( دالباً نهم جميع دسا الدااسا  الال يا سموح ة الدكتوااه س سم 16تتونن لينة البحث حل )

( ن(البة ا م 22429هـع (البة ا م ) 1441/1442الفصل الدااسا الثانا تتنولوجيا التال يم  ا 

( ست ية التوسية  ا جاحالة ال صيمع سم وا تطبي ا  المستحد ا  التتنولوجية  ا البي ة التال يمية 12134)

  (تEDT 725ناحاه )

 ثتن د تم توزيع الطسا لينة البحث  ا  اسع حجمولا  تجويبية ن م التصميم التجويبا ل بح

 
 التصميم التجريبي للبحث (1شكل )
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 محددات البحث:

 حدود خاصة بالطالب في االختبارات اإللكترونية:

ي تصو البحث ل   دسا الدااسا  الال يا سموح ة الدكتوااة س سم تتنولوجيا التال يم  ا الفصل 

 هـع ست ية التوسية جاحالة ال صيمت 1442 – 1441الدااسا الثانا حل الالام الجاحالا 

  حدود خاصة بترتيب األسئلة في االختبارات اإللكترونية:

 ي تصو البحث الحالا ل   تصميميل لتوتي  ا س  ة:

 حتدات 

 لشوائا 

  حدود خاصة بنمط عرض األسئلة في االختبارات اإللكترونية:

 ي تصو البحث الحالا ل   تصميميل لالوض ا س  ة:

 سؤا  ناحد  ا الشا(ة 

 االختباا ك ،  ا الشا(ة 

 حدود خاصة بالمحتوى التعليمي:

ي تصو المحتوا التال يما لسختبااا  اللتتوننيةع ل   ح وا "تطبي ا  المستحد ا  التتنولوجية 

  ا البي ة التال يمية" نالم وا ضمل الئحة ك ية التوسية سجاحالة ال صيمت

 فروض البحث:

 أوالً: فروض خاصة بالتحصيل:

( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05حستوا ) ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند ت1

المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م سالتحصيل ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لتوتي  ا س  ة  ا 

 االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )االختباا ك ،  ا الشا(ة(ت

( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا ) ت2

المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م سالتحصيل ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لتوتي  ا س  ة  ا 

 االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة(ت

ا ات  داجا  دسا ( سيل حتوسط0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا ) ت3

المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م سالتحصيل ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لنمط لوض ا س  ة 

 ا االختبااا  اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة / االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين 

 توتي  ا س  ة )الالشوائا(ت

( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا ) ت4

المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م سالتحصيل ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لنمط لوض ا س  ة 

 ا االختبااا  اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة /االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين 

 توتي  ا س  ة )حتداًجا(ت

( سيل حتوسطا  ات  داجا  دسا 0.05لند حستوا )ال توجد  ونة قا  داللة احصائية  ت5

المجمولا  التجويبية  يما يتال م سالتحصيل ل مهااا  المستهد ة؛ توجع ل تفالل سيل توتي  

ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( ننمط لوض ا س  ة  ا االختبااا  

 ا ك ،  ا الشا(ة(تاللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة / االختبا
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 ثانياً: فروض خاصة باألداء المهاري:

( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا ) ت1

المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م سا داا المهااي ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لتوتي  

)حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )االختباا ك ،  ا ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية 

 الشا(ة(ت

( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا ) ت2

المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م سا داا المهااي ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لتوتي  

ًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )سؤااًل ناحًدا  ا ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )حتدا

 الشا(ة(ت

( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا ) ت3

المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م سا داا المهااي ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لنمط لوض 

ناحًدا  ا الشا(ة / االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع  ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )سؤااًل 

 تثبين توتي  ا س  ة )الالشوائا(ت

( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا ) ت4

المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م سا داا المهااي ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لنمط لوض 

اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة / االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع  ا س  ة  ا االختبااا 

 تثبين توتي  ا س  ة )حتداًجا(ت

( سيل حتوسطا  ات  داجا  دسا 0.05ال توجد  ونة قا  داللة احصائية لند حستوا ) ت5

 المجمولا  التجويبية  يما يتال م سا داا المهااي ل مهااا  المستهد ة؛ توجع ل تفالل سيل

توتي  ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )حتدات / لشوائا( ننمط لوض ا س  ة  ا 

 االختبااا  اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/ االختباا ك ،  ا الشا(ة(ت

 ثالثاُ: فروض خاصة باالتجاه نحو االختبارات اإللكترونية:

حتوسطا ات  داجا  دسا  ( سيل0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا ) ت1

المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية؛ يوجع لتوتي  ا س  ة 

 ا االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )االختباا ك ،  ا 

 الشا(ة(ت

سطا ات  داجا  دسا ( سيل حتو0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا ) ت2

المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية؛ يوجع لتوتي  ا س  ة 

 ا االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )سؤا  ناحد  ا 

 الشا(ة(ت

داجا  دسا  ( سيل حتوسطا ات 0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا ) ت3

المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية؛ يوجع لنمط لوض 

ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة / االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع 

 تثبين توتي  ا س  ة )الالشوائا(ت

( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05)ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا  ت4

المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية؛ يوجع لنمط لوض 
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ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة / االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع 

 تثبين توتي  ا س  ة )حتداًجا(ت

( سيل حتوسطا  ات  داجا  دسا 0.05لة احصائية لند حستوا )ال توجد  ونة قا  دال ت5

المجمولا  التجويبية  يما يتال م ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية؛ توجع ل تفالل سيل 

توتي  ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( ننمط لوض ا س  ة  ا 

  ا الشا(ة / االختباا ك ،  ا الشا(ة(ت االختبااا  اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا

 أدوات البحث:

 الست صاا  هداف البحثع  ام الباحث سإلداد حجمولة حل ا دنا  تتمثل  يما ي ا:

  ح اس ة (صصية تهدف ال  التالوف ل    ااا الطسا الساس ة لل االختبااا  اللتتوننيةع نقلة

ت با احتياجا   توتي  لسس  ةع ن نس  نمط لالوضهاع سحيث لمسالدة الباحث ل وصو   نس 

 الطسات

  اختباا تحصي ا يهدف ال   يا  الجان  المالو ا ل مهااا  المستهد ة ل طسا لينة البحثت

نيالتبو االختباا  يضا انتات  داة المالالجة التجويبية الوئيسية نحا تشتم ، حل لناصو نحتونا  

التا يواد التالوف ل     وها  ا هكا البحث ساتبا  حنهجيل حل حناهأ تمثل المتغيوا  المست  ة 

البحثع هما المنهأ الوصفا التح ي ا نالمنهأ التجويبا لند تطبيم الم وا ل تشا لل   و 

التفالل توتي  ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( ننمط لوض ا س  ة  ا 

ااًل ناحًدا  ا الشا(ة/ االختباا ك ،  ا الشا(ة(  ي، ن م حالاييو االختبااا  اللتتوننية )سؤ

 ننموقت ح توا لنتات سنة ا س  ة ناالختبااا  اللتتوننيةت

   اختباا لم ا لمسحظة ا داا المهااي ل طساع يهدف ال   يا  الجان  ا دائا ل مهااا

 المستهد ة ل طسا لينة البحثت

 ل   اتجاها  الطسا لينة البحث نحو التال م اللتتوننات ح يا  اتجاه يهدف ال  التالوف 

 التصميم التجريبي:

يستصدم الباحث التصميم التجويبا المالونف ستصميم المجمولة التجويبية الممتد  اسع 

( الالس ة سيل لاح ا: توتي  ا س  ة )حتداًجا/لشوائيا( 1حجمولا  حع ال يا  البالديع نيالوض جدن  )

 ااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( نيحدد المالالجا  التجويبية  ا البحثتننمط لوضها )سؤ

 ( العالقة بين ترتيب األسئلة في االختبار ونمط عرضها1جدول )

 
 عرض األسئلة

 سؤا  ناحد سالشا(ة اختباا كاحل سالشا(ة

 ترتيب األسئلة

لشوائ

 يا
 3حجـ  1حجـ 

 4حجـ  2حجـ  حتداًجا

 ( المعالجات التجريبية كما يلي:1من جدول ) ويظهر

المالالجة التجويبية ا نل : ن يها يتم ت ديم االختباا ل طسا سحيث يتون توتي  ا س  ة )لشوائا(  ت1

 ننمط الالوض )االختباا ك ،  ا الشا(ة(ت

حتدات المالالجة التجويبية الثانية: ن يها يتم ت ديم االختباا ل طسا سحيث يتون توتي  ا س  ة ) ت2

 حس  النو ( ننمط الالوض )االختباا ك ،  ا الشا(ة(ت
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المالالجة التجويبية الثالثة: ن يها يتم ت ديم االختباا ل طسا سحيث يتون توتي  ا س  ة )لشوائا(  ت3

 ننمط الالوض )سؤا  ناحد  ا الشا(ة(ت

ا س  ة )حتدات  المالالجة التجويبية الواسالة: ن يها يتم ت ديم االختباا ل طسا سحيث يتون توتي  ت4

 حس  النو ( ننمط الالوض )سؤا  ناحد  ا الشا(ة(ت

 متغيرات البحث:

  المتغير المستقل:

 الالس ة سيل لاح ا: توتي  ا س  ة ننمط لوضهاع نكل حنهما ل، حستويان كما ي ا:

 توتي  ا س  ة ت1

o حتدات 

o لشوائا 

 لوض ا س  ة ت2

o سؤا  ناحد  ا الشا(ة 

o االختباا ك ،  ا الشا(ة 

  المتغيرات التابعة:

 التحصيل ت1

 ا داا المهااي ت2

 االتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية ت3

 مصطلحات البحث:

 ا ضوا ادس  الباحث ل   حا ناد  ا الداا النظوي ل بحثع  حتل تحديد حصط حا  البحث 

 اجوائياً ل   النحو التالا:

 التقويم التربوي اإللكتروني:

 ن،؛ لم ية تهدف لتحديد حستوا الطسا ن م ا هداف الس وكية نيالو ، الباحث اجوائياً ل   

المحددة  ا النواحا المالو ية نالوجدانية نالمهاايةع  م ال يام ستحديد ن اد ال وة نن اد الضالا  ا 

الم واا  اللتتوننيةع نالالمل ل   تدليم ن اد ال وة نلست ن اد الضالاع  ا سي ة التال م اللتتوننا 

 ل حل  سالي  ن دنا  الت ويم اللتتونن تنسإستصدام سال

 االختبارات اإللكترونية:

نيالو هاا الباحااث اجوائيااً سأنهااا حجمولااة حال ا ساا  ة التاا يااتم ت ااديوها ل ياا   داا الطالاا ع نيااتم 

حيث ها نسي ة ل(واك الطسا    لم ياة الاتال م حال خاس  اصد نحواجالة النتائأ  ا حوكا الت ديوا ع 

اتيا نسشتل تفال  ع سدنن  يود زحنية  ن حتانيةع حيث يمتال ل طاسا ت  ا  االختباااا  ساأا ت ويم  نفسهم ق

 تحتان ساستصدام الوي  نلبو  جهاة التمبيوتو ن حت  لبو هواتفهم المحمولة

 ترتيب األسئلة:

نيالو ها الباحاث اجوائيااً سأنهاا دوي اة توتيا   سا  ة االختباااع ساواا كانان حتداجاة  م لشاوائيةع 

وض االختبااا  قا  ا س  ة المتالددة ا س  ة ستوتي  لشوائا ل طسا  م ستوتي  ححددت حياث يشااهد نتال

دسا حصت فون ا س  ة ستوتي  حصت ا لند اختياا التوتي  الالشوائا لألس  ةع كماا سيشااهد الطالا  نفسا، 

 ا س  ة ستوتي  حصت ا لند السماا سمحانال  حتالددة ل،ت
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 ج:ترتيب األسئلة المتدر

نيالو هااا الباحااث اجوائياااً سأنهااا؛ دوي ااة توتياا   ساا  ة االختبااااع سشااتل حتاادات ل طااسا حساا  

حستويا  السهولة نالصاالوسةع  ن حسا  ن ان انشااا الساؤا ع نيساهل هاكا التوتيا  ل ا  الطاسا التادات 

 الال  ا حل السهل ل صال  لند الجاسةت

 

 ترتيب األسئلة العشوائي:

أنهاا؛ دوي اة توتيا   سا  ة االختباااع سشاتل لشاوائا ل طاسا   اد ياأتا نيالو ها الباحث اجوائياً س

سؤا  لطال  حصت ا لل دال   خوع نالتوتي  الالشوائا لألس  ة ي ياد حااال  الغا  سايل الطاسا ان كاان 

 االختباا يال د  ا حالمل كمبيوتو ناحدت

 عرض األسئلة:

ساواا كانان التال  اا ن ان ناحادع  م نيالو ها الباحث اجوائياً سأنها؛ نمط لوض  سا  ة االختباااع 

سؤا  ناحد  ا كل حوةع نتالوض االختباااا  سحياث ياتم لاوض االختبااا ك ا،  اا (ا(اة ناحادةت نيتالايل 

لندها ل   الطسا التمويو  سفل ل جاسة ل   ا سا  ةت كماا يمتال  ن ياتم لاوض كال ساؤا  سمفاوده  اا 

 لا ساا خاصتالشا(ةع نيتحتم الطسا  ا االنت ا  ال  السؤا  التا

 نمط عرض سؤال واحد في الشاشة:

نيالو ، الباحث اجوائياً سأن،؛ نمط لوض  س  ة االختبااع سحيث يتم لوض كال ساؤا  سمفاوده  اا 

 الشا(ةع نيتحتم الطسا  ا االنت ا  ال  السؤا  التالا ساا خاصت

 نمط عرض االختبار كله في الشاشة:

س  ة االختبااع سحيث يتم لوض االختباا ك ،  ا (ا(ة نيالو ، الباحث اجوائياً سأن،؛ نمط لوض  

 ناحدةع نيتاليل لندها ل   الطسا التمويو  سفل ل جاسة ل   ا س  ةت

 اإلطار النظري للبحث

 التقويم فى التعليم اإللكترونى:

 التقويم التربوي:

 يالاوف ل ا   نا، الت ويم التوسوي  حد حتونا  حنظوحة المنهأ الدااسااع نتنولان تالويفاتا،ع ياُلد 

الطاا  يمة ساستصدام حالاييو ححددة لشاا حاع نيالوف  يضاً سأن، لم ية حال خسلهاا ياتم الحتام ل ا  (ااا 

 حات

نهناك  نوا  حتالددة حل الت ويم  ا المنهأ الدااسا سالبحث الحالاع حثل الت ويم ال ب ا الكي يهدف 

  الدا ع نالت ويم البنائا نيهادف الا  تحدياد حادا ال  تحديد حستوا الطسا  ب ياً ليحدد المال م حل  يل يبد

تح م  هداف دا   ن نحدة دااسية ححددة   ناا دااسة الطال ع نالت ويم البالادي نيهادف الا  تحدياد حادا 

 تح م ا هداف  ن حصوجا  التال م المحددة  ا ح وا حات
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ل المساااتحد ا  نتح ااام التتنولوجياااا  اااا الت اااويم تطاااوااً كبياااواًع  باااالتااحل حاااع ظهاااوا كثياااو حااا

التتنولوجيااة  ااا حجااا  التال ااايمع حثاال الاانظم اللتتوننياااة التااا تتاايح انشااااا سنااوك ا ساا  ة ناالختباااااا  

ناستطسلا  الو يع ناتاحتها لبو الوي ت كما تدلم كثيو حل النظم استصوات الت ااايو نالحصاااا  لال 

 دااة التال متاالختبااا  اللتتوننيةت نيمتل  ن يُدحأ الالديد حنها حع نظم ا

( ل ا  2018نيتفم الباحث حع ُكًلًّ حل ححمد البسيون ع نالساليد لبدالوازةع ن حان  الشالوناا )

 ن الت ويم لم ية حستموة لصداا حتم توسويع نصافاع نكيفااع نكمااع نقلاة لتحدياد حادا   او المنااهأ 

 اد ال وة نتدليمهاع نتحدياد ندوة التدايس نالمحتواع نالمال ميل    تح يم ا هداف التوسويةع نتحديد ن

 (ت113)ص  ن اد الضالا نحالالجتها

ا هادافع  تح امنيالد الت ويم ح وحا ائيسيا حل ح وحا  الالم ية التوسويةع  هو يستصدم ل يا  حدا 

 نككلة تحديد حاهية التغيوا  الحاد ة    س وك الطسا    ضوا ا هدافت

 لتحدياد الطالا   اا ح اوا دااساا حاا لا، يصضاعاختبااا  هوسمفهوح، الضيم؛  التوسوي الت ويم ان

 هاكا  اس ياة حوالااة ل ا  الطالا ع حاع حتام اصاداا  يتضامل الواساع المفهاوم  حااع هكا الم اوا  ا حستواه

نحيولا،ع ناتجاهاتا،ع  لم ياة الاتال مع   نااا حااساها الطالا  التا الال  ية نالالم يا  الطال  ل م وا الدااساع

ساالمالن   الت اويمع نحستوا الطال  ننواتأ التال م المؤ وا  ل   نغيوها حل التال مع  ا نحهااات،ع ناغبت،

 التال يمياة ع نالمؤسساةع نالم اوا الادا اسااالمال مايل ت ويم يشمل سل المتال مع ت ويم ل   ي تصو ال الواسع

 (ت226ع ص2009)ححمد الاهوان ع

 جودة التقويم التربوي:

( حواحال 183ع ص 2009)Mooreع نحاوا Milneع نحاي ل Heinrichحدد ُكًلًّ حل هااينوي  

 نت ة المواحل ه :ع حواحل الت ويمسبع الت ويمع حيث تتح م جودة الت ويم التوسوي ستتبع 

  الموح ة ا نل : نها دلم الطسا سمهام حثل توضيح ا داا الجيدع نالسماا لهم سمنا شاة

  هداف المهمة التال يمية نحالاييو نضع الداجا  حت  يفهموهات

 الموح ة الثانية: ت ديم الواجبا  ساستصدام حجمولة حتنولة حل  دنا  التال م اللتتوننات 

  الموح ة الثالثة: الداد الداجا  يتال م سالحصو  ل   المهاام نتنظيمهااع نيمتال  ن يتاون

 اصد داجا  الالديد حل هكه المهام سشتل آلات

 سااتصدم  ياا، المال اام حتماا، الموح ااة الواسالااة: حوح ااة نضااع الااداجا  نهااا المتااان الااكي ي

المهنا لوضع تال ي اا  التغكياة الواجالاة المناسابة ل طاسات نهنااك حجمولاة حتنولاة حال 

 ا دنا  لمسالدة ل مال م  ا نضع الداجا  نلتل جميالها تتط   خبوة حل المال مت

  الموح ة الصاحسة: حفظ سجس  الطسا سصاواة تتضامل الاداجا  نالتغكياة الواجالاة  ام

 ال   نظمة  خوا حثل  الدة سيانا  حوكايةت ن ل الالسحا 

  الموح ة السادسة: السن النتاائأ نالتغكياة الواجالاة سواساطة المال ام ل طاسا ياو و  وصاة

ل متال ماايل لمنا شااة ت ااة المسحظااا  نحاال  اام اتاحااة الفوصااة ل طااسا  ااا دحااأ التغكيااة 

 الواجالة    تال مهم ن خكها    االلتباا  ا لم همت
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 نا خيااوة: هاا  اسااتصدام الصبااوة  ااا حهمااة التاادايس  ااا المساات بل هااو  الموح ااة الساااسالة

الموح ة النهائيةع هكا لندحا يفتو المحاضو  ا لم ية لتو يو المايد حل التدايس ل طاسا 

  ن ص ل النشاد ل طسا  ا المست بلت

 العالقة بين التقويم والتقييم والقياس كضوابط للجودة.

 ت(229)صيا  سأن، جمع حال وحا  كمية لل حوضو  حاليل ال  (2009ححمد الاهوان  )حدد 

 حا الت ييم  هو لم ية حنظماة نحبنياة ل ا  لم ياة ال ياا ع التاا ياتم سواساطتها اصاداا الحتام ل ا  

 ا (ياا المواد ت ويمها ننسبتها ال   يمة حال وحة  ن حالياا ححددت

مليةة تهةدف إلةى تحديةد مسةتوى عهناك  وة سيل ال يا  نالت ويمع  الت ويم كما حادده الباحاث هاو 

الطالب وفق األهداف السلوكية المحددة في النةواحي المعرفيةة والوجدانيةة والمهاريةة  ثةم القيةام بتحديةد 

نقةةاط القةةوة ونقةةاط الضةةعق فةةي المقةةررات اإللكترونيةةة  والعمةةل علةةى تةةدعيم نقةةاط القةةوة وعةةالج نقةةاط 

ا ال يا   يالضعق  في بيئة التعلم اإللكتروني ستصدم الالم يا  الال  ياةع  ن الصصاائ  النفسايًّة سطوي اة ع  حًّ

 كميًّةع  د تتون ل   سبيل المثا  لبااة لل  س  ة (فويةع  ن حتتوسةت  ي  ن الت ويم  لم ن (مل حل ال يا ت

( حل الداد الباحاثع 2نحما سبم يمتل ايضاا الالس ة سيل الت ويم نالت ييم نال يا ع كما  ا (تل )

  يما ي  :

هااو الحتاام ل اا   داا الطااسا سشااتل كماا  نيااتم   ناااا لم يااة ت ياايم الطالاا  حاال خااس   ال يااا 

االختبااا  اللتتوننيةع  ا  ن ال يا  هاو احادا  دنا  الت يايمع  حاا الت اويم  هاو  لام ن (امل نيجماع  ا  

تيفياة حضمون، لم ية الت ييم نيضيا اليها الجان  التشصيص  ل طال  سحياث ياتم جماع البياناا  التمياة نال

 الناتجة لل لم ية الت ييمت

 

 ( الفرق بين القياس والتقييم والتقويم2شكل )
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 أنواع التقويم التربوي ومستوياته: 

 (  ن هناك حستوييل حل حستويا  الت ويم التوسوي نهما: 221ع ص 2009 نضح ححمد الاهوان  )

سالمؤسساا  التال يمياةع ساواا الت ويم الصفا: نهو جاا حل لم ية التال م داخل الصفوف الدااساية 

كانن ت ة المؤسسا  حداا   ن جاحالا ع نيتم حل خس  جماع الشاواهد حاو  تال ام الطالا  نقلاة لتح يام 

 ا هداف التال يمية المنشودةع نهو ححوا البحث الحالات

الت ااويم الااودنا: نالااكي يهاادف الاا  ت ااويم حسااتوا الطااسا حاال حوح ااة الاا  حوح ااة  ااا حياااتهم 

يا  التغيو حل سنة دااسية  خواع ن يضاً تحديد الفاونة  ا  التحصايل حال حنط اة  خاوا الدااسيةع ن 

  داخل الدنلة الواحدةت

نتتالدد  نوا  الت ويم التوسوي الت  تاتم ل ا  حساتوا المانهأ  ن البونااحأ الدااسااع  هنااك الت اويم 

ع نالت ويم البالدي )خديجة لبد هللاع لااة المبدئا  ن ال ب اع نالت ويم التتوينا  ن البنائاع نالت ويم التجميالا

 (ت 125-124ع ص 2010لبد النب ع 

نتتشاس،  نوا  الت ويم نحستوياتها حع  نوا  ال يا  نحستوياتهاع اال  ن الت ويم يمتل  ن يطبم ل   

ت حستوا المنهأ  ن البوناحأ الدااساع  حا ال يا   يطبم ل   حستوا الوحدة الدااسية  ن الم وا الدااساا

 نيمتل ل باحث التفويم سيل  نوا  الت ويم التا نظفها  ا البحث الحا ع نها كما ي ا:

: نحل  نوال، االختبااا  ال ب يةع نالتا تحدد حا يتوا و لدا الطالا  حال التقويم المبدئي أو القبلي

 الدااسةت حالااف حوتبطة سموضو  التال مع سهدف كشا حاجة الطال  ال  تال م جديد  م الع  بل البدا   

الت ااويم التتااوين   ن البنااائ : نيط اام ل ياا،  يضاااً  ااا سالاال ا دسيااا  الالوسيااة سااالت ويم الموح اااع 

ني صد س، الت اويم   نااا لم ياة التادايس نيساتهدف تحدياد حادا ت ادم الطاسا نحاو ا هاداف التال يمياة سايل 

 ديم تغكية ااجالة ل مال م لال سايو نحدا  الم وا الدااساع  ن سيل حواضيع الوحدة الدااسية نفسهاع نيتم ت

الطسا  ا لم ية الاتال م سهادف الطااا حاياد حال االهتماام الا  التالاديل  ا   داا الطالا  نيتضامل الت اويم 

 التتوينا  س ة حواحل ه : جمع البيانا ع تح ي هاع  م المواجالة نالتن يح حل خس  التغكية الواجالةت

حواز نواتأ التال م سهدف اتصاق  واا  حثل ن ال الطالا  : ني صد س، الحتم ل   االتقويم التجميعي

حل حستوا ال  حساتوا  ل ا ع  ن تصوجا،ت نلاادة حاا ياتم هاكا الناو  حال  ناوا  الت اويم  ا  نهاياة تادايس 

ححتوا  ن سوناحأ تال يم   ن    نهاياة حوح اة دااسايةع نحال  هام  دناتا، المساتصدحة حاا يالاوف ساالختبااا 

 الصتاحات

نيهدف ال  التح م حل حدا احتفااظ الطالا  سماا حصا ، حال تال امع نحالو اة حادا  :التقويم البعدي

كفااة تال م،ع نككلة التالوف ل ا  حادا احتياجا، لباواحأ لسجياة  ن تنموياةع نيتاون سالاد انتهااا البونااحأ 

 التال يمات

 أدوات التقويم التربوي:

مم تاة الالوسياة الساالودية  اا يمتل ايجاز  دنا  الت ويم التوساويع ن ام ححاددا  نزااة التال ايم سال

 ا سيانها حو   ستاايخ هـع نالتا   وتها جاحالة ال صيم1441(البان  3اجتما  الجاحالا  السالودية ستاايخ 
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هاـع 1441آلية استتما  الالم ية التال يمية ناالختبااا  النهائية ل فصال الدااساا الثاانا حال الالاام الجااحالا 

 ا يمتل توضيحها سالمصطط التال :آللية ت ويم االختبااا  النهائيةع نالت

 

 ( أدوات التقويم التربوي في البحث الحالي3شكل )

 ( يمتل ل باحث ايجاز  دنا  الت ويم التوسوي حل نجهة نظوهع كما ي ا:3نحل خس  الشتل )

 االختبااا  اللتتوننيةت 

 االختبااا  المنالية قا  التتاا المفتوات 

 المشاايعت 

 ا سحاوت 

   المناليةتالواجبا 

 المشااكة نالالونض الالم ية  ا الفصو  اال تواضية المتااحنةت 

 المشااكة  ا المنتديا  الن ا(ية غيو المتااحنةت 

 البيان الالم ا المسجل سالفيديو لتجوسة  ن دا ت 

 معاييرالتقويم التربوي:

 Joint Committee on Standard for Educationalال جنة المشتوكة   نتجن

Evaluation 

((JCSEE ناختصااها: حالاييو الت ويم التوسوي 

لجنة  حويتية كندية حشتوكة لالمية ل حتم ل   كفاااة الت اويم التوساوي ن الاليتا، سشاتل لاامع نها 

 نظهو  ت ة المالاييو  ا  س ة حستويا  كما ي ا:

أدوات 
 التقويم

االختبارات 
البيان العملي  اإللكترونية

المسجل 
بالفيديو 

لتجربة أو 
 درس

المشاركة في 
المنتديات 

النقاشية غير 
 المتزامنة

المشاركة 
والعروض 
العملية في 
الفصول 

اإلفتراضية 
 المتزامنة

الواجبات 
 المنزلية

 األبحاث

 المشاريع

االختبارات 
المنزلية ذات 

الكتاب 
 المفتوح



 2020 يونيه                                 21العدد                   مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 621 - 

 حالاييو ت ييم البوناحأ الدااسا 

 حالاييو ت ييم الموظفيل سالمؤسسة التال يمية 

 حالاييو ت ييم الفصل الدااسا 

( حالااييو ت اويم 2010) Caruthersن  Hopsonن  Shulaن  Yarbroughحادد ُكاًلًّ حال حيث 

( حالاااييو ت ااويم المااوظفيل 2009) Howardن  Gullicksonالبوناااحأ الدااساااع سينمااا حاادد ُكااًلًّ حاال 

 Rogersن  Munozن  Howardن  McDivittن  Klingerسالمؤسسة التال يميةع  ا حيل حدد ُكٌل حال 

 ( حالاييو ت ويم الفصل الدااسات2015) Wylieن 

 أوالً معايير تقييم البرنامج الدراسي:

( حالاااييو ت ااويم البوناااحأ 2010) Caruthersن  Hopsonن  Shulaن  Yarbroughحاادد ُكااًلًّ حاال 

 الدااساع كما ي ا:

 :البونااحأ لم ياا  ت يايم المنتجاا  نتهدف ال  زيادة المدا الكي يجد  ي، الطاسا س حالاييو المنفالة

قا   يمة  ا ت بية احتياجاتهمت نتشتمل ل   حالاييو  ولية ها: حصادا ية المال ام كُم اي مع ناالنتبااه 

ال  ا دواف الفال ة نسا خ  الطال ع نا غواض المتفاانض ل يهاا ل ت يايمع نال ايم الصاويحةع 

 ااةع نالتواصاال نالااداد الت اااايو  ااا الو اان نالمال وحااا  قا  الصاا ةع نالالم يااا  نالمنتجااا  الهاد

 المناس ع نالمصانف سشأن الالوا  ت

  :حالاييو الجدنا: نتهدف ال  زيادة  الالية نكفااة الت ييمع نقلة حل خس   اسالة حالاييو  ولية ها

استصدام استواتيجيا  ادااة المشاايع الفالالةع نالجوااا  الالم ياةع نالث ا اة نالموا باة نالتاوازنع 

نالمصااالح ناالحتياجااا  السياسااية لأل ااواد نالجمالااا  الموتبطااة سالبوناااحأ الدااساااع ناسااتصدام 

 ت ييما  الموااد سفال ية نكفااةت

  حالاييو آداا المجتمع: نتدلم ت ة المالاييو كال حاا هاو صاحيح نلااد  ن اانونا نحام نلااد   اا

ت ييمااا  حسااتجيبة  صااحاا الت ييمااا ع نتشااتمل ل اا   مانيااة حالاااييو  وليااةع نهااا:  ن تتااون ال

المصاا حة نحجتمالاااتهمع نحوالاااة االتفا ااا  الوسااميةع ناحتياجااا  الطااسا ن صااحاا المصاا حة 

اآلخويل حل حال ميل نادااييل نتو الاتهم نسيا اتهم الث ا يةع نح وة النساان نت ييماا  االحتاوامع 

صااالحع نالمسااؤنلية نت ييمااا  الوضااوا نالالدالااةع نت ييمااا  الشاافا ية نال صااااع نتضااااا الم

 الماليةت

  حالاييو الد اة: نتهادف الا  زياادة حو و ياة الت يايم ناال تواضاا  نالنتاائأع خاصاة ت اة التاا تادلم

التفساايوا  نا حتااام حااو  الجااودةت نتشااتمل ل اا   مانيااة حالاااييو  وليااةع نهااا: االسااتنتاجا  

غواض الم صودةع نتدلم نال وااا ع التا يج   ن تصدم حال وحا  ت ييم المال وحا  الصحيحة ا 

التفسيوا  الصحيحةع اجوااا  ت ييم المال وحا  المو و ةع توصيفا  البونااحأع اساتصدام ت ييماا  

ادااة المال وحا ع استصدام الت ييما  نالتصميما  الصوتيةع تو يم حنطم الت يايم الاكي ينط ام حال 

حتاام سوضاوا تاامع االتصااال  المال وحا  نالتح يس  ال  النتائأ نالتفسيوا  ناالساتنتاجا  نا 

 نالت اايو يج   ن ال تحما حل المفاهيم الصاد ة نالتحياا  نالتشوها  نا خطاات

  حالاييو حس ولية الت ييم: نتشجع حالاييو حس ولية الت ييمع التو يم المسئم ل ت ييماا ع كماا  ن حنظاوا

