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 أعضبء نظر وجهت من اإللكرتونيت االختببراث  جىدة معبيري
 خبلد امللك جبمعت يف والطبلببث التدريس هيئت

محاكلة التعرؼ عمى مدل سعت الدراسة الحالية  إلى  _الممخص
تكافر معايير الجكدة في االختبارات اإللكتركنية مف منظكر أعضاء 

تككنت عينة الدراسة  ىيئة التدريس كالطالبات في جامعة الممؾ خالد,
( مف طالبات مف كميات 054ك) ( أعضاء ىيئة التدريس,97مف )

احثتاف البنات بجامعة الممؾ خالد, كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدت الب
 استبانة كجيت ألعضاء ىيئة التدريس كأخرل كجيت لمطالبات,
كتمثمت أىـ النتائج في عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 

بيف متكسط تقديرات أعضاء ىيئة التدريس في حكميـ  1012مستكل 
عمى درجة التزاميـ بتحقيؽ معايير الجكدة في االختبارات اإللكتركنية 

رجة العممية, ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية كالد كفؽ التخصص
بيف متكسط تقديرات أعضاء ىيئة التدريس في  1012عند مستكل 

حكميـ عمى درجة التزاميـ بتحقيؽ معايير الجكدة في االختبارات 
اإللكتركنية كفقا لعدد مرات إجراء االختبارات اإللكتركنية لصالح أفراد 

ختبارات إلكتركنية, عدـ كجكد فركؽ ا (2) العينة الذيف أجركا أكثر مف
بيف متكسط تقديرات الطالبات  1012ذات داللة احصائية عند مستكل 

في حكميـ عمى مدل تكافر معايير الجكدة في االختبارات اإللكتركنية 
كالمستكل األكاديمي, كأكصى البحث بضركرة رفع  كفؽ التخصص,

االختبارات  الكفاءة المينية ألعضاء ىيئة التدريس  في إعداد
 . التحصيمية اإللكتركنية

 التعميـ االلكتركنية, االختبارات المعايير, الجكدة,: المفتاحية الكممات
 0خالد الممؾ جامعة االلكتركني,

 مقدمة. ال1
تطكر مفيـك التقكيـ ليصبح أكثر شمكالن كأصبح لمطالب       

دكران ىامان فيو ,كما أصبح المجتمع كأكلياء األمكر يشارككف في 
مراقبة تعمـ الطالب كتعميميـ كفيـ احتياجاتيـ لمكقكؼ عمى 
مكاطف القكة لدييـ, كتبعا ليذا التطكر تطمب األمر تبنى 

ات لمحصكؿ عمى استراتيجيات متنكعة لمتقكيـ كنماذج كأدك 
معمكمات عف مدل تحقؽ مخرجات التعمـ, كمما الشؾ فيو فإف 

ىذه المخرجات يجب أف تككف كاضحة لكؿ مف المعمـ كالمتعمـ 
كبالتالي يستطيع المتعمـ تقكيـ نفسو ذاتيان ليرل مقدار ما أنجزه 
مقارنة بمستكيات األداء المطمكبة, كبالتالي فإف كجكد نمط كاحد 

 .يعد يكفي لمقياـ بيذا الدكر متعدد الجكانب مف التقكيـ لـ
, [0] عالـ, كقد أشارت نتائج بعض الدراسات مثؿ دراسة      

إلى أف االختبارات تعّد مف الكسائؿ الميّمة التي  [5] كالكبيسي,
ُيعتمد عمييا في قياس كتقكيـ قدرات الطمبة عمى اختالؼ 

ؼ التعميـ مستكياتيـ الدراسية كالكقكؼ عمى مدل تحقؽ أىدا
كقياس نكاتج التعمـ لدل الطالب في المجاؿ المعرفي, فمف 
خالليا يمكف الكشؼ عف عناصر النجاح كتشخيص نقاط القكة 
كالضعؼ لدل الطمبة مف أجؿ االرتقاء كتطكير المستكل, ككذلؾ 
مدل فاعمية استراتيجيات التدريس المتبعة كمدل فاعمية مصادر 

 .تعميـ كالتعمـالتعمـ المستخدمة في عممية ال
كلقد تغيير مفيـك التعميـ في السنكات األخيرة كأصبح      

االعتماد عمى تقنية المعمكمات كاالتصاالت, كالتي تعد أحد 
الركائز اليامة التي ينطمؽ منيا مفيـك التعمـ اإللكتركني 
الحديث, كأصبح إجراء االختبارات اإللكتركنية متاحان حاليان عبر 

لكتركني, حيث أتاح نظاـ التعمـ اإللكتركني نظاـ التعمـ اإل
لعضك ىيئة التدريس فرصة عقد االمتحاف عمى المكقع 
اإللكتركني لممقرر األمر الذم يسيؿ عمى المدرس عممية 
تصحيح االختبار كرصد النتائج حيث تتـ ىذه العممية بشكؿ 

  [3].آلي
 كقد بدأت جامعة الممؾ خالد في تطبيؽ نظاـ االختبارات     

ىػ , كنظران ألىمية االختبارات في 0445اإللكتركنية منذ عاـ 
عمى  العممية التعميمية سعت الدراسة الحالية إلي محاكلة الكقكؼ

مدل تكافر معايير الجكدة في االختبارات اإللكتركنية مف كجية 
 .نظر أعضاء ىيئة التدريس كالطالبات في جامعة الممؾ خالد
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 مشكمة الدراسة. 2
 العديد مف االنتقادات التي كجيت إلي االختبارات تكجد     

التحصيمية كالتي تعد الكسيمة المستخدمة لقياس تحصيؿ الطالب 
بجامعة الممؾ خالد, فقد الحظت لجنة فحص نماذج االختبارات 
التحصيمية كجكد أخطاء فنية كمكضكعية في بناء االختبارات 

ارتفاع نسب التحصيمية, كما الحظت عمادة القبكؿ كالتسجيؿ 
نجاح كتقديرات الطالب في االختبارات التحصيمية كىك ما يعد 
مؤشرا لسيكلة االختبارات, كلما كانت الجامعة قد حققت خطكات 
إيجابية في مجاؿ التعميـ اإللكتركني كأصبح تطبيؽ نظاـ 
االختبارات اإللكتركنية يتـ عمى نطاؽ كاسع في كميات الجامعة 

يد اإلقباؿ مف جانب الطالب عمى كافة, باإلضافة إلى تزا
االختبارات اإللكتركنية كتفضيميا عف االختبارات التقميدية, لذا 
كاف مف الضركرم الكقكؼ عمى مدل تكافر معايير الجكدة في 
االختبارات اإللكتركنية مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 
كالطالبات في جامعة الممؾ خالد, مف ىنا سعت الدراسة الحالية 

 : إلي محاكلة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي
 أ. أسئمة الدراسة

ما مدل تكافر معايير الجكدة في االختبارات اإللكتركنية مف  -
كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كالطالبات في كميات البنات 
 :في جامعة الممؾ خالد؟ كيتفرع مف ىذا السؤاؿ عدة أسئمة فرعية

بيف  1012داللة إحصائية عند مستكل ىؿ تكجد فركؽ ذات 0 1
متكسط تقديرات أعضاء ىيئة التدريس في حكميـ عمى درجة 
التزاميـ بتحقيؽ معايير الجكدة في االختبارات اإللكتركنية كفؽ 

 التخصص )التخصصات األدبية, التخصصات العممية(؟
بيف  1012ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 0 2

أعضاء ىيئة التدريس في حكميـ عمى درجة متكسط تقديرات 
التزاميـ بتحقيؽ معايير الجكدة في االختبارات اإللكتركنية كفؽ 

 الدرجة العممية )محاضر, أستاذ مساعد أك أعمى(؟
بيف  1012ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 0 3

متكسط تقديرات أعضاء ىيئة التدريس في حكميـ عمى درجة 
تحقيؽ معايير الجكدة في االختبارات اإللكتركنية كفقا التزاميـ ب

 -مرات 2عدد مرات إجراء االختبارات اإللكتركنية )أقؿ مف 
 مرات(؟ 2أكثر مف 

بيف  1012ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 0 4
متكسط تقديرات الطالبات في حكميـ عمى مدل تكافر معايير 

اإللكتركنية كفقا التخصص )تخصص الجكدة في االختبارات 
 األدبي, تخصص العممي(؟

بيف  1012ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 0 5
متكسط تقديرات الطالبات في حكميـ عمى مدل تكافر معايير 
الجكدة في االختبارات اإللكتركنية كفقا المستكل األكاديمي 

 مستكل دراسي أعمى(؟ -)مستكل دراسي أدنى 
 أهداف الدراسةب. 

