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تصورات أعضاء هيئة التدريس والطلبة حول االختبارات املحوسبة 
  في العملية التعليمية التعلمية في جامعة الريموك

  
  *يوسف عياداتو  *محمد العمري

    
 28/7/2016 تاريخ قبوله     10/3/2016 تاريخ تسلم البحث

 الكشف عن تصورات أعضاء هيئة التدريس والطلبة فيإلى الدراسة  هدفت :ملخص
ــي التعلــيم    جامعــة اليرمــوك  ــارات المحوســبة ف ــة   .حــول اســتخدام االختب ــت عين تكون
ــدريس ) 120(الدراســة مــن   ــة   ) 380(ومــن  ،عضــو هيئــة ت طالبــا وطالبــة فــي جامع

وقــام الباحثــان . اختيــارهم بــالطريق الطبقيــة العشــوائية  جــرى ،اليرمــوك فــي األردن
أشـارت   .صـدقها وثباتهـا  التأكـد مـن    جـرى فقـرة  ) 27(مكونـة مـن    ةبتطبيق اسـتبان 

نتــائج الدراســة إلـــى أن تصــورات أعضـــاء هيئــة التــدريس والطلبـــة جــاءت بدرجـــة        
 اسـتجابات نتائج إلى وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـين    الكما أشارت . متوسطة

متغيـر الكليـة   وللصـالح الطلبـة،   ريس والطلبـة تعـزى لمتغيـر الحالـة     أعضاء هيئة التد
   .لصالح الكليات اإلنسانية

االختبارات المحوسبة، أعضاء هيئة التدريس، الطلبة، جامعة : الكلمات المفتاحية(
  ).اليرموك

  

  

ــه     :مقدمــة  ،ال بــد أن يقــوم اإلنســان بتقيــيم أي عمــل يقــوم ب
ــاحكــم   وإصــدار ــث إنأو تعديلــه،   ،أو رفضــه ،بقبولــه  إم التعلــيم   حي

، لـذا  يقـوم بـه المـدرس لتعلـيم الطلبـة المـواد التعليميـة        إنسانيعمل 
 ،تمكـن المدرســين مــن تقـويم تعلــم الطلبــة   أداةكــون هنــاك ت أنيجـب  

مـن   إالوال يكـون ذلـك    ،حكـم علـى تعلمهـم للمـادة التعليميـة      وإصدار
وليكـون الحكــم دقيقـًا وصــحيحًا   . أشــكالهاخـالل االختبــارات بمختلـف   

ــات والموضـــوعية   ــدق والثبـ ــار بالصـ ــز االختبـ ــير . يجـــب أن يتميـ ويشـ
ــار  ــى) 2010(النجـ ــي      إلـ ــائل التـ ــم الوسـ ــن أهـ ــد مـ ــارات تعـ أن االختبـ

المختلفـة   استخدمها اإلنسان منـذ القـدم، حيـث بـدأ باختبـار األشـياء      
طبيعتهـا، ثـم اسـتخدم هـذه االختبـارات       إلـى وذلـك للتعـرف    ؛من حوله

ــة فـــي ــالتعليم العمليـ ــةيـ ــة   ؛ة التعلميـ ــة مـــدى فاعليـ ــذا بهـــدف معرفـ هـ
ي، والوقــوف علــى مــا  ومســتواهم التحصــيل ،، وقــدرات الطلبــةالتعلــيم

ــن        ــم م ــه المعل ــة، ومــا يقدم تحقــق مــن األهــداف، والنتاجــات التعليمي
نشاطات تعليمية مختلفة تسـاعد علـى رفـع الكفايـات التحصـيلية لـدى       

  .المتعلمين

  :ةأغراض االختبارات باآلتي) 2010(وقد لخص عودة 

اختبارات تهدف إلى تعديل الخطط الدراسية والبرامج التعليمية  -
الكتب المدرسية، وطرق التدريس، والوسائل  :تلفة، مثلالمخ

ية ملالتعليمية، مما يؤدي في النهاية إلى مراقبة سير الع
  .التعليمية بشكل خاص، والعملية التربوية بشكل عام

  
_________________________  

  .التدريس، جامعة اليرموك، إربد، األردنوطرق قسم المناهج  *
  .ربد، األردنعة اليرموك، إق الطبع محفوظة لجامحقو© 
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Abstract: This study aimed at identifying the perceptions of faculty 
members and students about computerized tests in the teaching and 
learning process at Yarmouk University. A stratified-clustered sample 
of 120 faculty members and 380 students was selected. A 
questionnaire consisting of 27 items was administered to the selected 
sample. The results revealed that the perceptions of faculty and 
students were moderate. The study results also revealed a statistically 
significant difference between faculty and student perceptions 
attributed to respondents' "status", in favor of students, and a 
significant difference regarding the college variable favoring the 
Humanities Faculties.  
(Keywords: Computerized Examinations; Faculty; Students; Yarmouk 
University). 

  
  

اختبارات تهدف إلى تصنيف المتعلمين في تخصصات مختلفة  -
، أو لتوزيعهم في التخصصات )علمي، وأدبي، ومهني، وغيرها(

  .الجامعية المختلفة عند القبول

  .اختبارات بغرض التعيين في الوظائف المختلفة -

أو  ،لبعض المهن ارات للتنبؤ والكشف عن االستعداداختب -
  .لى ذلكالتخصصات التي تحتاج إ

  .اختبارات الذكاء الخاصة لمعرفة مستوى ذكاء المتعلمين -

ومدى تحقق األهداف  ،اختبارات لقياس التحصيل الدراسي -
  .التعليمية

االختبارات التحصيلية من أكثر األدوات التي تستخدم  عدوت
وإصدار الحكم  ،وتحصيلهم ،في عملية قياس إنجازات المتعلمين

أن هذا النوع ) 2010(عودة  ويضيف .على مدى تحقق األهداف
من االختبارات يصمم لقياس مدى ما اكتسب المتعلم من معارف 
ومهارات في مجال من المجاالت التعليمية المختلفة في نهاية مدة 

يقدم خاللها إجابات عن عينة من األسئلة التي تمثل  ،دراسية معينة
  .محتوى المادة التعليمية

طريقة "ختبار التحصيلي بأنه اال) 2009( الشريفين وعرف
منظمة لتحديد مستوى تحصيل الطلبة لمعلومات ومهارات في مادة 

تعلمها مسبقا بصفة رسمية، من خالل إجابته  جرىدراسية كان قد 
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 "التي تمثل محتوى المادة الدراسية) الفقرات(عن عينة من األسئلة 
  .)4. ص(

مثيرات مجموعة "ويعرف االختبار التحصيلي أيضا بأنه 
أعدت لتقيس بطريقة ) أسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو رسوم(

كمية سلوك ما، واالختبار يعطي درجة أو قيمة أو رتبة ما 
  ).133. ، ص2010النجار، " (للمفحوص

ويرى الباحثان أن االختبار يعني الوقوف بشكل دقيق على 
من خالل وذلك  ،نسبة ما اكتسبه الطلبة من محتوى المادة التعليمية

مختلفة من االختبارات تغطي مجمل محتوى المادة  أشكالاستخدام 
  .التعليمية التي قد درسها الطالب