تضمل هكا الماليااع تو يم الت ييما  حا سالد الت ييم يوكا ل   التحسيل لالم يا  الت ييم نحنتجات،ت ني

 سالتاحل ن ن تنفك التصاحيم نالجوااا  نالبيانا  نالنتائأع نالت ييم الداخ ات 
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 ثانياً معايير تقييم الموظفين بالمؤسسة التعليمية:

( حالااييو ت اويم الماوظفيل سالمؤسساة التال يمياةع 2009) Howardن  Gullicksonحدد ُكال  حال 

 كما ي ا:

حالاييو ت ييم الموظفيل ال  دلم حمااسا  ت ييم الموظفيل  ا المداا  نالجاحالا ت ن د يجد تهدف  

المال مون نالداايون ل   حٍد سواا المالاييو حفيدة لتطويو حمااسا  الت يايم  اا الماداا ع سالضاا ة الا  

م حاوظفا المؤسساا  ناش الالمل  ن التداي  ل   كيفية ت ييم حوظفا المداسةت ن يما ي ا  هم حالاييو ت يي

 التال يمية:

  حالاااييو آداا المجتمااع: نتهاادف الاا  ضاامان اجااواا ت ياايم ل مااوظفيل سشااتل  ااانونا ن خس ااا نحااع

 الموالاة الواجبة لو اهية الم يم نالمشااكيل  ا الت ييمت

  حالاااييو المنفالااة: نتهاادف الاا  توجياا، لم يااا  الت ياايم سحيااث تتااون غنيااة سالمال وحااا  ن ااا الو اان

 حؤ وةتالمناس  ن

  حالاييو الجدنا: نتهدف ال  توجي،  نظمة ت يايم الماوظفيل سحياث تتاون ساه ة التنفياكع ن الالاة  اا

 استصدام الو ن نالمواادع نتموي ها كاٍفع ن اس ة ل تطبيم حل نجهة نظو سياسية التال يمت

  حالاييو الد ة: نتحدد حا اقا كان الت ييم  د  نتأ حال وحا  س يمةت نيج   ن تتون ت ييما  الموظفيل

كا ية حل الناحية الفنية نكاح ة  دا الحتان ل سماا سإصداا  حتام ن وااا  س يمةت يج   ن تتون 

 حنهجية نحناسبة لغوض الت ييم نلم يات،ت 

 ثالثاً معايير تقييم الفصل الدراسي:

Wylie (2015 )ن  Rogersن  Munozن  Howardن  McDivittن  Klingerحدد ُكًلًّ حال 

 حالاييو ت ويم الفصل الدااساع كما ي ا:

 االستصداحا  الم صودةت 

 ا سست 

 االستصدامت 

 الجودةت 

نتهدف حالاييو ت ييم الفصو  الدااسية ل مال ميلع ال  تانيد حال ماا الفصاو  الدااساية  اا حوح اة 

ة نحت  المداسة الثانوياةع سالمباادئ ال ائماة ل ا  البحاث نالمباادئ التوجيهياة ل ت يايم الفالاا  حا سالد الونض

لااتال م الطااساع نال تهاادف هااكه المالاااييو الاا  تطبياام االختبااااا  المالياايااةع نلتاال ساادالً حاال قلااة يمتاال 

 الفصل الدااسات استصداحها ل مسالدة  ا توجي، االستواتيجيا  لتتبع  ن ت ييم  داا  الطسا ل   حستوا

 نيمتل ل باحث تفصيل حالاييو ت ييم الفصو  الدااسية ل مال ميلع كما ي ا:

 االستخدامات المقصودة:

 الداد حال ما حا  بل الصدحةت 

 التطويو المهنا ل مال ميل   ناا الصدحةت 

  هاام حمااسااا  الت ياايم الصاصااة ست ييمااا  المال ماايل نحسحظاااتهم حاال  باال المااديويل نالمااوجهيل 

 نالمشو يل اآلخويلت
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 االستصدام الفودي حل  بل المال ميل الكيل يوغبون  ا تحسيل حمااساتهمت 

 األسس:

 الغوض حل الت ييم 

 تو الا  التال م 

 تصميم الت ييم 

 حشااكة الطسا  ا الت ييم 

 الداد الت ييم 

  الطسا ن نلياا ا حوا 

 االستخدام:

 تح يل  داا الطسا 

 االستجاسا  الفالالة 

  التال يميةالمتاسالة 

  الداجا  نح ص  التال ي ا 

 استصوات الت اايو 

 الجودة:

 التنو  الث ا ا نال غوي 

  االستثنائا 

  ت ييم غيو حتحيا نلاد 

  الصدة نالثبا 

  االنالتا 

 التقويم اإللكتروني:

 مفهوم التقويم اإللكتروني: 

تالويفا، سأنا،: نظاام ت اويم يالد الت ويم اللتتونن   حد  هم الت نيا  الحديثة    حجا  التال يم نيمتال 

آلا ياتم لباو الشابتا  ني ادم لاددا حال االختباااا  اللتتوننياة الموضاولية نالم الياة ل متال مايل  ام ي اوم 

ستصااحيحها سشااتل ت  ااائا نيااتم لااوض النتيجااة ل اا  المااتال م ناحااداده سالتغكيااة الواجالااة السزحااةع نااسااا  

 (ت253ع ص 2003الختباا )حصطف  جود ع النتائأ ل مال ميل نتوصد  ا  الدة سيانية خاصة سا

كمااا يمتاال تالويفاا،  يضااا ل اا   ناا، نظااام سوحجاا  ل ت ااويم  اا  ضااوا حالاااييو نحواصاافا  التال اايم 

اللتتونناع يالتمد ل   استصدام  جهاة نسواحأ الحاس  ن(بتات،ع نحوا ع الويا  لتطوياع كال قلاة ل ياا  

وجا  التال يم نتح يم حشااكة المتال مايل نحااجتهم كفايا  المتال ميل    الجوان  المالو ية نالمهااية نحص

حل التال م الكات  سشتل حبا(او نحوضاول  لسساتفادة حال التغكياة الموتادة )ححماد البسايون ع نالسااليد لباد 

 (ت221ع ص 2008الوازةع ن حان  الشالونااع 

إلةى  عمليةة تهةدفنحما سبم يوا الباحث  ن الت ويم التوسوي اللتتونناا  اا البحاث الحاالا هاو 

تحديد مستوى الطالب وفق األهداف السلوكية المحددة في النواحي المعرفية والوجدانيةة والمهاريةة  ثةم 
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القيام بتحديد نقاط القوة ونقاط الضعق في المقررات اإللكترونية  والعمل على تدعيم نقاط القةوة وعةالج 

 التقويم اإللكترونى وأدواته.نقاط الضعق  في بيئة التعلم اإللكتروني وباستخدام بعض من أساليب 

 أساليب التقويم اإللكتروني وأدواته:

نهاا سالبحاث الحاالا  Blackboarbتالتمد  سالي  الت ويم سالبحث الحالا ل ا  نظاام ادااة الاتال م 

 كما ي ا:

 االختبااا  اللتتوننيةت 

 االختبااا  المنالية قا  التتاا المفتوات 

 الواجبا  المناليةت 

o المشاايعت 

o اوتا سح 

o البيان الالم ا المسجل سالفيديو لتجوسة  ن دا ت 

 المشااكة نالالونض الالم ية  ا الفصو  اال تواضية المتااحنةت 

 المشااكة  ا المنتديا  الن ا(ية غيو المتااحنةت 

 ن يما ي ا لوض حصتصو لل كل  س وا حل ت ة ا سالي :

 االختبارات اإللكترونية:

ل ا سا  ة التاا يااتم ت اديوها ل ياا   داا الطالا ت نحجااود االختباااا  هاا لباااة لال حجمولااة حا

انشاا اختبااع يج  نشوه  بل  ن ي وم الطسا ستأديت،ت نيتم الوصد نحواجالة النتائأ  ا حوكاا الت اديوا ت 

حيث يج  االنتباه ال   ن هناك سالل ا نوا  حل ا س  ة التا ال يتم ت ديوها ت  ائيًاا حثال  سا  ة ا اع ح اا 

 الم الية ا خوات نا س  ة

ناالختبااا  نسي ة  الالة ن يماة ل(اواك الطاسا  ا  لم ياة الاتال م حال خاس  ت اويم  نفساهم قاتياا 

نسشتل تفال  ع سدنن  ياود زحنياة  ن حتانياةع حياث يمتال ل طاسا ت  ا  االختباااا  ساأا حتاان ساساتصدام 

 تالوي  نلبو  جهاة التمبيوتو ن حت  لبو هواتفهم المحمولة

 بارات المنزلية ذات الكتاب المفتوح:االخت

نتنتمااا لف ااة االختبااااا  الم اليااةع نالتااا يساامح ل طالاا   يهااا ساسااتصدام حواجااع لنااد الجاسااة لاال  

ا س  ة الصاصة ساالختباات نتهادف الا   ياا   اداة الطالا  ل ا  البحاث نالحصاو  ل ا  المال وحاا  حال 

 حصاداهات

ا هداف السا وكية الال ياا كالتح يال نالتوكيا  نالت اويمع نيمتل  ن يستصدح، المال م  ا  يا  سالل  

كما تالطا االختبااا  المنالية قا  التتاا المفتوا  وصاة كبياوة ل طالا  كاا يبحاث لال المال وحاا   اا 

المواجااع الدااسااية نالمصااادا ا خااواع نيمتاال اسااتصدام هااكا النااو  حاال االختبااااا  داخاال الفصاال  ن 

 كأحد  سالي  الت ويم لل سالد لموح ة الدااسا  الال يا  ا جاحالة ال صيمت سالمنا ع ن د التمد هكا النو 

 الواجبات المنزلية:
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تاُلد الواجبا  (تس حل  (تا  الت ييمع حيث تسمح ل طال  سو ع ح اا  ن لادة ح فاا ع حياث يمتال  

المسااجل ت ااديم الواجبااا  المناليااة  ااا (ااتل حشاااايع صااغيوة  ن  سحاااو  صاايوةع  ن حتاا  البيااان الالم ااا 

 سالفيديو لتجوسة  ن دا  حا نااسال، لألستاقع حيث تأتا  ا  س ة  (تا  ائيسية:

 نيمتل  ن يُط   الواج  المنالاع  ا صواة حشااايع صاغيوةع حياث هنااك حجمولاة المشاريع :

حاال المشاااايع الال ميااة المصت فااة يمتاال  ن تُط اا  حاال الطااسا لبااو نظااام ادااة الااتال م اللتتونناااع 

بيم هكه المشاايع ل    يدي الطسا نحواجالتهاا حال ا سااتكة ساالم واا  اللتتوننياةع نيمتل تط

نحنح الطسا ل يها داجا ع نهناك سالل ا  تاا المصت فة حوجه، ل بي ة السالوديةع نلتتناس  حع 

 لينة البحث تصص  تتنولوجيا التال يم نالمحتوا الم دم لهم حل خس  البحثع حثل:

o  تصميم حوا ع الوي 

o انتات الم واا  اللتتوننية 

o انتات النفوجوا ية نالصوائط الكهنية 

o انتات ا سم الوسوم المتحوكة التال يمية الثس ية ا سالاد 

 البحث هو  س وا حل  سالي  الت ويم التا يتمًّ حال خسلهاا حالًّ حشات ة ححاددةع نقلاة حال األبحاث :

لمال وحا  ستالدي ها ناضاا ة حال وحاا  خس  جمع المال وحا  حو  حوضو  المشت ةع نتد يم ت ة ا

 50الا   3ع لاادةً حاا تتاون حال Term Paperجديدة لهات نالبحاوو ال صايوة يط ام ل يهاا  يضااً 

صفحة حس  حستويا  الموضو  المط وا  ا البحث ال صيوع ان كان حتال  ا سالماوم الم اواع  ن 

ل ا  حال وحاا   سموضو  صغيو حال احادا الوحادا ع نلايس الهادف حال هاكه البحاوو الحصاو 

اام  ااا حوضااو  البحااثع ناسااتصدام المصااادا المتاحااة  جدياادة س اادا اتاحااة الفوصااة ل طااسا ل تالمًّ

(Moulton and Holmes, 2003, p.366ت) 

 ن يهااا يطباام الطالاا  سشااتل لم ااا لصبااوة  ن البيةةان العملةةي المسةةجل بالفيةةديو لتجربةةة أو درس :

ح ااا  يااديو حسااجل ن ااا خطااوا  ححااددة  حهااااة حالينااة ح اادحاً اياهااا  سااتاق الم ااوا حاال خااس 

نحس س ،ع س صد الحصو  ل   داجة هكا التطبيم حل  ستاق الم اوا كأسا وا حال  ساالي  الت اويم 

 اا الم اواا  الالم ياة نالتطبي ياةت نحال الضاوناي هناا  ن يالاوض  ساتاق الم اوا سالبياان الالم اا 

نيتون كفياديو حوجالاا يستو(اد  سنفس، حل خس  ح ا  يديو حسجس ل مهااة نيتون حتاحا لطسس،ع

س، الطسا لند اجواا تجااسهمت كما يمتال اساتصدام هاكا السا وا حال  ساالي  الت اويم  اا الت اويم 

 اللتتونن  لألداا المهااي ل طسا سشتل غيو حتااحلت

ل ن ا نظام ادااة التال م تُستصدم الواجبا  المنالياة لضاا ة "لماود" الا  "حوكاا الت اديوا "ع حتا  ياتمت

 ا ستاق حل اصد الداجا  نتالييل ت ديوا ع نككلة الطاا تال يم لتل دال  ل   الواجبا  الم دحةت

 المشاركة والعروض العملية في الفصول االفتراضية المتزامنة:

ه  نساي ة  وياة نحبا(اوة ل حصاو  ل ا  المال وحاا  حال الطاسا حبا(اوةع ن اد تتاون المشاااكة 

حالدة حل  بال  نتتاون حشاااكة حفتوحاة تتادات  سا  تها ن  اا لمتط باا  نالالونض سناا ل    س  ة ححددة ن

الحديث ال ائم سيل  دواف الفصل اال تواضاع نن  ا الحتياجا  المتال ميل الصاضاليل ل ت اويم؛  ها   نسا  

 الطااااااااااااااااااااااااوة الشاااااااااااااااااااااااافهية لت ااااااااااااااااااااااااويم المتال ماااااااااااااااااااااااايل سشااااااااااااااااااااااااتل تااحنااااااااااااااااااااااااا

 (Andrew Hannan, 2007)ت 
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الي  الت ويم  ا الت ويم اللتتونن  لألداا المهااي ل طاسا كما يمتل استصدام هكا ا س وا حل  س

ص ع 2004سشتل حتااحل   ناا الت ااا  ساتاق الم اوا نالطالا   اا سي اة الفصال اال تواضاا )ححماد  االحع 

 (ت137

 المشاركة في المنتديات النقاشية غير المتزامنة:

تشاجيع الطاسا ل ا  التفتياو البنااا  اا تالد المنتديا  الن ا(ية حل  سالي  الت ويم التا تالتمد ل   

 لما  الم وا الدااسا نالتفالل حع جميع ا  تاات حيث يمتل ل مال م انشاا حنا شا  حاو  دان  الم اوا 

 ننحدات،  ن حو  الم وا الدااسا سصفة لاحةت

 نتالوض صفحة لوحة المنا شة  ائمة سالمنتديا  التا  نشأها المال مع الكي يج  ل يا،  ن ي اوم  نالً 

سإنشاا حنتدا  ن  كثاو  بال  ن ياتمتل الطاسا حال سادا حوضاولا  الوساائل  يا،ت نيالتباو المنتادا حسااحةً 

 ينا    يها المشااكون حوضوًلا  ن حجمولةً حل الموضولا  قا  الص ةت

ن ا المنتداع يمتل انشاا حوضولا  نت ديو حسااهما  المنتادا نتجمياع الموضاولا  نالبحاث 

 د ناصد داجا  ل يهاتلل ححتوا نجمع الودن

 ملق اإلنجاز اإللكتروني للطالب:

كل الداجا  التا يتم تجميالها حل كل  سالي  الت ويم الساس ةع توصد  ا حوكا الت ديوا  التاح ةع 

الكي هو لبااة لل سجل  ن حا ظة لتجميع نشادا  الطال   ا الم وا الدااسا حل اختبااا  نناجباا ع 

كا الت ديوا  التاح اة كم اا انجااز ل طالا ع نيمتال تحميال حوكاا الت اديوا  نتت يفا ع نيمتل التباا حو

 (ت2009التاح ة كم ا انجاز نحفظ، ل   التمبيوتو  ا (تل ح ا حيتونسو ن اكسل )اسماليل ححمدع 

 مزايا التقويم اإللكتروني.

الالم ية التال يمية    ضوا استصدام  سالي  الت ويم اللتتوننيةع تظهو لدد حل الماايا الت  تفيد  ا 

خاصااة  اا  حالااة ُكااًلًّ حاال االختبااااا  نالواجبااا  التاا  تطباام سشااتل كبيااو ل اا  الطااسا  ااا الم ااواا  

 الدااسيةع لكا  مل حاايا الت ويم اللتتونن  حا ي ا:

 التغكية الواجالة الفوايةت 

 الت ويم اللتتونن  نتنمية حهااة التال م الكات ت 

  ويم ناالختبااا  الت  يديةتالتغ   ل   س بيا   سالي  الت 

 حاال  البالد المتانا نالاحانات 

 تو يو الو ن نالجهد نالما ت 

 زيادة دا الية المتال م نحو التال م 

 التغذية الراجعة الفورية:

 ن  Macfarlane-Dick (2006, p.p 2-7)نحاااكفوليل ديااة  Nicolنيتااو   حاادد  دااسااة

الحواا نالمنا شة سيل  ستاق الم وا نالطال ع ن كد  ل    همياة ا سا     التغكية الواجالة اليالتمد ل   

الطائهاا  ا  الو ان المناسا ع ن نضاحن الدااساة لاددا حال الجوانا  اليجاسياة ل تغكياة الواجالاةع نيمتال 

 اصدها كما ي ا:



 2020 يونيه                                 21العدد                   مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 627 - 

 ا داا الجيد حل خس  تحديد ا هداف المتو الة حل ا داات حاهية تسالد ل   توضيح 

 الكاتا حل الطال  نسيل الطسا سالضهم حع ساللت الت ييم تطويو س وا تسهل 

 تال مهمت حال وحا  حو  ل طسا ت دم 

 الطسا ل   اجواا حنا شا  حو  حوضولا  التال مت تشجع 

 تشجع ل   احتوام الكا ت 

 نا داا الموغوا  ي،ت الحالا ا داا سيل لسد الفجوة  وصا تو و 

ع Reiling (2005ن اي ينأ  Merryن حوي  Orsmondسينما حدد  دااسة ُكلٍّ حل  ناسموند 

(  ن الطااسا يفضاا ون  ن يمنحااوا الفوصااة لمنا شااة التغكيااة الواجالااة  كثااو حاال  خااكها نحالو تهااا 371ص 

ساادنن حنا شااة  سااتاق الم ااواع نهااكا حااا تااو وه  دنا  الت ااويم اللتتوننااا حاال خااس  نظااام ادااة الااتال م 

 خس : المنتديا  الن ا(يةع نالواجبا ع نالفصو  اال تواضيةت اللتتونناع نيمتل ت ديم هكا الن اش حل

نيااوا الباحااث هنااا  هميااة لاادم ت ااديم التغكيااة الواجالااة حط  اااً  ااا االختبااااا  النهائيااة لنااد ت ااويم 

الطااساع اال  ناا، يساامح ست ااديم التغكيااة الواجالااة  ااا االختبااااا  ال ب يااة نالموح يااةع نا نشااطة ا خااوا 

 شا تكالواجبا  نالمنا 

 التقويم اإللكترونى وتنمية مهارة التعلم الذاتي:

ع ن Svingbyع ن ساافنجبا Mattheosع نحاااتيو  Jönssonجونسااون  هااد ن دااسااة ُكاالٍّ حاال

ل يااا    ااو الت ااويم الااديناحيت  ناالختبااااا  التفال يااةع ( 27-17ع صتص 2007) Attström تسااتونم 

تواج، التال يم لام تالاد ح تصاوة   اط ل ا  تانياد الطاسا  حيث  ظهو  الدااسة  ن التحديا  الوئيسية الت 

 ت يايم ل ا  الفاود  اداة  اا يتمال هاكه الالم ياة سالمالو اة نالمهاااا  نلتال احتاد  لتنمياة  دائهامع ن ساا 

 .الفودي سشتل حستمو التال م اجوااا  نتحديد احتياجات،

التال مع التالتمد ل ا  الجاودة  ن د  ظهو  الدااسة  يضاً  ن  داة الطال  ل   ت ييم نفس، داخل سي ة

الت  يولد سها النسانع سل تالتمد ل   حهااا  حا نااا المالو اة التا  يساتطيع الطالا  تطويوهاا نتحساينها 

 نالسدا  سهات كما يتم تفويد التال م حس   داا  كل دال  نحيول، ناتجاهات،    التال مت

ه الجديااد حاال خااس  التوجياا، نالا(اااد كمااا يتاايح الت ااويم اللتتوننااا  سااتاق الم ااوا حمااسااة دنا

 ل طسا   ناا حمااستهم ل تال م الكاتاع نالكي يمثل جوهو الالم ية التال يمية  ا سي ة التال م اللتتوننات

 التغلب على سلبيات أساليب التقويم واالختبارات التقليدية:

 الت ويم اللتتوننا:ن يما ي ا توضيح الن اد الس بية ل ت ويم ناالختبااا  الت  يدية ح اسل 

ع حيث يهتم سالمهاا  المالو ية حل لتعلم بعض المهارات وليست كلهاهكا النو  حل الت ويم  يهدف

خس  االختبااا ع نال يهتم ال  حد كبيو حهااا  التفتيو نالسدا ع  هو ي تصو ل   كونا، اختبااااً حوحاداً 

 متنهم حل االنت ا  ال  الموح ة الدااسية التاليةتيهدف ل تأكد حل  ن الطسا  د تال موا سشتل جيدع سشتل ي

نالمط وا حفظها ناستوجالها    االختبااع يجالل الطاسا يالاانون حال  الكم كبير من المعلومات

ضااغود كبيااوةع نا دفااا  حاانهم سصاافة خاصااة؛  هاام حطااالبون  اا   تااوة  صاايوة سحفااظ كميااة كبيااوة حاال 

 توتهم نيد الهم ل تص   لل االستككاا نالتال مالمال وحا  المالو ية حما  د يجهد حل  داة قاك
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ع حل اآل ااا السا بية ل ت اويم الت  يادي ن يما يتال م سأساتكة الم واع يالد الضغط النفسا ل   ا ساتكة

 نككلة الو ن المستغوة    الداد االختباا نتصحيح، ناصد داجات،ت

ياث يتالوضاون لضاغود كبياوة كما تايد االختبااا  الت  يدية حل الضغط النفسا ل ا  المال مايل ح

حل المديويل نالمس وليل لتحسيل داجا  اختباا دسسهم نسالتالا نسبة النجاا ل   حستوا الم واع نقلة 

 Joan Herman, Shari ن لم ية التصحيح تتون حل خس   ستاق الم وا نفس، نليس نظام آلا حالتمد )

Golan, 1999, pp 56-62ت) 

 

 اني:حاالت البعد المكاني والزم

يستطيع الطال  الجاسة لل االختبااا  نحل الواجبا  لبو النتونن حل  ي حتان ن ا  ي ن ان 

 ااا الفتااوة المتاحااة لاا،ع حيااث ححدنديااة الو اان تتااون ححتمااة سالمولااد النهااائا لسختبااااا  نالااكا تحاادده 

 المؤسسة التال يمية  ن  ستاق الم وات

 توفير الوقت والجهد والمال:

ع Alexander von Stettenع ن لتسندا  ون ستيتل Sven Laumerيؤكد ُكل  حل سفيل لوحيو 

( ل    ن الت اويم اللتتونناا حال خاس  264ع ص 2009) Andreas Eckhardtن ندايا  ايتهااد  

ق ن حل االختبااا  نالواجبا  لبو النتونن تو و الو ن نالمجهود نالمياانية ل مؤسسة التال يمياة نلألساتا

الطال ع كما  ن تنظيم الو ان نالمتاان المصصا  لسختباااا  الت  يدياة حت اا جاداً اقا حاا  اوان ساالطوة 

 اللتتوننيةت

حيااث يتااون  واياااً حالااة االختبااااا  اللتتوننيااةع كمااا يااتم تااو يو الو اان المسااته ة  اا  لم يااة 

 التصحيح نالتغكية الواجالة لنتائأ االختبااا  التحصي ية  نال سأن ت

 زيادة دافعية المتعلم نحو التعلم:

زيادة دا الية المتال م نحو التال م حال خاس  تاو يو سي اة ت اويم تال يمياة التتوننياة تفال ياة يتاون  يهاا 

 المتال م ايجاسيا ن الاالت

 تحديات أمام التطبيق األمثل للتقويم اإللكتروني

 :ع يمتل حصوها  يما ي االلتتونناالتطبيم ا حثل ل ت ويم  حام  تحديا هناك الالديد حل ال

  التكلفة:

تظهااو الحاجااة لشااواا ا جهاااة السزحااة لالااوض الت ويمااا  نااسااالها حاال ناجبااا  ناختبااااا  

حيث يحتات الط بة  جهاة كمبيوتو حتتبا  ا حنازلهم  ن حالاحل حجهاة  ا المؤسساة التال يمياةع  نغيوهاع

 ت يثة ن  جهاة الستواع  ن  جهاة هواتا ححمولة حد

كمااا تشاامل التت فااة البوحجيااا  الصاصااة سإلااداد االختبااااا  ن نشااطة الت ااويم التوسااوي ا خااواع 

ع نالحاجاة لوجاود اتصاا  حساتمو حوكاا الت اديوا  التاح اة حال  الادة سياناا  الطاسا سجس ناستصوات 

 تسالشبتا  التا تتاا حل خسلها  دنا  الت ويم نخاصة االختبااا 
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اللتتوننيااة ال ائمااة ل اا  النتوناانع تااو و نف ااا  دبالااة ن(ااحل االختبااااا  نالااداد االختبااااا  

 تالوا ية نتصاينها

 :االعتمادية

 حياث يمتال  ن يتو ااان  جهاة التمبيوتو نالنتونن  د ال تالمل دائما ل   النحو الموغوا  ي،ع 

ع نل ا  البياناا    ادان اد تتساب   ا   التاان ا جهاةع تشغيل صالوسا   ا  ن يواج، الطال  ع  ناالختباا

لتااس االختبااااا  الوا يااة  ااإن االختبااااا  اللتتوننيااة تتط اا  حهااااا   نيااة لداااتهااا تفت اادها حالظاام 

 تالمؤسسا  التال يمية

 :األمن

ا حل    االختبااا  اللتتوننية ل، داوة تصت اا لال االختباااا  الوا ياةع نتاأحيل االختباااا  

 االداس  ل ا  حياث يمتال عسويتها نكاكلة سياناا  الطاسان االختبااع نحمايتهاأس  ة س يتال ماللتتوننية 

 تشافيو نيمتال تنسيانا  الطسا حل  جهاة التمبياوتو الموكاياة التاا تستضايا نظاام االختباااا ا س  ة 

ع حل خس  الجوااا  الجيدة حثل اضا ة ك ما  حونا  ويدةع نتحدياد صاسحيا  الطسا نسيانا ا س  ة 

 تنتنظيمها ستصدحيلالم

 :القياس

تصت ااا سااولة االتصااا  سالنتوناان ساايل المؤسسااا  التال يميااة المصت فااة  ن  اا  االجهاااة الموجااودة 

 تكما يمتل  ن تصت ا حواصفا  ا جهاة  ا المؤسسة التال يمية الواحدة تسالمؤسسة قاتها

 نموذج التصميم التعليمي المستخدم في البحث:

االختبااا  اللتتوننية كأس وا ائيسا حل  سالي  الت ويم التوسوي  ا سي ا  ان نماقت تصميم 

 التال يم نالتال م اللتتوننية يشتوك  ا الالديد حل الالناصو حع نماقت التصميم التال يمية ا خوات

ني صد سالنموقت التال يما المستصدمع هو تصوا ل الم يا  الصاصة ستصميم الت ويم التوسوي  ا 

اللتتونناع نتطويوهع نككلة نصا ل الس ا  التفال ية المتبادلة سيل ت ة الالم يا ع ل   هي ة  سي ة التال م

حصطط يوضح ت ة الالم يا  حو م سشوا يوضح دوي ة لمل النموقت نتنظيم، نتفسيوه نيمتل 

 ل مستصدحيل تالديل ت ة النماقت سما يتفم حع حنتوجاتهمت

تجويبية حما تط   حواجالة نماقت التصميم التال يما  نيهتم البحث الحالا سبناا  اسالة حالالجا 

نالمالاييوع التا اهتمن ستطويو  سالي  الت ويم التوسوي لاحةع ناالختبااا  اللتتوننية خاصةع  بي ا  

(ع نغيوها حل نماقت التصميم التال يما كنموقت نبيل جاد 2004التال م اللتتوننية كنموقت سالا نديع )

) (ع ص  2003(ع ننموقت ححمد لطية )2014وقت لبد ال طيا الجااا )(ع ننم48-17ع ص 2001)

(ع نلوحظ 180-165ع ص 2012(ع ننموقت ححمد الدسو ا )104-91)ا(ع ص  2003( )417-430

  ن، ل   الوغم حل اتفاة هكه النماقت  ا ادااها الالام  إنها تصت ا  ا التفاصيل الداخ يةت

نجد الباحث  ن، حل ا نس  تصميم نموقت جديد يتون  نل   ضوا دااسة النماقت الساس ةع   د

حوجها ل ت ويم التوسوي  ا سي ة التال م اللتتونناع يتسام حع المواحل المصت فة لنتات  دنا  المالالجة 

التجويبية نتوظيا توتي  ا س  ة )حتدات الصالوسة/لشوائا( ننمط لوضها )سؤااًل ناحًدا  ا 

 (ة(  ا االختبااا  اللتتوننيةتالشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا
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 االسس العلمية للنموذج المقترح:

( سحيث تتح م  ي، 2-1ع ص 2010نالنموقت الم توا تم انتاج، ن م توجيها  ححمد لطية )

 الشوند التاليةع نسحيث يتون النموقت:

 حناسباً ل مهااا  التال يمية التا يتم تصميمها  ا هكا البحث نها االختبااا ت 

 نتم تجويب، نالتأكد حل  ال يت،  بل تطبي ، ل   لينة البحثت حجازاًع 

 ،يوضح النظويا  التا  ام ل يهاع نالتوجها  النظوية التا تحتم. 

 يالوض كل المال وحا  نالتال يما  المط وسة لتل حواحل التصميم نخطوات، سالتفصيل. 

