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فاعلية بيئة تدريب قائمة على التعلّم المتنقّل في تنمية مهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية
لدى معلّمي المرحلة المتوسطة بدولة الكويت.
أ .عبدهللا أحمد ملك**

أ.د .عمار حسن صفر*
المستخلص:

ّ
المتّقىي فىم تّميىة م ىاراج إ تىا
هدف البحث إلى التح ّقق من فاعلية بيئة تدريب قائمة علىى الىتّ ّلا
االختباراج اإللكترو ية لدى مّلّمم المرحلة المتوسىةة بدولىة الكويىوت وتكو ىو عيّىةح البحىث مىن )40
مّل ًما من مّلّمم المرحلة المتوسةةت تا تقسيم ا عشوائيًا إلى مجموعتينت المجموعىة التجريبيىة وعىد ها
 )20مّلّ ًما يستخدمون بيئة تدريب قائمة على التّلّا المتّقّيت والمجموعة الضابةة وعىد ها  )20مّلّ ًمىا
يستخدمون التدريب التقليديت واشتمي البحث على أ اتين وهما :اختبىار تحيىيلمت وقائمىة مّىايير المّىت
وتوصىلو تىائ
الّ ائمت وقد استخدم الباحثان التكامي بين المّ الوصفم التحليلىم والمىّ التجريبىمت
ّ
متوسىةم ردىاج مّلّمىىم
البحىث إلىى ودىىو فىر اا إحيىىائيًا عّىد مسىتوى اللىىة  )α ≥ 0,05بىين
ّ
ّ
المتّقىي) فىم التةبيىق القبلىم والبّىدي
المجموعة التجريبية التم تستخدم بيئة التدريب القائمة على الىتّلّا
لالختبار التحييلم ليالح التةبيق البّديت وودو فر اا إحيىائيًا عّىد مسىتوى اللىة )α ≥ 0,05
بين متوسّط رداج المجموعة التجريبية التم تستخدم بيئة التدريب القائمة على التّلّا المتّقّي)ت ومتوسّط
رداج المجموعة الضابةة التم تسىتخدم التىدريب التقليىدي) فىم التةبيىق البّىدي لالختبىار التحيىيلم
وقائمة مّايير المّت الّ ائم ليالح المجموعة التجريبيةت وأوصو الدراسىة إلىى وىرورن تّ ىيا وراج
تدريبية للمّلّمين لّشر الوعم بأهمية التقييا اإللكترو م فم تدريس الموا الدراسية المختلفة.
الكلمات المفتاحية :التدريب اإللكترو مت التّلّا المتّقّيت االختباراج اإللكترو ية.
المقدمة:
ش د الّير الحديث اهتما ًما متزايدًا بم ّة المّلّات فلا تّد م ّة المّلّا قاصرن على قي المّارف من
المّلّمين إلى المتّلّمينت ولكّّ ا أصبحو أعىا وأشىمي مىن لىث بكثيىرت إ أ ّ ىا عمليىة أساسىية فىم تكىوين
المتّوعة من خالا تثقيف عقول ات وتةوير اتّجاهات ا وقىيم ات ويمكىن
األدياا وإعدا ها للحيان بمجاالت ا
ّ
القوا ّ
بأن مستقبي التّليا فم ولة الكويو رهن االرتقاء بالمستوى الم ّم للمّلّات والّ وض به.
وتحّد التّمية الم ّية للمّلّمين من أساسياج تحسين التّليات و لث لما ل ا من أهمية بالغىة فىم تةىوير
ممىا يى ي إلىى تحقيىق
األ اء التدريسم للمّلّات وتةوير عملية تّليا دميع التالميذ للم اراج الالزمة ل ىا ّ
"مجتمع التّلّا"ت والتةوير الم ّم هو المفتاح األساسم إلكساب الم اراج الم ّية واألكا يميةت سواء عىن
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** مدرس  -وزارة التربية ،مدرسة ال ُمال حسن الكندري المتوسطة للبنين ،منطقة حولي التعليمية.
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طريق األ شةة المباشرن فم برام التدريب الرسميةت أو باستخدام أساليب الىتّلا الىذاتم حسىينت2007ت
ص.)2 .
ويحّدُّ ام التدريب اإللكترو م كمدخي للتّمية الم ّية المستدامة للمّلّا فم كثير مىن وا الّىالا فىم
تةىوراج ومتةلّبىاج م ّىة التّلىيا مىن
السّواج األخيرنت استجابة لمتةلّباج الّير من احيةت ولمواكبىة
ّ
احية أخرىت وأيضا من مّةلق ّ
أن المّلّا هو أحد الركائز والّّاصر األساسية فم المّ ومة التّليميىة بىي
والم ثرن فم غيرها من الّّاصر األخرىت وبالتالم ف و فم أشد الحادة للتدريب المستمر وتةوير الم ّية
المستدامة وهبةت  .)2011والتدريب اإللكترو م يّتمد على استخدام آليّاج االتّيىاا الحديثىة كالحاسىوب
للمتىدربين بأسىرو وقىو وأقىي تكلفىةت وبيىورن
والوسائط المتّد ن واإل تر و من أدي إيياا المّلوماج
ّ
تحم ّكن من إ ارن البيئة التدريبية ووبة ا وقياس أ ائ ا شريفت 2013ت ص.)152 .
ويرى كي مىن Kobsiripatت Kidrakarnت وّ )2011 Ruangsuwan
أن التىدريب اإللكترو ىم
المتدربين على تةوير مّارف ا وتلبية احتيادات ا التدريبيةت و لث للقيام بوادباج عمل ا على الّحو
يساعد
ّ
األمثي من خالا إمدا ها بتّلّا ممتع و لث من خالا الكمبيوتر واإل تر و الىذي ي ّ
حمكىن مىن قىي المّىارف
التوسىع
والم اراج و لث بتكلفة بسيةة وف ّّالة وغير محدو ن الزمان أو المكانت كما يسىاعد علىى إمكا يىة
ّ
المتدربين ون قيىو المكىان أو الزمىان .ويىرى كىي مىن Yusri
فم التدريب ليشمي مجموعاج كبيرن من
ّ
أن التدريب من خالا تقّيىاج ال ىاتف ال ّ
و2013 Goodwinت صّ )294 .
المتىدربين علىى
ّقىاا تسىاعد
ّ
وتحسىن
التّلّا فم أي وقو ومن أي مكانت وتّ ّمم م ىاراج التىدريب الىذاتم وتفيىد فىم المرو ىة التّليميىة
ّ
المتدرب وتساعده على الوصوا إلى الميا ر التّليمية والتّلّمية بس ولة ويسر.
تحييي
ّ
ويقوم التدريب القائا على التّ ّلا المتّ ّقي باالستفا ن من تقّياج األد زن المحمولة فم كي مكىان و لىث
باإلوىىافة إلىىى شىىبكاج ال ىىاتف السىىلكية والالسىىلكية و لىىث لتسى يي و عىىا وتّزيىىز عمليّتىىم التّليا الىىتّلّا
والتدريبت ويمكن أن يحدث التّلّا المتّقّي فىم أي وقىو وفىم أي مكىان بمىا فىم لىث اخىي بيئىاج الىتّلّا
التقليديةت وتشمي تقّياج التّلّا المتّقّيت ال واتف الّقّالىة وال واتىف الذكيىة وأد ىزن المسىاعداج الشخيىية
ومشىىغالج MP3/MP4ت وأد ىىزن األلّىىاب المحمولىىة و ىىام تحديىىد المواقىىع  GPSوأد ىىزن التيىىويو
.)Hashemi, Azizinezhad, Najafi, & Nesari, 2011, p. 2478
ّ
المتّقىىىي بّىىىىد مىىىىن الخيىىىىائ ت وهىىىىم إمكا يىىىىة
ويتيىىىىف التىىىىدريب القىىىىائا علىىىىى الىىىىتّ ّلا
الوصىىوا  Accessibilityحيىىث يىىوفّر بيا ىىاج يمكىىن الوصىىوا إلي ىىا مىىن ميىىا ر أخىىرىت وا يىىة
 Immediacyحيث يمكن الوصوا إلى المّلوماج علىى الفىور فىم أي وقىوت والتفاعىي Interactivity
ويّشىأ هىذا التفاعىي بىين المتىدرب وآخىرت واأل شىةة المّاسىبة  Situated Activitiesحيىث يىتا مى
المشكالج الواقّية فىم عمليىة الىتّلّات والتكييىف  Adaptabilityحيىث يىتا تقىديا المّلومىاج التىم تلبىم
احتيادات ا الشخيية بالةريقىة المّاسىبة وفىم الوقىو والمكىان اليىحيحين & Hwang, Kuo, Yin,
.)Chuang, 2010, p. 405
وللتدريب القائا على التّلّا المتّقّي عديد من المميّزاجت أه ّم ا أ ّه يحمكن أن يحدث من قبي أي شخ
ضا يتيح إمكا يىة تشىارا المّلومىاج والخبىراج مىن قبىي
يتدربت كما يتيح بيئة تّلّا تفاعليةت وأي ً
يّوي أن ّ
المتّلّمين مع بّض ا البّض واالستفا ن مىن تةبيقىاج األد ىزن المحمولىة مثىي الرسىائي القيىيرن SMS
والبريد اإللكترو م .)Ozuorcun & Tabak, 2012, p. 300 E-mail
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صلو راسة
و ًرا ألهمية التدريب القائا على التّلّا المتّقّي فقد تّاولته عد من الدراساج؛ حيث تو ّ
موسى وميةفى  )2014إلى فاعلية بر ام تدريب قائا على م التّليا اإللكترو م السحابم والجىواا
فم تّمية م اراج استخدام تةبيقاج ال واتف الذكية فم التّليا لىدى ّ
توصىلو
مّلىا التّلىيا األساسىمت كمىا
ّ
راسة السبيّم والغامدي  )2014إلى فاعلية بر ام تدريبم مقترح قائا علىى الىتّلّا الجىواا Mobile
تخيى
 Learningعبر ال واتف الذكية  Smart Phonesفم تّمية األ اء التدريسم للةالبة المّلّمىة
ّ
توصىلو راسىة عبدالمجيىد )2014
وأيضىا
الّلوم والرياوياج بكلية التربية بجامّة الملث عبىدالّزيزت
ً
ّ
إلى فّّالية بر ام تدريبم مقترح قائا على التّلّا الجواا إلكساب مّلّمم الرياوياج قبي الخدمىة م ىاراج
اال خراط فم التّلّا وتيميا كائّاج تّلّا رقميةت وقد أوصو هذه الدراساج باستخدام التدريب القىائا علىى
التّلّا المتّقّي فم تّمية الم اراج والمّارف للمّلّمين أثّاء الخدمة.
وعلى الجا ب ا خر ّ
فإن االختباراج اإللكترو ية تّتبىر ركيىزن أساسىية فىم عمليىة التّلىيا والىتّلّات
والتدريب؛ حيث تتا هذه االختباراج بشكي آلم يتيح للمّلّا فرصة عقد االختبىار علىى الموقىع اإللكترو ىم
للمقرر والذي يقيس التحييي المّرفم الذي حيي عليه المتّلّا ويس ي علميىة تيىحيح االختبىار ورصىد
الّتائ ت والحكا على مدى تحقق األهداف التّليمية ومدى فاعلية الةىر واالسىتراتيجيّاج المتّبّىةت وعلىى
قدراج واستّدا اج المتّلّا للتّليات وكذلث فاعليىة ميىا ر الىتّلّا المسىتخدمة فىم عمليىة التّلىيا مّىدورت
بالتّرف على مستوى أ اء الةالب كسىلوا ىات عىن
2013ت ص .)393 .وت تا االختباراج اإللكترو ية
ّ
كسب مّرفم أو م اري حقّقه بّد فترن تّلّا فم المواقىف التّليميىة اخىي القاعىة الدراسىية اإللكترو يىة أو
باالتّياا المباشر عن طريق الشبكاجت كما يتوافر ب ا كافة خيائ االتّياا والتفاعىي فىم التّلىيا عىن
بحّد باستخدام الشبكاج إسماعييت 2009ت ص.)38 .
كما تحوفّر االختباراج اإللكترو ية أشىكاا دديىدن مىن األسىئلةت والتىم تشىمي الوسىائط المتّىد ن مثىي
اليور والرسوم والفيديوت والتم تحم ّكن من قياس م اراج ومّارف قد ييّب قياس ا عن طريق اختباراج
الورقة والقلات وتساعد االختباراج اإللكترو يىة علىى سى ولة رصىد ردىاج الةىالب واالحتفىاي ب ىا فىم
سجالج إلكترو يةت مع سى ولة تىداول ات باإلوىافة إلىى تىوافر بيا ىاج ثريىة عىن أ اء الةالىبت كمىا تىوفّر
تتّىوو
االختباراج اإللكترو ية تغذيىة رادّىة فوريىةت وبأشىكاا عديىدن السىتجاباج المتّلّمىينت ويمكىن أن ّ
التغذية الرادّة لتشمي :الدردىة الّ ائيىة فىم االختبىار أو التكليىف– قىاط القىون و قىاط الضىّف فىم أ اء
الةالب– تيحيح األخةاء– إرشا اج لتيحيح األخةاء هّداويت 2010ت ص .)110 .ويووّح عزمىم
2014ت صّ )226 .
أن أها ما يميّز االختباراج اإللكترو يىة هىم المرو ىة وتىوفير الوقىو؛ حيىث يمكىن
إعدا االختبار وتّديله وإعا ن استخدامه حسب الحادةت وتتيح هذه االختباراج للمّلّا القدرن على الحيوا
فورا بّد ا ت اء المتّلّا من اإلدابة علي ات ومّرفة الىدرداج التىم حيىي علي ىا وبالتىالم
على المّلوماج ً
اتخا القراراج التّليمية المّاسبة طبقًا ل ذه الّتائ .
ىرا ألهميىة االختبىاراج اإللكترو يىة فىم الّمليىىة التّليميىةت فإ ّىه يّبغىم علىى المّلّمىين امىىتالا
و ً
م اراج إ تاد ا لالستفا ن مّ ا فم الّملية التّليميةت ويرى الباحثان أ ّىه باالسىتفا ن مىن مزايىا وخيىائ
المستحدثاج التكّولودية الحديثة وأهم ا تةبيقاج التّلّا المتّقّي فم تدريب المّلّمين يمكىن تّميىة م ىاراج
إ تا االختباراج اإللكترو ية لدى مّلّمم المرحلة المتوسةة بدولة الكويو.
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االحساس بمشكلة البحث:
من خالا أحد الباحثين كمّلا بالمرحلة المتوسةة فم ولة الكويوت ومن خالا خبرته فىم التىدريس
ودد عدم اعتما المّلمين على استخدام االختباراج اإللكترو ية واالقتيىار علىى مىط االختبىار التقليىدي
الورقمت وللتّرف على مدى امتالا المّلمين لم اراج إعدا االختباراج اإللكترو يىةت قىام الباحىث بّمىي
مقابلة مقّّة مع مجموعة من مّلمم المرحلة المتوسةة عد ها  )20مّل ًمات و لث ب دف التّىرف آرائ ىا
حو إ تا االختباراج اإللكترو يةت وقد أسفرج تائ المقابلة عن:
 .1أكد حو  )%100من المّلمين على أهمية استخدام االختبىاراج اإللكترو يىة؛ حيىث تتغلىب
على الكثير من أوده القيور فم عملية التقويا.
 .2أكد حو  )%85من المّلمين على عدم توافر م اراج إ تا االختباراج اإللكترو ية لدي ا.
وت ي االختباراج ورا ً كبيرا ً فم الّملية التّليمية؛ حيث تتخذ تائج ىا لتحديىد كىا و وعيىة الّىوات
التّليمية التم تا تحقيق ا من قبي المتّلا أو المتدربت واالختباراج باعتبارها إحدى أ واج القياس والتقويا
وليسو غاية فم حد ات ات وإ ما هم دزء متكامي من عمليىة التّلىيا؛ تود ىا وتيىحح مسىارهات وتى ثر
كبيرا فم الّديد من القراراج التربويةت وخاصة تلىث المرتبةىة بحاوىر الةىالب
تائ االختباراج
تأثيرا ً
ً
ومستقبل ات مثي اال تقاا من وصفٍ إلى آخرت أو من مرحل ٍة إلى أخرى؛ أو حتى التوديه لدراسة تخي
مّين هّداويت 2010ت ص.)102 .
ويىرى مبىارز وفخىري 2013ت ص )165 .أن اسىتخدام طىر تكّولوديىة لقيىاس أ اء واسىتيّاب
الةالب يمكن المدرسين والتربويين على حد سواء من المرادّة السريّة واالستفا ن من لىث فىم تحسىين
طر التدريس اخي الفييت كما أ ه ال بد من توييف التكّولوديا بةريقة تسمح للةالب بالّمو واسىتخدام
أفضىىي الوسىىائي للمسىىاعدنت وعلىىى لىىث يّبغىىم التودىىه إلىىى اسىىتخدام االختبىىاراج اإللكترو يىىة فىىم تقىىويا
المتّلمين.
وقىىد أوصىىو الّديىىد مىىن الدراسىىاج بضىىرورن تّميىىة م ىىاراج إ تىىا االختبىىاراج اإللكترو يىىة لىىدى
المّلمينت مّ ا راسة محمو وهّىداوي )2015ت و راسىة فخىري )2014ت و راسىة مكىرم )2014ت
و راسة الحسيّم )2013ت و راسة أبو زيد .)2011
مشكلة البحث:
يحمكن تحديد مشكلة البحث الحالم فىم تىد م م ىاراج تيىميا وإ تىا االختبىاراج اإللكترو يىة لىدى
مّلّمم المرحلة المتوسةة بدولة الكويو؛ م ّما يتةلّب الحادة إلى االستفا ن من التقّيىاج الحديثىة فىم تّميىة
هذه الم اراج لدي ا و لث بتيميا بيئة تدريب قائمة على التّلّا المتّقّي.
ويحمكن مّالجة المشكلة من خالا اإلدابة على الس اا التالم " :كيف يمكن تةوير بيئة تدريب قائمة
على التّلّا المتّقّي والكشف عن فاعليت ىا فىم تّميىة م ىاراج إ تىا االختبىاراج اإللكترو يىة لىدى مّلّمىم
المرحلة المتوسةة؟".
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ويتفرو من هذا الس اا األسئلة الفرعية ا تية:
ّ
 .1ما الم اراج الالزمة إل تا االختباراج اإللكترو ية والوادب توفّرها لدى مّلّمم المرحلىة المتوسىةة
بدولة الكويو؟
 .2مىىا مّىىايير تيىىميا بيئىىة التىىدريب القائمىىة علىىى الىىتّلّا المتّقّ ىي لتّميىىة م ىىاراج إ تىىا االختبىىاراج
اإللكترو ية؟
 .3ما التيميا التّليمم لبيئة تدريب قائمة على التّلّا المتّقّي لتّمية م اراج إ تا االختباراج اإللكترو ية
وفقا ألحد ما التيميا التّليممت وفى ووء المّايير السابقة؟
ّ
المتّقىي فىم تّميىة الجا ىب المّرفىم لم ىاراج إ تىا
 .4ما فاعلية تيميا بيئة تدريب قائمىة علىى الىتّلّا
االختباراج اإللكترو ية لدى مّلّمم المرحلة المتوسةة بدولة الكويو؟
ّ
المتّقىي فىم تّميىة الجا ىب األ ائىم لم ىاراج إ تىا
 .5ما فاعلية تيميا بيئىة تىدريب قائمىة علىى الىتّلّا
االختباراج اإللكترو ية لدى مّلّمم المرحلة المتوسةة بدولة الكويو؟
فروض البحث:
سّى البحث الحالم للتحقّق من صحة الفروض ا تية:
متوسىةم ردىاج مّلّمىم المجموعىة
 .1يودد فر ٌ ا ٌّا إحيائيًا عّد مسىتوى اللىة  )α ≥ 0,05بىين
ّ
التجريبية التم تستخدم بيئة التدريب القائمة على التّلّا المتّقّي) فم التةبيق القبلم والبّىدي لالختبىار
التحييلم ليالح التةبيق البّدي.
 .2يودد فر ٌ ا ٌّا إحيائيًا عّد مستوى اللة  )α ≥ 0,05بين متوسّةم ردىاج المجموعىة التجريبيىة
التم تستخدم بيئة التدريب القائمة على التّلّا المتّقّي)ت و ردىاج المجموعىة الضىابةة التىم تسىتخدم
التدريب التقليدي) فم التةبيق البّدي لالختبار التحييلم ليالح المجموعة التجريبية.
 .3يودد فر ٌ ا ٌّا إحيائيًا عّد مستوى اللة  )α ≥ 0,05بين متوسّةم ردىاج المجموعىة التجريبيىة
التم تستخدم بيئة التدريب القائمة على التّلّا المتّقّي)ت و ردىاج المجموعىة الضىابةة التىم تسىتخدم
