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 رات اإللكترونية ووضع تصور لنظامالمعوقات واالتجاىات نحو استخدام االختبا
 بغزة ة بكمية التربية في جامعة األقصىمقترح لتطبيق االختبارات اإللكتروني

 

 **د. سميمان أحمد حرب

 الممخص
 تحديد المعوقات واالتجاىات نحو استخدام االختبارات اإللكترونية، ووضعإلى البحث ييدف     

، واتبع جامعة األقصى بغزةبكمية التربية في مقترح لتطبيق االختبارات اإللكترونية لنظام تصور 
الباحث المنيج الوصفي في بحثو، وقد قام الباحث باختيار عينة عشوائية من كمية التربية، وقد بمغت 

تحديد معوقات  ( طالبًا من كمية التربية، وتمثمت أداتا البحث في استبانة632( محاضرًا، و)70)
تطبيق االختبارات اإللكترونية، ومقياس االتجاه نحو استخدام االختبارات اإللكترونية،  وكان من أىم 

، حيث حصمت عمى نسبة مقدارىا بالجامعة ةإدارية متعمقنتائج البحث أن أكثر المعوقات 
في التحتية التكنولوجية  نيةالبو المادية والفنية المتعمقة بالبيئة التعميمية  %(، وتمتيا المعوقات76.53)

ذات عالقة بالجانب  %(، ثم تمتيا معوقات75.07حيث حصمت عمى نسبة مقدارىا ) الجامعة
االتجاه العام نحو أن النتائج  %(، وكما بينت67.29حيث حصمت عمى نسبة مقدارىا ) ،البشري

ىو اتجاه إيجابي قصى جامعة األب لدى محاضري كمية التربية استخدام االختبارات اإللكترونية
، واالتجاه العام نحو استخدام االختبارات اإللكترونية لدى الطمبة ىو %(85.03)بمستوى مرتفع 

، واالتجاه العام نحو تقديم االختبارات اإللكترونية %(75.4)اتجاه إيجابي وبمستوى فوق المتوسط 
 توجد فروق ذات داللة ، وال%(74.4)لدى الطمبة ىو اتجاه إيجابي وبمستوى فوق المتوسط 

إحصائية في االتجاه نحو استخدام وتقديم االختبارات اإللكترونية ُتعزى لمتغير الجنس، بينما توجد 
فروق ذات داللو إحصائية في االتجاه نحو استخدام  وتقديم االختبارات اإللكترونية تعزى لمتغير 

بع، وفي ضوء ما سبق من نتائج قام المستوى، وذلك لصالح طالب المستوى الثاني والثالث والرا
الباحث بوضع تصور عن نظام مقترح؛ لتطبيق االختبارات اإللكترونية، وكان من أىم محاوره إنشاء 
بنية تحتية تكنولوجية مالءمة لتطبيق االختبارات اإللكترونية بكل مستمزماتيا تبدأ بتوفير مختبرات 

ت المقترحة بالجامعة، وتدريب كادر بشري مؤىل حاسوب كافية ومناسبة ألعداد الطمبة، والمساقا
 )محاضرين، وطمبة، وميندسين، ودعم فني، ومشرفي مختبرات(.

                                                           

 فمسطين. –غزة  –جامعة األقصى –التربية كمية *



 
 

 

 

 

 

 ...ت واالتجاىات نحو استخدام االختباراتالمعوقا
 

 

634 

 

االختبارات اإللكترونية، ومعوقات تطبيق االختبارات اإللكترونية، واالتجاه نحو كممات مفتاحية: 
 .نيةاالختبارات اإللكترونية، وتصور نظام مقترح الستخدام االختبارات اإللكترو 

 

Attitude and Obstacles of Using Electronic Exams and a Proposed 

Vision for Applying Electronic Exams At the College of Education of 

Al-Aqsa University of Gaza 
 

Abstract 
    This study identifies obstacles and attitudes of using electronic exams, and 

formulates a proposed vision for applying these exams at Al-Aqsa University of 

Gaza. The researcher followed the descriptive research method, and chose a 

random sample from Education College consisted of (70) lecturer, and (632) 

students. He adopted two main tools: a questionnaire to identify the obstacles of 

applying e-exams, and a measurement of the attitude towards using them. The 

study revealed that most obstacles were administrative relating to university, which 

came first with a percentage of (76.53%), while the technical and material 

obstacles came second with a percentage of (75.07%).  Obstacles related to human 

side followed them in the third place with a percentage of (67.29%). The results 

showed also that attitude towards using e- exams among the lecturers of education 

college of Al-Aqsa University was positive and responsive with a percentage of 

(85.03%). In addition, using e-exams among students was positive with above 

average percentage of (75.4%), and attitude towards taking e- exams among 

students was positive with above average percentage of (74.4%).There were no 

statistically significant differences towards using and taking e- exams referring to 

gender variable; on the other hand, there were statistically significant differences 

towards using and taking these exams referring to level variable among the 

students of Education College, which came in favor of second, third and fourth 

level students. Based on the above-mentioned results, the researcher formulated a 

proposed vision for applying e- exams. The most important axes of which: 

establishing technological infrastructure appropriate for applying e- exams with all 

necessary tools including providing required computer labs sufficient for students' 

numbers, suggested curricula, and training a qualified cadre (lecturers, students, 

engineers, technical support, and lab supervisors). 
Key Words: Electronic Exams, Obstacles of Applying the Electronic Exams, 

attitude towards the Electronic Exams, Proposed Vision of using the electronic 

exams. 
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 المقدمة:
يعد التعميم اإللكتروني وسيمة من الوسائل التي تحفز عمى ايصال المعمومات لمطالب، حيث يتم     

ىذا االيصال من خالل عدة وسائل الكترونية، مثل أجيزة الحاسوب، واألجيزة الموحية الذكية، 
رنت لمنقل المباشر حتى واليواتف الذكية المحمولة، ويحتاج التعمم اإللكتروني إلى توافر شبكات اإلنت

 يسيل عمى  الطالب التواصل المباشر مع أقرانو وأساتذتو. 
ويفرض استخدام التعميم اإللكتروني ضرورة تبني طرق أساليب حديثة لمتقويم؛ لذا أصبحت     

عممية التحول من التقويم بمفيومة التقميدي إلى التقويم اإللكتروني ىدفًا لمعديد من الجامعات في 
 (. Flynn, A., Concannon, F., & Campbell, M., 2009ف دول العالم. )مختم
ويؤدي التقويم اإللكتروني دورًا أساسيًا في التحول إلى المنيج الذي يركز عمى الطالب، وىو     

عممية جمع ومناقشة المعمومات من مصادر متعددة، ولتحقيق فيم أعمق لما يعرفو المتعمم، حيث 
 (.Dermo, 2009:305ييم أداء الطالب بدقة وبشكل بّناء. )يمكن من خاللو تق

( طرقًا مختمفة لمتقويم Lee, Joyce & others, 2006: 13-33)ويحدد لي، وجوسي     
اإللكتروني، تم تصنيفيا حسب طبيعة مخرجات التعمم المراد قياسيا، وىي: لوحة المناقشة، واألنشطة 

والقياس الذاتي، ومواقع الويب الشخصية، والمجالت، والمقاالت، التطبيقية لمتعمم، واألوراق البحثية، 
-13 :2008والمشروعات، والتدريب العممي، وممفات اإلنجاز، واالختبارات اإللكترونية. )عزمي، 

33.) 
وتعد االختبارات اإللكترونية إحدى طرق التقويم اإللكتروني التي يمكن توظيفيا لمتغمب عمى     

تعيق تنفيذ االختبارات الورقية وتوظيفيا لتوفير قنوات أخرى لزيادة التحصيل  بعض الصعوبات التي
 (.221: 2010العممي لدى الطالب، وترسيخ المعمومات وتنمية ميارات التعمم الذاتي. )عماشو، 

حيث أكد العديد من أوراق العمل التي قدمت إلى معيد تكنولوجيا التعميم والجامعة المفتوحة     
المتحدة عمى أن االعتماد عمى نظم التقويم من خالل االختبارات اإللكترونية يوفر فرصة بالمممكة 

لمطالب؛ ليصبحوا أكثر تعبيرًا من خالل ردود الفعل الفورية التي توفرىا نظم التقويم اإللكتروني، وقد 
ي، وذلك أوصى جميع أوراق العمل بضرورة التوسع في االعتماد عمى التقويم بمساعدة الحاسب اآلل

 (.Denise, 2009: 264في مجال التعميم بصفة عامة، ومجال التعميم العالي بصفة خاصة. )
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وتمثل االختبارات اإللكترونية ركيزة أساسية في عممية التعميم والتعمم حيث تتم ىذه االختبارات     
مقرر، والذي بشكل آلي يتيح لعضو ىيئة التدريس فرصة عقد االختبار عمى الموقع اإللكتروني لم

يقيس الكسب في التعمم الذي حصل عميو المتعمم، ويسيل عممية تصحيح االختبار ورصد النتائج. 
 (.20: 2014)إبراىيم، 

بضرورة  (Bostock,2004;Wong & Yeung, 2001)وبناًء عميو أكدت دراسة كل من:      
انياتيا المتعددة في زيادة الميارات استخدام االختبارات اإللكترونية في العممية التعميمية، وذلك إلمك

والدافعية لدى الطالب، وأيضًا أكدت عمى استخدام التغذية الراجعة الفورية المقدمة عبر ىذه 
االختبارات، والتي تمكن الطمبة من التعرف عمى جوانب القصور لدييم، مما يؤثر عمى أدائيم 

 Aisbitt & Sangster, 2005; Lewis)لدى المتعممين.  ةباإليجاب، وتحسين الميارات الدراسي

& Sewell, 2008 ،) ومن أمثمة الجامعات العربية التي طبقت االختبارات اإللكترونية وأثبت
(، 2009(، )كابمي، 2016فاعميتيا جامعة الممك خالد، كما أوصت دراسة كل من: )الخزي، 

نتاج ( بضرورة عقد دورات تدريبية، لتدريب أعضاء ىيئة ال2009)السعدني،  تدريس عمى تصميم وا 
 االختبارات اإللكترونية وتعميم استخداميا، لتقييم المقررات الدراسية بكميات الجامعة.

وعند تصميم االختبارات بصورة صحيحة وفقًا لممعايير المتفق عمييا، فإن ذلك يزيد من دمج     
(، Boud, 2000: 151الطالب في عممية التعمم ويساعد عمى دعم أنشطة التعمم المستمر. )

 (,Light & Coxويمكن أن يتحقق ىذا التصميم دون أعباء مفرطة عمى المحاضر أو الطالب. 
2001.) 
ويرى الباحث أنو عند استخدام االختبارات اإللكترونية بكمية التربية في جامعة األقصى يجب     

ميارات التعامل مع  توفير متطمبات أساسية أىميا ميارات خاصة لدى المحاضر بالجامعة، منيا
الحاسوب وخدمات الويب من خالل برامج تدريبية، إلى جانب التدريب عمى كيفية التعامل مع أنظمة 

دارة االختبارات اإللكترونية.  وبرامج تصميم وا 
وتستخدم برامج وأنظمة خاصة بالحاسوب في تصميم وبناء االختبارات اإللكترونية وتقديميا     

داراتيا وت عطاء تقارير شاممة لحالة الطمبة التعميمية والتعرف عمى لمطمبة وا  صحيحيا وتسميميا وا 
مدى نموىم العممي، وتحفظ االختبارات اإللكترونية بعد إعدادىا وبناء صورىا المتكافئة ومراجعتيا، 
لمتأكد من خموىا من أية أخطاء، وتكون جاىزة لمعرض والتقديم لمطمبة في وقت االختبار، ويجمع 
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عن كل طالب من الطمبة المتقدمين لالختبار لمتعرف عمييم وحفظ بيانات أدائيم في االختبار  بيانات
 لمرجوع إلييا وقت الحاجة في ممف اإلنجاز الخاص لكل طالب. 

 (، ودراسة2009ويؤكد عديد من الدراسات منيا: دراسة جمال الشرقاوي، والسعيد عبد الرازق. )     
( عمى أىمية استخدام  التعميم اإللكتروني وتطبيقاتو وتوظيف 2009)محمد عماشة، وعمي الشايع. 

المستحدثات التكنولوجية من أجل تنمية ميارات الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس نحو استخداميا من 
 أجل خمق تعمم جيد وفعال يوفر الوقت والجيد لعناصر المنظومة التعميمية.        

