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 ملخص:

الى معرفة أثر  الحاليهدف البحث 

وفق معايير  هآليات التقييم اإللكتروني استخدام

اإللكتروني منصة التعلم  الشاملة عبرالجودة 

(Blackboard)  على مستوى األداء في

لطالب قسم التعليم عن  واالتجاهات االختبارات

المملكة العربية  –بجامعة جازان   -بعد

 واالعالم،بعض مواد الصحافة  في ،السعوديه

الطالب نحو التقييم  اتجاهولقد تم قياس 

البحث األساسيه  ولقد تكونت عينةاإللكتروني 

 هعتين تجريبيالى مجمو هطالب مقسم 60من 

كما قام الباحث بعمل دراسة  هوضابط

طالب لقياس صدق وثبات  40استطالعية على 

 قبل التطبيق  بحثهادوات 

ج البحث لوجود فرق دال وتوصلت نتائ

(   بين 0.01) داللهاحصائيا عند مستوي 

متوسط درجات الطالب في التطبيق البعدي 

لالختبار االلكتروني علي المجموعتين 

لصالح المجموعة  الضابطهو التجريبيه

كما توصلت نتائج البحث ايضا الى  التجريبيه

بين متوسط  إحصائيه داللهوجود فرق ذا 

ي التطبيق البعدي لمقياس درجات الطالب ف

االتجاه نحو التقييم االلكتروني علي 

التجريبيه والضابطه لصالح المجموعتين 

 دالله، عند مستوي  هالتجريبي هالمجموع

هذه النتائج مؤشر لتحقيق  ( ، وفي0.01)

أهدافها في ارتفاع معدالت التحصيل  هالتجرب

ووجود اتجاه  هااللكتروني االختباراتمن خالل 

ي للتقيم االلكتروني واوصى البحث مرض

بتعميم التجربة على كليات جامعة جازان 

 اإللكترونيهوتوسيع استخدام االختبارات 

 والتقييم االلكتروني .

 

 مقدمة البحث:

تحتل االختبارات بأنواعها المتعددة  

وطبيعة إعدادها في عملية التقييم مكانة هامة 

ي إحدى جداً في عمليتي التعليم والتعلم ، وه

أثر استخدام آليات التقييم اإللكترونية وفق معايير 

الجودة الشاملة عبر منصة التعلم اإللكتروني 

Blackboard  على مستوى األداء في

تجاهات لطالب قسم التعليم عن االختبارات واال

 المملكة العربية السعودية -بجامعة جازان -بعد

 الدكتور/ إبراهيم أحمد غاشم 

 جامعة جازان -عميد عمادة التعليم اإللكتروني وتقنية المعلومات 
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أدوات القياس والتقويم فهي ليست غاية في حد 

ها، وإنما هي جزء أساسي في عملية التعلم ، ذا

توجهها وتصحح مسارها، وتؤثر نتائجها تأثيراً 

ً في أخذ القرارات التربوية ، خاصة  هاما

المرتبطة بانتقال الطالب من مرحلة إلي أخرى 

، أو من مستوى  إلي مستوى آخر أو حتى 

ه لدراسة تخصص معين، ويلجأ القائمون التوج

إلي استخدام أنواع  التقليديهعلي نظم التعليم 

محدودة من االختبارات وفي أقل عدد من 

المواقف مما ينعكس بالسلب علي جودة التعليم 

 طبقاً لفلسفة تلك النظم. 

كما تمكنت تكنولوجيا إنتاج أدوات 

 مصمميأمام  اإللكترونيهاالختبارات 

، هت العديد من االمكانيات التصميميااالختبار

منها اختيار نوع األسئلة من بدائل متعددة قد 

تصل إلي العديد من  األنواع وما يصاحبها من 

إدراج النصوص، أو الصور، أو مقاطع 

الصوت أو الفيديو مع توفير األلوان، والصور 

المتحركة، كما قدمت تكنولوجيا برامج إنتاج 

ً متنوعة لعرض  يهاإللكتروناالختبارات  طرقا

األسئلة واإلجابة عنها سواء أكانت مرئية وفق 

نظام معين أم بشكل عشوائي، بحيث يقدم 

االختبار الواحد بأكثر من شكل )متكافئة معه أو 

غير متكافئة( بما ال يسمح بأي حال من األحوال 

بالغش بين الطالب، هذا باإلضافة إلي البدائل 

رض االختبار، المتعددة لتصميم واجهات ع

والبدائل المتعددة لطرق أداء االختبارات 

                                                             
جمعية علم  نظام سيتم التوثيق في البحث الحالى وفق توثيق *

 American)االصدار السادس  -النفس األمريكية  

Psychological Associations – APA 6thED) 

سواء أكان علي جهاز الكمبيوتر  اإللكترونيه

المكتبي أم الكمبيوتر السطحي علي الشبكات 

 وبصيغ متعددة. 

وحيث أن التقييم يعد أحد أهم العناصر 

في التعليم ، فلقد شهدت السنوات  األساسيه

ً جديداً    في مجال الماضية  تطوراً تكنولوجيا

ً متنوعة واختلف  التقييم إذ أصبح للتقييم أهدافا

ً عن دوره في  ً كليا دور المعلم فيه اختالفا

الماضي باالضافة إلي نمو وزيادة أعداد 

 التقليديهالمتعلمين وارتفاع تكلفة طرق التقييم 

ً على  من طباعة وتصوير وتغليف حفاظا

م سريتها مما أدي إلي نمو الحاجة والطلب لنظا

يسهم في تقييم فعال ألداء لمتعلمين. )آمال أحمد 

 & Fluck, Pullen، 166، 2013الزغبي، 

Harper, 2009, 509 )(1) *.  

ويوضح الباحث تطور التقييم من خالل أربعة 

 أجيال هي كالتالي : 

الجيل األول: االختبارات المحوسبة: وتتضمن -

فقط عن طريق  التقليديهإدارة االختبارات 

يوتر بحيث يكمن دور الكميوتر في إدارة الكمب

 عملية التقييم فقط دون التدخل فيها .

الجيل الثاني: اختبارات التكيف المحوسبة: -

تضمنت تحديد مدى صعوبة وسهولة التقييم او 

االختبارات في ضوء استجابات الطالب للتقييم 

 او االختبارات . 
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الجيل الثالث: القياسات المستمرة: وهي -

ت معيارية كانت بداخل المقررات التى قياسا

يتم تدريسها بصورة مستمرة لقياس التغيرات 

الدينامية غير الملحوظة في مسار انجاز 

 الطالب. 

الجيل الرابع: القياس الذكي: ويعني استنتاج -

الدرجات بصورة ذكية  وتفسير البروفيل 

الفردي، وتقديم المشورة للمتعلمين من خالل 

المعرفية وإجراءات االستدالل قواعد البيانات 

(Martin, 2008, 12) . 

ويعتمد التقييم اإللكتروني علي استخدام 

التكنولوجيا الرقمية في جعل التقييم أكثر 

موضوعية حيث أنه يهتم بجميع المشاركين 

المتعلمين والمعلمين ومقدمي التقييم 

(Ripley, 2008,23) . 

و تتم اإلشارة الى استخدام مستحدثات 

نولوجيا التعليم في التقييم  إلي استعمال تك

 ذاوالبرمجيات  اإللكترونيهالبرامج واألنظمة 

الصلة في قياس وتقييم وتقويم  أداء الطالب في 

 مواقف تربوية متنوعة مثل: 

 صوتية مقاطع من صوتي اختبار استخدام- -

 الطالب ويقوم مسبقا مسجلة تكون

 واجابة الصوتي المقطع الى باالستماع

 االختبار في لديه المتضمنه سئلةاال

 الطالب تقييم في التقييم هذا ويستخدم

  . الثانية اللغات دارسي

 او سينيمائية عروض من مشاهد  إستخدام -

 أو ، مواقف لبناء مسبقا مسجله عروض

  الطالب قدرة لتقييم وذلك حية مشكالت

  الحل. مع والتفاعل المشكالت حل علي

 مصورة مقاطع  مع الطالب يتفاعل -

 مواقف في وهم لزمالئهم الفيديو بتقنية

 العالقات تعميق بغرض تعليمية

 للمشاهد استجاباتهم وتكون االجتماعية

 العرض شاشة  مع التفاعل بمجرد

 فارع وفاروق الكيالني زيد هللا )عبد

  (.283 ،2006 الروسان،

ً في  ويلعب التقييم اإللكتروني درواً رئيسا

ي يعتمد علي المتعلم، التحول إلي المقرر الذ

وهو عملية جمع ومناقشة البيانات والمعلومات 

من مصادر مختلفة  لتطوير فهم الطالب، حيث 

يمكن من خالله تقييم أداء الطالب بدقة وبشكل 

 .(Dermo, 2009, 305)سليم  

 اإلحساس بمشكلة البحث 

ان التطور في مجال األجهزة الذكية 

وتطور أجيال  التي تستخدم في الحياة اليومية

شبكة االنترنت وتقدم امكانياتها الهائلة والتي 

تشكل أحد أهم وسائل االتصال بين المتعلمين 

ومعلميهم وانظمة ادارة التعلم ، ومع تطور 

أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني بما تمتلكه من 

امكانيات في التقييم كان هذا دافعا لإلستفادة من 

التقييم )سكيك&  هذا التطور والتقدم في مجال

 ( .65، 2015الحلبى،

 في مجالومن واقع عمل الباحث 

التعليم اإللكتروني وتقنية المعلومات بجامعة 

جازان ومن خالل التعامل مع اإلختبارات 

الخاصة بقسم التعليم عن بعد بالعمادة  على 

 مدار سنوات سابقه اتضح للباحث التالي :
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 تلك إعداد في يبذل ضخم مجهود هناك -