التدريب التقليدي) فم التةبيق البّدي لقائمة مّايير المّت الّ ائم ليالح المجموعة التجريبية.
أهداف البحث:
هدف البحث الحالم إلى تحقيق ما يلم:
 .1تحديد قائمة الم اراج الالزمة إل تا االختباراج اإللكترو ية والوادب توفّرهىا لىدى مّلّمىم المرحلىة
المتوسةة بدولة الكويو.
ّ
المتّق ىي لتّميىىة م ىىاراج إ تىىا االختبىىاراج
 .2تحديىىد قائمىىة بمّىىايير بيئىىة التىىدريب القائمىىة علىىى الىىتّلّا
اإللكترو ية.
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 .3ووىىع تيىىميا تّليمىىم لبيئىىة تىىدريب قائمىىة علىىى الىىتّلّا المتّقّ ىي لتّميىىة م ىىاراج إ تىىا االختبىىاراج
اإللكترو ية وفقا ألحد ما التيميا التّليممت وفى ووء المّايير السابقة.
التّرف على فاعلية بيئة التدريب القائمة على التّلّا المتّقّي فم تّمية الجا ب المّرفم لم ىاراج إ تىا
.4
ّ
االختباراج اإللكترو ية لدى مّلّمم المرحلة المتوسةة بدولة الكويو.
التّرف على فاعلية بيئة التدريب القائمة على التّلّا المتّقّي فم تّمية الجا ىب األ ائىم لم ىاراج إ تىا
.5
ّ
االختباراج اإللكترو ية لدى مّلّمم المرحلة المتوسةة بدولة الكويو.
أهمية البحث:
يحّت ر ْ
أن تستفيد من البحث الحالم الج اج التالية:
 .1يّتبر هذا البحث استجابة لما يّا ي به الخبراء من ورورن إعا ن الّ ر فم تّمية الم اراج بواسىةة
والمتىدربين أ فسى ا مىن خىالا
والمتىدربت
المىدرب
استراتيجيّاج تدريبية حديثة تضمن التفاعىي بىين
ّ
ّ
ّ
الّملية التدريبية.
 .2تقىىديا األسىىس التقّيىىة والتدريبيىىة الالزمىىة لتيىىميا بيئىىاج التىدريب اإللكترو ىىم لالسىىتفا ن مّ ىىا عّىىد
االستخدام لتّمية الم اراج الّملية فم الموا التّليمية المختلفة.
 .3المّلّمين :توديه ر مّلّمم المرحلة المتوسةة بدولة الكويو حو المستحدثاج التكّولودية التدريبية
المختلفة والتم قد تساعدها فم تّميت ا م ّيًا وتزيد من وافّ ا حو تّلّا الم اراج التدريبية المختلفىة
عن طريق بيئاج التدريب المتّقّي.
 .4وزارن التربية :قد يفيد هذا البحث القىائمين علىى تىدريب المّلّمىين بىوزارن التربيىة فىم ولىة الكويىو
بمّلوماج وتقّياج دديدن تساعدها فم تيميا استراتيجياج وبىرام مقترحىة تخىدم تىدريب المّلّمىين
عن بحّد؛ كالتّلّا المتّقّي واستخدام االختباراج اإللكترو ية.
دف إلى تّمية الم ىاراج التدريبيىة المختلفىة
 .5الباحثين :قد يفتح هذا البحث الةريق أمام بحوث أخرى ت ح
لمّلّمم المرحلة المتوسةة باستخدام بيئة تدريب قائمة على التّلّا المتّقّي.
منهج البحث:
 .1مىىّ البحىىث :اسىىتخدم الباحثىىان مىىّ البحىىث التةىىويري (Developmental Research
)Methodsت و لث لمالءمته لةبيّة البحىثت ويتكىون كمىا عرفىهح الجىزار ) (Elgazzar,2013بأ ىه
تكامي مّاه البحث:
 .2المّ الوصفم :و لث فم إعىدا اإلطىار الّ ىريت وتحليىي الم ىاراج المرتبةىة بإعىدا االختبىاراج
اإللكترو يةت وفم بّاء بيئة التدريب القائمة على التّلا الّقاا وإعدا أ واج البحث.
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 .3المّ التجريبم :اعتمد البحىث الحىالم علىى المىّ التجريبىم للتّىرف علىى أثىر اسىتخدام المتغيىر
المسىىتقي وهىىو بيئىىة تىىدريب قائمىىة علىىى الىىتّلا الّقىىاا) علىىى المتغيىىر التىىابعت وهىىو م ىىاراج إ تىىا
االختباراج اإللكترو ية) لدى مّلمم المرحلة المتوسةة.
مجتمع وعينة البحث:
 تكون مجتمع البحث من دميع مّلمم المرحلة المتوسةة بمديّة الكويوت وأقتير تةبيق البحث علىىعيّة عشوائية مّ ا مكو ة من  )40مّل ًمات تىا تقسىيم ا إلىى مجمىوعتين إحىداهما وىابةة وعىد ها
 )20مّل ًما ويتدربون من خالا التدريب التقليديت واألخرى تجريبية وعد ها  )20مّل ًما ويتدربون
من خالا بيئة تدريب قائمة على التّلا الّقاا.
التصميم التجريبي للبحث:
 استخدم الباحثان التيميا التجريبىم و المجمىوعتين ويتمثىي لىث فىم اسىتخدام مجمىوعتين إحىداهماتجريبية واألخرى وابةة متبّا ً القياس القبلم والبّىدي لكالهمىا ومقار ىة تىائ األ اء قبىي التجريىب
وبّده للتحقق من صحة فروض البحث.
محددات البحث:
التزم البحث بالحدو التالية:
 الّيّة :تا تةبيق البحث الحالم على عيّة قيرية من مّلمم المرحلة المتوسةة بالكويىو مكو ىة مىن )40مّل ًما وتا اختيارها من خالا المّلمين الذين تّةبق علي ا شروط الّيّة.
 المكان :تا تةبيق البحث بمّةقة حولم التّليمية فم ولة الكويو. الما ن التّليمية :اقتير محتوى بيئة التدريب القائمة على التّلا الّقاا على م اراج إ تا االختبىاراجاإللكترو يىىةت وهىىم م ىىاراج تحميىىي بر ىىام االختبىىاراج اإللكترو يىىةت م ىىاراج تثبيىىو بر ىىام
االختبىىاراج اإللكترو يىىةت م ىىاراج إ شىىاء اختبىىار إلكترو ىىم دديىىدت م ىىاراج التّامىىي مىىع بر ىىام
االختبىىاراج اإللكترو يىىةت م ىىاراج إوىىافة أسىىئلة إلىىى االختبىىاراج اإللكترو يىىةت وىىبط خيىىائ
االختباراج اإللكترو يةت وبط مو االختبار اإللكترو مت مّايّة االختبار اإللكترو مت م ارن كتابىة
االختبارت شر االختبار اإللكترو م).
مصطلحات البحث:
 .1التعلّم المتنقّل :Mobile Learning
يّرفه  Chancharyو2011 Islamت ص )1 .على أ ّه " أي ووٍ من التّلّا يحدث عّدما ال يكون
ّ
المتّلّا مرتب ً
المميىزاج التىم تتيح ىا
بمكان ثابوٍت أو هو التّلّا الىذي يحىدث عّىدما يسىتفيد المىتّلّا مىن
ةا
ّ
ٍ
ويّرفىه سىالا 2006ت ص
األد زن الّقّالة مثي الجواا أو أد زن الكمبيوتر المحمولة لدعا عملية التّلّا".
ّ
ص )213-212 .بأ ّ ىه "اسىىتخدام األد ىىزن اليىىغيرن والمحمولىىة يىىدويًا مثىىي :التليفو ىىاج الّقّالة الجوالىىة
Mobile Phonesت والمسىاعداج الرقميىة الشخيىية PDAsت وال واتىىف الذكيىة Smart Phonesت
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وأد زن الكمبيوتر الشخيية اليغيرن Tablet PCsت لتحقيق المرو ة والتفاعي فم عمليّتم التّليا والتّلّا
ويّرفه الباحثان إدرائيًا بأ ّه "استخدام األد زن المحمولة يدويًا مثي ال واتف
فم أي وقو ومن أي مكان".
ّ
الّقّالة الجوالىة Mobile Phonesت واألد ىزن الذكيىة كىاألد زن اللوحيىة وال واتىف الذكيىة) فىم تّميىة
م اراج إ تا االختباراج اإللكترو ية لدى مّلّمم المرحلة المتوسةة فم ولة الكويو".
ّ
المتنقدل A Training Environment Based on Mobile
 .2بيئة تددريب قائمدة علدى الدتعلّم
:Learning
آليىاج
يّرفه الشيتم 2008ت ص )7 .على أ ّ ا "أسلوب مىن أسىاليب التىدريبت يىتا في ىا اسىتخدام ّ
ّ
وآليىاج بحىث
االتّياا الحديثة من حاسب آلم وشبكاته ووسائةه المتّد ن من صوج وصورن ورسوماج ّ
حّرف ا الباحثان إدرائيا ً على أ ّ ا "بيئة إلكترو ية للتدريب
ومكتباج إلكترو ية وكذلث بواباج اإل تر و" .وي ّ
يضا المّارف والم اراج الالزمة إل تا االختباراج اإللكترو ية والتم يتا تقىديم ا عبىر األد ىزن الّقّالىة
المىدربت يىتا تةويرهىا فىى وىوء أحىد مىا
مع إتاحة التفاعلية فم األ شةة والتدريباج والتواصي مىع
ّ
التيميا التّليمم ووفقا لمّايير تيميمية".
 .3االختبار اإللكتروني :e-Test
يّرفه إسماعيي 2009ت ص )393 .بأ ّه "عملية توييف شبكاج المّلوماج وتج يزاج الكمبيىوتر
ّ
والبرمجياج التّليمية والما ن التّليمية المتّد ن الميا ر باستخدام وسائي التقييا لتجميع وتحليي استجاباج
الةالب بما يساعد عضو هيئة التدريس على مّاقشة وتحديد تأثيراج البرام واأل شةة بالّمليىة التّليميىة
ّىرف صىبحم
للوصوا إلى حكا مقّن قائا علىى بيا ىاج كميىة أو كيفيىة متّلّقىة بالتحيىيي الدراسىم" .وت ّ
2005ت ص )220 .االختبىاراج اإللكترو يىة علىى أ ّ ىا "الّمليىىة التّليميىة المسىتمرن والمّت مىة والتىىم
ويّرف الباحثان االختبار اإللكترو م
ت دف إلى تقييا أ اء الةالب من بحّد باستخدام الشبكاج اإللكترو ية".
ّ
إدرائيا ً على أ ّه "مجموعة من األسئلة الموووعية لقيىاس ىوات الىتّلّا لىدى طىالب المرحلىة المتوسىةة
بدولة الكويو فم موووو مّيّن والذي يتا تقديمه عبر الحاسوب واإل تر و".
اإلطار النظري للبحث:
يّدُّ االهتمام بّ ا تدريب المّلمىين مةلبىا ً وىرورياً؛ لتقبىي األفكىار الجديىدن ولتّميىة م ىارات ا فىم
التوييىىف واالسىىتخدام؛ ألن أي فكىىرن دديىىدن تّىىدثر م مىىا كا ىىو قويىىة إ ا لىىا يىىتا التىىدريب علي ىىا لتقبل ىىا
واالستجابة ل ات كما أ ه يّد وسيلة من وسائي االرتقاء بىالتّليا وتةىويره وتحسىين التّامىي مىع المتّلمىين
بكفاءن عاليةت وعلى أن يكىون قىا را ً علىى ف ىا فسىه والّىالا مىن حولىهت وتحسىين أ ائىهت ومسىايرن روح
الّيرت ومتابّة كي دديد فم مجاا التّليات ولكن تحوا األعباء التّليمية الملقان علىي ا ون تّفيىذ بىرام
التدريب التقليديةت لذا فإن التدريب عن بّد يّد أها الحلوا لتّفيذ البرام التدريبية.
المحور األول :التدريب اإللكتروني:
يّرض المحور األوا التدريب اإللكترو مت ويشىتمي علىى مف ىوم وخيىائ
ومّايير التدريب اإللكترو مت وفيما يلى توويح لث.
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أوالً :مفهوم التدريب اإللكتروني:
فيّرفه علم  )2009بأ ّه ام تىدريبم ي ىدف
تّدّ ج التّريفاج التم تّاولو التدريب اإللكترو مت
ّ
متّوعة ّ
تويف في ا كافة موار وإمكا ىاج
إلى تقديا المحتوى التدريبم من خالا أساليب تدريب إلكترو ية ّ
ويّرفه حسن 2009ت ص )10 .بأ ّه" الّملية التم يتا في ىا
اإل تر و من أدي تحقيق بيئة تدريبية ف ّّالة.
ّ
ت يئة بيئة تفاعلية غّية بالتةبيقاج المّتمدن على تقّية الحاسب ا لىم وشىبكاته ووسىائةه المتّىد نت التىم
المتدرب من بلوغ أهداف الّملية التدريبية من خالا تفاعله مع ميىا رهات و لىث فىم أقيىر وقىو
تحم ّكن
ّ
ممكنت وبأقي د د مبذوات وبأعلى مستوياج الجو ن من ون تقيد بحدو المكان والزمان".
عرف التدريب اإللكترو م بأ ّه "عمليىة مّ وميىة تىتا فىم بيئىة تفاعليىة
أ ّما الموسوي  )2010فقد ّ
متّقّلة مشبّّة بالتةبيقاج التقّية الرقمية المبّية على استخدام شبكة اإل تر ىو والحاسىوب متّىد الوسىائط
واألد زن المتّقّلة لّرض البرمجياج والحقائب والدوراج التدريبية اإللكترو يةت لتيميا وتةبيق وتقىويا
التىدرب الىذاتم والتفىاعلم والمىزي لتحقيىق
البرام التدريبية التزامّيىة وغيىر التزامّيىةت باتّبىاو أ مىة
ّ
األهداف التدريبية وإتقان الم اراج بّا ًء على سرعة المتدربين فىم الىتّلّا ومسىتويات ا الفكريىة ويىروف
عمل ا وحيات ا ومواقّ ا الجغرافية".
ويّرف كي من Ramayahت Ahmadت و2012 Hongت ص )126 .التدريب اإللكترو ىم بأ ّىه
ّ
" وعا ً من التدريب يحدث بشكي إلكترو م من خالا وسائط رقمية بحيث يمكن تقديمه بشىك ٍي مباشىر عبىر
الويىىب كاسىىو  Webcastلكىىي مىىن المى ّ
ىرف الفيىىي 2015ت ص )58 .التىىدريب
ىويفين وغيىىرها" .ويّى ّ
اإللكترو م على أ ّه "استخدام تكّولوديا الحاسوب فم إمدا المتّلّمين بالموا التّليمية واأل شةة والم ىام
التّليمية مع إتاحة التفاعي بين المّلّا والمتّلّا وبقيىة المتّلّمىين وبىين بّضى ا الىبّض فىم أي وقىو وأي
مكان ب دف تحقيق األهداف التّليمية".
من خالا الّىرض السىابق لتّريفىاج التىدريب اإللكترو ىم يىرى الباحثىان ّ
أن التىدريب اإللكترو ىم
عبارن عن تقديا المحتوى التدريبم لمّلّمم المرحلة المتوسةة بدولىة الكويىو فىم بيئىة تّتمىد علىى الىتّلّا
المتّقّي التفاعلم باستخدام الوسائط المتّد ن المّتمدن على األد زن الذكية وشبكة اإل تر و بيورن تزامّية
والمدرب ون التقيّد بحدو الزمان والمكان.
المتدربين
وغير تزامّية مع توفير فرص التفاعي بين
ّ
ّ
ثانياً :خصائص ومميّزات التدريب اإللكتروني:
للتدريب اإللكترو م خيىائ عديىدن ال تتىوفّر فىم غيىره مىن أسىاليب التىدريب التقليديىة؛ فتقّيىاج
الحاسوب واإل تر و وسائط م مة للوصوا إلىى المّلومىاج بسىرعة هائلىة ولّقل ىا وتفسىيرها وتلخييى ا
وتقويم ات وهم أ واج م ثّرن فم رفع الروح المّّوية وزيا ن الثقة بالّفس لدي مستخدمي ات ولّي من أهىا
الخيائ التم شجّّو على استخدام هذه التقّياج فم التدريب بيفة عامةت وفم تدريب المّلّمىين بيىفة
خاصة ما يلم:
 .1االقتيا ية :يّمي التدريب اإللكترو م على تقليي فقاج التدريب من خالا توفير بّاء مّشآج التدريب
التقليديىىةت ويضىىرب 2002 Strotherت ص )1 .بّىىض األمثىىاا عمىىا اسىىتةاو أن يقدّمىىه التىىدريب
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باستخدام اإل تر و ليس فقط للّاملين ولكن للشركاج الكبرى؛ حيث استةاعو شركة آي بم إم IBM
توفير 200مليون والر أمريكم فم عام  1999بي واعفو التدريب الذي تقدّمىه إلىى خمىس مىراج
بتكلفة الثلث عىن طىر التىدريب التقليديىةت و لىث باسىتخدام مىزي مىن التىدريب باسىتخدام اإل تر ىو
 )%80والتّليا التقليدي .)%20
المتىدربين المشىاركين فىم
 .2التّاو ية :التدريب اإللكترو م هو أحد أساليب التدريب؛ حيىث يىتا توزيىع
ّ
التدريب إلى فر صغيرن تّمي بالتّاون مع بّض ا البّض من أدي حي مشىكلة مىات أو أل اء الم مىة
المدرب .)Neo, 2004, p. 172
التم قدّم ا
ّ
للمتدربين تلقّم التدريب باستخدام اإل تر و من أي مكان وفم أي وقىو يريىدونت
 .3اإلتاحة :حيث يمكن
ّ
لغير القا رين على تلقّم التدريب التقليدي بسبب بحّىد المكىان أو عىدم مّاسىبة
م ّما دّ َي التدريب ممكًّا ِ
وقو التدريب ل ا .)Jacobson, 2005, p. 711
المتدربين من خالا عمي
والمتدرب من عمي تقييا فوري لمدى تجاوب
المدرب
 .4التقييا الفوري :تمكين
ّ
ّ
ّ
المتىدربين مّىه ومىع محتىوى المىا ن
المىدرب مىدى تفاعىي
استبيان سريع وفوري يستةلع من خاللىه
ّ
ّ
التّليمية والتربوية .)Martin & Smith, 2006, p. 32
المتدرب القيا ن والتح ّكا فم الّملية التدريبية من حيث الزمن الىذي يريىده
 .5القيا ن والتح ّكا :حيث يّةم
ّ
ليدرس فيهت واختيار وسائط الدراسة المّاسبةت وتح ُّكمه فم الّملياج اإللكترو ية من تحميي أو إرسىاا
ّ
ملفاج أو غير لث الحربمت 2007ت ص.)46 .
ومن خالا ما سبقت الحظ الباحثان ّ
أن خيائ التدريب اإللكترو م تتمثّي فم التغلُّب على الّوامي
ُّ
والتغل ىب علىىى عوائىىق التىىدريب التقليىىدي المختلفىىة المتّبّىىة فىىم المرحلىىة
الفّ ىاات
التىىم تّرقىىي التواصىىي ّ
المتوسةة بدولة الكويوت وإتاحة إمكا ية تحديث المحتىوى التىدريبم باسىتمرارت كمىا يسىاعد علىى إعةىاء
تدربه فم بيئة التدريب الجوالة المتّقّلة.
تغذية رادّة فورية
للمتدرب حوا تقدّمه التّليمم خالا ّ
ّ
أ ّما بالّسبة لما يتميّز به التدريب اإللكترو م ف ّاا دملة مىن السىماج مّ ىا القىا ريت 2006ت ص
ص:)Safar, 2012 )4-3 .
والمتىدربين
المىدرب
 .1يتجاوز التدريب اإللكترو م عاملم الزمان والمكان؛ إ ال تودد ورورن لتوادد
ّ
ّ
فم فس المكان والزمان كما فم التدريب التقليدي.
 .2يتي حح التدريب اإللكترو م ألطراف عملية التدريب التغلُّب على عوائق التدريب التقليدي المختلفىة مثىي
الّوائق الما ية والسفرت أو المرضت أو اإلعاقةت أو ترا الّمي وما إلى لث.
المتدربين المتميّزين بشكي أكبر وفّّاا.
 .3يتي حح التدريب اإللكترو م إمكا ية االستفا ن من
ّ
صا هائلة الستثمار التقدّم التكّولودم فم مجاا التدريب بشكي كبير.
 .4يوفّ حر التدريب اإللكترو م فر ً
 .5يوفّ حر التدريب اإللكترو م إمكا ية تحديث المحتوى التدريبم مع ي ور أي تةىوير أو تغييىر فيىهت فىم
حين ييّب تحقيق لث فم التدريب التقليدي.
- 513 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد السابع 2021