في مجاالت وبعد التطورات النوعية والسريعة التي حدثت 
كثير من المستجدات الموازية لها، وقد دفعت التكنولوجيا، انبثقت 

لتعامل معها هذه المستجدات العاملين في المجال التربوي إلى ا
لمواكبة التكنولوجيا والتطورات المنبثقة عنها، فظهرت نظريات 

بل وأكثر فائدة  ،واستراتيجيات وأجهزة ومعدات قابلة لالستخدام
لها من ميزات فريدة في تحقيق  لما ؛للعملية التعليمية التعلمية

أهداف التعليم بوقت وجهد أقل، وفي تحسين اتجاه المتعلمين 
كثير من المؤسسات وقد أدركت . ليمية التعلميةالتعللعملية 

التعليمية أهمية االستفادة من التطور الهائل في تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت ودورها في تحقيق الكفاءة والفعالية في 
 ،العملية التعليمية التعلمية، فقد أصبح التطور منهجا ضروريا

 .لمؤسسات في المجتمعوالتغيير أمرا حتميا لمختلف األنظمة وا
المجال التربوي خاصًة بمختلف مؤسساته وأنظمته ومناهجه يشهد و

ضغًطا متزايدا من التطور التكنولوجي لدفعه نحو إحداث التغيير 
وجعل استخدام التكنولوجيا في التعليم من األسس التي  ،المطلوب

من تقوم عليها فلسفة التربية لتحقيق األهداف المرجوة، وانطالًقا 
 كثيرأن تقدم األمم يعتمد على التقدم التكنولوجي، وهذا ما أكده 

  ).2005العمري، (من المهتمين في المجال التربوي والمعرفي 

عملية تقويم مستمرة "ويعرف االختبار المحوسب على أنه 
ومقننة تهدف إلى قياس أداء الطالب إلكترونيًا باستخدام البرمجيات 

أو غير متزامن في  ،لمباشر باإلنترنتبشكل متزامن باالتصال ا
  .) 410.، ص2009إسماعيل، " (قاعات الدراسة اإللكترونية

االختبارات المحوسبة بأنها ) 2009( ويعرف الصمادي
وبوجود شبكة  ،امتحانات يتم إدارتها باستخدام برامج خاصة"

وقاعدة بيانات لتخزين المعلومات عن الطلبة الذين سيتقدمون 
  ).4.ص( "وعالماتهم الطلبةاألسئلة وإجابات لالمتحان، و

تنفذ  كونها ؛)المحوسبة(ويرجع سبب تسمية االختبارات بـ 
وقد  .وليس على الورق المعتاد في االختبارات ،عبر جهاز الحاسوب

بديًال لالختبارات؛ لما تحققه من  تجربتها أِقرت لتكون بعد نجاح
ولما ينعكس من  ،عليميةوللعملية الت أمورهموأولياء  للطلبةفوائد 

المركز الوطني للقياس والتعليم في (خاللها من جودة وكفاءة عالية 
  ).2015التعليم العالي، 

االختبارات المحوسبة إحدى التقنيات التي يمكن  عدوت
توظيفها للتغلب على الصعوبات التي يمكن أن تعيق االختبارات 

لتوفير قنوات أخرى  ، أو توظيفها)االختبارات الورقية( االعتيادية
وترسيخ المعلومات لدى هؤالء المتعلمين،  ،لزيادة التحصيل العلمي

حيث يتم تكوين االختبار في صورته النهائية عن طريق االختيار 
العشوائي من بين مجموعة كبيرة من األسئلة المودعة في بنك 
األسئلة، وبصورة تكفل التمثيل المناسب ألبعاد االختبار كاملة 

  ).هـ1432ة التدريب والتنمية البشرية، وحد(

دور الحاسوب في االختبارات ) 2009(ويلخص الصمادي 
وبناء االختبار وتخزينه، وتطبيقه، وتصحيحه،  ،بوضع األسئلة

من هنا يؤكد العبسي  .وتحليله، والحصول على تقرير شامل لنتائجه
دى على أن أهمية االختبارات المحوسبة تنبع من كونها إح) 2010(

دد مدى ما تحقق األدوات التي تساعد في تقويم المتعلمين، وتح
ومن أبرز األمور التي تبين أهمية هذه  .من أهداف تعليمية
، ينالمتعلم لدىمواطن القوة والضعف  إلىاالختبارات التعرف 

إثارة دافعيتهم للتعلم، وتقييم وومدى تقدمهم،  ،هموقياس تحصيل
ومدى  ،قييم المنهج الدراسيطرائق التدريس المستخدمة، وت

لحاجات المتعلمين، وتزويد األهل وأصحاب القرار بالتغذية  مالءمته
الراجعة عن مستوى تحصيل أبنائهم، وتقييم البرنامج التعليمي 

  .كامال

وتتميز االختبارات المحوسبة بعدد من الميزات التي قد تشجع 
ة األسئلة، منها إمكانية التحكم في مستوى صعوب ،على استخدامها

حسابات المتعلم والمعلم ومدير الموقع محمية باسم مستخدم أن و
) IPs(وكلمة مرور مشفرة، ويتم تعريف أرقام أجهزة معينة فقط 

للدخول إلى االختبار، وإمكانية طباعة إجابات المتعلمين بعد االنتهاء 
من االختبار مباشرة، وإظهار النتائج فوريًا بعد أداء االختبار من 

الل تقرير مطبوع بإجابات المتعلم والدرجة التي حصل عليها، خ
 ،وتقليل فرص الغش في االختبارات من خالل تعدد نماذجها

وترتيب اإلجابات، وتمكن أعضاء هيئة  ،واختالف ترتيب األسئلة
وبالتالي  ،التدريس من متابعة درجات المتعلمين بشكل أيسر

 ،للمادة العلمية لطلبةاالوصول لعناصر الضعف والقوة في تحصيل 
واستخدام االختبار اإللكتروني في  .ومن ثم تطويرها بشكل أفضل

المواد العلمية الموجهة ألعداد كبيرة من المتعلمين يوفر التكاليف 
من أوراق وطباعة، وكذلك توفير  االعتياديةالمادية لالختبارات 

 ،العالمات ورصد ،الوقت والجهد الذي يبذل في أعمال التصحيح
 ).2013وحدة التعلم اإللكتروني، (العدالة في التقييم  وضمان

 أما جوانب القصور التي تمثل سلبية في االختبارات المحوسبة
 ،فتكمن في أن تصميم هذا النوع من االختبارات يتطلب مهارة عالية

ومن الصعب في هذا النوع  ،ينلتالي يتطلب مجهودا ووقتا إضافيوبا
ن للتعامل مع ولمهارات العليا، ويحتاج المتعلمامن االختبارات قياس 

هذا النظام إلى مهارات استخدام الحاسوب والشبكات، وربما يكون 
إلتقان مهارات استخدام الحاسوب تأثير على الدرجة التي سيحصل 
عليها المتعلم، وتحتاج إلى مراقبة دقيقة ومركزة ألجهزة االختبار 
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األعطال أثناء االختبار  والبرامج الخاصة بذلك تجنبًا لحدوث
  ).2009إسماعيل، (

ولكون االختبارات المحوسبة أكثر حداثة من اختبارات الورقة 
ومنها دراسة  ،من الدراسات للمقارنة بينها كثيرفقد أجريت  ،والقلم