 :ىدؼ البحث الحالي إلى محاكلة التعرؼ إلى
الضركرات التي دعت إلى االىتماـ بمعايير الجكدة في 0 1

 .االختبارات اإللكتركنية
 .مفيـك االختبارات اإللكتركنية كمميزاتيا كأساليبيا0 2
مدل تكافر معايير الجكدة في االختبارات اإللكتركنية مف 0 3

ئة التدريس كالطالبات في جامعة الممؾ كجية نظر أعضاء ىي
 .خالد

سبؿ تحسيف جكدة االختبارات اإللكتركنية في جامعة الممؾ 0 4
 .خالد
 أهمية الدراسةج. 

 :يمكف أف تسيـ الدراسة الحالية في تحقيؽ اآلتي
تكجيو أنظار القائميف عمى التعميـ اإللكتركني إلي ضركرة 0 1

كميات جامعة الممؾ خالد القياـ بتشكيؿ لجاف في كؿ كمية مف 
 .لفحص جكدة االختبارات اإللكتركنية

إفادة المسؤكليف عف التعميـ اإللكتركني بجامعة الممؾ خالد 0 2
عف الكاقع الحالي لجكدة االختبارات اإللكتركنية كاإلجراءات 

 .المناسبة لتطكير جكدتيا
تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف ضركرة مكاجيو األخطاء التي  3

 ىات اإللكتركنية كبالتالي تؤثر عمتحدث عند إعداد االختبار 
 .جكدة مخرجات العممية التعميمية
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 دراسةحدود الد. 
 الحدكد المكانية: أجريت الدراسة الحالية عمى عينة مف -أ

أعضاء ىيئة التدريس كالطالبات في جامعة الممؾ خالد بالكميات 
ستخدمكف نظاـ المختمفة سكاء النظرية أك العممية كالذيف ي

 .االختبارات اإللكتركنية
الحدكد البشرية: اعتمدت الباحثتاف عمى العينة العشكائية  -ب

 .مف أعضاء ىيئة التدريس كالطالبات في جامعة الممؾ خالد
الحدكد الزمنية: تـ تطبيؽ االستبانتاف أثناء فترة االختبارات  -ج

 .ىػ0444/0442لمفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 
 مصطمحات الدراسةه. 

االختبار: أداة قياس تؤدم إلى الحصكؿ عمى بيانات كمية لتقييـ 
  [4].شيء ما

كيعرفو عبدالسالـ بأنو أداة لقياس كمية المعمكمات التي تمكف 
الطالب مف حفظيا كفيميا كالتي يتذكرىا عند اإلجابة في 

  [5].االختبارات
االختبار يشير : (Achievement test) االختبار التحصيمي

األداة التي تستخدـ في قياس المعرفة كالفيـ إلى  التحصيمي
  [6].كالميارة في مادة دراسية معينة

طريقة منظمة لتحديد مستكل تحصيؿ  كتعرفو الباحثتاف بأنو:
الطمبة لممعمكمات كالميارات في مادة دراسية تـ تعمميا مسبقا, 

الفقرات تمثؿ محتكل كذلؾ مف خالؿ إجاباتيـ عمى مجمكعة مف 
 .المادة الدراسية

االختبارات اإللكتركنية: االختبارات اإللكتركنية ىي إحدل تقنيات 
الحاسب اآللي التي يمكف تكظيفيا لمتغمب عمى بعض 
الصعكبات التي يمكف أف تعيؽ تنفيذ االختبارات التقميدية 

العممي )الكرقية( أك تكظيفيا لتكفير قنكات أخرل لزيادة التحصيؿ 
  [7].لدل الطالب كترسيخ المعمكمات, كتنمية ميارة التعمـ الذاتي

كتعرفيا عمادة التعمـ اإللكتركني بجامعة الممؾ عبد العزيز       
بأنيا: ىي إحدل تقنيات الحاسب اآللي التي يمكف تكظيفيا 
لمتغمب عمى بعض الصعكبات التي يمكف أف تعيؽ تنفيذ 

رقية(, أك تكظيفيا لتكفير قنكات أخرل )الك  االختبارات التقميدية

لزيادة التحصيؿ العممي لدل الطالب كترسيخ المعمكمات, كتنمية 
ميارة التعمـ الذاتي0 كىك كسيمة سيمة لتقكيـ الطالب إلكتركنينا, 
حيث تمكف عضك ىيئة التدريس مف إعداد اختبارات بطريقة 

ا مما سيمة لتطبيقيا عمى الطالب, كتصحح إلكتركنينا كفكرين 
  [8].يضمف المصداقية كالشفافية في التصحيح

كترل الباحثتاف أف االختبارات اإللكتركنية كسيمة إلكتركنية  
لمحكـ عمى مستكل تحصيؿ الطمبة لممعمكمات كالميارات في 
مادة دراسية تـ تعمميا مسبقا, كذلؾ مف خالؿ إجاباتيـ عمى 

 .مجمكعة مف الفقرات تمثؿ محتكل المادة الدراسية
 :خطػة السير في البحث

ا إلطاريف, إطار نظرم كيتناكؿ تسير الدراسة الحالية كفقن      
دكاعي االىتماـ بدراسة معايير جكدة االختبارات اإللكتركنية, 

ثـ  كأساليب التقكيـ اإللكتركني, كمميزات االختبارات اإللكتركنية,
د عرض لتجربة عمادة التعمـ اإللكتركني في جامعة الممؾ خال

في تطبيؽ االختبارات اإللكتركنية ثـ عرض لمدراسات السابقة 
,أما اإلطار الميداني فيتناكؿ اإلجابة عف استبانتيف قامت 

 .بإعدادىما الباحثتاف, كمف ثـ تحميؿ نتائجيما
 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3

دكاعي االىتماـ بدراسة معايير جكدة االختبارات  أكال:
 :اإللكتركنية

يرجع االىتماـ بدراسة معايير جكدة االختبارات اإللكتركنية إلي  
 : عدة عكامؿ منيا

طبيعة التعميـ اإللكتركني كما يتميز بو مف مزايا عدة 0 1
كالمركنة في تعديؿ المحتكل التعميمي, كالقابمية لمتكسع كاإلثراء 
مف قبؿ المشاركيف في عممية التعمـ, كتتيح عمميات التفاعؿ 

ة في ىذا النكع مف التعمـ في تبادؿ كنقؿ األفكار المتضمن
كتصفيتيا, كما أنو بإمكاف المعمـ أف يحدد مستكل الطمبة كيقدـ 
ليـ األنشطة كالميارات التي تتناسب كقدراتيـ مراعيا في ذلؾ 
الفركؽ الفردية بيف طالب كأخر خاصة كأف ىذا النظاـ يمتمؾ 

بنكؾ  -الكيكي –ت المدكنا –المنتديات ) العديد مف األدكات
الركابط اإللكتركنية( التي تمكف المعمـ مف بناء  - األسئمة
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أساليب تقكيـ متنكعة تمكنو مف قياس المستكيات المعرفية 
  [9].المختمفة لتعمـ الطالب

النظاـ الحالي الختبارات الطالب يرتكز في أغمب األحياف 0 2
ارسات عمى معيار كحيد كىك الدرجات, كتشير نتائج بعض الد

السابقة إلى أف أسئمة االختبارات بكميات التربية تركز عمى قياس 
المستكيات المعرفية الدنيا كىذا يؤدل إلى أف يتبع معممي 

[ 01المستقبؿ نفس االستراتيجية في إعداد أسئمتيـ بعد التخرج ]
كىك ما لـ يعد يتفؽ مع عمميات ضماف جكدة العممية التعميمية, 

امعة الرامية إلي تحقيؽ معايير الجكدة كال يحقؽ أىداؼ الج
الشاممة, كالحصكؿ عمى االعتماد األكاديمي كالمؤسسي كفؽ 
المعايير المعتمدة محمينا كعالمينا, كتفعيؿ التقنية كنشرىا كصكالن 

 ].00لمجتمع المعرفة ]
تعتمد جكدة التعميـ عمى جكدة التقكيـ, كيعتمد التقكيـ الجيد 0 3

ير كاإلجراءات التي يساعد تطبيقيا عمى عمى مجمكعة مف المعاي
تحسيف المنتج التعميمي, كتحديد المكاصفات المتكقعة لمخدمة 
لى العمميات كاألنشطة التي تسيـ في تحقيؽ تمؾ  التعميمية, كا 
المكاصفات, كلما كانت جامعة الممؾ خالد تسعى لتطبيؽ نظاـ 
م الجكدة كالحصكؿ عمى االعتماد األكاديمي كاف مف الضركر 