 والتجهيز التحضير ويشمل الختباراتا

 . والتصوير والطباعة اإلسئلة واختيار

 اإلختبارات تلك لتجهيز جدا مرتفعة تكلفة هناك -

 لطالب كبيرة أعداد وتصوير وطباعة كتابة من

 . المعلومات وتقنية اإللكتروني التعليم عمادة

 يكون التسريب من االختبارات تلك تأمين -

 من امينة غير رعناص وجود حال في صعبا

 وطباعتها اإلختبارات تلك على القائمين

 . وتصويرها

ً  المواد اساتذة يحتاج االختبارات عقد بعد -  وقتا

 ورصد التصحيح إجراءات النهاء كبيرا

 اعداد يكون التي الشعب في خاصة ، الدرجات

 مرتفعا. فيها المسجلين الطالب

كما أنه وباستقراء األدبيات والدراسات السابقة 

التي تناولت التقييم والتقويم واإلختبارات 

ومنها دراسة محمد العمري  ،  اإللكترونيه

( ، )تصورات أعضاء 2016يوسف عيادات )

هيئة التدريس والطلبة حول االختبارات 

المحوسبة  في العملية التعليمية التعلمية في 

جامعة اليرموك ( و دراسة روزا وزمالئها 

(Rosa et al., 2016) فة الطرق "معر

واألساليب التي استخدمت عند تحليل 

االختبارات المحوسبة" و دراسة جيمس 

(James, 2016)  معرفة اتجاهات الطلبة "

نحو استخدام االختبارات المحوسبة في كلية 

التربية بقسم علم النفس بجامعة نيو انجلند 

باستراليا " ودراسة ) حسن شوقي حسانين ، 

( " فعالية  2016محمد علي الشهري ، 

استخدام التقويم التكويني اإللكتروني في خفض 

قلق االختبار والدافع لالنجاز األكاديمي لدى 

الطالبالمعلم للرياضيات بجامعة نجران " 

( "فاعلية 2014ودراسة  )محمد بدوي ، 

برنامج مقترح في التعليم اإللكتروني لتنمية  

 اإللكترونيهمهارات   تصميم االختبارات 

جاه نحو  التقويم اإللكتروني لدى طالب واالت

الدراسات العليا "  ودراسة ) فهد الخزي، محمد 

(  "تكافؤ االختبارات  2010الزكري ، 

مع االختبارات الورقية في قياس  اإللكترونيه

التحصيل الدراسي: دراسة تجريبية علي طلبة 

كلية التربية بجامعة الكويت "ودراسة ) ماجد 

" اتجاهات الطلبة ( ، 2007الخياط، 

والمدرسين نحو االختبارات المحوسبة في كلية 

 األعمال بمركز جامعة البلقاء التطبيقية " 

أن  (Hewson, 2012)كما أكد هيوسن 

توفر الوقت والمال  اإللكترونيهاالختبارات 

والجهد الخاص إذا ما تم مقارنتها باالختبارات 

الورقية ، كما أنها توفر مميزات  العاديه

وامكانيات  خاصة بالحفظ واالسترجاع ، 

والتصحيح التلقائي، باالضافة الى التقييم 

ورصد الدرجات بشكل تلقائي، وتوفير قدر من 

المرونة، والحداثة ، وأشارت أناكوي 

(Anakwe,2008)  عند مقارنتها

حيث أنها تخفف عبئاً كبيراً  هباالختبارات العادي

لية عقد علي المدرسين واإلداريين، خاصة عم

االختبارات، والتصحيح، ورصد الدرجات، 

وال تؤثر علي أداء الطلبة أثناء التدريس، 

وإعطاء تغذية راجعة ألداء الطلبة بعد انتهاء 

االختبار، إضافة إلي إمكانية تطبيق أكثر من 

شكل من االختبارات الموضوعية كاالختيار 

من متعدد، والصح والخطأ، واختبارات 
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واحد، وبدرجة كبيرة من  المزاوجة في وقت

  .الموضوعية  والدقة في عملية التقييم

حيث أكدت جميع الدراسات على أهمية 

وفاعلية التقييم اإللكتروني وفاعلية االختبارات 

ويتناول الباحث هذا الجانب وذلك  اإللكترونيه

في ضوء معايير الجودة الشاملة من ناحية 

حيث ان الدراسات   Assessmentالتقييم 

السابقة اهتمت بالتقويم بشكل عام والباحث في 

من  اإللكترونيههذا الجانب يهتم بأدوات التقييم 

خالل منصة إدارة التعلم اإللكتروني 

Blackboard   وامكانية تطبيقها على

اختبارات عمادة التعليم اإللكتروني وتقنية 

المعلومات  بجامعة جازان لمعرفة إتجاهات 

التحصيل لديهم في الطالب نحوها ومستوى 

 ضوء تلك المعايير .

 مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة البحث الحالي في معرفة أثر 

وفق معايير  اإللكترونيهإستخدام آليات التقييم 

الجودة الشاملة  عبر منصة التعلم اإللكتروني  

 (Blackboard  على مستوى األداء في )

اإلختبار واإلتجاهات لطالب قسم التعليم عن 

المملكة العربية  –بجامعة جازان   -بعد 

 السعودية

 أسئلة البحـث: 

يحاول البحث الحالي اإلجابة عن السؤال        

 الرئيس التالي:

وفق معايير  اإللكترونيهآليات التقييم ما أثر استخدام 

الجودة الشاملة  عبر منصة التعلم اإللكتروني  ) 

Blackboard على مستوى األداء في اإلختبار ) 

بجامعة   -واإلتجاهات لطالب قسم التعليم عن بعد 

 ؟        المملكة العربية السعودية –جازان 

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة األتية :   

  ما أثر التقييم اإللكتروني على مستوى األداء

التحصيلى  لطالب قسم التعليم عن بعد بعمادة 

امعة التعليم اإللكتروني وتقنية المعلومات بج

 جازان ؟

 بعمادة بعد عن التعليم قسم طالب إتجاهات ما 

 بجامعة المعلومات وتقنية اإللكتروني التعليم

 منصة باستخدام اإللكتروني التقييم نحو جازان

 Blackboard ؟ 

 أهداف البحث:

 يهدف البحث الحالي إلى:      

 الكترونيا التحصيلى األداء مستوى قياس 

 التعليم بعمادة عدب عن التعليم قسم طالبل

 جازان بجامعة المعلومات وتقنية اإللكتروني

 منصة باستخدام اإللكتروني التقييم خالل من

 Blackboard . 

 بعد عن التعليم قسم طالب إتجاهات  قياس 

 المعلومات وتقنية اإللكتروني التعليم بعمادة

 باستخدام اإللكتروني التقييم نحو جازان بجامعة

 . Blackboard  منصة

 الخاصة للمواد الكترونية أسئلة بنوك إعداد 

 اإللكتروني التعليم لعمادة واإلعالم بالصحافة

 . جازان بجامعة المعلومات وتقنية

 :أهمية البحث
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 يستمد هذا البحث أهميته من:

 دراسة الحالي البحث قدم النظرية: األهمية .أ

 من اإللكتروني التقييم استخدام حول نظرية

 اإللكتروني التعلم إدارة منصة خالل

Blackboard ، معظم في يستخدم والذي 

 ان حيث ذلك وأهمية السعودية الجامعات

 من واإلستفسار االستقصاء وبعد الباحث

 اإللكتروني التعليم عمادرات عمداء

 من معظم أن له إتضح السعودية بالجامعات

 لجأ قد اإللكتروني التقييم استخدام حاول

 تتكلف كترونيةال إختبارات أنظمة  الى

 التعليم وزارة ان حين في  طائلة مبالغ

 رسوم كفلت قد السعودية العربية بالمملكة

 داخل Blackboard منصة استخدام

  .  السعودية الجامعات

 من الحالي البحث يفيد قد التطبيقية: األهمية .ب

  من: كالً  التطبيقية الناحية

 كليات مستوى على الطالب يفيد الطالب: -

 االلكتروني التقييم ان حيث زانجا جامعة

 كانت ولقد ودقته موضوعيته اثبت

 تطبيق خالل مبشرة الطالب استجابة

 طالب على اإللكترونيه االختبارات

 المعلومات وقنية االلكتروني التعليم عمادة

 جازان. بجامعة

 أعضاء وعى زيادة التدريس: هيئة أعضاء -

 باهمية جازان بجامعة التدريس هيئة

 بمختلف وتطبيقة اإللكتروني التقييم

 جازان. جامعة داخل الدراسية المقررات

 للبحوث المقترحات مجموعة تقديم الباحثين: -

 اإللكتروني التقييم استخدام عن البحثية واألدوات

 البحث في تفيد قد والتي اإلكترونية واإلختبارات

 البحوث من مجموعة وضع في التربوي

 جال.الم هذا في التربوية والدراسات

 مصطلحات البحث : 

 اإلختبارات اإللكترونيه:

( ، عملية تقويم  2009يعرفها )إسماعيل،  

مستمرة ومقننة تهدف إلي قياس أداء الطالب 

ً باستخدام البرمجيات بشكل متزامن  إلكترونيا

باالتصال المباشر باإلنترنت أو غير متزامن 

 . اإللكترونيهفي قاعات الدراسة 

هى االختبارات النى  ائيا:يعرفها الباحث اجر

تمت بجامعة جازان من خالل استخدام شبكة 

االنترنت ومعامل الحاسب االلى الداء 

 االختبارات النهائية للطالب وتقييمهم 

 التقييم اإللكتروني :