فىرص التىدريب التىم يوفّرهىا التىدريب
كثيىرا
فىرص تىدريب كبيىرن تفىو
 .6يوفّ حر التدريب اإللكترو م
ً
َ
َ
التقليدي.
للمتدربين بتكرار أ شةة التدريب حسبما يشاؤون ون حر .
 .7يسم حح التدريب اإللكترو م
ّ
 .8يوفّ حر التدريب اإللكترو م الفرص للقائمين على التدريب للمّافسة فم التدريب والتميّز فيه.
كما أشىار كىي مىن  Martinو2006 Smithت ص )32 .والةّىا م 2009ت ص)42 .ت إلىى ّ
أن
مميّزاج التدريب اإللكترو م تتمثّي فيما يلم:
 .1يمّح الخيوصية فم الّملية التدريبية؛ حيث يختلف األفرا من حيث قدرات ا االستيّابيةت ويتا التّلّا
بمّزا عن ا خرين ويمّح الفرصة للمحاولة والخةأ ون أي شّور بالحر .
المتدربينت و لث من خالا س ولة االتّياا ما بين هذه األطىراف
 .2زيا ن إمكا ية التّاون األكا يمم بين
ّ
ممىا يزيىد فىرص الّقىاش
فم اتّجاهاج عدّن مثي مجالس الّقاشت البريىد اإللكترو ىم وغىرف الحىوارت ّ
والحوار وتبا ا ود اج الّ ر.
م ّما سبق يالحظ الباحثان ّ
أن التدريب اإللكترو م يّد من أهىا أ مىاط التىدريب فىم الوقىو الحاوىرت
فالتكّولوديا لغة الّيرت وتكّولوديا التدريب أصبحو من الضرورياج األساسية لتةوير الّ ا التربويىة
المميىزاج للتىدريب لىدى مّلّمىم
كثيىرا مىن
ممىا يضىيف
ّ
ً
والتدريبيةت وتحسين الجوا ب المختلفة للتدريبت ّ
المرحلة المتوسةة فم ولة الكويو.
ثالثا ً :معايير تصميم بيئة التدريب اإللكتروني:
يّدُّ مف وم المّيار التربوي كما كره الدهان والّامري  )2008واحد من أهىا التةبيقىاج التربويىة
الحديثة التم عرفت ا الم سّساج التربوية؛ و لىث بغيىة تةىوير أ مت ىا بمىا يتواكىب والتةىوراج الّالميىة
إن أي عمي يرا به الجو ن يجب ْ
المختلفةّ .
أن يسبقه تحديد لمّايير مّيّّةت فمف وم المّيار يىدخي فىم كافىة
مجاالج الحيان متى ما أريد به بلوغ الجو نت كما تساعد المّايير فم تقييا أي مّىت ىائم تى ّا تيىميمه أو
األولم .ومّايير التيميا التّليمم هم المقياس الذي يمكن للشخ عن طريقه الحكا علىى
إ تاده بالشكي ّ
دو ن ومالءمة وا ضباط األشياءت ويستخدم لتقرير كمية أو وزن ومدى أو قيمة ومسىتوى و ردىة الشىمء
كما أووح ا الغيال م  )2010والحلفاوي  )2011مىن خىالا البحىوث والدراسىاج السىابقة بالمّىايير؛
حيث يحمكن تحديد الشروط والخيائ لبّاء بيئاج التدريب اإللكترو م فىال بىد مىن تىوافر مجموعىة مىن
المّايير التربوية والفّية التم تجّل ا بيئة ديدن البّاءت وتساعد فم إتمىام الىتّلّا والتىدريب بشىكي متكامىيت
فمّايير البيئة الجيدن التم تتّيف بالجو ن هم:
 .1الشموليةْ :
أن تشمي المّايير كي الشروط والمواصفاج التربوية والتكّولودية الخاصة بتيميا البرام
وتةويرها.
 .2الدقة :بمّّى ْ
أن تحياغ بشكي قيق ومحدّ .
 .3المرو ةْ :
أن تكون قابلةً للتكيُّف مع متةلّباج البرام المستمرنت ويمكن تةبيق ا فم مجاالج مختلفة.
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 .4الموووعيةْ :
أن تياغ بشكي موووعمت ير ّكز على دميع الجوا ب بال تحيُّز.
 .5اليد والثباج :بمّّى ْ
أن تّةم فس الّتائ ت إ ا طبّقو مراج عديدن فم مواقف مختلفة.
والتةورْ :
أن تكىون مسىايرن ألحىدث االتّجاهىاج الّالميىة فىم دميىع المجىاالجت ويحمكىن
 .6االستمرارية
ّ
تةبيق ا لفتراج زمّية ممتدن.
 .7القابلية للقياس :أ ّه من الممكن قياس حمخردات ا.
 .8الوووح :بمّّى ْ
أن تياغ بأسلوب واوح مف وم غير قابي للتفسير بأكثر من مّّى.
 .9البساطة :بمّّى ْ
أن يشمي كي مّيار على أ اء واحد محدّ .
كما أشار عبدالحميد ّ )2011
أن المراحي األولى لبّاء البيئة اإللكترو ية هو تحديد األهىداف الّامىة
واإلدرائيىىةت وال حمحتىىوى المّاسىىب .ولقىىد حىىدّ ج  )2007 Jenمجموعىىة مىىن المبىىا لتيىىميا البيئىىة
اإللكترو ية كما يلم:
 .1التغذية الرادّة اإلرشا ية :تحديد ما إ ا كا و البيئة تحتوي على تغذية رادّة لف ية أو يية.
 .2سرعة اإلبحار :القدرن على اإلبحار من خالا البيئة اإللكترو ية فم الوقو الحقيقمت وتحديد السرعة
أن يبحر ب ا فم البيئة ون ْ
التم يّبغم للمتّلّا ْ
أن تحوا عن عملية التّلّا.
 .3إثراء البيئة :يمكن إوافة ما يزيد دا بية استخدام البيئة فم التّلّا.
 .4تحديد التيا م :أي تحديد قدرن الّ ام على تحديد القرب من ود ة ر المىتّلّا للكىائن االفتراوىم
وإيقاف حركة المتّلّا فم البيئة عّدما يقترب ددًا من د ة الكائن االفتراوم.
 .5وو التغذية الرادّة :ال بد من تحديد وو التغذية الرادّة التم تّةى للمتّلّا أثّاء التدريب.
المحور الثاني :التعلّم المتنقّل لدى معلّمي المرحلة المتوسطة في دولة الكويت:
ويّرض المحور الثا م التّلّا المتّقّي لدى مّلّمم المرحلة المتوسةة فم ولة الكويوت ويشتمي على
مف وم وأهمية وخيائ ومّايير برام التّلا المتّقي.
حيث يّد التّ ّلا المتّ ّقي أحد أشكاا التّ ّلا عن بحّد والذي يتّسا با فياا المحاور عن الةالب مكا يىا ً
وزما ياًت وير ّكز هذا الميةلح على اسىتخدام التقّيىاج المتىوفّرن بىأد زن االتّيىاالج الالسىلكية لتوصىيي
المّلومة خار قاعاج التدريس التدريب.
أوالً :مفهوم التعلّم المتنقّل:
يّرفىىه الّشىيري 2011ت ص )227 .بأ ّىه
تّىدّ ج التّريفىىاج التىم تّاولىىو الىتّلّا المتّقّىي؛ حيىث ّ
"التّلّا القائا علىى اسىتخدام تقّيىة ال ىاتف المحمىوا أو ّ
الّقىاا أو الجىواا فىم إييىاا المحتىوى التّليمىم
للمتّلّمين فم أي مكان وفم كي وقوت أو فم زيا ن سبة التواصي سواء بشكي متىزامن أو غيىر متىزامن".
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ويّرفه كي من Maisterت Kananeerت و2011 VonFeldtت ص )29 .بأ ّه "التّلّا الذي يحدث عبر
ّ
مكان دغرافم مّيّن تتوافر فيه األد زن المتّقّلة مثي ال واتف الذكية  Smartphonesأو األد زن اللوحية
ويّرفىه الدهشىان ويىو س 2009ت ص )6 .علىى أ ّىه "
 Tabletsأو الحواسيب المحمولىة ."Laptops
ّ
شكي من أشكاا التّليا والتّلّا عن بحّد يتا من خالا استخدام األد زن الالسلكية اليغيرن والمحمولة يدويًا
مثىي ال واتىف الّقّالة الجوالىة Mobile Phonesت والمسىاعداج الرقميىة الشخيىية PDAsت وال واتىف
الذكية Smartphonesت والحاسباج الشخيية اليىغيرن Tablet PCsت لتحقيىق المرو ىة والتفاعىي فىم
عمليّتم التدريس والتّلّا فم أي وقو وفم أي مكان".
يّرفه خميس 2008ت ص )1 .بأ ّه " ام تّليمىم إلكترو ىمت يقىوم علىى أسىاس االتّيىاالج
كما ّ
ويّىرف
الالسلكيةت بحيث يمكن للةالب الوصوا إلى الموا التّلّمية والّدواجت فم أي وقو وأي مكىان".
ّ
ّ
المتّق ىي بأ ّ ىه "اسىىتخدام األد ىىزن الالسىىلكية اليىىغيرن والمحمولىىة يىىدويًا مثىىي ال واتىىف
الباحثىىان الىىتّلّا
الّقّالة Mobile Phonesت والمساعداج الرقمية الشخيىيةت واألد ىزن الذكيىة فىم تّميىة م ىاراج إ تىا
االختباراج اإللكترو ية لدى مّلّمم المرحلة المتوسةة فم ولة الكويو من خالا بيئة تدريب متّقّلة".
ثانياً :أهمية التعلّم المتنقّل:
يقوم التّلّا المتّ ّقي على االستفا ن من تقّياج األد زن المحمولة فىم كىي مكىان و لىث باإلوىافة إلىى
شبكاج ال اتف السلكية والالسلكية و لث لتس يي و عا وتّزيز عمليّتم التّلىيا والىتّلّات ويحمكىن ْ
أن يحىدث
مط التّلّا المتّقّي فم أي وقو وفم أي مكان بما فم لث اخي بيئاج التّلّا التقليديةت وتشمي تقّياج التّلّا
المتّقّيت ال واتف الّقّالة وال واتف الذكية وأد زن المساعداج الشخيية ومشغّالج MP3/MP4ت وأد زن
األلّىاب المحمولىة و ىام تحديىد المواقىع  GPSوأد ىزن التيىويو Hashemi, et al., 2011, p.
.)2478
ويتّفق كي من Mtegaت Bernardت Msunguت و2012 Sanareت ص)120 .ت وكذلث كىي مىن
محمد 2012ت ص )139 .و2008 Ferryت ص)297 .ت على ّ
أن أهمية التّلّا المتّقّي تكمن فيما يلم:
 .1ارتباط التّلّا المتّقّي بشبكة اإل تر و السلكيًا واالستفا ن من كافة الخدماج التم توفّرها الشبكة.
 .2يحّتبر التّلّا المتّقّي وسيلة اتّياا اج اتّجاهين من "المرسي إلى المستقبي والّكس".
 .3يحس ا التّلّا المتّقّي فم تحقيق التفاعي اإليجابم والّشط بين المتّلّمين بّض ا البّض وبين المتّلّمىين
والمّلّا ون التقيّد بحادزي الزمان والمكان.
 .4يحس ا فم اشتراا عد ٍ كبير من المتّلّمين اخي الّملية التّليمية.
 .5يحس ا فم تبا ا وتداوا المّلوماج والملفاج بةريقة س لة وسريّة من خالا االعتمىا علىى الخىدماج
المتاحة على ال اتف.
 .6مساعدن الةالب فم الوصوا إلى شبكة الويب لقراءن محتوى المقرر اإللكترو م.
 .7مساعدن الةالب فم إ شاء وسائط رقمية ثرية يمكن إتاحت ا لجم ور كبير من المتّلّمين.
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 .8مساعدن الةالب على تشارا المّارف والم اراج المختلفة من خالا الخدماج التم توفّرها مثي الواي
فاي  Wi-Fiوالبلوتوث Bluetoothت والتةبيقاج المختلفة ومّ ا البريد اإللكترو م E-mailت وخدمة
دودي رايف Google Driveت والوسائط االدتماعية .Social Media
 .9مساعدن الةالب على تسجيي المحاوراج سواء اليوتية أو القائمة على ملفاج الفيديو.
و ًرا لفاعلية التّلّا المتّقّي فم التّلّات فقد تّاولته عديد من الدراساج؛ حيث هىدفو راسىة Miller
التّرف على أثر استخدام التّلّا الجواا على التحييي الدراسم و افّية الىتّلّا لىدى طىالب
 )2017إلى
ّ
كو و عيّة الدراسة مىن  )104طىالبت
المرحلة المتوسةة .استخدمو الدراسة المّ شبه التجريبمت وت ّ
طالبىا يسىتخدمون الىتّلّا التقليىديت والثا يىة
ت ّا تقسىيم ا إلىى مجمىوعتين األولىى وىابةة وعىد ها )59
ً
تفو المجموعة التجريبية التم
تجريبية وتستخدم التّلّا الجواا وعد ها  )45طالبًا .توصلو الدراسة إلى ّ
استخدمو التّلّا الجواا على المجموعة الضابةة التم تستخدم التّلّا التقليدي فم التةبيق البّدي لالختبار
التحييلم ومقياس افّية التّلّا.
التّىرف
وكذلث راسة كي من Shadievت Hwangت Huangت و )2015 Liuوالتىم اسىت دفو
ّ
على أثر استخدام التّلّا المتّقّي على التحييي الدراسم والّىبء المّرفىم لىدى طىالب المرحلىة الثا ويىة.
طالبىات تى ّا تقسىىيم ا إلىىى
وتكو ىىو عيّّىىة الدراسىىة مىىن )59
اسىىتخدمو الدراسىىة المىىّ شىىبه التجريبىىمت
ً
ّ
طالبىا يسىتخدمون الىتّلّا التقليىديت والثا يىة تجريبيىة وتسىتخدم
مجموعتين األولى وابةة وعد ها )28
ً
صلو الدراسة إلى تفو المجموعة التجريبية التم اسىتخدمو الىتّلّا
التّلّا المتّقّي وعد ها  )31طالبًا .تو ّ
المتّقّي على المجموعة الضابةة التم تستخدم التّلّا التقليدي فم التةبيق البّدي لالختبار التحييلمت ّ
وأن
التّلّا المتّقّي يقلّي من الحمي المّرفم.
التّرف على فّالية استخدام بر ىام تىدريبم مقتىرح
أ ّما راسة عبدالمجيد  )2014فقد هدفو إلى
ّ
قائا على التّلّا عبر الموبايي على إكساب مّلّمم الرياوياج قبىي الخدمىة م ىاراج اال خىراط فىم الىتّلّا
وتيىميا كائّىاج ّ
تّلىا رقميىةت وقىد اسىتخدمو الدراسىة المىّ شىبه التجريبىم و المجموعىة التجريبيىة
تخيى
وتكو و عيّّة الدراسة من  )11طالبًا من طالب كليىة التربيىة شىّبة الىتّلّا االبتىدائم
الواحدن؛
ّ
ّ
اختبىارا لقيىاس م ىاراج اال خىراط فىم
رياوياج بكلية التربية دامّة الملث خالد .لقد استخدمو الدراسة
ً
التّلّات وبةاقة مالح ة لتيميا كائّاج التّلّا الرقمية فم الرياوياج .وتوصلو الدراسة إلى ودو فىر
ي اللة إحيائية عّد مستوى  )α ≥ 0,05بين متوسّةم رتب رداج مّلّمم الرياوياج قبي الخدمىة
فم م اراج اال خراط فم تّلّا الرياوياج قبي اسىتخدام البر ىام المقتىرح عبىر الموبايىي وبّىده ليىالح
متوسىةم رتىب
التةبيق البّديت وكذلث ودىد فىر و اللىة إحيىائية عّىد مسىتوى  )α ≥ 0,05بىين
ّ
رداج مّلّمم الرياوياج قبي الخدمة فم م اراج تيميا كائّاج تّلّا رقمية فم الرياوياج قبي استخدام
البر ام المقترح عبر الموبايي وبّده ليالح التةبيق البّدي.
ثالثاً :خصائص ومميّزات التعلّم المتنقّل:
ميىزه عىن غيىره مىن حيىث اسىتخدام األد ىزن المحمولىة .والتةبيقىاج
التّلّا المتّقّي لىه خيىائ ت ح ّ
المختلفة تجّي للتّلّا المتّقّي هيئة مستقلة؛ إ يمكن استخدامه فىم أي مكىان مثىي الشىوارو أو المةىاعا أو
وتّوع ىا الىذي شىكي عامىي دىذب
حتى سياراج األدرنت وهذا يردع إلى ا خفاض أسّار خةوط التجواا ّ
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ّ
يتةلىب ْ
أن يىتّلّا المتّلّمىين فىم مكىان ثابىو أو علىى األقىي يتىيح لىه
للمتّلّا يفو التّلّا اإللكترو م الىذي
محدو ية التحرا الجغرافم الذي يرتبط بودو شبكة إ تر و ).)Adibi, 2010, pp. 378-379
يتّفىىق كىىي مىىن الا 2011ت ص ص)174-172 .ت والحلفىىاوي 2011ت ص ص)158-157 .ت
وكذلث كي من  Eteokleousوّ )2009 Ktoridou
أن خيائ التّلّا المتّقّي كا تم:
 .1س ولة الحركة :حيث يحمكن للمحاور والةالب حمي الج از بس ولة اخي بيئة التّلّا أو ألي بيئة ّ
تّلىا
مختلفة.
 .2الفّالية االقتيا ية :حيث أصبحو أسّار األد زن مّقولة ويمكن للةالب الحيوا علي ات ْ
إن لا يكىن
مّ ا الةالب يمتلك ا.
 .3س ولة الوصوا :حيث يس ي الوصىوا لجد ىزن المتّقّلىة حتىى لىو كىان الةىالب فىم أمىاكن مختلفىةت
وكذلث س ولة الوصوا للمتّلّمين وي االحتياداج الخاصة.
 .4المالئمة :حيث يحمكن للةالب الحيوا على المحتوى التّلّمم بما في ا المّلوماج الّ ريىةت والّمليىةت
واألسئلة من أي مكان وفم أي وقو.
 .5الملكية وزيا ن الدافّية :فّّدما يمتلث الةالب أد زت ا تكىون لىدي ا الدافّيىة السىتخدام ا والىتّلّا مىن
خالل ا.
 .6التفاعي :حيث يحمكن للةالب التفاعي مع المّلّمين ومع بّض ا البّض بفاعلية وس ولة.
 .7المرو ة :حيث يحمكن للةالب والمّلّمين الحيوا على الخدمة من أي مكان وفم أي وقو.
 .8س ولة االستخدامّ :
إن اسىتخدام األد ىزن المتّقّلىة الحديثىة وخاصىة ال واتىف الذكيىة كج ىاز ا يفىون
مزو ن بشاشة أكبر من أد زن الموبايي التقليديةت كما تّتبر مالئمة لمدخالج المتّلّا.
ّ )iPhone
 .9التزامن :حيث يستةيع المتّلّا أن يتّاقش مع المّلّا ويتحاور مّه فم الوقو فسه عن طريق االتّياا
بال اتف المحموات كما يحمكن للمتّلّا ْ
أن يتابع المحتوى المّروض من خالا مواقع الىتّلّا اإللكترو ىم
على شبكة اإل تر و فم الّروض والمواقع التّلّمية المتزامّة للتّليا اإللكترو م.
 .10الفر ية :حيث ّ
إن المتّلّا يستخدم ال اتف الّقّاا فم التّلّا والوصوا إلى مواقع التّلّا اإللكترو م على
اإل تر و.
وحدّ الّشيري 2011ت ص )228 .أها مميّزاج التّلّا المتّقّي با تم:
بمكىان مىا أو وقى ٍ
و مىا
 .1تجاوزه لّّيري المكان والوقو؛ حيث إ ّه ال يتقيّد بمكان محدّ أو بقيد المتّلّا
ٍ
بي يّقي الّملية التّليمية والتّلّمية لمكان الةالب وفم أي وقو كان.
التةوراج والّشىاطاج الخاصىة
 .2زيا ن سبة التواصي بين الم سّسة التّليمية والمتّلّمين ومواكبة كافة
ّ
بالّملية التّليمية والتّلّمية.
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 .3زيا ن سبة وسرعة تفاعي المتّلّمين مع الّملية التّليمية والتّلّمية تيجىة لسىرعة وصىوا المّلومىاج
إلي ا وفم أي مكان يكو ون فيه.
 .4التكلفة المّاسبة لخدماج التّلّا اإللكترو م عبر ال اتف الّقّاا مقار ة بالوسائي األخرى.
 .5عا تقّية ال واتىف الّقّالة الجوالىة للّديىد مىن البرمجيىاج ال حمسىتخدمة فىم صىياغة المحتىوى الّلمىم
للمقرر الدراسم سواء الّيية أو اليوتية أو اليور الثابتة أو المتحركة أو الفيديو بمختلف الييغ.
 .6اعتبار ال اتف الّقّاا الجواا كج ىاز تخىزين ّ
متّقىي للمحتىوى الّلمىم خيوصىا ً مىع ي ىور بةاقىاج
التخزين  Memory Cardsاج السّة الّالية وقدرن الج از على تّزيي الملفاج عبر شبكة اإل تر و
وحف ا بذاكرن الج از.
ّ
االطالو على محتوى الما ن الّلمية عبر د از ال اتف فم أي مكىان؛ سىواء بىالمّزا
 .7تم ّكن المتّلّا من
أو الّمي أو الشارو أو فم أوقاج اال ت ار.
رابعاً :الخدمات التي يقدّمها التعلّم المتنقّل في التعلّم:
يقدّم التّلّا المتّقّي عد ًا من الخدماج التم تساعده فىم تحقيىق أهدافىه؛ حيىث اتّفىق كىي مىن الج يّىم
2013ت ص ص)195-194 .ت الا 2011ت ص ص)172-167 .ت الّشىىىىىىىىيري 2011ت ص ص.
)228 -227ت الدهشىىىىان ويىىىىو س 2009ت ص ص)6-5 .ت فردىىىىون 2010ت ص)124 .ت خمىىىىيس
ّ
2008ت ص ص)2- 1 .ت وسالا 2006ت ص ص )217-214 .علىى ّ
المتّقىي
أن أبىرز خىدماج الىتّلّا
كا تم:
 .1خدمة الرسائي القييرن ) :Short Messages Service (SMSالرسالة الّيية القيىيرن )SMS
هم رسالة مكتوبة تحكتب عن طريق لوحة أزرار الج از الّقّاا وتحرسي عبر شبكاتهت تسمح لمستخدميه
بتبا ا رسائي يية قييرن فيما بيّ ا.
 .2خدمىة رسىائي الوسىائط المتّىد ن ) :Multimedia Messages Service (MMSخدمىة رسىائي
الميىورن أو الملفىاج اليىوتية أو
الوسائط المتّد ن ) (MMSهم خدمىة إرسىاا واسىتقباا الرسىائي
ّ
ملفاج الفيديو وكذلث الرسائي الّييةت وبمحتوى أكبر م ّما هو عليىه فىم الرسىائي القيىيرن )SMSت
وتتيح هذه الخدمة للمستخدم إرساا واستقباا الرسىائي متّىد ن الوسىائط  )MMSحيىث يحمكىن تبىا ا
الملو ةت ومع هذا فإ ّه عكس الرسائي
الرسائي الّييةت ولقةاج الفيديوت والرسوم المتحركةت واليور
ّ
الّيية القييرن.
 .3خدمة الواب ) :Wireless Application Protocol (WAPالواب ) (WAPهو عبارن عىن بيئىة
استخدام ومجموعة قواعد اتّياا )أو مواصفة قياسية لبروتوكوا( خاصة بأد زن االتّياا الالسلكيةت
تا تيميم ا بمواصفاج مّيارية من أدي توحيد أسلوب عمي وطريقة وصوا األد زن الالسىلكية إلىى
اإل تر وت من خالا ربط اثّين مىن أهىا الشىبكاج فىم الّىالا شىبكة ّ
الّقىاا الجواا وشىبكة اإل تر ىوت
يحوا صفحاج اإل تر و المي ّممة للكمبيوتر ليجّل ا صغيرن بشىكي يّاسىب شاشىاج
فالواب "بر ام
ّ
ال واتف" المحمولة أو األد زن اإللكترو ية المحمولة األخرى".
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 .4خدمة البلوتوث  :Bluetoothتقّية االتّياا الالسلكم بلوتوث هم عبىارن عىن تقّيىة للتواصىي عبىر
ص ّممو إلحالا الربط بين األد زن المختلفة بواسىةة األسىالا
موداج را يو وبروتوكوا اتّياالجت ح
بأسلوب وطريقة دديدن تّتمد على االتّياا الالسلكمت والست الا كمياج قليلة من الةاقة.
 .5خدمة االتّياا المرئم :يّتبر االتّياا المرئم وسيلة فّّالة يمكن استخدام ا فم عملياج االتّياا عن
بحّدت حيث ص ّممو هذه الوسيلة إلتاحة إمكا ية االتّياا اليوتم والمرئم فم اتّجاهين بين عدن مواقعت
صورا رقمية مضغوطة و لث لبث اليور المتحركة على شبكة
تستخدم مّ ا أ مة االتّياا المرئم
ً
المّلوماج مثي الى .ISDN
 .6خدمة التراسي بالحزم الّامة للرا يو ) :(GPRSكلمة  GPRSهم اختيار لىى General Packet
 )Radio Servicesوتّّم التراسي بالحزم الّامة للرا يوت وهم من التقّياج المبتكرن لّقىي البيا ىاج
عبر شبكاج الى GSMى
تةىور د ىاز ال ىاتف ّ
الّقىاا
 .7خدماج المكتباج الرقميةت وملفاج الّيىوص :حيىث يحمكىن عّىد اعتبىار
ّ
المسىتخدم ْ
أن يىتا تخىزين عىىد مىن الكتىب والملفىىاج الّيىية علىى ال ىىاتف ويقىوم المىتّلّا بمةالّت ىىا
وقراءت ا من خالا شاشة ال اتف.
ّ
"المّلىا
 .8خدمة عقد المى تمراج الّقّالىة  :Mobile Conference Serviceحيىث يحمكىن لشىخ مىا
ً
مثال" ْ
تمرا على ال اتف الّقّاا ويتحدث مع مجموعة من األشخاص فم الوقو فسىه؛ حيىث
أن يّقد م ً
يتا بث صوته لّدن هواتف قّالة فم الوقو فسهت ويمكن ْ
أن يّ م الحىديث مىع أحىد هى الء األفىرا أو
ييغ له خاصية ا ت ارت أو يّ م حديثه وم تمره مع دميع األفرا ت وتحجرى ا ن عدن تجىارب لتفّيىي
وتّميا هذه الخدمة على مستوى شبكاج ال اتف الّقّاا فم الّالا.
 .9رسائي البريىد اإللكترو ىم  :E-mailحيىث تتوافىق خىدماج البريىد اإللكترو ىم مىع أد ىزن ال واتىف
الحديثةت وي ور تقّيىة الىى  Push Mailالتىم م ّكّىو المسىتخدمين مىن البقىاء علىى تواصىي ائىا مىع
صّا يق بريدها اإللكترو ية فم كي وقو وفم أي مكانت وبالتالم مكّو الم سّساج التّليمية من زيا ن
فاعلية التواصي مع مّتسبي ا بشكي ائا.
 .10المحا ثاج اإللكترو ية أو الشاج  :Chatتتا عبر مجموعة متّدّ ن من البرمجيىاج التىم يىتا تحميل ىا
ّ
المّلىا أو الىزمالء حىوا أمىور
على د از ال اتف المتّيىي بخدمىة اإل تر ىو ومىن ثىا التحىدّث مىع
المدرسة.
خامساً :معايير تصميم برامج التعلّم المتنقّل:
ّ
ّ
المتّقىي كدراسىة بىدر
االطالو على مجموعة من األ بياج والدراسىاج السىابقة الخاصىة بىالتّلّا
بّد
)2012ت و راسة الخزيت صفرت والمديرس )2019ت وكذلث راسة خليي والحلفاوي )2008ت يحمكىن
تلخي مّايير تيميا بيئة التّلّا المتّقّي بّدّن قاطت وهم:
 .1اختيار المحتوى المالئا ي األهداف الواوحة لتوييفه فم التّلّا المتّقّي.
ْ .2
أن تلبّم بيئة التّلّا المتّقّي بالتغذية الرادّة التكيّفية احتياداج المتّلّمين.
- 520 -