االىتماـ بجكدة التقكيـ, خاصة كأف التقكيـ أصبح شرطا رئيسا 
لمحصكؿ عمى االعتماد, فالتقكيـ ىك كسيمة لتصحيح مسار 
العممية التعميمية كتالفي األخطاء كليس فقط إصدار األحكاـ 

إذ أف اليدؼ  عمى الطمبة في أم مرحمة كعمى مدل تحصيميـ,
لتعميمية كاالختبارات األساسي مف التقكيـ ىك تطكير العممية ا

اإللكتركنية جزء مف العممية التعميمية كمف ثـ يجب تقكيـ مدل 
  [12].جكدتيا

االختبار الجيد ىك الذم يتمتع بدالالت الصدؽ كالثبات 0 4
الجيدة, كحيث أف صدؽ االختبار كثباتو يعتمداف عمى 
خصائص فقراتو االختبارية لذلؾ كاف البد مف االىتماـ بمعرفة 

ط الكاجب تكافرىا في الفقرات االختبارية كفقا لمعايير الشرك 
االختبار الجيد, كمف ثـ معرفة مدل تكافرىا في االختبارات 

 اإللكتركنية المقدمة بكميات البنات بجامعة الممؾ خالد, كذلؾ 

 ].04] تمبية لكؿ االعتبارات السابقة
 ثالثا: مميزات االختبارات اإللكتركنية: تتميز االختبارات

 :اإللكتركنية باآلتي
 .حسف إدارة الكقت0 1
تقدـ العديد مف الخدمات ألعضاء ىيئة التدريس منيا تككيف 0 2

 0بنؾ أسئمة خاص بالمقرر
سيكلة تصميـ االختبار كذلؾ باختيار الفصكؿ التي يغطييا 0 3

 .االختبار كباختيار مستكل صعكبة األسئمة
لب كعضك ىيئة االختبارات اإللكتركنية أسرع كأسيؿ لمطا0 4

 .التدريس
 .التنكع في األسئمة0 5
 .إمكانية إرفاؽ ممؼ صكتي أك مقطع فيديك لكؿ سؤاؿ0 6
 .إمكانية تحديد كقت زمني لالختبار بعد تنازلي يراه الطالب0 7
 .إمكانية مراقبة الطالب مف جياز المعمـ أثناء أداء االختبار0 8
دخكؿ يدخؿ كؿ طالب البيانات الخاصة بو قبؿ 0 9

  [7].االختبار
تصحيح إلكتركني فكرم لالختبار كمعرفة أداء الطالب في 0 10

االختبار0 كما تكجد مراجعة إلجابات الطالب بعد إنياء االختبار 
بحيث يخبر البرنامج عف أخطاء الطالب كما ىي اإلجابة 

 .الصحيحة الممكنة
إمكانية إرساؿ نتائج االختبار إلى عضك ىيئة التدريس عف 0 11

  [8].طريؽ نظاـ األكدكس كطباعة نتيجة االختبار
كلعؿ المزايا السابقة لالختبارات اإللكتركنية تعد عامنال ميمان في  

زيادة اإلقباؿ عمى االختبارات اإللكتركنية سكاء مف جانب 
 .أعضاء ىيئة التدريس أك الطالب

 :تقكيـ اإللكتركنيأساليب ال
[ أف أساليب التقكيـ اإللكتركني تتنكع 04عبد العزيز ] يرل -

 : لتشمؿ اآلتي
كىي تقيس قدرة المتعمـ (Quizzes)  االمتحانات القصيرة -

 .عمى استدعاء كفيـ المعارؼ
 كىي تقيس مستكل عاؿ مف (Essays) االمتحانات المقالية -
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ا بالتفكير الناقد كالتفكير القدرات المعرفية كخاصة ما يتعمؽ مني
 .اإلبداعي كاتخاذ القرارات

أك ما يعرؼ بالحقائب  (E-portfolios) ممؼ اإلنجاز -
اإللكتركنية, كىى تجميع منظـ ألعماؿ الطالب اليادفة كذات 
االرتباط المباشر بمكضكعات المحتكل كالتي يتـ تدكينيا عف 

 .طريؽ المتعمـ كتحت إشراؼ المعمـ
كييتـ بقياس قدرة  performance Evaluation األداءتقكيـ  -

المتعمـ عمى أداء الميارات المحددة أك إنجاز ميمة تعميمية 
 .محددة

كيمكف إجراء المقابمة في بيئة التعمـ  Interviews المقابالت -
اإللكتركني بطريقة تزامنية باستخداـ النصكص المكتكبة أك 

 .ات الفيديكالمسمكعة أك المرئية مف خالؿ مؤتمر 
كىى عبارة عف تقارير يحتفظ المتعمـ  Journal اليكميات -

باستمرار عف أدائو لعمؿ ما مف األعماؿ, كتعد مف أدكات 
 .التقكيـ البنائي

 paper كالتأمالت الذاتية ,paper Work أكراؽ العمؿ -

reflective  كتقييـ الزمالء Assessment peer  كالتقييـ
  Learner Self Assessment  الذاتي

[ أساليب التقكيـ اإللكتركني حسب 02] عزمى كيصنؼ -
 :طبيعة مخرجات التعمـ المراد قياسيا كىى

لكحة المناقشة ,كاألنشطة التطبيقية لمتعمـ, كاألكراؽ البحثية,  -
 –المجالت  - كالقياس الذاتي )مكاقع الكيب الشخصية

 تركنية,كاالختبارات النصفية كالنيائية اإللك المقاالت(,
)ممؼ  كالحقائب اإللكتركنية كالمشركعات / التدريب العممي,

 .كالتعمـ الجماعي اإلنجاز(,
مف العرض السابؽ يتضح أف االختبارات اإللكتركنية تتنكع  

أساليبيا لتغطى كافة مستكيات المعرفة كأيضا تحمؿ مزايا عدة 
 األمر الذم يجعميا عمى درجة عالية مف األىمية مف ىنا تأتي

 .أىمية الدراسة
ثانيا: تجربة عمادة التعمـ اإللكتركني بجامعة الممؾ خالد في 

 :تطبيؽ االختبارات اإللكتركنية

بدأت جامعة الممؾ خالد في تطبيؽ نظاـ االختبارات      
كقد أنشأت إدارة خاصة  ىػ,0445اإللكتركنية بدأ مف العاـ 

في ضبط  باالختبارات اإللكتركنية تسعى إلى تحقيؽ الريادة
أساليب تقييـ الطالب كتطكيرىا مف خالؿ التعمـ اإللكتركني القائـ 
عمى تقنية المعمكمات كاالتصاالت الحديثة لتسييؿ عممية تقييـ 
الطالب كتحكيؿ ىذه العممية مف الطرؽ التقميدية إلى الطرؽ 
اإللكتركنية اآللية كبذلؾ تككف اإلدارة رائدة في نشر ثقافة التعمـ 

ي كتيسيره باستخداـ أحدث تقنيات المعمكمات اإللكتركن
 .كاالتصاالت

إلي كجكد  - االختبارات اإللكتركنية - كتيدؼ اإلدارة     
مركزية خاصة كآلية كاضحة لالختبارات بحيث يسيؿ عمى 
جرائو كتقديـ الدعـ  عضك ىيئة التدريس حجز مكعد االختبار كا 

سيكلة  الفني لمعضك كحصكؿ العضك عمى نتائج طالبو بكؿ
 ].8كأماف مع الحفاظ عمى سرية األسئمة كالنتائج ]

 : الخطكات المتبعة إلجراء اختبار إلكتركني
التنسيؽ مع مختص التعمـ اإللكتركني لمكمية بشأف طريقة رفع  -

 .االختبار عمى أحد األنظمة المتاحة مف قبؿ العمادة
التكاصؿ مع إدارة االختبارات لحجز مكعد االختبار عف  -

 .طريؽ البريد اإللكتركني
 blackboard تعبئة النمكذج الخاص باالختبارات عمى نظاـ -

  0مع التقيد بشركط إجراء االختبار المكجكدة بالنمكذج
 يتـ تسميـ نتيجة االختبار معتمدة كمختمة مف إدارة االختبارات -
[8.[ 

 :ضكابط إجراء االختبارات اإللكتركنية
اإللكتركنية النيائية ينبغي عمى عضك ىيئة إلجراء االختبارات  -

 .التدريس الحصكؿ عمى مكافقة مف عميد الكمية كرئيس القسـ
ينبغي لعضك ىيئة التدريس محاكلة كتجربة االختبار قبؿ  -

