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 مستخلص 
استخدامه ظهر اختبار الكتاب المفتوح في األصل في سياق التعليم الجامعي والعالي، وما يزال  

مقصورا على هذا السياق إلى حد كبير. وإذا أضيف إلى ذلك ما أثاره تطبيق اختبار الكتاب المفتوح على  
( الماضيين  الدراسيين  العامين  خالل  مصر  في  العامة  الثانوية  المرحلة  ،  2018/2019طالب 

إلى وضع معايير الستخدام2019/2020 تبرز  الحاجة  فإن  متباينة،  أفعال  الكتاب   ( من ردود  اختبار 
المفتوح مع طالب المرحلة الثانوية العامة، وهي المهمة التي آلت الدراسة الحالية على نفسها القيام بها  

 ( التربية  آراء عينة من خبراء  للتعرف على  واستبانة  الوصفي  المنهج  خبيرا( في عدد من    85باستخدام 
حصائية للبيانات الناتجة عن تطبيق االستبانة، و جد المعايير ح ددت بالرجوع إلى األدبيات. بعد المعالجة اإل

بدرجة   العامة  الثانوية  المرحلة  المفتوح مع طالب  الكتاب  تؤيد معايير استخدام اختبار  الخبراء  أن عينة 
لالستبانة ككل(، وأن معايير إعداد الطالب الختبار الكتاب المفتوح واستعدادهم له    4,10مرتفعة )بمتوسط  
(،  4,15(، تليها معايير محتوى اختبار الكتاب المفتوح )بمتوسط  4,45بة األولى )بمتوسط  جاءت في المرت

(، وأخيرا معايير أهداف اختبار الكتاب المفتوح  4,02ثم معايير تنظيم اختبار الكتاب المفتوح )بمتوسط  
ام اختبار الكتاب  (. وبناء على هذه النتائج، اقترحت الدراسة عددا من المعايير لضبط استخد 3,77)بمتوسط  

المفتوح مع طالب المرحلة الثانوية العامة من حيث الهدف من استخدام االختبار ومحتواه وتنظيمه وإعداد 
 للطالب له واستعدادهم له. وأخيرا، قدمت الدراسة عددا من المقترحات البحثية. 

 ة العامة، مصر.: اختبار الكتاب المفتوح، معايير، طالب المرحلة الثانويالكلمات المفتاحية
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 مقدمة
تنمو المعاارف وتتيير وتتقاادم سااااااااااااااريعا ا، ماا يوجا  تنمياة كفااء  الطالب في التعاامال مع الكمياات 
الكبير  من المعرفة. كما يوفر التقدم التقني وصااااااوال سااااااريعا إلى المعرفة، ما أحدي تيييرا جذريا في طبيعة  

ثمة حاجة إلى حشاااااااااااااو الذا ر  بكميات من المعرفة التعليم وأهدافه ومعناه في العصااااااااااااار الراهن، إذ لم تعد  
(Heijne-Penninga, Kuks, Hofman & Cohen-Schotanus, 2011: 16.) 

 ما أن الطبيعة المتيير  لبيئة العمل والمجتمع تعني أن المدخل إلى العالم المعاصاااار ال  كمن في 
يبه وتطبيقه للتعامل مع المشااكالت ا تساااب الطالب المعلومات، بل في قدرتهم على تحليل ما تعلموه وترك

الجادياد  وإ جااد حلول لهاا، والتعااون الفعاال والتواصاااااااااااااال المقنع، وهو التحول الاذ  يتطلا  إصااااااااااااااالح نظم  
 Darling-Hammond, Herman, Pellegrino, etالمناااهج والتقييم لاادعم كفااا ااات التعلم العميق )

al., 2013: 1.) 
تقييم التاذكر واالسااااااااااااااترجااع، ثماة عيوب تنتق  من  يماة االختباار  وإلى جاانا  تراجع الحااجاة إلى 

أسااااااااائلة االمتحان توضاااااااااع  (. فRwanamiza, 2008: 10التقليد ، منها أنه ال  شاااااااااجع التعلم العميق )
بطريقة توجه الطالب نحو مساااااااتويات التعلم الدنيا، وتشاااااااجعهم على الحف ، وال تركز على الفهم والتطبيق  

 :Sultana & Rahman, 2018علم العليا، وتهمل التعلم في مستوى التطبيق )وغيرها من مستويات الت
ونتيجاة لهاذه العيوب،  فتقر امتحاان الثاانوياة العااماة إلى القادر  على التنبؤ بمسااااااااااااااتوى التحصاااااااااااااايال    (.60

 .(1)(231: 2014األ اد مي للطالب في الجامعة )الدعاسين، 
باار الكتااب المفتوح باديال عن اختباار الكتااب من أجال هاذه المبررات وغيرهاا، بادأ اسااااااااااااااتخادام اخت

الميلق التقليد ، أوال في الجامعة والدراساااااااااااات العليا، وها هو  شاااااااااااق طريقه إلى التعليم ما قبل الجامعي. 
تسااااااعد المناقشاااااة التالية للدراساااااات التي تناولت اختبار الكتاب المفتوح في إلقاء الضاااااوء على المفهوم من  

 صياغة مشكلة الدراسة. مختلف جوانبه وصوال إلى
أوال،   ظه ر الطالب تفضايال الختبار الكتاب المفتوح في مقابل اختبار الكتاب الميلق. ففي دراساة 

(،  Sagheb, Heidari & Mohammadi, 2015-Mahmoudzadehنظر طالب الط  )لوجهات 
غالبيتهم قالوا إنها أ ثر من الطالب  فضااااااااااالون امتحانات الكتاب المفتوح على الميلق، وأن   %72وجد أن 

مالءمة الختبار المهارات المعرفية العليا وحل مشاااااااكالت الحيا  الواقلية وتقليل الضااااااايط والتوتر في أثناء  
 االستعداد لالختبار وأخذه، وإن درجاتهم فيها لم ترتفع عنها في امتحانات الكتاب الميلق.

 & Swartفي جنوب أفريقيا )  طالب الهندسااااااااااة اإللكترونية بجامعتينوتوصاااااااااالت دراسااااااااااة على  
Sutherland, 2014  من الطالب  فضاااااااااااااالون اختبااااار الكتاااااب المفتوح، وأن   %50( إلى أن أ ثر من

 & Loiوبالمثل توصالت دراساة أقدم ) معدالت النجاح جاءت متماثلة بين اختبار الكتاب المفتوح والميلق,

 
تلاحنخ. لكن تل احث  ولاا تنط ي عنيه تألريرة من معاني تلشللكة    examبتممحااب  ناخ عنى   test( هناك من يفضللن ا تخللم كتم  ناخ بترم ا ب  1)

 الخم كتمها من جانب تلاؤلفين وفي تلاصطنح تلرخاي بتممحاا تلشهادة تلثان يخ تلعامخب، ويسم كم  ناخ بترم ا ب فياا عكت ذلك.يسم كمها ت عا 
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Wu,1998  عيين  فضالون امتحان الكتاب المفتوح  من طالب إدار  األعمال الجام  %60( إلى أن أ ثر من
على امتحاان الكتااب الميلق، وجااء بين األساااااااااااااابااب الادالاة التي ذكروهاا لهاذا التفضاااااااااااااايال قلاة الوقات الالزم 

 لالستعداد لالختبار وتراجع الحاجة على الحف  وإتاحة الفرصة للتفكير االبتكار .
وح وإنجازهم فيه مقارنة بامتحان الكتاب وفيما يتعلق بمدركات الطالب لفعالية امتحان الكتاب المفت

  الهنادساااااااااااااااة المادنياة واإللكترونياة والميكاانيكياة بجاامعاة مااليزياةالميلق، توصاااااااااااااالات دراساااااااااااااااة على طالب  
(Suhaimy, Salleh & bin Esa, 2012 إلى أن الطالب لديهم رد فعل إ جابي نحو امتحان الكتاب )

كتاب الميلق. وهو نفس ما أ دته دراسااااة على أساااااتذ   المفتوح، وأن إنجازهم فيه كان أفضاااال من امتحان ال
وخريجي ثالي جامعات في جورجيا، وإن جاء الطالب أشااااااد تأييدا الختبار الكتاب المفتوح من األساااااااتذ ، 

 (.Doghonadze & Demir, 2013مع أنهم ال يرونه امتحانا مثاليا )
التاساااع والحاد  عشااار(    وتوصااالت دراساااة على طالب ومعلمي بعا المدارن الثانوية )الصااافين

( إلى أن الطالب والمعلمين يرون أن امتحان الكتاب المفتوح  ج  Gujral & Gupta, 2017في الهند )
ن مهاارات التفكير لادى  أن  كون جزءا من التقييم، جنباا إلى جنا  مع امتحاان الكتااب الميلق، ألناه  حساااااااااااااا 

التي أجريت على مدارن  طبق فيها اختبار    الطالب. وهذه الدراساااااااة هي الوحيد  بين الدراساااااااات الساااااااابقة
من أسااااااااااائلة االمتحان التي كانت بطريقة    % 20-15الكتاب المفتوح، وفيها شاااااااااااك ل اختبار الكتاب المفتوح  

اختبار الكتاب الميلق، ولم  ساااااامب للطالب فيها باصااااااطحاب الكتاب الدراسااااااي أو مذكرات الطالب، وإنما 
مساااابقا على المدارن والطالب. وقام الطالب قبل االختبار بقراءتها    دراسااااات حالة وزعتها اإلدار  التعليمية

 وفمهما من خالل المناقشات والعصف الذهني داخل الفصل وخارجه.
ثااانيااا، فيمااا يتعلق بتااأثير اختبااار الكتاااب المفتوح على أداء الطالب في االمتحااان ودرجاااتهم فيااه، 

يلق، فإن نتائج الدراساااااااات متباينة ومختلطة. في التي تكشاااااااف عن تحصااااااايلهم، مقارنة باختبار الكتاب الم
جان  التأثير اإل جابي، وجدت دراساااااااااااااات كثير  أن اختبار الكتاب المفتوح يؤثر إ جابيا على أداء الطالب  

( بيانات االختبارات لثالثة فصاااااول 2015Stowell ,دراساااااة ) ت اساااااتخدم  ،تحصااااايلهمودرجاتهم، وبالتالي  
البيولوجي الجااملياة للتعرف على تاأثير اختباار الكتااب المفتوح على األداء دراسااااااااااااااياة في مااد  علم النفس  

األ اد مي، وتوصااااااااااالت إلى أن أداء الطالب أفضااااااااااال في اختبارات الكتاب المفتوح التي  سااااااااااامب لهم فيها 
بالرجوع إلى الكتاب الدراساااااااي والمذكرات في أثناء االختبار، والتي كانت بطبيعتها حول الحقائق، لكن هذا 

 تأثير كان مؤقتا.ال
( بين االمتحان  Amanullah, Patel, Zaman & Mohanna, 2013وقارنت دراساااة أخرى )

)امتحاااان مراقااا   على شاااااااااااااابكاااة داخلياااة( واالمتحاااان    invigilated online examاإللكتروني المراقااا    
)امتحان غير مراق    non-invigilated, open book-open webاإللكتروني المفتوح غير المراق   

( طاالباا بكلياة الطا  بجاامعاة الملاك 116عبر اإلنترنات من خاارا الجاامعاة وفي غير أوقاات الادوام( لادى )
اليش، وإجمالي الوقت المساااااااااااااتيرق في إ مال االمتحان،  حيث   خالد في المملكة العربية الساااااااااااااعود ة، من
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والدرجات التي حصااااااااااال عليها الطالب. أوضاااااااااااحت النتائج وجود فارق كبير في نتائج الطالب بين نوعي  
االمتحاااان، إذ حااادثااات زيااااد  كبير  في درجاااات الطالب في االمتحاااان غير المراقااا  في مقاااابااال االمتحااان  

ت اليش في نوعي االمتحان كليهما، وحدوي مشااكالت فنية في االمتحان  المراق . ولوح  القليل من حاال
 اإللكتروني غير المراق .

 ,Blockوخلصااات دراساااة أخرى أجريت على امتحان مقرر اإلحصااااء لطالب أ اد مية الطيران )
ن األداء األ اد مي،  2012 ن اسااااااتمتاع الطالب بالمقرر، وتحساااااا  ( إلى أن امتحانات الكتاب المفتوح تحساااااا 

وتساااااااااااااااعاد الطالب في تنمياة مهاارات اسااااااااااااااتعاداد جياد  للفهم المفهومي لمااد  المقرر، وتتعهاد تعلماا أعمق. 
جنوب غرب وبالمثل، توصاااااااااالت دراسااااااااااة تجريبية على طالب الهندسااااااااااة وإدار  األعمال بجامعة كبير  في 

( إلى أن الطالب الذين اساااتخدموا Anaya, Evangelopoulos & Lawani, 2010الوال ات المتحد  )
مقاارباة اختباار الكتااب المفتوح حققوا درجاات أعلى في مقاابال اختباار الكتااب الميلق، وهو مؤشاااااااااااااار ممكن  

 على تحقيق مستوى تعلم أعلى.
قارنت مفتوح على أداء الطالب، فإن دراسااة حديثة  أما في جان  التأثير الساالبي الختبار الكتاب ال

المعرفي  الميلق في مقررين جااااامعيين تمهيااااديين في علم النفس  المفتوح والكتاااااب  بين اختبااااار الكتاااااب 
(Rummer, Schweppe & Schwede, 2019 توصااااااااااااالت إلى أن ) نتائج مجموعة الكتاب الميلق

الثامن وفي االختبار النهائي في المقرر بعد سااااااتة أسااااااابيع   انت أفضاااااال في اختبار مفاجأل في األساااااابوع  
( من أن Heijne-Penninga, 2010: 15-16أخرى. وهي النتيجة عينها التي توصااالت إليها دراساااة )

اختبار الكتاب المفتوح قد أثر سااااالبا على األداء قصاااااير المدى للطالب، لكن لم يالح  تأثير بعيد المدى. 
( على  Abdul Jalal, Fadhil & Hasini, 2014فاضااااااال وحسااااااايني )وتوصااااااالت دراساااااااة عبدالجالل و 

امتحانات ماد  الهندسااااة الميكانيكية للساااانة الدراسااااية الثالثة في جامعة ماليزية، إلى أن أداء الطالب تراجع  
 مع استخدام اختبار الكتاب المفتوح، وأنهم  ميلون إلى نسخ اإلجابات من الكتاب الدراسي.

( حول تأثير تقويم االختبارات مفتوحة الكتاب واالختبارات ميلقة الكتاب 8201ساكران )أما دراساة 
( طالبا وطالبة  109على التحصاااايل وفاعلية الذات وأساااالوب التعلم والجان  المعرفي لقلق االختبار، لدى )

من طالب المااجسااااااااااااااتير والادكتوراه بجاامعاة الملاك خاالاد باالمملكاة العربياة السااااااااااااااعود اة، فلم تجاد فروقاا دالاة 
إحصاااااااااائيا في تحصااااااااايل طالب الدراساااااااااات العليا أو فاعليتهم الذاتية ترجع إلى اختالف أسااااااااالوب تطبيق  
الاتاعالام  ألساااااااااااااالاوب  الاثاالثاااااااة  األباعااااااااد  فاي  فاروقاااااااا  ووجااااااادت  ماخاتالاط(،  أو  مايالاق  أو  )مافاتاوح  االخاتاباااااااار 
)السااااااااااطحي/العميق/االسااااااااااتراتيجي( لصااااااااااالب مجموعة االختبار المختلط، ولم تجد فروقا بين المجموعات 

 .الي في أسلوب التعلم االستراتيجي، وال في قلق االختبارالث
أن ساااااااامات التعلم لدى الطالب هي التي تصاااااااانع الفرق بين اختبار الكتاب   -إذن  -من الواضااااااااب

( التي تقصات العالقة Karagiannopoulou & Milienos, 2013المفتوح والميلق، كما أ دت دراساة )
( طااالبااا 144فضااااااااااااااياال امتحااانااات الكتاااب المفتوح والميلق لاادى )بين مقاااربااة الطالب الجااامعيين للتعلم وت
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جامليا بقسااااام الفلسااااافة والتربية وعلم النفس، ووجدت أن الطالب الذين  فضااااالون امتحانات الكتاب المفتوح  
جاءت درجاتهم أدنى في جوان  "إدار  الوقت" و"اإلنجاز" و"التذكر غير ذ  الصاااااااااالة". فمن الواضااااااااااب أن 

لعميق  فضاااااااااالون امتحان الكتاب المفتوح، لكنهم  كونوا أقل تنظيما في دراسااااااااااتهم من  الطالب ذو  التعلم ا
 الطالب ذو  التعلم السطحي.

ربماا ال  كون رفع درجاات الطالب هو ماا   عو ل علياه من التحول إلى اختباار الكتااب المفتوح، ألن  
فإن تأثير اختبار الكتاب   -ثالثا  -درجات االختبار في ذاتها قد ال تكون مؤشااااااااااارا جيدا للتحصااااااااااايل، وعليه

. وهنا أ ضااااااا تقابلنا  المفتوح على اسااااااتعداد الطالب لالختبار، أ  االسااااااتذكار، قد  كون األهم لتحصاااااايلهم
 Agarwal & Roedigerتوصلت دراسة أغاروال ورويد ير )نتائج مختلطة. وفي جان  التأثير السلبي،  

III, 2011  الطالب بأن اختبارهم سااااايكون من نوع الكتاب المفتوح أدت إلى إنقاق الوقت ( إلى أن معرفة
الالحق في اختبارات الفهم واالنتقال.  الذ   قضاااااااااااايه الطالب في الدراسااااااااااااة وانخفا  أدائهم في االختبار  

وخلصاااااااااااااات الدراسااااااااااااااة إلى أن توقع اختبار الكتاب المفتوح ربما أسااااااااااااااهم في إعاقة االحتفا  طويل المدى 
باااالمعلوماااات وانتقاااالهاااا مقاااارناااة بااااختباااار الكتااااب الميلق، رغم األداء األولي األعلى في اختباااارات الكتااااب 

الطالب عنادماا  علمون أن امتحاانااتهم ميلقاة ممااثال على أن  وثماة تاأ ياد  المفتوح وتفضاااااااااااااايال الطالب لهاا.  
الكتاب،  أتون أفضل استعدادا، ويقضون وقتا أطول في صياغة وكتابة إجاباتهم مقارنة بامتحانات الكتاب 

 (.Block, 2012: 229المفتوح التي  قضون الوقت خاللها في البحث عن اإلجابات في الكتاب )
، توصاالت دراسااة حول ساالوكيات الدراسااة قبل امتحاني الكتاب المفتوح  وفي جان  التأثير اإل جابي

 ,Theophilides & Koutseliniطالبا( بالساااانة األولى بكلية التربية )  181والميلق وفي أثنائهما لدى )
( إلى أن الطالب الذين  ساااااتعدون الختبار الكتاب الميلق  ميلون إلى تأجيل االساااااتذكار إلى نها ة  2000

راساااااي، ويركزون على النصاااااوق المقرر ، ويحفظون المعلومات. أما الطالب الذين  ساااااتعدون  الفصااااال الد 
الختبار الكتاب المفتوح، فيميلون إلى الرجوع إلى مصاادر متنوعة، والربط بين المعلومات التي  كتسابونها،  

 وفي أثناء االمتحان  عملون إبداعيا ويتقصون المعرفة التي ا تسبوها عميقا.
اختبااار الكتاااب المفتوح على قلق االمتحااان جاااءت النتااائج فيااه مختلطااة. ففي مقاااباال    حتى تااأثير
توصااالت إلى أن امتحان الكتاب المفتوح أدى إلى خفا قلق االمتحان بصاااور   ( التي  2002دراساااة عيد )

( على  2019دالة لدى عينة من طالبات السااانة النهائية في المرحلة الثانوية، توصااالت دراساااة آل سااافران )
الب الدراسااااااااات العليا التربوية في جامعة الملك خالد إلى أن اختبارات الكتاب المفتوح تزيد قلق الطالب ط

 من االختبار.
رابعااا، أجرياات دراساااااااااااااااات على أثر التاادرياا  على اختبااار الكتاااب المفتوح على أداء الطالب فيااه 

( التي بحثت أثر التدري  على اساااااااااااااتراتيجيات أخذ Rakes, 2008وتعلمهم منه، منها دراساااااااااااااة ريكس )
اختباااار الكتااااب المفتوح على أداء الطالب في اختباااار الكتااااب المفتوح مقياااد الوقااات غير المراقااا   عبر  

( طاالباا ا في برناامج إلعاداد المعلمين في جاامعااة باالوال اات المتحااد  األمريكيااة، وفيهاا  112اإلنترنات لادى )
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طالبا( امتحانات كتاب مفتوح غير مرا بة عبر    51طالبا( والتجريبية )  71أخذت المجموعتان الضاااااااابطة )
تطبيق بال بورد، وانفردت المجموعة التجريبية بتدري  على اسااااااتراتيجيات أخذ اختبار الكتاب المفتوح عبر  
اإلنترنت، وخرجت الدراساااااااااة بأن تحصااااااااايل طالب المجموعة التجريبية أعلى بدرجة متوساااااااااطة من طالب 

 الضابطة.المجموعة 
( على  Green, Ferrante, & Heppard, 2016وبالمثل، توصاااااااالت دراسااااااااة غرين وزميليه )

طاالباا( إلى أن الطالب الاذين أخاذوا تادريباا على اختباار الكتااب  235طالب مقرر المحااسااااااااااااااباة الجاامعي )
النهاائية    المفتوح جااءت نتاائجهم أفضاااااااااااااال في امتحااناات الكتااب المفتوح النهاائياة، لكن ليس في االمتحااناات 
 األخرى، وأنهم كانوا أ ثر تقديرا للكت  الدراسية وأ ثر استخداما لها عند االستعداد لالختبار.

( دراسااااااااااااة للتعرف على أثر اسااااااااااااتخدام اختبار الكتاب المفتوح ذ  2006وأجرى إبراهيم ومحمد )
قد وخفا معدل قلق المساااااااااااتويات المعرفية العليا على تحصااااااااااايل ماد  األحياء وتنمية مهارات التفكير النا

االختبار لدى طالبات المرحلة الثانوية. توصاااااااالت الدراسااااااااة إلى وجود فروق في متوسااااااااطات الطالبات في 
االختبار التحصااايلي لصاااالب المجموعة التجريبية، ما  عني أنهن أعلى تحصااايال، ما قد يرجع إلى التدري  

لعلياا، ووجود فروق في التفكير النااقاد على اسااااااااااااااتخادام اختباار الكتااب المفتوح ذ  المسااااااااااااااتوياات المعرفياة ا
لصاااااااااالب المجموعة التجريبية في مقيان قلق االختبار البعد  لصاااااااااالب المجموعة التجريبية، ما يدل على  

 انخفا  القلق لديهن.
 يالح  على الدراسات السابقة:

رهاا  أن تبني اختباار الكتااب المفتوح جااء اسااااااااااااااتجااباة لالنفجاار المعرفي وساااااااااااااارعاة نمو المعرفاة وتيي .1
وتقادمها، ما يبطل الحاجة إلى حف  المعلومات في التخصاااا ، أ  تخصاااا ، ويسااااتدعي أسااااالي  

 تعلم تقوم على الفهم واالستنتاا والتركي  والتطبيق، وليس الحف  واالستظهار.
أن تطبيق اختبار الكتاب المفتوح حدي على األغل  في الجامعة والدراساااااااااااات العليا، ال سااااااااااايما في  .2

والهندسااااااااية والقانونية والنظرية التي  عتمد التعلم فيها على كفاء  المتعلم في   التخصااااااااصااااااااات الطبية
 الرجوع إلى المراجع والتركي  بين المعلومات وتطبيقها لحل المشكالت.

أن أغل  تجارب تطبيق اختبار الكتاب المفتوح في الدراسااات السااابقة نفذها أ اد ميون غير تربويين،   .3
والعلوم وغيرها، بير  تحسااااااين أداء طالبهم وتحسااااااين قدر  االختبار  مثل أسااااااتاذ  الط  والهندسااااااة 

على تقييم المهارات المعرفية العليا والتمييز بين الطالب وتحسااااااااااااين تمثيل االختبار للمواقف المهنية  
 الواقلية.