المجلد 22

مجلة البحث العلمي في التربية

العدد السابع 2021

 .3التيميا التّليمم الواوح لمحتوى بيئة التّلّا المتّقّي.
ْ .4
أن تراعم بيئة التّلّا المتّقّي خيائ

المتّلّمين.

ْ .5
أن تتض ّمن بيئة التّلّا المتّقّي م ام وأ شةة تّليمية وتّلّمية متوافقة مع األهداف الموووعة ل ا.
ْ .6
أن يتا توييف الوسائط المتّد ن ببيئة التّلّا المتّقّي بةريقة تتّاسب مع المتّلّمين واألهداف التّليمية.
ْ .7
أن تراعى المرو ة فم بيئة التّلّا المتّقّي.
ْ .8
أن يتا مراعان تيميا أساليب س لة لإلبحار فم بيئة التّلّا المتّقّي.
ْ .9
أن تراعم مواصفاج وشروط بيئاج التّلّا كحساباج خاصة للدخوات وإمكا ية تحميي المحتوى ...إلخ.
ضا حدّ الدهشان ويو س  )2009مّايير استخدام ال اتف الّقّاا فم التّليا بما يلم:
وأي ً
 .1توفّر البّية التحتية الالزمة للتّلّا بالمحموا ويشمي لث األد زن الالسلكية الحديثة وخدماج االتّيىاا
باإل تر و وملحقاته من أد زن كالةابّاج والسماعاج.
 .2اختيار وتحديد مط التّلّا بالمحموا المّاسب للموقف التّليمم.
ّ
المتّقىي مىع تضىمين المحتويىاج الّلميىة
 .3تحويي الموا التّليمية والتّلّميىة إلىى صىيغة تّاسىب الىتّلّا
وتغليف ا بييغ تتّاسب مع الج از والشبكة.
 .4توفير الدعا الما ي والميزا يّاج المّاسبة.
 .5تدريب الّّير البشري المشارا فم تفّيي التّلّا بالجواا.
 .6ووع أحسس التّامي التجاري والمالم مع الشركة المشغّلة للشبكة.
ويرى الباحثان ّ
أن كالً من اختيار البرام واألسس والمّايير والّ رياج المّاسبة عّد تيميا برام
التّلّا المتّقّي تساعد على تقوية التواصي الف ّّاا وتزيد من فرصة الّجاح المةلوبة من البر ام المسىتخدم
فم تدريب مّلّمم المرحلة المتوسةة فم ولة الكويو.
المحور الثالث :االختبارات اإللكترونية:
ويّرض المحور الثالث االختباراج اإللكترو يةت ويشىتمي علىى مف ىوم وأهىداف ومميىزاج وأ ىواو
والّّاصر المكو ة لالختباراج اإللكترو يىة ومّىايير وم ىاراج تيىميا االختبىاراج اإللكترو يىة وبّائىهت
وفيما يلى توويح لث.
أوالً :مفهوم االختبارات اإللكترونية:
يّرف ىا زيتىون 2005ت ص.
تّدّ ج التّريفاج التم تّاولو مف وم االختباراج اإللكترو يىةت حيىث ّ
 )225على أ ّ ا هم "التقييماج التم تتا بواسةة تقّيىاج الكمبيىوتر وشىبكاته" .وتشىير صىبحم 2005ت
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ص )221 .إلى ّ
أن االختباراج اإللكترو ية هم "الّملية التّليمية المسىتمرنت والمّت مىة التىم ت ىدف إلىى
ويّىرف الشىّفوري 2006ت ص )9 .االختبىار
تقييا أ اء الةالىب عىن بحّىد باسىتخدام شىبكة اإل تر ىو".
ّ
اإللكترو م بأ ّه "عبارن عن اختبار تحييلم يضا عد ًا من األسئلة المّ جية يىتا عروى ا باسىتخدام أحىد
برمجياج الحاسوب بةريقة مّ مة وفق آلية تقويمية مّيّّة ثا تّرض للةالب ليقوم بحل ىا بحيىث يسىتةيع
وعرف ىا إسىماعيي 2009ت ص )410 .بأ ّ ىا
التقييا اتيًا ومّرفة مستواه ومىدى ف مىه للمىا ن مباشىرنً".
ّ
عملية تقويا مستمرن ومقّّّة ت دف إلى قياس أ اء الةالب إلكترو يًا باستخدام البرمجياج تزامّيًا باالتّيىاا
إدرائيىا
ويّرف الباحثان االختباراج اإللكترو ية
المباشر باإل تر و أو غير تزامّيًا فم القاعاج الدراسية.
ً
ّ
على أ ّ ا "مجموعة من األسئلة الموووعية والمقالية لقياس وات التّلّا لدى الةالب فم مووىوو مّىيّن
والذي يتا تقديمه عبر الحاسوب واإل تر و".
ثانياً :أهداف استخدام االختبارات اإللكترونية:
يتمثّي ال دف من استخدام االختباراج اإللكترو ية فم قياس أ اء المتّلّات و لث بضىبط أسىاليب تقيىيا
الةالب وتةويرها من خالا التّلّا اإللكترو م القائا على اسىتخدام وسىائي وأ واج تكّولوديىا المّلومىاج
واالتّياالج الحديثة؛ لتس يي عملية تقييا الةالبت وتحويي هذه الّملية مىن الةىر التقليديىة إلىى الةىر
اإللكترو ية ا لية من خالا مّدورت :)2013
 .1إ خاا تقّية المّلوماج كوسيلة لتّزيز مقدرن الةالىب علىى الىتّلّا إلىى أقيىى حىدو طاقاتىهت وبىذلث
يجتاز التّليا والتّلّا بةريقة أفضي من الةريقة التقليدية.
ً
وعقىال ودسىدًا وودىدا ًات وتّميىة ميولىه ومواهبىهت واالرتقىاء بقدراتىه
روحىا
 .2تةوير شخيية الةالب
ً
وم اراته.
 .3تقيس ما ووّو لقياسه.
ّ .4
تّزز كفاءن الةالب.
 .5زيا ن وترسيخ المّارف والمفاهيا المكتسبة.
 .6تكتشف واحم القون والقيور لدى الفر .
وأشار الشّفوري 2006ت ص )9 .إلى ّ
أن أهداف االختبار اإللكترو م تتمثّي فيما يلم:
 .1رفع المستوى التحييلم للةالب.
 .2التجديد والتةوير فم أ مة االختباراج التحييلية.
 .3تةبيق استراتيجية التّلّا الذاتم.
 .4تةبيق استراتيجية التّليا األساسم فم ّ
أن الةالب هو محور الّملية التّليمية.
 .5إثارن افّيّة الةالب لّملية التّلّا.
 .6تشويق الةالب وتحبيبه فم االختبار.
 .7ت يئة المّاخ المالئا للةالب أثّاء إدراء االختبار.
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 .8االستغالا األمثي لج از الحاسوب التكّولوديا الحديثة).
 .9تشجيع الةالب على المذاكرن.
ثالثاً :مميّزات االختبارات اإللكترونية:
يحمكن توويح مميّزاج االختباراج اإللكترو ية كالتالم مّىدورت 2013؛ الشىّفوريت 2006ت ص.
9؛ زيتىىىونت 2005ت ص ص260 – 257 .؛ صىىىبحمت 2005ت صFang, Chen, & )222 .
:)Huang, 2010; Doukas & Andreatos, 2007
 .1توافر أ واو دديدن من األسئلةت والتم تشمي الوسائط المتّد ن مثي اليىور والرسىوم والفيىديوت والتىم
تم ّكن من قياس م اراج ومّارف قد ييّب قياس ا عن طريق اختباراج الورقة والقلا.
 .2توفير تغذية رادّة وتّزيز فوريت وبأشكاا عديدن الستجاباج المتّلّمين.
 .3س ولة رصد رداج الةالب واالحتفاي ب ا فم سجالج إلكترو يةت مع س ولة تداول ات باإلوافة إلىى
توافر بيا اج ثرية عن أ اء الةالب.
 .4توافر األ واج المساعدن أثّاء االختبار مثىي ا الج الحاسىبة والقىواميست والتىم تتىوافر علىى أد ىزن
الكمبيوتر.
 .5توافر تقّية األسئلة التفاعليةت بمّّى تقديا الم مة للةالب مع إمكا ية الر السريع على أفّاله.
 .6أكثر مرو ة من االختباراج الورقيةت وأقي كلفة؛ حيث توفر تكاليف الةباعةت والتخزين وأطّان كثيرن
من الور .
 .7يمكن للمّلّا إعدا االختباراج والتكليفاج فم قائق مّدو ن من خالا االستّا ة ببّوا األسىئلة وقىوائا
التكليفاج.
 .8تةوير االختباراج :حيث تتميّز أسئلة االختبار بأ ّ ا غير مكلفة و اج دو ن عاليةت كما تتيح للمّلّمىين
س ولة تّديل ا.
ممىا ّ
يقلىي مىن عّيىر
 .9توافر عّير الموووعية فم التيحيحت حيث يتا إلكترو يىا ً وبمّىايير محىدّ ن ّ
الخةأ.
 .10تسليا االختباراج :ويّّم إمكا ية تسليا االختباراجت سىواء تى ّا لىث بشىكي تزامّىم أو غيىر تزامّىم
لمختلف الةالب.
 .11توزيع تائ االختبار :يتىيح التوزيىع اإللكترو ىم إمكا يىة توصىيي تىائ االختبىاراج إلىى الةىالبت
وأولياء األمورت وصا ّم القرار بيورن سرية وسريّة.
ّ
 .12س ولة استخدام البيا اج :حيث ّ
مخز ىة إلكترو ًيىات وبّىا ًء
إن البيا اج الخاصىة بتيىحيح االختبىاراج
عليه يس ي تحليل ا واستخدام ا فم الجداوا اإللكترو يةت والحزم اإلحيائية األخرى.
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 .13المرو ة فم تقديا االختبار اخي القاعاج الدراسية اإللكترو يةت أو عن بحّد باستخدام الشبكاج.
 .14توفير وقو ود د المّلّا فم المراقبة وتيحيح االختبار التحييلم.
 .15تسخير برمجيّاج تةبيقاج الحاسوب فم خدمة الما ن الّلمية.
 .16التقليي من التكلفة المالية فم شراء الموا القرطاسية واألحبار لةباعة االختبار.
مشوقة ومحبّبة للةالب باستخدام اليوج واليورن والحركاج الفّية.
 .17عرض االختبار بةريقة ّ
 .18إمكا ية إ را الّديد من الوسائط كاليورت والرسومت والتسجيالج اليوتيةت ولقةاج الفيديو.
 .19إمكا ية توافر بّض البرمجيّاج التةبيقاج أثّاء تأ ية االختبىار مثىي إوىافة آلىة حاسىبةت أو قىواميس
إلكترو ية.
 .20تخزين واسترداو بيا اج االختباراج بس ولة ويسر.
رابعاً :أنواع االختبارات اإللكترونية:
أشار كي من  Wangو )2010 Shinإلى ّ
أن هّاا وعان من االختباراج اإللكترو يةت وهما:
 .1االختباراج اإللكترو يىة المتكيّفىة  :Computerized Adaptive Testsوفي ىا يىتا إي ىار األسىئلة
للممتحن بحسب مستواه؛ حيث يتا -آليًا -اختيار أسئلة أكثر س ولة أو صّوبة بّىا ًء علىى اإلدابىة علىى
الس اا السابقت لذلث يحتوي االختبار المتكيّف عا ن عد ًا أقىي مىن األسىئلة مقار ىة باالختبىاراج غيىر
المتكيّفة.
 .2االختباراج غيىر المتكيّفىة  :Non Adaptive Testsوفي ىا تكىون األسىئلة ثابتىة وعىد ها محىد وال
تّتم د علىى إدابىة السى اا الىذي يسىبق ات وال تختلىف عىن االختبىاراج الورقيىة التقليديىة إال بالوسىيط
الحاسوب) الذي تّرض فيه.
فم حين يرى مّدور ّ )2013
أن أ واو االختباراج اإللكترو ية كالتالم:
 .1االختباراج المّتمدن على الكمبيوتر ) :Computer Based Assessment (CBAهىذا الّىوو مىن
االختباراج يّتمد على الحاسوب وبرمجيّاته ون االتّياا بأي وو من أ واو الشبكاج.
 .2االختباراج المّتمدن على الشبكاج ) :Network Based Assessment (NBAفم هذا الّىوو يىتا
االعتما على تقّياج الشبكاجت كشبكة اإل تر وت لالختبار عن بحّد حسب ةا تغةية الشبكة.
 .3االختباراج القييرن على الشبكة  :Online Quizzesهم وو من االختباراج المّشورن على إحدى
الشبكاج المحلية أو الّالمية) والتم تةبّق فم زمن قيير سبيًات وتقيس تحييي الةالب فم دزء من
المحتوى الدراسمت أي تقيس تحييي الةالب فىم رس أو رسىين علىى األكثىرت وتىتا اإلدابىة علىى
أسئلت ا بسرعة.
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 .4االختباراج اإللكترو ية الرسمية :هم االختباراج التم تشرف علي ا م سّساج رسمية مثي :المّىاطق
التّليمية -وزارن التربية والتّليا -م سّساج التّليا عن بحّد ...إلخ).
خامساً :معايير تصميم االختبارات اإللكترونية وبنائها:
يتأثّر تيميا االختبار اإللكترو م وبّائه بالّوامي ا تية مّىدورت 2013؛ و يىعت 2005ت ص ص.
:)281-264
 .1األهداف التربوية للمرحلة التّليمية :يّبغم ْ
أن تكون األهداف التربوية من الخةواج األولىى فىم بّىاء
االختباراج اإللكترو يةت م ّما يى ثّر بشىكي كبيىر فىم عّاصىر بّائ ىا وتودي ىا إلىى االتّجىاه اليىحيح
أن تقييا ما يّرفه الةالب يجب ْ
للقياست أي ّ
أن يقوم علىى الىربط بىين األهىداف التّليميىة وممارسىاج
التقييا بشكي واوح و قيق.
 .2خيائ المتّلّمين :يجب ْ
فّليىا قىدرات ا الّقليىة؛
أن تالئا أسىئلة االختبىار إمكا ىاج الةىالب وتقىيس ً
مكو ىاج االختبىار اإللكترو ىم
بحيث تّاسب خيائ المرحلة الّمائية ل ا م ّما سيّّكس تأثيره علىى ّ
مثىىي زمىىن االختبىىارت وعيىىة األسىىئلةت الوسىىائط المتّىىد نت وكىىذلث أ مىىاط االسىىتجابةت و ىىوو التفاعىىي
المةلوب.
 .3الم اراج التكّولودية للمتّلّمين :ي ثّر مستوى م اراج الةالب أل اء بر ام االختبار اإللكترو م فم
بّائهت فقد يكفم م اراج تحريث الفأرن فىم مرحلىة ريىاض األطفىاات وكلّمىا تقىدّمو المرحلىة الّمريىة