أن االختبارات  أشارت إلى التي) Woodfield, 2003(وودفيلد 
المتعلم حق القياس، ال تقيس مستوى ) الورقة والقلم( االعتيادية

وال ُتظهر بوضوح النمو الدراسي، وال تقدم رؤية للمعلم عن كيفية 
تعديل المنهج لتحسين التعليم، وبالتالي ال بد من البحث عن أداة 
جديدة تستخدم فيها التكنولوجيا لكي نعلم ما يحتاجه المتعلم لينمو 

 .بشكل أفضل
المحوسب أن االختبار  )Kearsley, 2000(ويرى كيرسلي 

ن كل إللمتعلمين، حيث  االعتياديةأكثر فعالية من االختبارات 
استجابة للمتعلم يمكن تسجيلها في االختبارات المحوسبة، بما في 

والشاشات التي يقومون  ،ذلك المفاتيح التي يضغطون عليها
باختيارها، مما يوفر كمًا كبيرًا من المعلومات لتحليلها، ويمكن 

لمتعلم من واجبات ونشاطات وبريد إلكتروني، في تجميع كل أعمال ا
ملف خاص بالمتعلم أو المعلم في قاعدة بيانات خاصة يمكن 

  .الرجوع إليها وقت الحاجة

 ,Steve, Bernard) وبيرنارد وهاورد وداكسا ستيفويرى 
Howard, & Daxa, 2000)  أن تطور االختبارات المحوسبة كان

 ،لة من خالل المؤسسات التعليميةفي البداية عن طريق توزيع األسئ
والحصول على إجابات المتعلمين عليها من خالل األقراص المرنة 

)Floppy Disks(،  ولكن مع ظهور الشبكات أصبح باإلمكان ربط
حيث سمح ذلك بالنشر  ،جميع أجهزة الممتحنين بعضها ببعض

  .والتصحيح لإلجابات ،الفوري لألسئلة

 & ,Wang, Jiao, Young) من الباحثين عددوقد قام 
Olson, 2008; DeAngelis, 2000; Mulvaney, 2011)  وغيرهم

بإجراء دراسات حول موضوع االختبارات المحوسبة في مناطق 
مختلفة من العالم للكشف عن مدى فائدتها أو أضرارها أو اتجاهات 

وبما أن موضوع االختبارات  .المعلمين والمتعلمين نحوها
مكونات نظام التعلم اإللكتروني في الجامعات المحوسبة أصبح من 

 في حدود -ال يوجدبشكل عام، ومنها جامعة اليرموك، وبما أنه 
حول تصورات أعضاء هيئة  محليةدراسات  -الباحثين اطالع

التدريس والطلبة حول االختبارات المحوسبة، جاءت هذه الدارسة 
معة للكشف عن تصورات أعضاء هيئة التدريس والطلبة في جا
 . اليرموك حول االختبارات المحوسبة في العملية التعليمية التعلمية

وبمراجعة األدب النظري وجد أن هناك بعض الدراسات التي 
أجريت حول االختبارات المحوسبة حاول الباحثون من خاللها معرفة 

قام دي تصورات مستخدمي االختبارات المحوسبة حولها، حيث 
هدفت إلى معرفة مدى تكافؤ بدراسة  ) ,2000DeAngelis(أنجليز 

 واختبارات الورقة والقلم، وتوجهات الطلبة ،االختبارات المحوسبة
 اطالب) 30(اختار الباحث عينة مكونة من . نحوها وتصوراتهم

وطالبة من طلبة السنة األولى في تخصص طب األسنان بالطريقة 

 ولىاألأخذت  ،العشوائية، ومن ثم تم تقسيمهم إلى مجموعتين
، وبعد فترة ذاته محوسبًاوأخذت الثانية االختبار  ،اختبار ورقة وقلم

حيث أخذت المجموعة الثانية  ،من الزمن تم تبديل المجموعتين
وأخذت المجموعة األولى اختبار الورقة والقلم،  ،االختبار المحوسب

على الطلبة لقياس اتجاهاتهم وتصوراتهم  ةتوزيع استبان جرىثم 
خلصت النتائج إلى أن تحصيل الطلبة . ارات المحوسبةنحو االختب

على اختبارات الورقة  الختبارات المحوسبة كان أفضل منهفي ا
لصالح ذات داللة إحصائية على التحصيل  والقلم، مع وجود فروق

كما أظهرت النتائج أن درجة قبول الطلبة لهذا النوع من . المحوسبة
الية، وأن االختبارات المحوسبة االختبارات جاءت بين المتوسطة والع

توفر الوقت والجهد، وتعطي الطلبة سرعة أكبر في اإلجابة، وتوفر 
  .تغذية راجعة سريعة

هدفت إلى  ) ,2007Al-Amri(وفي دراسة قام بها العمري 
الكشف عن المقارنة بين االختبار المقدم بالحاسوب واالختبار 

ختيار عينة مكونة من ا جرى. الورقي وأثره على إنجاز المتعلمين
استخدم الباحث أدوات  .في تخصص الطب ًاسعودي ًاطالب) 167(

توصلت . ، والمقابلةةاالختبار، واالستبان: هي، متعددة لجمع البيانات
فروق ذات داللة إحصائية على التحصيل  عدم وجودالدراسة إلى 

ومتغيرات الدراسة جميعها عند استخدام االختبار المقدم 
اقترح الباحث أن يستخدم  ،وبناء على نتائج الدراسة. بالحاسوب

  .االختبار الورقي بدال عن االختبار المقدم بالحاسوب

وفي دراسة قام بها وانج وجياو ويونج وبروكس وأولسون 
)Wang, Jiao, Young, Brooks, & Olson, 2008 ( بعنوان
رات مقارنة بين استخدام االختبارات المقدمة بالحاسوب واالختبا"

دراسة : الورقية وأثرها على أداء المتعلمين في التقييم القرائي
اختار الباحثون عينة مكونة من . "مقارنة لمدى تأثير نوع االختبار

من الدراسات السابقة التي أجريت حول هذا الموضوع  دراسة) 22(
 ،، ومن ثم قاموا بتحليل هذه الدراسات)2005و 1993(بين عامي 

فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات  وجودعدم خلصوا إلى و
 ،المحوسبة واختبارات الورقة والقلم، وعلى كل متغيرات الدراسات

  .تصميم االختبار، وحجم العينة، ومهارات استخدام الحاسوب: وهي

دراسة مقارنة بين )  ,2009Kingston(ون توأجرى كنجس
قام  .وع القراءةواختبار الورق والقلم في موض ،االختبار بالحاسوب

 1997(دراسة أنجزت بين عامي ) 81(طالع على نتائج الباحث باال
 ا، وكان حجم األثر المتوقع عبر جميع الدراسات صغير)2007و

ر استخدمت أساليب التحليل العاملي للتأكد ما إذا كان لمتغي. جدًا
آداب اللغة (أو الموضوع  ،)ابتدائي أو متوسط أو عال(الصف 

، )، والرياضيات، والقراءة، والعلوم والدراسات االجتماعيةاإلنجليزية
فروق ذات  وجود أظهرت نتائج الدراسة عدم. أثر على المقارنة