من بين كل تجارب تطبيق اختبار الكتاب المفتوح الوارد  في الدراسااات السااابقة، لم  طبق في التعليم   .4
 (. Gujral & Gupta, 2017)لثانو  إال في حالة واحد ، هي الهند، وتجريبيا وعلى نطاق محدود ا
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أن تدري  الطالب على اختبار الكتاب المفتوح ضااااااااارور  لتحساااااااااين أدائهم فيه، بل وتدري  المعلمين   .5
م  عليها أ ضااااااا إن ط بقت في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، وما  سااااااتدعيه ذلك من تييير طرق تعل 

 الطالب واستعدادهم لالختبار وطرق تدريس المعلمين وإعدادهم الطالب لالختبار.
 مشكلة الدراسة

 ان التعليم المصار  حتى األمس القري  بعيدا عن هذه التحوالت. إذ لم  قطع صالته بعد بالتلقين  
والحف  واالساااااااترجاع طرق ا للتدريس والتعلم واالختبار على التوالي. وهو ما يتجلى في أوضاااااااب صاااااااوره في 

التركيز على  يان   (1اساااااااتفحال شاااااااأن االمتحانات في المرحلة الثانوية العامة التي جاء بين سااااااالبياتها: )
( إهادار الموارد االقتصاااااااااااااااد اة في أعماال االمتحااناات  2الجاانا  المعرفي، تحاديادا الحف  واالسااااااااااااااتظهاار، )
( تخلف االمتحانات عن موا بة التييرات االجتماعية  3الضااااخمة مرا بة  وتصااااحيحا وكنتروالت ومكاف ت، )

( تطبيق االمتحان على  5  لالمتحان، )( القلق النفساااااااي واالجتماعي المصااااااااح4واالقتصااااااااد ة والتقنية، )
( انتشار  8( ارتفاع نس  غياب الطالب، )7( انتشار ظاهر  الدرون الخصوصية، )6المستوى الوطني، )

 (.426-421: 2017ظاهر  اليش )سليمان، 
لااذلااك جاااء النظااام التعليمي الجااديااد الااذ  ط بق على مرحلااة ريااا  األطفااال والمرحلااة االبتاادائيااة  

باادا ااة من العااام الاادراسااااااااااااااي   2018( لساااااااااااااانااة  113ثااانويااة العااامااة بموجاا  القرار الوزار  رقم )والمرحلااة ال
م تمحورا في المرحلة الثانوية حول االمتحان، بالتحول إلى صااااااايية اختبار الكتاب المفتوح    2018/2019

 اة كال اإللكتروني عن طريق جهااز الحااسااااااااااااااوب اللوحي )التاابلات(، وتقاد م الطالب لالختباار مرتين في نهاا
فصااااااال دراساااااااي خالل الصااااااافوف الثانوية الثالثة، بإجمالي اثني عشااااااار امتحانا، تحتسااااااا  للطال  الدرجة 
األعلى من امتحاني الفصااال الدراساااي الواحد، وتحتسااا  ضااامن المعدل الترا مي للصاااوف الثالثة )مجلس 

 (.2018الوزراء المصر ، 
،  2019/ 2018األول الثانو  للعام الدراسااااي ط بق نظام اختبار الكتاب المفتوح بدا ة من الصااااف 

ور يا في الفصاااال الدراسااااي األول، وإلكترونيا على التابلت تجريبيا ثم فعليا في الفصاااال الدراسااااي الثاني، ثم  
إلكترونيا في الفصاااال األول من الصااااف الثاني وور يا للفصاااال األول من الصااااف األول في العام الدراسااااي 

 (.2019بلت للصف األول ) حيى، بسب  تأخر وصول التا 2019/2020
ومع أن انتشااار جائحة كورونا وتعليق الحضااور في المدارن والجامعات بدا ة من منتصااف شااهر 

حاال دون تطبيق النظاام التعليمي الجادياد كاامال في المرحلاة الثاانوياة، مثال تعادد مرات التقادم   2020ماارن  
م  حاال دون تطبيق اختبااار الكتاااب المفتوح إلكترونياا  المتحااان الماااد  الواحااد ، والمعاادل الترا مي، إال أنااه ل

 .2020من المنزل على الفصل الدراسي الثاني للصفين األول والثاني الثانويين في شهر مايو 
وقد أثار تطبيق اختبار الكتاب المفتوح ردود أفعال تنبأل عن حاجته إلى الضااابط في جوان  عد . 

تاب الدراسااي في أثناء االختبار، وأنهم لم  كونوا  عرفون إن كان  من أبرزها أن الطالب لم  سااتفيدوا من الك
(. وهو ما يثير شاااكوكا حول ساااالمة أسااائلة 2019ما  قدمونه من إجابات صاااحيحا أم خاطئا )مصاااطفى،  
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االختبار فني ا، ويبدد  يمة التقييم كاختبار كتاب مفتوح، بل ويثير الشاااااك في كون واضاااااعي األسااااائلة واعين  
 ت المرحلة الثانوية العامة اختبارات تحصيلية، وليست اختبارات كفاء  أو قدرات.إلى أن امتحانا
وتصاااااااااحيحه إلكترونيا، كما هو مخطط، مع أنه  حقق فوائد   اختبار الكتاب المفتوحتطبيق   ما أن  

   ثير ، فإنه يدفع في اتجاه ممارسااات ثبت عدم فعاليتها في التقويم مثل االقتصااار على أساائلة االختيار من
العليااااا ) المعرفيااااة  العميق والمهااااارات  التي ال تالئم تقييم التعلم   ;Bengtsson, 2019: 1-2متعاااادد 

Heijne-Penninga, 2010: 14-15  فضااااال عن أن اختبار الكتاب المفتوح بطبيعته يتجاهل جانبا ،)
لحاجة إلى مهما من المعرفة، هو المعرفة األساااسااية التي  ج  أن تكون حاضاار  في أذهان الطالب دون ا

 الرجوع إلى مراجع.
بااسااااااااااااااتخادام    2019ومع أن الوزار  عقادت امتحااناا تجريبياا على اختباار الكتااب المفتوح في ماارن 

(، فإنه كان للتحقق من كفااء  النظاام اإللكتروني، وليس للتادري  على االختبار  2019التاابلات )حسااااااااااااااين،  
ب. فااالطالب في حاااجااة إلى إعااداد وتاادريس الجااديااد كنظااام تقويم ونوعيااة أساااااااااااااائلااة، ولفوا واحااد من الطال

يتوافقان مع نوعية األسااااااااااااائلة الجديد . واألهم من ذلك أنه لم يتم تدري  المعلمين على نظام التقييم الجديد 
وال على نوعية األسائلة الجديد ، بل إن المعلمين ما زالوا يدر ساون المناهج الور ية وبالطرق القد مة )ساعيد، 

2020.) 
أن تطبيق اختبار الكتاب المفتوح على طالب المرحلة الثانوية العامة في مصاار   يتضااب مما ساابق

 حتااا إلى ضاااااااااااااابط في جوانا  عاد ، من أبرزهاا الهادف من اسااااااااااااااتخادام االختباار ومحتواه وتنظيماه وإعاداد 
الطالب لاه. واألهم من ذلاك أن اختباار الكتااب المفتوح في الحاالاة المصاااااااااااااارياة  طبق على طالب المرحلاة 

 ة العامة، خالفا الستخدامه مع طالب الجامعة والدراسات العليا، كما اتضب في الدراسات السابقة.الثانوي
من هنا نشااااااأت الحاجة التي تتصاااااادى لها الدراسااااااة الحالية إلى وضااااااع معايير السااااااتخدام اختبار  

 الكتاب المفتوح مع طالب المرحلة الثانوية العامة في ضوء الخصائ  التربوية لهذه المرحلة.
  مكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس التالي:وبناء على ما تقدم، 

ماا معاايير أااداخ اختباار الكتااب المفتوح ومحتواه وهنويماا واعاداد الطالب لاا واساااااااااتعادادام لاا عنادماا 
 يستخدم مع طالب المرحلة الثانوية العامة في ضوء الخصائص التربوية لهذه المرحلة؟

 السؤال الذ   مكن اإلجابة عنه من خالل اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية:وهو 
 وعيوبه وعالقته بالتحصيل والتعلم؟ ،وأنواعهما التقويم واالختبار  .1
ما اختبار الكتاب المفتوح ومبررات اسااتخدامه وعالقته بالتعلم العميق ومسااتويات التعلم العليا وأهدافه  .2

 اد الطالب له واستعدادهم له ومزا اه وعيوبه؟وشروط بنائه وتنظيمه وإعد 
ما النظام الجديد للمرحلة الثانوية العامة في مصار، وموقع اختبار الكتاب المفتوح منه، والخصاائ   .3

 التربوية للمرحلة الثانوية العامة؟
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صاااار ما المعايير المقترحة السااااتخدام اختبار الكتاب المفتوح مع طالب المرحلة الثانوية العامة في م .4
أهدافا ومحتوى وتنظيما واسااااااتعدادا من الطالب لالختبار وإعدادا لهم في ضااااااوء خصااااااائ  المرحلة 

 الثانوية العامة من وجهة نظر عينة من خبراء التربية؟
 أاداخ الدراسة

 بناء على التحديد السابق للمشكلة واألسئلة البحثية، تحددت أهداف الدراسة الحالية في:
التقويم التربو ، واالختباار كاأحاد أشااااااااااااااكاال التقويم، وأنواع االختباارات، وعالقاة االختباار  التعرف على  .1

 بالتحصيل.
التعرف على اختبار الكتاب المفتوح من جوانبه كافة، أهداف ا ومحتوى وتنظيم ا واسااااااااااتعداد ا وإعداد ا له  .2

 ومزا اه وعيوبه.،ومبررات استخدامه وتأثيره على طرق التعلم والتدريس، 
لتعرف على معالم النظام الجديد للمرحلة الثانوية العامة في مصاااااااااار، وموقع اختبار الكتاب المفتوح  ا .3

 منه، وما  ستتبعه من تيييرات.
تحديد الخصاااااائ  التربوية للمرحلة الثانوية العامة، ال سااااايما في مقابل التعليم الجامعي الذ   شااااايع   .4

ويم وتأثير االختبار على عمليتي التدريس والتعلم، من حيث التقاستخدام اختبار الكتاب المفتوح فيه،  
 ونوعية التقييم المستخدم فيها.

وضااااااااااع معايير ألهداف اختبار الكتاب المفتوح ومحتواه وتنظيمه وإعداد الطالب له واسااااااااااتعدادهم له  .5
 عندما  ستخدم مع طالب المرحلة الثانوية العامة في ضوء الخصائ  التربوية لهذه المرحلة.

 دراسةأامية ال
 تنشأ أهمية الدراسة الحالية مما يلي:

 األامية النورية
اإلسااهام في الجدل الدائر حاليا بين التربويين وصااناع السااياسااات والجمهور حول اسااتخدام اختبار   .1

 الكتاب المفتوح مع طالب المرحلة الثانوية العامة.
اساااتخدامه ومزا اه وعيوبه نظرا  ضااارور  التعريف باختبار الكتاب المفتوح وظروف نشاااأته ومبررات   .2

 لجدته كأسلوب للتقييم في المرحلة الثانوية العامة وجدته نسبيا على التناول التربو  في مصر.
ضارور  وضاع معايير الساتخدام اختبار الكتاب المفتوح مع طالب المرحلة الثانوية العامة، السايما   .3

 جامعي والدراسات العليا.وأن استخدامه الشائع عالمي ا  حدي في إطار التعليم ال
 األامية التطبيقية

ضااارور  وضاااع معايير الساااتخدام اختبار الكتاب المفتوح مع طالب المرحلة الثانوية العامة بساااب    .1
ما أثير خالل تطبيقه خالل العامين الدراساااااايين الماضاااااايين من مشااااااكالت وشااااااكاوى تكشااااااف عن  

 االفتقار إلى معايير واضحة الستخدامه.
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معايير الساااااتخدام اختبار الكتاب المفتوح مع طالب المرحلة الثانوية العامة لكون ضااااارور  وضاااااع   .2
االختبار أحد أهم عناصار العملية التعليمية، وما  مارساه االختبار من تأثيرات على طرق اساتعداد 
 الطالب له )طرق التعلم واالستعداد لالختبار( وطرق إعداد المعلمين للطالب )طرق التدريس(.

ضااااااااع معايير السااااااااتخدام اختبار الكتاب المفتوح مع طالب المرحلة الثانوية العامة لما ضاااااااارور  و  .3
  مثله هذا االختبار من أهمية لنجاح النظام الجديد للمرحة الثانوية العامة ككل.

ضاااااااارور  وضااااااااع معايير السااااااااتخدام اختبار الكتاب المفتوح مع طالب المرحلة الثانوية العامة لما  .4
 ية العامة من أهمية بالية للطالب واألسر والمجتمع المصر  بوجه عام. مثله امتحان الثانو 

 منهج الدراسة وأداهها
اتساااقا مع أهدافها، اسااتخدمت الدراسااة الحالية المنهج الوصاافي الذ  يتقصااى الظاهر  في وضااعها 

طور إلياه  الحااالي، وماا يتخللهااا من عالقاات وتاأثيرات بين أبعااادهاا ومع الظواهر األخرى، وماا  مكن أن تت
 الظاهر  في المستقبل.

مع طالب المرحلة اختبار الكتاب المفتوح  اساااااااااااااتبانة بعنوان "معايير اساااااااااااااتخدام  أعد الباحث  لذلك  
 .عينة من خبراء التربية"، طبقها على الثانوية العامة في ضوء الخصائ  التربوية لهذه المرحلة

 حدود الدراسة
الحالية على موضاااوع اختبار الكتاب المفتوح من مختلف : اقتصااارت الدراساااة الحدود الموضااوةية ▪

جوانبااه: أهاادافااه ومحتواه وتنظيمااه وإعااداد الطالب لااه واسااااااااااااااتعاادادهم لااه، وعالقتااه بااالتعلم العميق 
 ومستويات التعلم العليا.

: اقتصاااارت الدراسااااة الحالية على وضااااع معايير السااااتخدام اختبار الكتاب المفتوح  الحدود المكانية ▪
 رحلة الثانوية العامة في مصر بصفوفها الثالثة.مع طالب الم

: اقتصاارت الدراسااة الحالية على عينة من خبراء التربية من كليات التربية ومرا ز الحدود البشاارية ▪
 البحوي التربوية.

: أجر  الجان  الميداني من الدراساة في الفصال الدراساي الثاني من العام الدراساي الحدود الزمنية ▪
2020/2021. 

 ات الدراسةمصطلح
 اختبار الكتاب المفتوح

بعااد تناااول مفهوم اختبااار الكتاااب المفتوح من مختلف جوانبااه، خ ل   الباااحااث إلى تعريفااه بااأنااه  
"أسااااالوب للتقييم  صااااامم بطريقة تسااااامب للطالب في أثناء جلساااااة االختبار بالرجوع إلى كتبهم الدراساااااية أو 

 كون مرا  با   مذكراتهم أو ملحوظاتهم الصاااااااايية أو أ  ماد  أخرى متفق عليها، أو مجموعة منها،  مكن أن
أو غير مراق  ، مقيد الوقت أو مفتوح الوقت، ويجاب عنه إما إلكترونيا أو ور يا، ويصاااااااااااااحب إما إلكترونيا  
أو يدويا، ويؤدى إما في الفصااال دون أن  عرف الطالب األسااائلة قبل جلساااة االختبار، أو في الفصااال مع 
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في المنزل مع تساااليمه إما إلكترونيا أو ور يا  إعطاء الطالب األسااائلة للتفكير فيها قبل جلساااة االختبار، أو 
خالل مد  محدد ، ويمكن أن تكون المواد المسموح للطالب بالرجوع إليها إما إلكترونية أو ور ية، مقيد  أو 
مفتوحة،  سااتخدم لتقييم مسااتويات التعلم العليا والمهارات المعرفية العليا: الفهم والتطبيق والتحليل والتركي  

 االبتكار".والتقويم و 
 معايير استخدام اختبار الكتاب المفتوح مع طالب المرحلة الثانوية العامة

تعرف المعايير بأنها "موجهات أو مبادئ مرشاد  متفق عليها من قبل خبراء التربية المتخصاصاين،  
 جا  أن تكون علياه جميع مكوناات العملياة التعليمياة من  يااد  وجود    الاذ تعبر عن المسااااااااااااااتوى النوعي  

" )الهيئاة ومشاااااااااااااااركاة مجتملياة وطالب ومعلمين وإدار  ومنااهج ومنااي تربو  وموارد بشاااااااااااااارياة ومااد اة، الخ
(، ومن أنواعهااا معااايير المحتوى واألداء وفرق 11:  2011القوميااة لضاااااااااااااامااان جود  التعليم واالعتماااد،  
 التعليم والتدريس والتقييم والتنمية المهنية.

وبناء على ذلك  عرف الباحث معايير اساااتخدام اختبار الكتاب المفتوح مع طالب المرحلة الثانوية  
باادئ توجيهياة تحادد الهادف من اسااااااااااااااتخادام اختباار الكتااب المفتوح مع طالب العااماة باأنهاا "موجهاات أو م

 المرحلة الثانوية العامة ومحتواه وتنظيمه واستعداد الطالب له وإعدادهم له".
 الخصائص التربوية للمرحلة الثانوية العامة

العامة التي    عرفها الباحث ألغرا  الدراساااااااة الحالية بأنها "الخصاااااااائ  التربوية للمرحلة الثانوية
تمي ز هاذه المرحلاة عن التعليم الجاامعي والعاالي الاذ   سااااااااااااااتخادم فياه اختباار الكتااب المفتوح عااد ، والتي 

( أنها إحدى مراحل التعليم  1تساتلزم بالتالي تكييف هذا االختبار مع المرحلة الثانوية العامة، وهي تحديدا )
للطالب قبل اإلعداد األ اد مي والمهني المتخصا  في ( أن هدفها هو اإلعداد األ اد مي العام  2العام، )
مناهجها تحتو  مكونا كبيرا من المعرفة األساااسااية التي  ج  أن تكون حاضاار  في ذهن  ( أن  3الجامعة، )

( أن اختباراتها تحصااااااااااايلية في المقام األول، بمعنى أنها 4الطال  دون الحاجة إلى الرجوع إلى المراجع، )
( أن أفضاال الممارسااات في بناء  5  في مختلف المواد الدراسااية التي درسااها، )تقيس مدى تحصاايل الطال

االختبااارات وتنظيمهااا تظاال تنطبق على امتحااانااات المرحلااة الثااانويااة العااامااة حتى بعااد تحويلهااا إلى نظااام  
 اختبار الكتاب المفتوح".
 اإلطار النوري للدراسة

 عايير جودهاالتربوي: هعريفا وأادافا وهحدياها ومأوال: التقويم 
  Evaluationينتمي االختباار، سااااااااااااااواء كاان مفتوحاا أو ميلقاا، إلى مجاال التقويم. ويعرف التقويم  

بأنه عملية تسااااااااتخدم فيها البيانات الناتجة عن القيان في إصاااااااادار أحكام حول الظاهر  موضااااااااوع التقويم  
واالسااااتفاد  من هذه األحكام في اتخاذ قرارات مناساااابة وتحديد الوسااااائل التي  مكن اتباعها في عالا أوجه 

 عرف في حالة التعليم    الذ   Assessmentالقصاااااور وتالفي السااااالبيات. والتقويم بذلك أشااااامل من التقييم  
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بأنه إصااااادار حكم على ما  عرفه المتعلم اساااااتنادا إلى أدائه في أدا   يان مناسااااابة. ويعتمدان االثنان على  
 (.23-22: 2015)عناب،  باعتباره التقدير الكمي لألشياء أو الظواهر Measurementالقيان 

ا إصاادار الحكم على  فالتقويم التربو  ليس مجرد  يان وتقدير  يمة األداء التربو   ، بل  عني أ ضاا 
 ال عنصاااااااااااااار من عنااصاااااااااااااار المنظوماة التربوياة من حياث مادى اقتراباه أو ابتعااده عن ملياار أو محاك أو 
مساااااااتوى أو مؤشااااااار بعينه، وينطو  على التعديل والتحساااااااين والتطوير اعتمادا على هذه األحكام. والتقويم  

اء بجودته وكفاءته. وهو بذلك المدخل الفعال إلى بذلك وسااااااااايلة تهدف إلى تحساااااااااين النظام التربو  واالرتق
إصااالح التعليم، وهو الذ  يوصاال إلى القرارات الصااائبة والسااياسااات التعليمية الموفقة ويوفر الجهد والمال 

 (.4: 2004) اظم، 
( معرفة نواحي القو  والضااااااااااااعف 1( في: )35-34:  2008أما أهداف التقويم، فيحددها دعمس )

( معرفاة مادى تحقق األهاداف 2حادياد اتجااه نموهم العاام معرفياا واجتمااعياا ونفسااااااااااااااياا، )في تعلم الطالب وت
( تشااخي  جوان  القو  والضااعف في 3التربوية المحدد  ساالفا والجوان  التي تحتاا إلى تطوير وتعديل، )

فة مدى ( معر 5(  شاكل جزءا من عملية التخطيط، )4المعلم والمنهج وطرائق التدريس والوساائل الم ع ينة، )
 تحقيق البرنامج التعليمي ألهدافه.
( تحااديااد 2( توجيااه تقاادم المتعلم نحو إتقااان التعلم، )1( في: )23-22:  2015وتحااددهااا عناااب )

( توفير معلومات للتنبؤ بالسااالوي في 4( تحديد قدرات المتعلمين، )3جوان  القو  والضاااعف لدى المتعلم، )
( توفير المعلومات 6ى مدى كفا ة اساااااتراتيجيات التدريس، )( مسااااااعد  المعلم في الحكم عل5المساااااتقبل، )

 ( توفير مخرجات مهمة للبحوي والدراسات التربوية.7الالزمة لتطوير منظومة التدريس، )
إن التقويم بذلك أوسااااااااع كثيرا من التقييم الذ   شااااااااير في حالة التعليم إلى األدوات التي تسااااااااتخدم  

معارف والمهارات والقيم التي خ طط لتعليمه إ اها. وهذه األدوات لقيان مدى نجاح المتعلم في ا تساااااااااب ال
قد تكون اختبارات تحصاايلية أو أدائية أو مالحظة أو مواقف عملية أو غيرها. فالتقويم  عني اسااتخدام هذه 
األدوات وغيرهاا في الحكم على مادى نجااح العملياة التعليمياة أو أحاد عنااصاااااااااااااارهاا. عالو  على أن التقويم  

 ى طرائق التدريس والتعلم، كما سيأتي تفصيل ذلك في موضع الحق من الدراسة.يؤثر عل
على أن التقويم التربو  لم  ساااااااااالم من التحد ات. ويمكن إ جاز االنتقادات التي وجهت إلى التقويم  

 ( في أنه:kelaghan & Greaney, 2001: 30التقليد  )
ما  ساااااتطيع الطالب أن  فعلوه في الحيا      قدم صاااااور  ضااااايقة ومتعجلة حول تعلم الطالب، فال يبي ن .1

 العملية. ويفتقر إلى األصالة، إذ ال  شبه الطرق التي تستخدم بها أشكال المعرفة في الحيا  الواقلية.
 قدم المعلومات حول تقدم الطالب في شااااااااااااااكل درجات، ويقتصاااااااااااااار على مقارنة الفرد بييره، ويهمل  .2

 األهداف التعليمية.
قدر  المتعلمين على التذكر واالستيعاب، ويهمل المستويات المعرفية العليا كالتفكير  يركز على  يان   .3

 والتحليل والتقويم وحل المشكالت.



 م 2021العدد السابع، ديسمبر                      ISSN(Online):2636-2899 مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

912 

 

 نادرا ما يركز على  يان تقدم الطالب في المجاالت الوجدانية والنفسية والحركية واالجتماعية. .4
ظهور مفاهيم التقويم البديل والحقيقي  لذلك  شهد التقويم التربو  إصالحات واسعة متواصلة، منها  

 (.160-159: 2009والمتعدد )مقدم، 
 ,Darling-Hammondولتالفي هاااذه العيوب وغيرهاااا، وضااااااااااااااعااات دارلن  هااااموناااد وزمال هاااا )

Herman, Pellegrino, et al., 2013: 3-14: خمسة معايير للتقييم عالي الجود ) 
التي :  Assessment of Higher-Order Cognitive Skillsتقييم المهااارات المعرفيااة العليااا   .1

تمك ن الطالب من نقال تعلمهم إلى مواقف ومشااااااااااااااكالت جادياد ، من خالل إبراز المهاارات المعرفياة 
العلياااا التي تااادعم التعلم القاااابااال لالنتقاااال، بااادال من التاااأ ياااد على المهاااارات التي تعتماااد على الحف  

 واستخدام اإلجراءات األساسية.
ألن  :  High-Fidelity Assessment of Critical Abilitiesاألمانة للقدرات الناقد   التقييم عالي   .2

هذه القدرات تسااااااتخدم في العالم الواقعي، وليس في تمثيالت سااااااطحية. يتطل  ذلك التقييم المباشاااااار  
ألداء الطالب في مهارات مثل التواصااااااال الشااااااافهي والمكتوب ومتعدد الوساااااااائط، والتعاون، والبحث،  

 ، واستخدام التقنيات الجديد .والتجري  
 Assessments that Are Internationallyالتقييم القاااائم على أفضاااااااااااااااال المعاااايير الااادولياااة   .3

Benchmarked جا  أن تكون التقييماات في مسااااااااااااااتوى صاااااااااااااارامتهاا في الادول الباارز  في مجاال  :
 التعليم، من حيث أنواع المحتوى والمهام المقدمة ومستوى األداء المتوقع.