( التقييم 2018يعرف )أحمد خضر ، 

اإللكتروني بأنه التقييم الذي يتم بواسطة تقنيات 

التقييم نوعين هما  الكمبيوتر وشبكاته لهذا

التقييم المعتمد على الكمبيوتر ويتم عن طريق 

تقنيات الكمبيوتر دون تقنيات االتصال 

بالشبكات, النوع الثاني هو التقييم المعتمد على 

الشبكات )التقييم الفوري( ويتم من خالل عن 

طريق إحدى شبكات الكمبيوتر فإذا كان على 

م المعتمد شبكة اإلنترنت فيطلق عليها التقيي

اإلنترنت أما التقييم المعتمد على الشبكة 

العنكبوتية ) الويب(,هناك أنواع كثيرة للتقييم 

َ بينها هو  اإللكتروني لكن األكثر شيوعا

الرسمية و االختبارات  اإللكترونيهاالختبارات 

القصيرة على الشبكة والتكليفات الفورية على 

 هاإللكترونيالشبكة و الحقيبة الوثائقية 
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)البورتفليو( وبرامج )برمجيات(التعليم 

ي ذاالخصوصي و استبيانات التقييم ال

  .اإللكترونيه

ً بانها " العملية  ويعرفها الباحث إجرائيا

ً على  التعليمية الشاملة التي تعتمد اعتماداً كليا

تقنيات التعليم وتقنيات المعلومات في عمل  

 تقييم شامل ألداء الطالب.

 :Blackbordعلم اإللكتروني منصة إدارة الت 

يقصد به في البحث الحالي "برنامج الكتروني 

تطبيقي يوفر بيئة تعليمية متكاملة تتضمن 

أدوات إعداد المقررات، وإضافة مصادر التعلم 

واعداد  اإللكترونيهمثل: إعداد االختبارات 

وتصحيحها  اإللكترونيهبنوك األسئلة 

الكترونياً الكترونياً، وإظهار نتيجة التقييم 

للطالب، كما يشمل أدوات تفاعلية تسمح 

بالتواصل  بين الطالب والمعلمين مثل: الشات 

والمنتديات: وذلك لتحقيق األهداف التعليمية 

المطلوبة بكفاءة وفاعلية ويمكن الدخول إلي 

 البرنامج من خالل رابط :

s://lms.jazanu.edu.sa/webapps/http

 /login 

 الجودة الشاملة  :

( الجودة  2016تُعرف ) ايمان الحياري ،  

الشاملة في التعليم بأنّها ُجملةٌ من اإلجراءات 

والمعايير التي يتّم اتخاذها لغايات أخذ المنتوج 

التعليمّي نحو التقدّم والتطّور والتحسين، كما 

واصفات الُمتوقع يُمكن ّضم الخصائص والم

الحصول عليها من المنتج التعليمّي من خالل 

القيام بمجموعٍة من األنشطة والعمليات 

باستخدام أدواٍت وأساليَب تُكمل بعضها البعض 

للحصول على النتائج المرجوه ويعرف الباحث 

 الجودة الشاملة إجرائيا في ضوء بحثة :

هى المعايير التي استند عليها الباحث في 

خطيط والتنفيذ الجراءات التقييم اإللكتروني الت

باستخدام ادوات وأساليب للوصول الى النتائج 

المرجوه من تنفيذ التقييم اإللكتروني لطالب 

عمادة التعليم اإللكتروني وتقنية المعلومات 

 بجامعة جازان بالمملكة العربية السعودية .

 منهج البحث: 

ي استخدم البحث الحالي المنهجين الوصف

والتجريبي: وقد استخدم المنهج الوصفي؛ وذلك 

إلعداد اإلطار النظري والدراسات السابقة 

للبحث، والمنهج التجريبي فى إعداد أدوات 

البحث والتحقق من صحتها العلمية ومنها 

مقياس اإلتجاه للتقييم اإللكتروني واالختبار 

االلكتروني لدى طالب عمادة التعليم 

معلومات بجامعة جازان ، اإللكتروني وتقنية ال

وتطبيقها لبيان أثر استخدام التقييم اإللكتروني 

لقياس االتجاه ومستوى التحصيل في ضوء 

 معايير الجودة الشاملة .   

 حدود البحث : 

التزم البحث الحالي في إجراءاته      

 بالحدود التالية :

الحد الموضوعي : يتمثل في المتغير المستقل 

واستخدم البحث  لكترونيالتقييم اإلوهو 

التصميم التجريبي ذي المجموعتين الضابطه 

 . التجريبيهو

https://lms.jazanu.edu.sa/webapps/login/
https://lms.jazanu.edu.sa/webapps/login/
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الحد المكاني : عمادة التعليم اإللكتروني وتقنية 

 .  المعلومات وطالبها بقسم التعليم عن بعد

الحد الزماني : تم تطبيق أدوات البحث 

/  2018التقويمية في الفصل الدراسي الثانى 

 م 2019

 وأدواته: مواد البحث

لغرض هذا البحث تم إعداد األدوات والمواد 

 التالية:

 قياس:الأدوات 

 . مقياس اإلتجاه نحو التقييم اإللكتروني 

 أدوات تدريسية:     

  دليل إستخدام منصة ادارة التعلم

 .Blackboardاإللكتروني 

 : أداة التقويم 

  تحصيلي في الصحافة واالعالم اختبار. 

 فروض البحث :

 متوسطي بين إحصائيه دالله ذا رقف وجدي 

 في والضابطه التجريبيه المجموعتين

 االلكتروني لالختبار البعدي التطبيق

 .التجريبيه المجموعة لصالح

 متوسطي بين إحصائيه دالله ذا فرق وجدي 

 االتجاه لمقياس والبعدي القبلي التطبيقين

 المجموعة علي االلكتروني التقييم نحو

 .البعدي تطبيقال لصالح التجريبيه

 "بين إحصائيه دالله ذا فرق وجدي 

 والبعدي القبلي التطبيقين متوسطي

 المجموعة علي االلكتروني لالختبار

 البعدي التطبيق لصالح التجريبيه

 متوسطي بين إحصائيه دالله ذا فرق وجدي 

 في والضابطه التجريبيه المجموعتين

 التقييم نحو االتجاه لمقياس البعدي التطبيق

 .التجريبيه المجموعة لصالح لكترونياال

 إجراءات البحث:

دبيات العلمية والدراسات لأل تحليليهدراسة 

بموضوع البحث وذلك بهدف إعداد  هالمرتبط

اإلطار النظري للبحث وإعداد مواد المعالجة 

وتصميم أدوات لإلجابة عن أسئلة  التجريبيه

البحث، ووفق ما تم استخالصه من الدراسات 

واإلطار النظرى للبحث، تم القيام  السابقة،

 باإلجراءات التالية :

 

إعداد دليل إستخدام منصة ادارة التعلم  .1

 .Blackboardاإللكتروني 

بالرجوع الى الدراسات السابقة الخاصة 

باستخدام منصات التعلم اإلكتروني ، تم وضع 

دليل إلستخدام منصة التعليم اإللكتروني 

Blackboard  هيئة  حتى تمكن اعضاء

التدريس من استخدام المنصة بشكل جيد في 

بناء بنوك األسئلة وتمكن الطالب ايضا من 

استخدام المنصة بشكل جيد ولتفعيل التعليم 

 اإللكتروني 

لطالب قسم التعليم الكتروني بنك أسئلة إعداد  .2

 بالمستوى السادسعن بعد 

بالرجوع الى الدراسات السابقة الخاصة 

تم بناء بنك  لم اإلكترونيمنصات التعباستخدام 

سؤال بحيث تكون  100اسئلة مكون من 
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األسئلة شاملة لمقرر الخاص بالصحافة 

واإلعالم ثم عرضه على السادة المحكمين 

 وإجراء التعديالت المناسبة في ضوء أرائهم.

 إعداد مقياس اإلتجاه نحو التقييم اإللكتروني  .3

في ضوء الدراسات السابقة والخاصة 

ت وبالرجوع الى ما تم وضعه من باالتجاها

مقاييس خاصة باالتجاهات تم بناء مقياس 

فقرة تقييس مستوى االتجاه عند  30لالتجاه من 

الطالب ثم عرضه على السادة المحكمين 

 وإجراء التعديالت المناسبة في ضوء أرائهم.

إجراء تجربة استطالعية للمنصة المستخدمة   .4

دق وأدوات القياس بهدف قياس ثبات وص

أدوات البحث، ومعرفة أهم الصعوبات التي 

تواجه الباحث أو أفراد العينة عند إجراء 

 .األساسيهالتجربة 

 لطالب التعليم عن بعد اختبار الكترونيتطبيق  .5

لمجموعة استطالعية من الطالب لحساب 

الزمن والثبات والصدق ، ومعامل سهولة 

وصعوبة المفردات لمقرر الصحافة واالعالم 

م اختياره لطالب قسم التعليم عن بعد الذي ت

 بعمادة التعليم اإلألكتروني وتقنية المعلومات.

ً لطالب إعادة تطبيق  .6 االختبار الكترونيا

التعليم عن بعد على مجموعة الطالب بعديا 

. 