أحدثو التعميم اإللكتروني وتطبيقاتو، والمستحدثات التكنولوجية،  وتمشيًا مع ىذا التغيير الذي    
وأساليب التقويم الحديثة؛ فإنو ال بد من تحديد معوقات تطبيق أساليب التقويم الحديثة منيا استخدام 

(، دراسة 6164وقد اطمع الباحث عمى عدة دراسات منيا: دراسة عطا اهلل. )االختبارات اإللكترونية، 
(، ودراسة 6161(، ودراسة أسامة الينداوي. )6162خمف اهلل. )(، 2012 :78طية. )الطاىر وع
(، كما تم االطالع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة، من أجل 6116ىاشم. )

المتعمقة والفنية المادية  تحديد ىذه المعوقات التي تم تحديدىا في المعوقات البشرية، والمعوقات
وكذلك دراسة اتجاىات الطمبة وأعضاء المتعمقة بالجامعة،  داريةاإل والمعوقات التكنولوجية، بالبينة

ىيئة التدريس نحو استخدام االختبارات اإللكترونية وتقديميا، والعوامل التي تؤثر في االتجاىات إذ 
اإللكترونية،  إن معرفة اتجاىاتيم سيسيم في تنظيم برامج ودورات لمتدريب عمى استخدام االختبارات

 وقد يزيد من إمكانية استخداميا في التدريس الجامعي. 
ويري الباحث أن اتجاىات الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس نحو استخدام االختبارات اإللكترونية     

سوف يحدث تغييرًا جوىريًا في أساليب التقويم بأكمميا، حيث تعد دراسة االتجاىات أحد المحددات 
خالليا التنبؤ بالسموك، فمعرفة اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس والطمبة نحو استخدام التي يمكن من 

(. من ىنا ظيرت 2017االختبارات اإللكترونية لو عالقة كبيرة باالستخدام الفعمي ليا. )الجنزوري، 
ة ضرورة االىتمام بتحديد معوقات واتجاىات استخدام االختبارات اإللكترونية، وبالتالي تظير أىمي

 ىذا البحث.
  الشعور بمشكمة البحث:

جامعة في مقترح لتطبيق االختبارات اإللكترونية، بكمية التربية لنظام جاءت فكرة وضع تصور     
في وضع  اً كبير  اً ل جيدذكمية التربية، ويبفي األقصى نتيجة لألمور اآلتية: الباحث يعمل كمحاضر 
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 يدرسيا، والوقت الكبير جداً  التيفي المساقات  البلقياس مستوى تحصيل الط ،االختباراتأسئمة 
الجامعة ىي االختبارات في رصد الدرجات، والطريقة المتبعة و التصحيح عممية الذي يحتاجو في 
لدى المحاضر  تذا كانإ خاصةً  ،الجامعةفي  بشكل كبير يرىق المحاضر يالورقية، األمر الذ

ويرى الباحث أنو ال بد من  ؛م االختبارات اإللكترونيةبد من استخدا أعداد كبيرة من الطمبة،  فكان ال
التصحيح الفوري والرصد المباشر لمدرجات في سجالت  عممية وقت وجيد المحاضر فيتوفير 
، باإلضافة إلى التطوير التكنولوجي في مجال أدوات التقويم التربوي في عصر المستحدثات الطمبة

 وجب تطوير نظام االختبارات من الورقية إلى اإللكترونية.التكنولوجية والتعميم اإللكتروني، لذلك 
وانطالقًا من نتائج بعض توصيات الدراسات واألدبيات والمؤتمرات العممية التي تم عمميا في 

؛ والباز، 2012؛ وسمعان، 27، 2016؛ والخزي، 2017مجال التقويم التربوي منيا. )الجنزوري، 
لمؤتمر الدولي الثاني لمتعمم اإللكتروني والتعميم عن ؛ وا2011؛ والعباسي، 115-116 :2013
؛ والمؤتمر العممي Karen, A. & et al., 2010؛ 138-137 :2010؛ وىنداوي، 2011بعد، 

( ومناداة بعض التربويين بضرورة توظيف 2008الحادي عشر لمجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم، 
ية التعميمية بشكل متوازن بدايًة من عممية التدريس مستحدثات التكنولوجيا في جميع عناصر العمم

(، 2014(، و)غريب، 22 :2014وانتياًء إلى عممية التقويم، وتؤكد دراسة كل من. )شعيب، 
( عمى ضرورة استخدام االختبارات اإللكترونية Akdemir, O., & Oguz, A., 2008ودراسة )

ت الجامعة المختمفة، والنظر بصورة مستمرة في لتقييم أداء الطمبة في المقررات الدراسية في كميا
أساليب وأدوات التقويم التربوي وتطويرىا وتوظيفيا في العممية التعميمية بما يتناسب مع التعميم 

 .اإللكتروني
 مشكمة البحث: صياغة

تتمثل مشكمة البحث في الحاجة إلى تحديد المعوقات واالتجاىات نحو استخدام االختبارات     
رونية وضع تصور لنظام مقترح لالختبارات اإللكترونية بكمية التربية في جامعة األقصى، وفي اإللكت

 :تاليالسؤال الرئيس الضوء ذلك تم طرح 
المعوقات واالتجاىات نحو استخدام االختبارات اإللكترونية ووضع تصور لنظام مقترح ما    

 ؟بغزة ة األقصىلتطبيق االختبارات اإللكترونية بكمية التربية في جامع
 الذي يتفرع إلى األسئمة اآلتية:  
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 ؟بكمية التربية في جامعة األقصى لدى الطمبةاالختبارات تطبيق التي تواجو  أكثر المعوقاتما  .6

بكمية التربية في جامعة األقصى فيما  لدى الطمبةاالختبارات تطبيق التي تواجو  المعوقاتما  .2
 يتعمق بإدارة الجامعة؟

بكمية التربية في جامعة األقصى فيما  لدى الطمبةاالختبارات تطبيق لتي تواجو ا المعوقاتما  .3
 يتعمق بالجانب المادي والفني والبنية التحية التكنولوجية في الجامعة؟

بكمية التربية في جامعة األقصى فيما  لدى الطمبةاالختبارات تطبيق التي تواجو  المعوقاتما  .4
 يتعمق باإلمكانات البشرية؟

 ؟استخدام االختبارات اإللكترونيةفي جامعة األقصى نحو  محاضري كمية التربيةتجاىات ما ا .3
 اإللكترونية؟ تجاه طمبة كمية التربية في جامعة األقصى نحو استخدام االختباراتاما  .6
 اإللكترونية؟ ما اتجاه طمبة كمية التربية في جامعة األقصى نحو تقديم االختبارات .7
( بين مستوى اتجاىات α ≤ 0.05ة  ذات داللة إحصائية عند مستوى )ىل توجد عالقة ارتباطي .8

جامعة األقصى نحو استخدام االختبارات اإللكترونية وبين مستوى اتجاىاتيم في  كمية التربيةطمبة 
 ؟اإللكترونية نحو تقديم االختبارات

اد العينة ( بين متوسطي درجات أفر α ≤ 0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .9
 تقديم االختباراتو  نحو استخدام في جامعة األقصى كمية التربيةعمى مقياس اتجاىات طمبة 

 ؟تبعًا لمتغير الجنس اإللكترونية
( بين متوسطي درجات أفراد α ≤ 0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .10

 تقديم االختباراتنحو استخدام و  ىفي جامعة األقص كمية التربيةالعينة عمى مقياس اتجاىات طمبة 
 المستوى؟تبعًا لمتغير  اإللكترونية

 جامعة األقصى؟في  بكمية التربية الختبارات اإللكترونيةنظام ا تطبيقلما التصور المقترح  .11
 فروض البحث:

مستوى اتجاىات  بين( α ≤ 0.05ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .1
ومستوى اتجاىاتيم نحو  استخدام االختبارات اإللكترونيةفي جامعة األقصى نحو  بيةكمية التر طمبة 

 تقديم االختبارات اإللكترونية.
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( بين متوسطي درجات أفراد العينة α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .2
يم االختبارات استخدام وتقدفي جامعة األقصى نحو  طمبة كمية التربيةعمى مقياس اتجاىات 

 .تبعًا لمتغير الجنس اإللكترونية
( بين متوسطي درجات أفراد العينة α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .3

تبعًا  نحو استخدام وتقديم  االختبارات في جامعة األقصى  كمية التربيةعمى مقياس اتجاىات طمبة 
 المستوى.لمتغير 

 أىداف البحث:
 اف البحث في:تتمثل أىد

 .بغزة جامعة األقصىفي  اإللكترونية بكمية التربية اراتباالختتطبيق التي تواجو  المعوقات تحديد .1
بكمية التربية في االختبارات اإللكترونية  تطبيقنحو بكمية التربية معرفة اتجاه المحاضرين  .2

 الجامعة.
 في الجامعة.رونية اإللكت االختبارات تطبيقنحو كمية التربية طمبة  اتجاهمعرفة  .3
 الجامعة.في اإللكترونية  االختبارات تقديمنحو كمية التربية معرفة اتجاه طمبة  .4
 جامعة األقصى. بكمية التربية في تطبيق االختبارات اإللكترونية لمقترح لنظام وضع تصور  .5

  أىمية البحث:
 تتمثل أىمية البحث في:    
بكمية  ات عن إمكانية تطبيق االختبارات اإللكترونيةاألىمية النظرية وما يضيفو البحث من معموم .1

حتى نستطيع التحول من نمط االختبارات   ومميزاتيا، يافي الجامعة وأىدافيا ومتطمبات التربية
التكنولوجي والمستحدثات و لتقدم العممي ا مواكباً  ،ارات اإللكترونيةبالتقميدية الحالية إلى نمط االخت

 .التكنولوجية
ممية وما يتم توفيره من وقت وجيد المحاضرين في التصحيح اليدوي لألعداد الكبيرة األىمية الع .2

من الطمبة، والتوفير المادي عمى الجامعة لما يتم صرفو إلى لجان إدارة قاعات االختبارات، 
والقرطاسية والتصوير الورقي لالختبارات ولجان الدعم الفني لصيانة طابعات التصوير خالل 

ليا، بسبب األعداد الكبيرة من المساقات الدراسية واألوراق التي يتم تصويرىا لكل حدوث أي خمل 
 مساق.
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مواكبة االتجاىات الحديثة في التقويم اإللكتروني ومحاولة تفعيميا واالستفادة منيا في العممية  .3
 التعميمية.

ارات باالخت قد يفتح ىذا البحث الطريق أمام الباحثين لمزيد من البحوث والدراسات في مجال .4
 اإللكترونية وتطويرىا.

 حدود البحث:
 يقتصر البحث الحالي عمى الحدود اآلتية:    
 :اقتصرت عمى تحديد المعوقات اإلدارية، والمادية، والبشرية، وأسس النظام  الحدود الموضوعية

 المقترح.
 :سمي كمية التربية في جامعة األقصى في قمحاضري وطمبة اقتصرت عمى  الحدود البشرية

 .أساليب التدريس وتعميم المرحمة األساسية
 :م.2016/2017من  العام الجامعي  ُطبق البحث خالل  الفصل الدراسي األول الحدود الزمنية 
 :بكمية التربية في جامعة األقصى بغزةيداني  تطبيق البحث الم الحدود المكانية. 

 منيج البحث:
االختبارات ب المتعمقةجمع المعمومات والبيانات ع الباحث المنيج الوصفي القائم عمى تبّ ا    

 نظام عممية التطبيق، لوضع التصور المقترح إلمكانية تطبيقتواجو التي  والمعوقات ،اإللكترونية
 جامعة األقصى.في االختبارات اإللكترونية 
 مصطمحات البحث:

داريةو  وفنية،ة ماديبشرية، و ىي عقبات وصعوبات )معوقات تطبيق االختبارات اإللكترونية:  (، ا 
 تمنع أو تحّد من استخدام االختبارات اإللكترونية والمحددة في االستبانة المعّدة لذلك.

ىي عبارة عن محصمة استجابات عّينة البحث بالرفض أو  االتجاىات نحو االختبارات اإللكترونية:
مييا في المقياس المعد القبول لنظام االختبارات اإللكترونية، ويعبر عنيا بالدرجة التي يحصل ع

 لذلك. 
االختبارات اإللكترونية ونظام البرامج الخاصة بتصميم  توظيفاستخدام االختبارات اإللكترونية: 

Moodle في العممية التعميمية. 
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عممية توظيف التكنولوجيا الحديثة من الحاسوب وشبكات نظام تطبيق االختبارات اإللكترونية: 
 جامعة األقصى بغزة.في بكمية التربية ل الطمبة في المساقات المختمفة الويب في تقييم أداء تحصي

ىي اإلجراءات والخطوات العممية التي يقدميا الباحث، ليتم التغّمب عمى معوقات التصور المقترح: 
 استخدام االختبارات اإللكترونية والتي ستظير من خالل نتائج البحث.

