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مقدمة

• اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺷﺧﻳﺻﻲ Diagnostic
وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻳﺗم ﺗﺻﻣﻳﻣﻪ ﻣن أﺟﻝ ﺗﺷﺧﻳص ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ
ﻟﻠطﻼب ﺣﻳث ﻳﻘدم ﻗﺑﻝ اﻟﺑدء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠم.
• اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر Formative
وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻳﻘدم إﻟﻰ اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗواﻫم أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺗﻌﻠم
ﺣﻳث ﻳﻘدم اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﺗدرﻳﺑﺎت واﻟﺗﻐذﻳﺔ اﻟراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة طوﻝ ﻓﺗرة اﻟﺗﻌﻠم ﻣن أﺟﻝ
ﺗﺣﺳﻳن ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻔﻬم وﺗطوﻳر ﻣﻬﺎراﺗﻬم.
• اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ أو اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ Summative
وﻫذا اﻟﻧوع ﻳﻘدم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ وذﻟك ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟطﻠﺑﺔ
واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗم اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ وﻣدى ﺗﻘدﻣﻬم ٕواﻋطﺎء ﺗﻘدﻳر ﻟﻠطﺎﻟب  ،وذﻟك ﻣن أﺟﻝ
اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ آﺧر أو اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة.

• اﺧﺗﺑﺎرات ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻳب WEB

• اﺧﺗﺑﺎرات ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺎت LAN & WAN

• اﺧﺗﺑﺎرات ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز اﻛﻣﺑﻳوﺗر Pc

أسئلة البحث

في ضوء ما تقدم من عرض لمشكلة البحث يمكن صياغة السؤال الرئيسي
للبحث وھو:
مااطار عمل بناء االختبارات االلكترونية القائمة على الشبكات ؟
ويتفرع عن ھذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما المعايير التربوية والفنية التي يجب توافرھا ببيئة االختبارات الختامية
اإللكترونية القائمة على الشبكات؟
 .2ما آليات تقديم التغذية الراجعة ببيئة االختبارات الختامية اإللكترونية
القائمة على الشبكات؟

أهمية البحث

•
•
•
•

التأكي د عل ى أھمي ة اتب اع المع ايير الص حيحة عن د بن اء وتط وير أنظم ة
االختبارات اإللكترونية القائمة على الشبكات.
يعتبر ھ ذا البح ث انعكا ًس ا للتوجھ ات التربوي ة الحديث ة الت ي تؤك د عل ى أھمي ة
توظي ف ال تعلم اإللكترون ي ف ي العملي ة التعليمي ة م ع ض مان ج ودة التق ويم
اإللكتروني.
يقوم البحث الحالي بتسليط الضوء على أداة مھم ة ورئيس ية م ن أدوات التق ويم
اإللكتروني القائم على الشبكات وھي االختبارات اإللكترونية.
يس ھم البح ث الح الي ف ي تنمي ة االتج اه نح و تفعي ل االختب ارات اإللكتروني ة
بمؤسسات التعليم العالي.

حدود البحث
يقتصر البحث الحالي على وضع اطار عمل لتصميم وبناء االختبارات الختامية
اإللكترونية متضمنًا المعايير التربوية والفنية لتصميم وبناء االختبارات اإللكترونية
وآليات تقديم التغذية الراجعة من خالل تلك االختبارات ،مع عرض ھذه المعايير
على الخبراء والمتخصصين في المجال لتحكيمھا.

منهج البحث
يتبع ھذا البحث المنھج الوصفي التحليلي لعرض البحوث والدراسات السابقة
واألدبيات وتحليلھا الستخالص المعايير التربوية والفنية الواجب توافرھا عند بناء
وتصميم االختبارات الختامية اإللكترونية ،فضالً عن الدراسة الميدانية لتحكيم تلك
المعايير.
أدوات البحث
اﺳﺗﺑﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗرﺑوﻳﺔ واﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﺑﻳﺋﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺧﺗﺎﻣﻳﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺷﺑﻛﺎت.

مصطلحات البحث
االختبارات اإللكترونية e‐tests
يعرفھا المجلس األيرلندي للمناھج واالختبارات والتقويم )The Council (CCEA
 for the Curriculum, Examinations and Assessmentبأنھا االختبارات
التي تقدم من خالل شاشة الكمبيوتر وتكون بديلة لالختبارات التقليدية المعتمدة على
الورقة والقلم ،مع تقديم إمكانات وخصائص ال يمكن توافرھا في الشكل التقليدي مثل
الصوت والفيديو والرسوم المتحركة فضالً عن توافر التفاعل من خالل البيئة
االفتراضية.
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مصطلحات البحث
االختبارات الختامية )التجميعية( اإللكترونية Summative e‐tests
تعرفھا ديانا ) (Diana C. Emanuel ., at al , 2013,14بأنھا االختبارات التي
تقدم في نھاية العام الدراسي أو البرنامج أو الوحدة التعليمية من أجل الحكم على
أداء الطالب وتحديد مدى تمكنھم الدراسي ويجب رصد الدرجة والتقدير لكل طالب.
سوف يعتمد الباحث على التعريف اإلجرائي اآلتي " :ھو أحد أدوات التقويم الختامي
اإللكتروني التي ُيستخدم فيھا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتقييم أداء الطالب
وتحديد مستواه بشكل إلكتروني تلقائي مع تقديم تغذية راجعة مباشرة تشمل الدرجة
والتقدير والمالحظات ".

خاتمة

أسھم ھذا البحث في وضع إطار عمل لتصميم وبناء االختبارات الختامية
اإللكترونية القائمة على الشبكات وكذلك البيئة اإللكترونية التي تقدم من خاللھا
موضحً ا المعايير التربوية والفنية والتي يجب أن تأخذ في االعتبار عند تصميم
االختبارات اإللكترونية فضالً عن التعرف على آلية تقديم التغذية الراجعة
ببيئة االختبارات الختامية القائمة على الشبكات ،كما تعرض البحث الحالي
لبيئة االختبارات اإلكترونية وكيفية إعدادھا والنقاط التي يجب مراعاتھا عند
تطبيق االختبارات اإللكترونية بالمؤسسات التعليمية.

ً
شكرا لحسن االستماع