   ل موح ة قا لس ا  حنط ية سيل المتونا ع سحيث تتون حصوجا  كل حوح ة حدخس

 التا ت يهات

نيمتل  ن تظهو المواحل نالالم يا   ا النماوقت الجوائاا الم تاوا  اا انتاات  دنا  الت اويم 

 (ت4ناالختبااا  اللتتوننية كما يظهو سالشتل )

 

 ( النموذج اإلجرائي المقترح في إنتاج أدوات التقويم واالختبارات اإللكترونية4شكل )

 اإلجراءات المنهجية للبحث

 تتضمل الجوااا  المنهجية ل بحث الالناصو التالية:ن

 تصميم المالالجا  التجويبية نانتاجها ت1

 سناا  دنا  البحث نال يا  ناجازتها ت2

 اجواا التجوسة االستطسلية )التجوي  ا نلا( ت3

 اجواا تجوسة البحث ت4

 المالالجة الحصائية ناستصوات نتائأ البحث نتفسيوها ت5

 مرحلة التحليل

تحليل المشكلة وتقدير 
 .الحاجات

تحليل المهمات 
التعليمية والغرض من 

 .التقويم

تحليل خصائص 
الطالب المتقدمين 

 .للتقويم

تحليل الموارد والقيود 
في بيئة التقويم 

 .اإللكتروني

 .اتخاذ القرار النهائي

 مرحلة التصميم

 .تحديد اسم االختبار

تحديد تعليمات 
 .االختبار

تحديد إرشادات 
 .االختبار

تصميم وكتابة األهداف 
 .السلوكية لالختبار

تصميم أنماط أسئلة 
 .االختبار

 .صياغة أسئلة االختبار

تصميم التعذية الراجعة 
 .ألسئلة االختبار

تحديد مواضيع األسئلة 
ومستويات السهولة 

 .والصعوبة

توزيع الدرجات على 
 .أسئلة االختبار

تصميم الخيارات 
والتفاعالت في 

 .االختبار

 مرحلة التطوير

 إنشاءاالختبار

 كتابة عنوان االختبار

 .كتابة تعليمات االختبار

كتابة إرشادات 
 .االختبار

بناء أسئلة االختبار 
 .وفق التصميم المقترح

توزيع الدرجات على 
 .أسئلة االختبار

ضبط الخصائص 
وسيناريو التفاعالت 
داخل االختبار وفق 

 .التصميم

 مرحلة التقويم

إتاحة االختبار 
 .ألغراض التجريب

نشر إعالن إتاحة 
االختبار للعينة 

 .االستطالعية

تجربة االختبار على 
 .عينة استطالعية

التحليل اإلحصائي 
لنتائج العينة 
 .االستطالعية

إجراء التعديالت 
 .الالزمة

مرحلة النشر 
 واالستخدام

نشر وإتاحة االختبار 
 .للفئة المستهدفة

اإلعالن عن إتاحة 
االختبار للفئة 

 .المستهدفة

 .متابعة الطالب

تقديم الدعم الفوري 
 .أثناء االختبار

 .حفظ النتائج

أخذ نسخة احتياطية 
.من النتائج  

مرحلة استخراج 
 النتائج وإعالنها

استخراج نتائج 
 .الطالب

أخذ نسخة احتياطية 
 .من النتائج

إرسال النتائج إلى 
النظام األكاديمي أو 
كنترول المؤسسة 

 .التعليمية

 اإلعالن عن النتائج

متابعة شكاوي الطالب 
 .والرد عليها

استخراج التقارير 
 .النهائية

المعالجة اإلحصائية 
 لنتائج الطالب
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 التجريبية وإنتاجها:أواًل: تصميم المعالجات 

 نيتضمل النموقت الم توا المواحل التالية:

 حوح ة التح يلت ت1

 حوح ة التصميمت ت2

 حوح ة التطويوت ت3

 حوح ة الت ويمت ت4

 حوح ة النشو ناالستصدامت ت5

 حوح ة استصوات النتائأ نالسنها ت6

 أوالً مرحلة التحليل:

تال تحديادها كماا ي اا: تح يال نيمو الت ويم التوسوي ناالختبااا  ل   لدة خطاوا  لتح ي هااع نيم

المشت ة نت ديو الحاجاا ع ن تح يال المهماا  التال يمياة نالغاوض حال الت اويمع نتح يال خصاائ  الطاسا 

المت اادحيل ل ت ااويمع تح ياال المااوااد نال يااود  ااا سي ااة الت ااويم اللتتونناااع نيااتم قلااة سغااوض اتصاااق ال ااواا 

 النهائا سشأن الحل الت ويما ا كثو  الاليةت

 (:5تل  ن تظهو الالم يا  الداخ ية لموح ة التح يل كما يظهو سالشتل )نيم

 
 ( مرحلة التحليل في نموذج التقويم التربوي واالختبارات اإللكترونية المقترح5شكل )

 (ع كما ي ا:5نيمتل ل باحث  ن يفسو الالم يا  الداخ ية لموح ة التح يل سالبحث نالتا ظهو  سالشتل )

 وتقدير الحاجات:تحليل المشكلة 

 .توصيف المقرر•

 .محتوى المقرر•

 .جدول االختبارات •

 مدخالت التحليل

تحليل المشكلة •
 .وتقدير الحاجات

تحليل المهمات •
التعليمية والغرض 

 .من التقويم

تحليل خصائص •
الطالب المتقدمين 

 .للتقويم

تحليل الموارد •
والقيود في بيئة 

 .التقويم اإللكتروني

اتخاذ القرار •
 .النهائي

 عمليات التحليل

دراسة الجدوى من •
 .التقويم اإللكتروني

 مخرجات التحليل
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نالمشت ة هنا  ن الحاجة ها نجود  دنا  ل ت ويم اللتتونناا  اا الم اواا  الدااساية سبي اة الاتال م 

اللتتونناااع نقلااة ل و ااوف ل اا  المسااتوا الحااالا ل طااساع نتهاادف هااكه الالم يااة الاا  تحديااد المشااتس  

  هااكه الالم يااة الفوليااة سالاادة نالحاجااا  التال يميااةع نصااياغتها  ااا (ااتل غايااا   ن  هااداف لاحااة ن ااد حااو

 خطوا  حتفولة حنها نها:

تم تحديد ا داا المثالا الموغوا  ا الت ويمع حل حادخس  لم ياة التح يال نهاا توصايا الم اوا  ت1

نالمحتااواع كمااا يمتاال اسااتصوات  ائمااة سا هااداف الالاحااة التااا ينبغااا  ن يااتمتل حنهااا المتال مااونع 

 نسيتم سودها  ا نهاية هكه الالم يةت

 توتي  ا هداف الالاحة حس  ا همية نحستويا  ا هدافت تم ت2

تم تحديد ا داا الوا الا الفال ا ل طسا حل خس  حواجالة حدخس  لم ياة التح يال نهاا توصايا  ت3

 الم وا نالمحتواع نحواجالة نتائأ الطسا  ا لناصو الت ويم الساس ةت

حال خاس  الواجباا  ناالختباااا   ح اانة حستويا  ا داا المستصوجة حل لناصو الت ويم الساس ة ت4

التتوينية ل طسا سمستويا  ا داا الموغوا  يهاع نتالتبو هكه الصطوة حدخسً لبنااا  دنا  الت اويم 

 التوسوي اللتتوننية الجديدةت

 توتي  المواضيع  ا المحتوا حس  حستويا  السهولة نالصالوسةت ت5

سا  ة )حتداًجا/لشاوائيا( ننماط لوضاها   او توتيا  ا تحديد دبيالة التصميمع نالمشات ة هناا هاا  ت6

)سااؤااًل ناحااًدا  ااا الشا(ااة/االختباا ك اا،  ااا الشا(ااة( ل اا  االتجاااه نحااو االختبااااا  اللتتوننيااة 

المنتجااة ن اام نمااوقت ح تااوا لبناااا سنااة ا ساا  ة ناالختبااااا  اللتتوننيااة لاادا دااسا الدااسااا  

ا االختباااا  اللتتوننياة حط وساة  كثاو الال يا؛ لمالو ة  ي حل دوة الالوض نالتوتي  لألسا  ة  ا

 تحل غيوها لند انتات لناصو الت ويم حل اختبااا   صيوة  ن نهائية

ا تواا الح و  المناسبة ل تصميم حل خس  تصميم  دنا  ت ويم تال يماع تالتمد ل   سي اة سسكباواد  ت7

لمنتااديا  الن ا(ااية ل ااتال م اللتتونناااع حثاال الواجبااا  نالمشاااايع الصااغيوة نالبحااوو ال صاايوة نا

ناالختبااا  اللتتوننيةع نحيث نظام ادااة التال م سسكبواد هو سي ة تال ام داسا الدااساا  الال ياا 

 سجاحالة ال صيم لينة البحث الحالات

نتتمثل المصوجا  الصاصاة سصطاوة تح يال المشات ة نت اديو الحاجاا  س ائماة ا هاداف التال يمياة  اا ح اوا 

 نولوجية  ا البي ة التال يمية سالبحث الحالا:تطبي ا  المستحد ا  التت

  تانيد الطسا سالمفاهيم نالمالااف الفنية المتصصصة سماا يح ام تطبيام المساتحد ا  التتنولوجياة

  ا البي ة التال يميةت

  اكساااا الطااسا المفاااهيم نالمهااااا  التااا تصاادحهم  ااا لم يااا  انشاااا الصااوائط الكهنيااة نخااوائط

 ع كتطبيم ل مستحد ا  التتنولوجيةتالمفاهيم نالنفواجوا ية

  اكساا الطاسا المفااهيم نالمهاااا  السزحاة  اا لم ياا  انتاات   اسم الوساوم المتحوكاة الثس ياة

 ا سالادع كتطبيم ل مستحد ا  التتنولوجيةت

 تحليل المهمات التعليمية والغرض من التقويم:

ني صد سها تح يل ا هاداف الالاحاة السااس ة الا  حتوناتهاا الوئيساية نالفولياةت نالمهماا  التال يمياة 

ليسن ها ا هدافع نلتنها  (ب، سالموضولا   ن المهااا   اا الموضاو  نالتاا حال المتو اع  ن يشام ها 

 الت ويم التوسوي  ا الم وا سالبحث الحالات 
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 يةع سحيث تشتمل ل   الموضولا  التالية:نتم تحديد المهما  التال يمية النهائ

 حاهية المستحد ا  التتنولوجية 

 كفايا  ا  واد المتبنَيل ل مستحد ا  التتنولوجية 

 حجاال  استصدام الوا ع اال تواضا  ـا التال يم 

 توظيا المستحد ا  التتنولوجية 

 حث ة ل مستحد ا  التتنولوجية  

 الصوائط الكهنية 

 خوائط المفاهيم 

 النفوجوا ية 

 الوسوم المتحوكة الثس ية ا سالاد 

ن د تم  خاك آااا ال سام الال ماا نسالال الصباواا حمال يداساون هاكا الم اواع لجاواا  ي تالاديس  

 سالمهما  التال يميةع ننجد الباحث  ن المهما  المطونحة تتفم حع توصيا الم وا نال تحتات ال  تالديلت

 ويم:تحليل خصائص الطالب المتقدمين للتق

ان تح يل خصائ  الطسا المت دحيل ل ت ويم  حو هام لت ويم التال يم لهمع خاصة اقا كان المتال مون 

 حجهوليل ل مال م  ن حصمم الت ويمع نيشمل:

تح ياال الصصااائ  الالاحااة لطااسا الدااسااا  الال يااا ححاال البحااث الحااالا نهاام سموح ااة  ت1

 جتماليةت الدكتوااهع حل حيث خصائصهم الال  ية ناالنفالالية ناال

تح يل الصصائ  نال داا  الصاصةع المتال  ة سسسحة البصو نالسامعع نحساتوا الدا الياة  ت2

نالنجازع نالميو  ناالهتماحاا ع نكاكلة المساتوا الث اا ا ناالجتماالا ناال تصااديع نال اداا  

لا  الال  ية نال غويةع ن سالي  تال مهم المالو يةع نقلة ساستصدام  دنا  ن سالي  حتالاددة كاساتطس

الو ي اللتتوننيةع نالم اسس  الشصصية لبو الفصو  ال تواضيةع ناالختبااا  نحواجالة حوكا 

الت ديوا  التاح ة نالت اايو سالم وات ن اد ادما ل الباحاث الاا كال هاكه ا حاوا حال خاس  الم اس اة 

 الشصصااية التااا تماان حاال خااس  سي ااة الفصااو  اال تواضاايةع ناتضااح ل باحااث  ن جميااع الطااسا

نالطالبا  ح بولون نيتمتالون سسما  ل  ية ننفسية تؤه هم ل دااساة  اا الدااساا  الال ياا سموح اة 

الاادكتوااهع نالمهمااا  التال يميااة النهائيااة المحااددة ساا فاً هااا المهااام التدايسااية سااالم وات كمااا زاد 

 ااايو ادم نان الباحث  يضااً حواجالتا، لساجس  الطاسا سموكاا الت اديوا  التاح اةع ناساتصوات ت

دخو  الطسا سالم وا نتفالستهمع نكان هكا سمثاساة تح يال الصصاائ  نتأكياد ل  اداا  الصاصاة 

 سالطسا نالطالبا ت

ن ااد ادماا ل الباحااث الكتساااا المتال ماايل حجمولااة المالااااف نالح ااائم نالمهااااا  نال اايم نال ااداا  

ناجتااازنا سنجاااا ح ااوااتهم المط وسااة؛  هاام جميالااا حاال دااسا المسااتوا الثالااث  ااا حوح ااة الاادكتوااه 

 سالمستويا  الساس ةت

 تحليل الموارد والقيود في بيئة التقويم اإللكتروني:

ني صااد سهاااا تح يااال ال ياااود نالمحاااددا   يماااا يتال اام ساااالت ويم التوساااويع نكاااكلة الناااواحا المالياااة 

تتوننااع نكاكلة لم ياا  نالداايةع نالماديةع نالبشويةع الصاصة سال د الت ويم التوسوي  اا سي اة الاتال م الل
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التصااميمع نالتطااويوع نالنشااوع ناالسااتصدامع نالت ااويمع سهاادف تطااويو ا سااالي  نا دنا  لت ااويم توسااوي 

 تناس  الحتانيا  المتاحة  ا سي ة التال م اللتتوننا سجاحالة ال صيمت

 اتخاذ القرار النهائي:

نحناسابة حال خاس  حاا سابمع نحال سايل  تم اتصاق ال واا النهائا سشأن الحل الت ويما ا كثو  الالياة

الح و  الم توحة  ا خطوة تح يل المشت ة نت اديو الحاجاا ع سالبناد السااسعع نهاو ا تاواا الح او  المناسابة 

ل تصميم حل خاس  تصاميم  دنا  ت اويم تال يماات حثال الواجباا  نالمشااايع الصاغيوة نالبحاوو ال صايوة 

وننيةع نسيتم االستالانة هنا سالبحوو ال صايوة نالمنتاديا  الن ا(اية نالمنتديا  الن ا(ية ناالختبااا  اللتت

ناالختبااا  اللتتوننيةع كأسالي  ت ويم حتتاح ة لت ويم  داا الطسا حل خس  الم واع كما سايتم اساتصدام 

  داة االختبااا  اللتتوننية كأداة ت ويم نهائا  ا الم وا الدااسات

 ُكس حما ي ا:كما تشمل لم ية اتصاق ال وااع 

 اتصاق ال واا سشأن الحصو  ل   ا س  ة حل سنوك ا س  ة  ن انتاجهات 

 اتصاق ال واا سشأن استصدام اختباا ساسم  ن انتاج،ت 

ن د توصل الباحث ال  اتصاق  واا حو  قلةع حيث سيتم تصميم اختبااا جديادع نلال ياتم االلتمااد 

وك ا ساا  ةع ان نجااد ع  ن انتااات ا ساا  ة حبا(ااوة  ااا ل اا  اختباااا ساااسمع نيمتاال ل باحااث االسااتالانة سبناا

 االختباا النهائات

نكان (تل االختبااا  النهائية التا سيتم لوضها ل ا  الطاسا  اا االختبااا النهاائا  اا البحاث 

 (:6الحالاع ن م التتاسع سالشتل )

 

 التصميم المقترح( مكونات وعناصر التقويم التربوي واالختبارات اإللكترونية وفق 6شكل )

 ثانياً مرحلة التصميم:

تحديااد ُكاالٍّ حاال اساام االختباااا نتال يماتاا، ناا(ااادات،ع نكتاسااة  ؛نتشااتمل حوح ااة تصااميم االختباااا

ا هداف الس وكية لسختبااع نتصميم  نماد  س  ة االختباا نصياغتهات كما تشتمل حوح ة التصميم تصاميم 

د حواضيع ا س  ة نحستويا  السهولة نالصالوسةع نحال  ام توزياع التالكية الواجالة  س  ة االختبااع نتحدي

الاداجا  ل يهاات كمااا تتضامل حوح ااة التصاميم تصاميم الصصااائ  نسايناايو التفااالس  داخال االختبااااع 

سهدف اتصاق ال واا سشأن الحصو  ل ا  ا سا  ة حال سناوك ا سا  ة  ن انتاجهاات ناتصااق ال اواا  يضااً حاو  

 م  ن انتاج،ت استصدام اختباا ساس

 (:7نيمو االختباا ل   لدة خطوا  لتصميم، يمتل  ن تظهو سالشتل )

اختبار 
 نظري

اختبار األداء 
 المهاري

مقياس 
 االتجاه
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 ( مرحلة التصميم في نموذج التقويم التربوي واالختبارات اإللكترونية المقترح7شكل )

 (ع كما ي ا:7نيمتل ل باحث  ن يفسو الالم يا  الداخ ية لموح ة التح يل سالبحث نالتا ظهو  سالشتل )

 اسم االختبار:تحديد 

تم كتاسة اسم لسختباااع نهاو ح ال حط اوا  اا  ي نظاام لدااة الاتال مع نال يساتطيع  ساتاق الم اوا 

تجانزه لند انشاا االختبااع نل   المصمم  ن يالا قلةع  س يتجاهل قلةت نيالتبو االسم هاو نا  الالناوان 

صميم االختبااا لمساالدة الطاسا  اا الكي يظهو  ا حنط ة المحتوات ناستصدم الباحث اسًما نصفيًا لند ت

 تحديد االختباات

 ناالسم المحدد هو "االختباا النهائا"ت

 تحديد تعليمات االختبار:

يااتم كتاسااة الوصااا  ااا حوسااع الاان  المحاادد لااكلةع نيتااون الوصااا حوئيًااا ل طااسا  باال ساادا حاال 

ل ا  الطاسا حثال حاا اقا كاان  االختبااع نيالتبو الوصا حتانًا جيًدا لتوضيح خيااا  االختبااا التاا تاؤ و

يج  اكما  االختباا  ا ج سة ناحدة  ن لدة ج سا ع نتحديد اقا حاا كاان يمتال اجاواا االختبااا  كثاو حال 

حوة  ي حتالدد المحانال   م ححانلاة ناحادةع ن ي حال وحاا   خاوا  اد تتاون حهماة ل طاسا  بال اجاوائهم 

 لسختباات

اياتا الطالبااةع تسااتطيع الباادا اآلن  ااا حاال  ساا  ة نالتال يمااا  المحااددة هااا "لاياااي الطالاا /ل

االختباا النهائاع نتتنو   س  ة االختباا  منها  س  ة حوضولية صح نخطأع ن س  ة ح الية كتاسة حوضاو  

 صاايوع كمااا تتضاامل حشااونلا صااغيوا ل يااا  ا داا المهااااي  ااا  حااد حوضااولا  الااتال مت لاادد ا ساا  ة 

دراسة الجدوى من •
 .التقويم اإللكتروني

مدخالت 
 التصميم

 .تحديد اسم االختبار•
 .تحديد تعليمات االختبار•
 .تحديد إرشادات االختبار•
كتابة األهداف السلوكية •

 .لالختبار وتصميمها
تصميم أنماط أسئلة •

 .االختبار
 .صياغة أسئلة االختبار•
تصميم التعذية الراجعة •

 .ألسئلة االختبار
تحديد مواضيع األسئلة •

ومستويات السهولة 
 .والصعوبة

توزيع الدرجات على أسئلة •
 .االختبار

تصميم الخيارات •
 .والتفاعالت في االختبار

عمليات 
 التصميم

سيناريو االختبار •
 .اإللكتروني

مخرجات 
 التصميم
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لباااةع  58ساؤا  المشاون  الصاغيو نح ياا  حتالادد االختياااا  حال  سؤاال سالضاا ة الا  25ساالختباا 

داجة لسختباا النهاائا كماا تان  ال اوائح سجاحالاة ال صايم ن ام ح تضايا   20ناالختباا النهائا ححدد سـ 

داجاا  ل م ياا ع نيتاون  7داجاا  ل مشاون  تضااف لداجاة ا نشاطة ن  8جائحة كوانناع ن يتم اصد 

 داجة"ت 30 ي، الطال  سالد االنتهاا هو الجمالا الكي يتحصل ل

 تحديد إرشادات االختبار:

يتم كتاسة الا(ادا   ا حوسع الن ع حيث تظهو الا(ادا  ل طاسا لناد سادا االختبااات نتظهاو 

 س  ة االختباا دائًما تحن الا(ادا  لندحا يبد  الطال   ا اجاسة  س  ة االختبااع نيتون ن ن االختباا  د 

 تسد  سالفالل

نالا(ادا  المحددة ها "لاياي الطال  / لاياتا الطالباةع تساتطيع البادا اآلن  اا حال  سا  ة 

االختباا النهائاع نال يمتل الادة االختباا  انيًاع  ن، ُحدد سموة ناحدة   طع نيمتال حواجالاة الجاساا   اا 

مجود  تح االختباا سيبد  المؤ ان د ي ةع نس 420 ـخس  الفتوة الاحنية لحل االختباا  بل تس يم، نالم داة س

 الاحنا  ا حساا الو نع نلند ان ضاا الو ن سيتم حفظ نتس يم االختباا حبا(وة سشتل ت  ائا"ت

( د ي اةع هاو الحاد ا  صا  حال الاد ائم 420نالد ائم المحدددة سإا(ادا  االختبااع نالم اداة ساـ )

بااا حالاااييو جاحالااة ال صاايم ل فتااوة الاحنيااة ع نهااو ي Blackboardالمسااموا سهااا  ااا نظااام ادااة الااتال م 

لسختباااا النهااائا لموح ااة الدااسااا  الال يااا  ااا جاحالااة ال صاايمع ن اام  ااوااا  نزااة التال اايم نالجاحالااا  

 السالودية لسختبااا    ناا جائحة  يون  كواننات 

 تصميم األهداف السلوكية لالختبار وكتابتها:

لبااااا  نجماال د ي ااة  اس ااة ل  يااا  حاال خااس  ا ساا  ةع ا هااداف الساا وكية  ساا  ة االختبااااع هااا 

نتصاا ت ااة الالبااااا  حصوجاا  لم يااة الت ااويم التوسااويت حياث تاام توجمااة المهماا  التال يميااة  ااا خطااوة 

 التح يل ال   هداف س وكية نصياغتهات 

نظهااو  ا هااداف الساا وكية ل ت ااويم التوسااوي ن ساا  ة االختباااا النهااائاع حيااث تاام تحديااد النتااائأ 

 التال يمية المستهـد ة ل م ـوا كما ي ا:

 يككو حصط ح النفوجوا ية 

 يحل حشتس  لوض المال وحا  خصوصا لبو الشبتا  االجتمالية 

 يوضح حفهوم حصط ح النفوجوا ية 

 يميا سيل الالناصو المتونة ل نفوجوا ية 

 يميا سيل  نوا  ححتوا النفوجوا ية 

  ا   ا  ا النفوجوا يةيفوة سيل التصميم الالمودي نالتصميم 

 يفوة سيل نسبة الالوض ناالاتفا   ا تصميم النفوجوا ية 

  يصمم حالاييو تصميم اتسنفوجوا ية الناجح 

 يفوة سيل نظم ا لوان ل مطبولا  ن الصوا اللتتوننية 

 يوضح الفتوة حل  نظمة الت اد الحوكة 

   الفتوة الاحنيةيوت  الوناد  ا الوسوم المتحوكة الثس ية ا سالاد حس 
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 يفوة سيل احوز تصنيا   سم الوسوم المتحوكة 

 يالوف حصط ح الوسوم المتحوكة 

 يالدد حاايا الوسوم المتحوكة 

 يح ل نتائأ الدااسا  الموتبطة سالوسوم المتحوكة 

 يحدد  هم التفايا  لأل واد المتبنون ل مستحد ا  التتنولوجية 

 يالوف المستحد ا  التتنولوجية 

 لمسـتحد ا  التتنولوجيـة  ا حجا  التال يميالدد  حث ـة ا 

 ي ص  حجاال  استصدام الوا ع اال تواضا  ـا التال ـيم 

 يبدي ا ي،  ا دوة توظيا المستحد ا  التتنولوجية  ـا التال ـيم 

حيث توزلن ا هداف ساالختباا التحصي ا سيل حستويا  المجا  المالو ا الستة: المالو ةع 

( يبيل الصويطة التا استصدحها الباحث 2نالتوكي ع نالت ويمت نالجدن  ) نالفهمع نالتطبيمع نالتح يلع

 لتصنيا ا هداف الس وكيةت

 التحصيل -( تصنيق األهداف السلوكية على مستوى االختبار النهائي 2جدول )

 المستوى الفعل النشط الهدف السؤال م

 يككو حصط ح النفوجوا ية 1 1
ال داة ل   استوجا  

 المال وحا 
 المالو ة

2 2 
يحل حشتس  لوض المال وحا  خصوصا لبو 

 الشبتا  االجتمالية

ال داة ل   تح يل 

 المال وحا 
 التح يل

 يوضح حفهوم حصط ح النفوجوا ية 3 3
ال داة ل   تح يل 

 المال وحا 
 التح يل

 يميا سيل الالناصو المتونة ل نفوجوا ية 5 - 4 4
ال داة ل   تفسيو 

 المال وحا 
 الفهم

 يميا سيل  نوا  ححتوا النفوجوا ية 6 5
ال داة ل   تفسيو 

 المال وحا 
 الفهم

6 7 
يفوة سيل التصميم الالمودي نالتصميم ا   ا  ا 

 النفوجوا ية

ال داة ل   تح يل 

 المال وحا 
 التح يل

7 8 
يفوة سيل نسبة الالوض ناالاتفا   ا تصميم 

 النفوجوا ية

ال داة ل   تح يل 

 المال وحا 
 التح يل

 يصمم حالاييو تصميم النفوجوا ية الناجح  9 8
ال داة ل   تتويل 

 المال وحا 
 التوكي 

9 10 
يفوة سيل نظم ا لوان ل مطبولا  نالصوا 

 اللتتوننية

ال داة ل   تح يل 

 المال وحا 
 التح يل

 يوضح الفتوة حل  نظمة الت اد الحوكة 11 10
ال داة ل   تح يل 

 المال وحا 
 التح يل

11 12 
يوت  الوناد  ا الوسوم المتحوكة الثس ية ا سالاد 

 حس  الفتوة الاحنية

ال داة ل   استصدام حا 

 تال م،
 التطبيم

 يفوة سيل احوز تصنيا   سم الوسوم المتحوكة 17 - 13 12
ال داة ل   تح يل 

 المال وحا 
 التح يل

 يالوف حصط ح الوسوم المتحوكة 14 13
ال داة ل   استوجا  

 المال وحا 
 لمالو ةا

14 
15 - 18 - 19 - 

20 
 يالدد حاايا الوسوم المتحوكة

ال داة ل   استوجا  

 المال وحا 
 المالو ة

 يح ل نتائأ الدااسا  الموتبطة سالوسوم المتحوكة 16 15
ال داة ل   تح يل 

 المال وحا 
 التح يل

16 21 
يحدد  هم التفايا  لأل واد المتبنَيل ل مستحد ا  

 التتنولوجية

ل   تح يل ال داة 

 المال وحا 
 التح يل
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 المستوى الفعل النشط الهدف السؤال م

 يالوف المستحد ا  التتنولوجية 22 17
ال داة ل   استوجا  

 المال وحا 
 المالو ة

18 23 
يالدد  حث ـة المسـتحد ا  التتنولوجيـة  ا حجا  

 التال يم

ال داة ل   استوجا  

 المال وحا 
 المالو ة

19 24 
ي ص  حجاال  استصدام الوا ع اال تواضا  ـا 

 التال ـيم

ال داة ل   تتويل 

 المال وحا 
 التوكي 

20 25 
 ا دوة توظيا المستحد ا   يبدي ا ي،

 التتنولوجية  ـا التال ـيم

ال داة ل   اصداا 

 ا حتام
 الت ويم

(  ن، تم تصنيا  هداف (م االختباا النظوي  ا ساتة حساتويا : حالو اةع 2نيسحظ حل الجدن  )

 نتوكي ع نت ويمت ن همع نتطبيمع نتح يلع

ن د ظهو  النتائأ التال يمية المستهاـد ة لألهاداف السا وكية  اا المجاا  الانفس حوكاا )المهاااي( 

 الختباا المهااا ع كما ي ا:

 حل سيل لدة  دنا  لنتات الصوائط الكهنية المط وسةت يصتاا 

 ن  خطوة ستشغيل  داة انتات الصوائط الكهنيةت يصطو  

 تصميم المصطط ا نلا ل صوائط الكهنيةت 

 وسم  (تا  الصوائط الكهنية  ا الو ن المط واتي 

  يبتتو  (تاال جديدة سالتصميمت 

المجا  النفس حوكا حيث توزلن ا هداف ساالختباا الالم ا سيل حستويا  ستةع حل حستويا  

: نهاع الدااك الحسا )المسحظة(ع الميل )التهيؤ(ع االستجاسة الموجهة )الممااسة(ع اآللية  ن )المهااي(

الميتانيتيةع السولة  ا ا دااع السدا   ن ا صالةع نقلة ال(تمالها ل   حهااا   ا المشون  الصغيو 

( يبيل الصويطة التا استصدحها 3نالكي كان حوضول، انتات الصوائط الكهنية سأحد الم واا ت نالجدن  )

 الباحث لتصنيا ا هداف الس وكيةت

 األداء المهاري –مستوى االختبار النهائي ( تصنيق األهداف السلوكية على 3جدول )

 المستوى الفعل النشط الهدف م

1 
حل سيل لدة  دنا  لنتات الصوائط  يصتاا

 الكهنية المط وسة

الشالوا ساست با   توة 

التصميم نحسحظتها 

 نالحديث لنها

الدااك الحسا 

 )المسحظة(

2 
 ن  خطوة ستشغيل  داة انتات  يصطو

 الصوائط الكهنية

االستالداد النفسا 

نالالض ا  داا نشاد  ن 

 س وك سالين،

 الميل )التهيؤ(

 تصميم المصطط ا نلا ل صوائط الكهنية 3
لمل الوسوم البيانية 

 نالتوضيحية

االستجاسة الموجهة 

 )الممااسة(

4 
يوسم  (تا  الصوائط الكهنية  ا الو ن 

 المط وا

 داا المهااة  ن ا داا 

الحوكا سطوي ة نمطية 

 آلية

 -اآللية  ن الميتانيتية 

 السولة  ا ا داا

 يبتتو  (تاال جديدة سالتصميم 5
استتاا اسوحا  لم تتل 

 حوجودة  السً 
 السدا   ن ا صالة

 تصميم أنماط أسئلة االختبار:

االختبااا  التا تم تصميمهاع ها لباااة لال حجمولاة حتنولاة حال ا سا  ة التاا ياتم اساتصداحها 

 الطساع نسمجود انشاا االختبااع يج  نشوه كواسط ل   صفحة الم وا  ن داخل حج دتل يا   داا 
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نا ساا  ة سااتتون حوضااولية نح اليااة ن ساا  ة حهااااا  ناتجاهااا ع نتتنااو  ا ساا  ة  ااا االختباااا 

التحصااي اع سحيااث تغطااا نااولا  ساا  ة الت ااويمع نهااا  ساا  ة حوضااولية ن ساا  ة ح اليااةع كااان لاادد  ساا  ة 

  س  ة ح اليةت 5سؤاال حل  س  ة الصواا/الصطأع ن  20سؤاالع حنهم  25تحصي ا االختباا ال

نيُط    ا  س  ة المهاااا ع حشاون  صاغيو ينفاكه الطاساع نياتم ت يايمهم ن ام نماوقت  ن سطا اة 

 حسحظة حصتصوة لمتاسالة خطوا  التنفيكت

اةع نصفها لبااا  سالبة لبا 58ن س  ة استطس  الو يع التا ت يس االتجاهع نتتون الم يا  حل 

 نالنصا اآلخو حوجبةت

 صياغة أسئلة االختبار:

  نالً سؤا  الصواا/الصطأ:

يالااوض سااؤا  حاال نااو  الصااواا/الصطأ خياااايل   ااط ل جاسااةع همااا صااوااع نخطااأع نال توجااد 

 خيااا  الداجا  الجائية  س  ة الصواا/الصطأع  ي ال يمتل حنح جاا حل الداجة هنات

االختبااا: النفوجوا ياة  حاد الوساائل الهاحاة نالفالالاة هاكه ا ياام ن كثوهاا جاقسياة لالاوض  حثا  حل  سا  ة

 المال وحا  خصوصا لبو الشبتا  االجتماليةت

 نيمتل لوض  س  ة الصواا نالصطأ  ا االختباا كما ي ا:

 ( أسئلة االختبار النهائي4جدول )