الحاسوب  :مثل ،ت التي تستخدم فييا التكنولوجيا الحديثةىي االختبارا اإللكترونية: االختبارات
 جامعة األقصى بغزة.في تقييم أداء الطمبة في المساقات المختمفة بكمية التربية  خالل الويبوشبكات 

 اإلطار النظري
 مفيوم االختبارات اإللكترونية:

فيا إبراىيم )     الحاسوب الشخصي، أو (  بأنيا االختبارات التي تتم عن طريق 25: 2014عرَّ
شبكة اإلنترنت والمصممة في ضوء المعايير الجيدة لالختبارات اإللكترونية؛ لتقويم أداء الطمبة 

( بأّنيا االختبارات التي تتم من 223: 2010إلكترونيًا من أي مكان وفي أي وقت. ويعرفيا الخزي )
لطالب عنيا مباشرة باستخدام خالل الحاسوب، حيث يتم عرض بنود االختبار عمى الشاشة ويجيب ا

( بأّنيا اختبارات موضوعية منتجة بشكل إلكتروني، 12: 2014أدوات اإلدخال. ويّعرفيا شعيب )
والذي يعّدىا وينتجيا أعضاء ىيئة التدريس، من خالل برمجيات حاسوبية تساعد عمى إنشاء بنوك 

صول عمى اإلجابات وحساب النتائج لألسئمة إلكترونيًا عمى الحاسوب أو اإلنترنت، مع إمكانية الح
( وعبد الحميد 225: 2005فوريًا وآليًا، بيدف تقييم نواتج التعمم. كما ويتفق كلٌّ من زيتون )

( عمى أّنيا: عممية تعميمة مستمرة ومنظمة تيدف إلى تقييم أداء 221: 2005( ووديع )2005)
يأتي مفيوم االختبار اإللكتروني تحت الطالب عن ُبعد باستخدام الحاسوب وشبكاتو اإللكترونية. و 

8مسميات عدة، كما أشار مؤتمر التقييم والغد المنعقد في لندن عام
th

 Annual Conference 

and Exhibition from) Assessment Tomorrow,2010 (، ومن ىذه المسميات )التقييم
كات(، وجمعييا تعني استخدام اإللكتروني، والتقييم باستخدام الحاسب اآللي، والتقييم من خالل الشب

 تكنولوجيا المعمومات في أي نشاط ينطوي عمى تقييم الميارات والمعرفة والكفاءة واإلنجاز. 
 أنواع االختبار اإللكترونية:

 ( إلى أن أنواع االختبارات اإللكترونية، ىي:145: 2014تشير دراسة غريب )    
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(: وىذا النوع يتم دون االتصال بأي نوع CBA) االختبار المعتمد عمى الحاسب اآللي وبرمجياتو -1
 من أنواع شبكات تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات.

(: في ىذا النوع يتم االعتماد عمى تقنيات تكنولوجيا NBAاالختبار المعتمد عمى الشبكات ) -2
 شبكة االتصاالت كشبكة اإلنترنت لالختبار عن بعد حسب نطاق تغطية الشبكة.

)المناطق ت التي ُتشرف عمييا مؤسسات رسمية لكترونية الرسمية: ىي االختبارااالختبارات اإل -3
ومؤسسات التعميم عن بعد( وُتجرى في مواعيد معينة وتستغرق  -ووزارة التربية والتعميم –التعميمية

 وقتًا ال يقل عن ساعة.
شبكات االختبارات القصيرة عمى الشبكة: ىي نوع من االختبارات المنشورة عمى إحدى ال -4

)المحمية أو العالمية(، والتي تطبق في زمن قصير نسبيًا وتقيس تحصيل الطالب في جزء من 
 المحتوى الدراسي.

، 2013)مبارز وفخرى، ( OMRاالختبارات اإللكترونية المعتمدة عمى القارئات البصرية ) -5
166.) 
ث لما يتوافق مع نظام إدارة ومن خالل األنواع السابقة، يعتمد التصور المقترح عمى النوع الثال    

 ( المستخدم في جامعة األقصى.Moodleالتعمم )
 مميزات االختبارات اإللكترونية:

 & Jamil, Topping(، )6:6164تشير العديد من األدبيات والدراسات مثل: دراسة عطااهلل )    

Tariq, 2012, 268( والخزي ،)651-8667 6161 ،)Chin-ya. F.; Shin-feng C.; Hsiu-

shuang, H. ,2010: 17)( ،)Basu, et., 2007: 1853-1850( ،)Thomson, p., 2007) 

 إلى العديد من المميزات الخاصة باالختبارات، من أىميا:    
  .توافر أنواع جديدة من األسئمة، والتي تشتمل عمى الوسائط المتعددة 
  .زيادة الفاعمية في التطبيق والتصحيح 

  ختبارات لمدة طويمة، وارتفاع مدى الصدق والثبات.الحفاظ عمى سرية اال 

   سيولة توصيل نتائج االختبارات إلى الطالب، وأولياء األمور، وصانعي القرار بصورة سرية
 وسريعة عن طريق البريد اإللكتروني.

  .تتميز أسئمة االختبار اإللكتروني بأنيا ذات جودة عالية، كما تتيح لممحاضرين تعديميا بسيولة 
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   المرونة في تقديم االختبارات، حيث يمكن تطبيقيا في وقٍت واحد أو أوقات مختمفة لمجموعة كبيرة
 من الطالب وفي أمكان مختمفة.

  .التحكم بزمن االختبار، والحيادية والموضوعية في التصحيح 

  .أقل تكمفة من االختبارات التقميدية 

   في سجالت إلكترونية.سيولة التصحيح ورصد درجات الطالب واالحتفاظ بيا 

  .إمكانية مراقبة الطالب من جياز المعمم خالل أداء االختبار 
  .تخفيف أعباء المحاضرين، وظيور نتائج كل طالب بشكل أسرع 

وقد أّكدت نتائج الكثير من الدراسات السابقة عمى تميز وجودة توظيف االختبارات اإللكترونية     
(، حيث أظيرت النتائج أن 2014ن تمك الدراسات دراسة )جامع، في العممية التعميمية، وكان من بي

( التي 2009توظيف االختبارات اإللكترونية قد ساىم في خفض قمق االختبار. ودراسة )السعدني، 
 أظيرت نتائجيا َتَفُوق المجموعة التي استخدمت االختبار اإللكتروني. 

رت النتائج عدم وجود عيوب الستخدام التي أظي (Cassady, J, C; et al., 2001)ودراسة    
الويب في التقويم، وأنيا قممت من قمق االختبار، كما ساعدت عمى زيادة أداء الطالب. ودراسة 

(Shudong W; et al., 2008 أّكدت عمى أن ىناك تحواًل من نظام االختبارات التقميدية إلى )
بارات اإللكترونية، وذلك في جميع أنحاء االختبارات المستندة عمى الكمبيوتر؛ أو ما يسمى باالخت

الواليات المتحدة األمريكية، وأشارت إلى أنو من المحتمل أن يصبح الحاسوب الوسيمة األساسية 
 ,.James E., Melody W., Karen, Oلتقديم االختبارات في الفترة القادمة. وأجرى كل من )

عبر الويب، واالختبارات التقميدية )الورقة  دراسة استيدفت المقارنة بين نتائج االختبارات (2008
والقمم( في الدراسة الجامعية، وكان من أىم نتائج الدراسة أن درجات االختبار بين المجموعتين لم 
تكن مختمفة كثيرًا، إال أن المجموعة التي اختبرت عن طريق الورقة والقمم قد استغرقت وقتًا أطول 

 في اإلجابة عن االختبار.
(، والتي ىدفت إلى 2011اىتمت عدة دراسات بالتقويم اإللكتروني منيا: دراسة الطعان ) وكذلك   

الّتعرف عمى أثر التقويم البنائي اإللكتروني في تحصيل الفيزياء، وكذلك دورىا في رفع الدافعية 
لمتعمم، وقد كان حجم األثر كبيرًا في رفع مستوى تحصيل الطالب، واكسابيم ميارات ما وراء 

الّتعرف عمى تصميم ( Sewell, J., et al., 2010معرفة، ورفع دافعيتيم لمتعمم، وحاولت دراسة )ال
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إستراتيجيات التقويم اإللكتروني واستخداماتيا عبر عممية التعمم اإللكتروني، في حين حاولت دراسة 
ل المعرفي ( التعرف عمى أثر أساليب التقويم في الفصول اإللكترونية في التحصي2009المعداوي )

إلى  (Whitelock, D., 2006واألداء المياري لدى طالب تكنولوجيا التعميم، كما أشارت دراسة )
أن التقويم اإللكتروني يوفر الفرصة لتطوير تعمم الطالب وتفعيمو عبر تزويدىم بالتغذية الراجعة 

 التعمم.السريعة، وأوصت بضرورة التوسع في التقويم اإللكتروني عبر برامج التعميم و 
ويختمف البحث الحالي عن الدراسات السابقة بخصائص تميزه عن غيره منيا: تحديد المعوقات    

واالتجاىات نحو استخدام االختبارات اإللكترونية، ووضع تصور لنظام مقترح لتطبيق االختبارات 
م تتناولو أية من اإللكترونية بكمية التربية في جامعة األقصى بغزة في ضوء ىذه المعوقات، وىو ما ل

 تمك الدراسات السابق عرضيا.
 :E-examأىداف استخدام االختبارات اإللكترونية 

-Chin-ya. F.; Shin-feng C.; Hsiu(، 651-8667 6161)تشير دراسة كلٍّ من الخزي    

shuang, H. ,2010, 17))  ،إلى أن اليدف من استخدام االختبارات اإللكترونية قياس أداء الطالب
لك بضبط أساليب تقييم الطالب وتطويرىا من خالل التعمم اإللكتروني القائم عمى تقنية تكنولوجيا وذ

المعمومات واالتصاالت الحديثة، لتسييل عممية تقييم الطالب وتحويل ىذه العممية من الطرق 
 التقميدية إلى الطرق اإللكترونية من خالل:

كوسيمة، لتعزيز مقدرة الطالب عمى التعمم إلى  إدخال تقنية تكنولوجيا المعمومات االتصاالت .1
 أقصى حدود طاقاتو.

جودة طرق التدريس اإللكترونية؛ ألنيا تقدم لمطالب من المعمومات والمعارف ما ال تستطيع  .2
 الطرق التقميدية تقديميا، بغرض االستفادة القصوى من التطور التكنولوجي والّتقني الحديث.

عقاًل وجسدًا ووجدانًا، وتنمية ميولو ومواىبو، واالرتقاء بقدراتو تطوير شخصية الطالب روحًا و  .3
 ومياراتو.

عداد ىيئة تدريسية مؤىمة ومواكبة الستخدام إستراتيجيا .4 التعمم الرقمي  تتوفير بيئة تعميمية مرنة، وا 
 وأساليب تقويم حديثة.

 مكونات االختبارات اإللكترونية:
 رات اإللكترونية مكونة من ثالثة مكونات رئيسية، وىي:( أن االختبا405: 2013تسرد مندور )    



 
 

 

 

 

 

 ...ت واالتجاىات نحو استخدام االختباراتالمعوقا
 

 

646 

 

 الدخول لالختبار اإللكتروني. -أوالً 
 ويتكون من ثالث وحدات:تقديم االختبار:  -ثانياً 

 اختيار المادة. -أ 
 عرض مجموعة من األسئمة المخزنة في قاعدة البيانات بشكل عشوائي.  -ب 
سؤال التالي أو الرجوع لمسؤال السابق تحتوي صفحة االختبار عمى أداة التقدم لم األدوات: -ج 

 باإلضافة إلى أداة حفظ األجوبة في نياية االختبار لتخزينيا.
لمعرفة ما حصل عميو الطالب من درجات وعدد اإلجابات الصحيحة  نتيجة االختبار: -ثالثاً 

 واإلجابات الخطأ باإلضافة إلى معرفة إجابات األسئمة لالستفادة منيا.
 رات اإللكترونية:متطمبات االختبا

لقد أصبحت االختبارات اإللكترونية أمرًا واقعًا، ولتعميم ىذا الشكل من االختبارات، واالستفادة     
 من إمكاناتو، فإنو ال بد من قيام المؤسسات التعميمية الجامعية بما يمي:

تيا، وتسييل إنشاء وتوفير البنية التحتية التكنولوجية والمتمثمة في أجيزة الحاسوب ومستمزما .1
 االتصال باإلنترنت، وتوفير الدعم الفني والّتقني لألجيزة والشبكات.

 وضع خطة شاممة لعدة سنوات تتضمن التكاليف، واإلطار الزمني لتطوير االختبارات. .2
 توفير الموارد المالية الالزمة. .3
ز عمى تدريبيم تنمية ميارات المعممين في مجال المستحدثات التكنولوجية بصفة عامة، مع التركي .4

 عمى كيفية تصميم وبناء االختبارات اإللكترونية.
تنمية الميارات المرتبطة بالتعامل مع المستحدثات التكنولوجية، والتفاعل مع االختبارات  .5

اإللكترونية لدى الطمبة، والعمل عمى تنمية اتجاىاتيم بما يساعد عمى خفض معدالت قمق 
 االختبار.