إجراء االختبار لتجنب أم خطأ قد يحدث جراء الضبط الغير 
 .مناسب

ارات يجب عمى عضك ىيئة التدريس التنسيؽ مع منسؽ االختب -
يجاد معامؿ مناسبة لو إذا كاف  اإللكتركنية لجدكلة اختباراتو كا 
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 .ذلؾ ممكننا قبؿ أسبكع كاحد عمى األقؿ مف مكعد االختبار
 يتـ تكفير المراقبيف لالختبار مف قبؿ المعمـ كفقنا لعدد الطالب -

 .كالمعامؿ المحجكزة
التحقؽ مف حضكر الطالب كىكيتو, كتسجيؿ الدخكؿ كالخركج  -
 .منظاـ ىي مسؤكلية المعمـ أك المراقبل
تسميـ درجات االختبارات مسؤكلية عضك ىيئة التدريس كفقنا  -

 .لقكانيف الجامعة كأنظمتيا
 أم خطأ يحدث أثناء إعداد االختبارات مثؿ اختيار الخيار  -

الخاطئ أك اإلعداد الذم يؤدم إلى نتائج غير مقبكلة فيك 
 .مسؤكلية عضك ىيئة التدريس

سؤكلية عمادة التعمـ اإللكتركني أثناء االختبارات اإللكتركنية م -
 .يقتصر عمى تقديـ الدعـ التقني فقط

عمى عضك ىيئة التدريس أف يكفر نسخة كرقية كاحدة عمى  -
 ].8] األقؿ لالختبار الستخداميا في حالة حدكث طارئ

كالشكؿ البياني التالي يكضح إحصاء بعدد االختبارات النيائية 
اإللكتركنية التي تـ إجرائيا بجميع كميات جامعة الممؾ خالد 

 0ق0444/0442عمى مدار العاـ الدراسي

 
 1شكل 

الشكؿ السابؽ يكضح عدد االختبارات اإللكتركنية التي تـ      
خالد في العاـ الدراسي إنجازىا في معظـ كميات جامعة الممؾ 

فصكؿ دراسية ,كالذم يتبيف منو  4ىػ عمى مدار 0444/0442
كىذا يعد  ارتفاع معدالت إجراء االختبارات اإللكتركنية بالجامعة,

 .دافعا لمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة الميدانية الحالية
 :ثالثا: الدراسات السابقة

نحك نظاـ  [ إلى تكجيو االىتماـ01ىدفت دراسة الرازحى ]    
إعداد االختبارات التحصيمية الجامعية, كتطكير نمكذج يتضمف 
المعايير األساسية لمعناصر المككنة لنظاـ إعداد االختبار 
التحصيمي عمى مستكل التعميـ الجامعي, كقد أكدت النتائج عمى 
أىمية االختبارات التحصيمية الجامعية كدكرىا في تطكير العممية 

 .اجة لرفع كفاءة االختبارات التحصيميةالتعميمية بحكـ الح

 [ سعت إلى دراسة تقكيـ امتحانات09] أما دراسة حسف     
كيمياء كعمـ الحيكاف  الطالبات كمية التربية بالباحة تخصص

كأظيرت النتائج أف معظـ أسئمة االمتحانات تقيس  ,كالرياضيات
ثـ  المستكيات المعرفية الدنيا خاصة مستكل التذكر يميو الفيـ

التطبيؽ بنسبة منخفضة بينما لـ يكف ىناؾ اىتماـ بالمستكيات 
المعرفية العميا, حيث انعدمت النسبة المئكية لكؿ مف مستكل 

 .كالتركيب, كالتقكيـ التحميؿ,
[ إلى تعرؼ مستكل جكدة 08كما سعت دراسة الشامي ]     

االختبارات التحصيمية التي تعد مف قبؿ عضكات ىيئة التدريس 
ـ االقتصاد المنزلي جامعة تبكؾ, كمدل االرتباط بيف مستكل بقس

ضعؼ العمؿ لدل عضكات ىيئة التدريس بقسـ االقتصاد 
المنزلي كمستكل جكدة االختبارات التحصيمية الالتي يقمف 
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بإعدادىا, أسفر البحث عف انخفاض جكدة االختبارات 
التحصيمية التي تعد مف قبؿ عضكات ىيئة التدريس بقسـ 

تصاد المنزلي جامعة تبكؾ حيث لـ تصؿ أم منيا لدرجة االق
الجكدة المطمكبة كالتي تـ تحديدىا في البحث الحالي بنسبة 

% ,كما أظيرت النتائج أف عضكات ىيئة التدريس بكميتي 82
التربية لألقساـ العممية كاألدبية تعانى مف ضغكط العمؿ بدرجة 

العمؿ التي تكاجو كبيرة , كأف ىناؾ عالقة ارتباطية بيف ضغكط 
عضكات ىيئة التدريس بقسـ االقتصاد المنزلي كبيف جكدة 

 .االختبارات الالتي يقمف بإعدادىا
[ إلى محاكلة تقييـ أسئمة 07] بينما ىدفت دراسة حسف     

االختبارات الفصمية لألقساـ األدبية كالعممية بكمية بحفر الباطف 
أف جميع أسئمة  كفؽ معايير الجكدة, كقد أسفرت النتائج عف

االمتحانات التخصصية العممية كاألدبية كالتربكية تقيس مستكل 
التذكر, يميو مستكل الفيـ كالتطبيؽ بنسبة منخفضة مقارنة 

 .بالنسبة المئكية المتعمقة بمستكل التذكر كمستكل الفيـ
[ إلى معرفة أثر تدريب طالب 51] كقد سعت دراسة مندكر     

التربية عمى كيفية تصميـ االختبارات  الدراسات العميا بكمية
كقياس أثرىا عمى  اإللكتركنية كفقا لمعايير الجكدة المقترحة,

مدل اكتساب طالب الدبمـك الميني معايير الجكدة التربكية 
كالجكدة التقنية المقترحة لتصميـ االختبارات اإللكتركنية في 

دالة إحصائيا تكنكلكجيا التعميـ, كقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ 
بيف متكسطي درجات الطالب عينة البحث بعد تدريبيـ عمى 

ة لتصميـ االختبارات كيفية تطبيؽ معايير الجكدة التربكي
, كأف البرمجية قد أثرت إيجابيا في معايير الجكدة اإللكتركنية

التقنية لالختبارات اإللكتركنية في تكنكلكجيا التعميـ أكثر مف 
ية لالختبارات اإللكتركنية في تكنكلكجيا معايير الجكدة التربك 

 .التعميـ
 .Barker, K. C [21] باإلضافة إلى ذلؾ نجد أف دراسة 

ىدفت إلى محاكلة التعرؼ إلي معايير جكدة التعمـ اإللكتركني 
لحماية ثقة المستيمؾ ,كقد تـ إنشاء مجمكعة مف معايير الجكدة 

كالتعمـ عف  لتعكس أفضؿ الممارسات في مجاؿ تقنيات التعميـ

بعد, كالتعمـ المتمحكر حكؿ الطالب كىذه المعايير ىي مكجية 
لممستفيديف كقائمة عمى تكافؽ اآلراء كشاممة كمستقبمية, قابمة 
لمتكيؼ, كمرنة, كقد أكدت الدراسة عمى ضركرة أف يككف ىناؾ 
جيد مستمر لتحديث المعايير, كتغيير تقنيات التعمـ كتطكير 

 .التعمـمناىج جديدة إلدارة 
[ فقد أكدت عمى أف 55] كآخركف Baumann أما دراسة     

غالبية الطالب عينة الدراسة مف كميات الطب تقبؿ عمى 
ف كانت ال تزاؿ إجراءات التقييـ مف  االمتحانات اإللكتركنية, كا 
العناصر التي تتطمب تدخؿ بشرم, كلكنيا زادت في المكضكعية 

اإلضافة إلى سرعة تجميع نظرا لعدـ الكشؼ عف ىكيو الطالب ب
 .درجات االمتحاف, كزيادة كفاءة كجكدة االمتحاف

٪ مف 8007أف  Osang [23] بينما أظيرت دراسة    
٪ المتبقية 5804المحاضريف لدييـ أمية بالحاسكب, في حيف أف 

يسعكف لمحصكؿ عمى استخداـ ميارات الكمبيكتر األساسية كىك 
بالجامعة  س )المحاضريف(ما يعني ضمنا أف معظـ ىيئة التدري

الكطنية المفتكحة بنيجيريا لدييـ ضعؼ بميارات استخداـ 
٪ مف المحاضريف كجدت 14الحاسكب االمتحانات اإللكتركنية, 