 Use of Items that Are Instructionallyخدام مفردات حساااااااسااااااة تعليميا و ي مة تربويا  اساااااات .4
Sensitive and Educationally Valuable ج  على االسااااااتعداد للتقييم والمشاااااااركة فيه أن  :

 شاري الطالب في أنشاطة  ي مة تعليميا، وأن تقدم نتائج االختبار معلومات مفيد  تعليميا، وأن تسااعد  
 هم كيف  فكر الطالب وماذا  عرفون.في ف
: لكي Assessments that Are Valid, Reliable, and Fairالتقييم الصادق والثابت والعادل  .5

 كون التقييم صاااااادقا حقا لمدى واساااااع من المتعلمين،  ج  أن  قيس جيدا ما أعد لقياساااااه، وأن  قي م  
م بالثبات عبر سااااااااااااياسااااااااااااات االختبار  قدرات الطالب على نحو مالئم، وأن  فعل ذلك بطريقة تتساااااااااااا

والمصاااااححين. وال بد أن  كون خاليا من التحيز، ومصااااامما بطريقة تقلل العوائق غير الالزمة لألداء 
التي  مكن أن تقو  الصااادق، وأن  ساااتخدم بطريقة تجعل له مضاااامين إ جابية على جود  التدريس 

 والفرق المتاحة لتعلم الطالب.
 وعيوبا ثانيا: االختبار وهصنيفاها

التقويم  سااااااااااااااتخاادم للوقوف على ماادى تحقيق الطالب لنواتج التعلم  إن االختبااار كااأحااد وساااااااااااااااائاال
المسااااااااااااااتهاادفااة في المقررات والبرامج المختلفااة والحكم على فعاااليااة التاادريس ومااا  قاادمااه المعلم للطالب من  

 ,Brownمعين )نشاااااااااااااااطاات تعليمياة.  عرف براون االختباار باأناه طريقاة لقياان معاارف األفراد في مجاال 
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. وي عرف أ ضاااااااااااااا بأنه إجراء تنظيمي يالح  فيه سااااااااااااالوي التالميذ للتأ د من مدى تحقيقهم  (47 :2004
لألهداف الموضاوعة، وذلك عن طريق وضاع مجموعة من الفقرات أو األسائلة المطلوب اإلجابة عنها، مع 

 (.174: 2013وصف هذه االستجابات بمقاييس عدد ة )الطاهر، محمد، 
 ,Perie, Marion & Gongختبارات بحسااااااااا  نطاق تطبيقها والير  منها إلى )تصااااااااانف اال

2007: 2-3:) 
:  طبق مر  واحد  في نها ة الفصال الدراساي أو العام Summative Assessmentالتقييم النهائي   .1

مجموعة  الدراسااااي، وتضااااعه الوال ة أو اإلدار  التعليمية، ويسااااتخدم في تحديد أداء الطال  نساااابة إلى 
من معايير المحتوى، من أمثلته االختبارات المفروضااااة فيدراليا على مسااااتوى الوال ة )تقابلها المديرية 

 التعليمية في مصر(.
:  طبق على مسااتوى المدرسااة أو اإلدار  التعليمية، ومع أن Interim Assessmentالتقييم الدور   .2

تائجه  مكن أن تجمع وتنقل على مساااااااااتوى  المعلمين  مكن أن  ساااااااااتخدموه في توجيه التدريس، فإن ن
أعلى، هو المدرساااة أو اإلدار ، ويساااتخدمه القاد  التعليميون ألغرا  كثير  منها التنبؤ بأداء الطالب  
في التقييماات النهاائياة أو تقويم فعاالياة البرامج أو تشااااااااااااااخي  احتيااجات الطالب وفجوات التعلم. من  

 لمصرية.أمثلته االمتحانات الشهرية في المدارن ا
:  طبقه المعلمون على مستوى الفصل، ويكون منضويا  Formative Assessmentالتقييم البنائي   .3

في التدريس الصااافي ويمكن أال يتجاوز خمس ثواني، من أمثلته مطالبة الطالب بأن  شااارحوا النقطة  
ب للدرن  األسااااااااساااااااية في الدرن في جملة واحد  أو اثنتين.  ساااااااتفيد منه المعلم في تقويم فهم الطال

 المحدد وتعديل التدريس إذا لزم األمر.
 Criterionوتصاااااااااااااانف االختبااارات على أساااااااااااااااان مليااار الحكم إلى اختبااارات محكيااة المرجع  

Referenced    واختبااااارات ملياااااريااااة المرجعNorm Referenced( ،Blerkom, 2009:19-20  ،)
وعملية    Written Testوتحريرية    Oral Testالمطلوبة إلى شافهية   وتصانف على أساان شاكل االساتجابة

تصاااااااااااااانييياااة   الهااادف منهاااا إلى اختباااارات  . وتصاااااااااااااانف على أسااااااااااااااااانPerformance Testأو أدائياااة  
Placement Tests  لتوزيع الدارساااااااااااين الجدد على عد  مجموعات، واختبارات تشاااااااااااخيصاااااااااااية   تصااااااااااامم

Diagnostic Tests   تحااادد نقااااط الضااااااااااااااعف في تحصاااااااااااااايااال الطالب، واختباااارات الكفاااا اااة أو القااادرات
Competency/Proficiency Tests    التي تقيس قدرات الطالب أو كفاءتهم في جان  محدد وال ترتبط

تقتصاااار على محتوى معين    Achievement Testsبارات تحصاااايلية  واختبمحتوى محدد ساااابق تدريسااااه، 
 (.Brown, 2004: 47; Blerkom, 2009:8وإطار زمني معينين ) تمت تيطيته في منهج

يعرف التحصيل بأنه  واالختبار التحصيلي هو األ ثر استخداما في بيئة التعليم ما قبل الجامعي، و 
االختبار  تيجة دراساته موضاوعا دراسايا بعينه، وعليه  عرف مدى ما تحقق لدى الطال  من أهداف التعليم ن

أدا  تساااااااااتخدم في  يان المعرفة والفهم والمهارات المكتسااااااااابة في ماد  دراساااااااااية معينة أو التحصااااااااايلي بأنه  
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وباااأناااه طريقاااة منظماااة لقياااان الجوانااا  المعرفياااة (،  174:  2013مجموعاااة من المواد )الطااااهر، محماااد،  
لميول واالتجاهات، وذلك بعد أن  كون الطالب قد درساااااااااااااوا مجموعة من  كا  التحصااااااااااااايل، وغير المعرفية

المواد أو برنامجا معينا، وذلك عن طريق التقدير الكمي ألدائهم على مجموعة من األساااااائلة تمثل الجوان  
المعرفية وغير المعرفية التي  ج  أن  كتساااابها الطال  بعد دراسااااته لتلك المواد الدراسااااية أو ذلك البرنامج  

 .(132: 2002يد، )ع
ويمكن تصاااااااانيف االختبار التحصاااااااايلي بحساااااااا  نوعية األساااااااائلة الوارد  فيه إلى اختبار مقالي أو 
إنتاجي، واختبار موضاااااوعي، ومن أمثلة األخير أسااااائلة االختيار من متعدد، والصاااااواب والخطأ، والتكملة، 

أن االقتصااااااااااار على أساااااااااائلة  والمزاوجة. ولكل من النوعين مزا اه وعيوبه، وهناي ما  شاااااااااابه اإلجماع على
 :Karabulut, 2007االختيار من متعدد ترفع الدرجات وال ترفع الفهم، وبالتالي تضااااااااااار تعلم الطالب )

10.) 
ومما يرتبط بمبررات اسااااااتخدام اختبار الكتاب المفتوح، كما ساااااايأتي في موضااااااع الحق، أن عيوبا  

فت في االختبارات التحصاااايلية   المسااااتخدمة في التعليم الثانو . فأساااائلة هذه االمتحانات تركز عد  قد تكشاااا 
 ,Sultana & Rahmanعلى التاذكر واالسااااااااااااااترجااع، وليس الفهم والتطبيق والتعلم عاالي المسااااااااااااااتوى )

يتجلى ضاعف امتحانات الشاهاد  الثانوية العامة في ضاعف قدرتها على التنبؤ بمساتوى  (. كما 60 :2018
 (.2014عة )الدعاسين، التحصيل األ اد مي في الجام

عالو  على أن التأ يد المفرط على االختبارات المفروضاااة من مساااتوى أعلى من المدرساااة قد خلق 
واإلعداد لالختبار في   Culture of Testingفي بعا النظم التعليمية ما  عرف باساااااااااااام ثقافة االختبار  
(. ماا جعال وزير  التعليم  Lazarin, 2014: 13المادارن، التي تهتم بااالختباارات على حساااااااااااااااب التعلم )

تقول: "أعتقد أن قضاا ا االختبار حاليا تشافط األ ساجين من اليرفة   Arne Duncanاألمريكية أرن دنكان  
في الكثير من الماادارن"، كنااا ااة  عن كثر  االختبااارات وتواترهااا المرتفع، ومااا تخلقااه من توتر، ودعو   إلى 

 (.Perie, Marion & Gong, 2007: 13إلدارات )تقليل أعباء االختبارات عن الوال ات وا
أ ضااااااا لإشااااااار  إلى المقاربة التقليد ة    Testing Culture ما اسااااااتخدم مصااااااطلب ثقافة االختبار  

للتعليم التي تمي ز بين التعليم واالختبار باعتبارهما نشاااااااااطان منفصااااااااالن،   عنى التدريس فيها بنقل المعرفة  
تاجها، عاد  باسااتخدام أساائلة االختيار من متعدد، في مقابل ثقافة التقييم  إلى الطالب ليحفظوها ويعيدون إن

assessment culture    التي تشااااااااااااااير إلى المقاااربااة التعليميااة التي تاادمج التاادريس والتقييم معااا، ويكون
الطالب فيها نشااااااطين في تقويم تعلمهم وإنجازهم، ويكون التعلم خلقا للمعنى، والمعلمون مرشاااااادون  قدمون  

 .(Myyry & Joutsenvirta, 2015: 120)رق للطالب الستخدام المعرفة الف
 ثالثا: التحصيل واالختبار: عالقة جدلية، ال خطية

إن النقيصاااة األخطر التي ترفع في وجه االختبارات التقليد ة، وكانت من بين مبررات التحول إلى 
اختبار الكتاب المفتوح في امتحانات المرحلة الثانوية العامة في مصاااااااار، هي أنها تشااااااااجع التلقين كطريقة  
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لعالقااة بين عملياة  تاادريس، والحف  كطريقااة تعلم، واالسااااااااااااااترجاااع كطريقااة ألداء االختبااار. معنى ذلااك أن ا
التدريس/التعلم واالختبار عالقة ثنائية االتجاه، وال تساااااااااااااير في اتجاه االختبار وحسااااااااااااا . واألدبيات حافلة 
بالمصاااااااااااااطلحات التي تشاااااااااااااير إلى تأثير االختبار على طرق التدريس والتعلم، وعلى ما يتم تعلمه وما يتم  

 تجاهله من بين ماد  التعلم.
 ساااايما في مجال تعليم اللية، لإشااااار  إلى تأثير االختبار على  من المصااااطلحات التي ظهرت، ال
 Testوأثر االختباار   Backwashواالرتاداد    Washbackعمليتي التادريس/التعلم مفااهيم االنعكااسااااااااااااااياة 

Impact    بااااالقيااااان وتوفيق المنهج    Measurement-driven Instructionوالتعليم المسااااااااااااااترشااااااااااااااااااد 
Curriculum Alignment  الشااااااااااااااااااااا التالزمي   Systemic Validityماااااال  والصاااااااااااااااااااادق  والصاااااااااااااااااااادق 
Consequential Validity   والتيذ ة الراجعة من االختبارTest Feedback التي تسااااااتخدم لوصااااااف ،

 (.Carrigan, 2016: 6تأثير االختبار على هذا الجان  أو ذاي من العملية التعليمية )
عشار  فرضاية تفسار ( خمس  Alderson & Wall, 1993: 120-21وقد وضاع ألدرساون وول )

تأثير االختبار على مختلف جوان  العملية التعليمية، من أهمها لموضاااااااااااوع الدراساااااااااااة الحالية أن االختبار  
يؤثر على التدريس، وعلى التعلم، وعلى ما يدر ساااااااه المعلمون، وعلى الكييية التي يدر ساااااااون بها، وعلى ما 

لى مسااااااااتوى التعلم وعمقه، وعلى مسااااااااتوى التدريس يتعلمه المتعلمون، وعلى الكييية التي يتعلمون بها، وع
وعمقه، وعلى االتجاهات نحو المحتوى وطريقة التدريس والتعلم. معنى ذلك بإ جاز أن المعلمين يدر سااااااون  

 من أجل االختبار، وأن الطالب يتعلمون من أجل االختبار.
على التعلم، وهو ماا  عرف  وثماة اتجااه بحثي أقادم يؤكاد التاأثير اإل جاابي لعملياة االختباار في ذاتهاا

. فاالختبارات ال تقيس المعرفة وحسااااااااا ، بل أ ضاااااااااا تيير االحتفا   Test Effectباسااااااااام تأثير االختبار  
ن تعلم الحقائق وتطبيقها وانتقالها إلى سااااياقات جديد  ) نه، وتحساااا   :Agarwal, 2009بالمعلومات وتحساااا 

ن تنميااة الااذا ر 2  ,Rummerماادى أفضااااااااااااااال من إعاااد  القراء  )طويلااة ال  (، واالختبااار المتكرر  حساااااااااااااا 
Agarwal, Karpicke, Kang, Schweppe & Schwede, 2019: 1; Prisacari, 2015: 10; 

Roediger & McDermott, 2008: 861.) 
ن التعلم عموما، ويؤثر نوعها وشاااااكلها  خالصاااااة القول إن االختبارات ال تقيس وحسااااا ، بل تحسااااا 

ب ومخرجاتهم إ جابا أو ساااااااااالبا. يبي ن الشااااااااااكل التالي العالقة الجدلية بين  على التدريس والتعلم وأداء الطال
 المكونات الثالثة الرئيسة للعملية التعليمية.



 م 2021العدد السابع، ديسمبر                      ISSN(Online):2636-2899 مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

916 

 

 
 ( العالقة الجدلية بين مكونات العملية التعليمية )المصدر: الباحث(1الشكل )

المعلم )طرق التدريس التي ، يؤثر على ما  فعله  (2)  منهفاالختبار عموما، ال سااااااااااايما المصاااااااااااير  
 سااااتخدمها، وما يؤكد عليه من المنهج وما يهمله( والطال  )طرق التعلم واالسااااتعداد لالختبار ومواد التعلم 

لذلك ت تخذ االختبارات أحيانا مدخال إلى   (.Alderson & Wall, 1993: 126-27التي  سااااااااتخدمها( )
أثير على طرق التدريس والتعلم وطرق اسااااااااااااتعداد تحسااااااااااااين العملية التعليمية من خالل ما تمارسااااااااااااه من ت

 الطالب لالختبار.
ومما يرتبط بذلك أن اختبار الكتاب ي رو ا في مصاااااار على أمل أنه ساااااايقضااااااي على التعلم بالحف   
واالساااااااتظهار وحشاااااااو الذا ر  ليلة االمتحان، وأنه ساااااااينمي مهارات التفكير العليا، من فهم وتطبيق وتحليل  

ا للجج وتفنيادهاا. معنى ذلاك أناه   عو ل على تبني اختباار الكتااب المفتوح في المرحلاة وتركيا  وتقويم وإنتاا
الثانوية العامة في مصااااااااااار إحداي تيييرات في طرق تعلم الطالب واساااااااااااتعدادهم لالختبار، وبالتالي طرق 

 تدريس المعلم وإعدادهم الطالب لالختبار.
خداما وعالقتا بالتعلم العميق ومساتويات التعلم العليا رابعا: اختبار الكتاب المفتوح: نشاتها ومبررات اسات

 وبناؤه وهنويما واعداد الطالب لا واستعدادام لا ومزاياه وعيوبا
 النشتة والتعريف

القاعد  في العملية التعليمية الرسااامية منذ عرفها اإلنساااان،    -وال يزال  - ان اختبار الكتاب الميلق
شااااااارطا أسااااااااسااااااايا لالمتحان يتمثل في مواجهة الممتح ن لالمتحان وحده، أ  عنصااااااار الصاااااااراع  إ مانا بأن  

 (.Maharg, 1999: 1المعزول دون مساعد  )
ليس ابتكاارا جاديادا، بال   Open-book Testالمفتوح    وخالفاا لماا قاد   عتقاد، فاإن اختباار الكتااب 

مع ساااااااااااااتولنيكر وساااااااااااااتولنيكر    1935يرجع إلى النصاااااااااااااف األول من القرن العشااااااااااااارين، إذ ظهر في عام  
Stalnaker and Stalnaker  وتناوله بلوم ،Bloom     ورفاقه قبل نحو خمسين عاما، وتوسنTussing  

 (.Eilertsen, 2000: 92) 1951في عام 

 
ه  تالرم ا  تلذي تمرتب عنيه وحكه نمائج مصلليريخ عنى مسللما ف تلفرد تلمعنياي وتلاهني، و فاهه   High-Stake Testتالرم ا  تلاصلليري    )2)

 اعي، وتاكيره لذتته وتاكير تآلررين له، مثف تممحانات تلشهادة تلثان يخ تلعامخ في مصر.تلنفسي وتالجما
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خلو من ميزى بدا ة ، كما تأ د عند مناقشااااااااااااة الدراسااااااااااااات السااااااااااااابقة، أن اختبار الكتاب ومما ال  
نشااااأ في الجامعة بين األ اد ميين غير التربويين، ال ساااايما في تخصااااصااااات    -مفهوما وممارسااااة  -المفتوح

المهنية    وللبيئةالعلوم الطبية والهندسية والطبيلية عموما، من باب أنه تمثيل صادق لمواقف الحيا  العملية  
(Brightwell, Daniel & Stewart, 2004: 3)  فاالطبيا  أو المهنادن أو المحاامي الاذ  تتااح لاه .

مراجعه ومصاادره في أثناء ممارساة المهنة، ساوف  ساتفيد بالتأ يد من التدري  على هذا الموقف في البيئة  
 التي تكون دوما تحت يد ه.  التعليمية، فضال عن عدم احتياجه إلى حف  المعلومات التي توفرها المصادر

 عرف اختبار الكتاب المفتوح بأنه "اختبار   ساااااامب فيه للطال  بإحضااااااار الكت  والمذكرات وغيرها  
وبأنه "الساااااااااااماح للطالب  (،  186:  2013مما  مكن اساااااااااااتعماله لإجابة عن األسااااااااااائلة" )الطاهر، محمد،  
 ,Eilertsenجلية في أثناء االختبارات )باسااااااااااتخدام الكت  الدراسااااااااااية والملحوظات والدوريات والمواد المر 

2000: 91.) 
بأنه "أساائلة تحريرية غير مباشاار  تسااتخدم لقيان مسااتوى تحقيق طلبة الدراسااات العليا ... ويعرف 

ألهداف التعلم، وتطبيقهم للمعارف والمهارات التي تعلموها،  ساااامب فيها للطال  باسااااتخدام المراجع الور ية 
 (.7: 2019واإللكترونية، أو بعضها، في وقت محدد داخل القاعة أو في المنزل" )آل سفران، 

باأناه "مقاارباة تجمع طريقاة االمتحاان التقلياد اة ومااد  المقرر، تبرز   الكتااب المفتوحويعرف امتحاان 
ني وتحليل  التركيز التفسااااااااير  لألساااااااائلة من خالل معالجة البيانات ومقارنة االسااااااااتراتيجيات والتصااااااااميم الف

أو المراجع أو أ  كت  مرجلية أو مقاالت   ،الدراسااايةالمعلومات،   سااامب للطالب فيها باصاااطحاب الكت  
 (.Suhaimy, Salleh & bin Esa, 2012: 21بحس  النظام المعمول به" )

فااختباار الكتااب المفتوح "أحاد أنمااط االختباارات تحريرياة اإلجااباة مقاالياة السااااااااااااااؤال التي تهادف إلى 
ن مستوى استيعاب الطالب للمنهج ومدى قدرتهم على البحث عن المعلومة وإ جادها وهم تحت ضيط  يا

االختبار،  ساااااااتخدم لتقييم بعا األهداف التعليمية العليا مثل مساااااااتوى التحليل والتركي  والقويم بمزيد من  
 .(226: 2014)صعدى، " العمق والشمول،  مكن أن  ستخدم داخل الفصل أو في المنزل

وإذا كان الشاااااااايء  عرف على أفضاااااااال نحو من خالل التضاااااااااد مع نقيضااااااااه، فإن اختبار الكتاب 
المفتوح  ختلف عن اختباار الكتااب الميلق في خمسااااااااااااااة جوانا ، هي نوع األساااااااااااااائلاة، ومسااااااااااااااتوى التفكير  
المطلوب، والساااااااااماح باصاااااااااطحاب المصاااااااااادر المرجلية، وتقييد الوقت من عدمه، ومكان تطبيقه إن كان  

 (:Heijne-Penninga, 2010: 14-15منزل )الفصل أو ال
فيما يتعلق بنوعية األساائلة، تتحول األساائلة في اختبار الكتاب المفتوح من أساائلة اختيار اإلجابة إلى  .1

األساااائلة المفتوحة. لكن ذلك  شااااكل صااااعوبة مع أعداد الطالب الكبير ، وفي موضااااوعية التصااااحيب.  
 لمفتوحة لتقييم مستويات تعلم مختلفة.ويمكن استخدام االختيار من متعدد واألسئلة ا

فيما يتعلق بمسااااااااااتوى التفكير المطلوب، فإن األساااااااااائلة التي تتطل  إعاد  إنتاا الحقائق ال تناساااااااااا    .2
اختبار الكتاب المفتوح ألن إجاباتها  مكن نساااخها ببسااااطة من النصاااوق المساااموح باصاااطحابها في 
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ألنساااا . ومع أن األساااائلة األخير   مكن أن تكون  االمتحان. واألساااائلة التي تقي م الفهم والتطبيق هي ا
أ ضاااااااا جزءا من اختبار الكتاب الميلق، فإنها أنسااااااا  الختبار الكتاب المفتوح، ال سااااااايما إن لم  كن  

 االسترجاع هو هدفها األساسي.
قد  ساااامب اختبار الكتاب المفتوح باسااااتخدام أنواع مختلفة من المصااااادر، تتراوح من السااااماح للطالب  .3

  مصااااادر مرجلية يريدونها، إلى السااااماح لهم بمناقشااااة األساااائلة معا، بمنطق أن ذلك باصااااطحاب أ
 شااااااااااابه النقاي بين المهنيين، أو اصاااااااااااطحاب الكتاب الدراساااااااااااي وملحوظات الطالب ومذكراتهم، أو 
الكتاب الدراسااااااي فقط. وقد  كون تحديد المصااااااادر متروكا لتقدير الطالب أو مقيدا لتحقيق المساااااااوا  

 بين الطالب.
 مكن أن  سااااااااتخدم اختبار الكتاب المفتوح كاختبار مقيد الوقت أو مفتوح الوقت. ويطبق أحيانا بدون  .4

تقيياد الوقات لتقليال القيود الزمنياة غير الطبيلياة. لكن في هاذه الحاالاة،  قضااااااااااااااي الطالب وقتاا طويال 
ب الذين جدا  صااااااااال إلى ثماني سااااااااااعات في حجر  االختبار. كما أن تقييد الوقت  عطي ميز  للطال

 استعدوا لالختبار.
تتوقف نوعية المصااااااااادر المرجلية المسااااااااموح للطالب باصااااااااطحابها والرجوع إليها وتقييد الوقت من   .5

عادماه على مكاان إجراء االختباار. وهناا  مكن التمييز بين تطبيق االختباار في الفصاااااااااااااال أو المنزل، 
 وإن كان األخير يثير مشكلة اليش.