داللة إحصائية على متغير الصف، بينما وجدت فروق على متغير 
الموضوع لصالح مادة أدب اللغة اإلنجليزية، تالها مادة الدراسات 

  .تاالجتماعية، ثم مادة الرياضيا
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 ,Kapoor &  Welch)وفي دراسة قام بها كابور وويلش 
بين اختبار  مقارنة"في والية تكساس األمريكية، بعنوان  (2011

واالختبار المحوسب  PPT( Paper Pencil Test(الورقة والقلم 
(CBT) Computer Based Test في تقييم مبحث الرياضيات، 

حثتان عينة مكونة من استخدمت البا. "وأثر إدارة االختبار عليها
) 676(و ،وطالبة من طلبة الصف الخامس االبتدائي اطالب) 689(

خلصت الدراسة إلى أن . وطالبة من طلبة الصف الثامن ًاطالب
التي أجريت على مستويات الصف تشير إلى أن طلبة  التحليالت

الصف الخامس وجدوا أن اختبارات الورقة والقلم أسهل من 
وأن طلبة الصف الثامن وجدوا أن االختبار  االختبار المحوسب،

  .المحوسب أسهل، وأنه ال يوجد أثر لطريقة إدارة االختبار

بدراسة هدفت إلى دراسة ) Mulvaney, 2011(وقام مولفاني 
أثر االختبارات المحوسبة على تعلم واحتفاظ طلبة المدارس 

علم المتوسطة بالمعلومات، وإلى معرفة مدى دقتها في قياس ت
لجمع البيانات من أعضاء هيئة  ةاستخدام االستبان جرى. لطلبةا

ومن طلبة الصف السادس والسابع والثامن في مدارس  ،التدريس
خلصت نتائج الدراسة . متوسطة ريفية في الغرب األوسط األمريكي

إلى أن رأي المعلمين والطلبة في تلك المدارس كان عاليًا حول 
حوسبة، وأن هناك سهولة في دخول مفهوم استخدام االختبارات الم

الطلبة إلى الحاسوب، وسهولة في التعامل مع االختبار المحوسب، 
، وأن المتعلمين كانوا أكثر ُألفة وجهده وأنها توفر وقت المعلم

أثناء استخدام هذا النوع من االختبارات، وأنهم  في وإيجابية
من  هذا النوع يحصلون على عالمات أعلى فيسيتوقعون بأنهم 

 .االختبارات

بدراسة هدفت إلى المقارنة بين )  ,2013Gray(ي وقامت جر
أحدهما اختبار ورقة  ،درجات طالب الصف الثالث في اختبارين

 .والثاني اختبار محوسب في مدارس والية مونتانا األمريكية ،وقلم
 30(وطالبة  اطالب) 60(طبقت الباحثة دراستها على عينة مكونة من 

في مادة  الختبار لهؤالء الطلبة تعرضحيث  ،)البةط 30و اطالب
ولم يعطوا أي تغذية راجعة على االختبار، وبعد  ،الرياضيات
خلصت . إعادة االختبار نفسه على العينة مرة أخرى جرىأسبوعين 

ومع  ،فروق إحصائية بين نتائج االختبارين عدم وجودالدراسة إلى 
بشكل أكبر، واحتاجوا ذلك، كافح الطلبة في االختبار المحوسب 

  .تعليمات إضافية في كيفية التعامل مع هذا االختبار

 م بها الحسيني وزين العابدين وبغدارنيااوفي دراسة ق
)Hosseini, ZainolAbidin, & Baghdarnia, 2014 ( هدفت إلى

المقارنة بين نتائج اختبارين من نوع االختيار من متعدد في موضوع 
بين مختلفين من أساليب االختبار، أي الفهم القرائي في أسلو

تطبيق  جرىوقد . اختبارات الورق والقلم واالختبارات المحوسبة
الدراسة على طلبة السنة األولى في جامعة طهران اإليرانية في مادة 
اللغة اإلنجليزية، وذلك من خالل إيجاد أثر كل من النوعين على 

خصية الطالب ش: مثل ،وعالقة ذلك ببعض المغيرات ،التحصيل
 نحوالممتحن، ومدى ُألفة الطالب مع جهاز الحاسوب، واتجاهه 

أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة يميلون إلى االختبارات . الجهاز

الورقية أكثر من المحوسبة، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
  . على االتجاه واأللفة نحو جهاز الحاسوب في االختبارات المحوسبة

أن  حاولتيز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها تتمو
 حولتكشف عن تصورات أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة 

االختبارات المحوسبة، وعلى المستوى الجامعي، ودون تحديد 
استخدام المنهج الوصفي للوصول إلى  وجرىلمادة دراسية معينة، 

  .نتائجها

  وسؤاالهامشكلة الدراسة 
وتلك ، لفرق بين استخدام االختبارات الورقيةإن معرفة ا

وقد . المستندة إلى الحاسوب مهم جدا قبل تطبيقها في أي سياق
أنه حتى ) Chabeel & Douglas, 2006(أقر شابيل ودوغالس 

اآلن ال توجد سوى دراسات قليلة جدا تناولت تصورات المدرسين 
  . والمتعلمين حول االختبارات المحوسبة في التعليم

وبما أن الجامعات في الوطن العربي عامة وفي األردن خاصة 
هذا النوع من االختبارات في قياس مدى معرفة  تستخدمأخذت 

ونتيجة إلدخال  ،ومدى تحصيل المتعلمين في العملية التعليمية
تصورات مستخدميها التعلم اإللكتروني في التعليم، دون النظر إلى 

، ومدى فائدتها أو طلبة مأكانوا أعضاء هيئة تدريس أسواء 
نحوها، فقد الحظ الباحثان حيرة  همضررها، ودون أخد تصورات

في جامعة  من زمالئهما أعضاء هيئة التدريس الكثيرينوارتباك 
التي وردت  في استخدامها نتيجة لبعض التصورات الخاطئة اليرموك

أنه من الضروري التوصل إلى المعلومات  اقد وجدفعنها،  إليهم
هذه  أعضاء هيئة التدريس والطلبة حول اسية الخاصة بتصوراتاألس

وتتحدد مشكلة الدراسة . االختبارات في عملية التعليم والتعلم
  :بالسؤالين اآلتيين

ما تصورات أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة حول : السؤال األول
  االختبارات المحوسبة في العملية التعليمية التعلمية؟

هل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة  :السؤال الثاني
)α=0.05 ( بين األوساط الحسابية الستجابات أفراد عينة

طالب، عضو (الحالة  يلكل من متغير على أداة الدراسة تعزى
  ؟)علمية وإنسانية(والكلية  ،)هيئة تدريس

  أهمية الدراسة 

 ،هتكمن أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناول
وهو االختبارات المحوسبة، حيث يمكن لهذه الدراسة ومن خالل 
نتائجها المتوقعة مساعدة المتخصصين التربويين وأعضاء هيئات 

تصورات أعضاء هيئة التدريس  إلىالتدريس والمعلمين في التعرف 
مما قد يسهم في والطلبة حول االختبارات التحصيلية المحوسبة، 

وقد تساعد نتائج هذه يب إدارتها، تحسين مستواها وطرق وأسال
الدراسة المسؤولين في عملية اتخاذ القرار المناسب الستخدامها أو 