 نوع السؤال صيغة السؤال الهدف رقم السؤال

 حصط ح النفوجوا يةيككو  1

النفوجوا ية هو حصط ح ت نا يشيو ال  تحويل المال وحا  

نالبيانا  المال دة ال  اسوم حصواة يسهل ل   حل يواها 

 استيالاسها دنن الحاجة ال   وااة التثيو حل النصوص

 حوضولا

2 

يحل حشتس  لوض 

المال وحا  خصوصا لبو 

 الشبتا  االجتماليةت

الوسائل الهاحة نالفالالة هكه االيام ن كثوها النفوجوا ية  حد 

 جاقسية لالوض المال وحا  خصوصا لبو الشبتا  االجتمالية
 حوضولا

3 
يوضح حفهوم حصط ح 

 النفوجوا ية

النفوجوا ية  حد الوسائل الهاحة نالفالالة هكه ا يام ن كثوها 

 جاقسية لالوض المال وحا  خصوصا لبو الشبتا  االجتمالية
 حوضولا

4 
يميا سيل الالناصو المتونة 

 ل نفوجوا ية

الصوا: تالد حل  هم الالناصو المشت ة ل نفوجوا يةع دناها 

حهم حيث تضيا (تس آخو لالوض المال وحا /البيانا  نتسالد 

 ل   توصيل ا  تاا سطوي ة ناضحة نجمي ة

 حوضولا

5 
يميا سيل الالناصو المتونة 

 ل نفوجوا ية

 الا  سيل المال وحا ع ن ا تبسيط الوحوز نا سهم تسمح سوسط 

 النفوجوا ية نجال ،  كثو سهولة  ا ال وااةت
 حوضولا

6 
يميا سيل  نوا  ححتوا 

 النفوجوا ية

الُمحتوي الشائع نهو الُمحتوي الكي يتتس  زخما ل   (بتا  

 التواصل االجتمالا حل  م يمو 
 حوضولا

7 

يفوة سيل التصميم الالمودي 

نالتصميم ا   ا  ا 

 النفوجوا ية

٪ حل الوسوم المال وحاتية ا كثو انتشاااً ننجاحاً 81يتضح  ن 

كانن حصممة  يضا سشتل لموديع نقلة سالم اانة سالتصميم 

 ا   ات

 حوضولا

8 

 يفوة سيل نسبة الالوض 

ناالاتفا   ا تصميم 

 النفوجوا ية

نسبة الالوض ا كثو (يولا سالنسبة لساتفا   ا الوسوم 

  ي  ن الالوض يتون اسع الطو  4: 1الالمودية هو  المال وحاتية
 حوضولا

9 
يصمم حالاييو تصميم 

 النفوجوا ية الناجح

لندحا تمأل النصوص نالصوا حساحة التصميم  هكا يجالل 

 التصميم صال  ال وااة
 حوضولا

 حوضولا حا لتصميم لوحا   CMYKل مطبولا  ل ية سالنظام ال ونا يفوة سيل نظم ا لوان  10
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 نوع السؤال صيغة السؤال الهدف رقم السؤال

ل مطبولا  نالصوا 

 اللتتوننية

 ستالوض ل   (ا(ا  التمبيوتو   طع ل ية ساستصدم النظام 

 RGBال ونا 

11 
يوضح الفتوة حل  نظمة 

 الت اد الحوكة

 نظمة الت اد الحوكة ها الوسي ة ا كثو ت دحاً  ا الحصو  ل   

 حوكا  نا الية دنن الحاجة لتوليدها سشتل يدني
 حوضولا

12 

 ا الوسوم يوت  الوناد 

المتحوكة الثس ية ا سالاد 

 حس  الفتوة الاحنية

كانوا حل  نائل  نانا  Les Frères Frenkelالخوة  ونتل 

الوسوم المتحوكة  ا الواليا  المتحدة ا حويتية نا(تهونا 

 سإخوات س س ة ا  سم "حشم    ندي"

 حوضولا

13 
يفوة سيل احوز تصنيا   سم 

 الوسوم المتحوكة

حالناه  ن ا ا سم يج   ن تتو ع  يها نجود حشاهد  PGالت ييم 

لنا  ن سها ح ادع حوجة ل غاية ن   هكه الحالة حمنو  ل   

 18 ن  17حل هم دنن 

 حوضولا

14 
يالوف حصط ح الوسوم 

 المتحوكة

ها حجمولة حل الصوا  Animationالوسوم المتحوكة 

صد  الاليل تالوض حتتاسالة سسولة حالينة ل   نسيط ل الوض  ت

 البشوية سأن لناصو الصواة حتضمنة ل   حوكة

 حوضولا

 يالدد حاايا الوسوم المتحوكة 15

الوسوم المتحوكة تؤ و  ا (صصية المشاهد/المتال مع حس  

المضمون الكي يحتوي، الفي م لما لها حل تأ يو كبيو  ا تشتيل 

 ل  ية البشو ن يمهم نحالت داتهم

 حوضولا

16 
الدااسا  يح ل نتائأ 

 الموتبطة سالوسوم المتحوكة

التثيو حل الدااسا  توص ن ال   ن  غ   االدفا /المتال ميل 

يمي ون ال  جهة ت بل جميع المال وحا  الت  ت دم الي، حل خس  

الوسوم المتحوكة نيتككو هؤالا ا دفا  ت ة المال وحا  سشتل 

   ضل

 حوضولا

17 
يفوة سيل احوز تصنيا   سم 

 المتحوكةالوسوم 

 مالن  قلة ان الفي م لائ ا نيمتل  Rلندحا توا  ي م ت ييم، 

 حشاهدت، سواا حل دوف ان الالائ ة دنن اي حوت
 حوضولا

 يالدد حاايا الوسوم المتحوكة 18

حل حمياا  الوسوم المتحوكة  ا التال يم  نها تتحتم الوسوم 

المتحوكة    الو ن سموننة (ديدة لند ال يام سالتداي  حيث 

متل التحتم  ي، لصالح المتال م سواا سايادت،    حالة التجااا ي

 الت  تتم سسولة  ن سإن اص،    حالة التجااا دوي ة ا حدت

 حوضولا

 يالدد حاايا الوسوم المتحوكة 19
حل حمياا  الوسوم المتحوكة  ا التال يم  نها تح م حبد  التال م 

 ال ائم ل   سواحأ الوسائل المتالددةت
 حوضولا

 يالدد حاايا الوسوم المتحوكة 20

حل حمياا  الوسوم المتحوكة  ا التال يم  نها تتالاحل حع حوا  

المتال م حل خس  تجمع الصو  " السمع " نالصواة " النظو " 

 سالضا ة ال  لنصو الحوكة التا يتاسالها المتال م ستل حواس،ت

 حوضولا

نظااوي النهااائات ن يمااا ي ااا تصااميم ( تظهااو ا ساا  ة الموضااولية  ااا االختباااا ال4نحاال الجاادن  )

 لألس  ة الم اليةت

  انياً  س  ة الم ا :

: حادد 21تتط    س  ة الم ا  حل الطسا ادخا  اجاسة  اا حوساع نا ع ل ا  سابيل المثاا  ساؤا  

نيُمتال ل طالا  كتاساة الان  حبا(اوةً  اا حوساع  K هم التفاياا  لأل اواد المتبنَايل ل مساتحد ا  التتنولوجياة

 ت Microsoft Wordالن ع  ن لص ، حل تطبيم آخو حثل ححوا النصوص 

 ا السؤا  الم الا يتم كتاسة الن   ن نسص،   طع نلتل اقا كان هناك تنسي ا  خاصاة حثال ح فاا  

تصدام نماط آخاو حال ا سا  ةع الفيديو  ن الصوا  ن الصو ع نكان هكا ضونايًاع  يمتل  ستاق الم اوا اسا

نهو سؤا  حل النو  "يست ام تحميل ح ا"ع نهو  حد  نوا  ا س  ة  ا نظام ادااة التال م سسكبوادع حياث 

يسمح هكا السؤا  ل طسا سإا اة الم فا  سالتبااها اجاساتهم كما الواجبا ت نيُمتل اضا ة اجاساة نموقجياة 

ا ل   ا س  ة نيمنحاوا الت اديوا ت نتاُلاد الجاساا  النموقجياة كموجع لألساتكة حمل يوتجع اجاسا  الطس

  حوا اختياايا  ستاق الم وات
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 نيمتل لوض  س  ة الم ا   ا االختباا كما ي ا:

 ( أسئلة االختبار النهائي5جدول )

رقم 

 السؤال
 صيغة السؤال الهدف

نوع 

 السؤال

21 

يحدد  هم التفايا  

لأل واد المتبنَْيل 

ل مستحد ا  

 التتنولوجية

 ح الا حدد  هم التفايا  لأل واد المتبنَْيل ل مستحد ا  التتنولوجيةت

22 
يالوف المستحد ا  

 التتنولوجية

تالد المستحد ا  التتنولوجية حنتجاً حتطوااًع نتوظيفا لأل تاا 

المتنولة    التال يم سشتل خاص نكا ة حناحا الحياة سشتل لامت 

ا  التال يم تشمل كل حا هو جديد  المستحد ا  التتنولوجية    حج

نحستحدو حل  دنا  ننسائل ن جهاة يمتل توظيفها    الالم ية 

 التال يميةت  ا ضوا هكه الالبااة لوف المستحد ا  التتنولوجية

 ح الا

23 

يالدد  حث ـة 

المسـتحد ا  

التتنولوجيـة  ا حجا  

 التال يم

 ح الا لدد  حث ة المستحد ا  التتنولوجية  ا حجا  التال يمت

24 

ي ص  حجاال  

استصدام الوا ع 

اال تواضا  ـا 

 التال ـيم

يتطوا الوا ع اال تواضا  ا ن تنا هكا تطوًاا سوياًلا ل غايةع كما 

يُستصدم  ا الالديد حل حناحا الحياة ن ا التال يم ل   نج، 

الصصوصع نلكلة ظهو  التثيو حل الشوكا  المنتجة 

مت  ا ضوا حا سبم نا   لتطبي ا  الوا ع اال تواضا  ا التال ي

حجاال  استصدام الوا ع اال تواضا  ـا التال ـيم حوضحا  سوز 

المجاال  المستصدحة  ا الوا ع اال تواضا داخل المؤسسا  

 التال يميةت

 ح الا

25 

 ا دوة  يبدي ا ي،

توظيا المستحد ا  

التتنولوجية  ـا 

 التال ـيم

مؤسسا  حل  هم  سس توظيا المستحد ا  التتنولوجية  ا ال

التال يمية  ن يتم ا لتماد    توظيا ت ة المستحد ا  ل   

حدخل النظم نل   الفتو المستمد حل نظوية النظم الكي يأخك    

التبااه جميع حتونا  المنظوحة التال يميةت  ا ضوا حا سبم 

 حدد دوة توظيا المستحد ا  التتنولوجية  ـا التال ـيمت

 ح الا

 اي: الثاً  س  ة ا داا المها

 تتط    س  ة ا داا المهااي لبو نظام ادااة التال م حل الطسا اا اة ح فا ع نها:

  اا اااة ح ااا نصاافا كتاااسا سالتنساايمTXT  ل صطااوا  التااا اتبالهااا الطالاا    ناااا  داا

 المهااةت

  اا اة ح ا  يديو سالتنسيمMP4 حسجل ل طال    ناا  داا المهااة المط وسةت 

  النهائاتاا اة ح فا  المنتأ 

 نيتم كتاسة السؤا   ا لبااة ل طسا توضح ا داا المط واع كما ي ا:

صمم خويطة قهنياة لم اوا ح دحاة  اا الحاسا  اآللاا سجاحالاة ال صايمع ن ام حاا سابم دااساة  اا 

 نحدة النفواجوا ية نالصوائط الكاهنية يمتنة االستالانة سالمادة التال يمية
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 اس األداء المهاري في االختبار ( عرض المشروع المطلوب لقي8شكل )

كماا تاام اا ااة حجمولااة حال الم فااا  المساالدة ل طااسا لمساالدتهم ل اا  ا داا المهاااي سطوي ااة 

 التتاا المفتواع نتم اا اة ح فا  ل طساع نها:

   اا اااة ح ااا  يااديو حو ااو  ل ااYoutube  حسااجل لمحاضااوة  سااتاق المااادة   ناااا  داا

 المهااة المط وسةت

  ااسط ح دحة  ا الحاس  اآللا سجاحالة ال صيم نالمط وا انتات خويطة قهنياة لهاكا اا اة

 الم وات

 لم يا  االتجاه: –ااسالاً  س  ة استطس  الو ي 

لباااةع لباو نظاام ادااة الاتال م حال الطاسا  اا (اتل  58تم نضع  س  ة ح يا  االتجااه نلاددها 

المفاودة حوجباةع نالالباااا  الانجياة ساالبةع كماا ح يا   س اع سصمس ححانا ائيسيةع نكانان الالباااا  

 ي ا:

 ( تصميم أسئلة مقياس االتجاه6جدول )

 العبارة البند/المحور
 الدرجات

 ال محايد نعم

    الخلفية عن االختبارات اإللكترونية

 1 2 3  اا  ن استصدام االختبااا  اللتتوننية ضوناة  ا جاحالة ال صيم 1

 3 2 1 االختباا اللتتوننا يو و الو ن نالجهدال  لت د  ن  2

 1 2 3  لت د  ن االختباا اللتتوننا سيحسل كثيواً تجوسة التال م )لدا الطسا( 3

 3 2 1 ال  لت د  ن جميع الم واا  يج   ن تستصدم االختبااا  اللتتوننية 4

5 
 بل لضو هي ة سأ وم ساستصدام االختبااا  اللتتوننية  ا حا  تم تفالي ها حل 

 التدايس
3 2 1 

6 
لل   وم ساستصدام االختبااا  اللتتوننية حت  لو تم تفالي ها حل  بل لضو هي ة 

 التدايس حت  لو  دي قلة لوسوسا
1 2 3 

 1 2 3  لت د  ن االختبااا  اللتتوننية تناس  تصصصا  نح واا  حالينة دنن غيوها 7

 3 2 1 االختبااا  اللتتوننية نا غيو ااض لل الطوي ة الحالية  ا  8

9 
 لت د  ن تفاليل االختبااا  اللتتوننية  ا الجاحالة يالنا سالضوناة الغاا دوة 

 الت ويم ا خوا نجهاً لوج،  ن جاا حنها
3 2 1 

 3 2 1 لم   م ساستصدام االختبااا  اللتتوننية هنا سجاحالة ال صيم 10
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 العبارة البند/المحور
 الدرجات

 ال محايد نعم

11 
 ا جاحالة ال صيم هو ضمل نظام ادااة  نظام االختبااا  اللتتوننية المستصدم

 التال م البسكبواد
3 2 1 

12 
 نا حستصدم غيو جيد ل ت نية نحتحمس االختبااا  اللتتوننية ن اغ  سالتالانن 

 ل مسالدة  ا تفالي ها
1 2 3 

 مهارات الطالب عند أداء االختبار
   

13 
اللتتوننية حثل ادااة الم فا  ن   وم سالالم يا  ا ساسية السزحة لحل االختبااا  

 تنصي  البوحجيا 
3 2 1 

14 
غيو  ادا ل ا ال يام سالالم يا  ا ساسية لسختبااا  اللتتوننية التا تالتمد ل   

 البحث نتنايل الم فا  نالمحتوا ناستصدام البويد اللتتوننا
1 2 3 

 1 2 3 االختبااا  اللتتوننيةكجاا حل  -حيتونسو ن نناد -  وم سإنشاا نا ع الو ائم  15

16 
كجاا حل االختبااا   -سوا سوينن -ال  ستطيع انشاا الالونض الت ديمية نا الها 

 اللتتوننية
1 2 3 

 1 2 3 كجاا حل االختبااا  اللتتوننية -اكسل – ستطيع انشاا جدان  البيانا  نا الها  17

 3 2 1 االختبااا  اللتتوننيةغيو  ادا ل   انشاا ا ع حع الصوا كجاا حل  18

19 
 ستطيع استصدام  دنا  التواصل ناللسم االجتمالا  ا حل االختبااا  

 اللتتوننية حثل  سيبوك نتويتو نيوتيوا نانستغوام
3 2 1 

 3 2 1 غيو  ادا ل   استصدام تطبي ا  جوجل  وام  ا حل االختبااا  اللتتوننية 20

 1 2 3 الهواتا الككية  ا حل االختبااا  اللتتوننية  ستطيع استصدام تطبي ا  21

22 
ال  ستطيع استصدام الحواسي  ال وحية   ناا  داا االختباا اللتتوننا حل خس  

 التطبي ا  نتصفح الوي  نتحويو الو ائم
1 2 3 

 1 2 3  ستطيع الوصو  لنظام االختباا اللتتوننا نالدخو  الي، 23

 3 2 1 االختباا اللتتوننا نالوصو  لألس  ة غيو  ادا ل   تصفح 24

 انفعاالت الطالب أثناء االختبار
   

 1 2 3   م  ا االختبااا  ل   نظام ادااة التال م اللتتوننا 25

 3 2 1  دائا  ا االختبااا  اللتتوننية غيو حوٍض سالنسبة لا 26

 1 2 3 ال ينتاسنا  ي   م  بيل االختبااا  اللتتوننية 27

 3 2 1  (الو سالدم  داتا ل   ت ديم  دائا الح ي ا حل خس  االختبااا  اللتتوننية 28

 1 2 3 ينتاسنا (الوا دي  ستككو كل المال وحا   بل دخو  االختباا اللتتوننا 29

 3 2 1  (الو سأن  دااتا الح ي ية   ل حل  ن  ستطيع سها  داا االختبااا  اللتتوننية 30

 1 2 3 التوكيا لند سدا االختباا اللتتوننا  كون  ا  مة 31

 3 2 1  تودد كثيوا  بل تشغيل االختباا اللتتوننا 32

33 
 (الو ساالاتياا لند تس يم االختباا اللتتوننا حيث   م  ن، ال حجا  لحدنو خطأ 

  نا نسيتم تس يم،
3 2 1 

34 
تأديتا لسختباا اللتتوننا ينتاسنا هاجس دائم سأن ان طا  اتصا  النتونن   ناا 

 حل  كبو المشاكل التا  د  تالوض لها
1 2 3 

 1 2 3  (الو ساالاتياا  ن  س  ة االختباا تم تدانلها سيل الط بة خس  الفصل الدااسا 35

 3 2 1  (الو سالسحباالة  بل سدا االختباا اللتتوننا كنتيجة لتوتوي 36

 تمكن الطالب من أداء االختبار
   

 1 2 3  ستطيع سسهولة  تح حو ع  ن حنصة االختباا اللتتوننا 37

 3 2 1 ياداد (الواي سال  م ك ما ا توا حولد االختباا 38

 1 2 3  ستطيع الوصو  ال  االختباا المط وا  ا الم وا  ن حل سيل االختبااا   39

40 
االختبااا   ن ينتاسنا (الوا سال  م لند تسجيل ك مة المونا نك مة سو حو ع 

 المنصة
1 2 3 

 1 2 3  ستطيع حل  س  ة االختبااا  ستل  نوالها سسهولة 41

 3 2 1 ينتاسنا (الوا سال  م لند لدم نجود اا(ادا   ن حال وحا   ا سداية االختباا 42
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 العبارة البند/المحور
 الدرجات

 ال محايد نعم

 1 2 3  ستطيع االنتهاا حل حل جميع ا س  ة  ا الو ن المحدد 43

 3 2 1 االختباا سالد االنتهاا حل الجاسة (الو سال  م لند ااسا   44

45 
 تفهم  ن، لند الضغط ل   زا الالودة ل ص ا سيتم اخواجا حل االختباا ن تجن  

 الضغط ل ي،
3 2 1 

 3 2 1 ينتاسنا (الوا سال  م لند لدم ظهوا الداجة  ن الت ديو سالد تس يما لحل االختباا 46

 إعدادات االختبار
   

 1 2 3 نجود لنوان لسختباا حالبواً لل ححتواه  (الو سالوضا لند 47

 3 2 1  (الو سالتوتو لند نجود حال وحا  االختباا  ااغة  ن غيو حتتوسة 48

 1 2 3  (الو سالث ة لند  وااة اا(ادا  االختباا  بل البدا  ي، 49

 3 2 1  (الو سالتوتو لند  تح االختباا  ا نا كة جديدة 50

 1 2 3  ن يتون لسختباا النهائا ححانلة ناحدة   ط  دائ، تفهم  ن، حل الطبيالا  51

 3 2 1 ينتاسنا (الوا سال  م لند لدم اتاحة االختباا  بل حولده سفتوة كا ية 52

 1 2 3  (الو سالواحة لند حسحظتا لو ن االختباا ساستمواا   ناا تأدية االختباا 53

 3 2 1 لشوائا (الو سالتوتو لند توتي   س  ة االختباا سشتل  54

55 
 (الو ساالدم نان لند ل ما  ن، سيتم تس يم االختباا سشتل ت  ائا لند انتهاا الو ن 

 حت  لو نسين تس يم،
3 2 1 

56 
 (الو ساالنالات ن توتو حل ا س  ة ال ادحة لند ل ما سظهوا ا س  ة ن  ا 

 لمستوياتها: السهولة ت يها الصالوسة
1 2 3 

57 
ل ما  ن، سيسمح لا ساستتما  االختباا خس  ن ت، المحدد حت   (الو سالواحة لند 

 لو ان طالن التهوساا لل الجهاز نلد  حل جديد
3 2 1 

58 
ينتاسنا (الوا سالتوتو نسأننا  خطأ   ا سؤا  حا لند ظهوا ا س  ة سشتل حفود 

 )سؤا  سؤا ( نلدم ظهواها حالا  ا صفحة ناحدة
1 2 3 

 ألسئلة االختبار:تصميم التعذية الراجعة 

يمتل ادخاا  تال يام ل طاسا لناد ادخاالهم اجاساة صاحيحة  ن غياو صاحيحةت نتالاد التال ي اا   حاوا 

اختياايااات نال تصت ااا التال ي ااا  سااواا اقا كاناان الجاسااا  صااحيحة  ن غيااو صااحيحةت  النااد حاانح الطااسا 

 داجا  جائيةع  إنهم يت  ون اسالة التال يم الصاصة سالجاسة الصحيحةت

باحث حل خس  سحث، الحالا لام ي ادم التالكياة الواجالاة  سا  ة االختبااا   نااا ح ا،ع  نا، اختبااا نال

 نهائا ح ي ا ل طسات

ناكتفاا  الباحااث ست ااديم التال ي ااا  نالتغكيااة الواجالااة حااع ح صاا  (اااحل لنتااائأ الطااسا سالااد حاال 

الصصااائ  نساايناايو االختباااا نتساا يم، سشااتل نهااائاع نتاام توضاايح قلااة سالتفصاايل  ااا خطااوة تصااميم 

 التفالس  داخل االختباات

 تحديد مواضيع األسئلة ومستويات السهولة والصعوبة:

 الف ا  نالت ما  ا ساسية

تاُلد الف ا  نحستويا  الصالوسة نالموضولا  نالت ما  ا ساسية نماقت حل سيانا  التالويا التا 

لم ياا  البحاث  ن لنشااا حجمولاا  ا سا  ة  ن تتم اضا تها ال  ا س  ة الساتوجالها سطوي اة  ساهل  اا 

 الستصدام  س  ة حل حصازن ا س  ة  ن حل الت ييما  ا خوات هكه المال وحا  اختياايةت
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 توزيع الدرجات على أسئلة االختبار:

( نصا داجة لتل سؤا ع حيث ياتم كتاساة 0.5تم تحديد الداجة المحددة  ا ا س  ة الموضولية )

 وسة  ا حوسع الن ادع نتطبم  يمة الن طة  ن الداجة الجديدة ل   كل ا س  ة المحددةت كماا لدد الن اد المط

ياُلاد حساا الت ديوا  الجديدة لتل االختبااا  التا تم ت ديمها حساب ًا ن ياة ححاانال   ياد التنفياك  اا حالاة 

 تالدي ها سالد  داا الطسا لسختباات 

( داجاة لتال ساؤا ع نال 2لية ساختبااا البحاث الحاالاع كانان ) حا الداجة المحددة  ا ا س  ة الم ا

يتم ت ييم  س  ة الم ا  ت  ائيًات حيث يج  ت ييم  س  ة الم ا  لل دويم حواجالة المحانلة حال خاس  "حوكاا 

الت ديوا " نتالييل داجةع نستظهو نتيجة االختباا ل ا  هي اة لسحاة تالجا  )ي(  اا "حوكاا الت اديوا " 

ن، يتط   الت ديوع نتظل لسحة التالج  )ي( ظاهوة حتا  ياتم حسااا داجاا   سا  ة الم اا  حما يشيو ال   

 .يدنيًا

داجاةع ن ام  20لظم  لسختباا النظوي  ةن د تم توزيع الداجا  سهكا الشتل ل حصو  ل    يم

 الئحة جاحالة ال صيم ل داجا   ا جائحة كواننات

داجاا ع حياث تام ت اديو داجاة ناحادة  8المهاااة ن يما يتال م سا داا المهاايع كانان داجاة  داا 

 لتل سند حل سنود  داا المهااةت

 نلتل تم تصميمهم  ا اختباايل حنفص يل حس  تال يما  جاحالة ال صيمت

 تصميم الخيارات والتفاعالت في االختبار:

ضبط خيااا  االختباا ياتحتم  اا ُكاًلًّ حال الوصااع نالا(اادا  نالتاحاةع نلادد المحاانال ع  

 اااوض الكماااا ع نالمؤ ااانع نتاااواايخ الالاااوض ناالساااتح اةع نالتال ي اااا ع نلاااوض نتاااائأ االختبااااا ن

 نحسحظات، ل   الطساع نالت ييم الكاتا نخيااا  الالوض الت ديما لسختباات

 تنسيم حال وحا  االختباا:

 اسم االختباا:

صدم اسام نصافاٍّ يالد االسم هو نصا الالنوان الكي يظهو  اا حنط اة المحتاوات نينصاح هناا ساسات

 لمسالدة المستصدحيل  ا التالوف ل   االختباات

 نل د حدد الباحث ساس اً اسماً الختبااه النظويع ناالسم المحدد هو "االختباا النهائا"ت

 لون ن  اسم االختباا:

نيتم اختياا لوٍن لن  لنوان االختباااع حياث ياتم التأكاد حال  ن لاون الان  ياو و تباينًاا كا يًاا حاع 

 خ فية حنط ة المحتواع سحيث يتيح ل طسا  وااة الن  سسهولةت

نالباحث هنا نحد الص فية لتتون سيضاا نلدد  لوان الن  لتل حجمولة تجويبياة ل تميياا سايل كال 

 حنهمع كما ي ا:

  ا سود ل مجمولة ا نل 

 ا حمو ل مجمولة الثانية 
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 ا زاة ل مجمولة الثالثة 

 البوت الا ل مجمولة الواسالة 

 لوض الوصا ل طسا:

تم تحديد الوصا ساس اً  ا خطوة تحديد تال يما  االختبااع نهنا  ا التصميم يتم تحدياد جالال هاكا 

الوصا حوئياً  م الع حس  سياسا  المؤسسة التال يميةت نالباحث هنا يوغ   اا  ن يتاون الوصاا حوئيًاا 

 ل طسا  بل البدا  ا اجواا االختباات

 الفتح  ا نا كة جديدة:

ا االختباا النهائاع يتم تحدد  تح االختباا  ا نفس النا كة نليس  ا نا كة جديادةع ن اا حالاة  اتح  

االختباا  ا نا كة جديدة سيتمتل الطسا حل لوض الم وا الدااسا نححتويات،  اا نفاس ن ان االختبااات 

 كما سيتمتل الطسا حل االنت ا  ال  حنادم  خوا   ناا اجواا االختباات

 الختباا:اتاحة ا

 يمتل التحتم  ا اتاحة االختباا ساستصدام حجمولة حل اللدادا ع نها:

 اتاحة ل طسا: 

تاام تحديااد نالاام  ااا خياااا التاحااة لنااد تصااميم االختبااااع ل سااماا سوصااو  الطااسا الاا  االختباااات 

ناا ححادد نيتون اللداد اال تواضا هو الع نسالتالا يج  تغييوه ال  نالمت نيجا  لنادها تاليايل نطااة زح

يتون  ي، االختباا حتاًحا ل طساع هنا سيتم تحديد نالمع  م ياتم ادخاا  نطاا ا التاواايخ نا ن اا  ساساتصدام 

 ال وائم المنسدلة الموجودةت

 اضا ة السن جديد لهكا االختباا: 

يتم اضا ة السن جديد لهكا االختبااع حل خس  تحديد نالم لضا ة الاسن جدياد لسختبااات نيتاون 

للداد اال تواضا لضا ة السن هو الت نتظهو اللسناا   اا الم اوا الدااساا  اا صافحة خاصاة سهاا ا

حوتبطة سأداة اللسنا ع كما تظهو  ا الصفحة الوئيساية ل م اوا الدااسااع نقلاة  اا حالاة انشااا الاسن 

 لهكا االختبااع حيث يتم لوض تاايخ اللسن ا حدو نن ت،ت

 ححانال  حتالددة: 

ح هكا اللداد ل طسا سإجواا االختباا لالدد ححدد  ن غيو ححدد حل الموا ع ن ا حالاة توكا، يسم

 سدنن تحديدع يتون حسموًحا ل طسا سمحانلة ناحدة لجواا االختباات

نالباحااث هنااا حاال خااس  تصااميم، يتااوك حالااة المحااانال  المتالااددة ساادنن تحدياادع نقلااة ل سااماا 

 تباا النهائا حوة ناحدة   طتل طسا لينة البحث سإجواا االخ

  وض الكما : 

نالباحث هنا حل خس  تصاميم، يتاوك حالاة  اوض الكماا  سادنن تحديادع نقلاة ل ساماا ل طاسا 

لينة البحث سدخو  االختباا النهاائا ناساتتمال،  اا نفاس المحانلاة حاوة  خاوا  اا نط ام الو ان المحاددع 

طااا  التهوساااا ان اغااسة صاافحة االختباااا ل اا  ساابيل حالااة الصااونت غيااو الم صااود حاال االختباااا لنااد ان 

 المثا ت
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نحالة  وض الكما  تالنا  ن، يج  ل   الطاسا اكماا  االختبااا  اا  ن  حاوة ياتم تشاغي ،  يهاات 

نال يمتل ل طسا انهاا االختباا نحتاسالة اجوائ،  ا تاايخ الحمع نلند انهاا االختبااا ان اغاسة صافحت، 

 نتحتس  ححانلة حتتم ةت يتم تس يم، سشتل ت  ائا

نتتون الوظيفة حفظ حتاحة ل طسا   ناا اجواا االختباا لحفظ الجاسا ع اال  ن، ال يمتل ل طاسا 

 النهاا نالادة الدخو  ال  االختباا حوة  انية حا  تشغيل  وض الكما  سواسطة  ستاق الم وات

 تالييل حؤ  ن: 

يااتم لااوض المؤ  اان ل طااسا   ناااا اجااواا االختباااات ن ااد تاام تحديااد ن اان االختباااا الحااالاع ستاال 

د ي اة سطوي اة التتااا المفتاوا ن ام الئحاة جاحالاة  420حتونات، النظوية نالمهااية نح يا  االتجاه سنحاو 

 تBlackboardال صيم نحا يسمح س، نظام ادااة التال م 

 ااسا  ت  ائا: 

الا تم تشغيل الاسا  الت  ائاع نيظهاو التشاغيل الت  اائا  اا حالاة تاليايل المؤ  ان  ا التصميم الح

 نتحديد زحل لسختباات

نيؤدي تشغيل "ااسا  ت  ائا" ال  حفظ االختبااا نااساال، سشاتل ت  اائا لناد انتهااا الو انت لتال 

 الختباا يديوياًتيؤدي اي اف تشغي ، ال  حنح الطسا خياا المتاسالة سالد انتهاا الو ن نااسا  ا

 ك مة المونا: 

ال ي ااام تالياايل ك مااة حااونا ل وصااو  الاا  االختباااا النهااائا الحااالا حيااث ساايتون االختباااا حتاحااا 

ل طسا داخل الم وا نلال يصال لسختبااا اال الطاسا المساج ون ساالم وات ن اا حالاة تاليايل ك ماة حاونا 

حو ًا كحد   صا ت كماا  ن ك ماا  الماونا  15ـ ل وصو  ال  االختبااع يتون دو  ك ما  المونا ححدًدا س

 حساسة لحالة ا حوفت Blackboard ا نظام ادااة التال م 

 استثنااا  اتاحة االختباا:

 يمتل اجواا االستثنااا  ل والد اتاحة االختباا التا تم تاليينها  لسهت

ختياااك اساتصدام كما يمتل تطبيم االستثنااا  ل     واد  ن حجمولا  حل الطاسات ن اا حالاة ا

المجمولاااا ع يوجااا  جالااال المجمولاااة غياااو حتاحاااة اقا كنااان ال توغااا   اااا اؤياااة الطاااسا لأل(اااصاص 

 الموجوديل  ا المجمولةت

 حسحظة:  ا التصميم الحالا لل يتم تطبيم استثنااا  اتاحة االختباات

 تاايخ االستح اة:

لمحادد حال ال سام الال مااع نال الييل تاايخ استح اة االختبااا سشاتل اختياااي حسا  المولاد ايتم ت

 تسمح ل طسا سصوض االختباا سمجود  ن يتم تجانز تاايخ االستح اةت

ننصاا حسااًا  8الساالة  2020حاايو  3نالمولد المحادد لسختبااا الحاالا حال ال سام الال ماا هاو 

 ت2020حايو  4ص يوم  2نحت  
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 خيااا  الت ييم الكاتا:

حساسا  داجا  حوكا الت ديوا ت  هاكا االختبااا يتضامل يتم تضميل داجا  االختباا الحالا  ا 

 ت ييًما قاتيًا  ي حوضولياع  يتم اختياا تضميل الداجا   ن اخفائها  ا "حوكا الت ديوا "ت

نيجاا  حسحظااة  ناا، اقا  ااوا  سااتاق الم ااوا تضااميل االختباااا  ااا "حوكااا الت ااديوا " سالااد  ن تاام 

 نخيااا  الت ييم الكاتا كما ي ا:اخفاؤهع  سيتم حكف كل المحانال  الساس ةت 

  تضميل االختباا  ا حساسا  داجا  حوكاا الت اديوا : حياث يمتال اساتصدام نتاائأ االختبااا

 ا حساسا  "حوكا الت ديوا " لال دويام تحدياد هاكا الصياااع نال ي اام هناا اظهااا داجاا  

 االختباا ل طسا حت  يتم استصداحها  ا حساا "حوكا الت ديوا  التاح ة"ت

  اخفاا داجة هكا االختباا حل حوكا الت ديوا : نيُستصدم لخفاا داجا  االختباا  اا "حوكاا

الت ااديوا "ت حااع الال اام سااأن اخفاااا الداجااة ال يااؤدي الاا  اخفاااا لمااود االختباااا  ااا "حوكااا 

الت ديوا "ت حيث سيظهو لمود االختباا ل مداسيل سالحالة "حتتمل"  ن "غيو حتتمال"ت نياتم 

 سلا  الو يع ن ا اختبااا  تالايا التال يم سدنن داجا تهكا  ا استط

 لوض "نتائأ االختباا" ن"المسحظا " ل طسا:

تااتم اتاحااة نتااائأ االختباااا نالمسحظااا  ل طااسا سالااد اكمااالهم لسختباااا نااسااال،ت نيمتاال ضاابط 

حاددةع نتحادد كال  الدتيل لالوض النتائأ نالمسحظا ع حيث يتم اجاواا ال والاد اساتناًدا الا  ا حاداو الم

 الدة حا يتم لوض، ل طسا نن ن لوض،؛ حثل الداجا  نالجاسا  نالمسحظا  الصاصة ستل سؤا  ان 

 نجدت

نتحن تبوي  "حت " لدد حل االختيااا ع نها لتالييل ن ن لوض المسحظا  ننتاائأ االختبااا 

 المط وسة ل طساع نيمتل االختياا حما ي ا:

  االختيااا الا  لاوض النتاائأ المحاددة ل طاسا سمجاود  ن يتم اوا سالد الاسا : يؤدا هكا

 الت ييمت

  الالااوض لمااوة ناحاادة: يااؤدا هااكا االختياااا الاا  لااوض النتااائأ المحااددة ل طااسا "حااوة

ناحدة"  ا   ناا ج ستهمت نسمجود  ن ي وحوا سالوض النتائأع لل يتمتنوا حل لوضها حوة 

  خوا حا لم يتم تحديد حدو آخوت

 حاادد: يااؤدا هااكا االختياااا الاا  لااوض النتااائأ المحااددة ل طااسا سالااد التاااايخ  ااا تاااايخ ح

 نالو ن المحدديلت

  سالد تاايخ االستح اة: يؤدا هكا االختياا ال  لوض النتائأ المحاددة ل طاسا سالاد تااايخ

 االستح اة المحددت

  سالاد سالد تااايخ انتهااا التاحاة: ياؤدا هاكا االختيااا الا  لاوض النتاائأ المحاددة ل طاسا

 تاايخ انتهاا التاحة المحددت

  سالد ت ديو المحانال : يؤدا هاكا االختيااا الا  لاوض النتاائأ ل طاسا سالاد  ن ياتم ت اديو

 المحانال  ل فصلت

 حا تبوي  "داجة كل سؤا "ع  يالوض الداجة التا حصل ل يهاا الطالا  حال الاداجا  المحتم اة 

 لتل سؤا ت
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  كل الجاسا : يالوض كل خيااا  الجاسا 

 صحيح: يالوض الجاسا  الصحيحةت 

  تم الاسا : يالوض كل الجاسا  التا  دحها الطال 

  حا تبوي  "حسحظا "  يالوض اسائل المسحظا  التا  نشأها المدا  لتل سؤا ت

يوا الطال  داجات، حع جميع خيااا  الجاسا ت كما يوا الطالا   يًضاا اجاساتا، التاا يمتل  ن ن

ل يها ل    نها صحيحة  ن غياو صاحيحةع سالضاا ة الا   ياة حسحظاا  دننهاا   دحها ن د تم نضع لسحة

  ستاق الم وات

نالباحث هنا لل يصتاا  يًًّا حل هكه االختيااا   ا االختباا النهائا حيث يحتوي ل    سا  ة ح الياة 

 ولياً   طتيج  تصحيحها  نال حل  ستاق الم واع اال  ن الباحث ينصح ساستصداحها ان كان االختباا حوض

 ااسا  االختباا:

 يمتل التحتم  ا كيفية ااسا  لوض االختباا ل طسا ساستصدام هكه اللدادا :

  التال  اا ن ان ناحاد: يااتم لاوض االختبااا ك ا،  اا (ا(ااة ناحادةع نيتالايل ل ا  الطااسا

استصدام (ويط التمويو  ا صفحة الم وا  سفل ن ل ا  لمالايناة ساا ا ا سا  ة نالجاساة 

 ل يهات

  ناحد  اا كال حاوة: يالاوض كال ساؤا  سمفاوده  اا الشا(اةع نياتحتم الطاسا سضاغط زا

 التالا لسنت ا  ال  السؤا  التالاع نالساسم ل وجو  ل سؤا  الساسمت

  حظو الوجو : ياتم اساتصدام هاكا اللاداد   اط لناد لاوض ا سا  ةع ناحادا  اا كال حاوةت

ا س  ة التا  جاسوها سالفاللع نال  حيث ال يسمح ل طسا سالوجو  نتغييو الجاسة لل  حد

 ينصح الباحث ساستصدام هكا الختياا حط  اًت

   توتي  لشوائا لألس  ة: ست وم االختبااا  قا  ا س  ة المتالددة سالوض ا سا  ة ستوتيا

لشوائا ل طسات حيث يشاهد دسا حصت فون ا س  ة ستوتي  حصت ات نسيشاهد الطالا  

 لند السماا سمحانال  حتالددة ل،ت نفس، ا س  ة ستوتي  حصت ا

نيمتل التحتم  ا كيفية ااسا   س  ة االختباا ل طسا لينة البحث ساستصدام المالالجاا  التجويبياة 

 التالية:

  )المالالجة التجويبية ا نل : ن يها يتم ت ديم االختباا ل طسا سحيث يتون توتي  ا س  ة )لشوائيا

 (ة(تننمط لوضها )االختباا ك ،  ا الشا

  المالالجة التجويبية الثانية: ن يها يتم ت ديم االختباا ل طسا سحيث يتون توتي  ا س  ة )حتداًجا

 حس  النو ( ننمط لوضها )االختباا ك ،  ا الشا(ة(ت

  )المالالجة التجويبية الثالثة: ن يها يتم ت ديم االختباا ل طسا سحيث يتون توتي  ا س  ة )لشوائيا

 ناحد  ا الشا(ة(ت ننمط لوضها )سؤا 

  المالالجة التجويبية الواسالة: ن يها يتم ت ديم االختباا ل طسا سحيث يتون توتي  ا س  ة )حتداًجا

 حس  النو ( ننمط لوضها )سؤا  ناحد  ا الشا(ة(ت
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 ثالثاً مرحلة التطوير:

ا سا  ة االختبااا  التا تم تصميمها  ا الموح ة السااس ةع هاا لباااة لال حجمولاة حتنولاة حال 

التا يتم استصداحها ل يا   داا الطسات سمجود انشاا االختبااع يج  نشوه كاواسط ل ا  صافحة الم اوا  ن 

داخل حج د ححتوا لتاحت،  بال  ن ي اوم الطاسا ستشاغي ، نحال ا سا  ةت نياتم حواجالاة النتاائأ  اا حوكاا 

سا  ة ال ياتم ت اديوها ت  ائيًاا حثال ا سا  ة الت ديوا  التاح ةت نهنا يج  االنتباه ال   ن هناك سالل  ناوا  ا 

الم الياة  ن  ساا  ة ا ااع الم فاا ع حيااث يتوجاا  ل ا  الم اايم  ن  سااتاق الم اوا حواجالتهااا  نالً لماانح الداجااةع 

 (ت9نيمو االختباا ل   لدة خطوا  لنشائ، يمتل  ن تظهو سالشتل )

 
 ات اإللكترونية المقترح( مرحلة التطوير في نموذج التقويم التربوي واالختبار9شكل )

 إنشاء االختبار.

االختبااااا  هااا نسااي ة لت ياايم  داا الطالاا  نحسااتواهت نيتااو و  ااا سي ااة الااتال م اللتتوننااا الصياااا 

لنشاا اختباا  ن استيواده حل اختبااا تام تصاديوه نحفظا، حساب اًت حياث يمتال اضاا ة اختبااا  ن تحوياوهع 

 الن و  وة زا انشاا اختباا  ا الشا(ة الوئيسية لسختبااا تنيمتل انشاا اختباا جديد حل خس  

 

 Blackboard( التقييمات في صفحة محتوى نظام إدارة التعلم 10شكل )

سيناريو التقويم •
 .التربوي اإللكتروني

مدخالت 
 التطوير

 إنشاءاالختبار•
 كتابة عنوان االختبار•

 .كتابة تعليمات االختبار•

 .كتابة إرشادات االختبار•

بناء أسئلة االختبار وفق •
 .التصميم المقترح

توزيع الدرجات على أسئلة •
 .االختبار

ضبط الخصائص وسيناريو •
التفاعالت داخل االختبار 

 .وفق التصميم

عمليات 
 التطوير

أدوات التقويم •
التربوي اإللكتروني 

 .المطورة
مخرجات 
 التطوير
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كما يُمتل الادة استصدام االختباا  ن استيواد حاحة االختباا التا تم انشاؤها حسب اً  ا سي اة الاتال م 

ت نالسااتيواد اختباااا تاام تصااديوه الاا  حجمولااة حاال ZIPاللتتوننااا سالبحااث الحااالات نتتااون سالتنساايم 

 خواع نككلة التا  ع  ناالختبااا  التا تم انشاؤها سواسطة  نظمةBlackboard Learnاالختبااا   ا 

حاا داحان  Blackboard Learn تام انشااؤها  اا حؤسساا   ن تام انشااؤها ساساتصدام اصادااا    ادم حال

 .لسختباا سالد استيوادها ZIP نيمتل تحويو ا س  ة الموجودة  ا ح ا .ستنسيم حسئم

 

 Blackboard( شاشة إنشاء االختبارفي نظام إدارة التعلم 11شكل )

 ختبار:كتابة اسم اال

يتم كتاسة اسم االختباا المحدد  ا حوح اة التصاميمع نهاو ح ال حط اوا ال يمتال تجاانزهع نيالتباو 

االسم هو نصا الالنوان الكي يظهو  ا حنط ة المحتوات نهنا ياتم اساتصدم اسام نصافا لمساالدة الطاسا 

  ا تحديد االختباات

 

 ( شاشة معلومات االختبار: االسم 12شكل )

(  نا، تام كتاساة االسام المحادد سااس اُ  اا حوح اة التصاميم نهاو "االختبااا 12) نيسحظ حال الشاتل

 النهائا"ت

 :كتابة تعليمات االختبار

يتم كتاسة التال يما   ا الوصاع  ا حوساع الان  الصااص ساكلةع نيتاون الوصاا حوئيًاا ل طاسا 

جيااًدا لتوضاايح خيااااا    باال  ياااحهم سااالن و  ااوة االاتباااد لجااواا االختبااااع نيالتبااو ح اال الوصااا حتانًااا

االختباا التا تؤ و  ا الطسا حثل حا اقا كاان يجا  اكماا  االختبااا  اا ج ساة ناحادة نحاا اقا كاان يمتال 

 اجواا االختباا  كثو حل حوة نحال وحا   خوا حهمة ل طسا  بل اجوائهم لسختباات
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 :كتابة إرشادات االختبار

ساكلةع نتظهاو  يا، الا(اادا  لناد سادا االختباااع يتم كتاسة الا(اادا   اا حوساع الان  الصااص 

نتظهو الدادا  االختباا دائًما تحن الا(ادا  لندحا يبد  الطالا  االختباااع لتال  اا قلاة الو انع يتاون 

 االختباا  د سد  سالفاللت

 

 ( شاشة معلومات االختبار: الوصق واإلرشادات13شكل )

ة االختباااات اسااتصدم "لوحااة االختباااا" لنشاااا سمجااود ااسااا  حال وحااا  االختبااااع ساايتم  ااتح لوحاا

 االختباا:

 بناء أسئلة االختبار وفق التصميم المقترح.

يمتل  ا لوحة االختبااا ع اضا ة  س  ة نتحويوها نحك ها نالادة توتيبهات نيمتنة  يًضا اضاا ة 

طااسا سإاسااا  حجمولااا   ساا  ةع نالااادة توتياا  ا ساا  ةع نتحويااو حال وحااا  االختباااا  باال  ن ي ااوم ال

 المحانال ت

نساانفس اجااوااا  انشاااا اختبااااع يااتم انشاااا اسااتطسلا  الااو ي ن ح يااا  االتجاااه الااكي اسااتصدح، 

 الباحثت
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 ( شاشة لوحة االختبار: إنشاء أسئلة االختبار14شكل )

 تتيح لوحة االختباا اضا ة ا س  ة نتحويوهاع نككلة حواجالة  حد االختبااا ت

 نتحويوها:انشاا ا س  ة 

يتم  تح  ائمة انشاا سؤا  لضا ة  س  ة جديدة ال  االختباااع  ن ياتم تحدياد ا اع  سا  ة لو اع ح اا 

حح ا نهكا لم يتم سالبحث الحالات نلتحويو  س  ة  ن حك ها ل ا  نحاو  اوديع ياتم تحدياد الساؤا  الماواد  ن 

 يتم  تح  ائمة نو  السؤا ت

الطسا  ا ت ديم الحلع  س يمتل ل باحاث هناا اضاا ة  سا  ة  اقا تم نشو االختباا نحل  م (و   حد

جديدة  ن تغييو لدد ا س  ة المالونضاةع لتال يمتناة تحوياو  ايم الاداجا  الصاصاة سا سا  ة  ن حاك ها  ن 

 الادة توتيبها  ن تغييوهاع نستتم الادة ت ديو  ية ناجبا  حوس ة تأ و  سهكه التغييوا ت

 الختباا نتغييوها: توزيع الداجا  ل    س  ة ا

تم تغييو  يم الداجا  الصاصة سا س  ةع حل خس  تحديد ا س  ة  م كتاسة لادد الاداجا  المط وساة 

 ا حوسع الن ادع  م ضغط تحديثع ناقا ُنجد  لم يا  ت ديم لسختبااع يتون حسمًّ  الااا تحاديث نالاادة 

 ت ديوت 

المحددةع حيث ياُلااد حسااا الت اديوا  الجديادة  نيتم تطبيم  يمة الداجا  الجديدة ل   كل ا س  ة

 لتل اختبااا  الطسا التا تم ت ديمها حسب ًا ن ية ححانال   يد التنفيك   ناا تالديل الداجا ت
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 ( شاشة لوحة االختبار: توزيع الدرجات على أسئلة االختبار15شكل )

 الادة توتي  ا س  ة:

 خيااو ساالختبااااع نهااكا يااتم سشااتل ت  ااائاع نيمتاال الااادة تاام اضااا ة ا ساا  ة الجدياادة سالااد السااؤا  ا

توتي  الالناصو ساستصدام السح  نالس اد  ن  داة الادة التوتيا  الا  لوحاة المفااتيحت ياؤ و تغيياو توتيا  

 ا س  ة ل   االختبااا  الجديدة   طت

 حكف ا س  ة:

بااا  ياد الت ادمت ناقا تام حاكف يمتل حكف  س  ة االختباا  ا  ي ن نع حا لم تتل هناك ححانلة اخت

سؤا  سينما يالمل  حد الطسا ل   االختبااع تتم ازالت، حل الت ييمع سجان   ية داجا  ححتم ة تم الحصاو  

 ل يهاع نتتم الادة ت ديو ححانال  االختباا الساس ة نكأن، لم يتم تضميل السؤا   ا الت ييمت

 حك ،ع  م حدد حكف نالادة الت ديوتلحكف سؤا ع حدد خانة االختياا لتل سؤا  حط وا 

 ضبط الخصائص وسيناريو التفاعالت داخل االختبار وفق التصميم:

تتحتم خيااا  االختباا  اا الا(اادا  نالتاحاة نتاواايخ االساتح اة نالتال ي اا  نالت يايم الاكاتا 

 نالالوض الت ديما لسختباات
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 و التفاعالت داخل االختبار( شاشة لوحة االختبار: ضبط الخصائص وسيناري16شكل )

 إضافة االختبار في منطقة المحتوى:

تتون الصطوة التاليةع سالد انشاا  حد االختبااا ع ها توزيال،ت  م  ناًل سإضا ة االختباا ال  حنط اة 

 المحتواع  ن المج دع  ن نحدة التال م النمطيةع  ن خطة الدا ت  م  م سالد قلة سإتاحة االختباا ال  الطسات

 اً مرحلة التقويم:رابع

 إتاحة االختبار ألغراض التجريب.

 نشر إعالن إتاحة االختبار للعينة االستطالعية.

 تجربة االختبار على عينة صغيرة من المجتمع المستهدف.

 التحليل اإلحصائي لالختبار وأدوات التقويم األخرى.

 .حساب معامالت السهولة والصعوبة 

 .حساب معامل التمييز 

 .حساب الصدق 

 .حساب الثبات 

 إجراء التعديالت على االختبار.
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 ( مرحلة التقويم في نموذج التقويم التربوي واالختبارات اإللكترونية المقترح17شكل )

 إتاحة االختبار ألغراض التجريب:

سالد انشاا ا س  ة الموس ةع ال يمتنة اضا ة سؤا ع  ن تالديل لدد ا س  ة الموجاودة  اا حجمولاة 

 ن تغييو تالويا التت ة الالشاوائية  ن الصياااا ت نيمتال  ن ياتم حاكف ا سا  ةع حتا  سالاد  ن ي اوم ا س  ةع 

الطسا سإاسا  المحانال ت نياتم الاادة ت اديو جمياع ا سا  ة الموسا ة لسختباااا  المتاأ وةت نياتم تحاديث 

  ا ام ا س  ة ت  ائيًات

 نشر إعالن إتاحة االختبار للعينة االستطالعية:

تظهااو اسااائل اللااسم  ن اللسنااا  الجدياادة ل طااسا  ااا صاافحة حساات  ة ساللسنااا   ن  خباااا 

الم ااواع نيمتاال الااادة التوتياا  ل لسنااا  سواسااطة سااح  الوسااائل الاا   حاااكل جدياادةع  ل اا   ن  ساافل 

 الصفحةت 

ائماة نحناع يمتل تحوية اساائل اللاسم قا  ا نلوياة نالاادة تاليايل حتانهاا لتثبيتهاا  اا  ل ا  ال 

اسائل اللسم الجديدة حل  ن تحال حح هاات نيتاون التوتيا  المالاونض هناا هاو التوتيا  الاكي ياتم ت ديما، 

ل طااساع نال يشاااهد الطااسا الشااويط نال يمتاانهم الااادة توتياا  اسااائل اللااسمع نتظهااو اللسنااا  كمااا 

 (ت18سالشتل )

أدوات التقويم •
التربوي اإللكتروني 

 .المطورة

 مدخالت التقويم

إتاحة االختبار •
 .الغراض التجريب

نشر إعالن إتاحة •
االختبار للعينة 

 .اإلستطالعية

تجربة االختبار على •
 .عينة إستطالعية

التحليل اإلحصائي •
لنتائج العينة 
 .اإلستطالعية

إجراء التعديالت •
 .الالزمة

 عمليات التقويم

أدوات التقويم التربوي •
اإللكتروني المطورة 

 .في شكلها النهائي

 مخرجات التقويم
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 ( إعالن إتاحة االختبار للعينة االستطالعية18شكل )

 تجربة االختبار على عينة صغيرة من المجتمع المستهدف:

نتيجاة لصااغو حجاام حجتمااع الدااسااةع تاام اجاواا التجوسااة االسااتطسلية ل اا  حجمولااة حتونااة حاال 

( دااسا حاال دااسا الدااسااا  الال يااا  ااا ح ااوا  حااد الاااحسا ست يااة التوسيااة جاحالااة ال صاايمت حيااث تاام 10)

نالتاا تالباو لال ليناة التجوساة  -حياث تالتاس هاكه المجمولاة اختياا هاؤالا الطاسا سطوي اة لشاوائيةع س

 نفس حجتمع البحث الحالات  –االستطسلية 

ن د دب ن  دنا  ال يا  نحواد المالالجة التجويبياة ل ا  داسا الاليناة االساتطسليةع نقلاة ن ام 

 الجوااا  اآلتية:

 لد الباحث (وحا يوضح الفتوة حل خس  الفصو  اال تواضيةت  

 ال  ححتوا التال م نسالدها تام تطبيام االختبااا التحصاي ا نسطا اة حسحظاة ا داا دا  كل د

 المهااا نح يا  االتجاه نحو االختبااا  اللتتوننيةت

  تم اصد نتائأ الطساع حيث  حتننا التأكد حل حالاحس  الساهولة نالصاالوسة نالتميياا نالتأكاد

ا داا المهااي نح يا  االتجاه نحاو حل الصدة نالثبا  لسختباا التحصي ا نسطا ة حسحظة 

 االختبااا  اللتتوننيةت 

  كما  حتل حل خس  التجوساة االساتطسلية  ن نحسا  زحال االختبااا نكاكلة داجاا  كال حال

االختباااا التحصااي ا نسطا ااة حسحظااة ا داا المهااااي سد ااةع اال  ن الباحااث نن اام  ااوااا  

د ي اة لتال  420ص  ن ن يسمح س، النظاام نهاو الجاحالة التام سنظام التتاا المفتوا نحدد   

 االختبااا  المط وسة التحصي ية نالمهااية نح يا  االتجاهت

 تمن المتاسالة نحواجالة كا ة الصطوا  الساس ة   ناا التنفيكت 

 إعداد أدوات البحث وصدقها وثباتها:

الاليناة االساتطسليةع  نحل خس  لوض  دنا  ال يا  نحواد المالالجة التجويبياة ل ا  المحتمايل نداسا

  حتل ل باحث استصوات النتائأ التالية:
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 االختبار التحصيلي: -أوالً 

 حساب معامل السهولة والصعوبة لالختبار:

تم تح يل   وا  االختبااا سالاد حواجالاة الباحاث داجاا  االختبااا ال ب اا نحسااا حالاحال الساهولة 

 سالمالادلة اآلتية:

 100× ن ÷ حالاحل السهولة ل سؤا  =   

حيااث ) (: لاادد الطااسا الااكيل  جاااا كاال حاانهم لاال السااؤا  اجاسااة صااحيحةع ن)ن(: حجمااو  

  الطسات

%ع   د ن الن كل ا س  ة  ا 75% ن25توانحن النسبة  ا داجة سهولة  س  ة االختباا سيل 

تل سؤا  المنط ة المناسبة  ا حالاحل السهولةع حيث يج   ن تتوانا ال يمة المناسبة  ا حالاحل السهولة ل

 %ت 80ال   20سيل 

 نتمتل الباحث  يضاً حل حساا حالاحل الصالوسة سالد حساا حالاحل السهولة سالمالادلة اآلتية:

 حالاحل السهولة - 100حالاحل صالوسة السؤا  = 

%ع   اد ن الان كال ا سا  ة  اا 75% ن25توانحن النسبة  ا داجة صالوسة  س  ة االختباا سايل 

 صالوسةتالمنط ة المناسبة  ا حالاحل ال

نالحظ الباحث ن او  كال الف اوا   اا المنط اة المناسابة حال حياث حالااحس  الساهولة نالصاالوسة 

لألساا  ةع نل ياا،  ااس يحتااات الباحااث لحااكف  ي سااؤا  حاال ا ساا  ةع حيااث ت ااع جميااع ا ساا  ة  ااا المنط ااة 

 المناسبةت

 حساب معامل التمييز لالختبار:

 سالمالادلة اآلتية:تم حساا حالاحل التمييا لسختباا التحصي ا 

لادد الطاسا  -حالاحل التمييا = )لدد الطسا ل ف ة الال يا الكيل  جاسوا لل السؤا  اجاسة صاحيحة 

 ل ف ة الدنيا الكيل  جاسوا لل السؤا  اجاسة صحيحة ( ح سوحا ل   لدد   واد احدا المجمولتيلت

هااا  اايم قا  حالاحاال %ع ن100% الا 50نتوانحان النساابة لمالظاام  ساا  ة االختبااا كتاال حااا ساايل 

 %ت 50تمييا جيد جداً؛  إن االختباا الجيد جدا يتون حالاحل التمييا  ي،  ل   حل 

 تحكيم االختبار:

نل تأكااد حاال  ن االختباااا التحصااي ا يصاادم هاادف البحااثع تاام لااوض االختباااا ل اا  حجمولااة حاال 

الالوسية السالوديةع نس ا  لادد هاؤالا الاحسا الكيل سبم لهم تدايس هكا الم وا سجاحالة ال صيم  ا المم تة 

 ( ححتميلت4المحتميل )
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نسالد جمع حسحظا  المحتميل ناجواا التالديس  المط وسة ل ا  االختبااا التحصاي ا نالتاا كاان 

 غ بها يتمثل  ا الصياغا  ال غوية لألس  ة نصياغة حال وحاا  ناا(اادا  االختباااع ن اد اتفام المحتماون 

 حع المحتوا الكي تم تدايس،تل   توا م  س  ة االختباا 

 صدق االختبار:

تم التأكد حل صدة االختباا سالد تطبي ، ل   لينة البحث االستطسليةع نتم حساا صدة االتساة 

 الداخ اع حل خس  حساا حالاحل االاتباد لتل سؤا  حل  س  ة االختباات

ع 5ع 2ع 17ع 16ع 13ع 12ع 8ع 3ع 1ن د اتضح  ن حالاحس  ااتبااد سيوساون سايل ا سا  ة ا ام 

(ع  حااا حالاااحس  0.01نالداجااة الت يااة لسختباااا التحصااي ا دالااة احصااائيا لنااد حسااتوا ) 19ع 15ع 10

نالداجااة  25ع 22ع 21ع 24ع 23ع 20ع 18ع 14ع 11ع 9ع 7ع 6ع 4ااتباااد سيوسااون ساايل ا ساا  ة ا اام 

جميع ا س  ة حتس ة حع الداجة  (ع نل ي،  إن0.05الت ية لسختباا التحصي ا  دالة احصائيا لند حستوا )

 الت ية لسختبااع حما يح م صدة االتساة الداخ ا  س  ة االختباا التحصي ات

 ثبات االختبار:

ع ناستصدم الباحث ل يا  تم التأكد حل  با  االختباا سالد تطبي ، ل   لينة البحث االستطسلية

 الثبا   يمة حالاحل  لفا كوننباخت

 ألفا كرونباخ لالختبار التحصيلي( قيمة معامل 7جدول )

 عدد األسئلة معامل آلفا كرونباخ

0.932 25 

( نها  يمة 0.932( يسحظ  ن حالاحل  با   لفا كوننباخ س   )7ساست واا النتائأ  ا جدن  )

حمتازة ل حتم ل    با  االختباا حيث ان  يمة حالاحل  لفا كوننباخ الم بولة ل حتم ل    با  االختبااها 

%ع  ما  وةع نك ما زاد  ال يمة د  قلة ل    با  االختبااع نهكه النتيجة تالنا  ن االختباا يص و حل 60

 ا خطاات

 بطاقة مالحظة األداء المهاري: –ثانياً 

 قياس االستجابات في بطاقة مالحظة األداء المهاري:

 المهااي نالتا تتفان  كما ي ا:تستصدم البطا ة الت ديو الثنائا لتحديد حستوا الطسا  ا ا داا 

 0   لم يؤد المهااة 

 0.5    دا المهااة 

حهاااة  ولياةع  16( لباااا  ائيسايةع تتفاو  الا  4تتونن سطا ة حسحظاة ا داا المهاااي حال )

( داجاا ت نياتم التح ام حال 8نسالتالا تتون اجمالا داجا  سطا ة حسحظاة ا داا المهاااي سشاتل ك اا )

ل الااداجا   ااا سطا ااة حسحظااة ا داا المهاااايع نحاال  اام الااادة اصاادها  ااا حوكااا  داا الطااسا نتسااجي

 الت ديوا  التاح ة ليتم اضا تها ال  حجمو  الطال ت
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 صدق بطاقة مالحظة األداء المهاري:

ل تح م حل صدة ححتوا سطا ة حسحظة ا داا المهاايع استصدم الباحث دوي ة صادة المحتاوا 

وض سطا اااة حسحظاااة ا داا المهاااااي ل ااا  حجمولاااة حااال الصباااواا )صااادة المحتمااايل(ع حياااث تااام لااا

نالمتصصصيل  ا حجا  تتنولوجيا التال يم سجاحالة ال صيم  ا المم تة الالوسية السالوديةع نجاحالة سواساليد 

 ( ححتميلت4 ا جمهواية حصو الالوسيةع نس   لدد هؤالا المحتميل )

سة نالتا كان  غ بها يتمثل  ا الصاياغا  سالد جمع حسحظا  المحتميل ناجواا التالديس  المط و

ال غوية ل البااا  الصاصة سالمهااا   ا سطا ة المسحظة نالتا توكا حالظمها  ا حهااا  المحاوا ا ن ع 

% حاال الالبااااا  ال تحتااات الاا  تالااديلع  حااا سااا ا الالبااااا  الصاصااة سااالمحوا ا ن ع كاناان 75اتضااح  ن 

تاا  ال يحاادو لاابس  ااا تفساايوها كمااا جاااا  ااا حسحظااا  السااادة تحتااات الاا  تالااديس  نلسااواز  هميتهااا ح

 المحتميلت

 ثبات بطاقة مالحظة األداء المهاري:

استصدم الباحث دوي ة حساا حالاحل االتفاة سيل المسحظيلع نكان لاددهم حسحظايل ا نايل حمال 

ا اة حسحظاة (ااكوا  ا تحتيم صادة ححتاوا سطا اة المسحظاةت ن اام الباحاث ستادايبهم ل ا  اساتصدام سط

ا داا المهااي التتوننيا حل خس  نظام ادااة التال مع حيث تم حسحظة  داا دال  ناحاد حال داسا الاليناة 

االستطسليةع ن خك الباحث  ا االلتباا  ن يتون  حد المسحظَْيل حست س لل اآلخاو   نااا لم ياة حسحظاة 

 ا داا المهااي ل متال ميلت

حل خس  حساا حتوسط المالاحس  سيل  Cooperيم حالادلة كوسو نتم حساا حالاحل االتفاة ستطب

المسحظيل  ا ت ويم ا داا المهااي ساستصدام سطا ة حسحظة ا داا المهااايت نكانان  يماة حالاحال الثباا  