مرورا بإ خاا كلماج باستخدام لوحة المفاتيحت أو باستخدام برمجيّاج
يرتفع مستوى الم اراج الالزمة
ً
خاصة إل تا شمء مّيّن مةلوب فم الس اات إلىى اسىتخدام المتيىفّحاج للبحىث عىن مّلومىة مىا أو
استخدام القواميس وقواعد البيا اجت بمّّى ْ
أن تحلّي الم اراج المةلوبة بدقة إ ا كان بر ىام االختبىار
يتض ّمن الكثير من الم اراج بشكي أساسم فم بّائه.
 .4الغرض من االختبار :ي ثّر الغرض من االختبار فم بّائىه؛ ف ىي سىيكون غروىه التشىخي لتّىديي
المحتىوى لىيالئا احتيادىاج الةىالبت أم لغىرض التقيىيا الىذاتم لتّىرف مىواطن الضىّف لتجّّب ىات أم
اختباراج ائية لمّرفة مدى ف ا الةالب لما ن المقرر وإعةاء التقديراج المّاسبة الدتيازه.
 .5أشكاا التقييا اإللكترو م :يستخدم فم التقييا اإللكترو م واحدن أو أكثر من ا ليّاج ا تية:
 تقييا قائا بذاته على محةاج الّمي الفر ية :حيث يتا تحميي االختبار علىى القىرص اليىلبتأو بتشغيي  CDأو  DVDويمكن حفظ اإلدابة فم البر ام وإ زال ا يدويًا.
 شبكاج الكمبيوتر المغلقة :حيث يقدّم االختبار اإللكترو م من خالا شبكة مغلقة. شبكاج اإل تر و :حيث يقدّم في ا االختبار اإللكترو م عبر متيفّحاج الويب. .6خيائ البيئة اإللكترو ية :بمّّى ْ
بّضىا مىن خيائيى ا ويىتا لىث عىن
أن تضيف البيئىة الجديىدن
ً
طريق :تح ّكا الةالب فم عّاصر االختبار سواء باختيار شاشاج األسئلة وتتابّ ا أو تح ّكمه فىم زمىن
اإلدابةت كذلث حيوا الةالب على تيحيح فوري إلدابته.
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إمىا بالضىغط علىى زر أو كتابىة ى أو
 .7أ ماط االستجابة :تيف طريقة التّبير عن االستجابة و لىث ّ
غيرها من االستجاباج التم تأخذ أ ما ً
طا مختلفة يتا اسىتخدام ا بشىكي يتفىق مىع طبيّىة التفاعىي الىذي
يتوقّّه المي ّما التّليمم من الةالب.
و ًرا ألهمية االختباراج اإللكترو يةت فقد است دفو عديدٌ من الدراسىاج تّميىة م ارات ىا المختلفىةت
ّ
والمّلىا بشىىكي خىىاصت ومّ ىىا راسىىة شىىّيب
تمىين بالّمليىىة التّليميىىة والتّلّميىىة بشىىك ٍي خىىاص
لىىدى الم ّ
 )2014التم هدفو إلى راسة أثر بر ام تدريبم مقترح إلكساب أعضاء هيئة التىدريس بجامّىة حائىي
وتوصىي البحىث إلىى
م اراج بّاء االختباراج اإللكترو ية بّ ام إ ارن التّلّا بالا بىور Blackboardت
ّ
متوسىةم ردىاج أفىرا الّيّّىة فىم
أ ّه يودد فىر اا إحيىائيا ً عّىد مسىتوى اللىة  )α ≥ 0,05بىين
ّ
التةبيقين القبلم والبّدي على االختبار التحييلم للمّرفة الّلمية فم بّاء االختبىاراج اإللكترو يىة بّ ىام
إ ارن التّلّا بالا بور ليالح التةبيق البّدي يردع أثره للبر ام التىدريبم المقتىرحت وودىد كىذلث فىر
متوسىةم ردىاج أفىرا الّيّّىة فىم التةبيقىين القبلىم
اا إحيائيًا عّد مستوي اللىة  )α ≥ 0,05بىين
ّ
والبّدي على بةاقة مالح ة األ اء الّملم لم اراج بّاء االختباراج اإللكترو ية بّ ىام إ ارن الىتّلّا بىالا
بور ليالح التةبيق البّدي يردع أثره للبر ام التدريبم المقترح.
ّ
التحقىق مىن فاعليىة تيىميا وتةىوير بر ىام قىائا علىى
فم حين است دفو راسة مّىدور )2013
أ واج الويب  2.0فم تّميىة بّىض م ىاراج تيىميا وإ تىا االختبىاراج اإللكترو يىة لىدى طالبىاج كليىة
المىدو اج-
صلو الدراسة إلى فاعلية البر ام القائا علىى بّىض أ واج الويىب 2.0
التربية بالزلفم؛ وتو ّ
ّ
الفيس بوا -اليوتيوب) فم تّميىة الجوا ىب المّرفيىةت والم ىاراج المرتبةىة بتيىميا وإ تىا االختبىاراج
اإللكترو ية لدى طالباج كلية التربية بالزلفم.
دامّيىىا أخضىىّوا
طالبىىا
وفىىم راسىىة  Stowellو )2010 Bennettالتىىم أدريىىو علىىى )69
ً
ً
يى الباحثان فروية ّ
أن تقديا االختباراج بةريقة إلكترو ية سوف يى ي
الختبارين ورقم وإلكترو مت تق ّ
إلى خفض مستوى قلق االختبار لدى المختبرين وسي ي -بالتالم -إلى تحسىين مسىتوى األ اء والحيىوا
على رداج أعلى فم االختبار .وقد أي رج الّتائ ّ
أن الةالب الذين عا ن ما يّا ون من قلق االختبىار –
أثّاء تأ ية االختباراج التقليدية -قد ا خفض مّدّا القلق لدي ا بشكي كبير أثّىاء أ اء االختبىار اإللكترو ىم.
وفم المقابيت از ا مّدّا القلق لدى الةالب الذين ال يّا ون -عا ن -مىن قلىق االختبىار الىورقم أثّىاء أ اء
االختبار اإللكترو م .كما خل الباحثان إلى تيجة مفا ها ّ
أن الّالقىة بىين قلىق االختبىار وبىين األ اء فىم
االختبار تكون أوّف فم االختباراج اإللكترو ية مّ ا فم االختباراج الورقية.
وقامو  )2009 Kilgoreبدراسة على طلبة اليفوف السا س والسابع والثامن فم والية مشيجان
بالوالياج المتحدنت الستكشاف الّوامي التم ت ثّر على االتّجاهاج واأل اء فم االختباراج اإللكترو ية .وقد
رس الباحث عدّن عوامي هم الجّست والمستوى االدتماعمت وتوافر أد زن الحاسوبت واالتّجاهاج حىو
الحاسوب .وقد أي رج الّتىائ عىدم ودىو عالقىة بىين تىوافر أد ىزن الحاسىوب فىم المّىزا واأل اء فىم
االختباراج اإللكترو ية .كما ّ
أن االتّجاهاج حو الحاسوب ليس ل ىا أي تىأثير علىى األ اء فىم االختبىاراج
اإللكترو ية .وكذلث كشفو الّتائ ّ
أن الةالب وي المستوى االدتماعم المّخفض كا وا أوىّف أ ا ًء فىم
ضا لّو الّتائ على ّ
أن الىذكور
االختباراج اإللكترو ية من زمالئ ا وي المستوى االدتماعم الّالم .وأي ً
كا وا أكثر ثقة من اإل اث أثّاء أ اء االختباراج اإللكترو ية.
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وبّاء على االطالو على هذه المّايير قام الباحثان بإعد قائمة المّايير التم تشمي علىى عىد )10
مّيار وعد  )57م شر .ملحق3
سادساً :مهارات تصميم وإنتاج االختبارات اإللكترونية:
هّاا تيّيفاج عديىدن أل ىواو الم ىاراج الخاصىة بإ تىا وتيىميا االختبىاراج اإللكترو يىةت وبّىد
ّ
االطىالو علىىى عىىد مىىن األ بيىىاج الدراسىىية والكتىىب كيىىبري )2003ت والرحيلىىم )2013ت ومّىىدور
)2013ت يحمكن تلخيي ا كالتالم:
 .1وووح أسئلة االختبار.
 .2تحديد ردة الس اا فم االختبار.
 .3تحديد عد محاوالج الدخوا لالختبار.
 .4اختيار طريقة إبالغ المتّلّمين بّتيجة االختبار.
 .5إعدا االختبار مسبقًا وتحديد وقته قبي موعد تقديمه.
 .6سرعة تيحيح األسئلة ألي عد من المتّلّمين.
 .7الحيوا على بيا اج وإحياءاج متّد ن من األسئلة.
 .8سرعة وس ولة تّديي أوزان رداج المتّلّمين.
 .9إمكا ية تقسيا االختبار إلى أقسام.
 .10إمكا ية الحيوا على تقارير شاملة عن االختباراج.
ْ .11
أن يقيس الس اا ما حووع ألدله.
 .12الدقة الّلمية والسالمة اللغوية ألسئلة االختبار.
 .13ترتبط األسئلة بأهداف المقرر.
ْ .14
أن تثير شاشاج االختبار المتّلّا حو األسئلة وليس الشكي.
 .15تّ يا محتوياج شاشاج االختبار مع حركة الّين.
 .16عدم استخدام أكثر من ثالثة خةوط فم االختبارت وتجّب الخةوط المزخرفة.
 .17بساطة شاشة عرض االختبار.
 .18اتّباو

ام واحد فم كتابة الّّاوين الرئيسة والفرعية.
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 .19عدم المبالغة فم استخدام الوسائط المتّد ن.
 .20تّاسب حجا اليور والفيديوهاج مع حجا الشاشة.
 .21استخدام الييغ القياسية لملفاج الفيديو واليور.
 .22إمكا ية تيدير وطباعة االختبار والدرداج إلى ملفاج خاردية أو أورا .
وقد صّّفو الفتالوي 2003ت ص )34 .الم اراج إلى عدّن أصّاف:
 .1م اراج عقلية :مثي م اراج الدراسة والبحث وحي المشكالجت والتفكيىر الّاقىىدت والم ىاراج الّملىىية
والتحليلية واالستدالليةت وم اراج االتّياا والقدرن على التمييز بين الرأي والحقيقة وتحليىي الّالقاج
واإلرتباطاج والتّديي والتّميا والتركيب وإبداء الرأي وإصدار األحكام.
 .2م اراج حركية :مثي الركض والمشم ورسا الخرائط وعروى ات ورسىىا الىىيور وعمىىي الّمىا ت
وم اهر االتّياا غير اللف م باإليماءاج وحركة الجسات وم ارن استخدام األد ىزن المّدّاجت وتّاوا
األ واج وحركاج األطراف ومختلف أعضىاء الجسىا وسىواها مىن حركىاج الجسىا الكبىرى والدقيقىة
المّسّقة.
التكيىف
 .3م اراج ادتماعية :مثي م ىاراج االتّيىاا بىا خرين وإقامىة عالقىاج مّ ىىا والّمىىي علىىى
ّ
االدتماعم واال ضمام مع الجماعة والمشاركة الجماعية قوال ًوفّالً.
 .4م اراج لغوية :مثي وبط مخار األصواج وتّسيق األصىواج مىع الكلمىاج لكىم تكىىن اج مّّىىت
وتّسيق التّبير باليوج واالتّياا اللف م با خرين.
إجراءات البحث:
سار البحث وفقًا للخةواج التالية:
أوالً :إجراءات إعداد قائمة مهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية:
 .1تحديد ال دف من إعدا القائمة :ت دف القائمة إلى حير الم اراج الرئيسىة والفرعيىة الالزمىة إل تىا
االختباراج اإللكترو ية لمجموعة من مّلّمم المرحلة المتوسةة بدولة الكويو.
 .2تحديد محتوى القائمة :لتحديد الم اراج الرئيسة والفرعية الالزمة إل تا االختباراج اإللكترو ية التىم
ّ
االطىالو علىى عىد مىن األ بيىاج التىم تّاولىو إ تىا
ت ّا تضميّ ا فم القائمةت قام الباحثان بما يلىم:
ييىين فىم تكّولوديىا التّلىيا)ت وبّىد
االختباراج اإللكترو ية -االستّا ة بآراء بّىض خبىراء ومتخ ّ
الحيوا على الم اراج ت ّا تقسىيم ا إلىى م ىاراج أساسىيةت ويتبىع كىي م ىارن أساسىية مجموعىة مىن
الم اراج الفرعية المتّلّقة ب ا.
ّ
األوليىىة علىىى مجموعىىة مىىن الخبىىراء
.3
التحق ىق مىىن صىىد القائمىىة :ت ى ّا عىىرض القائمىىة فىىم صىىورت ا ّ
ييين فم مجاا تكّولوديا التّليا ملحق )1ت وطلب مّ ا إبداء الرأي فىم :شىمولية القائمىة
والمتخ ّ
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لما يّبغم أن تشتمي عليه من دوا ىب -سىالمة اليىياغة اللغويىة -والدقىة الّلميىة لكىي م ىارن -تحديىد
ردة أهمية كي م ارن مّ ا فم إ تا االختباراج اإللكترو ية -إبداء أية مالح اج أو مقترحاج).
 .4وبّد تلقم الباحثان تّليقاج المح ّكمين ومّاقشات ا فيما أبدوه من مقترحاج أدرى الباحثان التّىديالج؛
وبذلث ت ّا الخرو بقائمة لم اراج إ تا االختباراج اإللكترو ية بيورت ا الّ ائيةت وبلغ إدمىالم عىد
الم اراج الرئيسية  )10م اراجت والم اراج الفرعية  )101م ارن .ملحق .)2
ثانياً :إجراءات بناء بيئة التدريب اإللكترونية القائمة على التعلّم المتنقّل:
قام الباحثان بمرادّة الّديد من ما التيميا التّليممت ومّ ا :مىو خمىيس  )2003و مىو
الجزار )Elgazzar, 2014ت وقد اعتمد البحث الحالم علىى مىو الجىزار للتيىميا التّليمىمت ويىرى
أن من أسباب اختيار هذا الّمو ما يلمّ )1 :
الباحثان ّ
يتميىز
أن هذا الّمىو مىن الّمىا الحديثىةت ّ )2
ّ
المتّقىيت )4
الّمو بالمرو ة والتأثير المتبا ا بين عّاصرهت  )3أن هذا الّمو يتوافق مع مط التّلّا
ّ
يتميىز الّمىو بووىوح
أن هذا الّمو مىن الّمىا الشىاملة لجميىع عمليىاج التيىميا التّليمىمت و ّ )5
خةواتىه ومّةقيىىة تتابّ ىا .وفيمىىا يلىم عىىرض الدىراءاج التيىىميا التّليمىم فىىى وىوء مىىو الجىىزار
:)Elgazzar, 2014
مرحلة التحليل  :Analysisتحّد مرحلة التحليي أوا مرحلة يتا البدء ب ا فم الّمو

ويّدر تحت ا:

 .1اعتماد أو وضع معايير تصميم لبيئة التعلّم المتنقّل )Instructional Systems Design (ISD
ّ
المتّقىي والتىم تّتبىر متةلّ ًبىا
 :Standardsت ّا تحديد مّايير تيميا بيئة التدريب القائمة على التّلّا
أساسيًا لبّاء بيئة التدريبت وتّاوا البحث فم هىذا الجىزء الخةىواج التىم تى ّا ات ّباع ىا عّىد بّىاء قائمىة
المّىاييرت حيىىث اسىىتخدم المىىّ الوصىىفم التحليلىىم عّىد اشىىتقا قائمىىة المّىىايير و لىىث مىىن البحىىوث
ّ
المتّقىيت وتى ّا إعىدا قائمىة
يية فم التدريب اإللكترو م والىتّلّا
والدراساج السابقة والمرادع المتخ ّ
المّايير وفق الخةواج ا تية:
 تحديد ال دف الّام من بّاء قائمة المّايير :ال دف الّام هو الوصوا إلى قائمة بمجموعىة مىنالمّايير التم يتا مراعات ا عّد تيميا بيئة التدريب القائمة على التّلّا المتّقّي.
 تحديد ميا ر اشتقا قائمة المّايير :قام الباحثان بالردوو إلى مجموعة من الميا ر كقاعدنٍلبّاء قائمة مّايير بيئة التدريب القائمة على التّلّا المتّقّي فم البحث الحالمت حيث:
ّ
بىىاالطالو علىىى بّىىض البحىىوث والدراسىىاج الّربيىىةت ومّ ىىا :راسىىة
 oقىىام الباحثىىان
 Chancharyو)2011 Islam؛ و راسة  Hashemiوآخىرون )2011؛ و راسىة
صبحم .)2005
 oكما ّ
اطلع الباحثان على بّض األ بياجت ومّ ا :الحلفاوي )2011؛ خميس .)2015
بالتوصىي
 إعدا اليورن المبدئية لقائمة المّىايير :مىن خىالا الميىا ر السىابقة قىام الباحثىانّ
ّ
المتّقىي لمّلّمىم المرحلىة المتوسىةة بدولىة
لقائمة مّىايير بيئىة التىدريب القائمىة علىى الىتّلّا
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الكويو؛ حيث تمو صياغة المّايير فم صورت ا المبدئية فم صورن عباراج تمثّي كىي مّ ىا
شر ً
طا أساسيًا يّبغم ْ
أن يتوافرت وقد ت ّا مراعان بّض الشروط فىم صىياغة عبىاراج المّيىارت
وأن تكىون محىد نت ْ
لغويىات ْ
وهمْ :
وأن تحمىي مّّىى واحىد وفكىرن
أن تكون واوىحةت سىليمة
ً
صي لقائمة المّايير فم صورت ا المبدئية ومرج قائمة المّايير
واحدنت وفم ووء لث ت ّا التو ّ
بالخةواج ا تية:
 oحدمّو المّايير التم اشتقّو من الميىا ر السىابقةت وقىد تضى ّمّو قائمىة المّىايير عىدن
مجىىاالج Domainsت تتض ى ّمن مجموعىىة مىىن المّىىايير Standardsت يّىىدر تحت ىىا
مجموعة من الم ّ
شراج Indicatorsت وقد ت ّا تقسيم ا إلى  )10مجاالج رئيسة.
 oأحعدّج اليورن المبدئية لقائمة المّايير فم ووء مقياس ثالثم لدردة األهميىة موافىق
ددًات موافقت غير موافق).
 التجريب االستةالعم لقائمة المّايير :ت ّا عرض قائمة المّايير على السا ن المح ّكمينت ث ّا قىامالباحثان بالتّديالج الالزمة فم عباراج القائمة.
تتكىون مىن
 صد قائمة المّايير وإدازت ا :وللتأ ّكد من صد هذه المّاييرت ت ّا إعىدا اسىتبا ةّ
 )10مّايير و  )57م ّ
ش ًرات وت ّا عرو ا على مجموعة مىن المح ّكمىينت و لىث ب ىدف أخىذ
آرائ ا ومالح ات ا حوا هذه المّاييرت ولقىد أبىدوا مجموعىة مىن المالح ىاجت مّ ىا :تّىديي
صياغة بّض الّباراجت وقام الباحثان بأخذ هىذه التّىديالج بّىين االعتبىارت كمىا قامىا بكافىة
التّديالج التم حيي علي ا مّ ات سواء باإلوافة أو الحىذف أو التّىدييت وفىم وىوء ا راء
والمالح اجت ت ّا تّديي المّايير.
ييين على قائمة المّايير :كما ت ّمو مّالجة
 المّالجة اإلحيائية الستجاباج الخبراء والمتخ ّاستجاباج الخبراء والمح ّكمين على القائمة إحيائيًا لتحديد الّسبة المئوية لالستجاباج والوزن
الّسبم لكي مّيار ومدى أهمية كي مّيىار مىن المّىاييرت و لىث مىن خىالا رصىد اسىتجاباج
الخبراء والمح ّكمين حوا مدى أهمية كي مّيارت و لث عن طريق عمي دىدوا تكىراري لكىي
مّيارت وأحعةيو فيه االستجابة الكبيرن موافق دىدًا ثىالث ردىاج)ت واالسىتجابة المتوسىةة
موافق ردتين)ت واالستجابة الضّيفة غير موافق ردة واحدن).
 إعدا اليورن الّ ائية لقائمة المّايير :وبّد إدىراء التّىديالج الالزمىة بّىا ًء علىى اسىتجاباجالمكررنت والتّديي فم صىياغة بّىض الّبىاراجت وقىد
الخبراء والمح ّكمينت ت ّا حذف المّايير
ّ
ييين على سبة مئويىة أعلىى مىن %80ت
حيلو مّ ا المّايير من دا ب األساتذن والمتخ ّ
وب ذا فقد وصلو قائمة المّايير فم شكل ا الّ ائم إلى  )10مّىايير و  )57م ّ
شى ًرا .ملحىق
)3
ّ
المتطلدب تواجددد لدديهم والمهدارات
 .2تحليل خصائص المعلّمين المستهدفين وتعلّمهم السابق والدتعلّم
المتىدربين مىن خىالا:
المعلوماتية والمعرفية وفعاليّتها :وقد قام الباحثان بتحليي خيائ المّلّمىين
ّ
توفّر الخبرن والمّرفة السابقة عن االختباراج اإللكترو ية -توفّر الخبرن فم مجاا التدريس ماال يقىي
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المتّوعىة-
عن  3سّواج -يتوفّر لدى المّلّمين أد زن كية ولدي ا القدرن على استخدام تةبيقاج التّلّا
ّ
استثارن افّيّة المّلّمين الستخدام التّلّا المتّقّي).
 .3تحديد النقص في الجوانب المعرفية والمهاريدة والوجدانيدة لددى المعلّمدين :والتىم تمثّلىو فىم تىد ّم
م اراج تيميا وإ تا االختباراج اإللكترو ية لدى مّلّمم المرحلة المتوسةة فم ولة الكويو.
 .4تحليل المصادر والموارد المتاحة الرقمية والعقبات والقيود :تمثّلو الميا ر والمىوار المتىوفّرن فىم
مّمي الحاسب ا لم بإ ارن مّةقة حولم التّليمية فم ولة الكويوت  )20د ً
ىازا بمواصىفاج عاليىةت
وأيضىا ودىو شىبكة واي فىاي Wi-Fiت بالّسىبة
ودو سبورن كيةت وتوافر د از عرض اتىا شىوت
ً
للّقباج والقيىو لىا يوادىه الباحثىان أي عقبىاج أو قيىو حيىث سى ّ لو إ ارن المدرسىة م مىة الباحثىان
وساعدت ما فم القيام بالجا ب التجريبم للبحث.
مرحلة التصميم :Design
 .1وضع األهداف التعليمية في شكل  ABCDبنا ًء على االحتياجات وتحليدل األهدداف وترتيبهدا :حيىث
قام الباحثان بّا ًء على ال دف الّام المتمثّي فم تّمية م اراج إ تا االختباراج اإللكترو ية باستخالص
األهداف التّليمية المةلوب تحقيق ا وتيّيف ا وفق مستوياج بلوم المّرفية.
 .2تحديد عناصر المحتوى التعليمي لألهداف التعليمية وتجميعهدا فدي وحددات أو دروس :قىام الباحثىان
المردىونت و لىث بىالردوو لجهىداف التّليميىة
بتحديد عّاصر المحتوى التم تحقق األهداف التّليمية
ّ
وقائمة الم اراج واأل بيىاج التىم تّاولىو إ تىا االختبىاراج اإللكترو يىةت وتى ّا تقسىيم ا إلىى ثالثىة)
روس تدريبيىىةت وهىىم ماهيىىة االختبىىاراج اإللكترو يىىةت وصىىياغة األسىىئلةت واسىىتخدام بر ىىام
)Articulate Quiz Makerت وت ّا تحديد الّّاصر التدريبية التم يحمكن تقديا الىدروس التّليميىة مىن
خالل ات وتمثّلو فم اليور والرسوم واليوج واليور المتحركة والفيديوهاج.
 .3تصميم التقيديم واالختبدارات مرجعيدة المعيدار واالختبدارات القبليدة :اعتمىد الباحثىان علىى عىد مىن
األ واجت وهم االختبار التحييلمت وقائمة مّايير المّت الّ ائم).
 .4تصميم خبرات المع ّلمين :بالّسبة لميا ر التّلّا فقد ت ّا االعتما على عد من الدروس التدريبية والتم
يتوافر في ا مجموعة من الّيىوص واليىور والرسىوم المتحركىة والفيىديو التّليمىم بشىكي تفىاعلم.
متّوعةت وقد حرص الباحثان علىى ْ
أن
وبالّسبة لج شةة فقد ت ّا االعتما على أ شةة فر ية أو تّاو ية ّ
تّوعىو أ مىاط التفاعىي
تتحقّق دميع األهداف من خالا تفاعي المّلّمين مع الدروس التدريبيىة؛ حيىث ّ
ىدرب والمحتىىوىت والتفاعىىي بىىين
ىدرب وواد ىىة التفاعىىيت التفاعىىي بىىين المتى ّ
لتشىىمي :التفاعىىي بىىين المتى ّ
المتدرب والمّلّا.
ّ
 .5اختيار العناصر البديلة للوسائط المتعددة للتجارب في المدواد واألنشدطة التعليميدة وتحديدد االختيدار
النهائي للوسائط المتعددة :ت ّا فم هذه الخةون اختيار الّّاصىر البديلىة ووسىائةه المتّىد ن بّىا ًء علىى
تّوعو الميا ر مىا بىين يىوص وصىور وصىوج وفيىديوهاج
أهداف كي موووو تدريبم؛ حيث ّ
تّليمية.
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 .6اختيار عناصر الوسائط والمدواد التعليميدة :تى ّا فىم هىذه الخةىون اختيىار الوسىائط والمىوا التّليميىة
والتّلّمية؛ حيث قام الباحثان بتحميي اليور المّاسبة من خالا شبكة الويبت كما قاما بمّالجة اليور
مىىن خىىالا بر ىىام Adobe Photoshopت وكىىذلث قىىام الباحثىىان بتيىىوير م ىىاراج بر ىىام إ تىىا
االختباراج اإللكترو ية  Articulate Quiz Makerباستخدام بر ام Camtasia Studioت و لىث
بما يحقّق األهداف التّليمية وبشكي مّاسب للفئة المست دفة.
 .7تصميم الرسالة والسيناريو للوسائط المختارة في الموارد واألنشطة :قام الباحثان بتيىميا مجموعىة
ّ
تيىور أولىم عىن كيفيىة تّىاوا مّلومىاج المحتىوى
المخةةاج المبدئية للسيّاريو ب دف إعةىاء
من
ّ
التدريبم؛ بحيث يتا تحديد ما سيتا تّاوله من خالا شكي الشاشةت والّ المرئمت واليور واألشكاا
الثابتة والمتحركةت واإلبحار والتفاعليةت والمالح اجت ويشتمي السيّاريو على عد ٍ من األعمدن.
 .8تصميم أساليب اإلبحار والتحكّم وواجهة التفاعل :بالّسبة ألساليب اإلبحار ّ
فإن الدروس التدريبية التم
ت ّا بّاءها فم بيئة التدريب القائمة على التّلّا المتّقّي ت ّا بّاءها وفق مط اإلبحار ال رمم؛ حيىث يحمكىن
للمّلّا االختيار من بين بدائي متّدّ ن حيث يكون هّاا موووو رئيس يتفرو مّه موووعاج فرعية.
بالّسبة للتح ّكا فيتا التح ّكا فىم الىدروس التدريبيىة مىن خىالا الضىغط علىى أزرار فىم تةبيىق الىتّلّا
مكو اج الدروس التدريبيةت وقد قام الباحثان ببّاء واد ة تفاعي التةبيق بما يّاسىب
المتّقّي للتّقّي بين ّ
مقاساج األد زن الذكية المّتشرن بدولة الكويو.
مرحلة اإلنتاج :Production
مكونات بيئة التعليم اإللكتروني:
 .1إنتاج ّ
 الحيوا على الوسائط المتاحةت والموار ت واأل شىةةت وعّاصىر الىتّلّا :حيىث تى ّا الحيىواعلى بّض الوسائط والموا المتاحة من خالا البحث عبر شبكة اإل تر و والمتمثّلة فم بّض
اليور والرسوماجت وت ّا إوافت ا إلى الفيديوهاج الملتقةة من قبي الباحثين.
 تّديي أو إ تا الوسائط المتّىد نت والمىوار ت واأل شىةةت وغيرهىا مىن الّّاصىر :تى ّا تج يىزالموار والوسائط من صور ومقاطع فيديو وصوج من خالا شبكة اإل تر وت وكا و تحتىا
إلى تّدييت كمىا تى ّا تج يىز المىوار واأل شىةة والوسىائط المتّىد ن التىم كا ىو غيىر متىوفّرن
وتحتا إلى إ تا .
 رقمّة وتخزين عّاصر الوسائط المتّد ن :ت ّا تّديي اليور ببر ام Adobe Photoshopتكما ت ّا تّديي الّيوص ببر ام Microsoft Word 2016ت أ ّما إ تا بيئة التدريب القائمىة
على التّلّا المتّقّي فت ّا بواسىةة اسىتخدام بر ىام Android Studioت ومىن خىالا اسىتخدام
بر ام  Camtasia Studioت ّا تسجيي لقةاج الفيديو.
مكونات البيئة في بيئة التدريب القائمة على التعلّم المتنقّل :قام الباحثان
 .2إنتاج المعلومات وتخطيط ّ
وتكو و من ا تم:
بتيميا الدروس التدريبية لتةبيق بيئة التدريب القائمة على التّلّا المتّقّيت
ّ
 الّيوص :استخدم بر ام  Microsoft Word 2016لكتابة الّيوص.- 532 -
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 -اليور الثابتة :استخدم بر ام  Adobe Photoshopإل تا اليور.

 لقةاج الفيديو :قام الباحثان باستخدام بر ام  Camtasia Studioلتسجيي لقةاج الفيديو. -اختيار

ام التأليف :استخدام بر ام  Android Studioإل تا بيئة التدريب.

األولي لبيئة التدريب القائمة على التعلّم المتنقّل:
 .3إنتاج النموذج ّ
ّ
المتّقىي واالرتباطىاج الخارديىة :قىام
مكو اج بيئة التدريب القائمة على التّلّا
 تحميي أو ربط ّالباحثان بتحميي تةبيق التّلّا المتّقّي باسا بيئة إ تا االختباراج اإللكترو ية) وتحميلىه عبىر
دودي بالي  Google Playلكم يستةيع المّلّمين تحميله على األد زن الذكية الخاصة ب ا.
 إعدا الدروس الوحداجت وأ واج االتّياات وتسجيي وتجميع المّلّمين :قام الباحثىان بتيىمياّ
المتّقىيت بحيىث
صفحة ويب باستخدام بر ام  PHPوربةه ببيئة التدريب القائمة على التّلّا
يكون لوحة تح ّكا للمّلّا بمجموعاج المّلّمينت ومن خالله قام الباحث بتسجيي المّلّمين.
ً
داهزا للتقيىيا التكىويّم :فىم هىذه الخةىون تى ّا اختبىار بيئىة التىدريب
 استكماا الّمو ودّلهالقائمة على التّلّا المتّقّي باالعتما على وعين من االختباراج و لث كا تم:
 oاختباراج الخلي  :Defect Testingوهم اختباراج ميى ّممة الكتشىاف خلىي الّ ىامت
تيىرف البر ىام بةريقىة
واختباراج الخلي الّادحة هم تلث االختباراج التىم تسىبّب
ّ
غير طبيّية.
 oاختباراج إحيائية  :Statistical Testingوهىم اختبىاراج ميى ّممة لىتّكس تىواتر
مدخالج المستخدمت وتّّم ّ
أن مدخالج المستخدم تّكس الّتائ المتوقّّة.
 .1مرحلة التقويم البنائي :Formative Evaluation
ّ
المتّقىي علىى
عرض بيئة التعلّم المتنقّل على مجموعة من المحكّمين :قام الباحثان بّرض بيئة التّلّا
ّ
للتأكىد مىن مّاسىبت ا لمّىايير تيىميم ات وقىد
ييين فم مجاا تكّولوديا التّليا؛
مجموعة من المتخ ّ
أبدى السا ن المح ّكمين موافقت ا علي ا مع إدراء بّض التّديالج؛ حيث اقترحوا إوافة صور إوافية
متّوعةت وتقليي من حجا ملفاج الفيديو لس ولة التشغييت وتكبيىر الخىط بحيىث يّاسىب المّلّمىينت وتى ّا
ّ
التّديي فم ووء مقترحات ا.
 .2تطبيق بيئة التدريب القائمة على التعلّم المتنقّل على مجموعة من المعلّمين :تى ّا التةبيىق علىى عيّّىة
للتّرف علىى مىدى سى ولة
استةالعية من  )10مّلّمين من مّلّمم المرحلة المتوسةة بدولة الكويو
ّ
استخدام التدريب القائا على التّلّا المتّقّيت وأخذ مالح اج المّلّمين؛ وقىد أبىدج الّيّّىة االسىتةالعية
رواها بتةبيق التّلّا المتّقّي والرغبة فم تّلّا باقم الموا التّليمية من خالله.
 .3يّت ى التيميا التّليمم بالتقويا الّ ائم ثا تبدأ مرحلة تجربة البحث.
ثالثاً :إجراءات إعداد أدوات القياس :اشتمل البحث الحالي على األدوات اآلتية:
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( )1االختبار التحصيلي :ت ّا اتباو اإلدراءاج ا تية فم إعدا االختبار التحييلم:
 هدف هذا االختبار إلى قياس تحييي عيّّة البحث من مّلّمم المرحلة المتوسةةت فم الجا ىبالمّرفم لم اراج إ تا االختباراج اإللكترو ية.
 وت ّا صياغة مفر اج االختبار باستخدام مط أسئلة اليواب والخةأ واالختيار من متّدّ ت وقدحرو ِعم فم هذه األسئلةْ :
أن تكون مقدمة المفر اج على هيئة س اا مباشىر أو دملىة أو عبىارن
اقية وتكون واوحةت و قيقة علميًات ومحد ن ومختيرنت وأال تحمي ألفاي ا أكثر من تفسير
واحدت كما حرو ِعم فم البدائي ْ
أن تكون واوحةت وخالية من الغموض والتّقيدت وقد تى ّا توزيىع
اإلداباج اليحيحة مّ ا بشكي عشوائم بين االختياراج األخرىت وتقارب طول ا.
 كما ت ّا ووع تّليماج االختبار وهم أحد الّوامي ال امة لتةبيقه؛ حيث يترتب علي ىا ووىوحوعىم عّىد كتابىة تّليمىىاج
ال ىدف مّىه
ّ
وكيفيىة أ ائىهت وبالتىالم اإلدابىىة اليىحيحة؛ ولىذلث حر ِ
االختبار ْ
كيفيىة تسىجيي اإلدابىة اليىحيحةت
أن تكون بلغة واوىحة صىحيحة تحىدّ للمّلّمىين ّ
مختيىرا لالختبىار وتركيىب مفر اتىهت وطريقىة اإلدابىة
وتض ّمّو تّليماج االختبىار وصىفًا
ً
عليه.
 وكذلث ت ّا إعدا ددوا المواصفاج حتى يحمكىن الىربط بىين األهىداف التّليميىة لبيئىة التىدريبالقائمة على التّلّا المتّقّي والتم ت ّا صياغت ات وتحديد عد المفر اج الالزمة للموووعاج فم
المستوياج المّرفية تذكرت ف ات تةبيق)ت وتى ّا اختيىار هىذه المسىتوياج المّرفيىة؛ حيىث قىام
الباحثان بإعدا الجدوا  )1ددوا المواصفاج).
جدول ()1
مواصفات االختبار التحصيلي للجانب المعرفي لمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية
م

عّاصر المحتوى الرئيسة

 1مّارف االختباراج اإللكترو ية.

عد المفر اج فم المستوياج المّرفية
تذكر

فا

تةبيق

الّد اإلدمالم
للمفر اج

الوزن الّسبم

8

8

2

18

%50

ىىىىىىى

ىىىىىىى

1

1

%2,77

1

ىىىىىىى

2

3

%8,33

ىىىىىىى

1

2

3

1

2

1

4

%11,11

ىىىىىىى

1

3

4

%11,11

 7تيدير االختباراج اإللكترو ية.

ىىىىىىى

ىىىىىىى

1

1

%2,77

شر االختبار اإللكترو م.