وتتمثل أهمية هذه الدراسة في تزويد . استخدامهاالكف عن 
تزويد ، والمكتبات بالمعارف والمعلومات حول االختبارات المحوسبة
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كشف عن الباحثين في هذا المجال باستبانة محكمة في مجال ال
  .تصورات أعضاء هيئة التدريس

قد تستفيد من هذه الدراسة مدارس وزارة التربية كما 
والتعليم، والمدارس الخاصة، والجامعات الحكومية والخاصة، بما 

أو التوقف عن  ،يمكنها من متابعة استخدام االختبارات المحوسبة
ي قد تمكن نتائج هذه الدراسة الجهات المتخصصة فو .استخدامها

حال متابعة استخدام االختبارات المحوسبة في تحديد أفضل الطرق 
  .إلجراء مثل تلك االختبارات ودون عوائق

   هاومحددات حدود الدراسة

  :تتحدد نتائج الدراسة بما يلي

  .أداة الدراسة وصدقها ودقة البيانات التي تجمع من خاللها -

التدريسية اقتصر مجتمع الدراسة وعينتها على أعضاء الهيئة  -
  .والطلبة في جامعة اليرموك

حجم العينة وخصائصها وطريقة اختيارها ومدى صدق أفرادها  -
  . باالستجابة عن فقرات األدوات

تطبيق أداة الدراسة على أعضاء هيئة التدريس والطلبة في آن  -
  .واحد

تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  -
  .م2014/2015

  اإلجرائية تعريفاتال

وجهات نظر أو آراء يراها أعضاء هيئة التدريس  :التصورات -
والطلبة في جامعة اليرموك حول االختبارات المحوسبة، 

  . ةعلى فقرات االستبان باستجاباتهموتقاس في هذه الدراسة 

تحويلها من  جرىهي أدوات تقييم : االختبارات المحوسبة -
ديه الطالب باستخدام جهاز اختبار ورقي إلى اختبار يؤ

  . الحاسوب

  طريقة ال

استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي  :منهج الدراسة
والحصول على البيانات  ،التحليلي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة

  .سؤاليهاالمناسبة لإلجابة عن 

تكون مجتمع الدراسة من أعضاء : مجتمع الدراسة وعينتها
عضو هيئة ) 980(الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك البالغ عددهم 

تدريس حسب إحصائية دائرة الموارد البشرية في الجامعة في 
أما مجتمع . 2014/2015الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

ائرة ، وذلك حسب إحصائية دطلبة) 33107( تكون منالطلبة فقد 
اختيار عينة مكونة  جرىوقد . القبول والتسجيل في جامعة اليرموك

كما  ،عضو هيئة تدريس بالطريقة الطبقية العشوائية) 120(من 
 وطالبة، ًاطالب) 382(عينة طبقية عشوائية مكونة من  اختيار جرى
في الكليات العلمية، ) 163(من الكليات اإلنسانية، و) 219(منهم 

في ) 50(تدريس من الكليات اإلنسانية، وعضو هيئة ) 70(و
  .الكليات العلمية

االختيار بالطريقة الطبقية العشوائية من خالل  جرىوقد 
كليات علمية وكليات إنسانية، ثم : تقسيم كليات الجامعة إلى فئتين

أخذ كليتين من كل فئة بالطريقة العشوائية عن طريق سحب  جرى
 جرىضاء هيئة التدريس، فقد أما فيما يخص أع. األسماء بالقرعة

اختيار أسمائهم عشوائيا من القائمة التي تزود بها الباحثان من 
دائرة الموارد البشرية في الجامعة من الكليتين المختارتين عشوائيا 

اختيار شعب من كل كلية من  جرىأما عن الطلبة فقد . أيضًا
ية االختيار، اختيارها عشوائيا من الكليات العشوائ جرىالكليات التي 

وذلك من خالل الرجوع إلى البرنامج الدراسي لذلك الفصل المنشور 
على الطلبة الممتحنين  ةتوزيع االستبان ومن ثم .على موقع الجامعة

في اختبارات محوسبة لمواد تعطى لكل التخصصات كمواد إجبارية، 
ة مهارات الحاسوب، واللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، والتربي: وهي

  . الوطنية

لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بعد  :أداة الدراسة
، مكونة من ةاالطالع على األدب والدراسات السابقة بتطوير استبان

فقرة موجهة ألعضاء هيئة التدريس والطلبة، تناولت ) 31(
، وتم استخدام تدريج تصوراتهم حول االختبارات المحوسبة

عالية : لتقديرات الدرجات التاليةالخماسي، حيث يعطى ا) ليكرت(
درجات، ) 3(درجات، متوسطة ) 4(درجات، عالية ) 5(جدا 

 . درجة) 1(درجة، منخفضة جدا ) 2(منخفضة 

الصدق الظاهري ألداة من  للتحقق :صدق أداة الدراسة
محكمين من أساتذة الجامعة ) 10(الدراسة، تم عرضها على 

مثل تكنولوجيا  ،عموزعين على تخصصات ذات عالقة بالموضو
المعلومات، وتكنولوجيا التعليم، والقياس والتقويم، وقد طلب من 

، وبيان رأيهم فيها ةنة التحكيم دراسة محتوى االستبانأعضاء لج
بالنسبة لمدى وضوح الفقرات، ودقة الصياغة اللغوية، ومدى 
 .ارتباطها بالموضوع، وأي اقتراحات أو إضافات يرونها مناسبة

ف والتعديل بناء على مالحظات المحكمين التي أجمع وجرى الحذ
، حيث أصبحت فأكثر) 10(من ) 8( عليها معظم المحكمين
  .فقرة) 27(بصورتها النهائية تشمل 

التحقق من ثبات المقياس بطريقة تم  :ثبات أداة الدراسة
على عينة من خارج عينة ) test-retest(االختبار وإعادة االختبار 

طالبا وطالبة، ) 30(و ،عضو هيئة تدريس) 15(امها الدراسة بلغ قو
ومن ثم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في كل تطبيق 

حساب معامل االتساق الداخلي  ثممن ، و)0.87(حيث بلغ 
حيث بلغت  ،)Cronbach alpha(معادلة كرونباخ ألفا  باستخدام

  ). 0.89(قيمته 
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 متغيرات الدراسة

 :وهي ،ستقلةالمتغيرات الم
  ).عضو هيئة تدريس، وطالب( :ولها فئتان ،الحالة -

  .)كليات إنسانية، وكليات علمية( :ولها فئتان ،الكلية -

  المتغير التابع

في جامعة اليرموك تصورات أعضاء هيئة التدريس والطلبة 
  .حول االختبارات المحوسبة

  المعالجة اإلحصائية

األوساط  سبتح ،للدراسة سؤال األولاللإلجابة عن 
الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات أعضاء الهيئة التدريسية 

. ةيموسبة في العملية التعليمية التعلوالطلبة حول االختبارات المح
األوساط الحسابية واالنحرافات  حسبت ؛ولإلجابة عن السؤال الثاني

المعيارية لتصورات أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة حول 
، الحالة( يفي عملية التعليم وفقًا لمتغير بارات المحوسبةاالخت

لتصورات أعضاء الهيئة التدريسية  )ت(اختبار إجراء ، ثم )والكلية
وقد تم اعتماد  .والطلبة حول االختبارات المحوسبة في عملية التعليم