( نها  يمة ح بولة نتالنا  ن سطا اة حسحظاة ا داا المهاااي تص او حال ا خطااات نتام حسااا 0.75ها )

 ي ا: حالاحل الثبا  كما

 

 0.75% =  100( ( × 12+  4÷ ) 12نكانن ال يمة تساني = )

 مقياس االتجاه نحو االختبارات اإللكترونية: -ثالثاُ 

 الهدف من المقياس:

يهاادف الم يااا  الاااكي  لااده الباحاااثع الاا  التالاااوف ل اا  اتجاهاااا  الطااسا ليناااة البحااث نحاااو 

"التوسيااة" المسااتوا الثالااث  ااا حوح ااة الاادكتوااه االختبااااا  اللتتوننيااةع ن اادم الم يااا  لطااسا ك يااة 

 سالم وا الدااسا المستحد ا  التتنولوجيةت ن د  لد الباحث  ائمة سالالبااا  التا تغطا هكا االتجاهت
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 بناء المقياس:

 ا البحث الحالا ل يا  اتجاها  الطاسا ليناة البحاث  Likertتم استصدام دوي ة ح يا  ليتو  

 لتتوننيةتنحو االختبااا  ال

نهناك سالل المالاييو التا اتبالها الباحث  ا هكا البحث لند الداد ح يا  االتجاه نحو االختبااا  

  اللتتوننية سطوي ة ليتو  نها:

 توزيع الالبااا   ا (تل لبااا  ايجاسية ن خوا س بيةت 

   ك مةت 15صياغة لبااا  الم يا  سحيث حتوسط لدد الت ما 

  الماضاتلدم صياغة الالبااا   ا 

 احتواا الالبااة ل    توة ناحدة غيو حتنا ضة نغيو حوكبةت 

 تتت  الالبااا  س غة ناضحة نسه ة الفهمت 

 صياغة الالبااا   ا (تل لبااا  (الواية  ا حوضو  االختبااا  اللتتوننيةت 

  تح يل لبااا  الم يا  احصائيا لل دويم  يمة حالاحل ااتباد سيوسون  يما يتال م سالصدةع

 حالاحل  لفا كوننباخ  يما يتال م سالثبا تن يمة 

تم الداد ح يا  االتجاها  نحو االختبااا  اللتتوننية سطوي ة الت ييم التما سالداجا  حت  

حفودة ح سمة  ا  اسع تصنيفا   58يمتل التالوف ل   اتجاه الطال ع نتتونن حفودا  الم يا  حل 

 حتداجة ل محانا المستهد ةع كما ي ا:

 الص فية لل االختبااا  اللتتوننية: -ا ن  المحوا 

  وم سالالم يا  ا ساسية السزحة لحل االختبااا  اللتتوننية نااسالهاع حثل ادااة الم فا   ت1

 نتنصي  البوحجيا 

غيو  ادا ل ا ال يام سالالم يا  ا ساسية لسختبااا  اللتتوننية التا تالتمد ل   البحث نتنايل  ت2

 ستصدام البويد اللتتونناالم فا  نالمحتوا نا

 كجاا حل االختبااا  اللتتوننية -حيتونسو ن نناد -  وم سإنشاا الو ائم نا الها  ت3

 كجاا حل االختبااا  اللتتوننية -سوا سوينن -ال  ستطيع انشاا الالونض الت ديمية نا الها  ت4

 يةكجاا حل االختبااا  اللتتونن -اكسل – ستطيع انشاا جدان  البيانا  نا الها  ت5

 غيو  ادا ل   انشاا ا ع حع الصوا كجاا حل االختبااا  اللتتوننية ت6

 ستطيع استصدام  دنا  التواصل ناللسم االجتمالا  ا حل االختبااا  اللتتوننية حثل  ت7

  سيبوك نتويتو نيوتيوا نانستغوام

 غيو  ادا ل   استصدام تطبي ا  جوجل  وام  ا حل االختبااا  اللتتوننية ت8

 تصدام تطبي ا  الهواتا الككية  ا حل االختبااا  اللتتوننية ستطيع اس ت9

ال  ستطيع استصدام الحواسي  ال وحية   ناا  داا االختباا اللتتوننا حل خس  التطبي ا   ت10

 نتصفح الوي  نتحويو الو ائم

  ستطيع الوصو  لنظام االختباا اللتتوننا نالدخو  الي، ت11

 ننا نالوصو  لألس  ةغيو  ادا ل   تصفح االختباا اللتتو ت12

 حهااا  الطال  لند  داا االختباا: -المحوا الثانا 

   م  ا االختبااا  ل   نظام ادااة التال م اللتتوننات ت13
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  دائا  ا االختبااا  اللتتوننية غيو ُحوٍض سالنسبة لات ت14

 ال ينتاسنا  ي   م  بيل االختبااا  اللتتوننيةت ت15

 ح ي ا حل خس  االختبااا  اللتتوننيةت (الو سالدم  داتا ل   ت ديم  دائا ال ت16

 ينتاسنا (الوا دي  ستككو كل المال وحا   بل دخو  االختباا اللتتوننات ت17

  (الو سأن  دااتا الح ي ية   ل حل  ن  ستطيع سها  داا االختبااا  اللتتوننيةت ت18

  كون  ا  مة التوكيا لند سدا االختباا اللتتوننات ت19

 االختباا اللتتوننات تودد كثيوا  بل تشغيل  ت20

 (الو ساالاتياا لند تس يم االختباا اللتتوننا حيث   م  ن، ال حجا  لحدنو خطأ  نا  ت21

 نسيتم تس يم،

ينتاسنا هاجس دائم سأن ان طا  اتصا  النتونن   ناا تأديتا لسختباا اللتتوننا حل  ت22

  كبو المشاكل التا  د  تالوض لهات

 اا تم تدانلها سيل الط بة خس  الفصل الدااسات (الو سالاتياا  ن  س  ة االختب ت23

  (الو سالسحباالة  بل سدا االختباا اللتتوننية كنتيجة لتوتويت ت24

 انفالاال  الطال    ناا االختباا: -المحوا الثالث 

   ستطيع سسهولة  تح حو ع  ن حنصة االختباا اللتتوننا ت25

 ياداد (الواي سال  م ك ما ا توا حولد االختباا ت26

  ستطيع الوصو  ال  االختباا المط وا  ا الم وا  ن حل سيل االختبااا   ت27

 ينتاسنا (الوا سال  م لند تسجيل ك مة المونا نك مة سو حو ع االختبااا   ن المنصة ت28

  ستطيع حل  س  ة االختبااا  ستل  نوالها سسهولة ت29

 بااينتاسنا (الوا سال  م لند لدم نجود اا(ادا   ن حال وحا   ا سداية االخت ت30

  ستطيع االنتهاا حل حل جميع ا س  ة  ا الو ن المحدد ت31

  (الو سال  م لند ااسا  االختباا سالد االنتهاا حل الجاسة ت32

 تفهم  ن، لند الضغط ل   زا الالودة ل ص ا سيتم اخواجا حل االختباا ن تجن  الضغط  ت33

  ل ي،

 حل االختبااينتاسنا (الوا سال  م لند لدم ظهوا الداجة  ن الت ديو سالد تس يما ل ت34

 تمتل الطال  حل  داا االختباا: -المحوا الواسع 

  (الو سالوضا لند نجود لنوان لسختباا حالبواً لل ححتواه ت35

  (الو سالتوتو لند نجود حال وحا  االختباا  ااغة  ن غيو حتتوسة ت36

   (الو سالث ة لند  وااة اا(ادا  االختباا  بل البدا  ي، ت37

 نا كة جديدة  (الو سالتوتو لند  تح االختباا  ا ت38

  تفهم  ن، حل الطبيالا  ن يتون لسختباا النهائا ححانلة ناحدة   ط  دائ، ت39

 ينتاسنا (الوا سال  م لند لدم اتاحة االختباا  بل حولده سفتوة كا ية ت40

  (الو سالواحة لند حسحظتا لو ن االختباا ساستمواا   ناا تأدية االختباا ت41

 سشتل لشوائا (الو سالتوتو لند توتي   س  ة االختباا  ت42

 (الو ساالدم نان لند ل ما  ن، سيتم تس يم االختباا سشتل ت  ائا لند انتهاا الو ن حت   ت43

 لو نسين تس يم،
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 (الو ساالنالات نالتوتو حل ا س  ة ال ادحة لند ل ما سظهوا ا س  ة ن  ا لمستوياتها  ت44

 السهولة ت يها الصالوسة

االختباا خس  ن ت، المحدد حت  لو  (الو سالواحة لند ل ما  ن، سيسمح لا ساستتما   ت45

 ان طالن التهوساا لل الجهاز نلد  حل جديد

ينتاسنا (الوا سالتوتو نسأننا  خطأ   ا سؤا  حا لند ظهوا ا س  ة سشتل حفود )سؤا   ت46

 سؤا ( نلدم ظهواها حالا  ا صفحة ناحدة

 الدادا  االختباا: -المحوا الصاحس 

 حالبواً لل ححتواه (الو سالوضا لند نجود لنوان لسختباا  ت47

  (الو سالتوتو لند نجود حال وحا  االختباا  ااغة  ن غيو حتتوسة ت48

   (الو سالث ة لند  وااة اا(ادا  االختباا  بل البدا  ي، ت49

  (الو سالتوتو لند  تح االختباا  ا نا كة جديدة ت50

  تفهم  ن، حل الطبيالا  ن يتون لسختباا النهائا ححانلة ناحدة   ط  دائ، ت51

 ا سال  م لند لدم اتاحة االختباا  بل حولده سفتوة كا يةينتاسنا (الو ت52

  (الو سالواحة لند حسحظتا لو ن االختباا ساستمواا   ناا تأدية االختباا ت53

  (الو سالتوتو لند توتي   س  ة االختباا سشتل لشوائا ت54

 (الو ساالدم نان لند ل ما  ن، سيتم تس يم االختباا سشتل ت  ائا لند انتهاا الو ن حت   ت55

 و نسين تس يم،ل

 (الو ساالنالات نالتوتو حل ا س  ة ال ادحة لند ل ما سظهوا ا س  ة ن  ا لمستوياتها  ت56

 السهولة ت يها الصالوسة

 (الو سالواحة لند ل ما  ن، سيسمح لا ساستتما  االختباا خس  ن ت، المحدد حت  لو  ت57

 ان طالن التهوساا لل الجهاز نلد  حل جديد

أننا  خطأ   ا سؤا  حا لند ظهوا ا س  ة سشتل حفود )سؤا  ينتاسنا (الوا سالتوتو نس ت58

 سؤا ( نلدم ظهواها حالا  ا صفحة ناحدة

نتغطا البنود حجمل المواضيع التا يوغ  الباحث سمالو ة اتجاه الطسا نحوها سالت ديو الثس ا 

 ( داجةت174(ع نكانن الداجة الت ية ل م يا  )3ع 2ع 1)

 نخمسيل لبااة حل الالبااا  الموجبة ن السالبةتنيتتون الم يا  حل  مان 

 قياس االستجابات وتقدير درجات التصحيح لمفردات بطاقة المقياس:

استصدم الم يا  الت ديو الصماسا لتحديد اتجاها  الطسا ل البااا  اليجاسية نالتا تتفان  كما 

 ي ا:

 1    لااض 

 2  ححايد/حتودد 

 3    نا م 

ديو الصماسا لتحديد اتجاها  الطسا ل البااا  الس بية نالتا تتفان  كما كما استصدم الم يا  الت 

 ي ا:

 3    لااض 

 2  ححايد/حتودد 



 2020 يونيه                                 21العدد                   مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 664 - 

 1    نا م 

 صدق المقياس:

َحس  الباحث صدة االتساة الداخ ا لم يا  االتجاها  نحو االختبااا  اللتتوننيةع حل خس  

لم يا ع سالد اجواا تجوسة البحث االستطسلية حساا حالاحس  االاتباد سيوسون لتل لبااة حل لبااا  ا

( دساع نالتا اتضح حنهاع  ن حالظم حالاحس  سيوسون سيل الالبااا  10ل   حجمولة حتونة حل )

( ن حستوا 0.01نالداجة الت ية ل م يا   ا داجا  الالينة االستطسلية دالة احصائيا لند حستوا )

( نلوض 0.05صائيا نلتنها لم تبتالد كثيوا لل )(ع لدا سالل الالبااا  كانن غيو دالة اح0.05)

 ع حيث استصدم الباحث دوي ة صدة المحتوا )صدة المحتميل(الباحث ت ة الالبااا  ل   المحتميل

 لحل حشت ة الادة صياغت، ت ة الالبااا   ن حك هات

 تحكيم المقياس:

لبحثع تم لوض يصدم هدف ا نحو االختبااا  اللتتوننيةنل تأكد حل  ن ح يا  االتجاها  

الم يا  ل   حجمولة حل المتصصصيل  ا حجا  تتنولوجيا التال يم سجاحالة ال صيم  ا المم تة الالوسية 

 ( ححتميلت4السالوديةع نجاحالة سواساليد  ا جمهواية حصو الالوسيةع نس   لدد هؤالا المحتميل )

 االتجاها  نحونسالد جمع حسحظا  المحتميل ناجواا التالديس  المط وسة ل   ح يا  

نالتا كان  غ بها يتمثل  ا الصياغا  ال غوية لالبااا  الم يا  تحويل سالل  االختبااا  اللتتوننية

 الالبااا  الس بية ال  حوجبة نالالتس حما توت  ل ي، تبديل توتي  سالل الالبااا ت

ةع حما يثبن نل ي،  بالد ا خك سو ي المحتميل ل البااا  غيو الدالةع  صبحن جميع الالبااا  حتس 

صدة المحتوا )صدة صدة االتساة الداخ ا لالبااا  ح يا  االتجاهع نككلة تح م قلة لل دويم 

 تالمحتميل(

 ثبات المقياس:

 جوا الباحث تجوسة استطسلية لتطبيم الم يا  ل   حجمولة حل الطسا نس   لدد   واد هكه 

 Cronbach's Alpha( دساع ناستصدم الباحث دوي ة  يمة حالاحل  لفا كوننباخ 10المجمولة )

 لحساا  با  الم يا ع نظهو   يمة حالاحل  لفا كوننباخ كما ي ا:

 

 ( إحصائيات الثبات للمقياس8جدول )

 عدد المفردات للمقياس قيمة معامل ألفا كرونباخ

0.952 58 

%(ع  95.2 يماة حالاحال  باا   لفاا كوننبااخ ل م ياا  ) ( يسحاظ  ن8ساست واا النتائأ  ا جدن  )

نسالتالا  إننا نستطيع الحتم ل   الم يا  سأن،  اسانع نهاا  يماة ح بولاة ل حتام ل ا   باا  الم ياا  سشاتل 

 60كبيو حيث ان ال يمة الم بولة ل يمة حالاحال  لفاا كوننبااخ ل حتام ل ا   باا  الم ياا   ن االساتبيان هاو )

%( تالناا  ن الم ياا  يص او حال  95.2سبة كان الم يا   كثاو  باتااًع نال يماة الحالياة )%( نك ما زاد  الن

 ا خطاا نيمتل  ن يالطا نفس النتائأ اقا  ليد تطبي ، ل   نفس الالينة ن ا نفس الظونفت

نسالااد اسااتتما  سناااا  دنا  البحااث نال يااا   ااا (اات ها ا نلااا اسااتتمل الباحااث تطبي اا، ل نمااوقت 

 ل حوح ة النشو ناالستصدام كما ي اتالم توا ناستتم
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 خامساً مرحلة النشر واالستخدام:

 نشر االختبار وإتاحته للفئة المستهدفة. .1

 اإلعالن عن إتاحة االختبار للفئة المستهدفة. .2

 متابعة الطالب. .3

 تقديم الدعم الفوري أثناء االختبار. .4

 حفظ النتائج. .5

 أخذ نسخة احتياطية من النتائج. .6

 
 النشر واالستخدام في نموذج التقويم التربوي واالختبارات اإللكترونية المقترح ( مرحلة19شكل )

 نشر االختبار وإتاحته للفئة المستهدفة:

 اختيار عينة البحث من مجتمع البحث:

  تم اختياا لينة البحث سطوي ة لشوائية حل حجتمع البحثع ن د س   اجماالا لادد داسا ليناة

 حالة ال صيمت( دالباً حل دسا جا16البحث )

 ( دسا لتل حجمولة تجويبية حل 4تم توزيع لينة البحث ل   المجمولا  التجويبية سوا ع )

 المجمولا  التجويبية ا اسع ن م التصميم التجويبا ل بحثت

  تاام التالاحاال حااع الطااسا حاال المجمولااة ا نلاا  ساسااتصدام توتياا  ا ساا  ة )لشااوائيا( ننمااط

 تلوضها )االختباا ك ،  ا الشا(ة(

  ) تم التالاحل حع الطسا حل المجمولة الثانية ساساتصدام توتيا  ا سا  ة )حتاداًجا حسا  الناو

 ننمط لوضها )االختباا ك ،  ا الشا(ة(ت

  تم التالاحل حع الطسا حل المجمولة الثالثة ساستصدام توتي  ا س  ة )لشوائيا( ننمط لوضها

 )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة(ت

  حل المجمولة الواسالة ساستصدام توتي  ا س  ة )حتاداًجا حسا  الناو ( تم التالاحل حع الطسا

 ننمط لوضها )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة(ت

 تاااام انشاااااا  اسااااع حجمولااااا   ااااا الم ااااواا  اللتتوننيااااة لبااااو نظااااام ادااة الااااتال م 

BLACKBOARD 

أدوات التقويم •
التربوي اإللكتروني 
المطورة في شكلها 

 .النهائي

 مدخالت النشر

نشر االختبار وإتاحته •
 .للفئة المستهدفة

اإلعالن عن إتاحة •
االختبار للفئة 

 .المستهدفة

 .متابعة الطالب•

تقديم الدعم الفوري •
 .أثناء االختبار

 عمليات النشر

 درجات االختبارات •

 مخرجات النشر
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 تاام حواجالااة نحاادا  الم ااواا  اللتتوننيااة نالتأكااد حاال سااسحة المحتااوا نخ ااو الم ااوا حاال 

 .ا خطاا المنط ية  ن ال غوية

 تم انشاا  اسالة نماقت لنمط االختباا  ا سي ة التال م اللتتوننا نالتأكد حل جاهايتهات 

 
 ( تقسيم طالب إحدى المجموعات في البحث الحالي20شكل )

 اإلعالن "رسائل اإلعالم" عن إتاحة االختبار للفئة المستهدفة:

جهااة الم ااواع كمااا تظهااو  ااا صاافحا  خاصااة  ااا الم ااواع تظهااو اسااائل اللااسم الجدياادة  ااا نا

نيمتل الادة تالييل حتانها حس  اغبة  ستاق الم وات نتم الادة التوتي  ل صفحا  سواسطة ساح  اساائل 

اللسم الا   حااكل جديادة ساأل  ع حتا  يساتطيع الطالا  حواجالتهاا  نال ساأن ت كماا يمتال تحوياة اساائل 

 ل اا  ال ائمااة نحنااع اسااائل اللااسم الجدياادة حاال  ن تحاال حح هااات نيتااون  اللااسم قا  ا نلويااة نتثبيتهااا

التوتي  المالونض هنا هو التوتي  الكي يتم ت ديم، ل طسات نال يمتل ل طسا الادة توتي  ت اة الوساائل 

  ن اللسنا ت

 
 ( شاشة اإلعالنات لالختبار النهائي عند طالب إحدى المجموعات في البحث الحالي21شكل )

 متابعة الطالب:

ينحصو الغوض حل لم ية المتاسالاة ل طاسا   نااا تأدياة االختباااع  اا اصاد حالاة الطاسا   نااا 

 تأدية االختبااع ناالستالداد لت ديم الدلم الفنا لهم لند الحاجةت نتشمل لم ية المتاسالةع لم يتيل  وليتيل:

 تطبيم المالالجا  التجويبيةت 

  ا داا المهااا نح يا  االتجاه نحو االختبااا  تطبيم االختباا نسطا ة حسحظة

 اللتتوننية ناصد داجاتهمت
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 تطبيق المعالجات التجريبية:

ل د الباحث ل اا س الة المحاضوا   ا حالمل تداي  لمادة التال م اللتتوننا سجاحالة ال صيم 

 لتوضيح التجوسة ندبيالتهات

هـ( 1441-1440الدااسا الثانا ل الام الجاحالا )تم تطبيم المالالجا  التجويبية  ا خس  الفصل 

 م(ت 2020-2019الموا م )

تطبيق االختبار وبطاقة مالحظة األداء المهارى ومقياس االتجاه نحو االختبارات اإللكترونية 

 ورصد درجاتهم:

اجواا التطبيم البالدي ل   االختباا التحصي اع نسطا ة حسحظة ا داا المهاااع نح يا  

ع ن د اصد داجا  الطسا  ا Blackboardنحو انتات االختبااا  االلکتوننيةع لبو نظام  االتجاها 

 حوح ة الدكتوااه سجاحالة ال صيمع ل تالاحل حالها احصائياً ساستصدام االختبااا  الحصائية المحددةت

 
 ( يوضح الحاالت المختلفة للطالب أثناء عملية المتابعة بالبحث الحالي22شكل )

هكا البحث  ن الحاال  التا يتم حتاسالتهاع نتظهاو حال خاس  ا ي وناا   حاام حالاة كال  نيسحظ  ا

 دال ع  د تتون احدا الحاال  ا اسع التالية:

 دال  لم يدخل االختباات 

 دال  سدا  ا االختباا نحازا  يالمل ل ي، حت  اآلنت 

 دال  حفظ اجاسات، ن اسل االختباا نظهو ل، داجت، ت  ائياًت 

 اجاسات، ن اسل االختبااع ن ا انتظاا حواجالة  ستاق الم وا لألس  ة الم اليةت دال  حفظ 

ن  ناا حتاسالة الطسا يج  حسحظة  نا،؛ ان كاان الطاسا المساج ون ساالختبااا  اد ساد نا  اا حال 

 (ع  س يمتناة تغيياو  سا  ة االختبااا اال22كما يظهو سالشتل )–االختباا  ا الو ن الحالا  ن  د  تموا ح ، 

 ا حالة التحويو البسيط لن  الساؤا ع حثال تصاحيح ا خطااا التتاسياة نالحسئياةت كماا  ن ححانلاة تغيياو 

داجة  حد ا سا  ةع  ن اضاا ة اجاساا  جديادة  ن ازالتهااع  ن تغيياو الم فاا  المو  اةع  اد تاؤدي الا  ضايا  

يم الااداجا  الموجااودة "حوكااا ححااانال  الت ااديو الموجااودة ل طااسا ناتااسف الت ياايم سالتاحاالع نلااد د ااة  اا

 الت ديوا " الصاصة ساالختباات

 تقديم الدعم الفوري أثناء االختبار:

ن د تم ت ديم الدلم الفنا ل طسا نالطالبا    ناا االختباا لل دويم تطبيم ناتس آاع ن د  

لالم اع ن د تم ظهو  حشت ة لند الطسا نالطالبا   ن، تالكا ل يهم ا ع ححانلة  انية حل ناتأ انتاجهم ا

 ت  ا ت ة الط با  لبو التطبيم ناالستجاسة لها   ناا ن ن االختباات
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 ( يوضح تقديم الدعم الفوري أثناء االختبار عبر الواتس بالبحث الحالي23شكل )

 سادساً مرحلة استخراج النتائج وإعالنها:

 استخراج نتائج الطالب. .1

 .أخذ نسخة احتياطية من النتائج .2

 النتائج إلى النظام األكاديمي أو كنترول المؤسسة التعليمية.إرسال  .3

 اإلعالن عن النتائج .4

 متابعة شكاوى الطالب والرد عليها. .5

 استخراج التقارير النهائية. .6

 
 ( مرحلة استخراج النتائج وإعالنها في نموذج التقويم التربوي واالختبارات اإللكترونية المقترح24شكل )

 الطالب:استخراج نتائج 

يالوض حوكا الت ديوا  التاح ة جميع ا لمدة نالصفوف  ا "حوكا الت ديوا "ع نهو دوي ة 

 ت"الالوض اال تواضية "لموكا الت ديوا 

 ا الصفحة يتط   الت ديوع يظهو ُكل  حل ا س  ة الم الية ننشاد التطبيم الالم اع كما يظهو  ي 

اختبااا   ن  س  ة تتط   حواجالة  ستاق الم واع حثل الواجبا  نناجبا  المجمولة ناالختبااا  

 نحشااكا  المنا شا ت wikiنادخاال  المدننة ناليوحية نلم يا  حفظ صفحة 

 ( داجا  لينة البحث  ا المجمولا  التجويبية الثالثة نالواسالةت25ل )نيظهو سالشت

درجات •
 االختبار

مدخالت إعالن 
 النتائج

 .استخراج نتائج الطالب•

 .أخذ نسخة احتياطية من النتائج•

إرسال النتائج إلى النظام األكاديمي •
 .أو كنترول المؤسسة التعليمية

 اإلعالن عن النتائج•

 .متابعة شكاوي الطالب والرد عليها•

 .استخراج التقارير النهائية•

 المعالجة اإلحصائية لنتائج الطالب•

 عمليات التقويم

 التقارير•

النتائج •
 اإلحصائية

مخرجات 
 إعالن النتائج
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 ( يوضح درجات الطالب بمجموعات البحث الحالي25شكل )

 أخذ نسخة احتياطية من النتائج:

يمتل تنايل سيانا  كاح ة  ن سيانا  جائية حل "حوكا الت ديوا " نحفظها ل   التمبيوتو  ن 

سمجود تناي هاع يمتل تغييو الت ديوا  ناضا تها دنن اتصا  نتحمي ها  يما حج د حوكا ح فا  المحتوات ن

سالد ال  "حوكا الت ديوا "ت سالضا ة ال  قلةع يمتنة تحويو التال ي ا  التا يتم الوصو  اليها حل خس  

 ."حياة "التال يم السويع"  ن لسحة التبوي  "التجانز يدنيًا" الموجودة ل   صفحة "تفاصيل الت ديو

 إرسال النتائج إلى النظام األكاديمي أو كنترول المؤسسة التعليمية:

لحفظ داجا  الطسا كاح ةع نكه  ال  "حوكا الت ديوا  التاحل" داخل الم واع نان و  وة 

 .ختياا تحميلhالالمل دنن اتصا   م 

 نسالدها يمتل ن ل هكه الداجا  ل   النظام ا كاديما ل طسات

 
 ام األكاديمي للطالب بالبحث الحالي( يوضح النظ26شكل )

 اإلعالن عن النتائج:

سمجود اصد نتائأ الطسا داخل نظام ادااة التال م يتم ظهواها ت  ائيا  ا تبوي  "داجاتا"ع كما 

 تظهو  يضا سشتل اسما سمجود اصدها ل   النظام ا كاديما ل جاحالةت

 متابعة شكاوى الطالب والرد عليها:

(تانا حوتبطة ساالختبااا  ناصد نتائأ الطسا داخل نظام ادااة التال م لم يصل ل باحث  ي 

اللتتونناع نكان هكا حؤ(وا ل باحث ندا الا لوصدها ل   النظام ا كاديما ل جاحالةع نلم يصل ل باحث 

  ي (تانا سشتل اسما  ن (صصات
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 استخراج التقارير النهائية:

"تح يل الالناصو" التا تو و احصائيا  حو   داا يمتل ل باحث استصوات لدد حل الت اايو حنهاع 

االختباا سشتل (احل ن س  ة االختباا الفودية ل مسالدة  ا التالوف ل   ا س  ة التا تميا  داا الطال  

سضالات يمتنة استصدام هكه المال وحا  لتطويو ا س  ة الصاصة سإدااا  االختباا  ا المست بل  ن لتالديل 

الحاليةت نيمتل تشغيل "تح يل الالناصو" ل   االختبااا  المنشواة نلتل ليس الداجا   ا المحانال  

ل   االستطسلا  التا سدنن داجا   ا حوكا الت ديوا ت نيتم الوصو  ال  تح يل الالناصو الكي سبم 

 تشغي ، تحن لنوان التح يس  المتاحة  ن يتم تحديد اختباا حنشوا حل خس  ال ائمة المنسدلة نالن و  وة

 تشغيل نقلة لنشاا ت ويو جديدت

 ( تح يل الالناصو الختباا حل االختبااا ت27نيوضح الشتل )

 
 ( إحصائيات النظام ألسئلة االختبار بالبحث الحالي27شكل )

نتو و احصائيا  الم ص  الموجودة  ا صفحة تح يل الالناصو سيانا  حو  االختباا كتلع 

 :نها

  ن اد االختباااجمالا لدد  -الن اد المحتم ة. 

  اجمالا لدد ا س  ة  ا االختباا -ا س  ة المحتم ة. 

  لدد الطسا الكيل يصوضون االختباا حاليًا نلم يوس وه سالد -ححانال   يد الت دم. 

  لدد االختبااا  الموس ة -المحانال  المتتم ة. 

  سالل المحانال  لم يتم تشيو النتائأ التا يشاا اليها سالسحة * ال   ن  -حتوسط حجمو  الن اد

 .ت ديوها ن ن حتوسط حجمو  الداجا   د يتغيو سالد ت ديو كل المحانال 

  حتوسط ن ن الكما  المستغوة لتل المحانال  تم ااسالها -حتوسط الو ن. 