ختبارات التقميدية، وتقديميا عن طريق الحاسوب، واالىتمام بقياس وضع خطة لتجاوز تقديم اال .6
 (.Dane, L., 2009القدرات والكفاءات الميمة لدى الطمبة. )

 معوقات تطبيق االختبارات اإللكترونية:
( معوقات تطبيق االختبارات اإللكترونية فيما يأتي: صعوبة 2012 :78يحدد الطاىر وعطية )    

ألسئمة واإلجابات ونتائج الطمبة نتيجة تعرضيا لالختراق عمى الشبكة، ضعف الحفاظ عمى أمن ا
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ميارات بعض الطمبة في استخدام تكنولوجيا المعمومات، وطرق استخدام االختبارات اإللكترونية، 
والغش من اآلخرين، وخاصة في حالة االختبارات التي تتم عن طريق الشبكة دون مراقب، انتحال 

طالب المتقدم لالختبار وقيامو باإلجابة بداًل عنو، تعطل األجيزة والبرمجيات شخص ما شخصية ال
 والشبكة أثناء االختبار، وصعوبة توفير جياز حاسوب لكل طالب.

 إجراءات البحث
 مجتمع البحث:

من  األولفي جامعة األقصى في الفصل محاضري وطمبة كمية التربية تكون مجتمع البحث من ي    
 .اً ( طالب5678)( محاضرين، 110)م(، وعددىم 2016/2017) العام الدراسي

 عينة البحث: 
 م الباحث عينة البحث إلى قسمين: قسّ  
( 50قام الباحث بتطبيق أدوات البحث عمى عينة استطالعية مكونة من ) عينة استطالعية: . أ

صدق أدوات االستبانة؛ وذلك لحساب  نوطالبة، وقد تم اختيارىم بشكل عشوائي لإلجابة ع اً طالب
 البحث وثباتيا.

 : عينة التجربةب. 
%( من مجتمع 63بصورة عشوائية بحيث تمثل نسبة ) التجربةتم اختيار عينة  :المحاضرون -1

 محاضرًا.( 70البحث، حيث بمغت )
تم اختيار عينة بصورة عشوائية من طمبة قسمي تعميم المرحمة وأساليب التدريس بكمية  الطمبة: -2

 ( طالبًا. 632%( من مجتمع البحث، حيث بمغت )11تمثل نسبة )التربية بحيث 
 ( يبين توزيع أفراد عينة البحث:1والجدول )   

 عينة الطمبة حسب الجنس والمستوى الدراسي( توزيع أفراد 1جدول )
 % العدد البيان المتغير

 الجنس
 61.6 42 ذكر

 67.6 346 أنثى

 5.4 26 األول المستوى



 
 

 

 

 

 

 ...ت واالتجاىات نحو استخدام االختباراتالمعوقا
 

 

651 

 

 
 المستوى

 67.6 662 يالثان

 16.4 622 الثالث

 62.46 634 الرابع

 611 416 المجموع 

 %(.89.8%( وأن نسبة اإلناث )10.2* تبين من الجدول السابق أن نسبة الذكور )
 أدوات البحث:

 استبانة تحديد معوقات تطبيق االختبارات اإللكترونية: -أوالً 
الختبارات اإللكترونية بكمية التربية في جامعة تيدف ىذه االستبانة إلى تحديد معوقات تطبيق ا   

الطاىر (، ودراسة 6164وقد اطمع الباحث عمى عدة دراسات مثل: دراسة عطا اهلل )، األقصى
(، ودراسة ىاشم 6161(، ودراسة أسامة الينداوي )6162خمف اهلل )(، 2012 :78وعطية )

ذات العالقة التي توضح كيفية إعداد  (، كما تم مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة6116)
 االستبانة من أجل تحديد أبعادىا، حيث تعد االستبانة ىي األداة المناسبة ليذا البحث الميداني. 

 صياغة مجاالت االستبانة:
 ( فقرة.65المعوقات البشرية، والمكون من ) األول: المجال .6

 ( فقرات.6)والفنية، والمكون من المادية  المعوقاتالثاني:  المجال .6

 ( فقرات.6، والمكون من )إدارية معوقاتالثالث:  المجال .1

( يوضح مواصفات استبانة تحديد 6( فقرة، والجدول)11وقد تكونت في صورتيا النيائية من )   
 معوقات تطبيق االختبارات اإللكترونية بكمية التربية في جامعة األقصى. 

 يق االختبارات اإللكترونيةتحديد معوقات تطباستبانة ( مواصفات 1جدول )
 النسبة المئوية المجموع الكمي الفقرات المجال

 51.51% 17 17-1 المعوقات البشرية .1
 24.24% 8 25-18 المعوقات المادية والفنية .2
 24.24% 8 33-26 المتطمبات االدارية .3

 %111 33 المجموع
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  -) كبيرة جداً ل التقديرات التالية:استخدم الباحث التدرج الخماسي )ليكرت(، ويشم تقدير االستبانة:
 (.6، 6، 1، 2، 3قميمة جدًا(، بحيث يعطى التدرج القيم ) -قميمة -متوسطة -كبيرة

تم ضبط استبانة تحديد معوقات تطبيق االختبارات اإللكترونية بكمية التربية في ضبط االستبانة: 
 جامعة األقصى عمى النحو التالي:

 :ن صدق االستبانة عن طريق:تم التأكد م صدق االستبانة 

استمدت االستبانة صدق محتواىا من خالل اإلجراءات التي تمت في بنائيا،  صدق المحتوى:  .6
 حيث أنيا تقيس ما ُصممت لقياسو.

عرض الباحث االستبانة في صورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين  صدق المحكمين: .6
ة التكنولوجية، بيدف التعرف إلى آرائيم المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم والتربي

ومالحظاتيم حول االستبانة، وقد تم تعديل ودمج المجال األول المتمثل في المعوقات البشرية 
الخاصة بالمحاضر والطالب تحت مجال المعوقات البشرية، مع إعادة صياغة لبعض العبارات، 

ضافة بعض الفقرات، لتصبح اس تبانة تحديد معوقات تطبيق كما تم حذف بعض العبارات وا 
 ( فقرة.11االختبارات اإللكترونية بكمية التربية في جامعة األقصى في صورتيا النيائية مكونة من )

: حيث قام الباحث باستخدام معامل االرتباط لبيرسون صدق االتساق الداخمي لالستبانة .1
(Pearson؛ لحساب درجة االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال لال) ستبانة، والدرجة الكمية

 (.1لممجال، وكانت النتائج كما يبينيا جدول )

انة والدرجة الكمية لممجال األول ( معامالت االرتباط بين درجات كل فقرة من فقرات االستب3جدول )
 المعوقات البشرية

 الداللة معامالت االرتباط رقم الفقرة الداللة معامالت االرتباط رقم الفقرة
5. 1.46 1.16 1. 1.43 1.16 

3. 1.52 1.16 4. 1.46 1.16 

5. 1.12 1.16 6. 1.46 1.16 

7. 1.31 1.16 8. 1.25 1.16 

9. 1.35 1.16 50. 1.46 1.16 

55. 1.42 1.16 51. 1.61 1.16 

53. 1.54 1.16 54. 1.45 1.16 

55. 1.27 1.16 56. 1.35 1.16 

57. 1.35 1.16    
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 المادية والفنية جات كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكمية لممجال الثاني المعوقاتمعامالت االرتباط بين در 
 الداللة معامالت االرتباط رقم الفقرة الداللة معامالت االرتباط رقم الفقرة

18. 0.55 0.01 19. 0.73 0.01 
01. 0.74 0.01 01. 0.83 0.01 
00. 0.66 0.01 03. 0.51 0.01 
02. 0.71 0.01 02. 0.91 0.01 

 اإلدارية المعوقات ثمعامالت االرتباط بين درجات كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكمية لممجال الثال
 الداللة معامالت االرتباط رقم الفقرة الداللة معامالت االرتباط رقم الفقرة 

16. 1.47 1.16 17. 1.61 1.16 

18. 1.56 1.16 19. 1.43 1.16 

30. 1.47 1.16 35. 1.66 1.16 

31. 1.56 1.16 33. 1.52 1.16 

 ( أن االستبانة تتمتع باتساق داخمي جيد مما يؤكد صدق االستبانة.1ويتضح من جدول )

 :ثبات االستبانة  

 تم التأكد من ثبات االستبانة عن طريق معامل ألفا كرونباخ حيث تم حساب معامل ألفا كرونباخ   
 (، مما يشير إلى أن االستبانة تتمتع بثبات عاٍل.1.76) لالستبانة ككل، وبمغ

 مقياس االتجاه: -ثانياً 
ييدف ىذا المقياس إلى قياس اتجاىات الطمبة نحو استخدام االختبارات اإللكترونية، وقد استعان    

(، الكبش 6164(، وعطا اهلل )6165الباحث بعدة مقاييس لالتجاىات مثل: مقياس الجنزوري )
(، كما تم االطالع عمى األدب 6116(، وحرب )6166(، والطعاني )6164والبالصي )(، 6164)

التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة، التي توضح كيفية إعداد المقاييس من أجل تحديد أبعاد 
 مقياس االتجاه، وتم توزيعيا إلى اتجاىين، وىي: 

 ( فقرة.64: والمكون من )االتـجــــاه نـحـو استخدام االختبارات اإللكترونية .6

 ( فقرة.61: والمكون من )االتجـــاه نحـــــو تقديم االختبارات اإللكترونية .6

( يوضح مواصفات مقياس اتجاه الطمبة 2وجدول ) ( فقرة،67وقد تكون في صورتو النيائية من )   
 نحو استخدام االختبارات اإللكترونية. 
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 حو استخدام االختبارات اإللكترونية( مواصفات مقياس اتجاه الطمبة ن4جدول )

الفقرات  المجموع الفقرات الموجبة المجال
المجموع  المجموع السالبة

 الكمي
النسبة 
 المئوية

االتـجــــــــــــــاه نـحـــــــــــو اســــــــــتخدام .1
االختبــــــــارات اإللكترونيــــــــة فـــــــــي 

 العممية التعميمية.

6،6،1 ،2،4 ،

7،61،66،66 ،62 
61 

3،5،6،61

63،64 
4 64 33.65%  

تجـــــــــــــــاه نحـــــــــــــــــو تقــــــــــــديم . اال2
 االختبارات اإللكترونية

65،66،67،61،66،

66 
4 

66،61،62

63،64،65

67 

5 61 22.66%  

 %500 19 53  56 المجموع

-لتقديرات التالية: )موافق بشدةاستخدم الباحث الّتدرج الخماسي )ليكرت(، ويشمل ا تقدير المقياس:
( في حالة العبارات 6، 6، 1، 2، 3تدرج القيم )معارض بشدة(، بحيث يعطى ال-معارض-محايد-موافق

 اإليجابية، والعكس في حالة العبارات السمبية.

 تم ضبط مقياس اتجاه الطمبة نحو استخدام االختبارات اإللكترونية عمى النحو التالي:ضبط المقياس: 
 :تم التأكد من صدق المقياس عن طريق: صدق المقياس 

صدق محتواه من خالل اإلجراءات التي تمت في بنائو، حيث استمد المقياس  .صدق المحتوى:5
 أنيا تقيس ما ُصممت لقياسو.

عرض الباحث المقياس في صورتو األولية عمى مجموعة من المحكمين  .صدق المحكمين:1
المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعميم والتربية التكنولوجية وعمم النفس، بيدف التعرف إلى 

عادة صياغة لبعض العبارات، كما تم حذف  آرائيم ومالحظاتيم حول المقياس، وقد تم تعديل وا 
 ( عبارة.67بعض العبارات، ليصبح مقياس االتجاه في صورتو النيائية مكونًا من )

: حيث قام الباحث باستخدام معامل االرتباط لبيرسون .صدق االتساق الداخمي لممقياس3
(Pearson لحساب درجة االرتباط بين كل ،) فقرة من فقرات المجال لممقياس، والدرجة الكمية

 (. 3لممجال، وكانت النتائج كما يبينيا جدول )
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 ( معامالت االرتباط بين درجات كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكمية لممجال األول5جدول )
 الداللة معامالت االرتباط رقم الفقرة الداللة معامالت االرتباط رقم الفقرة

5. 1.36 1.16 1. 1.32 1.16 

3. 1.24 1.16 4. 1.34 1.16 

5. 1.36 1.16 6. 1.26 1.16 

7. 1.34 1.16 8. 1.35 1.16 

9.  1.37 1.16 50. 1.33 1.16 

55. 1.41 1.16 51. 1.42 1.16 

53. 1.36 1.16 54. 1.33 1.16 

55. 1.34 1.16 56. 1.32 1.16 

 ن فقرات االستبانة والدرجة الكمية لممجال الثانيمعامالت االرتباط بين درجات كل فقرة م
 الداللة معامالت االرتباط رقم الفقرة الداللة معامالت االرتباط رقم الفقرة

65. 1.45 1.16 58. 1.41 1.16 

59. 1.26 1.16 10. 1.45 1.16 

15. 1.41 1.16 11. 1.55 1.16 

13. 1.51 1.16 14. 1.35 1.16 

15. 1.46 1.16 16. 1.22 1.16 

17. 1.51 1.16 18. 1.42 1.16 

19. 1.56 1.16    

 ( أن المقياس يتمتع باتساق داخمي جيد مما يؤكد صدق المقياس.3ويتضح من جدول )   

تم التأكد من ثبات المقياس عن طريق معامل ألفا كرونباخ، حيث تم حساب  .ثبات المقياس:4
 (، مما يشير إلى أن االستبانة تتمتع بثباٍت عاٍل.1.92معامل ألفا كرونباخ لالستبانة ككل، وبمغ )

 نتائج البحث وتفسيرىا ومناقشتيا
لدى االختبارات تطبيق التي تواجو  أكثر المعوقاتما " الذي ينص عمى: األولولإلجابة عن السؤال 

 ( التالي:6) "، تم حساب ذلك حسب ما يظير في الجدولبكمية التربية في جامعة األقصى؟ الطمبة
 المتوسط الحسابي واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لكل بعد من األبعاد (6جدول )

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة % المعياري

 6 76.53 1.01 3.82 معوقات إدارية متعمقة بالجامعة.
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المعوقات المادية والفنية المتعمقة بالبيئة 
 6 75.07 1.09 3.75 ية في الجامعة.التعميمية. البينة التحتية التكنولوج

 1 67.29 1.165 3.36 معوقات ذات عالقة بالجانب البشري.