اختبار الكتاب المفتوح أنه ليس قرين أساائلة االختيار من متعدد أو مرادفا مما يالح  على تعريف 
لها. بل على العكس من ذلك، ربما ظهر المفهوم وينتشاااااااار تطبيقه في المقام األول كرد فعل على أساااااااائلة 
االختيااار من متعاادد، ومااا تؤد  إليااه من سااااااااااااااطحيااة عمليااة التقييم وغياااب تقييم التعلم العميق والمهااارات 

رفية العليا. في حين ينحى صااااااانع السااااااياسااااااات التعليمية في مصاااااار إلى جعل اختبار الكتاب المفتوح  المع
مرادفا الختبار االختيار من متعدد، ويساااااااااااااتبعد أسااااااااااااائلة اإلنتاا والتطبيق والتحليل والتركي  والتقويم وبناء  

 الختبار.الحجج وتفنيدها تماما، ربما لصالب موضوعية اإلجابة والتصحيب اإللكترونيين ل
 مبررات استخدام اختبار الكتاب المفتوح

لقاد تيير العاالم الاذ  نعاد الطالب لاه، ماا  سااااااااااااااتلزم تييير طريقاة إعادادهم لهاذا العاالم. فمناذ عاام  
، أخذ حجم المعرفة يتضااعف كل عشار سانوات، وتساارع نمو المعرفة أ ثر خالل السانوات األخير   1989

ق التي ساايكون  بسااب  التقنيات الجديد . ويسااتحيل على الطال  أن  حف  كل هذا الكم المتنامي من الحقائ
بعضااااااااااها قد تيير أو ثبت بطالنه عندما  صاااااااااال الطال  مرحلة الممارسااااااااااة المهنية. لذلك  ج  أن  كون  
الطالب في البرامج التعليمية قادرين على اسااااتخدام المعرفة وإدارتها عند التعامل مع المشااااكالت والمواقف 

ييم، ألن التقييم يدفع سااااااالوي التعلم لدى المتيير . وهذا التحول في أهداف التعلم ينطو  على تحول في التق
الطال . واختبار الكتاب المفتوح يتوافق وينساااااااااااجم مع أهداف التعلم الجديد  ألنه  قلل الحاجة إلى حشاااااااااااو  
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-Heijne-Penninga, Kuks, Schonrock-Adema, Snijders & Cohenالاذا ر  باالحقاائق )
Schotanus, 2008: 264.) 

معلوماات،  ميز بااحثو علم النفس التربو ، ال ساااااااااااااايماا في التعليم  ومن حياث الحااجاة إلى تاذكر ال
التي  ج  أن  كون الطالب ملمين بها    Core Knowledgeالطبي والصاااااحي، بين المعرفة األسااااااساااااية  

التي  ج  أن  فهمها    Backup Knowledgeدون الحاجة إلى الرجوع إلى مراجع، والمعرفة اإلساااااااااناد ة  
حو المالئم باالرجوع إلى المراجع. لاذلاك  جا  أن تحتو  كال االمتحااناات  الطالب ويسااااااااااااااتخادمونهاا على الن

اختبارا فرعيا إلعاد  إنتاا المعرفة األساااااااسااااااية وفهمها )اختبار كتاب ميلق( واختبارا فرعيا للقدر  على فهم 
 (.Heijne-Penninga, et al., 2008: 243المعرفة اإلسناد ة وتطبيقها )اختبار كتاب مفتوح( )

( مبررات Heijne-Penninga, et al., 2008: 264ت هااايني بيننخااا وزمال هااا )وقااد حاادد 
 استخدام اختبار الكتاب المفتوح في أنه:

ن تمثيل االختبار للبيئة المهنية، فهو أوفى تمثيال للبيئة المهنية من حيث إتاحة الوصااااااول إلى  .1  حساااااا 
المهنيون على الذا ر  بشااااااد ، وهو  المراجع إل جاد إجابات لألساااااائلة وحلول للمشااااااكالت. إذ ال  عتمد 

 لذلك أقرب إلى ما ينتظر المهنيون "في المهنة".
 شاااجع التعلم العميق، إذ يتوقع أن  شاااجع المعلمين على طرح أسااائلة في مساااتويات معرفية أعلى من   .2

 التذكر واالسترجاع.
ا يدفعهم  حفز الطالب في وقت االساااااتعداد لالختبار على دراساااااة ومراجعة مصاااااادر معرفة أ ثر مم .3

إليه اختبار الكتاب الميلق، ما يؤد  إلى تيطية ماد  أ بر. ولمنع االسااتخفاف باالسااتعداد لالختبار،  
 تستخدم اختبارات تحتو  أجزاء ميلقة وأجزاء مفتوحة.

يتضااااااااااااااب من هاذه المبررات أن اختباار الكتااب المفتوح  طبق ويقترح للتعليم الجاامعي والعاالي، ال 
ة والطبيلية والنظرية التي  مكن التمييز فيها بين المعرفة األسااااساااية واإلساااناد ة،  سااايما التخصاااصاااات الطبي

وفي برامج اإلعاااداد المهني الجاااامعي التي  كون اختباااار الكتااااب المفتوح فيهاااا تمثيال أوفى وأ ثر أمااااناااة 
تعليم الثانو   للممارساااة المهنية من اختبار الكتاب الميلق. وذلك التمييز وتلك الممارساااة غير واردين في ال

العام الذ   شاااكل آخر مراحل التعليم العام ويعد الطالب للتعليم الجامعي المهني التخصاااصاااي، كما سااايرد 
 تحت العنوان األخير من اإلطار النظر .

ومما يالح  على هذه المبررات أ ضاااا أن اختبار الكتاب المفتوح ليس مرادفا ألسااائلة االختيار من  
هاا باالتركيز على تقييم التعلم العميق والمهاارات المعرفياة العلياا. وهو جاانا  من  متعادد، بال جااء للتيلا  علي

 اختبار الكتاب المفتوح يبدو أنه غائ  عن ذهن صانع السياسات التعليمية في مصر.
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 التعلم العميق ومستويات التعلم العليا
التعليم الجاامعي والعاالي وإذا كاانات المبررات السااااااااااااااابقاة لتبني اختباار الكتااب المفتوح تنطبق على  

أ ثر منه على التعليم الثانو  وما قبل الجامعي، فإن هناي مبررات أخرى تشااااااااجع اسااااااااتخدام هذا االختبار  
 مع طالب المرحلة الثانوية العامة، من أهمها دعم التعلم العميق.

م. يركز ثماة مقااربتاان للتعلم، هماا العميق والسااااااااااااااطحي، تتوقفاان على مدركات الطاال  لمهماة التعل
الطالب ذوو المقاربة السااااطحية على التعلم بالحف  واالسااااتظهار بهدف التمكن من إعاد  إنتاا الماد ، في 
حين  حاول الطالب الذين  طبقون مقاربة التعلم العميق أن  فهموا الماد  بشااااااااااكل شااااااااااامل وكلي. وبير  

اد  التعلم، ويفصاااالون القضااااا ا  تحقيق هذا الفهم، يراجع الطالب مصااااادر متعدد ، ويطرحون أساااائلة حول م
 :Karagiannopoulou & Milienos, 2013األسااساية عن الجانبية، ويتأملون الماد  التي يتعلمونها )

272-73.) 
بااأنااه قاادر  المتعلم على نقاال مااا تم تعلمااه في موقف مااا   Deep Learning عرف التعلم العميق  

 ,Darling-Hammond, Hermanالتطبيق )وتطبيقاااه في مواقف جااادياااد ، بمعنى انتقاااال التعلم إلى  
Pellegrino, et al., 2013: 5 وبمعنى أوسااااااااااااع، فإنه إذا كانت المهارات المعرفية العليا هي الفهم .)

-Higherوالتطبيق والتحلياال والتركياا  والتقويم واالبتكااار، فااإن التعلم العميق ومسااااااااااااااتويااات التعلم العليااا  
Order Learning  تتمثل في الفهم الكلي الشاااااامل لماد  ت إلى ممارساااااات تعلمية  هما ترجمة تلك المهارا

التعلم، وتاأمال مااد  التعلم، والرجوع إلى مصااااااااااااااادر متعادد ، وبنااء الرأ  والحجج، والمنااقشااااااااااااااات المفتوحاة،  
والتعلم المسااااااااااااااتقال، وذلاك من خالل تنمياة القادر  على إ جااد المعرفاة وإثباات صاااااااااااااادقهاا واختياارهاا ودمجهاا  

ا وفهمها وتقد مها، والعمل في فريق، والتفكير الناقد، والمساائولية األخال ية، واالسااتدامة، وتركيبها وتوصاايله
 (.Bengtsson, 2019: 2وااللتزام االجتماعي، والقدر  على تقد م منظور شامل )

 (:Heijne-Penninga, 2010: 40-41يتميز التعلم العميق بثالثة أبعاد )
 تساب نظر  عامة وإعداد ملخصات ومخطط لماد  التعلم.: محاولة فهم ماد  التعلم با الفهم

 : ربط ماد  التعلم بمصادر أخرى وباألفكار الشخصية والتسا ل واستخدام األدلة نقد ا.التوسيع
: محاولة اساااتيضااااح ماد  التعلم بالبحث عن النقاط األسااااساااية وإ جاد األساااباب لما  قال والتوصااال التحليل

 إلى استنتاجات.
رئيسااااة هي أن اختبار الكتاب المفتوح  عطي المعلمين الفرصااااة البتكار أساااائلة تتطل   والمساااالمة ال

من الطالب أن  جيبوا بطريقة أ ثر نقد ة وتحليلية، ما  شاااجع المهارات المعرفية العليا لديهم أو مساااتويات  
لم بالحف  والتطبيق  التعلم العليا، في مقابل امتحان الكتاب الميلق أو االمتحانات التقليد ة التي تشااااجع التع

 السطحي للمعلومات، وهو ما ينعكس على محتوى االختبار.
 محتوى اختبار الكتاب المفتوح ومهاما
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تتعدد أغرا  أسااااااااااائلة االختبار، منها تقييم معلومات الطالب، وربط الخبرات الساااااااااااابقة بالالحقة،  
وإثار  الرغبة وح  االسااااااااااااااتطالع، والتمرين والمراجعة، وإثار  تفكير الطالب، وتنمية قوى التقدير والتمييز،  

مة في الدرون، والتقويم. وبناء  وتنظيم المواد التعليمية وتفساايرها، وتوجيه انتباه الطالب إلى العناصاار المه
التذكر، والتفسااااااااااااير، والتطبيق، والتحليل، والتقويم )الكالبي،  األساااااااااااائلة، تتعدد أنواعها:على تتعدد أغرا   

2010 :33-37.) 
 (:37-35: 2010والتالية هي أنواع األسئلة وما تقي مه وتتطلبه )الكالبي، 

 المعلومات أو استدعائها.أسئلة التذكر: تتطل  التعرف على  .1
أساااااائلة التفسااااااير: تتطل  ربط الحقائق والمفاهيم والتعميمات واألفكار، ومن بينها عالقات المقارنة   .2

 والتضمين والتدليل والسببية.
أسااااااائلة التطبيق: تتطل  اساااااااتخدام ماد  التعلم من مفاهيم وتعميمات ونظريات لحل مشاااااااكلة غير   .3

 على مواقف وحاالت جديد . مألوفة، بأن  طبق الطال  ما تعلمه
األساااااااااائلة االبتكارية: ال  عرف المعلم حلولها مقدما، وال توجد لها إجابات صااااااااااحيحة وخاطئة، بل  .4

 تضطر الطال  إلى التجري  وتركي  األفكار وخلق معرفة جديد .
أساااااائلة التقويم: تتطل  إصاااااادار أحكام حول  يمة األشااااااياء واألعمال واألفكار وتبرير هذه األحكام   .5
 األدلة والشواهد.ب

أما اختبار الكتاب المفتوح، فإنه بحسا  التعريف ينتمي إلى طائفة االختبارات مقالية األسائلة التي 
. فثماة إجمااع على أن اختباار الكتااب المفتوح من حياث محتوى  تسااااااااااااااتخادم لتقييم مسااااااااااااااتوياات التعلم العلياا

الفهم والتطبيق والتحليل والتركي  والتقويم    األسااااااائلة  قي م مساااااااتويات التعلم العليا ويعززها من خالل أسااااااائلة
 (.Bengtsson, 2019: 1-2واالبتكار )

اسااتلزم هذا التحول في محتوى اإلجابة المطلوبة ألساائلة االختبار المفتوح تحوال في شااكل األساائلة.  
وقد جاء في موضااااااااااااع سااااااااااااابق أن أحد جوان  االختالف بين اختبارات الكتاب المفتوح والميلق يتمثل في 

وعية األساااائلة، ذلك أن األساااائلة في اختبار الكتاب المفتوح تتحول من أساااائلة اختيار اإلجابة إلى األساااائلة ن
 المفتوحة.

فقد ظهر اختبار الكتاب المفتوح في المقام األول كرد فعل على األسااائلة ذات اإلجابة المحدد  من  
الدنيا، في حين تتطل  المسااااااتويات  نوع االختيار من متعدد التي تنحصاااااار في تقييم المسااااااتويات المعرفية 

العليا تحديد المشاااكالت والتنبؤ ووضاااع الفرضااايات والتجري  والتحليل واالساااتنتاا والتفكير التأملي واإلبداع  
األصااااااااااااااياال، أ  قاادر  الطالب على التعبير عن أفكااارهم بتعبيراتهم، وهي مهااارات ال  مكن اختبااارهااا إال 

ن متعدد تناقا التقييم األصااااااايل الذ  يربط التعلم بساااااااياق الحيا   أسااااااائلة االختيار مباألسااااااائلة المفتوحة. ف
 ,Bengtssonالواقلية، وال تم كن الطالب من تطبيق المعرفة أو تقصاااي القضاااا ا من منظورات مختلفة )

2019: 1-2.) 
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تحوال من اختبااار الاذا ر  إلى اختبااار الفهم والتركياا   -باإ جاااز  - شااااااااااااااكاال اختبااار الكتاااب المفتوح
واالساااااااااااااتنتاا في تصااااااااااااانيف بلوم. لذلك تتميز اختبارات الكتاب المفتوح بنوعية األسااااااااااااائلة التالية  والتحليل 
 (:230: 2014)صعدى، 
 األسئلة الشاملة التي تتطل  اإلجابة عنها الشرح والتحليل والتقييم والمقارنة. .1
 ها.أسئلة التطبيق التي تتضمن تطبيق المعرفة المكتسبة على قضية أو مشكلة أو حالة بعين .2
 أسئلة دراسة الحالة التي تتطل  دراسة مشكلة وإ جاد حلول لها. .3

يوجز الجادول التاالي مسااااااااااااااتوياات التعلم في تصاااااااااااااانيف بلوم والمهاارات المعرفياة التي تتطلبهاا من  
 (.Clay, 2001, 59الطالب ونوعية األسئلة )محتوى األسئلة( وأمثلة لها )شكل األسئلة( )

 المهارات المعرفية في هصنيف بلوم ونوةية األسئلة التي هقي مها وأمثلة لها( مستوى 1الجدول )
مسااااااااااتاوى   أو  ناو  

 السؤال
 أمثلة لألسئلة وبداياهها ما الذي ي طلب من الطالب

والاتاااااااذكار   الامااعاارفاااااااة 
Knowing and 
Remembering 

الموضااااااااااااااوع  معرفااااااة  تااااااذكر 
 المرتبط بالمناقشة

صااااااااااااااف، مااااذا، أين، متى، من، كم مر ، اذكر،  
 عر ف

الاااااااااااااااااااااافااااااااااااااااااااااهاااااااااااااااااااااام 
Understanding 

إظهااار الفهم من خالل بناااء  
 معنى من المعلومات 

عبر بليتااك، فساااااااااااااار كيف، مااا الااذ   عينااه "ن" 
 عندما...، اعط  مثاال

على   Applyingالتطبيق  والفهم  المعرفاااااة  تطبيق 
 مهمة أو مشكلة بعينها

 يف  مكن أن تسااااااااااااااتخادم "ن"، ماا األمثلاة التي 
...، كيف  مكن أن  مكن أن تجاااادهااااا من أجاااال

 تحل... باستخدام ما تعلمته، ماذا  حدي لو...
الااااااااااااتااااااااااااحاااااااااااالااااااااااااياااااااااااال  

Analyzing 
تقصااااااااااااااي المفااااهيم المختلفااة  

 والتمييز بينها
ما أجزاء أو ساااااااامات "ن"، ما الحجج المتنافسااااااااة  
قااااارن، مااااا  حول، فيمااااا  ختلف "ن" عن "ق"، 

 العالقة بين "ن" و"ن"
الاااااااااااااااتاااااااااااااااقاااااااااااااااويااااااااااااااام  

Evaluating 
إصااادار أحكام حول المفاهيم  

 أو األفكار
ما األهم أو األ ثر فعالية، ما الطريقة األفضااااااال، 

 ما الحجة األقوى 
أفكاااااار   Creatingاالبتكار  جااااادياااااد  مماااااا تطوير 

  عرفه الطال  ويفهمه
 يف  مكن أن تصاااااااااااامم "ن"، ما بدائل "ن"، ما 
التيييرات التي  مكنااك إدخااالهااا، ماااذا  حاادي لو، 
افتر  أنااك...، ماااذا سااااااااااااااتفعاال، كيف  مكن أن 
 تقوم با...، هل  مكن أن تضع نظرية لا"ن"؟
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  -من خالل استخدام أسئلة يركز اختبار الكتاب المفتوح على مستويات التعلم األعمق من التذكر، 
تتطلاا  من الطااالاا  إظهااار فهم المعرفااة وتطبيقهااا وتحليلهااا وتركيبهااا وتقويمهااا وابتكااارهااا.    -مفتوحااة غااالبااا

يتعار  ذلك مع اقتصاااار الكتاب المفتوح كما  طبق في مصااار على أسااائلة االختيار من متعدد واساااتبعاده  
 أسئلة اإلنتاا تماما.

 بناء اختبار الكتاب المفتوح
تاأساااااااااااااايسااااااااااااااا على التحول في بؤر  تركيز االختباار من التاذكر إلى المهاارات المعرفياة العلياا، ثماة 

 تيييرات طالت عملية بناء االختبار في حالة اختبار الكتاب المفتوح.
من تحديد األوزان النسااااابية لألنواع المختلفة من المهارات المعرفية المراد  -قبل كل شااااايء -فال بد 
يج  أن تتضااااامن أسااااائلة اختبار الكتاب المفتوح  األوزان النسااااابية لألسااااائلة التي تقي مها. و   تقييمها، وبالتالي

لتجن  اليش واالنتحال في حال امتحان   1:  1: 2تشاكيلة من األسائلة الساهلة والمتوساطة والصالبة بنسابة  
 (.Amanullah, Patel, Zaman & Mohanna, 2013: 6الكتاب المفتوح على الشبكة المفتوحة )

( إلى أن بنااء اختباار الكتااب المفتوح ال باد أن تتوفر فياه  241-233:  2014وذها  صااااااااااااااعادى )
معايير متعلقة بأهداف اختبار الكتاب المفتوح، ومعايير متعلقة بتعليماته، ومعايير متعلقة بصياغة أسئلته،  

ويات المعرفية ومعايير متعلقة بتصااااااااااااحيب إجاباته. بمعنى أن  كون الهدف من االختبار هو تقييم المساااااااااااات
العليا حقا، وليس التذكر، وأن تكون تعليمات االختبار واضااااحة ومنطقية ومعلومة من قبل جلون الطالب 
لالختبار، وأن تكون األسااااااااااائلة واضاااااااااااحة ومالئمة من حيث النوعية الختبار الكتاب المفتوح، وأخيرا وجود 

 دليل للتصحيب يوزع اإلجابة على العناصر المختلفة.
 ( المعايير التالية لبناء تقييم الكتاب المفتوح:Chan, 2009: 2)وحدد تشان 

وضااااع أساااائلة تتطل  من الطالب أن  فعلوا أشااااياء بالمعلومات المتاحة لهم، بدال من مجرد تحديد  .1
 مكان المعلومات الصحيحة ثم تلخيصها أو إعاد  كتابتها.

الطالب  قرأون األسائلة ساريعا لتوفير الوقت جعل األسائلة الفعلية مباشار  وواضاحة في فهمها، ألن   .2
 للبحث عن إجابات في الكتاب الدراسي والملحوظات.

 توفير مكان واسع لعقد االمتحان ليسع مواد التعلم المطلوبة لكل طال . .3
تخصااااااااااااااي  وقات كااف  لالمتحاان، إذ غاالباا ماا  كون امتحاان الكتااب المفتوح أطول من االمتحاان   .4

تاجون إلى وقت إضافي للبحث عن المعلومات والبيانات من الملحوظات التقليد  ألن الطالب  ح
 والكت  الدراسية.

وضااااااااااااع معايير لتصااااااااااااحيب امتحانات الكتاب المفتوح ألن الجوان  التي تقي مها امتحانات الكتاب  .5
المفتوح قاااد تكون مختلفاااة عن االمتحااااناااات التقلياااد اااة، على أن  عطى وزن أ بر لتطبيق المعرفاااة 

 فهم والتفكير الناقد، بدال من استرجاع المعلومات من الكتاب الدراسي والملحوظات.ومهارات ال
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التالية لتصحيب    marking rubrics( معايير التصحيب  Chan, 2009: 2-3وقد وضع تشان )
 أعمال الطالب وإجاباتهم على أسئلة الفهم والتركي  والتطبيق.

 هم على أسئلة الفهم والتركيب والتطبيق( معايير هصحيح أعمال الطالب واجاباه2الجدول )
 ضعيف متوسط كفؤ ممتاز معايير األداء

الاااااااااااااااااااااااافااااااااااااااااااااااااهاااااااااااااااااااااااام 
Comprehension 

الاطاااااااالااااااا    أظاهار 
كاااااااامالاااااااة   ماعارفاااااااة 
بالمفاهيم والمبادئ  
الاااااااماااااااقااااااارر،  فاااااااي 
فاااااهاااااماااااااا   وأظاااااهااااار 
شااامال وممتازا في 
تفساااااااااااااير المحتوى  
الااااااااكااااااااتاااااااااب  ماااااااان 
الاااااااااااااااادراساااااااااااااااااااااااااااااي 
والااااامااااالاااااحاااااوظاااااااات  
 وغيرها من المواد.

الاطاااااااالااااااا    أظاهار 
الامااعاارفاااااااة أغالااااااا   

باااااااالااااااامااااااافااااااااهااااااايااااااام  
والمبااااادئ، وأظهر 
فاي   جايااااااادا  فاهاماااااااا 
تفساااااااااااااير المحتوى  
الااااااااكااااااااتاااااااااب  ماااااااان 
الاااااااااااااااادراساااااااااااااااااااااااااااااي 
والااااامااااالاااااحاااااوظاااااااات  
 وغيرها من المواد.

الاطاااااااالااااااا    أظاهار 
جااااازئاااااياااااااا   فاااااهاااااماااااااا 
باباعاا   لالاماعارفاااااااة 
الااااااااامااااااااافااااااااااهااااااااايااااااااام  
والمبااااادئ، وأظهر 
فهما أسااااااسااااايا في 
تفساااااااااااااير المحتوى  
الااااااااكااااااااتاااااااااب  ماااااااان 
الاااااااااااااااادراساااااااااااااااااااااااااااااي 
والااااامااااالاااااحاااااوظاااااااات  
 وغيرها من المواد.

الاطاااااااالااااااا     أظاهار 
فهمااا متواضااااااااااااااعااا  
لاااااااالااااااااماااااااافاااااااااهااااااااياااااااام  
والمبااااادئ، وأظهر 
فهما ضااااااااااليفا في 
تفساااااااااااااير المحتوى  
الااااااااكااااااااتاااااااااب  ماااااااان 
الاااااااااااااااادراساااااااااااااااااااااااااااااي 
والااااامااااالاااااحاااااوظاااااااات  
 وغيرها من المواد.

الاااااااااااااااتاااااااااااااااركااااااااااااااايااااااااااااااا   
Synthesis 

الاطاااااااالااااااا    أظاهار 
في  ممتاااااااز   قاااااادر  
تناول القضاااية من  
ماخاتالافاااااااة،   أباعااااااااد 
وولاااد أفكاااارا بعيااادا 
فاي  الاباحاااااااث  عان 

 الكتاب.

الاطاااااااالااااااا    أظاهار 
فااي   جااياااااااد   قااااااادر  

القضااااية من   بحث 
ماخاتالافاااااااة،   أباعااااااااد 
حااول تولياد أفكاار 
 بعيدا عن الكتاب.

الاطاااااااالااااااا    أظاهار 
قاادر  معقولااة على  
تناول القضاااية من  
ماخاتالافاااااااة،   أباعااااااااد 
لكنه اعتمد بشاااااااااد   
 على الكتاب.

الاطاااااااالااااااا    أظاهار 
قادر  محادود  على  
بحث القضااااية من  
 أبعاد مختلفة.

الااااااااااااتااااااااااااطااااااااااااباااااااااااايااااااااااااق 
Application 

الاطاااااااالااااااا    أظاهار 
قاادر  متمكنااة على  

وتأمل ما تفصااااايل  
تعلماااه وطبقاااه في 
 سياق األسئلة.

حاااول الطااالاا  أن  
لكناااااه    فصاااااااااااااااااال، 
مااااا تعلمااااه   لخ  
وطبقه في سااااااااياق  

 األسئلة.

الاطاااااااالااااااا    أظاهار 
وصاااااااااااافا لما وجده 
الاااااااكاااااااتااااااااب،   فاااااااي 
وحااااااول أن  طبق  
فااي  تااعاالااماااااااه  ماااااااا 
 سياق األسئلة.