  ( ن 0.3تالوض هكه المنط ة لدد ا س  ة التا ت ع  ا الف ا  "جيد" ) كبو حل  -تمييا المستوا

(ت يتم سود  يمة تمييا المستوا كـ تالكا 0.1( ن"ضاليا" )  ل حل 0.3ن 0.1"ح بو " )سيل 

%  ن لندحا يت    كل الطسا نفس الداجة ل   100الحساا لندحا تتون داجة صالوسة ا س  ة 

  ضل  - حد ا س  ةت تتون ا س  ة التا تحتوي ل    يم تمييا المستوا  ا الف تيل جيد ن ح بو 

ني المستويا  ا ل   نا  ل  ا المالو ةت يوص  سمواجالة ا س  ة  ا التفويم سيل الطسا ق

 .(0.1الموجودة  ا   ة "ضاليا" )  ل حل 
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  ( ن 80تالوض هكه المنط ة لدد ا س  ة التا ت ع  يها الف ا  "سهل" ) كبو حل  -الصالوسة%

%(ت تاُلتبو الصالوسة ها النسبة الم وية 30%( ن"صال " )  ل حل80% ن30"حتوسط" )سيل 

 طسا الكيل  جاسوا لل السؤا  سشتل صحيحت يوص  سمواجالة ا س  ة الموجودة  ا   ا  ل

 "سهل" ن"صال "ت 

 عرض نتائج البحث:

 :المعالجة اإلحصائية لنتائج الطالب واستخراج نتائج البحث وتفسيرها

الالينة نظوا  ن لدد   واد الالينة حل دسا الدااسا  الال يا سجاحالة ال صيمع ننصل لدد   واد 

( دسا   ط ستل حجمولةع نل ي، سيتم استصدام الحصاا السساااحيتويع كما 4( دالباع سوا ع )16كاح ة )

 ي ا:

   ناال  " –اختباا كونستاWallis Test-Kruskal الختباا  وضيا  البحث لم اانة "

 حتوسطا  لدة حجتمالا  حست  ةت

  نتنا " –اختباا حانMann Whitney Test الفوضيا  حو  الفوة سيل حتوسطا " الختباا

حجتماليل  ا حالة الالينا  المست  ةع نيطبم  ا حالة كانن  يمة كاي ستويو  ا اختباا كونستا  

 ناال  دالةع نال يطبم ان كانن ت ة النتائأ غيو دالةت –

نتنا الستصوات نتيجة كل حل االختباا  –ناال ع ناختباا حان  –نيتم تطبيم اختباا كونستا  

االتجاها  نحو االختبااا  اللتتوننية نحساا ح يا  حصي اع نسطا ة حسحظة ا داا المهاااع نالت

الفونة سيل المجمولا ع نقلة ل   التباا  ن ت ة االختبااا  السساااحيتوية  كثو ا سالي  الحصائية 

 حناسبة لمالالجة البيانا  ل   ضوا التصميم التجويبا ل دااسة نحجم الالينةت

ناال " الختباا  وضيا  البحث  –تم اجواا اختباا "كونستا  جاسة لل  س  ة البحثع نل 

 لم اانة حتوسطا  لدة حجتمالا  حست  ةت

 النتائج الخاصة بالتحصيل:

ناال " الختباا  وضيا  البحث  ا تنمية التحصيلع ن يما ي ا  –تم اجواا اختباا "كونستا  

ظهو  ي، الالينة نحتغيو البحث التاسع "التحصيل" نسالل ال يم جدن  الحصائيا  الوصفية  ا البحثع ني

 الحصائية سصصوصهمات

 ( اإلحصائيات الوصفية لالختبار التحصيلي9جدول )

 أكبر قيمة أقل قيمة االنحراف المعياري متوسط عدد  

 االختبار التحصيلي
16 19.9688 0.12500 19.50 20.00 

 مجموعات
16 2.50 1.155 1 4 

( يظهو لنا الحصائيا  الوصفية لسختباا التحصي ا نها لدد الحاال ع 9حل الجدن  )

 نالمتوسط الحساساع ناالنحواف المالياايع ن  ل  يمةع ن كبو  يمةت

ناال  يظهو حتوسط  –( نهو  انا جدان  اختباا كونستا  10) نساست واا النتائأ  ا جدن 

 اسعع نيتضح حن،  ل   حتوسط ات  ن  ل حتوسط ات   ا الوت  نلدد   واد الالينة  ا المجمولا  ا

 المجمولا  التجويبيةت

 



 2020 يونيه                                 21العدد                   مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 672 - 

 واالس –( متوسط الرتب وأعداد الطالب في المجموعات في اختبار كروسكال 10جدول )

 متوسط الرتب عدد المجموعات

 االختبار التحصيلي

 9.00 4 المجمولة ا نل 

 9.00 4 المجمولة الثانية

 7.00 4 الثالثةالمجمولة 

 9.00 4 المجمولة الواسالة

   16 مجموع

ناال  تظهو  يمة كاي  –( نهو  الث جدان  اختباا كونستا  11) نساست واا النتائأ  ا جدن 

 ستويو نحستوا الداللةت

 واالس –( نتائج اختبار كروسكال 11جدول )

 
 االختبار التحصيلي

 قيمة كاي سكوير
3.000 

 درجات الحرية
3 

 الداللة
0.392 

ناال ع نحا يهمنا هنا  يمة  –ع تظهو نتائأ اختباا كونستا  (11نساست واا النتائأ  ا جدن  )

( نلكلة  إننا سصفة لاحة ن بل الفونض الصفوية ل تحصيل  ا 0.05الداللةع نيسحظ  نها  كبو حل )

ناال   جاا سشتل  –نستا  البحث الحالاع التا تن  ل    ن، "ال توجد  ونة"ع نيظهو  ن اختباا كو

نل تح م حل صحة النتائأ الساس ة حو   ونض التحصيلع ع لام لل  س  ة البحث الصاصة سالتحصيل

نالتا تحتات لم اانا   نائية سيل المجمولا ع  جوا الباحث المايد حل المالالجا  الحصائية سيل 

نتنا"ع كما سيتضح  -اختباا "حان  المجمولا  لل دويم الم اانة الثنائية سيل المجمولا  ساستصدام

  يما ي اع لند الجاسة ل    س  ة البحثت

 التحصيل: -الفرض األول 

 نل جاسة لل السؤا  ا ن  نالموتبط سالتحصيل:

  حا   و توتي  ا س  ة )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )االختباا ك ،  ا الشا(ة(  ا

 التحصيل ؟  ا تنمية -االختبااا  اللتتوننية

  نتنا " الختباا صحة الفوض ا ن  ال ائل سأن،: –تم استصدام اختباا " حان 

 ( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا )

المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م سالتحصيل ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لتوتي  ا س  ة  ا 

 توننية )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )االختباا ك ،  ا الشا(ة(تاالختبااا  اللت

نل جاسة لل السؤا  ا ن ع ناختباا صحة الفوض ا ن ع نالمتال م ستوتي  ا س  ة نالموتبط 

نتنا"ع سيل حجمولتيلع نهما: المجمولة ا نل   –سالتحصيلع تم اجواا حالالجة ساستصدام اختباا "حان 

 وتي  ا س  ة الالشوائيةع نالمجمولة الثانية نالصاصة ستوتي  ا س  ة المتداتتنالصاصة ست
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 وتني –( نتائج متوسط رتب للمجموعات في اختبار مان 12جدول )

 مجموع الرتب متوسط الرتب عدد أفراد العينة المجموعة 

 التحصيل

 18.00 4.50 4 األولى المجموعة

 18.00 4.50 4 الثانية المجموعة

   8 مجموع

 وتني بين المجموعتين األولى والثانية –( نتائج اختبار مان 13جدول )

 التحصيل 

 قيمة مان ويتني
8.000 

 قيمة ويلكسون
18.000 

 Zقيمة 
0.000 

 مستوى الداللة
1.000 

 –حان ( يسحظ  ن  يمة حستوا الداللة  ا اختباا 13( نجدن  )12) جدن نساست واا النتائأ  ا 

نتنا  ا  – حانناال ع نكانن  يمة حستوا الداللة  ا اختباا  –كونستا  نتنا تؤكد ل   نتيجة اختباا 

 (ت0.05(  كبو حل )13جدن  )

نسناا ل ي،  إن، ن بل الفوض ا ن  نالصاص سالتحصيلع ال ائل سأن، " ال يوجد  وة قن داللة 

دسا المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م ( سيل حتوسطا ات  داجا  0.05احصائية لند حستوا )

سالتحصيل ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لتوتي  ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( حع 

 تثبين نمط الالوض )االختباا ك ،  ا الشا(ة("

 التحصيل: -الفرض الثاني 

 نل جاسة لل السؤا  الثانا نالموتبط سالتحصيل:

  توتي  ا س  ة )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )سؤا  ناحد  ا الشا(ة(  ا حا   و

 االختبااا  اللتتوننية  ا تنمية التحصيل؟

  نتنا" الختباا صحة الفوض الثانا ال ائل سأن،: –تم استصدام اختباا "حان 

 ( سيل حتوسطا ات  داجا  دس0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا ) ا

المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م سالتحصيل ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لتوتي  ا س  ة  ا 

 االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )سؤا  ناحد  ا الشا(ة(ت

ط نل جاسة لل السؤا  الثاناع ناختباا صحة الفوض الثاناع نالمتال م ستوتي  ا س  ة نالموتب

نتنا"ع سيل حجمولتيلع نهما: المجمولة الثالثة  –سالتحصيلع تم اجواا حالالجة ساستصدام اختباا "حان 

 نالصاصة ستوتي  ا س  ة الالشوائيةع نالمجمولة الواسالة نالصاصة ستوتي  ا س  ة المتداتت

 وتني –( نتائج متوسط رتب للمجموعات في اختبار مان 14جدول )

العينةعدد أفراد  المجموعة   مجموع الرتب متوسط الرتب 

 التحصيل
 16.00 4.00 4 الثالثة المجموعة

 20.00 5.00 4 الرابعة المجموعة
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   8 مجموع

 وتني بين المجموعتين الثالثة والرابعة –( نتائج اختبار مان 15جدول )

 التحصيل 

 قيمة مان ويتني
6.000 

 قيمة ويلكسون
16.000 

 Zقيمة 
-1.000 

 الداللةمستوى 
0.317 

 –حان ( يسحظ  ن  يمة حستوا الداللة  ا اختباا 15( نجدن  )14) جدن نساست واا النتائأ  ا 

نتنا  ا  – حانناال ع نكانن  يمة حستوا الداللة  ا اختباا  –كونستا  نتنا تؤكد ل   نتيجة اختباا 

 (ت0.05(  كبو حل )15جدن  )

نالصاص سالتحصيلع ال ائل سأن، " ال يوجد  وة قن داللة نسناا ل ي،  إن، ن بل الفوض الثانا 

( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م 0.05احصائية لند حستوا )

سالتحصيل ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لتوتي  ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( حع 

 "احد  ا الشا(ة(تثبين نمط الالوض )سؤا  ن

 التحصيل: -الفرض الثالث 

 نل جاسة لل السؤا  الثالث نالموتبط سالتحصيل:

   حا   و نمط لوض ا س  ة )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين توتي

 ا س  ة )الالشوائا(  ا االختبااا  اللتتوننية  ا تنمية التحصيل؟

  نتنا " الختباا صحة الفوض الثالث ال ائل سأن،: –ان تم استصدام اختباا " ح

 ( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا )

المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م سالتحصيل ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لنمط لوض ا س  ة 

(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين توتي   ا االختبااا  اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا

 ا س  ة )الالشوائا(ت

نل جاسة لل السؤا  الثالثع ناختباا صحة الفوض الثالثع نالمتال م سالوض ا س  ة نالموتبط 

نتنا"ع سيل حجمولتيلع نهما: المجمولة ا نل   –سالتحصيلع تم اجواا حالالجة ساستصدام اختباا "حان 

 باا ك ،  ا الشا(ةع نالمجمولة الثالثة نالصاصة سالوض سؤا  ناحد  ا الشا(ةتنالصاصة سالوض االخت

 وتني –( نتائج متوسط رتب للمجموعات في اختبار مان 16جدول )

 مجموع الرتب متوسط الرتب عدد أفراد العينة المجموعة 

 التحصيل

 20.00 5.00 4 األولى المجموعة

 16.00 4.00 4 الثالثة المجموعة

   8 مجموع

 وتني بين المجموعتين األولى والثالثة –( نتائج اختبار مان 17جدول )

 التحصيل 
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 قيمة مان ويتني
6.000 

 قيمة ويلكسون
16.000 

 Zقيمة 
-1.000 

 مستوى الداللة
0.317 

 –حان ( يسحظ  ن  يمة حستوا الداللة  ا اختباا 17( نجدن  )16) جدن نساست واا النتائأ  ا 

نتنا  ا  – حانناال ع نكانن  يمة حستوا الداللة  ا اختباا  –كونستا  نتنا تؤكد ل   نتيجة اختباا 

 (ت0.05(  كبو حل )17جدن  )

نسناا ل ي،  إن، ن بل الفوض الثالث نالصاص سالتحصيلع ال ائل سأن، " ال يوجد  وة قن داللة 

دسا المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م  ( سيل حتوسطا ات  داجا 0.05احصائية لند حستوا )

سالتحصيل ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لنمط لوض ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا 

 ت"الشا(ة / االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين توتي  ا س  ة )الالشوائا(

 التحصيل: -الفرض الرابع 

 لموتبط سالتحصيل:نل جاسة لل السؤا  الواسع نا

   حا   و نمط لوض ا س  ة )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين توتي

 ا س  ة )المتدات(  ا االختبااا  اللتتوننية  ا تنمية التحصيل؟

  نتنا " الختباا صحة الفوض الواسع ال ائل سأن،: –تم استصدام اختباا " حان 

  ( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05داللة احصائية لند حستوا )ال يوجد  وة قن

المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م سالتحصيل ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لنمط لوض ا س  ة 

 ا االختبااا  اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين توتي  

 ا س  ة )حتداًجا(ت

اسة لل السؤا  الواسعع ناختباا صحة الفوض الواسعع نالمتال م سالوض ا س  ة نالموتبط نل ج

نتنا"ع سيل حجمولتيلع نهما: المجمولة الثانية  –سالتحصيلع تم اجواا حالالجة ساستصدام اختباا "حان 

 ا(ةتنالصاصة سالوض االختباا ك ،  ا الشا(ةع نالمجمولة الواسالة نالصاصة سالوض سؤا  ناحد  ا الش

 وتني –( نتائج متوسط رتب للمجموعات في اختبار مان 18جدول )

 مجموع الرتب متوسط الرتب عدد أفراد العينة المجموعة 

 التحصيل

 18.00 4.50 4 األولى المجموعة

 18.00 4.50 4 الثالثة المجموعة

   8 مجموع

 والرابعةوتني بين المجموعتين الثانية  –( نتائج اختبار مان 19جدول )

 التحصيل 

 8.000 قيمة مان ويتني

 18.000 قيمة ويلكسون

 Z 0.000قيمة 

 1.000 مستوى الداللة
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 –حان ( يسحظ  ن  يمة حستوا الداللة  ا اختباا 19( نجدن  )18) جدن نساست واا النتائأ  ا 

نتنا  ا  – حانناال ع نكانن  يمة حستوا الداللة  ا اختباا  –كونستا  نتنا توكد ل   نتيجة اختباا 

 (ت0.05(  كبو حل )19جدن  )

نسناا ل ي،  إن، ن بل الفوض الواسع نالصاص سالتحصيلع ال ائل سأن، "ال يوجد  وة قن داللة 

يتال م ( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا المجمولتيل التجويبيتيل  يما 0.05احصائية لند حستوا )

سالتحصيل ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لنمط لوض ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا 

 ت"الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين توتي  ا س  ة )حتداًجا(

 التحصيل: -الفرض الخامس 

 نل جاسة لل السؤا  الصاحس نالموتبط سالتحصيل:

 وتي  ا س  ة )حتداًجا/لشوائيا( ننمط لوض ا س  ة )سؤااًل ناحًدا  ا حا   و التفالل سيل ت

 الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة(  ا االختبااا  اللتتوننية  ا تنمية التحصيل؟

  " الختباا صحة الفوض الصاحس ال ائل سأن،: واالس –كروسكال تم استصدام اختباا " 

 ( سيل حتوسطا  ات  داجا  دسا 0.05وا )ال توجد  ونة قا  داللة احصائية لند حست

المجمولا  التجويبية  يما يتال م سالتحصيل ل مهااا  المستهد ة؛ توجع ل تفالل سيل توتي  

ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( ننمط لوض ا س  ة  ا االختبااا  

 الشا(ة(تاللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا 

 واالس –كروسكال ( يسحظ  ن  يمة حستوا الداللة  ا اختباا 11) جدن نساست واا النتائأ  ا 

نكان هكا االختباا كا يا ل جاسة لل السؤا  الصاحس ناختباا صحة الفوض الصاحسع  (ت0.05 كبو حل )

ع كما  ن واالس –كروسكال  ن النتائأ ستتطاسم حع نتائأ اختباا  نتناع –حان نال دالا الستصدام اختباا 

(  ي توجد  ونةع نلندها نستصدم 0.05يستصدم لندحا تتون  يمة الداللة   ل حل ) نتنا –حان اختباا 

 لتحديد حوضع هكه الفونة سد ة سيل المجمولا ت نتنا –حان اختباا 

لتحصيلع ال ائل سأن، "ال توجد  ونة قا  داللة نسناا ل ي،  إن، ن بل الفوض الصاحس نالصاص سا

( سيل حتوسطا  ات  داجا  دسا المجمولا  التجويبية  يما يتال م 0.05احصائية لند حستوا )

سالتحصيل ل مهااا  المستهد ة؛ توجع ل تفالل سيل توتي  ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية 

بااا  اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة / االختباا )حتداًجا/لشوائيا( ننمط لوض ا س  ة  ا االخت

 ك ،  ا الشا(ة("

 عرض النتائج الخاصة باألداء المهاري:

ناال " الختباا  وضيا  البحث  ا ا داا المهاايع ن يما ي ا  –تم اجواا اختباا "كونستا  

التاسع "ا داا المهااي" جدن  الحصائيا  الوصفية  ا البحثع نيظهو  ي، الالينة نحتغيو البحث 

 نسالل ال يم الحصائية سصصوصهمات

 ( اإلحصائيات الوصفية لألداء المهاري20جدول )

 أكبر قيمة أقل قيمة االنحراف المعياري متوسط عدد  

 األداء المهاري
16 6.8750 0.34157 6.00 7.00 

 مجموعات
16 2.50 1.155 1 4 
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الحصائيا  الوصفية لألداا المهااي نها لدد الحاال ع نالمتوسط ( يظهو لنا 20حل الجدن  )

 الحساساع ناالنحواف المالياايع ن  ل  يمةع ن كبو  يمةت

ناال  يظهو حتوسط  –( نهو  انا جدان  اختباا كونستا  21) نساست واا النتائأ  ا جدن 

ط ات  ن  ل حتوسط ات   ا الوت  نلدد   واد الالينة  ا المجمولا  ا اسعع نيتضح حن،  ل   حتوس

 المجمولا  التجويبيةت

 واالس –( متوسط الرتب وأعداد الطالب في المجموعات في اختبار كروسكال 21جدول )

 متوسط الرتب عدد المجموعات

 األداء المهاري

 7.50 4 المجمولة ا نل 

 7.50 4 المجمولة الثانية

 9.50 4 المجمولة الثالثة

 9.50 4 المجمولة الواسالة

  16 حجمو 

ناال  تظهو  يمة كاي  –( نهو  الث جدان  اختباا كونستا  22) نساست واا النتائأ  ا جدن 

 ستويو نحستوا الداللةت

 واالس –( نتائج اختبار كروسكال 22جدول )

 
 األداء المهاري

 قيمة كاي سكوير
2.143 

 درجات الحرية
3 

 الداللة
0.543 

ناال ع نحا يهمنا هنا  يمة  –ع تظهو نتائأ اختباا كونستا  (22جدن  )نساست واا النتائأ  ا 

( نلكلة  إننا ن بل الفونض الصفوية لألداا المهااي  ا البحث 0.05الداللةع نيسحظ  نها  كبو حل )

ناال   جاا سشتل لام لل  –الحالاع التا تن  ل    ن، "ال توجد  ونة"ع نيظهو  ن اختباا كونستا  

الموتبط سا داا نل تح م حل صحة النتائأ الساس ة حو  الفونض ع حث الصاصة سالتحصيل س  ة الب

ع نالتا تحتات لم اانا   نائية سيل المجمولا ع  جوا الباحث المايد حل المالالجا  الحصائية المهااي

كما سيتضح نتنا"ع  -سيل المجمولا  لل دويم الم اانة الثنائية سيل المجمولا  ساستصدام اختباا "حان 

  يما ي اع لند الجاسة لل  س  ة البحثت

 األداء المهاري: -الفرض األول 

 نل جاسة لل السؤا  ا ن  نالموتبط سا داا المهااي:

  حا   و توتي  ا س  ة )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )االختباا ك ،  ا الشا(ة(  ا

 المهااي؟ االختبااا  اللتتوننية  ا تنمية ا داا

  نتنا " الختباا صحة الفوض ا ن  ال ائل سأن،: –تم استصدام اختباا " حان 

 ( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا )

المهااي ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لتوتي  ا س  ة  المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م سا داا

 اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )االختباا ك ،  ا الشا(ة(ت ا االختبااا  
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 نل جاسة لل السؤا  ا ن ع ناختباا صحة الفوض ا ن ع نالمتال م ستوتي  ا س  ة نالموتبط سا داا

  نتنا"ع سيل حجمولتيلع نهما: المجمولة ا نل –المهاايع تم اجواا حالالجة ساستصدام اختباا "حان 

 نالصاصة ستوتي  ا س  ة الالشوائيةع ن المجمولة الثانية نالصاصة ستوتي  ا س  ة المتداتت

 وتني –( نتائج متوسط رتب للمجموعات في اختبار مان 23جدول )

 مجموع الرتب متوسط الرتب عدد أفراد العينة المجموعة 

 األداء المهاري

 18.00 4.50 4 األولى المجموعة

 18.00 4.50 4 الثانية المجموعة

   8 مجموع

 وتني بين المجموعتين األولى والثانية –( نتائج اختبار مان 24جدول )

 األداء المهاري 

 قيمة مان ويتني
8.000 

 قيمة ويلكسون
18.000 

 Zقيمة 
0.000 

 مستوى الداللة
1.000 

 –حان ( يسحظ  ن  يمة حستوا الداللة  ا اختباا 24( نجدن  )23) جدن نساست واا النتائأ  ا 

نتنا  ا  – حانناال ع نكانن  يمة حستوا الداللة  ا اختباا  –كونستا  نتنا تؤكد ل   نتيجة اختباا 

 (ت0.05(  كبو حل )24جدن  )

المهاايع ال ائل سأن، "ال يوجد  وة قن داللة  نسناا ل ي،  إن، ن بل الفوض ا ن  نالصاص سا داا

( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م 0.05احصائية لند حستوا )

المهااي ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لتوتي  ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا(  سا داا

 حع تثبين نمط الالوض )االختباا ك ،  ا الشا(ة("

 اري:األداء المه -الفرض الثاني 

 نل جاسة لل السؤا  الثانا نالموتبط سا داا المهااي:

  حا   و توتي  ا س  ة )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة(  ا

 المهااي؟ االختبااا  اللتتوننية  ا تنمية ا داا

  سأن،: نتنا " الختباا صحة الفوض الثانا ال ائل –تم استصدام اختباا " حان 

 ( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا )

المهااي ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لتوتي  ا س  ة  المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م سا داا

 ة(ت ا االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(

 نل جاسة لل السؤا  الثاناع ناختباا صحة الفوض الثاناع نالمتال م ستوتي  ا س  ة نالموتبط سا داا

نتنا"ع سيل حجمولتيلع نهما: المجمولة الثالثة  –المهاايع تم اجواا حالالجة ساستصدام اختباا "حان 

   ا س  ة المتداتتنالصاصة ستوتي  ا س  ة الالشوائيةع ن المجمولة الواسالة نالصاصة ستوتي
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 وتني –( نتائج متوسط رتب للمجموعات في اختبار مان 25جدول )

 مجموع الرتب متوسط الرتب عدد أفراد العينة المجموعة 

 األداء المهاري

 18.00 4.50 4 الثالثة المجموعة

 18.00 4.50 4 الرابعة المجموعة

   8 مجموع

 بين المجموعتين الثالثة والرابعةوتني  –( نتائج اختبار مان 26جدول )

 األداء المهاري 

 قيمة مان ويتني
8.000 

 قيمة ويلكسون
18.000 

 Zقيمة 
0.000 

 مستوى الداللة
1.000 

 –حان ( يسحظ  ن  يمة حستوا الداللة  ا اختباا 26( نجدن  )25) جدن نساست واا النتائأ  ا 

نتنا  ا  – حانناال ع نكانن  يمة حستوا الداللة  ا اختباا  –كونستا  نتنا تؤكد ل   نتيجة اختباا 

 (ت0.05(  كبو حل )26جدن  )

المهاايع ال ائل سأن، "ال يوجد  وة قن داللة  نسناا ل ي،  إن، ن بل الفوض الثانا نالصاص سا داا

ل  يما يتال م ( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا المجمولتيل التجويبيتي0.05احصائية لند حستوا )

المهااي ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لتوتي  ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا(  سا داا

 حع تثبين نمط الالوض )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة("ت

 األداء المهاري: -الفرض الثالث 

 المهااي: نل جاسة لل السؤا  الثالث نالموتبط سا داا

  لوض ا س  ة )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين توتي  حا   و نمط

 المهااي؟ ا س  ة )الالشوائا(  ا االختبااا  اللتتوننية  ا تنمية ا داا

  نتنا " الختباا صحة الفوض الثالث ال ائل سأن،: –تم استصدام اختباا " حان 

 ( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05) ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا

المهااي ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لنمط لوض  المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م سا داا

ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )سؤا  ناحد  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين 

 توتي  ا س  ة )الالشوائا(ت

ثع ناختباا صحة الفوض الثالثع نالمتال م سالوض ا س  ة نالموتبط نل جاسة لل السؤا  الثال

نتنا"ع سيل حجمولتيلع نهما: المجمولة  –المهاايع تم اجواا حالالجة ساستصدام اختباا "حان  سا داا

ا نل  نالصاصة سالوض االختباا ك ،  ا الشا(ةع ن المجمولة الثالثة نالصاصة سالوض سؤا  ناحد  ا 

 الشا(ةت
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 وتني –( نتائج متوسط رتب للمجموعات في اختبار مان 27) جدول

 مجموع الرتب متوسط الرتب عدد أفراد العينة المجموعة 

 األداء المهاري

 16.00 4.00 4 األولى المجموعة

 20.00 5.00 4 الثالثة المجموعة

   8 مجموع

 والثالثةوتني بين المجموعتين األولى  –( نتائج اختبار مان 28جدول )

 األداء المهاري 

 قيمة مان ويتني
6.000 

 قيمة ويلكسون
16.000 

 Zقيمة 
-1.000 

 مستوى الداللة
0.317 

 –حان ( يسحظ  ن  يمة حستوا الداللة  ا اختباا 28( نجدن  )27) جدن نساست واا النتائأ  ا 

نتنا  ا  – حانناال ع نكانن  يمة حستوا الداللة  ا اختباا  –كونستا  نتنا تؤكد ل   نتيجة اختباا 

 (ت0.05(  كبو حل )28جدن  )

المهاايع ال ائل سأن، "ال يوجد  وة قن داللة  نسناا ل ي،  إن، ن بل الفوض الثالث نالصاص سا داا

ل  يما يتال م ( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا المجمولتيل التجويبيتي0.05احصائية لند حستوا )

المهااي ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لنمط لوض ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )سؤااًل  سا داا

 ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين توتي  ا س  ة )الالشوائا("ت

 األداء المهاري: -الفرض الرابع 

 المهااي: نل جاسة لل السؤا  الواسع نالموتبط سا داا

   حا   و نمط لوض ا س  ة )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين توتي

 المهااي؟ ا س  ة )المتدات(  ا االختبااا  اللتتوننية  ا تنمية ا داا

  نتنا " الختباا صحة الفوض الواسع ال ائل سأن،: –تم استصدام اختباا " حان 

  ( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05داللة احصائية لند حستوا )ال يوجد  وة قن

المهااي ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لنمط لوض  المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م سا داا

ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )سؤا  ناحد  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين 

 توتي  ا س  ة )حتداًجا(ت

 جاسة لل السؤا  الواسعع ناختباا صحة الفوض الواسعع نالمتال م سالوض ا س  ة نالموتبط نل

نتنا"ع سيل حجمولتيلع نهما: المجمولة  –المهاايع تم اجواا حالالجة ساستصدام اختباا "حان  سا داا

ناحد  ا الثانية نالصاصة سالوض االختباا ك ،  ا الشا(ةع ن المجمولة الواسالة نالصاصة سالوض سؤا  

 الشا(ةت
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 وتني –( نتائج متوسط رتب للمجموعات في اختبار مان 29جدول )

 مجموع الرتب متوسط الرتب عدد أفراد العينة المجموعة 

 األداء المهاري

 16.00 4.00 4 األولى المجموعة

 20.00 5.00 4 الثالثة المجموعة

   8 مجموع

 المجموعتين الثانية والرابعةوتني بين  –( نتائج اختبار مان 30جدول )

 األداء المهاري 

 قيمة مان ويتني
6.000 

 قيمة ويلكسون
16.000 

 Zقيمة 
-1.000 

 مستوى الداللة
0.317 

 –حان ( يسحظ  ن  يمة حستوا الداللة  ا اختباا 30( نجدن  )29) جدن نساست واا النتائأ  ا 

نتنا  ا  – حانناال ع نكانن  يمة حستوا الداللة  ا اختباا  –كونستا  نتنا تؤكد ل   نتيجة اختباا 

 (ت0.05(  كبو حل )30جدن  )

المهاايع ال ائل سأن، "ال يوجد  وة قن داللة  نسناا ل ي،  إن، ن بل الفوض الواسع نالصاص سا داا

ل  يما يتال م ( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا المجمولتيل التجويبيتي0.05احصائية لند حستوا )

المهااي ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لنمط لوض ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )سؤااًل  سا داا

 ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين توتي  ا س  ة )حتداًجا("ت

 األداء المهاري: -الفرض الخامس 

 لمهااي:ا نل جاسة لل السؤا  الصاحس نالموتبط سا داا

  حا   و التفالل سيل توتي  ا س  ة )حتداًجا/لشوائيا( ن نمط لوض ا س  ة )سؤااًل ناحًدا  ا

 المهااي؟ الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة(  ا االختبااا  اللتتوننية  ا تنمية ا داا

  " الختباا صحة الفوض الصاحس ال ائل سأن،: واالس –كروسكال تم استصدام اختباا " 

 ( سيل حتوسطا  ات  داجا  دسا 0.05توجد  ونة قا  داللة احصائية لند حستوا ) ال

المهااي ل مهااا  المستهد ة؛ توجع ل تفالل سيل توتي   المجمولا  التجويبية  يما يتال م سا داا

ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( ننمط لوض ا س  ة  ا االختبااا  

 ة )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة(تاللتتونني

ناال   –( يسحظ  ن  يمة حستوا الداللة  ا اختباا كونستا  22نساست واا النتائأ  ا جدن  )

(ت نكان هكا االختباا كا يا ل جاسة لل السؤا  الصاحس ناختباا صحة الفوض الصاحسع 0.05 كبو حل )

ناال ع كما  –نتناع  ن النتائأ ستتطاسم حع نتائأ اختباا كونستا   – نال دالا الستصدام اختباا حان

(  ي توجد  ونةع نلندها نستصدم 0.05نتنا يستصدم لندحا تتون  يمة الداللة   ل حل ) – ن اختباا حان 

 نتنا لتحديد حوضع هكه الفونة سد ة سيل المجمولا ت –اختباا حان 

المهااي ال ائل سأن، "ال توجد  ونة قا   نالصاص سا داانسناا ل ي،  إن، ن بل الفوض الصاحس 

( سيل حتوسطا  ات  داجا  دسا المجمولا  التجويبية  يما يتال م 0.05داللة احصائية لند حستوا )

المهااي ل مهااا  المستهد ة؛ توجع ل تفالل سيل توتي  ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية  سا داا
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ط لوض ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ، )حتداًجا/لشوائيا( ننم

  ا الشا(ة("ت

 عرض النتائج الخاصة باالتجاه:

ناال " الختباا  وضيا  البحث  ا االتجاه نحو االختبااا   –تم اجواا اختباا "كونستا  

ع نيظهو  ي، الالينة نحتغيو البحث التاسع اللتتوننيةع ن يما ي ا جدن  الحصائيا  الوصفية  ا البحث

 "ا داا المهااي" نسالل ال يم الحصائية سصصوصهمات

 ( اإلحصائيات الوصفية لألداء المهاري31جدول )

 أكبر قيمة أقل قيمة االنحراف المعياري متوسط عدد  

 االتجاه نحو االختبارات اإللكترونية
16 130.8750 22.01477 103.00 172.00 

 مجموعات
16 2.50 1.155 1 4 

( يظهو لنا الحصائيا  الوصفية لستجاه نحو االختبااا  اللتتوننية نها لدد 31حل الجدن  )

 الحاال ع نالمتوسط الحساساع ناالنحواف المالياايع ن  ل  يمةع ن كبو  يمةت

ناال  يظهو حتوسط  –( نهو  انا جدان  اختباا كونستا  32) نساست واا النتائأ  ا جدن 

الوت  نلدد   واد الالينة  ا المجمولا  ا اسعع نيتضح حن،  ل   حتوسط ات  ن  ل حتوسط ات   ا 

 المجمولا  التجويبيةت

 واالس –( متوسط الرتب وأعداد الطالب في المجموعات في اختبار كروسكال 32جدول )

 سط الرتبمتو عدد المجموعات

 االتجاه نحو االختبارات اإللكترونية

 5.50 4 المجمولة ا نل 

 13.75 4 المجمولة الثانية

 3.75 4 المجمولة الثالثة

 11.00 4 المجمولة الواسالة

   16 حجمو 

ناال  تظهو  يمة كاي  –( نهو  الث جدان  اختباا كونستا  33) نساست واا النتائأ  ا جدن 

 ستويو نحستوا الداللةت

 واالس –( نتائج اختبار كروسكال 33جدول )

 
 االإتجاه نحو االختبارات اإللكترونية

 قيمة كاي سكوير
11.554 

 درجات الحرية
3 

 الداللة
0.009 

ناال ع نحا يهمنا هنا  يمة  –ع تظهو نتائأ اختباا كونستا  (33نساست واا النتائأ  ا جدن  )

( نلكلة  إننا نو ل الفونض الصفوية  ا البحث الحالاع التا تن  0.05الداللةع نيسحظ  نها   ل حل )
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 غير كاٍف لإلجابة عن أسئلة البحثناال   –ل    ن، "ال توجد  ونة"ع كما يظهو  ن اختباا كونستا  

نالتح م حل صحة الفونضع لل  س  ة البحث  ه نحو االختبااا  اللتتوننيةع نل جاسةالمتال  ة ساالتجا