النموذج اإلحصائي ذي التدريج النسبي إلطالق األحكام على 

تصوراتهم ة بفقرات أداة الدراسة الخاصة باألوساط الحسابية الخاص
  :اآلتيةة لذلك من خالل المعادو ،االختبارات المحوسبة حول

عدد المستويات ÷ ) 1(، وأقل درجة هي )5(أعلى درجة هي 
طول كل فئة؛ وبذلك تصبح المستويات الثالثة على  1.33) = 3(

  :النحو التالي

  فئة الوسط الحسابي المقابل لها      الدرجة 

  5.00 – 3.68           عالية  

  3.67 – 2.34   متوسطة

  2.33 – 1.00   منخفضة

  نتائج الدراسة ومناقشتها

الذي نص  للدراسة سؤال األولالالنتائج المتعلقة ب. أوًال

ما تصورات أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة حول ": على

جابة لإل ؟"االختبارات المحوسبة في العملية التعليمية التعلمية
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  حسبت؛ لسؤالا هذا عن

 ،الستجابات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات األداة

ترتيبها تنازليًا وفًقا ألوساطها الحسابية، وذلك كما في  وجرى
  ).1(جدول ال

االختبارات المحوسبة في عملية التعليم وفًقا لتصورات أعضاء الهيئة األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى فقرات  ):1(جدول 
  .التدريسية والطلبة

  رقم

  الفقرة

  مضمون فقرات االتجاهات

  نحو االختبارات المحوسبة

  الحالة

  طالب

  

 عضو هيئة تدريس

بة
رت

ال
  

  الوسط

  الحسابي

  االنحراف

جة  المعياري
در

ال
  

بة
رت

ال
  

  الوسط

  الحسابي

  االنحراف

جة  اريالمعي
در

ال
  

 متوسطة 1.08 2.68  24 .تزيد من دافعية المتعلمين للتعلم  1

  

 متوسطة 1.06 2.79 25
تسهم في حدوث نوع من التفاعل   2

 متوسطة 1.32 3.48  11 متوسطة 1.30 3.23  12 .بينها وبين المتعلم

 متوسطة 1.09 2.83  24 متوسطة 1.18 2.80  23 .تزيد من درجة استعداد المتعلم  3
ترفع درجة دافعية المتعلم للدراسة   4

 متوسطة 1.05 3.13  17 متوسطة 1.09 2.94  20 .استعدادا لالختبار

يفضل الطلبة استخدامها على   5
 متوسطة 1.21 3.57  9 متوسطة 1.32 3.52  10 .اختبارات الورقة والقلم

ال يشعر الطلبة بالحرج عند ارتكاب   6
 عالية 1.05 4.21  3 عالية 1.13 4.19  3  .قلمباختبار الورقة وال األخطاء مقارنة

 متوسطة 1.15 3.09  19 متوسطة 1.19 3.18  15 .الطلبة ىتقلل من عامل الخوف لد  7
إجراءات عملية المراقبة فيه تقلل من   8

 عالية 1.19 3.77  6 متوسطة 1.39 3.55  9 .توتر الطلبة

الطلبة يثقون بنتائجها أكثر من   9
 منخفضة 1.38 2.30  27 منخفضة 1.30 2.11  27  .القلماختبارات الورقة و

 متوسطة 1.06 3.08 20   متوسطة 1.12 3.11  16 .تقلل من فرص الغش  10
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  رقم

  الفقرة

  مضمون فقرات االتجاهات

  نحو االختبارات المحوسبة

  الحالة

  طالب

  

 عضو هيئة تدريس

بة
رت

ال
  

  الوسط

  الحسابي

  االنحراف

جة  المعياري
در

ال
  

بة
رت

ال
  

  الوسط

  الحسابي

  االنحراف

جة  اريالمعي
در

ال
  

تمكن المتعلم من الحصول علي   11
 عالية 1.00 4.39  1 عالية 0.94 4.42  2 .نتيجته في وقت قصير

 المتعلم توفر الوقت والجهد على  12
  .وعضو هيئة التدريس

 متوسطة 1.09 3.13  17 متوسطة 1.12 3.19  14

تدريب الستخدامها من  ىال تحتاج إل  13
 عالية 1.09 3.78  5 عالية 1.01 4.01  4 .قبل الطالب

 عالية 1.13 3.73  7 عالية 1.14 3.95  5 .عملية تصميمها وتطبيقها أسهل  14
 متوسطة 1.23 2.86  23 متوسطة 1.22 2.95  18 .ال تحتاج إلى برامج معقدة لتشغيلها  15
الوقت الذي يقضيه الطلبة في   16

االختبار المحوسب أقصر منه في 
 .اختبار الورقة والقلم

 متوسطة 1.33 3.30  12 متوسطة 1.24 3.57  8

السرية في االختبارات المحوسبة   17
 متوسطة 1.23 3.20  15 متوسطة 1.23 3.06  17  .كبيرة

 متوسطة 1.23 3.19  16 متوسطة 1.26 2.81  22 .نتائجها أكثر دقة  18
 متوسطة 1.27 3.26  4 متوسطة 1.44 2.95  18 .إمكانية وقوع الطلبة بالخطأ أقل  19
 عالية 1.09 3.73  7 عالية 1.16 3.88  6 .تصلح لكل المواد الدراسية  20
 عالية 0.93 4.44 1 .تقدم تغذية راجعة للمتعلم وللمعلم  21

  

 عالية 0.91 4.30 2
 متوسطة 1.09 3.05  21 متوسطة 1.20 2.92  21 .الحاجات التعليمية للمتعلمين تلبي  22
 عالية 0.98 3.83  4 عالية 1.11 3.71  7 .تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين  23
تصلح في قياس جميع أنواع مخرجات   24

 متوسطة 1.29 2.72  26 متوسطة 1.28 2.65  26 .التعليم

 متوسطة 1.29 3.29  13 متوسطة 1.53 3.20  13 .تساعد على اإلبداع  25
 متوسطة 1.23 2.92  22 متوسطة 1.23 2.66  25 .تقيس قدرات الطلبة الحقيقية  26
ُتظهر مستويات الطلبة أكثر من   27

 متوسطة 1.21 3.51  10 متوسطة 1.36 3.24  11 .اختبارات الورقة والقلم

توسطةم 0.30 3.35     متوسطة 61. 3.29    .األداة ككل   

  
 أن األوساط الحسابية الستجابات عينة) 1(جدول اليتضح من 

، ومتوسط )2.11و 4.44(تراوحت بين  ةعن فقرات االستبان الطلبة
 ولدى .، وبدرجة تقدير متوسطة)3.29(المجموع الكلي للفقرات 

، وبوسط كلي )2.30و 4.39(أعضاء هيئة التدريس تراوحت بين 
. ، وبدرجة تقدير متوسطة أيضًا)3.35(لمجموع الفقرات بلغ 

في " تقدم تغذية راجعة للمتعلم وللمعلم) "21(وجاءت الفقرة 
عضاء هيئة في المرتبة الثانية بالنسبة ألو ،المرتبة األولى لدى الطلبة

على ) 4.44(حسابي مقداره  وسط وحصلت على ،التدريس
ه الطلبة، وبدرجة تقدير عالية، وعلى وسط حسابي مقدار استجابات