الاطاااااااالااااااا    أظاهار 
فهما ضااااااااااليفا لما 
تعلمااااه ولم  طبقاااه  
 في سياق األسئلة. 
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ال بد من وجود معايير تصحيب من هذا النوع الستخدامها في تقدير إجابات الطالب على األسئلة  
المفتوحة التي تقي م مسااااااتويات التعلم العليا، وهو مطل  لم يراعى في اختبار الكتاب المفتوح كما  طبق في 

تصاااحيب، فضاااال عن  مصااار بساااب  اقتصااااره على أسااائلة االختيار من متعدد التي ال تحتاا إلى معايير لل
 تصحيحها إلكترونيا.

 هنويم اختبار الكتاب المفتوح
تتنوع طرق تنظيم اختبار الكتاب المفتوح بحساا  نوع المصااادر المسااموح للطال  باصااطحابها، أو 
مكاان عقاد االمتحاان، أو وساااااااااااااايط اإلجااباة، أو مرا باة االمتحاان من عادمهاا، أو جمعاه مع امتحاان الكتااب 

 الميلق من عدمه.
حيث المصااااادر المسااااموح للطالب باصااااطحابها أو مراجعتها،  مكن أن  كون اختبار الكتاب فمن 
. في األول،  ساااااااااااااامب للطالب بااأن  حضااااااااااااااروا unrestrictedو غير مقيااد  أ  restrictedالمفتوح مقياادا  

أو   لالمتحااان وثيقااة محاادد  أو اثنتين يوافق عليهااا المعلم أو النظااام مثاال المراجع أو الجااداول اللوغاااريتميااة
المعاجم أو أعمال شاكسابير الكاملة، لكن ال   سامب بالماد  المكتوبة يدويا أو المطبوعة دون موافقة مسابقة،  
ودون الكتااباة في هوامش الكتااب الادراسااااااااااااااي. وهناا تكون هاذه الوثاائق بمثااباة مالحق لورقاة االمتحاان. وفي 

راساية والمذكرات والمراجع والملحوظات النوع الثاني،  حق للطالب أن  حضاروا ما  عن  لهم، من الكت  الد 
الياادويااة والكتااابااة في الهوامش. وهنااا يركز الممتح ن على مجموعااة من المهااارات العقليااة باادال من محتوى  

 (.Myyry & Joutsenvirta, 2015: 121المعلومات )
أو (  سااامب للطالب بإحضاااار المصاااادر أو المراجع الور ية  1ويمكن الختبار الكتاب المفتوح أن )

(  عطي الطالب األساااااااائلة قبل االمتحان  2الوصااااااااول إليها إلكترونيا في أثناء االمتحان في الفصاااااااال، أو )
( ت ساالم أساائلة االمتحان للطالب  3ويساامب لهم باالسااتفاد  من مصااادرهم سااابقة اإلعداد في االمتحان، أو )

المنزلية مقالية أو إجابات    ويجيبون عنها في البيت )صاااااايية االمتحان المنزلي(. ويمكن أن تكون األساااااائلة
قصااااااااااااير  أو اختيار من متعدد، ويساااااااااااالم الطالب أوراق االمتحان خالل فتر  محدد  دون الحصااااااااااااول على  

 (.Chan, 2009: 1مساعد  من أحد )
ومن حيث وسااايط اإلجابة،  مكن أن  جاب عن اختبار الكتاب المفتوح بالقلم والورقة أو إلكترونيا،  

بمرا بااة أو باادونهااا، ويمكن أن  حاادي اختبااار الكتاااب المفتوح اإللكتروني غير المراقاا  ويمكن أن  حاادي  
(. وإن كانت الساايطر  على اليش واالنتحال صاالبة في بيئة  Stowell, 2015: 8على الشاابكة المفتوحة )
 االختبار غير المراق .

طاالا  أو توزعهاا  حتى المراجع المسااااااااااااااموح للطالب باالوصااااااااااااااول إليهاا إماا تكون ور ياة  اأتي بهاا ال
 المدرسة وتقننها ضمانا للمساوا  بين الطالب، أو إلكترونية مقيد  أو مفتوحة.

-Traditional sit-down/ limitedوقد  كون اختبار الكتاب المفتوح مقيد الوقت في الفصاااااال 
time exams    أو  كون منزلياا مفتوح الوقاتTake-home exams  (Doghonadze & Demir, 
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حااااادي في   (.4852 :2013 كماااااا  الوقااااات،  وحتى االختباااااار اإللكتروني المنزلي  مكن أن  كون مقياااااد 
امتحانات الفصاااال الدراسااااي الثاني لطالب الصاااافين األول والثاني الثانو  في مصاااار خالل جائحة كورونا  

 .2020في مايو 
وعالو  على ماا ساااااااااااااابق،  مكن أن  كون االختباار "مفتوحاا تمااماا"، أ  ال  حتو  أ  مكون ميلق 
الكتاب، أو  كون "مفتوحا جزئيا"، وفيه تجاب أجزاء من االختبار من الذا ر  فقط، ويسمب للطالب بالرجوع  

 .(Eilertsen, 2000: 91إلى الكت  والمذكرات في أجزاء أخرى من االختبار )
 جمع المعلم أو النظام التعليمي عاد  بين صاااي  متنوعة ضااامن توليفة مميز ، كأن  كون االختبار  

د المصاااااااادر ومقيد الوقت ومرا با ويجاب عنه داخل الفصااااااال ور يا ويحتو  مكون اختبار كتاب ميلق، مقي
أو  كون غير مقيد المصاادر ومقيد الوقت ويجاب عنه خارا الفصال إلكترونيا، أو غير ذلك من التوليفات  

 التي يراها المعلم أو النظام مفيد  ألهدافه.
 ,Amanullah)مراقا ، ال باد من توفر المعاايير التاالياة   وفي حاال تنظيم امتحاان إلكتروني غير
Patel, Zaman & Mohanna, 2013: 6:) 

، وأن تتضااامن األسااائلة  1: 1: 2أن تتراوح األسااائلة من الساااهلة إلى المتوساااطة إلى الصااالبة بنسااابة   .1
 الصلبة أسئلة محفز  للتفكير وحل مشكالت ودراسات حالة.

لإجابة كافيا بالكاد للطال  المتوسااااااط إل مال االختبار، حتى ال  كون  أن  كون الوقت المخصاااااا    .2
 هناي متسع لليش.

أال  كون إجمالي وقت إتاحة االختبار للطال  أ بر كثيرا من الوقت المخصااا  ألداء االختبار. فلو  .3
 د يقة. 60د يقة، فال يزيد األول عن  45 ان األخير 

ختبار بعد عشار دقائق من وقت بدا ة االختبار لتقليل احتمال  أال  سامب البرنامج للطال  بأن يبدأ اال .4
 اليش.

أن تقدم األسااائلة بترتي  عشاااوائي وأن  منع البرنامج العود  لألسااائلة الساااابقة، وأن ي رفع االختبار آليا  .5
 مع انتهاء الوقت المخص .

النتحاال من  أن يتم التاأ ياد على تجنا  اليش وتباادل معلوماات االختباار عبر غرف الادردشااااااااااااااة، أو ا .6
 اإلنترنت، أو تبادل أسئلة االختبار بالبريد اإللكتروني بين الفصول.

من تحااديااد الزمن الالزم لالختبااار بعنااا ااة. ومع أن امتحااان الكتاااب المفتوح  كون    -أخيرا  -وال بااد 
والبيانات من  عاد  أطول من االمتحان التقليد  ألن الطالب  حتاجون وقتا إضاافيا للبحث عن المعلومات  

الماذكرات والملحوظاات والكتا  الادراسااااااااااااااياة، فقاد و جاد أن زمن االختباار األطول من الالزم  جعال الطالب 
األضااااااااااعف اسااااااااااتعدادا لالختبار قادرين على التعويا عن ضااااااااااعفهم بالرجوع كثيرا إلى المراجع، كما أن 

ي االساااااتعداد لالختبار  حتاجون  الطالب الذين ال  ساااااتخدمون مقاربة التعلم العميق أو  قضاااااون وقتا أقل ف
(. لذلك ال بد من حساب الوقت Heijne-Penninga, et al., 2011: 18وقتا أطول إلجابة االختبار )
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الالزم لالختبار بعنا ة، أخذ ا في االعتبار الوقت الذ   قضااااايه الطالب في الرجوع إلى المراجع، وضااااارور  
 دوا لالختبار.التمييز بين الطالب الذين استعدوا أو لم  ستع

 إعداد الطالب الختبار الكتاب المفتوح واستعدادام لا: التعلم والتدريس
  -إن اختباار الكتااب المفتوح، كتحول جاذر  في أحاد أهم عنااصاااااااااااااار العملياة التعليمياة،  سااااااااااااااتتبع 

الطالب، تيييرات في مكوناتها األخرى كافة، ال سااايما ما  فعله الطالب والمعلمون. على جان    -ويساااتلزم
وبماا أن اختباار الكتااب المفتوح ظهر في المقاام األول لجعال االمتحاان  قي م مسااااااااااااااتوياات التعلم األعلى من  
التذكر، فإنه  أخذ الطال  بعيدا عن "حشاااااااااو الذا ر " في ليلة ما قبل االمتحان، نحو االساااااااااتعداد األوساااااااااع 

 & Brightwell, Danielقرر الدراساااة )واألشااامل لالمتحان، وبالتالي التعلم األ ثر ترابطا على اتسااااع م
Stewart, 2004.) 

ففي مقابل ميل الطالب الذين  ساااااتعدون الختبار الكتاب الميلق إلى تأجيل االساااااتذكار إلى نها ة  
الفصاااااااال الدراسااااااااي، والتركيز على النصااااااااوق المقرر ، وحف  المعلومات،  ميل الطالب الذين  سااااااااتعدون  

إلى مصاااادر متنوعة، والربط بين المعلومات التي  كتسااابونها، والتمكن  الختبار الكتاب المفتوح إلى الرجوع
من محتوى المقرر، واالنخراط في عملية التعلم، واسااااااااااتخدام المعرفة المكتساااااااااابة بطرق إبداعية، وفي أثناء  
االمتحاان  عملون إباداعياا ويتقصااااااااااااااون المعرفاة التي ا تساااااااااااااابوهاا عميقاا ويواجهون االختباار بروح متفاائلاة  

(Theophilides & Koutselini, 2000:397-93.) 
وقد وجد تشاااااان ومو  أن اختبار الكتاب المفتوح دفع الطالب إلى اساااااتعار  أو شاااااراء كتابين على  

 (.Chan & Mui, 2004: 111األقل كمراجع، إذ  حدد الطالب الماد  التي  ستعينون بها )
 Deepربااااة التعلم العميق  إن الطريقااااة المثلى لالسااااااااااااااتعااااداد الختبااااار الكتاااااب المفتوح هي مقااااا

Learning Approach إذ ينصااااااااااااااب الطالب بأن  سااااااااااااااتعدوا بعمق الختبار الكتاب المفتوح، بأن  عدوا ،
ملخصا، ويصييوا رأيهم وحججهم، ويجروا مناقشات مفتوحة حول موضوعات محدد  مع زمالئهم، ويقضوا 

لكتاب الميلق، بمعى أال  سااااتخفوا بها  في االسااااتعداد لهذه االختبارات نفس الوقت الذ   قضااااونه الختبار ا
(Heijne-Penninga, 2010: 15-16.) 

وفي جان  المعلمين، أو اسااااااتراتيجيات التدريس، فإنه مع تيير االمتحان من الشااااااكل "ا ت  مقاال  
حول" و"اشارح مصاطلحا مع أمثلة" و"عرف ن"، تتيير اساتراتيجيات إعداد الطالب لالمتحانات. فلن  كفي  

صااياغة محتوى الكت  الدراسااية أو تبساايطه في الفصاال، بل ال بد من تصااميم مهام لممارسااة  المعلم إعاد 
المهارات العقلية المالئمة. وبدال من  يام المعلم بالتحدي طول الوقت و يام الطالب بتسااااااجيل الملحوظات 

ن التدريس طول الوقت، ساااتقوم الفصاااول على المناقشاااات واألسااائلة وغيرها من العمليات النشاااطة. فلن  كو 
 & Myyryنقال للمعلوماااات من المعلم إلى الطاااالااا ، بااال تااادريباااا للعقااال على مهاااارات فكرياااة بعينهاااا )

Joutsenvirta, 2015: 121.) 
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 سااتلزم ذلك تيييرات جذرية في طرق التدريس التي  سااتخدمها المعلمون، وطرق التعلم واالسااتعداد 
وال بد من توجيه الطالب وتحفيزهم نحو طرق االستعداد الصحيحة الختبار    لالختبار التي يتبعها الطالب.

الكتاب المفتوح، ألنهم في العاد   كونوا غير ملمين باإلجراءات والقواعد. وال بد قبل ذلك من إعداد الطالب 
 (.Rakes, 2008: 1-2لهذا االختبار وتدريبهم عليه )

الكتااب المفتوح فرصاااااااااااااااة للتهرب من االسااااااااااااااتاذكاار    وإذا كاان الكثير من الطالب  عتبرون اختباار
والدراسااة واالسااتعداد لالختبار بدعوى أن الكت  الدراسااية سااتكون متاحة لهم في أثناء االختبار، ما  جعلهم  
 سااااااتخفون بعملية االسااااااتعداد لالختبار، فال بد من تعليم الطالب طرق التعلم واالسااااااتعداد الالزمة الختبار  

 (.Heijne-Penninga, et al., 2011: 16الكتاب المفتوح )
 مزايا اختبار الكتاب المفتوح وعيوبا

 بعد كل ما تقدم،  مكن الوقوف على مزا ا اختبار الكتاب المفتوح وعيوبه.
إن الميز  األولى واألهم الختباار الكتااب المفتوح هي تاأثيره على اسااااااااااااااتراتيجياات التعلم، إذ يتعهاد  

لتدريس. فيتوقف الطالب عن "حشااااااو األدمية" والتعلم بالحف  الصاااااام. العقلية الصااااااحيحة لكل من التعلم وا
فاختبار الكتاب المفتوح ينطو  على إعاد  نظر في عملية التعلم واالتجاهات نحو الممارساااة المهنية ويثير  

 (.Maharg, 1999: 1-2قضية العالقة بين النظرية والممارسة )
(  قلال الحااجاة إلى 1اختباار الكتااب المفتوح في أناه: )وعلى نحو أ ثر تفصاااااااااااااايال، حا ددت مزا اا  

(  حفز  3(  مك ن من التعامل مع كمية كبير  من المعلومات في نفس الوقت، )2الحف  وحشاااااااااااااو الذا ر ، )
( يناساااا  التييرات المحتملة في اسااااتراتيجيات  4المعلمين على طرح أساااائلة ذات مسااااتويات معرفية أعلى، )

( ال  قل صااااااعوبة  6( يناساااااا  مقاربة التعلم القائم على المشااااااكالت، )5الب، )معالجة المعلومات لدى الط
-Heijne( يؤثر إ جااابيااا على التااذكر وتطبيق المعرفااة )7ومصاااااااااااااااادا يااة عن اختبااار الكتاااب الميلق، )

Penninga, 2010: 89-94.) 
لمقرر،  ويرى الطالب خمساااة فوائد المتحانات الكتاب المفتوح، هي االساااتخدام االبتكار  لمحتوى ا

والبراعاااة في محتوى المقرر، وتقليااال ضاااااااااااااايط االمتحاااان، وزيااااد  تنظيم الطاااالااا  للمحتوى المتعلم. ويرى  
المعلمون أنها تقدم فرصااا لتشااجيع التفكير بدال من الحف ، وتشااجع امتالي الدراسااة، وتنمي التقويم الذاتي. 

شااااااااااكالت عاد  في وجود مصااااااااااادر ال واألهم أنها أصاااااااااادق تمثيال لمواقف الحيا  الواقلية، حيث تواج ه الم
 (.Brightwell, Daniel & Stewart, 2004تحصى لوضع الحلول )

( ينمي لادى الطاالا  2(  قلال قلق االختباار، )1وياذها  أنصااااااااااااااار تقييم الكتااب المفتوح إلى أناه: )
مك ن  (  4( يرفع مساااااااااااتويات تحصااااااااااايل الطالب، )3القدر  على التعلم مدى الحيا  )التعلم الموجه ذاتيا(، )

(  مك ن الطالب من التفكير  5الطالب من إجااد  مااد  المقرر من خالل تحسااااااااااااااين مهاارات الادراساااااااااااااااة، )
ن مخرجات التعلم البا ية، )6بمسااااااااتويات أعمق، ) ( يدفع الطالب إلعداد أنفسااااااااهم بطريقة بناء   7(  حساااااااا 

(Block, 2012: 229.) 
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عوبة التمييز بين الطال  المتوساط ( صا1على أن اختبار الكتاب المفتوح ليس بال عيوب، ومنها )
( اعتماد  3( عدم كفا ة الوقت المخصااااا ، السااااايما عندما  جرى في الفصااااال وليس البيت، )2والمتميز، )

(. كماا أناه قاد  جعال الطالب 186:  2013الطاالا  على اليير في حاال تنفياذه في البيات )الطااهر، محماد، 
  ستخفون بعملية االستعداد لالختبار.

( إهادار الوقات في البحاث في المااد  1  إلى أن اختباار الكتااب المفتوح يؤد  إلى )وثماة من ياذها
( التعلم الضااااااااااااحل 4( إجابات غير ذات صاااااااااااالة، )3( وتراجع تعلم الماد ، )2داخل الكتاب الدراسااااااااااااي، )

(Maharg, 1999: 2.) 
 (:Chan, 2009: 2ومن عيوب امتحان الكتاب المفتوح أ ضا )

لطالب على نحو متسااو  بالكت  التي  حضارونها لالمتحان بساب  عدم  صاعوبة ضامان اساتعداد كل ا .1
 المساوا  في إتاحة الكت .

 الحاجة إلى مكان مكتبي واسع ليسع مواد التعلم لكل طال  في أثناء االختبار. .2
 قضااااااااااااااي الطالب أحيااناا أوقااتاا أطول من الالزم إل جااد األجزاء من الكتااب التي يراجعونهاا بادال من   .3

 المعرفة والمهارات العملية والقدر  على التفكير وإصدار األحكام.تطبيق 
 الكثير من الطالب غير ملمين بامتحانات الكتاب المفتوح كنظام وإجراءات وقواعد. .4
ولعال التحاد  األهم الاذ   فرضاااااااااااااااه اختباار الكتااب المفتوح هو تييير مقاارباة المتعلمين إلى عملياة   .5

ربااة المعلمين إلى التاادريس وعمليااة إعااداد الطالب لالختبااار، ماا  التعلم واالسااااااااااااااتعااداد لالختبااار، ومقااا
 يتطل  أعمال تدري  طويلة وكثيفة لكل من المعلمين والطالب.

تج   عيوبه التي  مكن التحايل عليها   -في المجمل  -على أن مزا ا مقاربة اختبار الكتاب المفتوح
 المالئمين لالختبار.بتدري  المعلمين وإعداد الطالب وتبني التنظيم والمحتوى 

 خامسا: اختبار الكتاب المفتوح ضمن النوام الجديد للمرحة الثانوية العامة في مصر
 االمتحان محور هطوير المرحلة الثانوية العامة في مصر

 حظى امتحان شااهاد  الثانوية العامة باهتمام بال  من المجتمع المصاار  وصااناع السااياسااات على  
 غالبا ما  أتي في القل  من أ  محاولة لتطوير مرحلة الثانوية العامة.حد سواء، ولذلك  

فكان تييير نظام االمتحانات هو المدخل لتطوير التعليم الثانو  العام بحسااااااااااااا  قانون التعليم رقم 
(  جرى االمتحان على مرحلتين في 1المعروف باسااام نظام التحساااين الذ  قضاااى بأن )  1994( لسااانة  2)

ثاني والثالث الثانويين،   ساااااااااامب للطال  في نها ة كل صااااااااااف بأن يتقدم المتحان الماد   نها ة الصاااااااااافين ال
(  جوز للطال  الراساااااا  أو المعتذر أو الراغ  في تحسااااااين درجاته التقدم  2الواحد  مر  واحد  أو مرتين، )

في (  حتساااااا  للطال  أعلى الدرجات التي حصاااااال عليها  3لالمتحان في أ  ماد  أل  عدد من المرات، )
 (.1994مرات التقدم المتحان الماد  الواحد  )جمهورية مصر العربية، 
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ورغم ما كت  حول مزا ا نظام التحساااااااااااين، مثل تعدد فرق التقدم لالمتحان، وتوزيع جهد الطال  
على مرحلتين بادال من مرحلاة واحاد ، ووجود مواد إجباارياة واختياارياة، ووجود مواد علمياة للشاااااااااااااالباة األدبياة  

لبة العلمية، واليسااااااار في تنظيم جداول االمتحانات وعدم تكدساااااااها، وإتاحة حرية اختيار المواد وأدبية للشااااااا
،  1996غير اإلجباارياة، وإليااء فكر  التشااااااااااااااعيا ، وتنظيم توجياه الطاالا  إلى التعليم الجاامعي )أبو حطا ، 

باادا ااة من عااام    (، فقااد أليي النظااام بعااد عااامين، وعااادت امتحااانااات الثااانويااة العااامااة إلى النظااام القااد م3
1997/1998. 

وظلت المرحلة الثانوية العامة شاااااغال لصااااناع السااااياسااااات وللرأ  العام على حد سااااواء، وتكاثرت 
التحليالت واالنتقادات لها، وتركزت في المقام األول على االمتحانات التي اساااااااااتفحل شاااااااااأنها وباتت تطبع  

 (.407: 2017ان، النظام ككل بسلبيات تجعل النظام عصيا على التييير )سليم
 النوام الجديد للمرحة الثانوية العامة واختبار الكتاب المفتوح

المقصااااااااااااود بالنظام التعليمي الجديد هو النظام الناتج عن التيييرات التي طرأت على نظام التعليم  
(  113)  في مرحلاة رياا  األطفاال والمرحلاة االبتادائياة والمرحلاة الثاانوياة العااماة بموجا  القرار الوزار  رقم

 .2018/2019الذ  ن  على بدء النظام الجديد في هذه المراحل بدا ة من العام الدراسي  2018لسنة 
(  12- 10:  2017تمثل وثيقة "مشااروع دعم إصااالح التعليم في مصاار" التي أعدها البنك الدولي )
 عليم  ستهدف ما يلي:اإلطار الفكر  للنظام الجديد للمرحلة الثانوية العامة، وقد جاء فيها أن تطوير الت

 تهيئة الظروف الالزمة لعملية التعليم. ▪
 التنمية المهنية للمعلمين والقيادات التربوية. ▪
 وضع وتنفيذ نظام جديد لتقييم الطالب يركز على التعلم. ▪
اسااااااتخدام تقنية المعلومات واالتصااااااال في تحسااااااين التعليم والتعلم، وإقامة البنية التحتية الرقمية على   ▪

 مستوى فصول الدراسة واإلدار  بكل مستوياتها.
التوسااااااع في اسااااااتخدام مصااااااادر التعلم اإللكتروني المتاحة من خالل بنك المعرفة المصاااااار ، ورساااااام  ▪

 خريطة المحتوى بين إطار المناهج ومصادر بنك المعرفة.
 التحول تدريجيا عن الكت  الدراسية إلى مصادر التعلم الرقمي. ▪

لعااماة الجادياد اختالفاا جوهرياا عن األنظماة السااااااااااااااابقاة. ويمكن إ جااز مالمب  ختلف نظاام الثاانوياة ا
 (:24: 2019النظام الجديد في )يوسف، 

 شاااامل برنامج اإلصااااالح عد  مكونات، من أهمها نظام التقييم واالمتحانات، والمناهج والمصااااادر  .1
 اإللكترونية، واستخدام التقنية في التعليم والتعلم.

تقليااااد  القااااائم على الحف  والتلقين إلى التعلم القااااائم على مهااااارات الحيااااا   التحول من التعليم ال .2
 والتفكير والتأمل.

 التحول إلى التعليم اإللكتروني. .3
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 التحول في التقييم إلى النظام الترا مي. .4
(، تتمثل بنية النظام التعليمي الجديد للمرحلة الثانوية العامة 497-488:  2019وبحساااا  أحمد )

 يلي: في ما
:  طبق نظام العام الكامل وليس الفصااالين الدراسااايين خالل الصااافوف الثالثة، يؤد  نوام الدراسااة ▪

 الطال  في كل صف أربعة امتحانات في الماد  الواحد .
سنة، أ  مع وصول   12:  قوم النظام الجديد على إلياء التشعي  نهائيا بعد مرور  نوام التشعيب ▪

ديااد إلى مرحلااة الثااانويااة العااامااة، ياادرن الطااالاا  بعاادهااا مزيجااا من  أول دفعااة في نظااام التعليم الجاا
 العلوم واإلنسانيات واآلداب.