  72.96 1.08 3.64 الدرجة الكمية

( أن أكثر المعوقات ليا عالقة بالجانب اإلداري في الجامعة 6يتضح من الجدول السابق )     
ات العالقة بالجانب المادي والفني (، وتمييا المعوقات ذ76.53حيث حصمت عمى نسبة مقدارىا )
(، وتأتي آخرىا ما ليا عالقة بالجانب البشري ومقدارىا 75.07والبينة التحية التكنولوجية مقدارىا )

(72.96.) 
االختبارات تطبيق التي تواجو  المعوقاتما "الذي ينص عمى:  الثانيولإلجابة عن السؤال       

؟"، تم حساب ذلك حسب ما األقصى فيما يتعمق بإدارة الجامعةبكمية التربية في جامعة  لدى الطمبة
 ( التالي:7) يظير في الجدول

 المتوسط الحسابي واالنحراف والنسبة المئوية والرتب فيما يتعمق بإدارة الجامعة (7جدول )

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة % المعياري

ية، والتي ال المسئولون يميمون إلى االختبارات التقميد
 تتناسب مع إنجاح نمط االختبارات اإللكترونية.

4.1286 .88336 82.572 6 

عدم تشجيع إدارة الجامعة المحاضرين عمى استخدام 
 6 82 1.00938 4.1000 االختبارات اإللكترونية بداًل من االختبارات التقميدية.

عدم توفير إدارة الجامعة التدريب الالزم من أجل 
 ختبارات اإللكترونية.تطبيق اال

4.0286 .85077 80.572 1 

إدارة الجامعة ال توفر الدعم المالي الالزم لتطبيق 
 2 78.286 88043. 3.9143 االختبارات اإللكترونية.

إدارة الجامعة تّسوف وتماطل في تنفيذ أي إجراء يّسيل 
 تطبيق االختبارات اإللكترونية.

3.7429 1.01704 74.858 3 

ون يميمون إلى المركزية في العمل، والتي ال المسئول
 تتناسب مع إنجاح نمط االختبارات اإللكترونية.

3.7286 .93128 74.572 4 
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عدم اقتناع إدارة الجامعة بجدوى االختبارات 
 اإللكترونية.

3.5143 1.33778 70.286 5 

إدارة الجامعة ال توفر الدعم الفني الالزم لتطبيق 
 6 69.142 1.24744 3.4571 ونية.االختبارات اإللكتر 

  76.53 1.01 3.82 الدرجة الكمية
المسئولون يميمون إلى االختبارات " :مفقرات ىي الفقرةنسبة ل( أن أعمى 7)ويتضح من جدول      

 %(، وذلك82.5" والتي نسبتيا )التقميدية، والتي ال تتناسب مع إنجاح نمط االختبارات اإللكترونية
مسؤولين في إدارة الجامعة غير مقتنعين بجدوى االختبارات اإللكترونية في تقويم يرجع إلى أن ال

الطمبة، ونظرًا لكونيم من أصحاب الخبرة الطويمة في اإلدارة، والذي بموجبيا ترسخت لدييم قناعة 
 أن االختبارات التقميدية ىي تجربة ناجحة أتت ثمارىا، وال داعي الستحداث غيرىا من التجارب،

" قد احتمت إدارة الجامعة ال توفر الدعم الفني الالزم لتطبيق االختبارات اإللكترونيةح أن الفقرة "ويتض
عدم قناعة البعض في إدارة %(، وذلك قد يكون بسبب 69.1المرتبة الدنيا بنسبة مئوية مقدارىا )

ًا ما يكونون من الجامعة باستخدام تكنولوجيا التقويم المعاصرة عمى اعتبار أن اصحاب القرار غالب
 .ذوي االتجاىات السمبية نحو التطوير واستخدام االختبارات اإللكترونية

االختبارات تطبيق التي تواجو  المعوقاتما "الذي ينص عمى:  الثالثلإلجابة عن السؤال و     
فيما يتعمق بالجانب المادي والفني والبنية التحتية  بكمية التربية في جامعة األقصى  لدى الطمبة

 ( التالي:8) ؟"، تم حساب ذلك حسب ما يظير في الجدولالتكنولوجية في الجامعة
المتوسط الحسابي واالنحراف والنسبة المئوية والرتب فيما يتعمق بالجانب المادي والفني البنية  (8جدول )

 التحتية التكنولوجية في الجامعة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة % المعياري

 6 86.572 86345. 4.3286 كثره انقطاع التيار الكيربائي في الجامعة.

قمة مختبرات الحاسوب الالزمة لتطبيق االختبارات 
 اإللكترونية.

4.1143 .98603 82.286 6 

ذات المواصفات المناسبة ة الحاسب اآللي نقص أجيز 
 1 79.428 1.07638 3.9714 اإللكترونية في الجامعة. لتطبيق االختبارات
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 2 74.572 1.21490 3.7286 االنقطاع المتكرر لخدمة اإلنترنت في الجامعة.

عدم توفر خدمة اإلنترنت بسرعة جيدة في الجامعة 
 أو المنازل.

3.6429 1.19219 72.858 3 

نقص المولدات الكيربائية في الجامعة لضمان 
 4 70 1.31601 3.5000 االختبارات اإللكترونية.استمرار تقديم 

ندرة البرامج الحاسوبية بالمغة العربية، والتي تمزم 
 لالختبارات اإللكترونية.

3.4286 .92582 68.572 5 

)من حيث السعة والسرعة(  قمة الخوادم المستخدمة
 6 66.286 1.18619 3.3143 المستخدمة في تقديم االختبارات اإللكترونية.

  75.07175 1.09 3.75 الدرجة الكمية

أن الحمول البديمة التي توفرىا الجامعة عند انقطاع %(، وذلك يرجع إلى 86.5والتي نسبتيا )      
التيار الكيربائي، والتي تتمثل في تشغيل مولدات ضخمة، إلى جانب المولدات التي تتوفر في معظم 

نترنت من أجل تسييل ميمة تقديم االختبارات ، التي تساعد في تشغيل اإلupsالبيوت وأجيزة 
الخوادم المستخدمة  قمةيتضح أن الفقرة "اإللكترونية من خالل الموبايل واألجيزة الموحية الذكية، و 

" قد احتمت المرتبة الدنيا في تقديم االختبارات اإللكترونية)من حيث السعة والسرعة( المستخدمة 
ى الرغم من وجود خوادم وسيرفرات تستخدم ألغراض أخرى عم%(، 62.2بنسبة مئوية مقدارىا )

 منيا القبول التسجيل والدائرة المالية والمشتريات والمخازن.
لدى االختبارات تطبيق التي تواجو  المعوقاتما " الذي ينص عمى: الرابعلإلجابة عن السؤال و     
؟"، تم حساب ذلك حسب ما ت البشريةفيما يتعمق باإلمكانا بكمية التربية في جامعة األقصى  الطمبة

 ( التالي:9) يظير في الجدول
 المتوسط الحسابي واالنحراف والنسبة المئوية والرتب فيما يتعمق باإلمكانات البشرية (9جدول )

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة % المعياري

الخطة الدراسية لمطالب ال تعزز مفاىيم التعمم الذاتي 
 6 78 87062. 3.9000 ميم اإللكتروني.أو التع

 6 76.572 1.15434 3.8286عدم قدرة المحاضرين عمى تصميم ونشر اختبار 
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 إلكتروني خاص بمساقو.
عدم امتالك المحاضرين والطمبة اتجاىات إيجابية نحو 

 1 74 1.25513 3.7000 استخدام االختبارات اإللكترونية.

قويم إلكتروني عدم قدرة المحاضرين عمى  تنفيذ ت
 Moodleلمطالب من خالل استخدام نظم إدارة التعمم 

 .Googleوتطبيقات 
3.7000 1.28931 74 2 

كثرة عدد الطمبة المسجمين لدى المحاضرين )عدد 
 الطمبة الكبير جدًا في الشعبة الواحدة(.

3.6714 1.24786 73.428 3 

عدم وجود محاضرين قادرين عمى تخطيط وتنفيذ 
 ات اإللكترونية في بيئة التعمم اإللكتروني.االختبار 

3.66 1.075 73.2 4 

ازدحام جداول المحاضرات لدى الطمبة بما يعيق 
 5 68.572 1.21072 3.4286 تفاعميم مع نمط االختبارات اإللكترونية.

عدم استجابة المحاضرين لبرامج التدريب التكنولوجي 
لتقويم بما من أجل تطوير أنفسيم وتطوير أساليبيم في ا

 يتماشى مع التطور التكنولوجي.
3.4143 1.17329 68.286 6 

عدم كفاية الكوادر البشرية المؤىمة إلنجاح نمط 
 االختبارات اإللكترونية )فنين وميندسي دعم فني(.

3.3857 1.15837 67.714 7 

شعور الطالب بالتيو لعدم توافر المحاضر المتعاون 
 61 64.858 1.02767 3.2429 ئمًا.المعد إعدادًا إلكترونيًا مال

 66 64.572 1.10560 3.2286 ضعف الثقافة التكنولوجية لدى الطمبة.

عدم وجود فريق لمصيانة والدعم الفني لمتابعة أعمال 
 الصيانة باستمرار لمختبرات الحاسوب.

3.1857 1.09403 63.714 66 

 61 63.714 1.24287 3.1857 عدم استجابة الطمبة لبرامج التدريب التكنولوجي.

كثرة األعباء األكاديمية واإلدارية الممقاة عمى عاتق 
 المحاضرين.

3.1429 1.03959 62.858 62 

 63 62.572 1.25018 3.1286 ضعف الثقافة التكنولوجية لدى معظم المحاضرين.

 64 56.286 1.26597 2.8143 عدم اقتناع الطمبة بجدوى االختبارات اإللكترونية.
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ائد المادي الذي يحصل عميو المحاضرون ال يشجع الع
 65 51.714 1.35660 2.5857 عمى استخدام االختبارات اإللكترونية.

  67.29 1.165 3.36 الدرجة الكمية

الخطة الدراسية لمطالب ال تعزز مفاىيم مفقرات ىي الفقرة "نسبة ل( أن أعمى 9)ويتضح من جدول    
إلى أن الخطة الدراسية ال %(، وذلك يرجع 78" والتي نسبتيا )لكترونيالتعمم الذاتي أو التعميم اإل

تراعي احتياجات التعميم اإللكتروني، ويرجع السبب في ذلك أيضًا إلى سوء توزيع عدد ساعات 
العائد المادي الذي يحصل عميو المحاضرون ال يشجع عمى ويتضح أن الفقرة " الخطة عند تطويرىا،
يرجع إلى %(، 51.7" قد احتمت المرتبة الدنيا بنسبة مئوية مقدارىا )إللكترونيةاستخدام االختبارات ا

التحسن في الرواتب وعالوة الكادر الموحد لمجامعات التي يحصل عمييا المحاضرون مقابل ما 
وتتفق ىذه النتيجة مع ما أشار إليو جميل وتوببنج  .يقومون بو من تدريس المحاضرات لمطمبة

 (.Jamil, Topping & Tariq, 2012, 268)وطارق 
في جامعة  محاضري كمية التربية"ما اتجاىات الذي ينص عمى:  الخامسولإلجابة عن السؤال 

 (10) حساب ذلك حسب ما يظير في الجدول ؟"، تماستخدام االختبارات اإللكترونيةاألقصى نحو 
 التالي:

نحو استخدام  رتب لقياس مستوى االتجاهالمتوسط الحسابي واالنحراف والنسبة المئوية وال (11جدول )
 االختبارات اإللكترونية بالجامعة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة % المعياري

 6 97.7 32046. 4.8857 أشعر أن االختبارات اإللكترونية توفر الوقت والجيد.