البرامج اإللكتركنية المستخدمة(, صعبة جدا في حيف كجدت 
٪ أف الكقت قد حاف الكقت لمتدريب عمى استخداـ التقنية 4904

جراء اخت  .بارات إلكتركنيةالحديثة كا 
 :التعميق عمى الدراسات السابقة

مف العرض السابؽ يتضح أف ىناؾ دراسات سابقة تناكلت      
جكدة االختبارات التحصيمية التقميدية كدراسات أخرل تناكلت 

كاتفقت الدراسة  االختبارات اإللكتركنية كمدل اإلقباؿ عمييا,
دراسة االختيارات الحالية مع ىذه الدراسات في ككنيا سعت إلى 

 التحصيمية اإللكتركنية بكميات البنات في جامعة الممؾ خالد,
كاختمفت الدراسة الحالية عف الدراسة السابقة في ككنيا اىتمت 
بمحاكلة التعرؼ عمى مدل تكافر معايير الجكدة في االختبارات 
اإللكتركنية مف كجيو نظر أعضاء ىيئة التدريس كالطالبات في 

خالد0 كاستفادت الدراسة الحالية مف الدراسات  جامعة الممؾ
  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالسابقة في بناء اإلطار النظرم كتصميـ أداة البحث الحال
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 .االستبانة يكى
 إلجراءاتاالطريقة و  .4

 منهج الدراسةأ. 
المنيج الكصفي التحميمي عمى  اعتمدت الدراسة الحالية     

مناسبة لطبيعة البحث الحالي ككنو أنسب المناىج البحثية 
كاعتمدت عمى أحد أدكاتو كىى االستبانة المكجية ألعضاء ىيئة 
التدريس كالطالبات بكميات البنات في جامعة الممؾ خالد لمعرفة 

 0مدم جكدة االختبارات اإللكتركنية مف كجيو نظرىـ
 مجتمع الدراسة وعينتهاب. 
ية مف أعضاء ىيئة اعتمد الدراسة الحالية عمى عينة عشكائ     

التدريس كالطالبات الالتي شاركف في تطبيؽ نظاـ االختبارات 
اإللكتركنية في جامعة الممؾ خالد مف كافة التخصصات العممية 

 .كاألدبية بكميات الجامعة كافة
 أدوات الدراسةج. 
لمتعرؼ عمى مدل تكافر معايير جكدة االختبارات      

اإللكتركنية مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كالطالبات في 
جامعة الممؾ خالد قامت الباحثتاف بإعداد االستبانة, كقد 
استفادت مف اإلطار النظرم لمبحث الحالي كمف عرضيا 

 [, كدراسة مندكر08لمدراسات السابقة مثؿ دراسة الشامى ]
)استبانة مكجيو ألعضاء  , كصاغت عبارات االستبانتاف[51]

ىيئة التدريس الالتي قدمف اختبارات إلكتركنية كآخرم مكجيو 
 (0لمطالبات الالتي خضف تجربة االختبارات اإللكتركنية

 :صدؽ كثبات األداة
صدؽ أداة الدراسة: لمتأكد مف صدؽ االستبانة كمعرفة  أكال:

دؼ منيا تـ االعتماد عمى الصدؽ مدل صالحيتيا لتحقيؽ الي
مف  1الظاىرم بأخذ رأل عدد مف المختصيف بمغ عددىـ 

قد تـ ك  المتخصصيف في مجاؿ القياس كالتقكيـ كطرؽ التدريس,
اإلبقاء عمى الفقرات الحالية لالستبانة بعد أخذ نسبة االتفاؽ 

 %. 82لمسادة المحكميف كىي 
ثبات االستبانة قامت ثبات أداة الدراسة: لمتحقؽ مف  ثانيا:

الباحثة بالتطبيؽ الميداني لالستبانة عمى عينة استطالعية بمغت 
مف الطالبات, كعف  51( فردا مف أعضاء ىيئة التدريس, ك51)

 1095طريؽ تطبيؽ معادلة )جتماف( لمثبات كانت النتيجة = 
 .لالستبانة الثانية 1794ك

 :طريقة تصحيح االستبانة ثالثا:
تحميالن إحصائينا لمبيانات كالمعمكمات التي تـ  أجرت الباحثتاف

الحصكؿ عمييا بعد تطبيؽ االستبانتيف عمى أفراد عينة الدراسة 
 :عمى النحك التالي

عمى المقياس إلي استجابات  تحكيؿ استجابات أفراد العينة0 1
أكافؽ  -( لالستجابات )أكافؽ 0-5-4, بإعطاء الدرجات )رقمية

 .الترتيبمى ع إلى حد ما, ال أكافؽ(
 .استخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة0 2

 نتائج. ال5
 :أوال: عرض نتائج السؤال الرئيس

ما مدل تكافر معايير الجكدة في االختبارات اإللكتركنية مف 0 1
 كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممؾ خالد؟

كلإلجابة عف السؤاؿ الرئيس, تـ حساب المتكسط الحسابي 
عضك ىيئة تدريس, كتحديد  97لنتائج تطبيؽ االستبانة عمى 

المتكسط الحسابي لكؿ عبارة مف العبارات المتضمنة في 
االستبانة كالتي تعبر عف ممارسات أعضاء ىيئة التدريس أثناء 
َؿ إلى النتائج المكضحة في الجدكؿ  إعداد االختبار, كتـ الَتَكصَّ

 :التالي
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 1 جدول
 (77المتوسط الحسابي لكل عبارة من العبارات المتضمنة في استبانة أعضاء هيئة التدريس )ن= 

 يالمتوسط الحساب العبارة م
 2.025 (0مقاؿ –اة تنكع االختبار )مكضكعي مراع 0
 2.379 الحرص عمى تحقيؽ شمكلية األىداؼ السمككية0 5
 2.455 مراعاة شمكلية مفردات المقرر0 4
 2.607 مراعاة مناسبة األسئمة لطبيعة المقرر0 4
 2.569 مراعاة أف يككف االختبار مرتبطا بمكضكعة0 2
 2.556 الحرص عمى مناسبة األسئمة لزمف االختبار0 1
 2.569 التأكد مف مناسبة االختبار لممرحمة التعميمية0 9
 2.518 الغش أثناء إجراء االختبار0كضع آلية لتجنب  8
 2.430 مراعاة عدـ استخداـ النفي أك النفي المزدكج عند صياغة األسئمة حتى ال يساء فيميا مف جانب الطالب0 7

 2.493 الدقة في تقييـ أداء الطالب عمى كؿ فقرة مف فقرات االختبار0 01
 2.493 لمطالب0الحرص عمى انتقاء أسئمة تقيس المستكل الحقيقي  00
 2.506 انتقاء فقرات اختبارية تركز عمى المكضكعات الميمة0 05
 2.481 عدـ ربط اإلجابة عف فقرة باإلجابة عف فقرة آخرم )استقاللية القياس(0 04
 2.531 الحرص عمى أف يككف ىناؾ إجابة كاحدة لمسؤاؿ الكاحد0  04
 2.468 المبذكؿ مف الطالب0العدالة في تكزيع الدرجات لتناسب الجيد  02
 2.481 الحرص عمى ربط األسئمة باألىداؼ التعميمية المراد تحقيقيا, كالثى تتمثؿ في مخرجات التعمـ0 01
 2.481 الكتابة بمغة سميمة( –كضكح الفكرة  –الحرص عمى كضع معايير لإلجابة مثؿ )عدد األسطر  09
 2.405 تثير تفكير الطالب0مراعاة أف تبدأ أسئمة االختبار بأفعاؿ  08
 2.417 تكمـ عف(0 –)لخص  تجنب الصياغة التي تفتح مجاؿ لتدخؿ ذاتية المصححة مثؿ 07
 2.455 تجزئة محتكل السؤاؿ الكاحد إلى عدة أسئمة قصيرة يدكر كؿ منيا حكؿ فكرة كاحدة0 51
 2.443 ختيار مف متعدد(0اال –الصكاب كالخطأ  –تجميع أسئمة كؿ نكع مع بعضيا البعض )التكممة  50
 2.455 صياغة تعميمات االختبار بكضكح مكضحا بيا عدد األسئمة كالزمف ككيفية تقديـ اإلجابة0 55
 2.455 الحرص عمى أف تككف صياغة أسئمة االختبار سميمة مف الناحية المغكية كالعممية0 54
 2.443 عف مستكل كؿ طالب عمى حدة0 الحرص عمى تنكع األسئمة مف حيث الصعكبة أك السيكلة لمكشؼ 54
 2.455 تدريب الطالبات عمى كيفية اإلجابة عف االختبارات اإللكتركنية0  52
 2.417 تقديـ الدعـ الالـز لمطالبات أثناء إجراء االختبارات اإللكتركنية0  51
 64 المتكسط الكمى 