يظهو الحاجة لجواا المايد حل المالالجا  الحصائية سيل المجمولا  ا اسع لل دويم الم اانة الثنائية 

ختباا نتنا" الكي يطبم  ا حالة كانن  يمة الداللة  ا ا -سيل المجمولا  ساستصدام اختباا "حان 

 (ع نهو سالفالل حا ظهو  يما يتال م ساالتجاهت0.05ناال  دالة  ي  صغو حل ) –كونستا  

لالتجاه نحو االختبارات وتني للمقارنات الثنائية بين المجموعات  –متوسط الرتب في اختبار مان ( 34جدول )

 اإللكترونية

 الرتبمجموع  متوسط الرتب العدد االتجاه نحو االختبارات اإللكترونية

 2 - 1المجموعات 

1 4 2.50 10.00 

2 4 6.50 26.00 

   8 المجمو 

 3 - 1المجموعات 

1 4 5.25 21.00 

3 4 3.75 15.00 

   8 المجمو 

 4 - 1المجموعات 

1 4 2.75 11.00 

4 4 6.25 25.00 

     8 المجمو 

 3 - 2المجموعات 

2 4 6.50 26.00 

3 4 2.50 10.00 

   8 المجمو 

 4 - 2المجموعات 

2 4 5.75 23.00 

4 4 3.25 13.00 

   8 المجمو 

 4 - 3المجموعات 

3 4 2.50 10.00 

4 4 6.50 26.00 

   8 المجمو 

نتنا سيل المجمولا  حيث نستنتأ حن، نجود  ونة حل لدح،ع  –( هو اختباا حان 35نالجدن  )

 نيهمنا  يمة الداللةت

 وتني للتفاعل بين المجموعات األربع –مان  نتائج اختبار( 35جدول )

  
المجموعات 

1 - 2 

المجموعات 

1 - 3 

المجموعات 

1 - 4 

المجموعات 

2 - 3 

المجموعات 

2 - 4 

المجموعات 

3 - 4 

 قيمة مان ويتني
0.000 5.000 1.000 0.000 3.000 0.000 

 قيمة ويلكسون
10.000 15.000 11.000 10.000 13.000 10.000 

 Zقيمة 
-2.309 -0.871 -2.021 -2.323 -1.443 -2.323 
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(  ا سالل المالالجا ع نلكلة  إننا 0.05(  ن  يمة الداللة   ل حل )35نلوحظ حل الجدن  )

حتوسط ( نهو 34) جدن ساست واا النتائأ  ا نو ل الفوض الصفوي الكي ين  ل    ن، ال يوجد  وةع 

ع نيتضح حن،  ل   حتوسط ات  ن  ل حتوسط ات   ا نتنا –الوت  ل مجمولا   ا اختباا حان 

المجمولا  التجويبية ا اسع  ا الم اانا  البينية سيل المجمولا ع نقلة  يما يتال م ساالتجاه نحو 

 االختبااا  اللتتوننيةت

 –ناال ع ن اختباا حان  –ا  نحل كل حاسبم حل اختبااا  احصائيةع نتطبيم اختباا كونست

 نتنا نتح يل نتائجها نصياغة جدانلهاع يمتننا الجاسة لل  س  ة البحثع كما ي ا:

 االتجاه نحو االختبارات اإللكترونية: -الفرض األول 

 نل جاسة لل السؤا  ا ن  نالموتبط ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية:

  حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )االختباا ك ،  ا الشا(ة(  ا حا   و توتي  ا س  ة(

 االختبااا  اللتتوننية  ا تنمية االتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية؟

  نتنا " الختباا صحة الفوض ا ن  ال ائل سأن،: –تم استصدام اختباا " حان 

 ( سيل 0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا ) حتوسطا ات  داجا  دسا

المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية؛ يوجع لتوتي  ا س  ة 

  ا االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )االختباا ك ،  ا الشا(ة(ت

متال م ستوتي  ا س  ة نالموتبط نل جاسة لل السؤا  ا ن ع ناختباا صحة الفوض ا ن ع نال

نتنا"ع سيل حجمولتيلع  –ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننيةع تم اجواا حالالجة ساستصدام اختباا "حان 

نهما: المجمولة ا نل  نالصاصة ستوتي  ا س  ة الالشوائيةع ن المجمولة الثانية نالصاصة ستوتي  

 ا س  ة المتداتت

 –( حستوا الداللةع يسحظ  يمة حستوا الداللة  ا اختباا حان 35دن  )نساست واا النتائأ  ا ج

 (ت0.021(ع نس غن  يمتها )0.05(  صغو حل )35نتنا  ا جدن  )

نسناا ل ي،  إن، نو ل الفوض ا ن  نالصاص ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننيةع ال ائل سأن، " 

( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا المجمولتيل 0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا )

التجويبيتيل  يما يتال م ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية؛ يوجع لتوتي  ا س  ة  ا االختبااا  

 اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )االختباا ك ،  ا الشا(ة("ت

حظ  يمة حتوسط الوت  ل مجمولة الثانية ( حتوسط الوت ع يس34نساست واا النتائأ  ا جدن  )

 (ت2.50(ع نكانن هكه ال يمة  كبو حل  يمة حتوسط الوت  ل مجمولة ا نل  التا س غن  يمت، )6.50)

نحما سبم تم الادة صياغة الفوض ا ن  ليتون: "يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا 

يبيتيل  يما يتال م ساالتجاه نحو االختبااا  ( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا المجمولتيل التجو0.05)

اللتتوننية؛ يوجع لتوتي  ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض 

 )االختباا ك ،  ا الشا(ة( لصالح توتي  ا س  ة المتدات"ت
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 االتجاه نحو االختبارات اإللكترونية: -الفرض الثاني 

 السؤا  الثانا نالموتبط ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية: نل جاسة لل

  حا   و توتي  ا س  ة )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة(  ا

 االختبااا  اللتتوننية  ا تنمية االتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية؟

  صحة الفوض الثانا ال ائل سأن،: نتنا " الختباا –تم استصدام اختباا " حان 

 ( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا )

المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية؛ يوجع لتوتي  ا س  ة 

 )سؤا  ناحد  ا الشا(ة(ت  ا االختبااا  اللتتوننية)حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض

نل جاسة لل السؤا  الثاناع ناختباا صحة الفوض الثاناع نالمتال م ستوتي  ا س  ة نالموتبط 

نتنا"ع سيل حجمولتيلع  –ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننيةع تم اجواا حالالجة ساستصدام اختباا "حان 

شوائيةع نالمجمولة الواسالة نالصاصة ستوتي  ا س  ة نهما: المجمولة الثالثة نالصاصة ستوتي  ا س  ة الال

 المتداتت

 –( حستوا الداللةع يسحظ  يمة حستوا الداللة  ا اختباا حان 35نساست واا النتائأ  ا جدن  )

 (ت0.020(ع نس غن  يمتها )0.05(  صغو حل )35نتنا  ا جدن  )

االختبااا  اللتتوننيةع ال ائل سأن، "ال نسناا ل ي، نو ل الفوض الثانا نالصاص ساالتجاه نحو 

( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا المجمولتيل 0.05يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا )

التجويبيتيل  يما يتال م ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية؛ يوجع لتوتي  ا س  ة  ا االختبااا  

 الالوض )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة("ت اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط

( حتوسط الوت ع يسحظ  يمة حتوسط الوت  ل مجمولة الواسالة 34نساست واا النتائأ  ا جدن  )

 (ت2.50(ع نكانن هكه ال يمة  كبو حل  يمة حتوسط الوت  ل مجمولة الثالثة التا س غن  يمت، )6.50)

وجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا نحما سبم تم الادة صياغة الفوض الثانا ليتون: "ي

( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م ساالتجاه نحو االختبااا  0.05)

اللتتوننية؛ يوجع لتوتي  ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )حتدات / لشوائا( حع تثبين نمط الالوض 

  س  ة المتدات"ت)سؤا  ناحد  ا الشا(ة( لصالح توتي  ا

 االتجاه نحو االختبارات اإللكترونية: -الفرض الثالث 

 نل جاسة لل السؤا  الثالث نالموتبط ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية:

   حا   و نمط لوض ا س  ة )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين توتي

 اا  اللتتوننية  ا تنمية االتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية؟ا س  ة )الالشوائا(  ا االختبا

  نتنا " الختباا صحة الفوض الثالث ال ائل سأن،: –تم استصدام اختباا " حان 

 ( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا )

االختبااا  اللتتوننية؛ يوجع لنمط لوض المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م ساالتجاه نحو 

ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين 

 توتي  ا س  ة )الالشوائا(ت

نل جاسة لل السؤا  الثالثع ناختباا صحة الفوض الثالثع نالمتال م سالوض ا س  ة نالموتبط 

نتنا"ع سيل حجمولتيلع  –ختبااا  اللتتوننيةع تم اجواا حالالجة ساستصدام اختباا "حان ساالتجاه نحو اال
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نهما: المجمولة ا نل  نالصاصة سالوض االختباا ك ،  ا الشا(ةع نالمجمولة الثالثة نالصاصة سالوض 

 سؤا  ناحد  ا الشا(ةت

 كبو حل نتنا  –حان ختباا ( يُسحظ  ن  يمة حستوا الداللة  ا ا35) جدن نساست واا النتائأ  ا 

 (ت0.05)

نسناا ل ي،  إن، ن بل الفوض الثالث نالصاص ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننيةع ال ائل سأن، "ال 

( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا المجمولتيل 0.05يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا )

لتتوننية؛ يوجع لنمط لوض ا س  ة  ا االختبااا  التجويبيتيل  يما يتال م ساالتجاه نحو االختبااا  ال

 اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين توتي  ا س  ة )الالشوائا("ت

 االتجاه نحو االختبارات اإللكترونية: -الفرض الرابع 

 للتتوننية:نل جاسة ل   السؤا  الواسع نالموتبط ساالتجاه نحو االختبااا  ا

   حا   و نمط لوض ا س  ة )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين توتي

 ا س  ة )المتدات(  ا االختبااا  اللتتوننية  ا تنمية االتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية؟

  ،:نتنا " الختباا صحة الفوض الواسع ال ائل سأن –تم استصدام اختباا " حان 

 ( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا )

المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية؛ يوجع لنمط لوض 

ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين 

 توتي  ا س  ة )حتداًجا(ت

نل جاسة لل السؤا  الواسعع ناختباا صحة الفوض الواسعع نالمتال م سالوض ا س  ة نالموتبط 

نتنا"ع سيل حجمولتيلع  –ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننيةع تم اجواا حالالجة ساستصدام اختباا "حان 

ا الشا(ةع نالمجمولة الواسالة نالصاصة سالوض نهما: المجمولة الثانية نالصاصة سالوض االختباا ك ،  

 سؤا  ناحد  ا الشا(ةت

 كبو حل نتنا  –حان ( يُسحظ  ن  يمة حستوا الداللة  ا اختباا 35) جدن نساست واا النتائأ  ا 

 (ت0.05)

نسناا ل ي،  إن، ن بل الفوض الواسع نالصاص ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننيةع ال ائل سأن، "ال 

( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا المجمولتيل 0.05يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا )

التجويبيتيل  يما يتال م ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية؛ يوجع لنمط لوض ا س  ة  ا االختبااا  

   ة )حتداًجا("تاللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين توتي  ا س

 االتجاه نحو االختبارات اإللكترونية: -الفرض الخامس 

 نل جاسة لل السؤا  الصاحس نالموتبط ساالتجاه:

  حا   و التفالل سيل توتي  ا س  ة )حتداًجا/لشوائيا( ن نمط لوض ا س  ة )سؤااًل ناحًدا  ا

 ا تنمية االتجاه نحو االختبااا  الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة(  ا االختبااا  اللتتوننية 

 اللتتوننية؟

  نتنا " الختباا صحة الفوض الصاحس ال ائل سأن،: –تم استصدام اختباا " حان 

 ( سيل حتوسطا  ات  داجا  دسا 0.05ال توجد  ونة قا  داللة احصائية لند حستوا )

ية؛ توجع ل تفالل سيل توتي  المجمولا  التجويبية  يما يتال م ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتونن
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ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( ننمط لوض ا س  ة  ا االختبااا  

 اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة(ت

( حتوسط 34نتنا" سجدن  ) –"حان نساست واا النتائأ الصاصة سالمالالجا  السن  ا اختباا 

 ع يتضح حاي ا: حستوا الداللة( 35ع نجدن  )ت الو

 ن النتائأ تميل لصالح المجمولا  التا ي دم االختباا لها ن م دوي ة توتي  ا س  ة المتداجةع 

سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ةع  ن االختباا نليس الالشوائيةع سصوف النظو لل نمط لوض ا س  ة سواا كان 

 تك ،  ا (ا(ة ناحدة

ا ل الفوض الصاحس نالصاص ساالتجاهع ال ائل سأن، "ال توجد  ونة قا  داللة  نسناا ل ي، تم

( سيل حتوسطا  ات  داجا  دسا المجمولا  التجويبية  يما يتال م 0.05احصائية لند حستوا )

ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية؛ توجع ل تفالل سيل توتي  ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية 

/لشوائيا( ننمط لوض ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ، )حتداًجا

  ا الشا(ة("ت

( سيل حتوسطا  0.05نالادة صياغت، ليتون "توجد  ونة قا  داللة احصائية لند حستوا )

تتوننية؛ توجع ل تفالل ات  داجا  دسا المجمولا  التجويبية  يما يتال م ساالتجاه نحو االختبااا  الل

سيل توتي  ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( ننمط لوض ا س  ة  ا االختبااا  

لصالح المجمولا  التا يتم توتي  ا س  ة  اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة(

 تسصوف النظو لل نمط لوض ا س  ة"  يها سشتل حتدات

 نتائج البحث:

 يمتل ل باحث  ن يالوض نتائأ البحث الحالا كما ي ا:

( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا ) ت1

المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م سالتحصيل ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لتوتي  ا س  ة  ا 

 االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )االختباا ك ،  ا الشا(ة(ت

( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا ) ت2

المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م سالتحصيل ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لتوتي  ا س  ة  ا 

 للتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة(تاالختبااا  ا

( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا ) ت3

المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م سالتحصيل ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لنمط لوض ا س  ة 

ة )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين توتي   ا االختبااا  اللتتونني

 ا س  ة )الالشوائا(ت

( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا ) ت4

المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م سالتحصيل ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لنمط لوض ا س  ة 

اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين توتي    ا االختبااا 

 ا س  ة )حتداًجا(ت

( سيل حتوسطا  ات  داجا  دسا 0.05ال توجد  ونة قا  داللة احصائية لند حستوا ) ت5

المجمولا  التجويبية  يما يتال م سالتحصيل ل مهااا  المستهد ة؛ توجع ل تفالل سيل توتي  
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س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( ننمط لوض ا س  ة  ا االختبااا  ا 

 اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة(ت

( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا ) ت6

المهااي ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لتوتي   المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م سا داا

ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )االختباا ك ،  ا 

 الشا(ة(ت

( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا ) ت7

ااي ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لتوتي  المه المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م سا داا

ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )سؤا  ناحد  ا 

 الشا(ة(ت

( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا ) ت8

ااا  المستهد ة؛ يوجع لنمط لوض المهااي ل مه المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م سا داا

ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين 

 توتي  ا س  ة )الالشوائا(ت

( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا ) ت9

المهااي ل مهااا  المستهد ة؛ يوجع لنمط لوض   دااالمجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م سا

ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة( حع تثبين 

 توتي  ا س  ة )حتداًجا(

( سيل حتوسطا  ات  داجا  0.05ال توجد  ونة قا  داللة احصائية لند حستوا ) ت10

المهااي ل مهااا  المستهد ة؛ توجع ل تفالل  ية  يما يتال م سا داادسا المجمولا  التجويب

سيل توتي  ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( ننمط لوض ا س  ة  ا 

 االختبااا  اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  ا الشا(ة(ت

( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا ) ت11

المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية؛ يوجع لتوتي  ا س  ة 

 ا االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )االختباا ك ،  ا 

 الشا(ة( لصالح توتي  ا س  ة المتداتت

( سيل حتوسطا ات  داجا  دسا 0.05احصائية لند حستوا ) يوجد  وة قن داللة ت12

المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية؛ يوجع لتوتي  ا س  ة 

 ا االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )سؤااًل ناحًدا  ا 

 داتتالشا(ة( لصالح توتي  ا س  ة المت

( سيل حتوسطا ات  داجا  0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا ) ت13

دسا المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية؛ يوجع لنمط 

لوض ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة / االختباا ك ،  ا الشا(ة( 

 توتي  ا س  ة )الالشوائا(تحع تثبين 

( سيل حتوسطا ات  داجا  0.05ال يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا ) ت14

دسا المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية؛ يوجع لنمط 



 2020 يونيه                                 21العدد                   مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   - 689 - 

ا الشا(ة( لوض ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة/االختباا ك ،  

 حع تثبين توتي  ا س  ة )حتداًجا(ت

( سيل حتوسطا  ات  داجا  0.05توجد  ونة قا  داللة احصائية لند حستوا ) ت15

دسا المجمولا  التجويبية  يما يتال م ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية؛ توجع ل تفالل 

)حتداًجا/لشوائيا( ننمط لوض ا س  ة  ا سيل توتي  ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية 

لصالح  االختبااا  اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة / االختباا ك ،  ا الشا(ة(

 سصوف النظو لل نمط لوض ا س  ةتالمجمولا  التا يتم توتي  ا س  ة  يها سشتل حتدات 

 التعليق العام على نتائج البحث وتفسير النتائج:

( سيل حتوسطا 0.05كشفن نتائأ البحث الساس ة  ن، يوجد  وة قن داللة احصائية لند حستوا )

ات  داجا  دسا المجمولتيل التجويبيتيل  يما يتال م ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية؛ يوجع 

ختباا ك ،  ا لتوتي  ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( حع تثبين نمط الالوض )اال

 الشا(ة( لصالح توتي  ا س  ة المتداتت 

( لصالح توتي  0.05كما كشفن نتائأ البحث  يضاًع نجود  وة قن داللة احصائية لند حستوا )

 ا س  ة المتداتع لند تثبين نمط الالوض )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة(ت

حيث  ن تدات ا س  ة حل السهل  نتتفم ت ة النتائأ حع ا سس الالاحة لصياغة ناستالما  ا س  ةع

ال  الصال  نحل البسيط ال  الموك ع يسالد الطسا ل   تجميع   تااهم ناجاساتهمع نسناا ادااكهم 

 (ت129ع 2008خطوة خطوة )يحي  نبهانع 

( سيل 0.05كما  ظهو  نتائأ البحث  يضاً  ن، توجد  ونة قا  داللة احصائية لند حستوا )

ا المجمولا  التجويبية  يما يتال م ساالتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية؛ حتوسطا  ات  داجا  دس

توجع ل تفالل سيل توتي  ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية )حتداًجا/لشوائيا( ننمط لوض ا س  ة  ا 

لتا يتم االختبااا  اللتتوننية )سؤااًل ناحًدا  ا الشا(ة / االختباا ك ،  ا الشا(ة( لصالح المجمولا  ا

 توتي  ا س  ة  يها سشتل حتدات سصوف النظو لل نمط لوض ا س  ةت

نالباحث حل خس  حواجالتة ل دااسا  الساس ة نجد  ن، يوجد نداة  ا الدااسا  الالوسية نا جنبية 

ل   حد سواا  ا توظيا  دنا  الت ويم اللتتوننا ناالختبااا  اللتتوننية سصفة لاحةع نلس تها 

المهااي نتنمية االتجاه نحو االختبااا  اللتتوننية سصفة خاصة حل جهةع نتحديد دوي ة توتي  سا داا 

 ا س  ة ننمط لوضها حل جهة  خوات

اال  ن الباحث يمتن، تفسيو النتائأ حل خس  ااتبادها سمفاهيم النظوية الس وكية حثل المثيو 

لبحث الحالا حثيوا  ل متال ميل حثل  ن ي و  السؤا ع ناالستجاسةع حيث تالتبو  س  ة االختباا اللتتوننا سا

نححدد ال ااة  ا النظوية الس وكية هو كل حضمون حالو ا ي دم ل متال م حل خس  نصا السؤا   ن 

 نص،ع حيث يحفا قلة المثيو قاكوة المتال م ل جاسة لن،ت

نالميو  نالحوا اع نالسد  ن تتو و  ي، (وند نححددا  تجالل السؤا  يالمل ل   ا ااة االهتمام 

ناالستجاسا  حل المتال م لت ة المثيوا  ها اد  الل المتال م ل   المثيوا ع  ي  ن الس وك هو االستجاسا  

الناتجة لل المثيوا   ا االختبااا  اللتتوننيةع نهكا الس وك احا  ن يتم دلم، نتالاياه  يت وا  ن ال يتم 

كية الواجالة  ا  س  ة االختبااع  تغيو الس وك لند اجاسة تدليم، نيضالا ني ل احتما  حدن ، كما  ا التغ

 س  ة االختباا اللتتوننا هو نتيجة استجاسة ل مثيوا  التا ها لبااة لل ا س  ة  ا سي ة االختباا 
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نتوتبط ت ة النتائأ  يضاً سنظويا  المخ البشوي الموتبطة حنها سالكاكوة  اللتتوننا  ن الت ويم المط وات

    نج، الصصوصتنالتككو ل

تم تفسيو نتائأ البحث  يضاً  ا ضوا نتائأ نظويا  التال م البنائية ناالجتمالية نالمو فيةع  ا 

تفسيو نتائأ  يا  ا داا المهاايع حيث يتتيا الطال  حع ححتوا المهااةع نيستول  المط واع نينظم 

بحث الحالا الصطأ (ود التال مع  الصطأ   تااهع نيبد  سا داا المهااي الكي حل  هم ححددات،  ا ححتوا ال

هنا يولد خبوة اضا ية ل طال ع نكل قلة يؤدي ستجوسة ايجاسية ل طال  ن يصل س، لمنتأ صالح ل ت ويم 

  نيح م  هداف الم وات

كما يمتل تفسيو النتائأ المتال  ة سوجود  ونة نااتفا  حتوسط ات  داجا  دسا المجمولا  

 ة االختباا ل يهم سشتل حتداتع ال  النظوية المالو يةع حيث التال م  يها التجويبيةع حمل تم لوض  س 

ينطوي ل    نوا  حصت فة حل الككويا ع نالتحفياع نالتفتيوع نيتم تصاينها  ا الكاكوةع حيث توا 

النظوية المالو ية  ن حدنو المالو ة يمو لبو استواتيجية حتتاسالة نها: االنتباهع نالتفسيوع نالادة 

ع ناالحتفاظع ناالستوجا ع نهو حا يمتل سواستط، تفسيو نجود الفونة نااتفا  حتوسط ات  الصياغة

داجا  دسا المجمولا  التجويبيةع حمل تم لوض  س  ة االختباا ل يهم سشتل حتداتع حيث تمو 

 استواتيجيا  التككو نالمالو ة  ا قهل الطال  سشتل حتدات  يضاع حت  يصل ل تفااة المط وسةت

لاحة  يما يتال م سنتائأ التحصيل نا داا المهاايع  تان الهدف لند الباحث التأكد حل نسصفة 

سسحة المحتوا التال يماع حيث ادمأن الباحث لتح م نتائأ المحتوا التال يما كاح ةع نكانن النتائأ ك ها 

 ايجاسيةت

جد  ي  ونة قا  ن ظهو  نتائأ البحث  يما يتال م سنتائأ التحصيل نا داا المهاايع  ن، ال تو

(  ا كل المالالجا  التجويبية الصاصة سهاع نهو حا  كد سسحة 0.05داللة احصائية لند حستوا )

 المحتوا التال يما الم دم ل طسات

 التوصيات:

 ن ا ضوا النتائأ يُوصا الباحث سما ي ا:

 صالوسةع توتي  ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية سشتل حتداتع حس  حستويا  السهولة نال

نالتدات  ا حوضولا  المحتواع نقلة ل تدات سكهل الطال    ناا التفتيو  ا اجاسا   س  ة 

 تاالختباا

  لوض كل  س  ة االختبااا  اللتتوننية  ا صفحة ناحدة خاصة لند االلتماد ل   نظام ادااة

نالتفتيو  ا الادة اجاسة التال م  ا انشاا االختبااع نقلة ليسهل ل   الطال  حالاينة اجاسات، الساس ة 

  ي حل  س  ة االختباا  واياً سدنن البحث لن،ت

  توتي  ا س  ة  ا االختبااا  اللتتوننية سشتل لشوائاع لند نجود الطسا حالاً  ا نفس  الة

 تاالختبااع حنالاً ل غ 

   ًا لوض  س  ة االختبااا  اللتتوننيةع كل سؤا   ا صفحة حست  ةع لند نجود الطسا حالا

 نفس  الة االختبااع حنالاً ل غ ت

  احتانية التواجع لل اجاسة  حد ا س  ة ن تغييو الجاسة ل ي، حم  صيل ل طال    ناا ل د

 االختبااا  اللتتوننيةع نل ي، يج  السماا ل طال  سمواجالة اجاسات،  بل ااسا  االختباات
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 المقترحة: البحوث

 ،ع ي توا الباحث حا ي ا:انطس ا حل البحث الحالا ننتائج، نتوصيات

 اجواا سحوو حو  حصط ح سنوك ا س  ة نالتا تالد النواة الوئيسية لسختبااا  اللتتوننيةت 

   اجواا سحوو حو   دنا  الت ويم ا خوا سصسف االختبااا  اللتتوننيةع حثل الواجبا

ححددة سفتوة زحنية  المناليةع نالمشاايع الصغيوةع نالبحوو ال صيوةع نها  دنا  ت ويم  د تتون

  دو  حل االختبااا ع نالتا تطوة الباحث سالوض حصتصو لها  ا سياة سحث،ت

  تنان  حتغيوا  تاسالة حصت فة لل التا تبناها الباحث حثل س اا   و التال م نانت ا    و التال م

 نالدا الية ناالتجاه نحو التال م اللتتوننات

  خوا غيو دسا الدااسا  الال ياع حثل دسا  اجواا سحوو حما  ة لهكا البحث ل   حجتمالا 

البتالوايو ع نككلة الطسا  ا الموح ة االستدائيةع ناللداديةع نالثانويةع ن يضاً قنن 

االحتياجا  الصاصة سمصت ا   اتهم نتصنيفاتهمع نككلة تداي  المال ميل   ناا الصدحة ن يا  

 ةتحدا توظيفها  ا التال يم المستمو نالتال م حدا الحيا

 المراجع:

ع حج ة التال يم اللتتونناع جاحالة ملق اإلنجاز اإللكتروني(ت 2009اسماليل ححمد اسماليل حسلت )

 تhttp://emag.mans.edu.egالمنصواةع الالدد الثان ت حتاا حل خس  

لمان: داا  نالسيطوة ل   المنهأ الدااساعحهااا  التدايس الصفا الفالا   هـ(ت 1437حماة الجبالات )

 لالم الث ا ة ل نشو نالتوزيعت

التقويم التربوي بين الواقع (ت 2010خديجة لبد هللا ل   سصفوع نلاة لبد النب  اسواهيم خ يلت )

 -ع المؤتمو الال ما السنوي )الالوسا الصاحس والمأمول في مؤسسات التعليم العالي النوعي

ك ية التوسية النولية سالمنصواةع االتجاها  الحديثة  ا تطويو ا داا المؤسسا الدنلا الثانا(ع 

نا كاديما  ا حؤسسا  التال يم الالالا النولا  ا حصو نالالالم الالوساع المج د ا ن ع  ا الفتوة 

 مت 2010 سويل  15 – 14حل 

رونية فى التعليم عبر معايير تصميم وإنتاج برامج االختبارات اإللكت(ت 2004سالا نديع صبحات )

 ت اسالة حاجستيوع ك ية التوسية جاحالة ح وانتالشبكات

ع  ا ححمد لبدالحميد اإللكترونية فى التعليم عبر الشبكات (ت االختبااا 2005سالا نديع صبحات )

 (ت ال اهوة: لالم التت ت285 - 217)ححوا(ت حنظوحة التال يم لبو الشبتا  )ص ص 

قلق االختبارات اإللكترونية وعالقته باألداء في نظر عينة من  (ت2018) لطية اسماليل  سو الشيخت

 - Journal of Educationت األردن -طالبات كلية األميرة عالية بجامعة البلقاء التطبيقية 

Sohag University, 52(2), 799–823ت 

 org.sdl.idm.oclc.org/10.21608/edusohag.2018.5032-https://doi 

http://emag.mans.edu.eg/
https://doi-org.sdl.idm.oclc.org/10.21608/edusohag.2018.5032
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أثر االختبارات (ت 2019حالة س يم الاسونع زياد نليد ححمد لباسنةع  ساحة ححمد  حيل الداللالةت )

اإللكترونية ونمط التفكير على التحصيل وقلق االختبار والكفاءة الذاتية لدى طلبة الجامعات 

 تDirasat: Educational Sciences, 46(3), 391–411ت األردنية

ع الطوسجا ل طبالة نالنشو: 3ت د قراءات في المعلوماتية والتربية(ت 2012ححمد اسواهيم الدسو ات )

 ال اهوةت

تصميم نظام خبير لتقويم االختبارات (ت 2008ححمد البسيون ع الساليد لبد الوازةع  حان  الشالوناات )

لتحصيل الطالب فى مادة الفيزياء لمرحلة التعليم الثانوى العام  الموضوعية إلكترونيا

ع حج ة سحوو الجمالية الالوسية لتتنولوجيا المال وحا ع الجمالية الالوسية واتجاهاتهم نحو استخدامه

 لتتنولوجيا التوسيةع حالهد الدااسا  التوسويةع جاحالة ال اهوةت

قترح لتطوير أدوات قياس تحصيل الطالب وفق تصور م(ت 2009ححمد سل اا(د لبدالتويم الاهوانات )

ع اسالة دكتوااه غيو حنشواةع جاحالة  م ال واع معايير الجودة الشاملة بوزارة التربية والتعليم

 المم تة الالوسية السالوديةت

 ع ال اهوة: حتتبة داا الحتمةتمنتوجات تكنولوجيا التعليم) ((ت  2003ححمد لطية خميست )

 ع ال اهوة: حتتبة داا الحتمةتعمليات تكنولوجيا التعليم)ا((ت 2003ححمد لطية خميست )

تحذير مهم لجميع الباحثين في مجال تكنولوجيا التعليم: ال تستخدم هذا (ت 2010ححمد لطية خميست )
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Abstract: 

The research aimed to develop the trend towards electronic tests according to a 

proposed model for building a question bank and electronic tests for graduate students, by 

identifying the impact of the order of questions (graded / randomly) and their pattern (one 

question or the whole test, on the screen). The research sample consisted of (16) PhD students 

in the Department of Educational Technology in the second semester 1441/1442 AH at the 

College of Education at the Qaseem University, decision of applications of technological 

innovations in the educational environment, and students were distributed in four 

experimental groups. The research tools were: a personal interview for students, an 

achievement test that aims to measure the cognitive aspect of the targeted skills, an electronic 

skill performance note card to track student performance in the shadow of the Corona 

pandemic, and a trend scale to identify students ’attitudes toward electronic tests. The results 

showed that there is a statistically significant difference at the level (0.05) between the 

average levels of students ’grades in the two experimental groups with regard to the direction 

in favor of arranging the graded questions. It also revealed that there are statistically 

significant differences at the level (0.05) between the averages of the grade levels of the 

students of the experimental groups, in the direction towards the electronic tests; For the 

benefit of the groups in which questions arise gradually. With regard to skill performance, the 

researcher assured that the results of the educational content were fully achieved, as the 

results were all positive, and showed that there were no statistically significant differences at 

the level (0.05), which confirmed the integrity of the educational content provided to students. 

The researcher recommends gradually arranging the questions in the electronic tests, as well 

as on the topics of content. Show all questions on one page. Questions are arranged randomly 

when students are in the same testing room. Questions display each question on a separate 

page, when students are together in the same classroom. And the option to undo the answer to 

a question and change the answer. 

 

Keywords: electronic tests, ordering questions, viewing questions. 

 