 6 96.5 37960. 4.8286 أعتقد أن االختبارات اإللكترونية  ىامة في عممية التدريس.

أرى أن االختبارات اإللكترونية ضرورية لكل متعمم في الوقت 
 الحاضر.

4.76 .432 95.2 1 

أفّضل أن أستخدم في محاضراتي الدراسية وسائل االختبارات 
 اإللكترونية.

4.7000 .46157 94 2 

 3 91.1 50031. 4.5571 أشعر أن التعامل مع االختبارات اإللكترونية  سيل ويسير.
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أنتظر اليوم الذي يتم فيو استخدام االختبارات اإللكترونية في 
 جميع مساقاتي الدراسية في الجامعة.

4.5286 .60724 90.5 4 

أرى أن استخدام االختبارات اإللكترونية في التعميم مضيعة 
 لموقت.

4.4000 1.02717 88 5 

أعتقد أن إدخال االختبارات اإللكترونية في عممية التعميم، 
 سوف يصرف الطمبة عن التعمم.

4.2857 1.06516 85.7 6 

أرى أن استخدام االختبارات اإللكترونية في العممية التعميمية، 
 يزيد من التحصيل والدافعية لمتعمم.

4.2143 .63458 84.2 7 

أعتقد أن استخدام االختبارات اإللكترونية في التعميم يزيد الثقة 
 بالنفس.

4.1000 .66267 82 61 

أعتقد أن استخدام االختبارات اإللكترونية في التعميم سيدعم 
 التفكير المنطقي والمنظم عند الطمبة.

4.0714 .54697 81.4 66 

أعتقد أن استخدام االختبارات اإللكترونية في العممية التعميمية 
 ينمي اإلبداع.

4.0571 .75921 81.1 66 

التعميم يضعف أرى أن استخدام االختبارات اإللكترونية في 
 العالقة االجتماعية بين المحاضر وطالبو.

4.0571 1.15327 81.1 61 

أرى أن االعتماد عمى االختبارات اإللكترونية في التعميم يقمل 
 من فاعمية دور المعمم.

4.0286 1.17918 80.5 62 

أعتقد أنَّ اإلكثار من استخدام االختبارات اإللكترونية في التعميم 
 ة الطمبة.سوف يضعف لغ

3.4143 1.18558 68.2 63 

أرى أنو يمكن االستغناء عن االختبارات اإللكترونية في قياس 
 تحصيل الطمبة.

3.1429 1.14570 62.8 64 

  85.03 0.75 4.25 الدرجة الكمية

مفقرات ىي الفقرة "أشعر أن االختبارات اإللكترونية  نسبة ل( أن أعمى 10)ويتضح من جدول     
وذلك يرجع إلى أن المحاضرين بكمية التربية يعانون %(، 97.7والتي نسبتيا ) ،قت والجيد"توفر الو 

من األعداد الكبيرة المسجمة لدييم في المساقات، وحاجتيم إلى وقت طويل وجيد كبير خالل عممية 
من  تصحيح االختبارات، وأن استخدام االختبارات اإللكترونية سيوفر عمييم الوقت والجيد لالنتياء

عطاء النتيجة لمطالب عمى الفور، أرى أنو يمكن "ويتضح أن الفقرة  عممية تصحيح االختبارات وا 
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قد احتمت المرتبة الدنيا بنسبة مئوية  ."االستغناء عن االختبارات اإللكترونية في قياس تحصيل الطمبة
عداد عدم امتالك المحاضرين لميارات تصميم و %(، وذلك قد يكون بسبب 62.8مقدارىا ) ا 

، أما باقي الفقرات فتباينت نسبيا حول ىاتين االختبارات اإللكترونية بكمية التربية في الجامعة
استخدام االختبارات نحو  المحاضرين بكمية التربية في الجامعةالفقرتين حسب أثرىا في اتجاىات 

امعة األقصى نحو في ج محاضري كمية التربيةأشارت نتائج البحث أن نسبة اتجاىات و  .اإللكترونية
مرتفع، وىذا يتفق مع دراسة كل %( وىو مستوى 85.03بمغت )استخدام االختبارات اإللكترونية 

 (.2016( ومزىر )2016( وعطا هلل )2016من: الشمري )
األقصى  في جامعة كمية التربية"ما اتجاىات طمبة الذي ينص عمى:  السادسولإلجابة عن السؤال 

 :(11) ؟"، تم حساب ذلك حسب ما في جدولاإللكترونية استخدام االختبارات نحو
 المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لالتجاه نحو استخدام االختبارات اإللكترونية (11جدول )

 الفقرة
المتوسط 

 الحسببي

االنحراف 

 المعيبري

النسبت 

 المئويت
 الرتبت

 6 90.31 65394. 4.5158 .أشعر أن االختبارات اإللكترونية توفر الوقت والجيد

أرى أن االختبارات اإللكترونية ضرورية لكل متعمم في 
 الوقت الحاضر.

4.24 .788 84.81 6 

أعتقد أن استخدام االختبارات اإللكترونية في العممية 
 التعميمية تنمي اإلبداع.

4.1962 .76748 83.92 1 

أعتقد أن استخدام االختبارات اإللكترونية في التعميم 
 يزيد الثقة بالنفس.

4.1424 .85861 82.8 2 

أرى أن استخدام االختبارات اإللكترونية في العممية 
 التعميمية، يزيد التحصيل والدافعية لمتعمم.

4.1234 .78453 82.46 3 

أعتقد أن االختبارات اإللكترونية  ىامة في عممية 
 التدريس.

4.1203 .76664 82.40 4 

تبارات اإللكترونية في التعميم أعتقد بأن استخدام االخ
 سيدعم التفكير المنطقي والمنظم عند الطمبة.

4.0728 .74970 81.4 5 
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أفضل أن أستخدم في مساقاتي الدراسية وسائل 
 االختبارات اإللكترونية.

4.0601 .93167 81.20 6 

أرى أن استخدام االختبارات اإللكترونية في التعميم 
 مضيعة لموقت.

3.9715 .96655 79.43 7 

أشعر أن التعامل مع االختبارات اإللكترونية سيل 
 ويسير.

3.8608 1.03178 77.21 61 

أنتظر اليوم الذي يتم فيو استخدام االختبارات 
 اإللكترونية في جميع مساقاتي الدراسية بالجامعة.

3.7785 1.12948 75.56 66 

أعتقد أن إدخال االختبارات اإللكترونية في عممية 
 ميم، سوف يصرف الطمبة عن التعمم.التع

3.5791 1.04574 71.58 66 

أعتقد بأن اإلكثار من استخدام االختبارات اإللكترونية 
 في التعميم سوف يضعف لغة الطمبة.

3.0665 1.13384 61.32 61 

أرى أن استخدام االختبارات اإللكترونية في التعميم 
 و.يضعف العالقة االجتماعية بين المحاضر وطالب

2.9335 1.15324 58.67 62 

أرى أنو يمكن االستغناء عن االختبارات اإللكترونية في 
 قياس تحصيل الطمبة.

2.8703 1.06772 57.40 63 

أرى أن االعتماد عمى االختبارات اإللكترونية في التعميم 
 يقمل من فاعمية دور المعمم.

2.8165 1.23004 56.32 64 

  75.43 0.94 3.7 الدرجت الكليت

توفر أشعر أن االختبارات اإللكترونية مفقرات ىي الفقرة "ل نسبة ( أن أعمى11) ويتضح من جدول   
استخدام بسبب قناعة معظم الطمبة أن ىذا ربما يكون و  ،%(90.31والتي نسبتيا ) ،الوقت والجيد"

ية االختبار، وأنيم وتوفر عمييم الجيد خالل تأد تزيد من دافعيتيم لمدراسةاالختبارات اإللكترونية 
، ويتضح أن الفقرة "أرى أن االعتماد عمى يحصمون عمى نتيجتيم مباشرة بعد أن يسمم اإلجابة

احتمت المرتبة الدنيا بنسبة مئوية . االختبارات اإللكترونية في التعميم يقمل من فاعمية دور المعمم"
باستخداميم عممين مرتبط %( قد يكون بسبب أن الطمبة عمموا أن مصيرىم كم56.32مقدارىا )

لنجاح الميني ال مفر أماميم من ى الإولموصول  االختباراتكما غيرىا من لالختبارات اإللكترونية 
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لذلك، أما باقي الفقرات فتباينت نسبيا حول ىاتين  استخدام االختبارات اإللكترونية والميلإتقان 
 . ختبارات اإللكترونيةاستخدام االالفقرتين حسب أثرىا في اتجاىات الطمبة نحو 

 استخدام االختبارات اإللكترونيةنحو لدى الطمبة أشارت نتائج البحث أن نسبة مستوى االتجاه    
 ,Dermo(، )2011مرتفع وىذا يتفق، مع دراسة كل من الخزي )وىو مستوى  ،%(75.4بمغت )
2009 .) 

في جامعة  مية التربيةكما اتجاىات طمبة "الذي ينص عمى:  السابعولإلجابة عن السؤال  
( 12؟"، تم حساب ذلك حسب ما يظير في الجدول )تقديم االختبارات اإللكترونيةاألقصى نحو 

 التالي:
 المتوسط واالنحراف والنسبة المئوية والرتب لالتجاه نحو تقديم االختبارات اإللكترونية (10جدول )

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 الرتبة يةالمئو 

أرى أن تقديم االختبارات اإللكترونية يساعدني عمى 
 تحقيق تطمعاتي العممية.

4.0348 .84000 80.6962 6 

 6 79.49367 1.00993 3.9747 أكره سماع مصطمح االختبارات اإللكترونية.

أرى أنو من األفضل زيادة استخدام االختبارات اإللكترونية 
يتيا لمطالب في في جميع مساقات الجامعة ألىم

 المستقبل. 
3.9684 .97786 79.36709 1 

أحب القيام بتقديم االختبارات اإللكترونية كمما سمحت لي 
 الفرصة.

3.9177 .94853 78.35443 2 

أشعر أن الوقت قد حان ليتعمم كل طالب أو محاضر 
 ميارات استخدام االختبارات اإللكترونية.

3.8892 .42551 77.78481 3 

 4 76.4557 1.10334 3.8228 ل االختبارات اإللكترونية عمى االختبارات التقميدية.ُأفض  

أستمتع عندما أتحدث عن أىمية االختبارات اإللكترونية 
 أمام اآلخرين.

3.8133 1.00708 76.26582 5 

 6 76.01266 1.09810 3.8006 أشعر باإلحباط عند تقديم االختبارات اإللكترونية.
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 7 74.74684 1.04297 3.7373 االختبارات اإللكترونية ممل وشاق. أجد أن تقديم

يصعب عمى طمبة الدراسات األدبية تقديم االختبارات 
 اإللكترونية.

3.3576 1.19772 67.1519 61 

أرى عدم ضرورة إدخال االختبارات اإللكترونية في قياس 
 الجانب المعرفي التحصيمي في الجامعة.

3.3101 1.13942 66.20253 66 

أشعر أن مصطمحات االختبارات اإللكترونية العممية 
 صعبة الفيم.

3.2975 1.00085 65.94937 66 

أرى أن تقديم االختبارات اإللكترونية صعبة وتحتاج إلى 
 جيد أكثر من غيرىا من المساقات الدراسية.

3.2057 1.15602 64.11392 61 

  74.0 0.995 3.70 الدرجة الكمية

%( 74.4بمغت ) تقديم االختبارات اإللكترونيةنتائج البحث أن نسبة مستوى االتجاه نحو أشارت    
 وىو مستوى متوسط.