تطبيق مقياس اتجاه الطالب للتقييم  .7

 اإللكتروني 

رصد النتائج ومعالجتها إحصائيا وتقديمها   .8

 وتفسيرها.

والبحوث  ديم مجموعة من التوصياتتق .9

ما أسفرت عنه نتائج في ضوء  المقترحة

 البحث.

 اإلطار النظري:

 سيشمل االطار النظري للبحث ما يلي :

 اإلكتروني التقييم  

 اإلألكتروني التقييم مميزات أهم 

 اإللكتروني التقييم متطلبات  

 ومميزاتها اإللكترونيه اإلختبارات ماهية  

 اإللكترونيه تاالختبارا خصائص  

 اإللكترونيه االختبارات أنواع 

 ومعاييرها التعليم في الشاملة الجودة  

 أوالً:التقييم اإللكتروني  

 االلكتروني التقييـم ( Assessment 

- e المختلفة لألنشطة تقييـم ( هو 

 تقنيات باستخدام والعملية المعرفية

 والتقييم االنترنت، وشبكة الكمبيوتر

 يعتمد تقييم األول عاننو االلكتروني

 تقييم والثاني الكمبيوتر تقنيات على

 يستخدم االتصال. شبكات على يعتمد

 القدرات تقييم في االلكتروني التقييم

 "االختبار باستخدام المعرفية

 النماذج أشهر من وهو االلكتروني"

 على يقوم والذي الكترونيا التقييم في

 اختيار منها متنوعة تقييمات صياغة

 والخطأ والصواب متعدد من

 وغيرها، .. القصيـرة واالختبارات

 القدرات يقيّم االلكتروني التقييم كذلك

 المحافظ باستخدام العملية
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Electronic اإللكترونيه

 Portfolios المحاكاة برامج أو 

 Simulation.أكد OUJI التقييم أن 

 على القضاء إلى يميل االلكتروني

 من ديدللع إجابات وإعطاء القيود

 عن المنبثقة األسئلة

 فكل .التقليديه التقييمات/االختبارات

 وإعداد كتخطيط التقييم جوانب

 تقام اإلحصائي والتحليل االختبارات

 خالل من التقليدي التقييم إن الكترونيا.

 بعين إليه يُنظر والذي والقلم الورقة

 المهارات تقييم في فشل االحترام،

 العليا رالتفكي ومهارات التعاونية

 اتخاذ ومهارات الناقد كالتفكير

 المشكالت، وحل الفعالة القرارات

 أدوات االلكتروني التقييم يستخدم بينما

 ما حسب التعلم مستويات تغطي رقمية

 مثل بلــوم العالم أوردها

 2.0 Assessmentفي يطبق والذي 

 2 Webتقيس اختبارات لعمل 

 مفالتقيي التفكيـر، في العليا المهارات

 التقاط على القدرة له االلكتروني

 التقييم على يستحيل التي التعلم جوانب

 االلكتروني وللتقييم تقييمها. التقليدي

 : منها عديدة مميزات

 االختبارات تقييم درجات إعطاء 

 .فورية بصورة

  إحصائيه بصورة النتائج تحليل. 

 أسئلة أنـواع جميع على يشمل 

 في ـاناألم خاصية يدعم•. االختبارات

 في البيانات واسترجاع النتائج عرض

  خلل أي حدوث حالة

 للمتعلم يذاال التقييم فرصة إعطاء .(

 Michel-Jean ,Ouji Manel

),2018Augereau 

 ثانياً : أهم مميزات التقييم  اإللكتروني:

 وطارق وتوببنج جميل يحدد  Jamil,(

)268 2012: Tariq, & Topping 

 تمكين ، خالل من المميزات اهم

 خالل من طالبهم اختبار من المعلمين

 المحتوى من واسع مدى تغطية

 العمل أعباء من التخفيف الدراسي،

 حالة في خاصة بالمعلم الخاصة

 وتحديد الطالب، درجات انخفاض

 في الوقت توفيرو التعلم، مشكالت

 العالمات ووضع هوالمراقب اإلشراف

 مع والتواصل التقارير وإعداد

  الطالب.

 سونروبرت دراسة نتائج أشارت كما 

)2005 Robertson,( التقييم أن 

 من الكليات ينقذ أن يمكن اإللكتروني

 تنفق التي هالمرتفع هالمادي التكاليف

 استعداد النتائج أظهرت وقد سنوياً،

 التقييم إلي للتحويل الطالب

 عملية أن واالعتراف اإللكتروني،

 من الكثير تحمل اإللكتروني التقييم

  األمل.

 بيورنسون ويضيف  ornsson,Bj(

 أهمها: أخرى مميزات 2008, 11(

 أسرع، بشكل طالب كل نتائج ظهور

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Augereau%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29676250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Augereau%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29676250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ouji%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29676250
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 بالنسبة متعة أكثر خبرة وحدوث

 يعد اإللكتروني التقييم أن كما للطالب،

ً  إجهاداً  أقل  جميع علي وضغطا

 معلومات يوفر أنه كما األطراف.

 والمدارس المتعلمين حول أفضل

 التعليمي والنظام التعليمية والمناطق

 ماريون أشار وقد ، بأكمله

)2009 Marriott,( الشأن هذا في 

 ، المرصودة الدرجات في ادقة إلي

 تتم االختبارات تحليل علي والقدرة

 االختبارات في أفضل بصورة

 االختبارات في عنها اإللكترونيه

 االختبارات أن كما ،العاديه

 يلتزمون الطلبة تجعل اإللكترونيه

 باجراء الخاص والمكان، بالوقت

 الثقة من كبيرة درجة وعلي االختبار،

 االختبار، درجات وشفافية بنزاهة

 من شكل باي تحيز وجود وعدم

 أو لالختبار أكان سواء األشكال

 ، الطالب عليها الحاصل الدرجة

 وقت ضبط في الفاعلية إلي إضافة

 االختبار فقرات  جميع علي اإلجابة

 al., et James 2005, Boyle,(

)2002. 

 ثالثاً : متطلبات التقييم اإللكتروني : 

أهم  (Dermo, 2009, 305)يحدد ديرمو 

 متطلبات التقييم اإللكتروني كاآلتي: 

، وتقديم الدعم المهني هديم الخدمات الفنيتق-

 والفني ، وتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس. 

تحديد المؤسسات الرائدة في نظم التقييم -

ط المؤسسي مع اإللكتروني لتطوير الرب

 الجامعة. 

إنشاء إطار لوجستي لتحديد الجوانب -

اللوجستية والتشغيلية إلدخال نظام التقييم 

 اإللكتروني بالجامعة. 

ويضيف الباحث من خالل ما تم في بحثه 

 المتطلبات التالية  :

 هيئة أعضاء من كاف عدد تدريب -

 األسئلة بنوك بناء علي التدريس

 بقسم همتديب خالل من الموضوعية

 بالعمادة. التدريب

 على المعلومات تقنية موظفي تدريب -

 من اإللكترونيه االختبارات ادارة

 االختبارات مع تفاعلهم خالل

 طارئة مشكالت اي وحل واداراتها

 المناسبة التامين عمليات واجراءات

 والمعلومات البيانات سرية لحماية

 . باالختبار الخاصة

 األساسيه المبادئ علي الطالب تدريب -

 واساسيات المعلومات لتكنولوجيا

 التعلم ادارة منصة خالل من التقييم

 .Blackboard االلكتروني

 االحتياجات ذوي الطالب مراعاة  -

 لذوي معمل تجهيز تم حيث الخاصة

 . الخاصة االحتياجات

 حيث الطالب لهوية األمن تدابير اتخاذ  -

 ومعلومات بيانات من التحق يتم

 االختبار قبل النظام على من الطالب

 باالختبار خاصة مرور كلمة وعمل
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 لفتح المعمل داخل للطالب فقط تعطى

 طالب اي دخول يمنع وحتى االختبار

 . المعامل تلك خارج من

 به المصرح غير الوصول منع  -

 واالنتحال، الغش للملفات،

 وعمل المعامل تامين تم حيث

 المعامل باستثناء للنظام فصل

 االختبار لهاخال من تم التي

 . االلكتروني

 هيئة أعضاء بين والترتيب التنسيق  -

 تكنولوجيا وموظفي التدريس

 تلك لتنفيذ واإلدارة المعلومات

  جازان. بجامعة االختبارات

ماهية اإلختبارات اإللكترونيه  رابعاً:

 ومميزاتها 

ويعرف االختبار اإللكتروني علي أنه 

ي قياس "عملية تقييم مستمرة ومقننة تهدف إل

ً باستخدام البرمجيات  أداء الطالب إلكترونيا

بشكل متزامن باالتصال المباشر باإلنترنت أو 

" اإللكترونيهغير متزامن في قاعات الدراسة 

 (410، 2009)إسماعيل، 

بعدد  اإللكترونيهوتتميز االختبارات 

من الميزات التي قد تشجع علي استخدامها منها 

لصعوبة الخاص إمكانية التحكم في مستوى ا

باألسئلة، وأن حسابات المتعلم والمعلم ومدير 

الموقع محمية باسم مستخدم وكلمة مرور 

مشفرة، ويتم تعريف أرقام أجهزة معينة فقط 

(IPs)  للدخول إلي االختبار، وإمكانية طباعة

إجابات المتعلمين بعد االنتهاء من االختبار 

ً بعد أداء  مباشرة، وإظهار النتائج فوريا

الختبار من خالل تقرير مطبوع بإجابات ا

المتعلم والدرجة التي حصل عليها، وتقليل 

فرص الغش في االختبارات من خالل تعدد 

نماذجها واختالف ترتيب األسئلة وترتيب 

اإلجابات وتمكن أعضاء هيئة التدريس من 

متابعة درجات المتعلمين بشكل أيسر. وبالتالي 

ي تحصيل الوصول لعناصر الضعف والقوة ف

الطلبة للمادة العلمية ومن ثم تطويرها بشكل 

أفضل. واستخدام االختبار اإللكتروني في 

المواد العلمية الموجهة ألعداد كبيرة من 

المتعلمين يوفر التكاليف المادية لالختبارات 

االعتيادية من أوراق وطباعة وكذلك توفير 

الوقت والجهد الذي يبذل في أعمال التصحيح 

عالمات وضمان العدالة في التقييم ورصد ال

 (. 2013)وحدة التعلم اإللكتروني، 

من خالل ما استخدمه الباحث في بحثه يحدد 

 : اإللكترونيهمميزات االختبارات 

 تمكن والتي األسئلة من جديدة أنواع توفر .1

 المتعددة الوسائط استخدام من

 مختلفة وبأشكال فوري تعزيز توفر  .2

 االختبار ثناءأ مساعدة األدوات فروت .3

 ومرن سهل بشكل االختبارات تطوير .4

 ودقة بسرعة االختبار نتائج توزيع .5

 األسئلة بنوك من البيانات استخدام سهولة .6

 ات االختبار تقديم في هالمرون .7

 االختبار من متكافئة صور إعداد يمكن .8

 االختبارات خالل من بسهولة الواحد

 األسئلة بنوك من العشوائية

 ختبارات اإللكترونيه : خامساً : خصائص اال
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: وتعني التفاعل Interactivityالتفاعلية -1

بين الطالب و االختبار وإمكانية الرد السريع 

للطالب باالستجابة لما هو مقدم له في اإلختبار 

 . 

التفاعل المتزامن مع طالب متنوعين:وهي -2

إمكانية الدخول في تفاعالت متزامنه في نفس 

 التوقيت من الطالب .

: Broadbandتعدد الوسائل واتساعها -3

وهي إمكانية عرض معلومات االختبار من 

خالل الوسائل المتعددة )صوت/ صورة/ رسوم 

متحركة.( وبالتالي تجعل المهام التي يقيسها 

االختبار أكثر مالئمة وواقعية، مما يساعد في 

ها وتقيمها قياس مهارات ال يمكن قياس

 .  هباالختبارات التقليدي

: وتشير Networkedاستخدام الشبكات -4

إلي أن المؤسسات التي تضع االختبارات من 

هيئات ومؤسسات تعليمية جامعية او غير 

ً بواسطة  جامعية سيتم الربط بينها إلكترونيا

شبكة اإلنترنت وهو ما سيرفع من كفاءة عملية 

 التقييم .

: وتعني أن Standard- basedالتنميط -5

 ً  لمجموعة من القواعد الشبكة ستسير وفقا

الموحدة، وهو ما يسمح بالتبادل السهل 

للمعلومات والدخول إلي بيئات متنوعة تعليمية 

 تفاعلية من خالل الكمبيوتر. 

 : اإللكترونيهسادساً : أنواع اإلختبارات 

( 226، 2005يحدد حسن حسين زيتون )

األساليب الشائعة في التقييم اإللكتروني كما 

 يأتي: 

 الرسمية اإللكترونيه اراتاالختب .1

tests -e Formal.  

 الشبكة علي القصيرة االختبارات .2

  الفورية(. )التكليفات

  اإللكترونيه. هالوثائقي هالحقيب .3

  اإللكترونيه. التقييم استبيانات .4

ومن خالل إطالع الباحث علي األدبيات 

  اإللكترونيهالصلة باالختبارات  ذاوالدراسات 

ئلة الشائعة في االختبارات يتضح أن أنماط األس

 هي:  اإللكترونيه

and True  والخطأ الصحيح أسئلة .1

False.  

Multiple  متعدد من االختيار أسئلة .2

Choice.  

 answers Multiple المتعددة اإلجابات .3

 األعمدة من المناسبة المقارنة أسئلة .4

Matching  

 Blanks in Fill الفراغ ملء أسئلة .5

 (Sequence )التسلسل الترتيب أسئلة .6

  Answer Short القصيرة اإلجابة .7

Hotspot  – الساخنة النقاط أسئلة .8

 Click and Point – Questions

Questions.  

 سابعا: الجودة الشاملة في التعليم :

في   QUALITY ظهر مفهوم الجودة

ثمانينات القرن الماضي في أمريكا مع ارتفاع 

القتصادي العالمي و غزو معدالت التنافس ا

الصناعة اليابانية لألسواق العالمية. فالجودة 

مفهوم يرتبط باإلنتاجية والعمل و انتقل إلى 

مجال التعليم على اعتبار أن المؤسسة التعليمية 
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هي مؤسسة إلنتاج الكفاءات و الخبرات القادرة 

على االبتكار و اإلبداع و اللذان بدونهما ال 

صناعية أن تطور إنتاجها و يمكن للمنتجات ال

وحيث ان التقييم جزء   تحسن من دون التعليم 

أساسي لنجاح العملية التعليمية فان الجودة في 

التقييم لها دور فعال وأساسي لنجاح العملية 

 التعليمية .

وحيث ان الجودة هى التي تُترجم و تقيس 

النجاح والتفوق في المجال التعليمّي وفقا 

مسبقاً من الجهات المعتمدة في لمعايير محدده 

أي دولة او جهات المنح العالمية للجودة 

واالعتماد والتي تقدم شهادات االعتماد وفقا 

لتحقيق معاييرها ، وبالتالي فإّن الجودة الشاملة 

تسعى إلى تهيئة  الطالب والطالبات 

بمواصفات وسمات تجعلهم قادرين على 

وجي وعدم مواكبة التطور المعلوماتّي والتكنول

حصر دورهم في تلقى العلوم بالشكل والنمط 

التقليدي، وهذا يتطلُب طالب ذوي مواصفات 

خاصة تجعلهم قادرين على استيعاب كل ما هو 

جديد بفعاليّة وجديّة أكثر كما انه بحاجة إلى 

تغيير دور المعلم األكاديمّي وفقا لتغيير 

المنظومة ، وبالتالي فان مواصفات التقييم في 

معايير الجودة تطلبت تطوير اليات تقييم  ضؤ

الطالب والطالبات بما يتواكب مع ما شهده 

التطور في مجال تكنولوجيا التعليم من 

مستحدثات تكنولوجيه فعالة في العملية 

 التعليمية .

 معايير الجودة الشاملة في التعليم 

يمكن تصنيف المعايير للجودة الشاملة في 

 لي : التعليم الجامعي فيما ي

 الدراسية والمقررات المناهج جودة -

 . الجامعيّة

 التعليميّ  القطاع في التحتية البنية جودة -

 . بالجامعة

 اإلدارية و التربوية األُطر كفاءة مدى  -

 . الجامعة داخل التعليمية

 للمناهج المستمر و األساسي التكوين جودة -

  . الجامعية التعليمية

 مالية تكان سواء للموارد األفضل التدبير -

  بشرية. أكاديمية او

 . الجامعية المناهج في المستمر التطوير -

بعض  اآلليات الُمتبعة لتحقيق الجودة الشاملة 

 في التعليم من وجهة نظر الباحث :

 للطالب المختلفة الجوانب  تطوير محاولة -

 وبالتالي المجتمع في الحادث للتطور وفقا

 للطالب التقييم آليات تطوير المهم فمن

 التطور مع يتماشى بما والطالبات

 . المجتمع في الحادث التكنولوجي

 و الهيئات بين الثقة أساس على التعامل  -

  المجتمع. ومؤسسات التعليمية المؤسسات

 نحو والمجتمع الطلالب لدى الوعي تنمية  -

 بناء في الكبير دورها وتوضيح الجامعة

  المجتمع. وتطوير

 التقدير ؤسسةالم الشاملة الجودة نظام يمنح -

 تم ما اذا الدوليّ  واالعتراف المحلّي،

  . العالمية الجودة هيئات احد من اعتمادها

 عينة الدراسة:

( طالب تم تقسيمهم 60بلغت عينة الدراسة )

طالب،  30لمجموعتين )تجريبية وعددهم 

طالب( وتم تقسيم الطالب 30وضابطة وعددهم 



 

 =79 = 

 2019ديسمبر  - الثاني العدد -المجلد السابع  – ةالمجلة العلمية المحكم

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي

ما علي المجموعات عشوائيا وتم التكافؤ بينه

في االتجاه نحو التقييم االلكتروني ومستوى 

التحصيل باستخدام اختبار "ت" للمجموعات 

المستقلة وجاءت نتائجه كما يبينها الجدوالن )  

 ( التاليان : 2، 1

 فرقاختبار "ت" ومستوى داللتها لل (1جدول)

 التجريبيهبين متوسطي المجموعتين 

جاه في التطبيق القبلي لمقياس االت  الضابطهو

نحو التقييم االلكتروني وكذلك حجم التأثير ) 

 (d( وقوة التأثير))²η)قيمة مربع 

 

 المتوسط العدد 
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجات 

 الحرية

 58 0.119 7.020 52.03 30 التجريبيه

  غير دالة 11.900 52.33 30 الضابطه

 

 فرقاختبار "ت" ومستوى داللتها لل (2جدول)