ىىىىىىى

1

1

2

%5,55

10

13

13

36

%100

 2تثبيو بر ام االختباراج اإللكترو ية
 3إ شاء اختبار إلكترو م.
 4التّامي مع بر ام االختباراج
اإللكترو ية.
 5إوافة أسئلة لالختباراج.
 6وبط خيائ
8

االختباراج.

المجموو

%8,33

األوليىة علىى عىد مىن
 التح ّقق من صد االختبىار :حيىث تى ّا عىرض االختبىار فىم صىورته ّييين فم مجاالج تكّولوديا التّليا والمّاه وطىر التىدريست وبمراعىان
المح ّكمين المتخ ّ
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التوصىي إلىى اليىورن الّ ائيىة لالختبىار المّرفىمت
التّديالج التم أوصى ب ا المح ّكمون تى ّا
ّ
والىىذي اشىىتمي علىىى  )36مفىىر نت وبىىذلث أصىىبح االختبىىار صىىا قًا وصىىال ًحا للتةبيىىق علىىى
مجموعىىة التجربىىة االسىىتةالعية لحسىىاب مّامىىي ثباتىىهت وكىىذلث حسىىاب مّىىامالج الس ى ولة
واليّوبة ومّامالج التمييز لمفر اته.
 طريقة تيحيح االختبار :يحيي مّلّمو المرحلة المتوسةة على ردة واحدن على كي مفر نتجيب عّ ا إدابة صحيحةت وصفر على كي مفر ن يترك ا أو يجيب عّ ا إدابة خاطئةت وبذلث
تكون الدردة الكلية لالختبار تساوي عد مفر اج االختبارت وبلغو الدردة الّ ائيىة لالختبىار
التحييلم  )36ردة.
 التجربة االستةالعية لالختبار :ت ّا اختيىار عيّّىة التجربىة االسىتةالعية مىن مّلّمىم المرحلىةالمتوسةةت وقد بلغ عد حها  )10مّلّمين من مّلّمم المرحلة المتوسةة خىار عيّّىة البحىث
األصلية)ت و لث ب دف ا تم:
 oحساب مّامالج اليّوبة والس ولة لمفر اج االختبار :ت ّا حساب مّامي الس ولة لكىي
مفر ن من مفر اج االختبار من خالا المّا لة ا تية:
ص
مّامي الس ولة = ––––––––
ص+خ
ص = عد اإلداباج اليحيحة.
خ = عد اإلداباج الخاطئة.
وتراوحو مّامالج الس ولة ما بين )0,47-0,37ت وهم مّامالج س ولة مقبولة.
كما ت ّا حساب مّامي اليّوبة من خالا المّا لة ا تية:
مّامي اليّوبة =  - 1مّامي الس ولة
وتراوحو مّامالج اليّوبة ما بين )0,61-0,53ت وهم مّامالج صّوبة مقبولة.
 oحساب مّىامالج التمييىز لمفىر اج االختبىار :بتةبيىق مّا لىة التمييىز لجو سىون Johnsonت تى ّا
حساب مّامالج التمييز لكي س اا من أسئلة االختبار باتّباو الخةواج التالية:
▪ ت ّا حساب عد اإلداباج اليحيحة – للس اا الواحد فم المجموعة الّحليا التم تضا أورا إداباج
المفحوصين الذين حيلوا على أعلى الىدرداج فىم االختبىار كلىهت ومثّلىوا  )%27والتىم ّ
تمثىي )2
صا من التجربة االستةالعية.
مفحو ً
▪ ت ّا حساب عد اإلداباج اليحيحة – للس اا الواحد فم المجموعة الدح يا التم تضا أورا إداباج
المفحوصين الذين حيىلوا علىى أقىي الىدرداج فىم االختبىار كلىهت ومثّلىوا  )%27والتىم ّ
تمثىي )2
صا من التجربة االستةالعية.
مفحو ً
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ومّامىي التمييىز المقبىوا ال يقىي عىن  0,30وكلّمىا ارتفىع عىن تلىث القيمىة كىان أفضىيت وتراوحىىو
مّامالج التمييز ألسئلة االختبار بين )0,77-0,62ت وهم تحّتبر مّامالج تمييز مقبولة.
 oساب ثباج االختبار :ت ّا حساب ثباج االختبار باستخدام مّا لة كرو باخ ألفىا Cronbach’s alphaت
وبلغ مّامي الثباج  )0,87وهم قيمة مرتفّةت ومن ث ّا يمكن الوثو إلى الّتائ التىم يىتا الحيىوا
علي ا عّد تةبيق االختبار على عيّّة البحث األساسية.
 oتحديد زمن اإلدابة عن االختبار :أمكىن تحديىد المىدّن الزمّيىة الالزمىة لتةبيىق االختبىار التحيىيلمت
و لث بتحديد الزمن الذي استغرقه كي مّلّا فم اإلدابة على أسئلة االختبار فم التجربة االستةالعيةت
متوسىط زمىن االختبىارت حيىث بلىغ
ثا قسمة مجموو تلث األزمّة على عد المّلّمين للحيىوا علىى
ّ
الزمن الالزم لالختبار  )35قيقة.
( )2قائمة معايير المنتج النهائي:
 اسىىت دفو قائمىىة مّىىايير المّىىت الّ ىىائم تحديىىد مسىىتوى إ تىىا مّلّمىىم المرحلىىة المتوسىىةةلالختباراج اإللكترو ية.
 وتمو صياغة مفىر اج قائمىة المّىايير علىى وىوء مجموعىة م ّشىراج إل تىا االختبىاراج
اإللكترو يةت وتض ّمّو القائمة المفر اج التم ت ر فقط فم المشروعاج الّ ائية المّتجىة مىن
قبي عيّّة البحث؛ والتم ت ر فم المشروعاج الّ ائيةت والمتّفق علي ا من قبي المح ّكمين.
 وت ّا استخدام التقدير الك ّمم لقائمة مّايير المّت الّ ىائم؛ حيىث اشىتملو علىى ثالثىة خيىاراجلمستوى إ تا المّلّمين لالختباراج اإللكترو ية :متوفّرن )2ت متوفّرن إلى حد ما )1ت وغيىر
متوفّرن  .)0وبذلث تيبح الدردة الكلية لقائمة مّايير المّت الّ ائم  )122ردة.
 وبط قائمة مّايير المّت الّ ائم :و لث من خالا التحقّق من صد القائمىة حيىث تى ّا تقىديرصد القائمة عن طريق اليد ال اهري :ويقيد به الم ىر الّىام للقائمىة مىن حيىث ىوو
المفر اجت وكيفية صياغت ات ووووح ات وتّليماج القائمىةت ومىدى قت ىا؛ حيىث تى ّا عىرض
ييىين فىم مجىاا
قائمة مّايير المّت الّ ائم على مجموعة من المح ّكمىين والخبىراء المتخ ّ
تكّولوديا التّليا ب دف التأ ّكد من قّة التّليماجت وسالمة اليياغة اإلدرائية لمفر اج القائمة
ووووح ات وإبداء أي تّديالج يَ َر ْو َ ا .وكذلث حساب ثباج القائمىة حيىث تى ّا حسىاب مّامىي
ّ
المّلىا الواحىدت ثى ّا حسىاب مّامىي
ثباج القائمة بأسلوب تّدّ المالح ين على مسىتوى إ تىا
االتّفا بين تقديرات ا باسىتخدام مّا لىة كىوبر )Cooper, 1974؛ حيىث تى ّا اختيىار خمسىة
مفحوصين ليّتجوا خمسة اختباراج إلكترو ية وتقييا هذه االختباراج عن طريق قائمة مّايير
المّت ؛ حيىث قىام الباحثىان باالشىتراا مىع اثّىين مىن الىزمالء بىاحثم مادسىتير تكّولوديىا
التّليا)ت ويووّح الجدوا  )2مّامي االتّفا بين المالح ين على تقييا االختبىار اإللكترو ىم
المّت من قبي المّلّمين.
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جدول ()2
معامل االتّفاق بين المالحظين على تقييم االختبارات اإللكترونية المنتجة من قبل معلّمي
المرحلة المتوسطة
مّامي االتّفا
على مستوى ا تا
المّلّا األوا

مّامي االتّفا
على مستوى ا تا
المّلّا الثا م

مّامي االتّفا
على مستوى ا تا
المّلّا الثالث

مّامي االتّفا
على مستوى ا تا
المّلّا الرابع

مّامي االتّفا
على مستوى ا تا
المّلّا الخامس

%93,33

%91,11

%95,55

%91,11

%95,55

يتّضح من الجدوا )2ت ّ
أن متوسّط اتّفا المالح ين على مستوى إ تا المّلّمىين الخمسىة يسىاوي
مرتفّىات ّ
وأن قائمىة مّىايير المّىت الّ ىائم صىالحة لالسىتخدام
)%93,33ت وهو يحّد مّامي ثباج
ً
والتةبيق على عيّّة البحث كأ ان للقياس.
رابعاً :إجراءات التجربة األساسية للبحث :م ّرت التجربة األساسية للبحث بالمراحل اآلتية:
 .1تحديدد مدنهج البحدث :اسىتخدم الباحثىان مىّ البحىث التةىويري Developmental Research
عرفىه  )2014 Elgazzarعلىى أ ّىه مّ جيىة
Methodت و لث لمالءمته لةبيّة البحث الحالمت وقد ّ
بحثية تتكامي في ا مّاه البحث التالية:
 المّ الوصفم التحليلم :و لث فم إعدا اإلطار الّ ريت وتحليي الم اراج المرتبةة بإعدااالختباراج اإللكترو يةت وفم بّاء بيئة التدريب القائمة على التّلّا المتّقّي وإعدا أ اتا البحث.
للتّرف على أثر استخدام المتغيّر المسىتقي وهىو بيئىة تىدريب قائمىة علىى
 المّ التجريبم:ّ
التّلّا المتّقّي) على المتغيّر التابع وهو م اراج إ تا االختباراج اإللكترو يىة) لىدى مّلّمىم
المرحلة المتوسةة.
 .2اختيار عيّنة البحث :قام الباحثان باختيار عيّّة البحث مىن مّلّمىم المرحلىة المتوسىةة بمّةقىة حىولم
التّليمية فم ولة الكويوت وبلغ عد ها  )40مّل ًمات ت ّا تقسيم ا إلىى مجمىوعتين تجريبيىة ووىابةةت
ّ
المتّقىىيت
مّلمىىا يسىىتخدمون بيئىىة تىىدريب قائمىىة علىىى الىىتّلّا
المجموعىىة التجريبيىىة وعىىد ها )20
ً
والمجموعة الضابةة وعد ها  )20مّل ًما يستخدمون التدريب التقليدي.
مرج مرحلة االستّدا لتةبيق البحث با تم:
 .3االستعداد للتطبيقّ :
 ت ّا الحيوا على موافقاج المس ولين على إدراء تجربة البحث. -ت ّا التأ ّكد من توافر شبكة واي فاي لكم يتا الدخوا عبر اإل تر و من خالل ا.
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قبليىا االختبىىار التحيىىيلم) علىىى أفىىرا
 .4التطبيددق القبلددي ألداة البحددث :وفي ىىا تى ّا تةبيىىق أ ان البحىىث ً
المجموعة التجريبية والضابةةت أ ّما قائمة مّايير المّت الّ ائم فقد ت ّا تةبيق ا بّديًا على المجموعتين
التجريبية والضابةةت وت ّا التأ ّكد من تكاف المجموعتين التجريبيىة والضىابةة بالّسىبة للتةبيىق القبلىم
صي إلى الّتائ المووّحة فم الجدوا .)3
لالختبار التحييلمت وقد تا التو ّ
جدول ()3
سط درجات معلّمي المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لالختبار
داللة الفرق بين متو ّ
التحصيلي
عد المتوسّط اال حراف ردة
المجموعة
الّيّّة الحسابم المّياري الحرية
التجريبية

20

9,80

1,281

الضابةة

20

9,65

1,424

38

قيمة ج)

الداللة
Sig.

مستوى
الداللة

0,350

0,728

غير الة عّد مستوى اللة )α ≥ 0,05

ومن الجدوا  )3يتّضح ّ
أن قيمة ج) غير الة م ّما يدا على أ ّه ال يودد فر اج اللىة إحيىائية
بين متوسّط رداج مّلّمم المجموعتين التجريبية والضابةة) بالّسبة للتةبيق القبلم لالختبار التحييلم
المرتبط بالجوا ب المّرفية لم اراج إ تا االختباراج اإللكترو ية؛ وهذه الّتيجىة تىدا علىى ّ
أن المسىتوى
المّرفم لمّلّمم المجموعتين التجريبية والضابةة) كان متساويًا فم التةبيق القبلمت أي ّ
أن المجمىوعتين
متجا ستين و لث يّّم ّ
أن أي فرو تحدث يحمكن إرداع ا إلى المّالجة التجريبية المستخدمة.
 .5إجدددددراءات التجربة :وفي ا ت ّا تةبيق بيئة تدريب قائمة على التّلّا المتّقّي على المجموعة التجريبيةت
والتدريب التقليدي على المجموعة الضابةة .حيث ت ّا إدراء عرض ما ن المّالجة التجريبية كما يلم:
 قام الباحثان بمقابلة مّلّمم المجموعة التجريبية و لىث لّقىد لقىاءٍ تم يىدي لشىرح ال ىدف مىنتجربة البحث وأهميتهت وقد أبدى المّلّمون استّدا ها للتدريب من خالا التّلّا المتّقّي لتّميىة
م اراج إ تا االختباراج اإللكترو ية لدي ات ثا قام بّد لث الباحثان بتىدريب المّلّمىين علىى
استخدام تةبيق التّلّا المتّقّي لتّمية م اراج إ تا االختباراج اإللكترو ية.
ّ
المتّقىي علىى األد ىزن الذكيىة
 التأ ّكد من تحميىي مّلّمىم المجموعىة التجريبيىة لتةبيىق الىتّلّاالخاصة ب ا.
المتدربون) بالدخوا إلى التةبيقت وقراءن األهداف السلوكية المست دفة.
 بدأ المّلّمونّ
التىدرب عليىهت ويبىدأ ً
وفقىا
 يبدأ كي مّلّا باختيار عّوان المحتوى التىدريبم الىذي يرغىب فىمّ
التدرب.
لسرعته وقدرته على
ّ
 بّد ا ت اء المّلّا من راسة عّوان المحتوى التدريبم يبدأ فم حي االختبار التكويّم المودىوفم كي موووو تدريبم.
للباحثَيْن.
 يبدأ المّلّا فم حي الم ام واأل شةة المرتبةة بكي موووو تدريبم ثا يقوم بإرساله ِ- 538 -
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الباحثَيْن من خالا أ واج التفاعي التم يتيح ا
 يتفاعي المّلّا أثّاء التدريب فم مع زمالئه ومعِ
التةبيق.
الباحثَيْن بالتدريب المّتا التقليدي).
 أ ّما المجموعة الضابةةت فقد ت ّا التدريس ل ا من قبي ِ ولقد لوحظ أثّاء تةبيق التجربة ما يلم:حماسىا و افّيىةً للبىدء بالتجربىةت وقىد اسىتجاب المّلّمىون لتودي ىىاج
 oأي ىر المّلّمىون
ً
الباحثَيْن.
ِ
التوسىع فىم اسىتخدام ا فىم
 oأي ر المّلّمون شغفًا بالتّلّا المتّ ّقيت وطلب الىبّض مىّ ا
ّ
يتدربون علي ا.
التدريباج المرتبةة بكفاءت ا التدريسية التم ّ
 oأبدى المّلّمون من غير عيّّة البحث رغبتَ ا فم التدريب من خالا التّلّا المتّقّي.
 .6التطبيق البعدي ألداتا البحث :ت ّا تةبيق أ اتا البحث بّديًا االختبار التحيىيلم -قائمىة مّىايير المّىت
الّ ائم) على أفرا المجموعة التجريبية والضابةة .حيث ت ّا بّد اال ت اء من راسة مّلّمم المجموعة
التجريبيةت والمجموعة الضابةةت لمحتوى م اراج إ تا االختباراج اإللكترو يةت وت ّا رصىد ردىاج
المّلّمين تم يدًا لمّالجت ا إحيائيًا.
 .7المعالجات اإلحصائية :بّد اال ت اء مىن التةبيىق البّىدي أل اتىا البحىث قىام الباحثىان برصىد ردىاج
المّلّمين عيّّة البحث) تم يدًا لمّالجة هذه البيا اج إحيائيًا واتّباو األساليب اإلحيائية المّاسبة.
نتائج البحث:
أوالً :عرض نتائج البحث:
 .1التحقّق من صحة الفرض األول:
ويّ الفرض األوا علىى أ ّىه" :يودىد فىر اا إحيىائيًا عّىد مسىتوى اللىة  )α ≥ 0,05بىين
ّ
ومتوسىط
المتّقىي)ت
متوسّط رداج المجموعة التجريبية التم تستخدم بيئة التىدريب القائمىة علىى الىتّلّا
ّ
رداج المجموعة الضابةة التم تسىتخدم التىدريب التقليىدي) فىم التةبيىق البّىدي لالختبىار التحيىيلم
ليالح المجموعة التجريبية".
والختبار هذا الفرض استخدم الباحثان اختبار ج) للّيّّاج المستقلة Independent-Samples t-
testت لتحديد اللة الفر بين متوسّط رداج المجموعة التجريبيةت ومتوسّط رداج المجموعة الضابةة
صي إلى الّتائ المووّحة فم الجدوا .)4
فم التةبيق البّدي لالختبار التحييلمت وقد ت ّا التو ّ
جدول ()4
سط درجات معلّمي المجموعة التجريبية ومعلّمي المجموعة الضابطة في
داللة الفرق بين متو ّ
التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي المرتبط بمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية
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عد المتوسّط اال حراف ردة
المجموعة
الّيّّة الحسابم المّياري الحرية
التجريبية

20

35,05

1,099

الضابةة

20

27,55

2,704

38

قيمة ج)

العدد السابع 2021

الداللة
Sig.

0,000 11,490

مستوى
الداللة
الة عّد مستوى اللة )α ≥ 0,05

باستقراء تائ الجدوا  )4يتّضح ارتفاو مستوى تحييي مّلّمم المجموعة التجريبية التم تستخدم
ّ
المتّقىي)ت عّىد المقار ىة بالمجموعىة الضىابةة التىم تسىتخدم التىدريب
بيئة التدريب القائمة علىى الىتّلّا
متوسىط ردىاج
التقليدي)؛ حيث بلغ متوسّط رداج مّلّمىم المجموعىة التجريبيىة )35,05ت بيّمىا بلىغ
ّ
مّلّمم المجموعىة الضىابةة )27,55ت وبلغىو قيمىة ج) المحسىوبة )11,490ت وبلغىو قيمىة الداللىة
)0,000ت وهم قيمة الة إحيائيًا عّد مستوى اللة )α ≥ 0,05ت وبالتالم ت ّا قبوا الفرض األوا.
متوسىةم ردىىاج مّلّمىىم المجموعىىة التجريبيىىة ومّلّمىىم المجموعىىة
ويووىح الشىىكي  )1أ ىىاه)
ّ
ّ
الضابةة فم التةبيق البّدي لالختبار التحييلم المرتبط بم اراج إ تا االختباراج اإللكترو ية.
40
35
30
25

المجموعة التجريبية

20

المجموعة الضابطة

15
10
5
0

شكل ()1
سطا درجات معلّمي المجموعة التجريبية ومعلّمي المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي
متو ّ
لالختبار التحصيلي المرتبط بمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية
وللتحقّق من أثر بيئة التدريب القائمة على التّلّا المتّقّي فم تّميىة الجا ىب المّرفىم لم ىاراج إ تىا
االختباراج اإللكترو ية لدى مّلّمم المرحلة المتوسةةت قام الباحثان باستخدام مّا لة "إيتا" لحسىاب حجىا
األثر.
حيث تمثّي  )tقيمة ج المحسوبة.
 )nعد أفرا الّيّّة.
وحيث ّ
إن اللة حجا األثر المرتبةة بقيمة مربع إيتا ل ا ثالثة مستوياج:
صغيرا إ ا كان 0,06 <2 < 0,01
يكون حجا األثر
ً
يكون حجا األثر متوس ً
ةا إ ا كان 0,14 <2 < 0,06
كبيرا إ ا كان .2 < 0,14
يكون حجا األثر ً
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فإن حجا األثر بالّسبة إلى الفرض السابق بلغ )0,771ت وهىذا يّّىم ّ
وعليهت ّ
أن حجىا األثىر كبيىر
لبيئة تدريب قائمة على التّلّا المتّقّي فم تّمية الجا ىب المّرفىم لم ىاراج إ تىا االختبىاراج اإللكترو يىة
لدى مّلّمم المرحلة المتوسةة.
 .2التحقّق من صحة الفرض الثانى:
ويّ الفرض الثا م علىى أ ّىه" :يودىد فىر اا إحيىائيًا عّىد مسىتوى اللىة  )α ≥ 0,05بىين
ّ
المتّقىي) فىم
متوسّةم رداج مّلّمم المجموعة التجريبية التم تستخدم بيئة التدريب القائمة على الىتّلّا
التةبيق القبلم والبّدي لالختبار التحييلم ليالح التةبيق البّدي".
والختبىىىىار هىىىىذا الفىىىىرض اسىىىىتخدم الباحثىىىىان اختبىىىىار ج) للّيّّىىىىاج المرتبةة المز ودىىىىة
Dependent/Paired-Samples t-testت و لث للمقار ة بين عيّّتين مترابةتينت لتحديد اللة الفر بين
متوسّةم رداج مّلّمم المجموعة التجريبية فم التةبيىق القبلىم والبّىدي لالختبىار التحيىيلمت وقىد تى ّا
صي إلى الّتائ المووّحة فم الجدوا .)5
التو ّ
جدول ()5
سطي درجات معلّمي المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي
داللة الفرق بين متو ّ
لالختبار التحصيلي
المتوسّط اال حراف ردة
عد
التةبيق
الّيّّة الحسابم المّياري الحرية
القبلم
البّدي

20

9,8

1,281

35,05

1,099

19

قيمة ج)

الداللة
Sig.