:  قوم النظام الجديد على المناهج اإللكترونية المحملة على الحاسااااااااااوب خطة المنااج والدراساااااااة ▪
اللوحي، وإتاحة المناهج وكل المعلومات والكت  والمراجع على بنك المعرفة المصاااااااااااااار ، وتدريس 

 لعلوم والرياضيات باللية اإلنجليزية، ووجود المواد األساسية واالختيارية.ا
:  قوم النظام الجديد على المناقشااااة والحوار، وحل المشااااكالت، والتقارير أسااااليب وطرل التدريس ▪

 والبحوي، والتعلم التعاوني والنشط.
ار الصااااافوف الثالثة، حيث :  قوم النظام الجديد على تطبيق النظام الترا مي على مد نوام التقويم ▪

امتحانا في الصاافوف الثالثة، أربع مرات في الصااف الواحد، واحتساااب أعلى   12 خو  الطال  
درجات في كل ماد ، وإلياء النظام الموحد المتحانات الثانوية العامة على مساااااااااتوى الجمهورية    6

عشاوائيا من بنك األسائلة  ليكون على مساتوى المدرساة وفي التوقيت الذ  يناسابها باختيار األسائلة  
وتوجيهها للطال  عبر اإلنترنت دون وساااااااايط بشاااااااار  ليجي  عنها ويحفظها وتصااااااااحب إلكترونيا.  
سااااااااتكون كل االمتحانات إلكترونية تماما أداء  وتصااااااااحيحا من بنوي األساااااااائلة، وجميع االمتحانات  

 بنظام الكتاب المفتوح.
 الخصائص التربوية للمرحلة الثانوية العامة

أن النظام الجديد للمرحلة الثانوية العامة ال يبطل الخصااااااااائ  التربوية للمرحلة ككل، وعلى على  
  1981( لسااانة  139( من قانون التعليم رقم )22رأساااها أنها إحدى مراحل التعليم العام كما عرفتها الماد  )

الجامعي، أو المشااااااااااركة بأنها "تهدف إلى إعداد الطالب للحيا  جنبا إلى جن  مع إعدادهم للتعليم العالي و 
:  2014في الحيا  العامة، والتأ يد على ترسايخ القيم الدينية والسالوكية والقومية" )جمهورية مصار العربية،  

على ذلك بأن أضااااااف المرحلة الثانوية العامة إلى   2014(. وزاد دساااااتور جمهورية مصااااار العربية لعام 7
 الثانوية أو ما  عادلها. التعليم اإللزامي بمد اإللزام حتى نها ة المرحلة

لذلك يتمثل الهدف من المرحلة الثانوية العامة في إعداد الشااااااباب للحيا  أو إعدادهم للتعليم العالي 
(. وتفصاااااايال تتمثل األهداف العامة للمرحلة 2:  2012والجامعي )مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية،  
عقيادتهم ومباادئهاا و يمهاا، وتمكينهم من تبني أهاداف كبرى في الثاانوياة العااماة في: تعميق إ ماان المتعلمين ب
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الحيا ، وترسيخ اإلطار القيمي السليم لديهم، وتعزيز التكوين المتكامل لديهم، وتمكينهم من قدر متخص   
مالئم من المعارف والعلوم للحيا  وللجامعة، وتنمية التذوق الجمالي والفني واألدبي لديهم، وتحقيق تنميتهم  

سااااااااااامية المتكاملة، ورعا ة نموهم الوجداني، وتمكينهم من تمثل القيم العلمية، واالرتقاء بوعيهم الوطني، الج
وتنمياااة حااا  العلم والتزود باااه لاااديهم، وتنمياااة قااادرتهم على حااال المشااااااااااااااكالت، وتنمياااة متطلباااات الكفاااا اااة  

- 6:  2012د التعليمية،  االقتصااد ة لديهم، ومسااعدتهم في ا تشااف مواهبهم )مركز تطوير المناهج والموا
9.) 

( 2( إعداد الطالب للجامعة بالقاعد  المعرفية الالزمة، )1هي )  -بإ جاز  -فأهداف التعليم الثانو  
 & Barton( الفرز واالنتقاء بحسااا  اهتمامات الطالب وجوان  قوتهم )3اإلعداد للحيا  وساااوق العمل، )

Coley, 2011: 10-36.) 
اف المرحلاة الثاانوياة العااماة. فهي تساااااااااااااااعاد الطالب في التعرف على  يبرز الفرز واالنتقااء بين أهاد 

اهتماماتهم وجوان  قوتهم، وتضااااااعهم في مسااااااارات دراسااااااية تتوافق مع هذه االهتمامات، ما يؤهلهم بالتالي  
 إلى مسارات دون غيرها في التعليم الجامعي.

وتأساايسااا على ما جاء في المبحث األول حول التقويم التربو  واالختبار وعالقته  وبناء على ذلك،  
 أن نحدد الخصائ  التربوية للمرحلة الثانوية العامة في أنها:بالتحصيل،  مكن 

 إحدى مراحل اإلعداد العام قبل اإلعداد األ اد مي المهني المتخص  في الجامعة. .1
حتو  مكونا كبيرا من المعرفة األساااااسااااية التي تعد الطالب ونتيجة للخاصااااية األولى، فإن مناهجها ت .2

 لإعداد األ اد مي المتخص  في الجامعة.
وبما أنها مرحلة لإعداد العام، ولها مناهج معتمد ، وتحتو  مكونا كبيرا من المعرفة األساااااااااااااسااااااااااااية،   .3

األول، بمعنى  وأنها تحاسااا  الطال  على تحصااايل هذه المناهج، فإن اختباراتها تحصااايلية في المقام  
 تقيس مدى تحصيل الطال  في مختلف المواد العملية التي درسها.أنها 
تظل أفضاال الممارسااات في بناء االختبارات وتنظيمها تنطبق على امتحانات المرحلة الثانوية العامة  .4

حتى بعد تحويلها إلى نظام اختبار الكتاب المفتوح، مثل عدم االقتصاااااااااار على أسااااااااائلة االختيار من  
دد، وعيوب أداء االختبار وتصاااااااااحيحه إلكترونيا، وإهمال تقييم مساااااااااتويات التعلم العليا والمهارات متع

المعرفية العليا. فاختبار الكتاب المفتوح مجرد شاااااااااااكل أو طريقة أخرى لتقد م االختبار التحصااااااااااايلي،  
 وبالتالي تنطبق عليه معايير االختبار التحصيلي الجيد.

ب المفتوح من حيااث أهاادافااه ومحتواه وتنظيمااه وإعااداد الطالب لااه بعااد الوقوف على اختبااار الكتااا
واسااااااااااااااتعادادهم لاه، ودوره في حاث تيييرات في طرق تعلم الطالب واسااااااااااااااتعادادهم لالختباار وطرق تادريس  
المعلمين وإعدادهم للطالب، تدفع مسااااااااتويات التعلم العليا والتعلم العميق، وبعد الوقوف على الخصااااااااائ   

نوية العامة التي ينبيي تكييف اساااااااتخدامه مع طالب هذه المرحلة في ضاااااااوئها، ينتقل  التربوية للمرحلة الثا
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الباحث إلى الدراساة الميدانية ألخذ رأ  عينة الدراساة في المعايير المقترحة لضابط اساتخدام اختبار الكتاب 
 المفتوح مع طالب المرحلة الثانوية العامة، التي استقاها من اإلطار النظر .

 راسة الميدانيةإجراءات الد
 أوال: ادخ الدراسة الميدانية

معايير أهداف اختبار الكتاب المفتوح ومحتواه وتنظيمه  اسااااااتهدفت الدراسااااااة الميدانية التعرف على  
وإعداد الطالب له واساااتعدادهم له عندما  ساااتخدم مع طالب المرحلة الثانوية العامة في ضاااوء الخصاااائ   

 عينة من خبراء التربية.التربوية لهذه المرحلة من وجهة نظر 
 ثانيا: مجتمع الدراسة وعينتها

تمثل مجتمع الدراساااااااة الحالية في خبراء التربية، وهم أسااااااااتذ  التربية وباحثيها في أقساااااااام أصاااااااول 
التربياة والمنااهج وطرق التادريس وعلم النفس التربو  بكلياات التربياة ومرا ز البحوي التربوياة في جمهورياة  

 مصر العربية.
( خبيرا من أساااااااااااتذ  التربية وباحثيها في أقسااااااااااام أصااااااااااول التربية  85نة الدراسااااااااااة، فكانت )أما عي

والمناهج وطرق التدريس وعلم النفس التربو  بكليات التربية ومرا ز البحوي التربوية في جمهورية مصاااااااار 
 العربية.

 ثالثا: أداة الدراسة الميدانية
، وبما يتفق مع الخصاااااائ  التربوية للمرحلة الثانوية العامة، حدد الباحث لتحقيق أهداف الدراساااااة

؛  2014؛ صاااااااعدى،  2018؛ ساااااااكران،  2019آل سااااااافران،  )بالرجوع إلى األدبيات في موضاااااااوع الدراساااااااة  
Bengtsson, 2019; Rummer, Schweppe & Schwede, 2019; Gujral & Gupta, 2017; 
Green, Ferrante, & Heppard, 2016; Myyry & Joutsenvirta, 2015; Stowell, 2015; 
Amanullah, Patel, Zaman & Mohanna, 2013; Block, 2012; Heijne-Penninga, et 

Penninga, 2010; Chan, 2009-al., 2011; Heijne)  ،  المعااايير الواجاا  توافرهااا في اختبااار
بعنوان  أدا  دا من جانبهم، وبناء عليها أعد الكتاب المفتوح أهدافا ومحتوى وتنظيما وإعدادا للطالب واسااتعدا

"اسااتبانة للتعرف على معايير اسااتخدام اختبار الكتاب المفتوح مع طالب المرحلة الثانوية العامة من وجهة 
 ، تألفت من المحاور التالية:نظر عينة من خبراء التربية"

( عبارات تصااااااااف األهداف 7)من  : تألف اسااااااااتخدام اختبار الكتاب المفتوح: معايير أهداف المحور األول
 التي  ج  أن  ستخدم من أجلها الكتاب المفتوح مع طالب المرحلة الثانوية العامة.

( عباار  تصااااااااااااااف نوعياة المحتوى  21من ): تاألف  محتوى اختباار الكتااب المفتوح: معاايير  المحور الثااني
  ستخدم مع طالب المرحلة الثانوية العامة.واألسئلة التي  ج  أن تقدم في اختبار الكتاب المفتوح عندما 

تصااااااااااااااف اإلجراءات الواج  ( عبار   20تنظيم اختبار الكتاب المفتوح: تألف من ): معايير  المحور الثالث
 اتباعها عند استخدام اختبار الكتاب المفتوح مع طالب المرحلة الثانوية العامة.
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( عبااار   17المفتوح واسااااااااااااااتعاادادهم لاه: تاألف من )الختبااار الكتاااب  : معااايير إعاداد الطالب  المحور الرابع
تصااااااااااااااف طرق إعاداد المعلمين والطالب في المرحلاة الثاانوياة العااماة الختباار الكتااب المفتوح وطرق إعاداد 

 المعلمين الطالب لالختبار واستعداد الطالب له.
أوافق، محايد، وقد وضااعت عبارات االسااتبانة على مدرا ميلق خماسااي االختيارات )أوافق بشااد ، 

 ال أوافق، ال أوافق بشد (.
 صدل األداة وثباهها

قام الباحث بتحكيم االسااتبانة من عدد من أساااتذ  وباحثي أصااول التربية والمناهج وطرق التدريس 
وعلم النفس التربو  بكليااات التربيااة ومرا ز البحوي التربويااة للتااأ ااد من صاااااااااااااااادق محتواهااا. وعمال برأ  

لباحث اللبارات اليامضاااااة والمكرر ، فوصااااال العدد النهائي لللبارات إلى العدد المبي ن  المحك مين، اساااااتبعد ا
 تحت عنوان أدا  الدراسة.

( خبيرا تربويا من المركز القومي 18بعد ذلك ط بقت االسااااااااااتبانة على عينة اسااااااااااتطالعية قوامها )
 للبحوي التربوية والتنمية.

تم حساااااااااب االرتباطات بين درجة كل عبار   وللتحقق من صاااااااادق االتساااااااااق الداخلي لالسااااااااتبانة،  
 والمحور الذ  تنتمي إليه، وجاءت على النحو المبي ن في الجدول التالي.

 معامالت بيرسون لالرهباط بين العبارات ومحاوراا (3الجدول )
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 االرهباط  العبارة 
1 0,72 1 0,42 1 0,43 1 0,42 
2 0,88 2 0,56 2 0,42 2 0,44 
3 0,86 3 0,66 3 0,59 3 0,83 
4 0,69 4 0,42 4 0,42 4 0,77 
5 0,83 5 0,42 5 0,43 5 0,43 
6 0,82 6 0,49 6 0,42 6 0,84 
7 0,69 7 0,49 7 0,61 7 0,92 
  8 0,68 8 0,71 8 0,84 
  9 0,69 9 0,44 9 0,88 
  10 0,65 10 0,80 10 0,80 
  11 0,69 11 0,77 11 0,74 
  12 0,42 12 0,75 12 0,88 
  13 0,43 13 0,79 13 0,89 
  14 0,57 14 0,74 14 0,92 
  15 0,54 15 0,68 15 0,80 
  16 0,72 16 0,46 16 0,92 
  17 0,79 17 0,45 17 0,91 
  18 0,63 18 0,52   
  19 0,62 19 0,49   
  20 0,52 20 0,55   
  21 0,63     
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(،  0,88و)(  0,69يبي ن الجااادول السااااااااااااااااابق أن معاااامالت االرتبااااط للمحور األول تراوحااات بين )
(، وللمحور الرابع بين  0,80( و)0,42(، وللمحور الثااااالااااث بين )0,79( و)0,42وللمحور الثاااااني بين )

(، ما  كشف عن اتساق داخلي مرتفع  0.05(، وكلها معامالت ارتباط دالة عند مستوى )0,92( و)0,42)
 لالستبانة ومحاورها.

(،  0,89ونباي الذ  جاء للمحور األول )وللتحقق من ثبات االسااااااااااااتبانة، اساااااااااااات خد م معامل ألفا كر 
(،  0,92(، ولالساااااااااااااتبانة ككل )0,94(، وللمحور الرابع )0,72(، وللمحور الثالث )0,86وللمحور الثاني )
 وكلها  يم مرتفعة.

 رابعا: هطبيق أداة البحث
 .2021/2020قام الباحث بتطبيق االستبانة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 خامسا: المعالجة اإلحصائية إلجابات العينة على االستبانة
لحساااب التكرارات  SPSSبعد تطبيق االسااتبانة وتفري  البيانات، تم اسااتخدام البرنامج اإلحصااائي  

 والنس  المئوية والمتوسطات إلجابات العينة على اللبارات.
(، وفيه تكون اللبار  في Oxford, 2001اسااااااااااااتخدم الباحث نظام أ ساااااااااااافورد إلعطاء الدرجات )

أو أ بر، وتكون في المسااااااااتوى المتوسااااااااط إذا كان    3.5المسااااااااتوى المرتفع إذا كان متوسااااااااطها الحسااااااااابي  
أو   2.4، وتكون في المسااتوى المنخفا إذا كان متوسااطها الحسااابي  3.4و  2.5متوسااطها الحسااابي بين  

 (.5أقل )من أقصى درجة للمتوسط الحسابي 
 لميدانيةنتائج الدراسة ا

بعد أن أجاب اإلطار النظر  عن األساااااااائلة الثالثة األولى من أساااااااائلة الدراسااااااااة، تجي  الدراسااااااااة 
 عن السؤال الرابع. -فيما يلي -الميدانية

أوال: معاايير اساااااااااتخادام اختباار الكتااب المفتوح مع طالب المرحلاة الثاانوياة العااماة من وجهاة نور خبراء 
 التربية

 اختبار الكتاب المفتوح عندما يستخدم مع طالب المرحلة الثانوية العامة( معايير أاداخ 1)
 ( إجابات العينة على عبارات المحور األول من محاور االستبانة.4يبي ن الجدول )
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( المتوساااااااااطاات واالنحرافاات المعياارياة إلجااباات العيناة على ةباارات معاايير أااداخ اختباار 4الجادول )
 دم مع طالب المرحلة الثانوية العامةالكتاب المفتوح عندما يستخ

االناااحاااراخ   المتوسط العبارة م
 المعياري 

درجاااااااااااااااة  
 التقدير

 الترهيب

هقييم التعلم العميق ومسااااتويات التعلم العليا )الفهم الكلي الشااااامل لمادة   1
التعلم، هتمل مادة التعلم، الرجو  إلى مصاااااااااادر متعاددة، ربط مادة التعلم  

الساااااااابقة، بناء الرأي والحجة، المناقشاااااااات المفتوحة،  بغيراا وبالخبرات  
 التعلم المستقل( لدى الطالب. 

 2 مرهفعة 0,845 4,0

حاث هغييرات في طرل هعلم الطالب واساااااااااتعادادام لالختباار هادفع التعلم   2
 العميق ومستويات التعلم العليا. 

 7 مرهفعة 0,917 3,59

واعادادام الطالب لالختباار هادفع  حاث هغييرات في طرل هادريس المعلمين   3
 التعلم العميق ومستويات التعلم العليا لدى الطالب. 

 5 مرهفعة 1,13 3,71

التركياااب،  4 التحليااال،  التطبيق،  )الفهم،  العلياااا  المعرفياااة  هقييم المهاااارات 
 التقويم، االبتكار( لدى الطالب. 

 3 مرهفعة 1,07 3,76

واساااااااااتعادادام لالختباار هادفع هنمياة حاث هغييرات في طرل هعلم الطالب   5
 المهارات المعرفية العليا لديهم. 

 1 مرهفعة 0,913 4,0

حاث هغييرات في طرل هادريس المعلمين واعادادام الطالب لالختباار هادفع   6
 هنمية المهارات المعرفية العليا لدى الطالب. 

 6 مرهفعة 1,25 3,59

)التذكر واالساااااترجا ( والمهارات المعرفية  همثيل المهارات المعرفية الدنيا   7
 العليا في التقييم همثيال متوازنا. 

 4 مرهفعة 1,07 3,76

  مرهفعة 1,03 3,77 اإلجمالي 

قباال تقرياا    SPSS: في كاال الجااداول، تم ترتياا  اللبااارات عن طريق البرنااامج اإلحصاااااااااااااااائي  ملحوظاة
 المتوسطات واالنحرافات المليارية الذ  جعلها متماثلة أحيانا.

يبي ن الجادول الساااااااااااااااابق أن المحور األول المتعلق بمعاايير أهاداف اختباار الكتااب المفتوح عنادماا  
للبعد ككل(، ما  عني تأييد    3,77 سااااتخدم مع طالب المدرسااااة الثانوية العامة جاء في المسااااتوى المرتفع )
حااث تيييرات في طرق تعلم الطالب عينااة الخبراء لهااذه المعااايير. وجاااء على رأن هااذه المعااايير هاادف "
(، ثم هدف 4,0، بمتوساااااااااااااط  5)اللبار    واساااااااااااااتعدادهم لالختبار تدفع تنمية المهارات المعرفية العليا لديهم"

المرات  األخير ، جاء الهدف  ي (. وف4,0، بمتوساط  2" )اللبار   تقييم التعلم العميق ومساتويات التعلم العليا"
حاث تيييرات في طرق تادريس المعلمين وإعادادهم الطالب لالختباار تادفع تنمياة المهاارات المعرفياة العلياا "

حث تيييرات في طرق تعلم الطالب واساااااااتعدادهم (، ثم الهدف "3,59، بمتوساااااااط  6" )اللبار   لدى الطالب 
 (.3,59بمتوسط  2" )اللبار  العليا لالختبار تدفع التعلم العميق ومستويات التعلم

ومع أن اللبارتين األخيرتين جاءتا في مسااااااتوى التقدير المرتفع، شااااااأنهما شااااااأن اللبارات المتقدمة 
عليهماا في الترتيا ، إال أن مكاانتيهماا المتاأخرتين تكشاااااااااااااافاان عن غيااب مفهوم اختباار الكتااب المفتوح عن  

المفهوم تربويا في مصاااار، وربما ألن اإللمام بأهداف اسااااتخدام    أذهان عينة خبراء التربية، ربما لجد  تناول
اختبااار الكتاااب المفتوح  حتاااا إلى الرجوع إلى األدبيااات في الموضااااااااااااااوع. ولوال ذلااك لجاااءتااا في مرتبتين  
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متقادمتين، ألن االختباار في ذاتاه ال  عل  م الطالب الكثير، أو على األقال ال  مكن أن  علمهم مثال عمليتي  
التعلم. فاختبار الكتاب المفتوح ال  سااااااااتخدم من أجل ذاته، وال  سااااااااتخدم فقط من أجل من  عل مه  التدريس و 

للطالب في أثناء االختبار، وإنما  ساااااتخدم قبل كل شااااايء لحث تيييرات في طرق تدريس المعلمين وطرق 
 تعلم الطالب تدفع التعلم العميق ومستويات التعلم العليا لدى الطالب.

 معايير محتوى اختبار الكتاب المفتوح عندما يستخدم مع طالب المرحلة الثانوية العامة ( 2)

 ( إجابات العينة على عبارات المحور الثاني من محاور االستبانة.5يبي ن الجدول )
( المتوساااااااااطاات واالنحرافاات المعياارياة إلجااباات العيناة على ةباارات معاايير محتوى اختباار 5الجادول )
 توح عندما يستخدم مع طالب المرحلة الثانوية العامةالكتاب المف

االنحراخ   المتوسط  العبارة م
 المعياري 

درجاااااة 
 التقدير 

 الترهيب 

االختبارات النهائية ليسا  اختبارات كفاية أو قدرات، بل اختبارات هحصايلية في  1
 المقام األول، بمعنى أنها هقي م هحصيل الطالب لمنهج بعينا.

 21 مرهفعة 1,02 3,71

يجب أن    Core Knowledgeهوجد في كل مادة دراسااااية معرفة أساااااسااااية   2
 هكون حاضرة في ذان الطالب دون الحاجة إلى الرجو  إلى مراجع.

 14 مرهفعة 0,730 4,06

يمكن    Backup Knowledgeهوجد في كل مادة دراساااااية معرفة إسااااانادية   3
 للطالب الرجو  فيها إلى المراجع بحسب الحاجة.

 18 مرهفعة 0,690 4,0

يؤدي الغياب الكامل ألسااااائلة هقييم هذكر المعرفة األسااااااساااااية )التي يجب أن   4
يعرفهاا الطاالاب دون الرجو  إلى مراجع( في مقاابال المعرفاة اإلساااااااااناادياة )التي  

 منقوص.يمكن الرجو  فيها إلى المراجع( إلى هقييم 

 20 مرهفعة 0,990 3,82

يجب أن ه مث ل أسااااااائلة التذكر واالساااااااترجا  في مقابل أسااااااائلة التعلم العميق   5
 ومستويات التعلم العليا في التقييم همثيال متوازنا.

 17 مرهفعة 0,976 4,0

يجااب أن ه مثاا ل أسااااااااائلااة التااذكر والفهم والتطبيق والتحلياال والتركيااب والتقويم   6
 واالبتكار في التقييم همثيال متوازنا.

 3 مرهفعة 0,481 4,35

يؤدي االقتصاااااار على أسااااائلة االختيار من متعدد إلى عدم هقييم اإلثبات وحل   7
المسااائل خطوة بخطوة كما في الرياضاايات والمواد العلمية )الفيزياء، الكيمياء،  

 األحياء(.

 16 مرهفعة 0,878 4,06

أسائلة حل المساائل خطوة بخطوة في الرياضايات والمواد العلمية  يؤدي اساتبعاد   8
)الفيزياء، الكيمياء، األحياء( واالسااااتعاضااااة عنها بتساااائلة االختيار من متعدد  
 التي هقدم الحل النهائي إلى رفع نسبة الحظ في اإلجابة وعدم هقييم الفهم.

 2 مرهفعة 0,695 4,41

ال يمك ن اقتصاااااار اختبار الكتاب المفتوح على أسااااائلة االختيار من متعدد من   9
 هقييم قدرة الطالب على الفهم والتحليل والتركيب والتقويم واالبتكار.

 7 مرهفعة 0,753 4,29

يؤدي اقتصاار اختبار الكتاب المفتوح على أسائلة االختيار من متعدد إلى عدم   10
 واإلنتاج.هقييم مهارات الكتابة 

 11 مرهفعة 0,762 4,12
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ال يعني هقييم المهااارات المعرفيااة العليااا في اختبااار الكتاااب المفتوح أن هكون   11
 األسئلة هعجيزية للطالب، ال سيما المتفوقين منهم.

 8 مرهفعة 0,669 4,29

مع أن هوقع نو  األسااااااائلة في االمتحان النهائي يؤدي إلى هغيير طرل التعلم   12
والتدريس، فإن األسااااااائلة المعقدة والصاااااااعبة أكثر من الالزم هؤدي إلى إحباط  
الطالب وهادمير ثقتهم باتنفساااااااااهم وا اااااااااعاارام بعادم الحااجاة إلى االساااااااااتاذكار  

 واالستعداد لالختبار.