كيتضح مف ِخالؿ ُمراَجَعة النََّتاِئج المتَضمََّنة في الجدكؿ      
السابؽ أف غالبية عبارات االستبانة قد َتكاُفرت لدل أعضاء ىيئة 

( بنسبة 50152التدريس بَدَرَجة تراكحت متكسطاتيا ما بيف )
%0أم أف درجة التزاـ 8107( بنسبة 50119% إلى )1902

جكدة االختبارات تعد  اعضاء ىيئة التدريس بتطبيؽ معايير
مف  14درجة مرتفعة حيث كاف المتكسط العاـ لالستبانة )

الدرجة العظمى لالستبانة( أم أف مستكل التزاميـ  98مجمكع 
 0%8050بتطبيؽ معايير جكدة االختبارات تمثؿ 

 

 : عرض نتائج السؤال الفرعي األول ثانيا:
بيف  1012ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل 0 2

متكسط تقديرات أعضاء ىيئة التدريس في حكميـ عمى درجة 
التزاميـ بتحقيؽ معايير الجكدة في االختبارات اإللكتركنية كفقا 

 التخصص )التخصصات االدبية, التخصصات العممية(؟
إذا كانت اجابة السؤاؿ الرئيس تعطينا صكرة عامة عف درجة  

التزاـ أعضاء ىيئة التدريس بتطبيؽ معايير جكدة االختبارات 
فإف إجابة السؤاؿ الفرعي األكؿ تعطينا صكرة تفصيمية أكضح 
عف درجة التزاميـ كمدل اختالفيا باختالؼ التخصص, 
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 (:5) المعيارم كقيمة " ت " كالنتائج التفصيمية يكضحيا جدكؿ حراؼكلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسط كاالن
 2جدول 

قا يوضح الفرق بين متوسطي تقديرات أعضاء هيئة التدريس في حكمهم عمى درجة التزامهم بتحقيق معايير الجودة في االختبارات اإللكترونية وف
 التخصصات العممية( وداللته التخصص )التخصصات االدبية،

 مستوى الداللة "ت" قيمة االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة
 غير دالة **00581 4008 1408 41 التخصصات األدبية
 5024 1507 44 التخصصات العممية

 .99كدرجة حرية  1012غير دالة عند مستكل **
الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيا  يتضح مف     

بيف متكسطي تقديرات أعضاء ىيئة التدريس في حكميـ عمى 
درجة التزاميـ بتحقيؽ معايير الجكدة في االختبارات اإللكتركنية 
كفقا التخصص )التخصصات األدبية, التخصصات العممية( 

كدرجات حرية  1012حيث إف قيمة "ت" غير دالة عند مستكل 
99. 

 : عرض نتائج السؤال الفرعي الثاني ثالثا: 

 
كينص السؤاؿ الفرعي الثاني عمى " ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  •

بيف متكسط تقديرات أعضاء ىيئة  1012إحصائية عند مستكل 
التدريس في حكميـ عمى درجة التزاميـ بتحقيؽ معايير الجكدة 

حاضر "لـ في االختبارات اإللكتركنية كفقا لمدرجة العممية )م
يحصؿ عمى الدكتكراه", استاذ مساعد كالدرجات العممية األعمى(" 
كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسط كاالنحراؼ 

 (40) المعيارم كقيمة "ت" كالنتائج التفصيمية يكضحيا جدكؿ
 3جدول 

التدريس في حكمهم عمى درجة التزامهم بتحقيق معايير الجودة في االختبارات اإللكترونية وفق يوضح الفرق بين متوسطي تقديرات أعضاء هيئة 
 الدرجة العممية وداللته

 مستوى الداللة "ت" قيمة االنحراف المعياري المتوسط العدد الدرجة العممية
 غير دالة **00272 0097 1409 48 محاضر

 أستاذ مساعد
 كالدرجات العممية األعمى

40 1404 5014 

 .99كدرجة حرية  1012غير دالة عند مستكل **
يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيا      

بيف متكسطي تقديرات أعضاء ىيئة التدريس في حكميـ عمى 
درجة التزاميـ بتحقيؽ معايير الجكدة في االختبارات اإللكتركنية 

 1012الدرجة العممية حيث أف قيمة "ت" دالة عند مستكل كفقا 
 .99كدرجات حرية 

 :رابعا: عرض نتائج السؤال الفرعي الثالث

كينص السؤاؿ الفرعي الثالث عمى " ىؿ تكجد فركؽ ذات  •
بيف متكسط تقديرات أعضاء  1012داللة احصائية عند مستكل 

معايير  ىيئة التدريس في حكميـ عمى درجة التزاميـ بتحقيؽ
الجكدة في االختبارات اإللكتركنية كفقا لعدد مرات إجراء 

مرات(؟ "  2أكثر مف  -مرات 2االختبارات اإللكتركنية )أقؿ مف 
كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسط كاالنحراؼ 

 (40) المعيارم كقيمة "ت" كالنتائج التفصيمية يكضحيا جدكؿ
 4 جدول

قا يوضح الفرق بين متوسطي تقديرات أعضاء هيئة التدريس في حكمهم عمى درجة التزامهم بتحقيق معايير الجودة في االختبارات اإللكترونية وف
 عدد مرات إجراء االختبارات اإللكترونية وداللته

 مستوى الداللة "ت" قيمة االنحراف المعياري المتوسط العدد عدد مرات إجراء االختبارات اإللكترونية
 دالة **80959 0018 1404 29 مرات 2أقؿ مف 
 0054 1208 55 مرات 2أكثر مف 

  .99كدرجة حرية  1012غير دالة عند مستكل **
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 يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فرؽ داؿ إحصائيا بيف     
حكميـ عمى درجة  متكسطي تقديرات أعضاء ىيئة التدريس في

التزاميـ بتحقيؽ معايير الجكدة في االختبارات اإللكتركنية كفقا 
لعدد مرات إجراء االختبارات اإللكتركنية لصالح اعضاء ىيئة 

مرات لالختبار  2التدريس الذيف يجركف عدد أكبر مف 
كدرجات  1012اإللكتركني حيث أف قيمة "ت" دالة عند مستكل 

ة إلى أف كثرة أجراء االختبارات , كفى ذلؾ إشار 99حرية 
اإللكتركنية تمكف أعضاء ىيئة التدريس مف االلتزاـ بتحقيؽ 

 .معايير الجكدة في االختبارات اإللكتركنية

 :خامسا: عرض نتائج السؤاؿ الرئيس الجزء الخاص بالطالبات
ما مدل تكافر معايير الجكدة في االختبارات اإللكتركنية مف 

  امعة الممؾ خالد؟منظكر الطالبات في ج
كلإلجابة عف السُّؤاؿ الثالث مف أسئمة البحث, تـ حساب 

مف  054المتكسط الحسابي لنتائج تطبيؽ االستبانة عمى 
طالبات كميات البنات بجامعة الممؾ خالد, كتحديد المتكسط 
الحسابي لكؿ عبارة مف العبارات المتضمنة في االستبانة, كالتي 

في كميات البنات بجامعة الممؾ خالد تعبر عف منظكر الطالبات 
َؿ إلى النتائج المكضحة في  لالختبارات اإللكتركنية0 كتـ الَتَكصَّ