 التجريبيهالمجموعتين بين متوسطي 

في التطبيق القبلي لالختبار   الضابطهو

االلكتروني  وكذلك حجم التأثير ) قيمة مربع 

(²η((وقوة التأثير )d) 

 المتوسط العدد 
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجات 

 الحرية

 58 0.998 1.822 7.30 30 التجريبيه

  غير دالة 1.496 6.90 30 الضابطه

( السابقين أن قيمة  1،2لين ) يتضح من الجدو

"ت" غير دالة إحصائيا مما يدل علي عدم 

بين متوسطي المجموعتين  فرقوجود 

في االتجاه نحو التقييم  الضابطهو التجريبيه

اإللكتروني ومستوى الوعى الرقمي قبل البدء 

 في الدراسة مما يدل علي تكافؤ المجموعتين

 أدوات الدراسة:

 نحو التقييم االلكترونيأوال : مقياس االتجاه 

 صدق المحكمين:

تم عرض المقياس في صورته األولية 

علي تسعة  محكمين تم اختيارهم من الخبراء 

المتخصصين في في مجال تقنيات التعليم 

والمعلومات بالجامعات السعودية ، وذلك بغية 

إبداء آرائهم في صالحية وشمولية العبارات 

بة سلم لقياس ما وضعت من أجله ، ومناس

التقدير لإلجابة، إضافة إلي مدي وضوح 

صياغة كل عبارة للطالب، وإمكانية تعديل 

الصياغة أو حذف أو إضافة عبارات جديدة ، 

ليصبح المقياس أكثر قدرة علي تحقيق الهدف 

الذي بني من أجله ، وهذا ما يعبر عن صدق 

المحتوي، وفي ضوء المرئيات والمقترحات 

لمحكمين  تم إجراء التي أبداها السادة ا

 التعديالت اآلتية: 

استبقيت العبارات التي حصلت علي اتفاق   -

%( بينما عدلت بعض 80من المحكمين)

العبارات كما حذفت بعض العبارات وبذلك 

 ( عبارة.30)   تكون المقياس من

تم عرض المقياس علي عشرين طالبا من  -

طالب عمادة التعليم اإللكتروني وتقنية 

، وذلك بغية جامعة جازان المعلومات ب

التحقق من وضوح التعليمات والعبارات 

والتعرف علي الدقة في صياغتها، حيث تم 

 إعادة صياغة العبارات غير الواضحة لهم.

إجراء دراسة استطالعية للتحقق من ثبات  -

وصدق المقياس بأبعاده بتطبيقه علي عينه 
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طالب عمادة التعليم اإللكتروني من طالب 

قوامها معلومات بجامعة جازان وتقنية ال

 ( طالب تم اختيارهم بطريقة عشوائية. 40)

االتساق الداخلي: للتحقق من االتساق الداخلي 

تم حساب معامل ارتباط )بيرسون( بين كل 

عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية 

للمقياس, وذلك لمعرفه مدى ارتباط واتساق 

التالي  (3مفردات المقياس, والجدول رقم )

 يوضح هذه النتائج:

عبارات معامالت االرتباط بين ال( 3جدول)

 (40)ن=والدرجة الكلية للمقياس 

 العبارة
معامل 

 االرتباط
 العبارة

معامل 

 االرتباط
 العبارة

معامل 

 االرتباط

1 **780. 11 **702. 21 **820. 

2 **784. 12 **877. 22 **715. 

3 **694. 13 **786. 23 **790. 

4 **820. 14 **784. 24 **835. 

5 **715. 15 **679. 25 **791. 

6 **941. 16 **852. 26 **796. 

7 **792. 17 **866. 27 **817. 

8 **522. 18 **877. 28 **821. 

9 **562. 19 **888. 29 **739. 

10 **704. 20 **725. 30 **839. 

 (0.01( ، ** دال عند )0.05*دال عند)

ول السابق بان عبارات مقياس يتضح من الجد

الوعي التكنولوجي تتمتع بمعامالت ارتباط 

قويه وداله إحصائيا مع الدرجة للمقياس , وهذا 

يدل على أن المقياس يتمتع باتساق داخلي عالي 

 : Alphaكرونباخ -الثبات بطريقه ألفا

تم حساب قيمه معامل ألفا للمقياس ككل 

في على أن وهذا دليل كا (0.825)وبلغت قيمته 

 المقياس يتمتع بمعامل ثبات عالي. 

 ثانيا: االختبار االلكتروني: 

( سؤال 20صدق المحكمين : عرض عينة من )

من بنك األسئلة الخاص باالختبار في صورته 

 المبدئية على المحكمين 

بعد صياغة بنك األسئلة الخاص باالختبار 

وتعليماته في صورته المبدئية، تم عرض هذه 

على مجموعة من المحكمين  الصورة

المتخصصين في هذا المجال، إلبداء آرائهم 

 ووجهة نظرهم. 

وبناء على ذلك تمت إعادة صياغة بعض 

وجاءت نسبة  األسئلة التي اقترحوا تعديلها،

% إلي 90االتفاق علي األسئلة األخرى من 

؛ وتم االتفاق على ان يكون عدد أسئلة 100%

أصبح االختبار  ( سؤاال، وبذلك20االختبار )

 قابال للتطبيق في صورته النهائية.

تحديد معامالت الصعوبة والسهولة  -

 ومعامالت التميز ألسئلة االختبار 

تم حساب معامل السهولة لكل مفردة 

من مفردات االختبار عن طريق حساب 

المتوسط الحسابي لإلجابة الصحيحة، باستخدام 

 المعادلة التالية. 

× عدد اإلجابات الصحيحة     معامل السهولة = 

100 

 العدد الكلي للمتعلمين              

معامل  -1ومعامل الصعوبة = 

 السهولة

( مقبوال إذا هويعتبر السؤال ) المفرد

 0.15تراوحت قيمة معامل الصعوبة له بين ) 

( ، كون المفردة التي يقل معامل  0.85 ،

تكون شديدة الصعوبة،  0.15السهولة لها عن 
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المفردة التي يزيد معامل السهولة لها عن و

 تكون شديدة السهولة . 0.85

تحديد معامالت التمييز لمفردات  -

 االختبار االلكتروني 

تم حساب معامل التمييز لكل 

سؤال )مفردة( من أسئلة االختبار 

 االلكتروني وذلك كاآلتي: 

ترتيب درجات طالب عمادة  -1

التعليم اإلكتروني وتقنية 

ت من األعلى إلى األدنى المعلوما

 . 

تقسيم الدرجات إلى مجموعتين:  -2

% تمثل الدرجات العليا ، 50

 % تمثل الدرجات الدنيا. 50

تحديد عدد طالب عمادة التعليم  -3

اإلكتروني وتقنية المعلومات 

اللذين أجابوا إجابة صحيحة في 

كل مجموعة عن كل مفردة على 

 حدة. 

  .تطبيق المعادلة التالية -4

سؤال إذا لم يقل معامل تمييزه عن ويقبل ال

. وقد تراوحت معامالت التمييز ألسئلة  0.30

( . مما 0.75،  0.42االختباراإللكتروني بين )

يدل على أن القدر التمييز ألسئلة االختبار 

 مناسبة

( التالي يوضح معامالت 4والجدول رقم )

السهولة والصعوبة والتميز لكل سؤال من 

 أسئلة االختبار

معامالت الصعوبة  (4) جدول

والسهولة والتميز لكل سؤال من أسئلة 

 (40االختبار)ن=

ال
ؤ
س

ال
 

لة
و
سه

ال
ل 

ام
مع

 

بة
و
صع

 ال
مل

عا
م

 

يز
مي

لت
 ا
مل

عا
م

 

ال
ؤ
س

ال
 

لة
و
سه

ال
ل 

ام
مع

 

بة
و
صع

 ال
مل

عا
م

 

يز
مي

لت
 ا
مل

عا
م

 

1 0.65 0.35 0.71 11 0.68 0.32 0.55 

2 0.53 0.47 0.65 12 0.70 0.30 0.65 

3 0.55 0.45 0.54 13 0.50 0.50 0.68 

4 0.60 0.40 0.55 14 0.60 0.40 0.70 

5 0.70 0.30 0.60 15 0.66 0.34 0.58 

6 0.60 0.40 0.50 16 0.52 0.48 0.60 

7 0.70 0.30 0.45 17 0.55 0.45 0.66 

8 0.60 0.40 0.74 18 0.58 0.42 0.67 

9 0.65 0.35 0.68 19 0.50 0.50 0.55 

10 0.68 0.32 0.52 20 0.56 0.44 0.58 

 

 االتساق الداخلي: -

للتحقق من صدق االتساق الداخلي تم 

حساب معامل ارتباط )بيرسون( بين كل سؤال 

من أسئلة االختبار والدرجة الكلية لالختبار , 

وذلك لمعرفه مدى ارتباط واتساق مفردات 

االختبار بالدرجة الكلية لالختبار, والجدول رقم 

 ه النتائج التالية:( التالي يوضح هذ5)
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 (5جدول)

 (40)ن= والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليهمفردات معامالت االرتباط بين ال

 العبارة
معامل 

 االرتباط
 العبارة

معامل 

 االرتباط
 العبارة

معامل 

 االرتباط
 العبارة

معامل 

 االرتباط

1 **795. 6 **706. 11 **677. 16 **751. 

2 **777. 7 **785. 12 **797. 17 **797. 

3 **683. 8 **723. 13 **745. 18 **772. 

4 **793. 9 **759. 14 **740. 19 **713. 

5 **687. 10 **775. 15 **691. 20 **735. 