وجاءت  ،ألعضاء هيئة التدريس وبدرجة تقدير عالية أيضًا ،)4.39(
 ذلك إلى أنه من انويعزو الباحث. بالمرتبة الثانية بالنسبة لتقديراتهم

عن  امعلومات تهمهم  علىالممكن للمتعلم ولمدرسه أن يحصال
 ،نتائج االختبار كاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجات

ن أن يوفر الحاسوب الرسم البياني لتوزيع الطلبة وكذلك يمك
والعالمات، وقد يعرف المتعلم ترتيبه بين زمالئه في الشعبة، وهذا 

حيث يقدم الحاسوب  ،ما يمكن أن توفره االختبارات المحوسبة
التي حصلت  اتما يتعلق بالفقرأما في. للمتعلم تغذية راجعة فورية

) 11(فهي الفقرة رقم  ،تدريسعلى أعلى تقدير لدى أعضاء هيئة ال
نتيجته في وقت  ىتمكن المتعلم من الحصول عل"التي تنص على 

وبدرجة  ،)4.39(قداره وحصلت على وسط حسابي م ،"قصير
مما يعني أن عضو هيئة التدريس مهتم بظهور نتيجة  تقدير عالية؛

ومما . االختبار بأسرع وقت ممكن خوفا من التدخالت الخارجية
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 هذه الفقرة أنها جاءت بالمرتبة األولى لدى الطلبة يؤكد أهمية
مما يعني شبه االتفاق على  ،أعضاء هيئة التدريسالثانية لدى و

 وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة كل من. أهمية هذه الفقرة بين الطرفين
(DeAngelis, 2000; Mulvaney, 2011)  في أن هذا النوع من

الطرفين، الطلبة وأعضاء هيئة االختبارات يوفر تغذية راجعة لكال 
  .التدريس

يفضل الطلبة استخدامها على "التي تنص على ) 5(أما الفقرة 
 لدىحصلت على متوسط حسابي ، فقد "اختبارات الورقة والقلم

وبدرجة تقدير متوسطة، وحصلت على  ،)3.52(الطلبة مقداره 
 ،)3.57(أعضاء هيئة التدريس مقداره  لدىمتوسط حسابي 

وقد يعزى ذلك إلى أن هذا النوع . تقدير متوسطة أيضًاوبدرجة 
وأكثر موثوقية من النوع  ،من االختبارات أسهل بالنسبة للطرفين

مثل تلبية  ،اآلخر، حيث وردت كثير من الفقرات التي تؤكد هذا األمر
حاجات المتعلمين، ومراعاة الفروق الفردية، والحصول على نتيجة 

المواد الدراسية، وغيرها  لكافةحيتها االختبار في وقت قصير، وصال
مما يعني أنها تصب في مصلحة الطالب وعضو هيئة  ؛الكثير

 ,DeAngelis)وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسات . التدريس
2000; Kooper, & Walch, 2011; Mulvaney, 2011)  التي أيد

. رقيةأفرادها استخدام االختبارات المحوسبة على االختبارات الو
 ,Al-Amri)كل من  وقد اختلفت هذه النتيجة من نتائج دراسة

2007; Hosseini et al., 2014; Gray, 2013; Kingston, 
2009; Wang et al., 2008)  التي خرجت بنتيجة تفضيل أفراد هذه

 .الدراسات الختبارات الورقة والقلم أكثر من االختبارات المحوسبة
 الطلبة يثقون بنتائجها أكثر من"لى التي تنص ع) 9(أما الفقرة 

 لدىاألخيرة ) 27(فقد جاءت بالمرتبة  ،"اختبارات الورقة والقلم
وبدرجة تقدير  ،)2.11(الطلبة، وحصلت على وسط حسابي مقداره 

أعضاء هيئة  لدىأيضًا ) 27(منخفضة، وجاءت بالمرتبة األخيرة 
ة بدرجو ،)2.30(حسابي مقداره  وحصلت على وسط ،التدريس

ذلك إلى أن الطلبة يرون أن  انويعزو الباحث. تقدير منخفضة أيضًا
وذهاب العالمات إلى دائرة  ،التصحيح اآللي من خالل الحاسوب

القبول والتسجيل بشكل مباشر دون تدخل من مدرس المساق 
ومن خالله يمكن  ،الذي يمكن من خالله مراجعة ورقة االختبار

أو  ،شخاص آخرين لرفع العالمةالتظلم أو الضغط عليه من خالل أ

تغييرها بشكل غير مشروع، أو حتى إعادة االختبار، فقد يؤدي هذا 
إلى ضياع هذه الفرصة من أيدي الطلبة، لذا فهم يثقون بالنتائج التي 
يصدرها عضو هيئة التدريس أكثر من تلك التي تصل إليهم عن 

الطلبة من هذا باإلضافة إلى تخوف . طريق دائرة القبول والتسجيل
مما يؤدي إلى فقد بعض  ؛حدوث بعض األعطال أثناء االختبار

  ).2009(إسماعيل  وهذا ما أكدته دراسةالعالمات، 

التي ) 9(وهي الفقرة رقم  ،أما بالنسبة ألقل الفقرات مرتبة
الطلبة يثقون بنتائجها أكثر من اختبارات الورقة "تنص على 

) 2.30(و) 2.11(داره التي حصلت على وسط حسابي مق ،"والقلم
على تقديرات الطلبة وتقديرات أعضاء هيئة التدريس على التوالي، 
وبتقدير منخفض، مما يعني أن الطلبة ال يثقون بنتائجها بشكل 

 من حدوث بعض األعطال الطلبة إلى تخوفوقد يعزى ذلك  .كبير
أو حدوث  ،مما يؤدي إلى فقد بعض العالمات ؛أثناء االختبار في

قبل الطالب في إغالق البرنامج بطريق الخطأ قبل االنتهاء  خطأ من
كثيرًا ما يحتج الطلبة على هذه ف ،من اإلجابة، باإلضافة إلى ذلك

النتائج، باإلضافة إلى عدم القدرة على مراجعتهم إلجاباتهم في هذا 
ن ذلك فإ ،عضو هيئة التدريسوفيما يتعلق ب. النوع من االختبارات

من الشكوى واالحتجاج حول  اكثيريتلقون قد يعزى إلى أنهم 
يا "حيث كثيرًا ما يسمع عضو هيئة التدريس الجملة  ،النتائج

وقد أجبت عن االختبار بأحسن  -دكتور، هذه ليست نتيجتي مطلقا
مما حدا بأعضاء هيئة التدريس أن يعطوا تقديرا  ؛"من ذلك بكثير

  .منخفضًا لهذه الفقرة

 صالذي ينللدراسة  سؤال الثانيالالنتائج المتعلقة ب. ثانيا

هل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ": على

)α=0.05(  بين األوساط الحسابية الستجابات أفراد عينة على

طالب، عضو هيئة (الحالة  يلكل من متغير أداة الدراسة تعزى

 ؛لإلجابة عن هذا السؤال "؟)علمية وإنسانية(والكلية  ،)تدريس
اب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات حس جرى

 ).2(جدول ال، وذلك كما في الحالةأفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير 

  .لتصورات أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة حول االختبارات المحوسبة وفقًا لمتغير الحالة "ت"نتائج اختبار  ):2(جدول 