 :الجدكؿ التالي
 5 جدول

 (124المتوسط الحسابي لكل عبارة من العبارات المتضمنة في استبانة طالبات كميات البنات بجامعة الممك خالد )ن= 
 المتوسط الحسابي العبارة م
 2.403 تـ تدريبي بشكؿ كاؼ عمى كيفية التعامؿ مع االختبارات اإللكتركنية قبؿ الدخكؿ فييا0 0
 2.508 تـ إكسابي ميارات التعامؿ مع الحاسكب بشكؿ يضمف تعاممي الصحيح مع االختبارات اإللكتركنية0 5
 2.508 الكصكؿ إلييا كالتعامؿ معيا0تتميز االختبارات اإللكتركنية بسيكلة  4
 2.443 الفقرات االختبارية تركز عمى المكضكعات الميمة0 4
 2.241 تكجد أسئمة تحتمؿ أكثر مف إجابة0 2
 2.435 تكزيع الدرجات عمى األسئمة كاضح ك مناسب0 1
 2.467 مكضكعي(0)مقالي ك  أسئمة االختبار اإللكتركني متنكعة 9
 2.524 لطبيعة المقرر0األسئمة مناسبة  8
 2.459 تكجد تعميمات كاضحة لكيفية تقديـ اإلجابات0 7
 2.362 أسئمة االختبار تتنكع مف حيث درجة السيكلة كالصعكبة0 01
 2.290 أفضؿ االختبارات اإللكتركنية عف االختبارات التقميدية 00
 2.217 بعض المقررات ال تصمح ليا االختبارات اإللكتركنية0 05
 2.387 األسئمة محددة بدقة ككضكح0 04
 2.411 األسئمة المكضكعة تقيس المستكيات المعرفية المختمفة0 04
 2.508 الدرجة الكمية لمسؤاؿ محددة ككاضحة0  02
 2.419 األسئمة قصير كتركز عمى مضمكف اإلجابات0 01
 2.540 يحتكل االختبار عمى أسئمة اإلجابة عنيا محددة بعدد األسطر0 09
 2.177 تبدأ األسئمة بتعميمات تييئ ذىف الطالب لمبحث عف اإلجابة0 08
 2.233 صياغة فقرات الصكاب كالخطأ كاضحة كال تحتمؿ إجابتاف0 07
 2.338 صياغة فقرات االختبار قصيرة كاضحة0  51
 2.435 كؿ فقرة تناقش فكرة كاحدة فقط0 50
 2.25 المزدكج0الفقرة ال تستخدـ النفي أك النفي  55
 2.290 الفقرة ال تستخدـ لغة مخالفة لغة تدريس المقرر0 54
 2.370 الفقرة الخطأ مبنى الخطأ فييا عمى خطأ في المعمكمات ال عمى الغاز لغكية0 54
 2.258 الفقرة تحتكل عمى فكرة كاحدة كاضحة0 52
 2.362 تكجد إجابة صحيحة كاحدة فقط0 51
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 2.274 لالختيارات منطقية0البدائؿ المتاحة  59
 2.346 تخمك الفقرة مف أم تمميح باإلجابة الصحيحة0 58
 2.266 تخمك الخيارات المتاحة مف الخيار )جميع ما سبؽ(0 57
 2.104 صياغة الفقرات تأتى كسؤاؿ مباشر بدال مف جممة غير كاممة0 41
 2.209 جميع المعمكمات بالفقرة ذات عالقة بالسؤاؿ0 40
 2.153 ىناؾ التزاـ بنمط كاحد في ترتيب االختيارات أفقي أك عمكدم  45
 2.217 الخيارات المتاحة متجانسة الطكؿ كمرتبة بشكؿ منطقي0 44
 2.217 البدائؿ المتاحة في كؿ فقرة أربعة بدائؿ0 44
 1.306 اإلجابة عف كؿ فقرة ال تحتمؿ أكثر مف إجابة كاحدة0 42
 1.161 الفقرة0كضع الفراغ في نياية  41
 1.145 صياغة الجممة ال يكجد بيا ما يكحي بالجزء الناقص0 49
 1.112 في كؿ عبارة فراغ أك فراغاف كحد أقصى0 48
 1.258 تجانس كتكافؽ عناصر المجمكعتيف0 47
 1.080 عبارات إحدل المجمكعتيف أكثر مف األخرل0 41
 1.080 المناسب(0تـ تكضيح كيفية اإلجابة بدقة )ضع الرقـ  40

 87.782 المتكسط الكمى
كيتضح مف ِخالؿ ُمراَجَعة النََّتاِئج المتَضمََّنة في الجدكؿ      

السابؽ أف غالبية عبارات االستبانة قد َتكاُفرت لدل طالبات 
جامعة الممؾ خالد بَدَرَجة متكسطة حيث تراكحت المتكسطات ما 

%0أم 8400( بنسبة 50254) % إلى41( بنسبة 00181)بيف 
أف منظكر الطالبات في كميات البنات بجامعة الممؾ خالد 
لمستكل تطبيؽ معايير جكدة االختبارات اإللكتركنية تعد درجة 

مف  890985متكسطة حيث كاف المتكسط العاـ لالستبانة )
 الدرجة العظمى لالستبانة(؛ أم أف درجة تكافر 054مجمكع 

مؤشرات جكدة االختبارات المكضكعية اإللكتركنية مف كجيو 
%, أيضا باستقراء 9004نظر طالبات جامعة الممؾ خالد تمثؿ 

 40كحتى  42الجدكؿ السابؽ يتضح أف متكسط العبارات رقـ 
كىى تعد0 درجة أقؿ مف  0018إلى  0041تراكحت مف 

يس متكسطة, كلعؿ ذلؾ يرجع إلى عدـ قياـ أعضاء ىيئة التدر 
 المزكاجة( في  -)التكممة باستخداـ ىذه النكعية مف األسئمة

 .االختبارات اإللكتركنية
إذا كانت إجابة السؤاؿ السابؽ تعطينا صكرة عامة عف      

منظكر الطالبات في كميات البنات بجامعة الممؾ خالد لمستكل 
تطبيؽ معايير جكدة االختبارات اإللكتركنية فإف إجابة السؤاؿ 
الفرعي الرابع كالخامس تعطينا صكرة تفصيمية أكضح عف 

 .منظكرىـ كمدل اختالفو باختالؼ التخصص كالدرجة العممية
 :الرابع يالفرعسادسا: عرض نتائج السؤاؿ 

كينص السؤاؿ الفرعي الرابع عمى :ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة  •
بيف متكسط تقديرات الطالبات في  1012إحصائية عند مستكل 

عمى مدل تكافر معايير الجكدة في االختبارات  حكميـ
اإللكتركنية كفقا التخصص )تخصص األدبي, تخصص 
العممي(؟ كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسط 
كاالنحراؼ المعيارم كقيمة "ت " كالنتائج التفصيمية يكضحيا 

 (10) جدكؿ
 6 جدول

 متوسطي تقديرات الطالبات في حكمهم عمى مدى توافر معايير الجودة في االختبارات اإللكترونية وفقا التخصص وداللتهيوضح الفرق بين 
 مستوى الداللة "ت" قيمة االنحراف المعياري المتوسط العدد التخصص

 غير دالة **00471 4027 8804 18 التخصصات األدبية
 2094 89 21 التخصصات العممية

 .055كدرجة حرية  1012غير دالة عند مستكل **
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيا بيف 
متكسطي تقديرات الطالبات في حكميـ عمى مدل تكافر معايير 
الجكدة في االختبارات اإللكتركنية كفقا التخصص حيث أف قيمة 

 .055كدرجات حرية  1012مستكل "ت" غير دالة عند 
 :سابعا: عرض نتائج السؤاؿ الفرعي الخامس

كينص السؤاؿ الفرعي الخامس عمى "ىؿ تكجد فركؽ ذات  •
بيف متكسط تقديرات  1012داللة احصائية عند مستكل 

في الطالبات في حكميـ عمى مدل تكافر معايير الجكدة 
مي )مستكل دراسي ممستكل األكاديل االختبارات اإللكتركنية كفقا

مستكل دراسي أعمى "المستكل  -"المستكل الرابع أك أقؿ" أدنى
 الخامس أك أعمى"(؟

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسط كاالنحراؼ 
 (90المعيارم كقيمة "ت " كالنتائج التفصيمية يكضحيا جدكؿ )

 7جدول 
متوسطي تقديرات الطالبات في حكمهم عمى مدى توافر معايير الجودة في االختبارات اإللكترونية وفقا المستوى االكاديمي يوضح الفرق بين 

 وداللته
 مستوى الداللة "ت" قيمة االنحراف المعياري المتوسط العدد المستوى األكاديمي
 غير دالة **00454 0027 8901 91 مستكل دراسي أدني
 0094 88 24 مستكل دراسي أعمى

 .055 حرية كدرجة 1012 مستكل عند دالة غير**
 إحصائيا داؿ فرؽ كجكد عدـ السابؽ الجدكؿ مف يتضح     
 تكافر مدل عمى حكميـ في الطالبات تقديرات متكسطي بيف

 المستكل كفقا اإللكتركنية االختبارات في الجكدة معايير
( أعمى أك الخامس المستكل - أقؿ أك الرابع المستكل) األكاديمي

 حرية كدرجات 1012 مستكل عند دالة غير" ت" قيمة أف حيث
99. 