مفقرات ىي الفقرة "أرى أن تقديم االختبارات اإللكترونية ل نسبة ( أن أعمى12) ويتضح من جدول   
بسبب قناعة ذا ىربما يكون و  ،%(80.6يساعدني عمى تحقيق تطمعاتي العممية" والتي نسبتيا )

بالضبط  ،لممادة الطالبالمناسبة تؤثر في ميل  تقديم االختباراتمعظم الطمبة بأن اختيار طريقة 
والتي تزيد من دافعيتيم  ،تدريسو إستراتيجياتبالمساقات التي ينوع فييا المحاضر في  كتأثرىم

 وتحتاج إلى جيد أكثر من لمدراسة، ويتضح أن الفقرة "أرى أن تقديم االختبارات اإللكترونية صعبة
ذلك قد يكون و  ،%(64.1احتمت المرتبة الدنيا بنسبة مئوية مقدارىا ) غيرىا من المساقات الدراسية"

ولموصول  ،كما غيرىا من المواد بتقديميم االختباراتالطمبة أن مصيرىم كمعممين مرتبط  عممبسبب 
والميل لذلك، أما باقي  ختبارات اإللكترونيةاستخدام االلنجاح الميني ال مفر أماميم من إتقان ى الإ

 . االختبارات اإللكترونيةالطمبة  تقديمالفقرات فتباينت نسبيا حول ىاتين الفقرتين حسب أثرىا في 
الفرض األول قام الباحث باختبار صحة  لإلجابة عن ىذا السؤال :الثامنولإلجابة عن السؤال 

 بين( α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ): "ال توجد عالقة ارتباطية الذي ينص عمى
مستوى و  استخدام االختبارات اإللكترونيةفي جامعة األقصى نحو  كمية التربيةمستوى اتجاىات طمبة 
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"، عن طريق حساب معامالت ارتباط بيرسون بين تقديم االختبارات اإللكترونيةاتجاىاتيم نحو 
 (:13جدول ) في ، وكانت النتائج كما ىو موضحاالتجاىين

( معامالت ارتباط بيرسون بين االتجاه نحو استخدام االختبارات اإللكترونية ومستوى اتجاىاتيم 13جدول )
 نحو تقديم االختبارات اإللكترونية

االتجاه نحو استخدام  المقياس
 االختبارات اإللكترونية

االتجاه نحو تقديم 
 االختبارات اإللكترونية

مستوى 
 الداللة

نحو استخدام االختبارات االتجاه 
 اإللكترونية.

1 .811** 0.000 

االتجاه نحو تقديم االختبارات 
 0.000 1 **811. اإللكترونية.

استخدام االختبارات ( أن معامل ارتباط بيرسون بين االتجاه نحو 13) من جدوليتبين      
وىو معامل ارتباط إيجابي  ،(0.811يساوي ) تقديم االختبارات اإللكترونيةواالتجاه نحو اإللكترونية 
رجع الباحث ذلك إلى أن اإلنسان إذا أحب ، مما يعني أن العالقة بينيما موجبة، ويُ دال إحصائياً 

 . تقديم االختبارات اإللكترونية ونشرىافإنو من الطبيعي أن يحب استخدام االختبارات اإللكترونية، 
 الفرض الثانيصحة ؤال قام الباحث باختبار لإلجابة عن ىذا الس: التاسعولإلجابة عن السؤال 

( بين متوسطي α ≤ 0.05الذي ينص عمى "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
استخدام  في جامعة األقصى نحو  كمية التربيةدرجات أفراد العينة عمى مقياس اتجاىات طمبة 

باستخدام اختبار )ت( لعينتين مستقمتين  تبعًا لمتغير الجنس"، وذلك وتقديم االختبارات اإللكترونية
 :( التالي14حسب الجدول )
 ( قيمة "ت" المحسوبة لمتعرف إلى داللة الفروق بين متوسطي درجات الجنسين12جدول )

 عمى مقياس االتجاه نحو استخدام وتقديم االختبارات اإللكترونية
 مستوى الداللة "ت" االنحراف المعياري المتوسط التكرار الجنس
 61.1 661.14 64 ذكر

6.21 1.62 
 64.6 615.74 568 أنثى
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، حيث α=0.05من  أكبروىي  =sig 0.14 ( أن قيمة مستوى الداللة14)يتبين من جدول    
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد العينة عمى مقياس ال يتضح أنو 

تبعًا  استخدام وتقديم االختبارات اإللكترونيةنحو في جامعة األقصى  كمية التربيةاتجاىات طمبة 
، ويمكن إرجاع ىذه النتيجة إلى أن الطالب والطالبات من البيئة التعميمية نفسيا، لمتغير الجنس

 & Jamil & Topping)وليم نفس الخصائص والحاجات، وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة 

Tariq: 2012)جابية حول استخدام االختبارات اإللكترونية ، والتي أشارت إلى وجود اتجاىات إي
 لدى الطالبات أكثر من الطالب.

الفرض صحة الباحث باختبار قام لإلجابة عن ىذا السؤال : العاشرولإلجابة عن السؤال      
( بين α ≤ 0.05الذي ينص عمى "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) الثالث

في جامعة األقصى نحو  كمية التربيةعمى مقياس اتجاىات طمبة متوسطي درجات أفراد العينة 
تحميل التباين "، وذلك باستخدام اختبار المستوىتبعًا لمتغير  استخدام االختبارات اإللكترونية

المستويات الدراسية األربعة لتحديد مستوى الداللة اإلحصائية بين متوسط درجات األحادي، 
 :( التالي15حسب الجدول )

الفروق بين متوسطي درجات المستويات ( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمكشف عن 12) جدول
 الدراسية األربعة عمى مقياس االتجاه نحو استخدام وتقديم االختبارات اإللكترونية

بين  (0.01عند مستوى داللة ) إحصائية( وجود فروق ذات داللة 63يتضح من جدول )   
اإلحصائية  لصالح أي المستوى، ولتحديد مستوى الداللة ًا لمتغير متوسطي درجات أفراد العينة تبع

عمى األربعة  المستويات الدراسيةمتوسطي درجات مستوى، قام الباحث بحساب اختبار شيفيو بين 
 (.64استخدام االختبارات اإللكترونية، كما تظير في جدول )مقياس االتجاه نحو 

 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة
جاه نحو وتقديم مقياس االت

استخدام االختبارات 
 اإللكترونية.

 646.7 3 1940.3 بين المجموعات
 68.17 628 42811.0 داخل المجموعات 0.000 *9.48

  631 44751.3 المجموع
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مستويات الدراسية األربعة عمى مقياس االتجاه نحو استخدام متوسطي درجات ال( الفروق بين 16جدول )
 وتقديم االختبارات اإللكترونية

المستوى  متوسطات المجموعات المجال
 األول

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثالث

المستوى 
 الرابع

مقياس االتجاه نحو 
استخدام وتقديم 

 االختبارات اإللكترونية.

 *7.2 *5.4 *5.7 - 42.58 المستوى األول
 1.5 0.32 - - 48.31 المستوى الثاني
 1.8 - - - 47.99 المستوى الثالث

 - - - - 48.12 المستوى الرابع 
المستوى األول، وكل من المستوى فروق ذات داللة إحصائية بين  ود( وج16من الجدول ) يتضح   

ياس االتجاه نحو االختبارات الثاني والثالث والرابع، لصالح المستويات الثالثة األخيرة عمى مق
اإللكترونية، وقد يعزى ذلك إلى محدودية عدد ساعات إنجاز الطالب وقمة معرفتو عن االختبارات 
اإللكترونية، في حين لم تظير فروق ذات داللة إحصائية بين المستوى الثاني، وكل من المستوى 

ذلك إلى زيادة عدد ساعات  د يعزىالثالث والرابع أو بين المستوى الثالث والمستوى الرابع، وق
اإلنجاز لمطالب، ومعرفتو عن االختبارات اإللكترونية، مما أدى إلى ارتفاع اتجاىات طالب المستوى 

ينعكس عمى األمر الذي ، اتجاىات المستوى األولعن  كمية التربيةفي الثاني والثالث والرابع 
 ة.استخدام االختبارات اإللكترونياتجاىات الطمبة نحو 

الختبارات نظام ا ما التصور المقترح إلمكانية تطبيق": الحادي عشرولإلجابة عن السؤال      
بوضع التصور المقترح لتطبيق نظام قام الباحث "، جامعة األقصى؟في  بكمية التربية اإللكترونية

 لي:االختبارات اإللكترونية في ضوء النتائج واتجاىات الطمبة السابقة الِذكر، وىو كالتا
 تتمثل منطمقات التصور فيما يمي: منطمقات التصور المقترح:

التكنولوجيا بتطبيقاتيا باتت عنصرًا أساسيًا في المجاالت التعميمية، لذلك ال يمكن االستغناء  -1
 عنيا.

مواكبة التطور التكنولوجي الحادث في الجامعات، واآلخذ بتطبيقات التكنولوجيا، أصبح أمرًا  -2
 ممحًا ضروريًا.
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يمكن تحقيق مؤشرات الجودة في الجانب التعميمي إال بإدخال التكنولوجيا عنصرًا أساسيًا من  ال -3
 عناصر األداء والتقويم الحديثة.

من حق الطمبة تقديم اختبارات إلكترونية بما يتناسب مع احتياجاتيم وقدراتيم وميوليم  -4
 واتجاىاتيم.

ة كوسيمة تقويم حديثة تنسجم مع من واجب المحاضرين أن يستخدموا اختبارات إلكتروني -5
 متطمبات إعداد الطالب الجامعي.

اإللكتروني انسجامًا مع  ممن واجب الجامعة أن تعمل عمى تطوير وتفعيل أساليب التقوي -6
احتياجات الطمبة وتوقعاتيم، وبما يتناسب مع التطور التكنولوجي الحادث في أساليب التقويم 

 الجديدة في عصر المعموماتية.
ق التصور المقترح يتناغم مع الحاجة المّمحة والمنشود تحقيقيا لدى المحاضرين، والطمبة، تطبي -7

 مما يوفر الجيد والوقت عمى كمييما. 
 أىداف التصور المقترح:

 ييدف التصور المقترح إلى تحقيق ما يأتي:
التقويم الحديثة  التأكيد عمى اقتراح مسارات عممية لتطبيق االختبارات اإللكترونية، نيوضًا بأساليب -

 بغية تحقيق أىدافيا.
 تطوير أداء كل من المحاضر، والطالب. -
التأكيد عمى اقتراح منظومة من األداءات واإلجراءات اإلدارية؛ لمنيوض بأساليب التقويم الحديثة  -

 بالعممية التعميمية بكمية التربية في جامعة األقصى، والتقميل من التكاليف المادية والبشرية فييا. 
تخفيف األعباء عن المحاضرين في عممية التصحيح المسجل لدييم أعداد كبيرة جدًا في شعبيم  -

 التدريسية.
توفير الوقت في التصحيح مما يسيل عمى الطمبة التسجيل لمساقات الفصل القادم، أو تنفيذ  -

 إجراءات التخرج دون أية مشاكل مع انضباط بداية ونياية الفصول الدراسية.
اليف المادية الكبيرة جدًا من خالل تصميم اختبارات إلكترونية، بداًل من تصويرىا عمى تقميل التك -

أوراق ألعداد كبيرة جدًا من الطمبة، وكذلك توفير الكادر البشري لمجان والمراقبين وما يتبعيا من 
 متطمبات سير االختبارات  التقميدية الكثيرة جدًا.
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 مكونات التصور وآليات تحقيقو:
 وافر ما يمي من مكونات لنجاح تنفيذ التصور:يمزم ت

بنية تحتية تكنولوجية مالئمة لتطبيق االختبارات اإللكترونية، بكل مستمزماتيا من شبكات  -
 ومختبرات وبرامج وحواسيب وخوادم ذات مواصفات عالية ومولدات كيربائية.

طبيق االختبارات عدد مختبرات حاسوب كاٍف ومناسب لعدد الطمبة والمساقات المقترحة لت  -
 اإللكترونية في الجامعة.

 كادر بشري مؤىل )محاضرين، وطمبة، ميندسين، ودعم فني، ومشرفي مختبرات(. -
 آليات تنفيذ التصور:

 عمى مستوى المحاضرين: -أوالً  
اختيار المحاضرين ممن لدييم القدرة والكفاءة في استخدام الحاسوب واإلنترنت، وقدرتيم عمى  -

(؛ ليكونوا نقطة (Moodleإلكترونية من خالل التعامل مع نظام إدارة التعمم  تصميم اختبارات
 انطالق في استخدام االختبارات اإللكترونية.

متابعة أدائيم وتطويره من خالل مواكبة التطور التكنولوجي، من خالل إعطائيم دورات تدريبية  -
 اإللكترونية.في مجال تكنولوجيا أدوات التقويم الحديثة، منيا االختبارات 

 عمى مستوى الطمبة: -ثانياً 
االىتمام بالجانب التطبيقي في إعداد الطالب؛ وذلك من خالل توظيف الميارات التكنولوجية  -

 العممية وتفعيل مختبرات الحاسوب التي تقدم خدمات إلكترونية في الجامعة.
روني؛ لتقديم محتوى معرفي تطوير الخطط الدراسية والمساقات المتعمقة بتكنولوجيا التعميم اإللكت -

 يخدم توجيات التعميم االلكتروني واالختبارات اإللكترونية.
تنمية الثقافة الحاسوبية والتكنولوجية لدى الطمبة؛ ليتسنى ليم التعامل مع أدوات التكنولوجيا  -

بسيولة ويسر والدخول لشبكة اإلنترنت من خالل شبكات السمكية، والتي ستوفرىا الجامعة في كل 
 مبانييا وفروعيا.