مستوى
الداللة

61,647

0,000

الة عّد مستوى اللة )α ≥ 0,05

ويتّضح من الجدوا ّ )5
أن قيمة الداللة تساوي )0,000ت وهذا يدا على ودو فر بين متوسّةم
رداج مّلّمم المجموعة التجريبية بيئة التدريب القائمة على التّلّا المتّقّي) فم التةبيق القبلىم والبّىدي
لالختبىار التحيىيلم عّىىد مسىتوى الداللىىة )α ≥ 0,05؛ وحيىث ّ
متوسىط ردىاج مّلّمىم المجموعىىة
إن
ّ
التجريبية للتةبيق القبلم مساويًا )9,8ت ومتوسّط رداج مّلّمىم المجموعىة التجريبيىة للتةبيىق البّىدي
مسىىاويًا )35,05ت ف ىىذا يىىدا علىىى تفى ّىو مّلّمىىم المجموعىىة التجريبيىىة فىىم التةبيىىق البّىىدي لالختبىىار
التحييلمت م ّما يشير إلى حدوث تحسّن لدى مّلّمم المجموعة التجريبيىة فىم االختبىار التحيىيلمت وهىذا
يردع إلى استخدام بيئة التدريب القائمة على التّلّا المتّقّي .وبالتالم يتا قبوا الفرض الثا م.
وللتحقّق من أثر بيئة التدريب القائمة على التّلّا المتّقّي فم تّميىة الجا ىب المّرفىم لم ىاراج إ تىا
االختباراج اإللكترو ية لدى مّلّمم المرحلة المتوسةةت قام الباحثان باستخدام مّا لة "إيتا" لحسىاب حجىا
األثر الداخلم.
فإن حجا األثر بالّسبة إلى الفرض السابق بلغ )0,995ت وهىذا يّّىم ّ
وعليهت ّ
أن حجىا األثىر كبيىر
لبيئة التدريب القائمة على التّلّا المتّقّي فم تّمية الجا ب المّرفم لم اراج إ تا االختباراج اإللكترو ية.
 .3التحقَق من صحة الفرض الثالث:
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متوسىط
والذي يىّ ُّ علىى أ ّىه" :يودىد فىر اا إحيىائيًا عّىد مسىتوى اللىة  )α ≥ 0,05بىين
ّ
ّ
ومتوسىط ردىاج
المتّقىي)ت
رداج المجموعة التجريبية التم تستخدم بيئة التدريب القائمىة علىى الىتّلّا
ّ
المجموعة الضابةة التم تستخدم التدريب التقليىدي) فىم التةبيىق البّىدي لقائمىة مّىايير المّىت الّ ىائم
ليالح المجموعة التجريبية".
والختبار هذا الفرض استخدم الباحث اختبار ج) للّيّّاج المسىتقلة Independent-Samples t-
testت لتحديد اللة الفر بين متوسّط رداج المجموعة التجريبيةت ومتوسّط رداج المجموعة الضابةة
صي إلى الّتائ المووّحة فم الجدوا .)6
فم التةبيق البّدي لقائمة مّايير المّت الّ ائمت وقد ت ّا التو ّ
جدول ()6
سط درجات معلّمي المجموعة التجريبية ومعلّمي المجموعة الضابطة في
داللة الفرق بين متو ّ
التطبيق البعدي لقائمة معايير المنتج النهائي المرتبط بمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية
المتوسّط
الحسابم

اال حراف ردة
المّياري الحرية

عد
المجموعة
الّيّّة
التجريبية

20

115,70

5,332

الضابةة

20

72,75

7,759

38

قيمة ج)

الداللة
Sig.

0,000 20,403

مستوى
الداللة
الة عّد مستوى اللة )α ≥ 0,05

باستقراء الّتائ فىم الجىدوا  )6اتّضىح إرتفىاو مسىتوى إ تىا مّلّمىم المجموعىة التجريبيىة التىم
ّ
المتّقىي)ت عّىد المقار ىة بالمجموعىة الضىابةة التىم تسىتخدم
تستخدم بيئىة التىدريب القائمىة علىى الىتّلّا
متوسىط
التدريب التقليدي)؛ حيث بلغ متوسّط رداج مّلّمم المجموعة التجريبية )115,70ت بيّما بلىغ
ّ
رداج مّلّمم المجموعة الضىابةة )72,75ت وبلغىو قيمىة ج) المحسىوبة )20,403ت وبلغىو قيمىة
الداللة )0,000ت وهم قيمة الة إحيائيًا عّد مستوى اللىة )α ≥ 0,05ت وبالتىالم يىتا قبىوا الفىرض
الثالث.
متوسىةم ردىىاج مّلّمىىم المجموعىىة التجريبيىىة ومّلّمىىم المجموعىىة
حووىح الشىىكي  )2أ ىىاه)
وي ّ
ّ
الضابةة فم التةبيق البّدي لقائمة مّايير المّت الّ ائم المرتبط بم اراج إ تا االختباراج اإللكترو ية.
120
100
80
المجموعة التجريبية

60

المجموعة الضابطة

40
20
0

شكل ()2
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سطا درجات معلّمي المجموعة التجريبية ومعلّمي المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي
متو ّ
لقائمة معايير المنتج النهائي المرتبط بمهارات إنتاج االختبارات اإللكترونية
ّ
المتّقىي فىم تّميىة الجا ىب األ ائىم لم ىاراج إ تىا
وللتحقّق من أثر بيئة التدريب القائمة على التّلّا
االختباراج اإللكترو ية لدى مّلّمم المرحلة المتوسةةت قام الباحثان باستخدام مّا لة "إيتا" لحسىاب حجىا
األثر.
فإن حجا األثر بالّسبة إلى الفرض السابق بلغ )0,914ت وهىذا يّّىم ّ
وعليهت ّ
أن حجىا األثىر كبيىر
لبيئة التدريب القائمة على التّلّا المتّقّي فم تّمية الجا ب األ ائم لم ىاراج إ تىا االختبىاراج اإللكترو يىة
لدى مّلّمم المرحلة المتوسةة.
ثانياً :مناقشة وتفسير نتائج البحث:
صي البحث الحالم إلى الّتائ ا تية:
تو ّ
يودد فر اا إحيائيًا عّد مستوى اللة  )α ≥ 0,05بين متوسّط ردىاج المجموعىة التجريبيىة
التم تستخدم بيئة التدريب القائمة على التّلّا المتّقّي)ت ومتوسّط رداج المجموعة الضابةة التم تستخدم
التدريب التقليدي) فم التةبيق البّدي لالختبار التحييلم وقائمة مّايير المّت الّ ائم ليالح المجموعة
التجريبية.
ويودد فر اا إحيائيًا عّد مستوى اللة  )α ≥ 0,05بين متوسّةم رداج مّلّمىم المجموعىة
ّ
المتّقىي) فىم التةبيىق القبلىم والبّىدي لالختبىار
التجريبية التم تستخدم بيئة التدريب القائمة علىى الىتّلّا
التحييلم ليالح التةبيق البّدي.
ويحمكن تفسير هذه الّتيجة على ووء ما يلم:
ّ
المتّقىي مىن خىالا أ واج التفاعىي مّتىدى الّقىاش-
 .1تقديا التغذية الرادّة بشكي مباشر فم بيئة التّلّا
غرفة الدر شة -الواتس آب) أ ّى إلى تحسين وتّديي األ اء الم ىاري لىدى المّلّمىينت وسىاعدها علىى
اكتساب الم اراج المست دفةت وي ّكد علماء الّفس على ّ
أن التغذية الرادّة ل ىا ور م ىا فىم اسىتثارن
افّيّة التّلّات مىن خىالا مسىاعدن المتّلّمىين علىى اكتسىاب االسىتجاباج اليىحيحة وتثبيت ىات وحىذف
االستجاباج الخاطئة أو إلغائ ا.
المتّقىي مىن تقىديا تىدريب مسىتمر طىواا الوقىو؛ حيىث ّ
ّ
وفىرج التىدريب للمّ ّلمىين
 .2توفير بيئة الىتّلّا
مياحبًا ل ا من خالا ال اتف الذكم الذي يقدّم من خاللىه التىدريبت فىأمكن للمّلّمىين التىدريب بيىفة
مستمرن فم أي وقو ومن أي مكانت وهو مىا سىاعد فىم اكتسىاب ا للمّىارف المرتبةىة بمحتىوى بيئىة
التدريب المتّقّي وزيا ن التحييي المّرفم المرتبط بم اراج إ تا االختباراج اإللكترو ية.
 .3عرض الم اراج األ ائية من خالا الفيديو فم بيئة التّلّا المتّقّي أ ى إلى توويح شامي لكي الجوا ىب
ممىا سىاها فىم اكتسىاب ا للجوا ىب
الم اريةت وأتاح للمّلّمين التدريب علي ىا ومحاكات ىا بشىكي فّىاات ّ
األ ائية المرتبةة بم اراج إ تا االختباراج اإللكترو يةت وهذا يتّفق مع مبا الّ رية المّرفية التىم
أن التمثيي البيري للمّلوماج يحتفظ به فم الذاكرن بّيدن المدى ّ
تشير إلى ّ
وأن لقةاج الفيىديو تسىاعد
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المتّلّمين على تّميق المّرفة المتّلّمةت وتساعدها على عملية اكتشاف المّىا م الكامّىة أثّىاء عمليىة
التّلّا.
 .4إتاحة الفرصة للمّلّمين بالسيةرن والتح ّكا فم لقةاج الفيديو عبر بيئة التّلّا المتّقّي من تشغيي وإيقاف
ىروت وإردىىاوت سىىاعد المّلّمىىين علىىى التىىدريب وفىىق قىىدرات ا الشخيىىية المختلفىىةت وسىىاها فىىم
وتسى ّ
مساعدت ا على التّلّا وفق خ ْ
َة ِوها الذاتمت والتركيز على الجوا ب المختلفة للتّلّا من خالا بيئة التّلّا
المتّقّي ساها فم زيا ن التحييي المّرفم المرتبط بم اراج إ تا االختباراج اإللكترو ية لدي ا.
 .5سىىاهمو بيئىىة التىىدريب المتّقّ ىي علىىى إعةىىاء الفرصىىة للمّلّمىىين لتّفيىىذ م ىىاراج إ تىىا االختبىىاراج
اإللكترو ية تّفيذًا فّليًا للخةواج األ ائية على أد زت ا بالمّزا من خالا عرض هىذه الم ىاراج فىم
صورن عّاصر سلوكيةت حتى وصي المّلّمون إلى إتقان م اراج إ تا االختباراج اإللكترو ية.
 .6كما ساها التخةيط الجيّد للتدريب باستخدام التّلّا المتّقّي وإمكا ية التّلّا فم أي وقو ومىن أي مكىانت
وتّوو التةبيقاج المستخدمة فم التّلّا المتّقّيت والتّاون والمشاركة والتفاعي اإليجابم أثّىاء التىدريب
ّ
والباحثَيْن وبين المّلّمين وبّض ا البّضت ومّاقشة اليّوباج والتحدّياج التم واد ىو
بين المّلّمين
ِ
ّ
والتغلىب علي ىات وكىىذلث أ ى إلىىى شىىّور
المّلّمىين أثّىىاء التىىدريبت أ ى إلىىى مواد ىة تلىىث التحىدّياج
المّلّمين بالحرية فم إبداء آرائ ا وأفكارها المختلفة.
صلو إلىى
وتتّفق تائ البحث الحالم مع عديد من الدراساجت مّ ا راسة  )2017 Millerالتم تو ّ
ّ
المتّقىي علىى التحيىيي الدراسىم و افّيىة الىتّلّا لىدى المتّلّمىينت وكىذلث راسىة
ودو أثر كبيىر للىتّلّا
ّ
المتّقىي علىى التحيىيي الدراسىم
صلو إلى ودو أثر كبيىر للىتّلّا
 Shadievوآخرون  )2015التم تو ّ
صلو راسة عبدالمجيد  )2014إلى ف ّّالية استخدام بر ام تدريبم مقترح قائا
والحمي المّرفمت كما تو ّ
على التّلّا عبىر الموبايىي علىى إكسىاب مّلّمىم الرياوىياج قبىي الخدمىة م ىاراج اال خىراط فىم الىتّلّا
والم اراج األ ائية لتيميا الّّاصر التّليمية.
ّ
المتّقىي عبىر الرسىائي القيىيرن فىم
فاعليىة الىتّلّا
صلو راسىة الج يمىم  )2013إلىى
ّ
وأي ً
ضا تو ّ
تدريس بّض مفىاهيا التّلىيا اإللكترو ىم ومووىوعاتهت وكىذلث راسىة الّتيبىم وزيىدان  )2013التىم
كشفو عن ودو أثر كبير لترابط سيا الّ فم رسائي الجواا التّليمية علىى تحيىيي مّىا م مفىر اج
صلو
اللغة اإل جليزية وبقاء أثر التّلّا لدى المتّلّمينت هذا وباإلوافة إلى راسة  )2013 Kilisوالتم تو ّ
إلى ودو فاعلية للتّليا الّقّاا الجواا فم تّمية الدافّية والتحييي واإل خراط فم التّلىيات وكىذلث راسىة
ّ
المتّقىي فىم
فاعليىة للتّلىيا والىتّلّا
Valkت Rashidت و )2010 Elderالتم كشفو تائج ا عىن ودىو
ّ
توصىلو إلىى ودىو اتّجاهىاج
تّمية وات التّلّا األ ائية والمّرفيةت و راسة  )2009 Al-Fahadالتىم
ّ
إيجابية لدى المتّلّمين حو استخدام التّلّا المتّقّي فم التّليا.
توصيات ومقترحات البحث:
فم ووء تائ البحث ومّاقشت ا وتفسيرها يوصم الباحثان بما يلم:
ّ
المتّقىي التىم تى ّا تيىميم ا فىم البحىث الحىالم فىم تىدريب
 .1استخدام بيئة التدريب القائمىة علىى الىتّلّا
ييات ا المختلفة.
المّلّمين على إ تا االختباراج اإللكترو ية فم ووء تخ ّ
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 .2تج يز مّمي مختبر تدريب بوزارن التربية فم ولة الكويو بأد زن لوحية كية يمكىن اسىتخدام ا فىم
تدريب المّلّمين باستخدام بيئاج التّلّا المتّقّي بما يتوافق مع احتيادات ا الوييفية.
 .3تّ يا وراج تدريبيىة للمّلّمىين لّشىر الىوعم بأهميىة التقىويا التقييا اإللكترو ىم فىم تىدريس المىوا
الدراسية المختلفة.
 .4عقد ورش تدريبية على مستوى وزارن التربية بدولة الكويىو لتىدريب المّلّمىين علىى م ىاراج إ تىا
وتوييف االختباراج اإللكترو ية فم تدريس الموا الدراسية المختلفة.
 .5إعدا ليي مّتمد لمّلّمم المرحلة المتوسىةة كمردىع إل تىا االختبىاراج اإللكترو يىة وتوييف ىا فىم
موا ها الدراسية.
 .6تيميا برام تدريبية لمّلّمم المراحي الدراسية المختلفة بشكي عىام وفىم المرحلىة المتوسىةة بشىكي
ي .
خاص فم ووء استخدام كفايات ا التكّولودية فم مجاا التخ ّ
 .7استخدام أ اتم البحث الحالم االختبار التحييلم -قائمة مّايير المّت الّ ائم) كأ اتين لتقويا مّلّمىم
المرحلة المتوسةة فم م اراج إ تا االختباراج اإللكترو ية.
وفم ووء تائ البحث الحالمت ومن خالا مرادّة الدراساج السابقة المرتبةىة بمووىوو البحىثت
يقترح الباحثان الموووعاج البحثية التالية:
ّ
المتّقىي واألسىلوب
 .1راسة أثر التفاعي بين مط عرض المحتىوى فىم بيئىة تىدريب قائمىة علىى الىتّلّا
المّرفم فم تّمية م اراج إ تا برمجيّاج الواقع المّزز لدى مّلّمم المرحلة المتوسةة.
ّ
المتّقىي فىم تّميىة م ىاراج إ تىا
 .2أثر اختالف مط التلميح البيري فم بيئة تدريب قائمة على الىتّلّا
الحقائب اإللكترو ية لدى مّلّمم المرحلة المتوسةة.
 .3أثر التفاعي بين مط سقاالج التّلّا فم بيئة تدريب قائمة على التّلّا المتّقّي فىم تّميىة م ىاراج إ تىا
المقرراج اإللكترو ية لدى مّلّمم المرحلة المتوسةة.
ّ
المتّقىي فىم تّميىة م ىاراج إ تىا تةبيقىاج
 .4أثر اختالف مط التفاعي فم بيئة تدريب قائمة على التّلّا
ال واتف الذكية لدى مّلّمم المرحلة المتوسةة.
المراجع
المراجع العربية
أبو زيدت عا ا حسين .)2011 .بر ام قائا على شبكة المّلوماج الدولية اإل تر و) إلكساب الةىالب
المّلمين م اراج بّاء وإ تا االختباراج اإللكترو ية وتّمية اتجاهات ا حو اإل تر و .راسىاج فىى
المّاه وطر التدريس –مير.138-93 .175 .

شىرها – تةبي حق ىا -
إسماعييت الغريب زاهىر .)2009 .المقىرراج اإللكترو يىة :تيىمي حم ا – إ تا حد ىا –
ح
تقوي حم ا .القاهرنت دم ورية مير الّربية :عالا الكتب.
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Abstract
The research aimed to verify the effectiveness of a training environment
based on mobile learning on developing the skills of producing e-tests among
intermediate school teachers in Kuwait. The sample of the research consisted of
(40) intermediate school teachers, who were randomly divided into two groups,
the experimental group consisted of (20) teachers using a training environment
based on mobile learning, and the control group consisted of (20) teachers using
traditional training. The research included two tools: an achievement test, and
final product criteria checklist; and to achieve this goal the integration of the
descriptive analytical approach and the experimental approach has been used.
The results of the research found a statistically significant difference at an
indication level (α ≤ 0.05) between the mean scores of the teachers of the
experimental group using (mobile learning-based training environment) in the
pre- and post-application of the achievement test in favor of the post-application,
and a statistically significant difference (α ≤ 0.05) between the mean scores of
the experimental group using (mobile learning-based training environment), and
the mean scores of the control group using (traditional training) in the postapplication of the achievement test and the final product criteria checklist in
favor of the experimental group. The study recommended that training courses
should be organized for teachers to raise awareness of the importance of eassessment in the teaching process.
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