 (0.01( ، ** دال عند )0.05*دال عند)

يتضح من الجدول السابق بان أسئلة االختبار 

 اإللكتروني تتمتع بمعامالت ارتباط قويه وداله

إحصائيا مع الدرجة الكلية لالختبار , وهذا يدل 

على أن االختبار بمفرداته يتمتع باتساق داخلي 

 عالي .

 : Alphaكرونباخ -الثبات بطريقه ألفا -

تم حساب قيمه معامل ألفا لالختبار ككل 

ودال إحصائيا عند مستوي  (870.)وبلغت

( وهذا دليل كافي على أن االختبار 0.01) دالله

عامل ثبات عالي, وبذلك يكون صالحاً يتمتع بم

 لالستخدام

 Split-Halfالثبات بطريقه التجزئة النصفية 

Method: 

تم حساب معامالت الثبات باستخدام طريقه 

التجزئة النصفية , حيث تم تقسيم بنود االختبار 

إلى نصفين, ومن ثم حساب معامل االرتباط 

بين مجموع فقرات النصف األول ومجموع 

لنصف الثاني لالختبار , حيث بلغ فقرات ا

معامل جيتمان لدرجات االختبار بهذه الطريقة 

وبعد تطبيق معادله سبيرمان براون  ((0.850

ويعد هذا دليل  (0.852)أصبح معامل الثبات 

 كافيا على أن االختبار يتمتع بدرجه ثبات عاليه 

 النتائج وتفسيريها:

للتحقق من  حصائيهإلجراء المعالجات اإل

روض الدراسة تم استخدام األساليب ف

 التالية: حصائيهاإل

اختبار " ت"  للمجموعات غير  -

 Independent Samples T)المرتبطة 

Test) بين متوسطات درجات  فرقلقياس ال

في  الضابطهو التجريبيهالطالب في المجموعة 

 التطبيقين القبلي والبعدي.

اختبار "ت" للعينات المرتبطة لقياس  -

متوسطات درجات الطالب في  بين فرقال

في التطبيقين القبلي  التجريبيهالمجموعة 

 والبعدي.
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قياس حجم األثر  للمجموعات   -

)   Eta squaredالمستقلة بحساب مربع إيتا 

²η ) 

 ²ت          = (η² ) إيتا مربع

 الحرية درجات + ²ت                   

 ت×  2      ( = dقوة التأثير ) -

 الحرية درجات                             

 " علي ينص والذي األول الفرض من للتحقق

 متوسطي بين إحصائيه دالله ذا فرق يوجد

 التطبيق في الضابطهو التجريبيه المجموعتين

 االلكتروني التقييم نحو االتجاه لمقياس البعدي

 الباحث استخدم "التجريبيه المجموعة لصالح

 متوسطي ينب فرقال داللهل )ت( اختبار

 كما نتائجه وجاءت مستقلتين مجموعتين

  التالي (6) رقم جدول يوضحها

 

في   الضابطهو التجريبيهبين متوسطي المجموعتين  فرقاختبار "ت" ومستوى داللتها لل (6جدول)

( وقوة )²η)التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو التقييم االلكتروني وكذلك حجم التأثير ) قيمة مربع 

 (dتأثير)ال

 المتوسط العدد 
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجات 

 الحرية
²η d 

 3.62 0.77 58 13.76 17.795 111.57 30 التجريبيه

    0.01دال عند  13.083 56.07 30 الضابطه

 دالله ذا فرق( أن هناك 6يتضح من جدول )

بين متوسط درجات الطالب في  إحصائيه

اه نحو التقييم التطبيق البعدي لمقياس االتج

 التجريبيهااللكتروني علي المجموعتين 

، وفي  التجريبيهلصالح المجموعة  الضابطهو

هذا مؤشر لتحقيق التجربة أهدافها في تنمية 

للمجموعة  االتجاه نحو التقييم االلكتروني

( وهي 13.76حيث بلغت قيمة ت )  التجريبيه

 (.0.01) ةداللقيمة دالة إحصائيا عند مستوي 

تضح من الجدول السابق أيضا أن حجم .وي

قبل  االتجاه نحو التقييم االلكترونياألثر بلغ في 

( ، 0.77وبعد التجربة حسب قيمة مربع إيتا )

وهذه القيم تدل (  3.62( بلغت) dوقوة التأثير )

حيث ذكر كُل من  فؤاد أبو  تأثير كبير جدًاعلى 

(، ورضا 1996،443حطب وآمال صادق )

 ( :672،  2003عصر )

(فهذا 0.77إذا كان قيمة مربع إيتا = ) -

( من التباين في 0.77يدل على قيمة كبيرة   )

المتغير التابع يمكن إرجاعه إلى أثر المتغير 

( التالي يوضح 1المستقل (.  والشكل رقم )

 هذه النتائج
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 المجموعتين طالب درجات متوسطي بين فرقال (1) شكل

 لمقياس البعدي بيقالتط في الضابطهو التجريبيه

 االلكتروني التقييم نحو االتجاه

 

 " علي ينص والذي الثاني الفرض من للتحقق

 متوسطي بين إحصائيه دالله ذا فرق يوجد

 التطبيق في الضابطهو التجريبيه المجموعتين

 المجموعة لصالح اإللكتروني لالختبار البعدي

 داللهل )ت( اختبار الباحث استخدم " التجريبيه

 مستقلتين مجموعتين متوسطي بين فرقال

 (7) رقم جدول يوضحها كما نتائجه وجاءت

  التالي

 

 

 

 

 

 

 

في   الضابطهو التجريبيهبين متوسطي المجموعتين  فرقاختبار "ت" ومستوى داللتها لل (7جدول)

 (d( وقوة التأثير))²η)التطبيق البعدي لالختبار اإللكتروني  وكذلك حجم التأثير ) قيمة مربع 

 المتوسط العدد 
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجات 

 الحرية
²η d 

 4.33 0.82 58 16.45 2.420 17.73 30 التجريبيه
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 مرتفع   0.01دال عند  2.003 8.30 30 الضابطه

 دالله ذا فرق( أن هناك 7يتضح من جدول )

بين متوسط درجات الطالب في  إحصائيه

ني علي التطبيق البعدي لالختبار اإللكترو

لصالح  الضابطهو التجريبيهالمجموعتين 

، وفي هذا مؤشر لتحقيق  التجريبيهالمجموعة 

التجربة أهدافها في رفع مستوي التحصيل 

حيث بلغت قيمة ت  )  التجريبيهللمجموعة 

( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوي 16.45

 (.0.01) دالله

 األثر حجم أن أيضا السابق الجدول من ويتضح

 قيمة حسب التجربة وبعد قبل التحصيل في بلغ

 بلغت) (d) التأثير وقوة ، (0.82) إيتا مربع

 جدًا كبير تأثير على تدل القيم وهذه ( 4.33

 

 

 

 

 

 

. 

 
 

 طالب درجات متوسطي بين فرقال (2) شكل

 التطبيق في الضابطهو التجريبيه المجموعتين

 اإللكتروني لالختبار البعدي
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 " علي ينص والذي الثالث الفرض من للتحقق

 متوسطي بين إحصائيه دالله ذا فرق يوجد

 نحو االتجاه لمقياس والبعدي القبلي التطبيقين

 التجريبيه المجموعة علي االلكتروني التقييم

 الباحث استخدم " البعدي التطبيق لصالح

 متوسطي بين فرقال داللهل )ت( اختبار

 كما نتائجه وجاءت مرتبطتين مجموعتين

:التالي (8) رقم جدول حهايوض

 التجريبيهبين القياس البعدي و القبلي للمجموعة  فرق( اختبار "ت" ومستوى داللتها لل  8جدول ) 

(  d( وقوة التأثير))²η)وكذلك حجم التأثير ) قيمة مربع  مقياس االتجاه نحو التقييم االلكترونيفي 

 (30)ن = 

 ت القياس القبلي القياس البعدي
درجات 

 حريةال
²η d 

 ع م ع م
** 17.25 

29 0.91 6.39 

 مرتفع   7.020 52.03 17.795 111.57

 0.01دال عند  **،  0.05دال عند *

 

 دالله ذا فرق( أن هناك 8يتضح من جدول )

بين متوسط درجات الطالب في  إحصائيه

التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق 

يم مقياس االتجاه نحو التقيالبعدي في 

، وفي هذا مؤشر لتحقيق التجربة االلكتروني

 االتجاه نحو التقييم االلكترونيأهدافها في تنمية 

حيث بلغت قيمة ت )  التجريبيهللمجموعة 

( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوي 17.25

 (.0.01) دالله

ويتضح من الجدول السابق أيضا أن حجم األثر 

قبل وبعد  ونياالتجاه نحو التقييم االلكتربلغ في 

حسب قيمة مربع  التجريبيهالتجربة للمجموعة 

(  3.93( بلغت) d( ، وقوة التأثير )0.80إيتا )

.  والشكل  تأثير كبير جدًاوهذه القيم تدل على 

  .( التالي يوضح هذه النتائج3رقم )
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 يمالتقي نحو االتجاه لمقياس والبعدي القبلي التطبيقين متوسطي بين فرقال (3) شكل

 التجريبيه المجموعة علي االلكتروني

 " علي ينص والذي الرابع الفرض من للتحقق

 متوسطي بين إحصائيه دالله ذا فرق يوجد

 اإللكتروني لالختبار والبعدي القبلي التطبيقين

 التطبيق لصالح التجريبيه المجموعة علي

 داللهل )ت( اختبار الباحث استخدم " البعدي

 مرتبطتين موعتينمج متوسطي بين فرقال

 (9) رقم جدول يوضحها كما نتائجه وجاءت

  التالي

 ( 9جدول ) 