 عمى مستوى إدارة مركز التعميم اإللكتروني بكمية التربية في الجامعة: -ثالثاً 
 تفعيل مركز التعميم اإللكتروني بكمية التربية في الجامعة من خالل عقده مجموعة من الدورات -
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 .( وتصميم االختبارات اإللكترونية(Moodleالتدريبة لممحاضرين في نظام إدارة التعمم  
إيجاد وحدة دعم فني بمركز التعميم اإللكتروني تختص فقط في متابعة ومراقبة الشبكة وسير  -

 العمل في االختبارات اإللكترونية أثناء تنفيذىا في المختبرات.
تصميم بوابة إلكترونية يمكن من خالليا تصميم منظومة لالختبارات اإللكترونية لممساق الواحد  -

أكثر من محاضر في وضع االختبارات  في المساقات ذات االختبارات  بسيولة مع إمكانية مشاركة
 الموحدة.

تصميم منظومة محوسبة لحوسبة االختبارات، عمى أن يتضمن البرنامج مجموعة من الثوابت  -
والمتغيرات المتعمقة بتسجيل المساق، مثل يوم تاريخ االختبار، وعدد الطمبة، ونوع المساق، ومكان 

 وزمن االختبار.تقديم االختبار، 
يقوم المحاضر بتقييم الطالب من خالل االختبارات اإللكترونية اُلمعّدة لذلك؛ ومتضمنة في  -

المنظومة المحوسبة، وكذلك يقوم برصد الدرجات المستحقة إلكترونيًا ونقل درجة الطالب إلى سجل 
 الدرجات المعتمد من خالل البرنامج نفسو.

(، بحيث يتم ترحيل الدرجات (Moodleنية بنظام إدارة التعمم ربط منظومة االختبارات اإللكترو  -
الحاصل عمييا الطالب إلى برنامج الجامعة الخاص بالتسجيل، وكشف الدرجات، وذلك بيدف 

 القضاء عمى األخطاء في اإلدخال من ِقبل المحاضرين.
 عمى مستوى إدارة الجامعة وعمادة شئون تكنولوجيا المعمومات: -رابعاً 
ومة االختبارات اإللكترونية المقترحة في الجامعة لخدمة المساقات الدراسية، سواء فيما ربط منظ -

 يخص المحاضرين، أو الطمبة.
إتاحة الفرصة لمطمبة ليتمكنوا من دخول البوابة اإللكترونية واالستفادة من األطر النظرية التي يتم  -

 اسوب.تزويد البوابة اإللكترونية بيا من قبل المحاضر ومركز الح
إتاحة الفرصة لممحاضرين باستخدام أساليب وأدوات تقويم مختمفة لممساقات، واالطالع عمى كل  -

ما ىو جديد في منظومة االختبارات اإللكترونية والمقترحة، التواصل مع المشرفين عمى المنظومة 
 والبوابة اإللكترونية بشكل إلكتروني وبسيولة.

وذلك فيما يخص المساقات النظرية أو العممية، إلى جانب  استخدام نماذج اختبارات إلكترونية، -
 تسجيل الحضور اإللكتروني، لتوثيق حضور الطالب إلى االختبار.
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توفير شبكات السمكية داخل أسوار الجامعة، إلتاحة الفرصة لمطمبة من الدخول لشبكة اإلنترنت،  -
ة، لمقضاء عمى مشكمة نقص إلمكانية تقديم االختبارات اإللكترونية داخل القاعات الدراسي

 المختبرات في الجامعة.
 توصيات البحث:

 في ضوء ما توصل إليو البحث من نتائج يوصي الباحث بما يمي:     
دراجيا ضمن الخطط التكنولوجية لوزارة  -1 اىتمام أكبر بحوسبة أدوات القياس واالختبارات، وا 

 التربية والتعميم.
المحاضرين بكمية التربية في الجامعة عمى االستفادة منيا، تعميم االختبارات اإللكترونية، وحث  -2

 نظرًا لكفاءتيا ومزاياىا المتعددة.
وضع مساق ميارات أساسيات الحاسب اآللي وتطبيقاتو التعميمية، والحاسوب في التدريس  -3

وحوسبة المناىج المدرسية ضمن المساقات اإلجبارية لمتطمبات الجامعة الرئيسة المطموب إنجازىا 
 نذ الفصل األول الدراسي لمطالب.م
( وتصميم االختبارات (Moodleعقد دورات تدريبية في مجال الحاسب اآللي ونظام إدارة التعمم  -4

 اإللكترونية في الجامعة، لتأىيل المحاضرين بالكميات المختمفة.  
اليب التقويم تييئة البنية التحتية التكنولوجية في الجامعة بما يتالءم مع متطمبات واحتياجات أس -5

 اإللكتروني منيا االختبارات اإللكترونية.
تبني إدارة الجامعة التصور المقترح لنظام تطبيق االختبارات اإللكترونية في الجامعة، وتقديم  -6

 الدعم المادي والتقني والفني الالزم إلنجاح ىذا التصور.
 المراجع:

 أواًل: المراجع العربية.
في تنمية  2.0اعمية برنامج قائم عمى بعض أدوات الويب ف :2014،حالم دسوقيأإبراىيم،  .1

نتاج االختبارات اإللكترونية لدى طالبات كمية التربية بالزلفي دراسات في  ،بعض ميارات تصميم وا 
 .73-15(، 206مصر، )المناىج وطرق التدريس، 
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نمية ميارات في ت 2.0الويب  تفعالية برنامج تدريبي قائم عمى تقنيا :2013،الباز، مروة محمد .0
(، 2)16، مجمة التربية العممية ،التدريس اإللكتروني واالتجاه نحوه لدى معممي العموم أثناء الخدمة

113-160. 
: اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة حائل نحو 2016البالصي، رباب عبد المقصود،  .3

في التربية وعمم النفس، (، دراسات عربية Black boardبالك بورد ) –استخدام نظام إدارة التعمم 
 .69ع
:أثر اختالف أنماط االستجابة وأسموب التحكم في زمن االستجابة 2014جامع، حسن حسيني، .2

دراسات  -مجمة تكنولوجيا التربيةلالختبارات اإللكترونية في خفض قمق االختبار لدى الطالب، 
 .277-257، مصر، وبحوث

ضاء ىيئة التدريس نحو توظيف أدوات : اتجاىات أع2017الجنزوري، عباس عبد العزيز، .5
التقويم اإللكتروني باستخدام نظام بالك بورد في العممية التعميمية في جامعة الجوف، الندوة 

جامعة الجوف، الثالثاء  –العممية: التقويم في التعميم الجامعي مرتكزات وتطمعات، كمية التربية 
 م.9/5/2017
بين بعض متغيرات تصميم صفحة الويب وأساليب أثر التفاعل : 2008حرب، أحمد سميمان، .6

، رسالة التعمم المعرفية في التحصيل وتنمية ميارات التعمم الذاتي لدى طمبة جامعة األقصى بغزة
 ماجستير غير منشورة، البرنامج المشترك بين جامعة عين شمس مصر وجامعة األقصى غزة.

لمتغيرات الديموغرافية عمى أداء طمبة أثر قمق االختبار وبعض ا: 2010،الخزي، فيد عبداهلل .7
مجمة جامعة صنعاء لمعموم جامعة الكويت في االختبارات اإللكترونية: دراسة وصفية ارتباطية، 

 .270-219(، 1)7، اليمن، التربوية والنفسية
دراسة أثر بعض المتغيرات عمى أداء طمبة الصف الحادي عشر  :2016،الخزي، فيد عبداهلل .8

مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم  ،الكويت في االختبارات اإللكترونيةفي مدارس دولة 
 .75-142(، 3)14، سوريا، النفس

: تصور مقترح لتطبيق اإلشراف التربوي اإللكتروني عمى 2014خمف اهلل، محمود ابراىيم،  .9
العموم مجمة جامعة األقصى )سمسمة الطمبة المعممين بكمية التربية في جامعة األقصى، 

 .315-287، ص 2، ع 18، مج اإلنسانية(
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القضايا –رؤية جديدة في التعميم " التعمم اإللكتروني": المفيوم :2005،زيتون، حسن حسين .11
 الدار الصولتية لمتربية. ،الرياض ،التقييم –التطبيق  –
ات فعالية برنامج تدريبي لتنمية ميارات أداء االختبار  :2009،السعدني، محمد عبد الرحمن .11

مجمة الثقافة من أجل  ،اإللكترونية أثره في التحصيل " دراسة حالة عمى مديري المدارس السعودية
 .37-2(، 2)30، التنمية

أثر استخدام االختبارات اإللكترونية التشعبية في لتدريبات :2012،سمعان، عماد ثابت .10
 ،تعميم اإلعدادي بسوىاجالرياضية عمى المسائل الرياضية وتخفيف القمق الرياضي لدى تالميذ ال

 .63-42(، 31، مصر، )المجمة التربوية كمية التربية
: استخدام بعض استراتيجيات التفاعل 2009، عبد الرازق، السعيد، الشرقاوي، جمال .13

الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم بالتعاون اإللكتروني في تنمية ميارات الجيل الثاني لمويب، 
 أكتوبر. 29-28، المؤتمر العممي الثاني عشر، في الفترة مسمع كمية البنات عين ش

أثر برنامج تدريبي مقترح إلكساب أعضاء ىيئة التدريس جامعة :2014،شعيب، إيمان محمد .12
مجمة  ،blackboardحائل ميارات بناء االختبارات اإللكترونية بنظام إدارة التعمم بالك بورد 

 .201-179(، 53لسعودية، )، ادراسات عربية في التربية وعمم النفس
جودة التعميم اإللكتروني: رؤية  :2012الطاىر، رشيدة السيد، وعطية، رضا عبد البديع:  .12

 معاصرة، اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة.
 من كل عمى البنائي اإللكتروني التقويم أساليب استخدام أثر :2011إبراىيم، ، جعفرالطعان .16

 في مادة الفيزياء تالميذ لدى المعرفة وراء ما من ميارات ضوبع لمتعمم والدافعية التحصيل
 جامعة التربوية، معيد الدراسات منشورة، غير دكتوراه رسالة ،البحرين بمممكة المدارس الثانوية

 .القاىرة
:اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس في جامعة البمقاء التطبيقية 2011الطعاني، نضال بيجت، .17

، كمية التربية لمبنين في جامعة الجوف، كتروني في التدريس الجامعينحو استخدام التعميم اإلل
 المممكة العربية والسعودية.
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فاعمية برنامج إلكتروني قائم عمى الويب لتنمية ميارات تصميم  :2011،العباسي، محمد أحمد .18
نتاج بعض أدوات التقويم اإللكتروني لدى طالب كمية التربية  جامعةمجمة كمية التربية،  ،وا 

 .463-435(، 1)75المنصورة،
 القاىرة: عالم الكتب.، منظومة التعميم عبر الشبكات :2005،عبد الحميد، محمد .19
 دار الفكر العربي. ،القاىرة ،تكنولوجيا التعميم اإللكتروني:2008،عزمي، نبيل جاد .01
: اتجاىات الطالب وأعضاء ىيئة التدريس بجامعة المنصورة 0116 عطااهلل، محمد ابراىيم، .01
حو التقويم اإللكترونية ومعوقات تطبيقو، دراسات تربوية ونفسية، مجمة كمية التربية ت

 .91مصر، ع -بالزقازيق
: إدارة التعميم اإللكتروني باستخدام بعض مستحدثات 2009عماشة، محمد، الشايع، عمي،  .22

جيا التعميم الجمعية المصرية لتكنولو ( دراسة تجريبية عمى مدراء المدارس بالقصيم، 2اإلنترنت )
-28، المؤتمر العممي الثاني عشر، في الفترة من بالتعاون مع كمية البنات جامعة عين شمس

 أكتوبر. 19
لمعممي الحاسب اآللي إلعداد وتصميم  نحو حزمة برامج:2010،عماشو، محمد عبده .03

 .2010يونيو  1، مجمة دراسات المعمومات ،االختبارات اإللكترونية
أثر اختالف أدوات التشارك بالفصول االفتراضية عمى إكساب :2014،غريب، أحمد محمود .02

نتاج االختبارات اإللكترونية -141(،1)24، مصر، مجمة تكنولوجيا التعميم ،ميارات تصميم وا 
188. 

أثر اختالف نمط االستجابة في االختبارات اإللكترونية عمى :2011،كابمي، طالل بن حسن .02
، مجمة كمية التربية ،بكمية التربية جامعة طيبة في االختبار أداء الطالب المندفعين والمترويين

 .111-79(، 2)146جامعة األزىر، 
: مدى استعداد أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الباحة 2016الكبش، إبراىيم بن عبد اهلل،  .26

 (، "دراسة حالة".Black Boardعمى استخدام نظام إدارة التعمم البالك بورد )
دار  ،الرياض ،التعميم اإللكتروني:2013،، فخري، أحمد محمودالعالل عبد مبارز، منا .07

 الزىراء.
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