 6 مرهفعة 0,753 4,29

ال هكون كال أسااااااااائلاة اختباار الكتااب المفتوح وال أالبهاا من نو  االختياار من   13
 متعدد.

 4 مرهفعة 0,767 4,35

يؤدي اقتصااااااااار اختبار الكتاب المفتوح على أساااااااائلة االختيار من متعدد إلى   14
هساااااااااهيال الغب ألن الطاالاب يحتااج إلى االختياار الصاااااااااحيح فقط وليس حال 

 المستلة خطوة بخطوة.

 1 مرهفعة 0,781 4,47

األسئلة في اختبار  عندما ال يساعد الكتاب الدراسي الطالب في حل الكثير من   15
الكتااب المفتوح، فاإن العياب يكون في االختباار أو المنهج أو طرل التادريس،  

 وليس في الطالب.

 10 مرهفعة 0,762 4,12

عندما هكون أساااائلة اختبار الكتاب المفتوح معقدة وال يسااااتطيع أالب الطالب   16
االختبار   حلها بالرجو  إلى الكتاب الدراساااااااااي والمذكرات، فإن العيب يكون في

 أو المنهج أو طرل التدريس، وليس في الطالب.

 15 مرهفعة 0,943 4,06

عنادماا يتفق الطالب على صاااااااااعوباة هحادياد المطلوب في الساااااااااؤال في اختباار   17
الكتااب المفتوح، فاإن العياب يكون في االختباار أو المنهج أو طرل التادريس،  

 وليس في الطالب.

 5 مرهفعة 0,828 4,29

عندما يتفق الطالب على صااااااعوبة الوصااااااول إلى المادة المطلوبة في الكتاب   18
الادراساااااااااي في أثنااء اختباار الكتااب المفتوح، فاإن العياب يكون في االختباار أو  

 المنهج أو طرل التدريس، وليس في الطالب.

 13 مرهفعة 0,943 4,06

ر الكتااب  عنادماا يتفق الطالب على أن الكتااب الادراساااااااااي لم يفادام في اختباا 19
المفتوح، فاإن العياب يكون في االختباار أو المنهج أو طرل التادريس، وليس  

 في الطالب.

 19 مرهفعة 0,878 3,94

عنادماا يتفق الطالب على أنهم ال يعرفون إذا كاان ماا قادموه من إجااباات لهاذا   20
الساؤال أو ذا  صاحيحا أم ال، فإن ذلي يثير  اكوكا في صاحة أسائلة االختبار  

 وسالمتها الفنية.

 12 مرهفعة 0,762 4,12

عندما يشاااااكو االبية الطالب من أن أسااااائلة اختبار الكتاب المفتوح من خارج   21
المنهج، فإن ذلي يثير  ااااااااكوكا في كون واضااااااااع االختبار واةيا بتنا اختبار  

 هحصيل لمنهج هم هدريسا.

 9 مرهفعة 0,549 4,24

  مرهفعة 0,791 4,15 اإلجمالي 
 كشااااااف الجدول السااااااابق أن المحور الثاني المتعلق بمعايير محتوى اختبار الكتاب المفتوح عندما  

للبعد ككل(، ما  عني تأييد    4,15 سااااتخدم مع طالب المدرسااااة الثانوية العامة جاء في المسااااتوى المرتفع )
ار اختباار الكتااب عيناة الخبراء لهاذه المعاايير. وجااء على رأن هاذه المعاايير ملياار المحتوى "أن اقتصاااااااااااااا
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المفتوح على أساائلة االختيار من متعدد  سااهل اليش ألن الطال   حتاا إلى االختيار الصااحيب فقط وليس 
(، ثم مليار المحتوى "يؤد  اسااااتبعاد أساااائلة حل 4,47، بمتوسااااط 14حل المسااااألة خطو  بخطو " )اللبار   

، الكيمياء، األحياء( واالساااااااتعاضاااااااة عنها  المساااااااائل خطو  بخطو  في الرياضااااااايات والمواد العلمية )الفيزياء
بأسااااااااااااائلة االختيار من متعدد التي تقدم الحل النهائي إلى رفع نسااااااااااااابة الح  في اإلجابة وعدم تقييم الفهم" 

(. وفي المرات  األخير ، جاء مليار المحتوى " يؤد  الغياب الكامل ألساااااااائلة  4,41، بمتوسااااااااط  8)اللبار   
تي  ج  أن  عرفها الطال  دون الرجوع إلى مراجع( في مقابل المعرفة تقييم تذكر المعرفة األساااااااااسااااااااية )ال

(، ثم مليار  3,82، بمتوسط  4اإلسناد ة )التي  مكن الرجوع فيها إلى المراجع( إلى تقييم منقوق" )اللبار   
 المحتوى "االختبارات النهائية ليساااااااات اختبارات كفا ة أو قدرات، بل اختبارات تحصاااااااايلية في المقام األول،

 (.3,71بمتوسط  1بمعنى أنها تقي م تحصيل الطال  لمنهج بعينه" )اللبار  
ومع أن اللبارتين األخيرتين جاءتا في مسااااااتوى التقدير المرتفع، شااااااأنهما شااااااأن اللبارات المتقدمة 
عليهما في الترتي ، إال أن مكانتيهما المتأخرتين تكشاااااااافان عن ضااااااااعف إلمام عينة الخبراء بالخصااااااااائ   

لمرحلة الثانوية العامة التي تساااااااااااتوج  تقييم التذكر )المعرفة األسااااااااااااساااااااااااية( وبطبيعة االختبارات  التربوية ل
النهاائياة في المرحلاة الثاانوياة العااماة ) ونهاا اختباارات تحصاااااااااااااايال وليس اختباارات كفاا اة أو قادرات(. فهاذه 

الختبارات وأغراضااااها الموضااااوعات تحتاا إلى الدراسااااة المتأنية لخصااااائ  المرحلة الثانوية العامة وأنواع ا
 والمفاضلة بينها.

 ( معايير هنويم اختبار الكتاب المفتوح عندما يستخدم مع طالب المرحلة الثانوية العامة 3)

 ( إجابات العينة على عبارات المحور الثالث من محاور االستبانة.6يبي ن الجدول )
العيناة على ةباارات معاايير هنويم اختباار ( المتوساااااااااطاات واالنحرافاات المعياارياة إلجااباات  6الجادول )

 الكتاب المفتوح عندما يستخدم مع طالب المرحلة الثانوية العامة
االناحاراخ   المتوسط العبارة م

 المعياري 
درجاااااااة 
 التقدير

 الترهيب

متوسااط  1,28 3,29 يكون هطبيق اختبار الكتاب المفتوح إلكترونيا أفضل منا ورقيا. 1
 ة

18 

متوسااط  0,969 3,12 اختبار الكتاب المفتوح ورقيا أفضل منا إلكترونيا.يكون هطبيق  2
 ة

19 

يضااع هطبيق اختبار الكتاب المفتوح إلكترونيا قيودا على نوةية األساائلة التي  3
 يمكن هضمينها واإلجابات التي يمكن هوقعها.

 16 مرهفعة 1,08 3,88

 17 مرهفعة 1,13 3,71 إلكترونيا أفضل منا ورقيا.يكون هصحيح اختبار الكتاب المفتوح  4
يكون هصاااااحيح اختبار الكتاب المفتوح يدويا أفضااااال منا إلكترونيا، حتى وان  5

 ط بق إلكترونيا.
متوسااط  1,22 2,94

 ة
20 

يضع هصحيح اختبار الكتاب المفتوح إلكترونيا قيودا على نوةية األسئلة التي  6
 واإلجابات التي يمكن هوقعها.يمكن هضمينها 

 12 مرهفعة 0,969 4,12
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يجب الجمع بين اختبار الكتاب المفتوح )للمعرفة اإلسااااااانادية( واختبار الكتاب   7
 المغلق )للمعرفة األساسية( للمادة الدراسية الواحدة.

 5 مرهفعة 0,481 4,35

أساااائلة ال يجب أن هكون الموضااااوةية في التصااااحيح على حساااااب اسااااتبعاد   8
 الكتابة واإلنتاج.

 2 مرهفعة 0,495 4,41

ال يجب أن هكون الموضااوةية في التصااحيح على حساااب اسااتبعاد أساائلة حل  9
 المسائل الرياضية والعلمية.

 4 مرهفعة 0,767 4,35

ال يجب أن يكون التصاااحيح اإللكتروني على حسااااب اساااتبعاد أسااائلة الكتابة   10
 واإلنتاج.

 8 مرهفعة 0,753 4,29

ال يجب أن يكون التصاااااحيح اإللكتروني على حسااااااب اساااااتبعاد أسااااائلة حل  11
 المسائل الرياضية والعلمية.

 9 مرهفعة 0,947 4,24

ال يجب أن هكون الموضااااوةية في التصااااحيح مدعاة القتصااااار اختبار الكتاب   12
 المفتوح على أسئلة االختيار من متعدد.

 3 مرهفعة 0,592 4,35

يجب أن يكون التصحيح اإللكتروني مدعاة القتصار اختبار الكتاب المفتوح  ال   13
 على أسئلة االختيار من متعدد.

 7 مرهفعة 0,828 4,29

يجب أن يحدد في بداية الفصاااااال الدراسااااااي التعليمات المتعلقة بنوةية المادة   14
المسااموح للطالب باصااطحابها مثل الملحوظات المسااجلة في اامب صاافحات  

 الكتاب الدراسي.

 1 مرهفعة 0,609 4,47

قد يضاااااااايع الطالب زمن االمتحان في البحث في الكتاب الدراسااااااااي دون حل  15
 األسئلة.

 10 مرهفعة 0,648 4,24

قد يكون من الصااااعب على الطالب الرجو  إلى المنهج اإللكتروني بتشااااعباها  16
 أثناء االختبار.الكثيرة ونا ريا المتعددين على بني المعرفة المصري في 

 11 مرهفعة 0,862 4,18

 15 مرهفعة 0,762 3,88 يكون زمن اختبار الكتاب المفتوح عادة أطول من اختبار الكتاب المغلق. 17
يتطلاب رجو  الطالب إلى المنهج اإللكتروني بتشاااااااااعبااهاا الكثيرة وناا ااااااااارياا  18

إطالة زمن االختبار  المتعددين على بني المعرفة المصاااااااري في أثناء االختبار  
 كثيرا.

 14 مرهفعة 0,905 3,88

ال يجااب أن يكون زمن اختبااار الكتاااب المفتوح طويال إلى الحااد الااذي يعطي  19
 الطالب اير المستعدين الفرصة للتعويض عن ضعف استعدادام.

 13 مرهفعة 0,730 4,06

إلجابات الطالب على   marking rubricsال بد من وضااع معايير هصااحيح  20
 األسئلة المفتوحة التي هقي م مستويات التعلم العليا والمهارات المعرفية العليا.

 6 مرهفعة 0,592 4,35

  مرهفعة 0,831 4,02 اإلجمالي 
يتضب من الجدول السابق أن المحور الثالث المتعلق بمعايير تنظيم اختبار الكتاب المفتوح عندما  

للبعد ككل(، ما  عني تأييد    4,02المدرسااااة الثانوية العامة جاء في المسااااتوى المرتفع ) سااااتخدم مع طالب 
عيناة الخبراء لهاذه المعاايير. وجااء على رأن هاذه المعاايير ملياار التنظيم "أن  حادد في بادا اة الفصااااااااااااااال 
لة في الدراسااااااي التعليمات المتعلقة بنوعية الماد  المسااااااموح للطالب باصااااااطحابها مثل الملحوظات المسااااااج

(، ثم مليار التنظيم "أال تكون الموضااوعية  4,47، بمتوسااط  14هامش صاافحات الكتاب الدراسااي" )اللبار   
(. وفي المرات  4,41، بمتوساااااط  8في التصاااااحيب على حسااااااب اساااااتبعاد أسااااائلة الكتابة واإلنتاا" )اللبار   
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، 2ضاااااااااال منه إلكترونيا" )اللبار   األخير ، جاء مليار التنظيم " كون تطبيق اختبار الكتاب المفتوح ور يا أف
(، ثم مليار التنظيم " كون تصحيب اختبار الكتاب المفتوح يدويا أفضل منه إلكترونيا، حتى  3,12بمتوسط  

 (.2,94، بمتوسط 5وإن ط بق إلكترونيا" )اللبار  
ممااا يالح  على هااذه النتااائج أن عينااة الخبراء تؤيااد التطبيق والتصااااااااااااااحيب اإللكترونيين الختبااار  

حصاالت على أقل متوسااط في االسااتبانة ككل(،    5الكتاب المفتوح، ال ساايما التصااحيب اإللكتروني )اللبار   
ربماا على اعتباار أن هذين الجاانبين الختباار الكتااب المفتوح مكسااااااااااااااباان ال  جا  التفريط فيهماا على طريق 

هم في المقابل أ دوا على  رقمنة االختبارات في مصااااااااااااار، ورقمنة التعليم ما قبل الجامعي بكل مكوناته. لكن
، 8" )اللبار   أال تكون الموضاااااااوعية في التصاااااااحيب على حسااااااااب اساااااااتبعاد أسااااااائلة الكتابة واإلنتااأهمية "
"أال تكون الموضاااااااوعية في التصاااااااحيب مدعا  القتصاااااااار اختبار الكتاب المفتوح على  (، و4,41بمتوساااااااط  

 تكون الموضااااااوعية في التصااااااحيب على  (، و"أال4,35، بمتوسااااااط 12أساااااائلة االختيار من متعدد" )اللبار   
 (.4,35، بمتوسط 9" )اللبار   حساب استبعاد أسئلة حل المسائل الرياضية والعلمية

معنى ذلك أنه إلى جان  الحفا  على هذه المكتسبات التقنية على طريق رقمنة االختبارات، ال بد 
االختيار من متعدد، وعدم اساتبعاد  من مراعا  خصاائ  االختبار الجيد، ومنها عدم االقتصاار على أسائلة

أسااااائلة الكتابة واإلنتاا، وعدم اساااااتبعاد أسااااائلة حل المساااااائل العلمية خطو  بخطو ، وهو ما  ساااااتلزم إدخال 
تعديالت على اختبار الكتاب المفتوح كما  طبق حاليا، وما  قال من أن أساااااائلة االختبار سااااااتكون اختيارية  

 بالكامل.
 المرحلة الثانوية العامة الختبار الكتاب المفتوح واستعدادام لا( معايير إعداد طالب 4)

 ( إجابات العينة على عبارات المحور الرابع من محاور االستبانة.7يبي ن الجدول )
( المتوساااااااااطاات واالنحرافاات المعياارياة إلجااباات العيناة على ةباارات معاايير إعاداد طالب 7الجادول )

 الختبار الكتاب المفتوح واستعدادام لاالمرحلة الثانوية العامة 
 العبارة م

 المتوسط 
االنحراخ  
 المعياري 

درجة 
 الترهيب  التقدير 

قد يؤدي هوقع اختبار الكتاب المفتوح بالطالب إلى االساااتخفاخ بالحاجة إلى   1
 االستعداد لالختبار.

 16 مرهفعة 0,807 3,94

الملحوظات في اامب صاافحات  قد يضاايع الطالب وق  االسااتذكار في كتابة   2
 الكتاب الدراسي المسموح باصطحابا.

 17 متوسطة 0,983 3,47

عقاد امتحاان هجريبي واحاد للطالب والمعلمين على اختباار الكتااب المفتوح ال   3
 يغني عن هدريبهم على نوةية األسئلة التي هتهي فيا.

 5 مرهفعة 0,495 4,59

المنااج الورقية )الملخصاااااات الخارجية(،  عندما يواصااااال الطالب اساااااتخدام  4
بديال عن المنااج اإللكترونية المتاحة على بني المعرفة المصاااري، فإن ذلي  

 دليال على نقص إعدادام للنوام الجديد.
 15 مرهفعة 0,592 4,35
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عنادماا يتفق الطالب على أن الكتااب الادراساااااااااي لم يفادام في اختباار الكتااب   5
دليال على نقص إعادادام لهااذه النوةيااة من االختبااارات  المفتوح، فاإن ذلاي  

 واألسئلة.
 13 مرهفعة 0,776 4,41

ثماة حااجاة مااساااااااااة إلى هادرياب الطالب على اختباار الكتااب المفتوح كنواام   6
 12 مرهفعة 0,781 4,47 هقويم.

ثمة حاجة ماسااااااااة إلى هدريب الطالب على نوةية األساااااااائلة التي هتهي في  7
 9 مرهفعة 0,603 4,59 الكتاب المفتوح.اختبار 

ثمة حاجة ماسااة إلى هدريب الطالب على الدخول إلى بني المعرفة المصااري   8
 2 مرهفعة 0,481 4,65 والتعامل معا واالستفادة منا باعتباره المنهج اإللكتروني.

عناادمااا يواصاااااااااال المعلمون العماال بااالمنااااج الورقيااة، بااديال عن المنااااج   9
اإللكترونية المتاحة على بني المعرفة المصااااااااري، فإن ذلي دليال على نقص  

 إعدادام للنوام الجديد.
 14 مرهفعة 0,776 4,41

ثماة حااجاة مااساااااااااة إلى هادرياب المعلمين على اختباار الكتااب المفتوح كنواام   10
 4 مرهفعة 0,495 4,59 هقويم.

نوةية األساااااائلة التي هتهي في ثمة حاجة ماسااااااة إلى هدريب المعلمين على  11
 1 مرهفعة 0,458 4,71 اختبار الكتاب المفتوح.

ثماة حااجاة مااساااااااااة إلى أن يتحول المعلمون من التادريس من أجال التاذكر   12
واالساااااااترجا  إلى التدريس من أجل التعلم العميق ومساااااااتويات التعلم العليا  

 والمهارات المعرفية العليا.
 10 مرهفعة 0,781 4,53

ثمااة حاااجااة ماااسااااااااااة إلى هاادريااب المعلمين على الاادخول إلى بنااي المعرفااة  13
 المصري والتعامل معا واالستفادة منا باعتباره المنهج اإللكتروني.

 3 مرهفعة 0,603 4,59

لكي ينمي اختبااار الكتاااب المفتوح المهااارات المعرفيااة العليااا، يجااب هاادريااب   14
 الطالب على هلي المهارات.

 8 مرهفعة 0,603 4,59

لكي ينمي اختباار الكتااب المفتوح المهاارات المعرفياة العلياا، يجاب أن هوفر   15
 للطالب مادة للتدريب على هلي المهارات.

 7 مرهفعة 0,495 4,59

لكي يؤدي اختباار الكتااب المفتوح إلى التعلم العميق، يجاب هادرياب الطالب   16
 على ذلي التعلم.

 6 مرهفعة 0,603 4,59

لكي يؤدي اختباار الكتااب المفتوح إلى التعلم العميق، يجاب أن هوفر للطالب   17
 مادة للتدريب على ذلي التعلم.

 11 مرهفعة 0,609 4,53

  مرهفعة 0,644 4,45 اإلجمالي 
يبي ن الجاادول الساااااااااااااااابق أن المحور الرابع المتعلق بمعااايير إعااداد طالب المرحلااة الثااانويااة العااامااة 

للبعد ككل(، ما  عني تأييد عينة    4,45الختبار الكتاب المفتوح واساااتعدادهم له جاء في المساااتوى المرتفع )
سااااتعداد "الحاجة الماسااااة إلى الخبراء بشااااد  لهذه المعايير. وجاء على رأن هذه المعايير مليار اإلعداد/اال

(،  4,71، بمتوسااط  11تدري  المعلمين على نوعية األساائلة التي تأتي في اختبار الكتاب المفتوح" )اللبار   
ثم مليار اإلعداد/االسااااتعداد "الحاجة الماسااااة إلى تدري  الطالب على الدخول إلى بنك المعرفة المصاااار  

(. وفي المراتا  4,65، بمتوسااااااااااااااط  8هج اإللكتروني" )اللباار   والتعاامال معاه واالسااااااااااااااتفااد  مناه بااعتبااره المن
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األخير ، جاء مليار اإلعداد/االسااااااااتعداد "قد يؤد  توقع اختبار الكتاب المفتوح بالطالب إلى االسااااااااتخفاف  
(، ثم مليار اإلعداد/االسااااااتعداد "قد  ضاااااايع  3,94، بمتوسااااااط  1بالحاجة إلى االسااااااتعداد لالختبار" )اللبار   

ساتذكار في كتابة الملحوظات في هامش صافحات الكتاب الدراساي المساموح باصاطحابه"  الطالب وقت اال
 (.3,47، بمتوسط 2)اللبار  

مؤدى ذلاك أن عيناة الخبراء إلدرا هم أهمياة امتحااناات المرحلاة الثاانوياة العااماة لألساااااااااااااار وكونهاا 
م اختبار الكتاب المفتوح  مصايرية لمساتقبل الطالب التعليمي والمهني، ال  خشاون كثيرا من محاذير اساتخدا

من نوع اساااتخفاف الطالب باالختبار بساااب  اصاااطحاب الكتاب الدراساااي في االختبار أو تضاااييع الطالب  
. ولكونهم  كتابة الملحوظات في هامش صافحات الكتاب الدراساي المساموح باصاطحابهوقت االساتذكار في 

نوعية األساائلة التي تربويين يؤمنون بقيمة التعليم واإلعداد والتدري ، جاءت معايير "تدري  المعلمين على 
(، و"تدري  الطالب على الدخول إلى بنك  4,71، بمتوسااااااااااط  11تأتي في اختبار الكتاب المفتوح" )اللبار   

(،  4,65، بمتوسااااط  8نهج اإللكتروني" )اللبار   المعرفة المصاااار  والتعامل معه واالسااااتفاد  منه باعتباره الم
و"تدري  المعلمين على الدخول إلى بنك المعرفة المصااااااار  والتعامل معه واالساااااااتفاد  منه باعتباره المنهج  

تدري  المعلمين على اختبار الكتاب المفتوح كنظام تقويم"  (، و"4,59، بمتوسااااااااااااط  13" )اللبار   اإللكتروني
 ( في المرات  األولى.4,59، بمتوسط 10)اللبار  

 ( معايير اختبار الكتاب المفتوح عندما يستخدم مع طالب المرحلة الثانوية العامة5)
 ( إجابات العينة على محاور االستبانة ككل.8يبي ن الجدول )

 ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية إلجابات العينة على محاور االستبانة ككل8الجدول )
االناااحاااراخ   المتوسط المحور م

 المعياري 
درجااااااااااااااة 

 التقدير
 الترهيب

معااايير أاااداخ اختبااار الكتاااب المفتوح عناادمااا يساااااااااتخاادم مع طالب   1
 المرحلة الثانوية العامة

 4 مرهفعة 1,03 3,77

معااايير محتوى اختبااار الكتاااب المفتوح عناادمااا يساااااااااتخاادم مع طالب   2
 المرحلة الثانوية العامة

 2 مرهفعة 0,791 4,15

معايير هنويم اختبار الكتاب المفتوح عندما يستخدم مع طالب المرحلة   3
 الثانوية العامة

 3 مرهفعة 0,831 4,02

معاايير إعاداد طالب المرحلاة الثاانوياة العااماة الختباار الكتااب المفتوح   4
 واستعدادام لا

 1 مرهفعة 0,644 4,45

  مرهفعة 0,824 4,10 اإلجمالي 
الخبراء لكونهم تربويين يؤمنون بجدوى و يمة اإلعداد والتعليم والتدري  على  من الواضااب أن عينة  

أ  مهار  أو ساااااااااالوي أو مفهوم، جاء المحور األخير المتعلق بمعايير إعداد طالب المرحلة الثانوية العامة 
أن عينة  (. ومن الواضاب أ ضاا  4,45الختبار الكتاب المفتوح واساتعدادهم له األعلى تأييدا بينهم )بمتوساط  

الخبراء أشااااااااااااااد تاأييادا للمحااور األ ثر بروزا في تطبيق اختباار الكتااب المفتوح والتي أثاارت جلباة أعلى في 
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مرات تطبيق هذا االختبار خالل العامين الدراسايين الماضايين، لذلك جاءت معايير محتوى اختبار الكتاب 
 (.4,15المفتوح في المرتبة الثانية )بمتوسط 

في  معايير أهداف اساتخدام اختبار الكتاب المفتوح مع طالب المرحلة الثانوية العامةوربما جاءت 
( ألنهاا األ ثر بعادا عن التنااول العاام وتحتااا للقراء  المتاأنياة في المجاال 3,77المرتباة األخير  )بمتوسااااااااااااااط  

جادياد  عليهم، كماا للحكم عليهاا. كاأن خبراء التربياة  حجمون عن التاأيياد القو  لمفااهيم ومقوالت قاد تكون  
 وكتابة. شفاههذكر بعضهم للباحث 