التحصيل  التجريبيهبين القياس البعدي و القبلي للمجموعة  فرقاختبار "ت" ومستوى داللتها لل

 (30(  )ن = d( وقوة التأثير))²η)) قيمة مربع      وكذلك حجم التأثير 

 ²η d درجات الحرية ت القياس القبلي القياس البعدي

 ع م ع م
** 21.58 

29 0.94 7.99 

 مرتفع   1.822 7.30 2.420 17.73

 0.01دال عند  **،  0.05دال عند *

 دالله ذا فرق( أن هناك 9يتضح من جدول ) 

بين متوسط درجات الطالب في  إحصائيه

التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق 
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مؤشر لتحقيق  ، وفي هذاالتحصيلالبعدي في 

 التحصيل التجربة أهدافها في رفع مستوى 

، حيث بلغت قيمة ت   )  التجريبيهللمجموعة 

( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوي 21.58

 (.0.01) دالله

 

ويتضح من الجدول السابق أيضا أن حجم األثر 

قبل وبعد التجربة للمجموعة  التحصيل بلغ في 

( ، وقوة 0.94ا )حسب قيمة مربع إيت التجريبيه

وهذه القيم تدل على (  7.99( بلغت) dالتأثير )

( التالي يوضح 4، والشكل رقم ) تأثير كبير جدًا

  .هذه النتائج

 

 المجموعة  علي التحصيل لمستوى والبعدي القبلي  التطبيقين متوسطي بين فرقال ( 4 ) شكل

 التجريبيه

 

  :نتائج البحث

 بين  إحصائيه دالله ذا فرق يوجد

متوسطي التطبيقين القبلي والبعدي 

لمقياس االتجاه نحو التقييم 

االلكتروني علي المجموعة 

 .لصالح التطبيق البعدي التجريبيه

 

 بين  إحصائيه دالله ذا فرق يوجد

متوسطي التطبيقين القبلي والبعدي 

لالختبار االلكتروني علي 

لصالح  التجريبيهالمجموعة 

 .التطبيق البعدي

 بين  إحصائيه دالله ذا فرق يوجد

 التجريبيهمتوسطي المجموعتين 

في التطبيق البعدي  الضابطهو

لمقياس االتجاه نحو التقييم 

االلكتروني لصالح المجموعة 

 التجريبيه
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 بين  إحصائيه دالله ذا فرق يوجد

 التجريبيهمتوسطي المجموعتين 

في التطبيق البعدي  الضابطهو

لالختبار االلكتروني لصالح 

 التجريبيهعة المجمو

 تعقيب على النتائج:

  أنهى إستخدام التقييم اإللكتروني

حاالت الغش تماما حيث انه لم 

تسجل اي حاالت او محاوالت غش 

نظرا لما تتميز به االختبارات 

من سرية تامه  اإللكترونيه

 واستقاللية لكل طالب على حده  .

  خلق بيئة تقييم تعليمية ثرية وفتح

ير لدى الطالب مسارات جديدة للتفك

يتم توظيفها في عملية التعلم بما 

 يؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج .

  استخدام التقييم االلكتروني ساعد

الطالب على استنتاج واستنباط 

المعرفة وتحقيق الترابط بين 

 المعارف السابقة والالحقة .

 توصيات البحث:

في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج يوصي 

 لي :الباحث  بما ي

اثبت البحث وجود تأثير قوى ودال  -1

 ً  التحصيل رفع مستوى احصائيا

في البحث وبناءا  التجريبيهللمجموعة 

على هذه النتيجة يوصي الباحث بالتوسع 

في استخدام آليات التقييم اإللكتروني 

بكليات وأقسام أخرى بجامعة جازان 

 وبالجامعات السعودية المختلفة .

 داللهذا  أثبت البحث ان هناك فرق -2

بين متوسط درجات الطالب  إحصائيه

مقياس االتجاه نحو في التطبيق البعدي ل

، وفي هذا مؤشر التقييم االلكتروني

االتجاه لتحقيق التجربة أهدافها في تنمية 

ويوصى الباحث  نحو التقييم االلكتروني

من هذه النتيجة بضرورة التوسع في 

 استخدام التقييم االلكتروني مع مستويات

 ومراحل تعليمية اخرى .

توصل البحث الى مقياس لالتجاه نحو  -3

التقييم اإللكتروني لذا يوصى الباحث 

العداد مقاييس اخرى لالتجاه نحو التقييم 

اإللكتروني بكليات اخرى وبمقررات 

اخرى بجامعة جازان وبالجامعات 

 السعودية  .

تبادل نتائج هذا البحث مع عمادات   -4

الجامعات السعودية التعليم اإللكتروني ب

لالستفادة من نتائج االختبارات 

التي تمت بعمادة التعليم  اإللكترونيه

اإللكتروني بجامعة جازان واإلستفادة 

 من تطبيقها بجامعات سعودية أخرى .

 بحوث مستقبلية مقترحة:

من خالل البحث الحالي وفي ضوء ما 

أشارت إليه النتائج ظهرت بعض المواقف التي 

كون موضوعات لدراسات وبحوث يمكن أن ت

 مقترحة ومن هذه المشكالت ما يلي :
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  استخدام التقييم اإللكتروني  في تنمية

مهارات التفكير فوق المعرفي لدى 

 .طالب جامعة جازان

  استخدام التقييم اإللكتروني  في تنمية

مهارات التفكير المنظومى لدى 

 طالب الجاماعات السعودية.

 تروني  وأثرها استخدام التقييم اإللك

على الوعى الرقمي لدى طالب عمادة 

   .التعليم اإللكتروني بجامعة جازان
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 :مراجع البحث

 اوالً: المراجع العربية:

 –تطبيقها  –نشرها  –إنتاجها  –، تصميمها اإللكترونيه(. المقررات 2009إسماعيل، الغريب، )

 .تقويمها. القاهرة: عالم الكتب

( . درجة معرفة وممارسة معلمي الرياضيات إلستراتيجيات التقويم  2013) امال احمد الزغبي

 167 – 165( ، 3) 21الواقعي وألدواته . مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية ،

. 

]web log post ( . مفهوم الجودة الشاملة في التعليم ،  2016ايمان الحياري ) 

 . https://mawdoo3.com، 15/8/2019/التعليممفهوم_الجودة_الشاملة_في_[

 –القضايا  –(. رؤية جديدة في التعليم والتعلم اإللكتروني، المفهوم 2005حسن حسين زيتون )

 التطبيق ، الرياض: الدار الصولتية للتربية.

تخدام التقويم التكويني اإللكتروني ( ، فاعلية إس2016حسن شوقي حسانين، محمد على الشهري )

في خفض قلق اإلختبار والدوافع لإلنجاز األكاديمي لدى الطالب / المعلم للرياضيات بجامعة 

 . 54-34،  7، عدد  19نجران ، مجلة تربويات الرياضيات ، مجلد 

ث لقياس األهمية العملية لنتائج البحو إحصائيهم(، " حجم األثر: أساليب 2003رضا عصر )

التربوية " المؤتمر العلمي الخامس عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس: مناهج 

-645م، ص ص 2003يوليو 22-21التعليم واإلعداد للحياة المعاصرة، المجلد الثاني، القاهرة: 

673 . 

دار  ( . التقويم في التربية الخاصة . عمان2006عبدهللا زيد الكيالني ، فاروق فارع الروسان )

 المسيرة .

مع االختبارات الورقية في  اإللكترونيه،  تكافؤ االختبارات   2010فهد الخزي، محمد الزكري ، 

قياس التحصيل الدراسي: دراسة تجريبية علي طلبة كلية التربية بجامعة الكويت ،مجلة دراسات 

 . 143الخليج والجزيرة العربية ،  عدد 

(، مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي في العلوم النفسية م1996فؤاد أبو حطب، وآمال صادق )

 ، القاهرة، مكتبة ألنجلو المصرية.2والتربوية واالجتماعية، ط

https://mawdoo3.com/
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،اتجاهات الطلبة والمدرسين نحو االختبارات المحوسبة في كلية األعمال   2017ماجد الخياط، 

 31)العلوم اإلنسانية ( ، مجلد بمركز جامعة البلقاء التطبيقية ، مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

(11، ) 

( . تصورات أعضاء هيئة التدريس والطلبة حول 2016محمد العمري ، يوسف عيادات )

االختبارات المحوسبة في العملية التعليمية التعلمية في جامعة اليرموك ، المجلة االردنية في 

 . 487-469،  2016،  4، عدد 12العلوم التربوية ، مجلد 

( . فاعلية برنامج مقترح في التعليم اإللكتروني لتنمية  مهارات   تصميم 2014دوي ) محمد ب

واالتجاه نحو  التقويم اإللكتروني لدى طالب الدراسات العليا ، المجلة  اإللكترونيهاالختبارات 

 176- 146، دار سمات للدراسات واألبحاث ،  4، عدد  3الدولية التربوية المتخصصة ، مجلد 

. 

 (. منظومة التعليم عبر الشبكات، القاهرة، عالم الكتب.2005مد عبد الحميد  )مح

. عمادة اإللكترونيههـ( دليل المستخدم لنظام االختبارات 1432وحدة التدريب والتنمية البشرية. )

 التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية.
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