 الداللة اإلحصائية درجات الحرية ت  مصدر التباين  

  الحالة
  000. 500 4.100  طالب

      عضو هيئة تدريس
  

وجود فروق ظاهرية بين األوساط  )2(جدول اليالحظ من 
لتصورات أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة حول االختبارات الحسابية 

 .ناتجة عن اختالف مستويات المتغير المحوسبة في عملية التعليم والتعلم
لتصورات  )ت(اختبار  جرىلتحقق من جوهرية الفروق الظاهرية؛ وبهدف ا

أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة حول االختبارات المحوسبة في عملية 
وجود أيضا جدول المن يتبين و .الحالةالتعليم والتعلم وفقًا لمتغير 

بين األوساط ) α=0.05(فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 
ات أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة حول لتصورالحسابية 

حيث  ،)الحالة(االختبارات المحوسبة في عملية التعليم تعزى متغير 
وهي قيمة  ،)00.0(الداللة اإلحصائية و ،)4.100) (ت(قيمة  بلغت

وقد  .الطلبة وتبين أن هذه الفروق كانت لصالح .دالة إحصائيًا
نها إحيث  ؛المحوسبةيفضل االختبارات  الطالب أن يعزى ذلك إلى
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وفر مما ي ؛وأقصر وقتًا في اإلجابة ،من وجهة نظره أكثر سهولة
وهو حصوله على  ،، باإلضافة إلى العنصر المهمعليه الجهد والوقت

إلى كثير من األسباب الواردة في فقرات و ،عالمته بشكل سريع
ومنها عدم الشعور بالحرج إذا ما وقع في خطأ ما، وأنها  ،االستبانة

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من . تراعي الفروق الفردية
(DeAngelis, 2000; Hosseini et al., 2014; Mulvaney, 

في تفضيل الطلبة لهذا النوع من االختبارات عن اختبارات  (2011
  .الورقة والقلم

حساب األوساط  جرىفقد  ،أما فيما يتعلق بمتغير الكلية
يارية الستجابات أفراد عينة الدراسة وفقًا الحسابية واالنحرافات المع

  ).3(جدول اللمتغير الكلية، وذلك كما في 

  لتصورات أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة حول االختبارات المحوسبة وفقًا لمتغير الكلية "ت"نتائج اختبار ): 3(جدول 

 الداللة اإلحصائية درجات الحرية  ت مصدر التباين 

  الكلية
 000. 500 967. إنسانية
     علمية

  

وجود فروق دالة إحصائيًا عند ) 3(جدول المن يالحظ 
لتصورات بين األوساط الحسابية ) α=0.05(مستوى الداللة 

أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة حول االختبارات المحوسبة في 
 )967) (.ت(قيمة  حيث بلغت، )الكلية(عملية التعليم تعزى متغير 

وتبين أن هذه  وهي قيمة دالة إحصائيًا، )00.0(حصائية الداللة اإلو
وقد يعزى ذلك إلى أن . الفروق كانت لصالح الكليات اإلنسانية

مثل حل المسائل  ،االختبارات المحوسبة ال تقيس المهارات العليا
 ،والرسم الهندسي ،والمعادالت الكيميائية والفيزيائية ،الحسابية

 ،كانت تصورات أعضاء هيئة التدريس والخرائط الطبوغرافية، ولذلك
لدى  وطلبة الكليات اإلنسانية لفعالية االختبارات المحوسبة أكبر منها

الذين يفضلون  وطلبة الكليات العلمية ،أعضاء هيئة التدريس
وهذه النتيجة تتوافق مع . االختبارات االعتيادية عن المحوسبة

رات الورقة إلى أن اختبا تأشار التي) 2009(إسماعيل  دراسة
، المطلوبة في الكليات العلمية، مما والقلم ال تقيس المهارات العليا
  .أثر على نتيجة هذه التصورات

 كنغستون واتفقت هذه النتيجة أيضًا مع نتيجة دراسة
(Kingston, 2009)  التي تبين فيها أن الفروق اإلحصائية كانت

  .المواد العلمية لصالح المواد اإلنسانية أكثر من

  التوصيات
 انفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث

  :بما يأتي
ومراكز  خاصة العلمية منها، زيادة االهتمام من قبل إدارات الكليات -

االختبارات ومدرسي المساقات ذات االختبارات المحوسبة 
  .بهذا النوع من االختبارات، وتطويرها بين الفينة واألخرى

  .ب بأهمية االختبارات المحوسبة وبدرجة فاعليتهاتوعية الطال -
تطوير برنامج االختبارات المحوسبة ليعطي في نهاية االختبار  -

  .تظهر فيه إجابات الطالب الصحيحة واإلجابات الخاطئة كشفًا
إجراء دراسات أكثر من الباحثين حول هذا النوع من االختبارات  -

مثل  ،اسات السابقةمن الدر كثيراعلى التحصيل، خاصة أن 
 ;Hosseini, et al., 2014; Gray, 2013)2009; دراسات

Kingston, Wang, et al., 2008; Amri, 2007; 
Woodfield, 2003)  خرجت بنتائج ال تشجع على استخدام

  .هذه االختبارات في قياس التحصيل

  المراجع

 -المقررات اإللكترونية، تصميمها). 2009( .إسماعيل، الغريب
  .عالم الكتب: القاهرة. تقويمها - تطبيقها - نشرها -تاجهاإن

ورقة عمل مقدمة في . بناء االختبارات). 2009. (الشريفين، نضال
 7البرنامج التدريبي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة أم القرى، 

  .2009تموز، 

. االختبارات المحوسبة وبنوك األسئلة). 2009( .الصمادي، عزت
ي البرنامج التدريبي ألعضاء هيئة التدريس ورقة عمل مقدمة ف
  .2009تموز،  7في جامعة أم القرى،

. التقويم الواقعي في العملية التدريسية ).2010( .العبسي، محمد
  .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: عمان

الكفايات التعليمية الالزمة لمعلمي مبحث  ).2005( .العمري، محمد
لثانوية ومدى ممارستهم لها من وجهة الحاسوب في المرحلة ا

، مؤتة للبحوث والدراسات .نظر المعلمين أنفسهم
20)7.(85 -116.  

 .القياس والتقويم في العملية التدريسية). 2010( .عودة، أحمد
  .دار األمل للنشر والتوزيع: إربد

). 2015( .المركز الوطني للقياس والتعليم في التعليم العالي
، من 29/4/2015استرجعت بتاريخ . بةاالختبارات المحوس

:الموقع
http://www.qiyas.sa/applicantsservices/computinge

xam/Pages/Computerized-tests.aspx  

القياس والتقويم، منظور تطبيقي مع تطبيقات ). 2010( .النجار، نبيل
  .دار الحامد للنشر والتوزيع: عمان .SPSSبرمجية 

االمتحان اإللكتروني، نظام ). 2013( .وحدة التعلم اإللكتروني
  . ، جامعة المنصورة، مصراالمتحانات اإللكترونية

دليل المستخدم لنظام ). هـ1432( .وحدة التدريب والتنمية البشرية
عمادة التعلم اإللكتروني والتعلم عن  .االختبارات اإللكترونية

  .بعد، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية
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