 مناقشة النتائج وهفسيراا
إجماال، وجدت الدراسااااااة أن عينة الخبراء تؤيد معايير اسااااااتخدام اختبار الكتاب المفتوح مع طالب 

  لالساتبانة ككل(، وأن معايير إعداد الطالب الختبار  4,10المرحلة الثانوية العامة بدرجة مرتفعة )بمتوساط  
(، تليها معايير محتوى اختبار  4,45الكتاب المفتوح واسااااااااتعدادهم له جاءت في المرتبة األولى )بمتوسااااااااط  

(، وأخيرا 4,02(، ثم معاايير تنظيم اختباار الكتااب المفتوح )بمتوسااااااااااااااط  4,15الكتااب المفتوح )بمتوسااااااااااااااط  
 (3,77معايير أهداف اختبار الكتاب المفتوح )بمتوسط 

الكبير لفكر  وضاااع معايير الساااتخدام الكتاب المفتوح مع طالب المرحلة   عكس تأييد عينة الخبراء
الثانوية العامة تأييدهم الستخدام هذا النوع من االختبار مع طالب هذه المرحلة، وتأييدهم الستخدام التقنية  

بأن هذا في تطبيقه أداء  وتصاااااااحيحا ) ما تأ د من التأييد المنخفا لهاتين اللبارتين في الثالث(، ووعيهم  
االختبار نشاااأ ويساااتخدم عاد  في ساااياق التعليم العالي والدراساااات العليا، ما  ساااتلزم وضاااع معايير تضااابط  
اسااااااااااااااتخاادامااه مع طالب المرحلااة الثااانويااة العااامااة. فااإذا كااان اختبااار الكتاااب المفتوح  حتاااا إلى معااايير  

(  Amanullah, Patel, Zaman & Mohanna, 2013؛  2014في الجامعة )صااااعدى، السااااتخدامه  
التي نشااااأ فيها في األصاااال، فمن باب أولى أن توضااااع معايير لضاااابط اسااااتخدامه مع مرحلة تعليمية ذات  

 خصائ  تربوية مختلفة تماما.
-Bengtsson, 2019; Heijne ؛2019واتفاااقااا مع الاادراساااااااااااااااات الساااااااااااااااابقااة )آل ساااااااااااااافران،  

Penninga, 2010; Heijne-Penninga, Kuks, et al., 2008الخبراء معاااايير    (، أيااادت عيناااة
تقييم التعلم العميق أهداف اساتخدام اختبار الكتاب المفتوح مع طالب المرحلة الثانوية العامة، وهي تحديدا  

ومساااااتويات التعلم العليا، وحث تيييرات في طرق تعلم الطالب واساااااتعدادهم لالختبار تدفع تنمية المهارات 
- المعاايير الماذكور . لكن من الواضااااااااااااااب مع ذلاك أن رابطاة االختباار إلى غيرهاا من المعرفياة العلياا لاديهم، 

طرق التعلم غير واضااااااااااااااحاة في أذهاان عيناة الخبراء، إذ ال يربطون بين  -طرق التادريس ورابطاة االختباار
اختبار الكتاب المفتوح وحث تيييرات محدد  في طرق تعلم الطالب واسااااااااااااتعدادهم لالختبار وطرق تدريس 

 لطالب لالختبار.المعلمين وإعدادهم ا
أما معايير محتوى اختبار الكتاب المفتوح عندما  ساااااتخدم مع طالب المرحلة الثانوية العامة، فإنه  

أساااااااااائلة اختبار الكتاب ، رأت عينة الخبراء بقو  أن  (Bengtsson, 2019بنيتسااااااااااون )اتفاقا مع دراسااااااااااة  
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وأال تقتصاااااااااااار أساااااااااااائلة اختبار الكتاب   المفتوح  ج  أال تكون كلها وال أغلبها من نوع االختيار من متعدد،
المفتوح على االختيار من متعدد بديال عن أساااااااائلة اإلثبات وحل المسااااااااائل خطو  بخطو  في الرياضاااااااايات  
والمواد العلمية، وأال تقتصاار أساائلة اختبار الكتاب المفتوح على أساائلة االختيار من متعدد بديال عن أساائلة  

 ألدبية.الكتابة واإلنتاا في الليات والمواد ا
وضاااااااامن هذا المحور أ ضااااااااا، جاء تقدير عينة الخبراء أضااااااااعف من غيره لضاااااااارور  تقييم التذكر 
)المعرفة األساااسااية(، وهو ما يتفق مع التأ يد الجارف في األدبيات على ظهور اختبار الكتاب المفتوح في 

-e.g. Sultana & Rahman, 2018; Heijneاألساااااان لتجاوز تقييم التذكر والحف  واالساااااترجاع )
Penninga, 2010; Heijne-Penninga, et al., 2008; Brightwell, Daniel & Stewart, 

(. وإن كاان البااحاث يرى أن إهماال تقييم التاذكر باالكلياة يتناافى مع الخصااااااااااااااائ  التربوياة للمرحلاة 2004
 الثانوية العامة ومع كون امتحاناتها اختبارات تحصيل، وليس اختبارات كفا ة أو قدرات.

وفيماا يتعلق بمعاايير تنظيم اختباار الكتااب المفتوح عنادماا  سااااااااااااااتخادم مع طالب المرحلاة الثاانوياة  
العامة، فقد اتفقت آراء عينة الخبراء مع االشاااتراطات التي أ دتها الدراساااات الساااابقة لتنظيم اختبار الكتاب 

طالب باصااااطحابها في االختبار  تحديد التعليمات المتعلقة بنوعية الماد  المسااااموح للالمفتوح، وعلى رأسااااها  
مثال الملحوظاات المسااااااااااااااجلاة في هاامش صاااااااااااااافحاات الكتااب الادراسااااااااااااااي مناذ بادا اة الفصاااااااااااااال الادراسااااااااااااااي 

(Doghonadze & Demir, 2013 وأال ،) تكون الموضاوعية في التصاحيب على حسااب اساتبعاد أسائلة
، وأال ة االختيار من متعدد مدعا  القتصاااااااار اختبار الكتاب المفتوح على أسااااااائل، وأال تكون  الكتابة واإلنتاا

 ;Heijne-Penninga, 2010) على حساااااااب اسااااااتبعاد أساااااائلة حل المسااااااائل الرياضااااااية والعلميةتكون  
Chan, 2009  .)  مرد ذلك أن اختبار الكتاب المفتوح ظهر في المقام األول كرد فعل على االصاااااااااااااطناع

(،  Bengtsson, 2019; Heijne-Penninga, 2010المتضاااااااااااامن في أساااااااااااائلة االختيار من متعدد )
 & Anaya, Evangelopoulosبالتحول إلى األساااااائلة المفتوحة األصاااااادق في تمثيل المواقف المهنية )

Brightwell, Daniel & Stewart, 2004Lawani, 2010; .) 
وفيما يتعلق بمعايير إعداد طالب المرحلة الثانوية العامة الختبار الكتاب المفتوح واسااااتعدادهم له، 

الدراسااااات السااااابقة لم تتعر  لتدري  المعلمين على اختبار الكتاب المفتوح ألن تطبيقه حدي في ومع أن  
غالبه في مسااااتوى الجامعة والدراسااااات العليا وبمبادر  ذاتية من أساااااتذ  متحمسااااين لتطبيقه، فإن تأييد عينة  

وأسااااااائلة  ونظاما يتفق مع الخبراء في الدراساااااااة الحالية لتدري  الطالب على اختبار الكتاب المفتوح محتوى  
 ;Green, Ferrante, & Heppard, 2016؛  2006إبراهيم، محمد، نتائج الدراسااااااااااااااات السااااااااااااااابقة )

Rakes, 2008). 
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 ثانيا: المعايير المقترحة الستخدام اختبار الكتاب المفتوح مع طالب المرحلة الثانوية العامة
يات والدراسااات السااابقة، تقدم الدراسااة في ضااوء ما أساافرت عنه الدراسااة الميدانية، وفي ضااوء األدب

المعايير التالية لضابط اساتخدام اختبار الكتاب المفتوح مع طالب المرحلة الثانوية العامة من حيث الهدف 
 من استخدام االختبار ومحتواه وتنظيمه وإعداد الطالب له واستعدادهم له.

 طالب المرحلة الثانوية العامةمعايير أاداخ اختبار الكتاب المفتوح عندما يستخدم مع 
أن  قي م اختبار الكتاب المفتوح التعلم العميق ومساااااااتويات التعلم العليا )الفهم الكلي الشاااااااامل لماد   .1

التعلم، تأمل ماد  التعلم، الرجوع إلى مصاااادر متعدد ، ربط ماد  التعلم بييرها وبالخبرات الساااابقة،  
 لتعلم المستقل( لدى الطالب.بناء الرأ  والحجة، المناقشات المفتوحة، ا

أن  قي م اختباااار الكتااااب المفتوح المهاااارات المعرفياااة العلياااا )الفهم، التطبيق، التحليااال، التركيااا ،   .2
 التقويم، االبتكار( لدى الطالب.

أن  مثل اختبار الكتاب المفتوح المهارات المعرفية الدنيا )التذكر واالسااااترجاع( والمهارات المعرفية  .3
 قييم تمثيال متوازنة.العليا في الت

أن  حث اختبار الكتاب المفتوح تيييرات في طرق تعلم الطالب واسااااااتعدادهم لالختبار تدفع التعلم  .4
 العميق ومستويات التعلم العليا.

أن  حث اختبار الكتاب المفتوح تيييرات في طرق تعلم الطالب واساااااااتعدادهم لالختبار تدفع تنمية   .5
 م.المهارات المعرفية العليا لديه

أن  حااث اختبااار الكتاااب المفتوح تيييرات في طرق تاادريس المعلمين وإعاادادهم الطالب لالختبااار   .6
 تدفع التعلم العميق ومستويات التعلم العليا لدى الطالب.

أن  حااث اختبااار الكتاااب المفتوح تيييرات في طرق تاادريس المعلمين وإعاادادهم الطالب لالختبااار   .7
 المعرفية العليا لدى الطالب.تدفع تنمية المهارات 

 معايير محتوى اختبار الكتاب المفتوح عندما يستخدم مع طالب المرحلة الثانوية العامة
أن  قي م اختبار الكتاب المفتوح تحصايل الطال  لمنهج بعينه، ألن االختبارات النهائية في المرحلة  .1

 و تحصيل.الثانوية العامة اختبارات تحصيلية، وليست اختبارات كفاء  أ
أن يتضاامن االختبار تقييم التذكر واالسااترجاع، ألن كل ماد  دراسااية تحتو  معرفة أساااسااية  ج   .2

 أن تكون حاضر  في ذهن الطال  دون الحاجة إلى الرجوع إلى مراجع.
أن يتضاااااااااامن االختبار تقييم القدر  على اسااااااااااتخدام المراجع، ألن كل ماد  دراسااااااااااية تحتو  معرفة  .3

   الرجوع فيها إلى المراجع بحس  الحاجة.إسناد ة  مكن للطال
أن ت مث ل أسااااااائلة التذكر واالساااااااترجاع في مقابل أسااااااائلة التعلم العميق ومساااااااتويات التعلم العليا في  .4

 التقييم تمثيال متوازنا.
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أن ت مثاا ل أساااااااااااااائلااة التااذكر والفهم والتطبيق والتحلياال والتركياا  والتقويم واالبتكااار في التقييم تمثيال   .5
 متوازنا.

 ال تكون كل أسئلة اختبار الكتاب المفتوح وال أغلبها من نوع االختيار من متعدد.أ .6
أال تقتصاااار أساااائلة اختبار الكتاب المفتوح على االختيار من متعدد بديال عن أساااائلة اإلثبات وحل  .7

 المسائل خطو  بخطو  في الرياضيات والمواد العلمية.
ئلة االختيار من متعدد بديال عن أسااائلة الكتابة  أال تقتصااار أسااائلة اختبار الكتاب المفتوح على أسااا .8

 واإلنتاا في الليات والمواد األدبية.
 أن توضع مصفوفة لمستويات صعوبة األسئلة، حتى ال تأتي مجاوز  لمستوى الطالب. .9
 أن  ساعد الكتاب الدراسي الطالب في حل أسئلة اختبار الكتاب المفتوح. .10

 ندما يستخدم مع طالب المرحلة الثانوية العامةمعايير هنويم اختبار الكتاب المفتوح ع
أن يتم الجمع بين اختباار الكتااب المفتوح )للمعرفاة اإلساااااااااااااانااد اة( واختباار الكتااب الميلق )للمعرفاة   .1

 األساسية( للماد  الدراسية الواحد .
أال  كون أداء اختبار الكتاب المفتوح وتصاااااااحيحه إلكترونيا على حسااااااااب اساااااااتبعاد أسااااااائلة الكتابة   .2

 إلنتاا في الليات والمواد األدبية.وا
أال  كون أداء اختبار الكتاب المفتوح وتصحيحه إلكترونيا على حساب استبعاد أسئلة حل المسائل  .3

 الرياضية والعلمية.
أال  كون أداء اختبار الكتاب المفتوح وتصاااحيحه إلكترونيا مدعا  القتصاااار اختبار الكتاب المفتوح   .4

 دد.على أسئلة االختيار من متع
أال تكون الموضاااوعية في التصاااحيب مدعا  القتصاااار اختبار الكتاب المفتوح على أسااائلة االختيار   .5

 من متعدد.
أال تكون الموضاوعية في التصاحيب على حسااب اساتبعاد أسائلة الكتابة واإلنتاا في الليات والمواد  .6

 األدبية.
 المسائل الرياضية والعلمية.أال تكون الموضوعية في التصحيب على حساب استبعاد أسئلة حل  .7
 أن  حدد المنهج اإللكتروني المسموح للطال  الرجوع إليه بدقة. .8
أن  حادد زمن اختباار الكتااب المفتوح بادقاة بحياث  كفي الرجوع إلى الكتااب الادراسااااااااااااااي وبحياث ال  .9

  عطي الطالب غير المستعدين الفرصة للتعويا عن ضعف استعدادهم.
ت الطالب على األسااائلة المفتوحة التي تقي م مساااتويات  أن توضاااع معايير تصاااحيب إلجابا .10

 التعلم العليا والمهارات المعرفية العليا.
 معايير إعداد طالب المرحلة الثانوية العامة الختبار الكتاب المفتوح واستعدادام لا

 أن يدرب الطالب على اختبار الكتاب المفتوح كنظام تقويم. .1



 م 2021العدد السابع، ديسمبر                      ISSN(Online):2636-2899 مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

948 

 

 التي تأتي في اختبار الكتاب المفتوح.أن يدرب الطالب على نوعية األسئلة  .2
 أن يدرب الطالب على المهارات المعرفية العليا بماد  معد  لذلك خصيصا. .3
 أن يدرب الطالب على التعلم العميق ومستويات التعلم العليا بماد  معد  لذلك خصيصا. .4
نه باعتباره  أن يدرب الطالب على الدخول إلى بنك المعرفة المصاااااار  والتعامل معه واالسااااااتفاد  م .5

 منهجهم اإللكتروني.
 أن يدرب المعلمون على اختبار الكتاب المفتوح كنظام تقويم. .6
 أن يدرب المعلمون على نوعية األسئلة التي تأتي في اختبار الكتاب المفتوح. .7
أن يتحول المعلمون من التدريس من أجل التذكر واالسترجاع إلى التدريس من أجل التعلم العميق  .8

 تعلم العليا والمهارات المعرفية العليا.ومستويات ال
أن يدرب المعلمون على الدخول إلى بنك المعرفة المصااار  والتعامل معه واالساااتفاد  منه باعتباره   .9

 المنهج اإللكتروني.
 مقترحات بحثية

 الستكمال دراسة هذا الموضوع،  قترح الباحث دراسة الموضوعات التالية:
اختبارات الكتاب المفتوح للتعرف على نسا  أسائلة تقييم المعرفة األسااساية  تحليل مضامون عينة من  .1

واإلساااااناد ة، ونسااااا  األسااااائلة التي تقيم مساااااتويات التعلم العليا، ونسااااا  األسااااائلة التي تقيم المهارات 
 المعرفية العليا المختلفة.

زان النساااااابية  وضااااااع مصاااااافوفة الختبارات الكتاب المفتوح للصاااااافوف والمسااااااتويات المختلفة تحدد األو  .2
 لألنواع المختلفة من األسئلة في الورقة االمتحانية.

دراساااة تأثير دخول اختبار الكتاب المفتوح واالساااتعداد له على المهارات المعرفية العليا التي   ع د هذا  .3
 االختبار بتقييمها وحث تنميتها لدى الطالب.

المفتوحة التي تقي م مسااااااتويات التعلم العليا وضااااااع معايير تصااااااحيب إلجابات الطالب على األساااااائلة   .4
 والمهارات المعرفية العليا في اختبار الكتاب المفتوح.

 وضع برامج تدريبية للطالب على اختبار الكتاب المفتوح كمحتوى أسئلة ونظام تقييم. .5
 وضع برامج تدريبية للمعلمين على اختبار الكتاب المفتوح كمحتوى أسئلة ونظام تقييم. .6
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 عالمراج
 المراجع العربية: أوال

(. أثر اسااااااااااااااتخااادام اختباااار الكتااااب المفتوح ذ   2006، محماااد، حناااان محمود )عباااد هإبراهيم، نجالء  
المسااااااااااتويات المعرفية العليا على تحصاااااااااايل ماد  األحياء وتنمية مهارات التفكير الناقد وخفا معدل 

 . 258-223(،  16)67،  مجلة كلية التربية، جامعة بنهاقلق االختبار لدى طالبات المرحلة الثانوية.  
المنظمة العربية للمسئولين  -على الطريق(. نظام الثانوية العامة المصرية الجديد.  1996أبو حط ، فؤاد )

 .23-1(، 1)14، عن القبول والتسجيل في الجامعات بالدول العربية
ماة في (. االحتيااجاات التادريبياة لمعلمي المادارن الثاانوياة العاا2019أحماد، أمال علي محمود ساااااااااااااالطاان )

مجلة كلية التربية،  : دراساة ميدانية.  2018/2019ضاوء متطلبات النظام التعليمي الجديد في مصار  
 .530-453(، 3)119، جامعة بنها

(. تقويم اساااااااتخدام اختبارات الكتاب المفتوح في برامج الدراساااااااات العليا 2019آل سااااااافران، محمد حسااااااان )
مجلة جامعة أم نظر الطلبة وأعضااء هيئة التدريس.  التربوية بجامعة الملك خالد ومعوقاتها من وجهة

 .27-1(، 1) 11، القرى للعلوم التربوية والنفسية
: وثيقة معلومات المشاااروع / P157809(. مشاااروع دعم إصاااالح التعليم في مصااار 2018البنك الدولي )

.  PIDISDSA23601تقرير رقم    مرحلة التقييم المسبقصحيفة بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة،  
باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخ   فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي   15/7/2020روجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع 

http://documents1.worldbank.org/curated/fr/860871520954518675/PIDIS
PUBLIC.docx-P157809-ARABIC-PSDS-DSA23601 
 . القاهر : المطابع األميرية.1994( لسنة 2قانون التعليم رقم )(. 1994جمهورية مصر العربية )
. الطالب: التقييم  (. انتهااء أول تجرباة المتحاان "أوبن بوي" ألولى ثاانو  .2019حسااااااااااااااين، محماد طاه )

ساااااااااااااايكون سااااااااااااااابق ألوانه وننتظر التاابلات .. أوليااء أمور: نوافق على النظاام الجاديد ونطاال  بتادري  
نااااادرن اإل جاااااابياااااات والساااااااااااااالبياااااات. روجع في   والوزار :   .. على    18/8/2020المعلمين والطالب 

/https://www.youm7.com/story 
(. معدل الثانوية العامة والمعدل الترا مي عند التخرا بصاااااافتهما متنبئين  2014الدعاسااااااين، خالد عو  )

مجلة الجامعة اإلساااااالمية  بمساااااتوى التحصااااايل األ اد مي في امتحان الشاااااهاد  الجاملية المتوساااااطة.  
 .254-231(، 4)22، للدراسات التربوية والنفسية
األردن: دار غيداء -. عمانات التقويم التربو  الحديث وأدواتهاسااتراتيجي(.  2008دعمس، مصااطفى نمر )
 للنشر والتوزيع.
. طلبة  والطلبة: اتعودنا . open book الثانوية العامة على التابلت وامتحان(.  2020ساااااااااااااعيد، مارين )

نيوز،   الوطن  المعلم.  بتااااادريااااا   ويطاااااالبون  والتكنولوجياااااا  النااااات  مشااااااااااااااااااا ااااال  قلقهم من   عربون عن 

http://documents1.worldbank.org/curated/fr/860871520954518675/PIDISDSA23601-PSDS-ARABIC-P157809-PUBLIC.docx
http://documents1.worldbank.org/curated/fr/860871520954518675/PIDISDSA23601-PSDS-ARABIC-P157809-PUBLIC.docx
https://www.youm7.com/story/
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فااااااااااااااااااااااااااااااااي  18/7/2020 روجااااااااااااااااااااااااااااااااع  عاااااااااااااااااااااااااااااااالااااااااااااااااااااااااااااااااى    10/8/2020. 
https://www.elwatannews.com/news/details/4908220 

(. الفروق بين االختبارات مفتوحة وميلقة الكتاب في تعزيز األداء 2018الم )ساااااااكران، عبدالدا م عبدالسااااااا
وفاعلية الذات األ اد مية وتحسااااين أساااالوب التعلم وخفا قلق االختبار لدى طالب الدراسااااات العليا. 

 .62-1(، 98، المجلد )دراسات تربوية ونفسية
راسااة واالمتحان بشااهاد  الثانوية العامة في (. تصااور مقترح لتطوير نظام الد 2017سااليمان، هناء إبراهيم )

مجلة دراساااات في التعليم الجامعي، كلية التربية،  مصااار على ضاااوء ساااياساااات القبول بالتعليم العالي. 
 .475-402(, 1)36، جامعة عين شمس
(. معايير بناء اختبار الكتاب المفتوح في ضاااااااوء التوجهات الحديثة لجود  2014صاااااااعدى، عبده إبراهيم )

- 222(،  11، الملجد )المجلة الدولية التربوية المتخصااااااصااااااةويم في مؤسااااااسااااااات التعليم العالي. التق
245. 

دراساااات (. معالجة نظرية لمفهوم االختبارات التحصااايلية وأنواعها. 2013الطاهر، طعبلي، محمد، قوارح )
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 .2004الذ  عقد في لبنان عام 

المدرسااااااااات على بناء وتحليل أساااااااائلة علوم الحيا   -(. بناء برنامج لتدري  الطالبات 2010)  الكالبي، علي
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  ليمنتس العالمية، جزر تركس وكا كون.
. القاهر :  ( بشأن خطة تطوير التعليم ما قبل الجامعي113القرار رقم )(.  2018مجلس الوزراء المصر  )

 رئاسة مجلس الوزراء، األمانة العامة.
.  2012اإلطااار العااام لمناااهج المرحلااة الثااانويااة العااام  (.  2012مركز تطوير المناااهج والمواد التعليميااة )
 اد التعليمية.القاهر : مركز تطوير المناهج والمو 
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(. طالب أولى ثاانو  عن أول تجرباة امتحاان "أوبن بوي": "الكتااب ماالوي 2019مصااااااااااااااطفى، نورهاان )
الاايااوم،   الاامصااااااااااااااار   جاارياااااااد   )تااقاارياار(.  فااي  13/1/2019الزماااااااة"  روجااع  عاالااى   24/8/2020. 

oum.com/news/details/1359330https://www.almasryaly 
(. االتجااهاات الحاديثاة في تقويم الطالب من منظور الجود  واالعتمااد  2009مقادم، عبادالحيي  سااااااااااااااعياد )

 .182-151(، 49)24، المجلة العربية للدراسات األمنية والتدري  األ اد مي. 
وثيقة معايير ضامان الجود  واالعتماد لمؤساساات (.  2011الهيئة القومية لضامان جود  التعليم واالعتماد )

 . القاهر : الهيئة القومية لضمان جود  التعليم واالعتماد.التعليم قبل الجامعي
تفاصاااااااااايل(.  (. تباين ردود أفعال طالب الثانوية الترا مية حول امتحان اللية العربية )2019 حيى، وفاء )

الاااااااااايااااااااااوم،   الاااااااااامصااااااااااااااااااااااار   فااااااااااي  13/1/2019جااااااااااريااااااااااد   روجااااااااااع  عاااااااااالااااااااااى    2/8/2020. 
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1359365 

العام بمصاار    (. ساايناريوهات بديلة لإصااالح المدرسااي بالتعليم الثانو  2019يوسااف، ساالوى حلمي علي )
مجلة العلوم في ضااااااااوء نظرية الشاااااااابكة والمجموعة الثقافية: نظام الثانوية العامة الجديد نموذجاااااااااااااااااااااااا  
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