 النتائج . مناقشة6
 ىيئة أعضاء مف الدراسة عينة أفراد التزاـ إلى النتائج أشارت 

 بتحقيؽ خالد الممؾ بجامعة البنات بكميات كالطالبات التدريس
 تكافر أف كيفترض, اإللكتركنية االختبارات في الجكدة معايير
 في جكدة ىناؾ أف يعنى اإللكتركنية باالختبارات الجكدة معايير
 التعميمية العممية في كجكدة الطالب أداء في كجكدة المعمـ أداء
 نتائج تعكس كأف البد أيضا, بكجكده الجـز يمكف ماال كىذا

 حيف في, الطالب تحصيؿ نتائج في فركؽ الجيدة االختبارات
 إلى تشير الجامعة بكميات التحصيمية االختبارات نتائج أف نجد

 ذاتو الكقت كفى, معدالتيـ كارتفاع الطالب نجاح نسب ارتفاع
 االختبارات أف بالجامعة التحصيمية االختبارات فحص لجاف تؤكد
 فنية أخطاء كجكد إلى باإلضافة بالسيكلة تتسـ فحصيا تـ التي

 عمى ذلؾ تفسير يمكف كعميو ,االختبار إعداد في كمكضكعية
 :اآلتي النحك

 اختبارات شكؿ في تأتى ما غالبا اإللكتركنية االختبارات -
 المستكيات تقيس عادة المكضكعية كاالختبارات مكضكعية
 كىك أخر سبب, سيمة الحاؿ بطبيعة يجعميا مما الدنيا المعرفية

 االختبارات نتيجة عمى فقط تؤخذ ال العالية الطالبات تقديرات أف
 الفصمية األعماؿ عمى الدرجات مف% 21 فيناؾ النيائية

 مما ألخرم سنة مف تتكرر مكضكعية اختبارات أيضا كمعظميا
 باإلضافة, زميالتيف مف عمييا الحصكؿ الطالبات عمى يسيؿ
 األسئمة نكعية عمى الطالبات بتدريب األساتذة بعض قياـ إلى

 .االختبارات ألسئمة تكضيحية أمثمة إعطائيف كأحيانا
 تعمـ مخرجات لقياس بالجامعة آلية اآلف إلى تكجد ال -

 التعمـ مخرجات مصفكفة فتطبيؽ, الدراسية كالبرامج المقررات
 كبالتالي الطالب أداء جكدة عف عاـ مؤشر إعطاء في يسيـ
 .الدراسي تحصيميـ ارتفاع أسباب يفسر
 اإللكتركنية االختبارات لفحص بالجامعة لجاف كجكد عدـ -

 بتحقيؽ فعميا التدريس ىيئة أعضاء التزاـ مدل عمى لمكقكؼ
 .سيكلتيا مدل عمى الكقكؼ ككذلؾ الجكدة معايير

  رػػػػبمعايي ةػػالخاص اراتػػػالعب كؿػػػػػػػػح اتػػػػػػالطالب درجات متكسط -
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 بينما ,المتكسط مف أقؿ كانت كالمزكاجة التكممة أسئمة جكدة
 في الجزئية نفس حكؿ التدريس ىيئة أعضاء استجابات متكسط
 إلى يشير مما (,مرتفعة درجة كىى) 504 ىك( 50) رقـ العبارة

 جكدة معايير التدريس ىيئة أعضاء لتطبيؽ احتماؿ ىناؾ أف
 تمكيف ضركرة يدعك كىذا, الشكمية الناحية مف االختبارات
 معايير يستكفى جيد اختبار بناء كيفية مف التدريس ىيئة أعضاء
 : ىما شيئيف حصيمة ىك الجيد االختبار ألف كذلؾ, الجكدة

 المكاصفات جدكؿ كتابة كيشمؿ لالختبار الجيد التخطيط -
 كحدة لكؿ النسبية األىمية كتحديد فيو البدء قبؿ لالختبار
 .دراسية

 امتالؾ تتضمف كالتي األسئمة كتابة في الجيدة الميارات -
 العدد ككضع األسئمة مف المختمفة األنكاع صياغة لميارة األستاذ
 صعكبة تحديد عمى كقدرتو المتاح الكقت ضمف منيا الكافي
 الفركؽ تحاكى أسئمة كضع إلى باإلضافة االختبار فقرات
 .الفردية

 بتحقيؽ التدريس ىيئة أعضاء التزاـ إلى تشير النتائج أف رغـ -
 أكدت فرضية ىناؾ أف إال اإللكتركنية االختبارات جكدة معايير
 عدد ارتفاع مع تزداد المعايير بتطبيؽ االلتزاـ درجة أف عمى
 أىمية إلى إشارة ذلؾ كفى, اإللكتركنية االختبارات إجراء مرات

 االختبارات جكدة معايير تحقيؽ في كالممارسة التدريب
 .اإللكتركنية

 بطريقة تتـ بالجامعة التحصيمية االختبارات كؿ ليست -
 االختبارات الفتقاد احتماؿ ىناؾ يجعؿ قد مما, الكتركنية
 يالشام دراسة نتائج ذلؾ كيؤكد الجكدة معايير إلى التقميدية

 كارتفاع االختبارات سيكلة في سببا كاف ما ىذا كبالتالي [,08]
 حسف دراسة نتائج أيضا ذلؾ كيدعـ, الطالب نجاح معدالت

 أسئمة معظـ إلى أشارت حيث[ 07] حسف كدراسة[ 09]
 تقيس الباطف كحفر الباحة في التربية بكميات التقميدية االختبارات
 .الفيـ يميو التذكر مستكل خاصة الدنيا المعرفية المستكيات

 . التوصيات7
  جكدة تحقيؽ أىمية مف كانطالقا الحالية الدراسة نتائج ضكء في 

 خمصت التعمـ مخرجات قياس في كدكرىا اإللكتركنية االختبارات
 :التالية التكصيات إلي الباحثتاف

 اإللكتركنية االختبارات إجراء ضكابط تتضمف الئحة كضح0 1
 .اإللكتركنية االختبارات جكدة كمعايير

 إعداد في التدريس ىيئة ألعضاء المينية الكفاءة رفع0 2
 الدكرات عدد زيادة خالؿ مف اإللكتركنية التحصيمية االختبارات
 .الشأف بيذا ليـ المقدمة التدريبية

 كميات بكؿ اإللكتركني كالتقكيـ لالختبارات لجنة إنشاء0 3
 مدل كتقييـ اإللكتركنية االختبارات فحص ميمتيا تككف الجامعة
 القصكر أكجو عمى كالتعرؼ ,االختبارات جكدة معايير تضمنيا

 .تطكيرىا عمى العمؿ ثـ كمف اإللكتركنية االختبارات في
 .اإللكتركنية لالختبارات مخازف إعداد0 4
 مف يمكف كالتي اإللكتركني اإلنجاز ممؼ نظاـ تطبيؽ 50

 المختمفة المعرفية المستكيات في الطالب أداء تقكيـ خالليا
 .لمتقكيـ مختمفة أدكات باستخداـ

 كالتركيز الفرص عمى تقـك التقكيـ لجكدة محددات كضع0 6
 الخارجية التقكيـ كأساليب كطرؽ كالمكضكعية كالمنطقية
 .كالمسألة

 نحك الطالب دكر تحكؿ تبرز إلكتركنية اختبارات تصميـ0 7
بداعاتو مياراتو عف كتكشؼ التعمـ  .كا 

 .مستمر بشكؿ الطالب لتقكيـ اإللكتركنية األنشطة تفعيؿ0 8
 اإللكتركنية المقررات محتكل جكدة لمراقبة آلية كضع0 9

 .التدريس كأساليب
 الباحثتاف تقترح الحالية الدراسة نتائج ضكء في: المقترحات

 :كمنيا الحالي لمبحث تكميمية عممية بحكث إجراء
 مدل لمعرفة اإللكتركنية التحصيمية لالختبارات تحميمية دراسة0 1

 .التحصيمية االختبارات جكدة لمعايير استيفائيا
 .الجامعية التعمـ مخرجات قياس في اإللكتركني التعميـ دكر0 2
 التحصيمية االختبارات كبناء إعداد في التدريب أثر0 3

 .الجيدة اإللكتركنية
 0الطالب لدل اإلبداع تنمية في اإللكتركنية االختبارات دكر0 4



445102
 

40 

 المراجع
 أ. المراجع العربية

القياس كالتقكيـ : (ـ5119)عالـ, صالح الديف محمكد  [1]
 , عماف, دار الميسرة0التربكم في العممية التدريسية

: القياس كالتقكيـ (ـ5119)الكبيسي, عبد الكاحد حميد  [2]
 , عماف, دار جرير0تجديدات كمناقشات

, األنجمك القياس النفسي :ـ(0787)فرج, صفكت  [4] 
 المصرية, القاىرة0

مدخؿ  :ـ(0774ىػ/0404)عبد السالـ, فاركؽ, كآخركف  [5]
, المكتبة المكية, مكة 4, طإلى القياس التربكم كالنفسي

 كرمة0الم

0 القاىرة: مكتبة التقكيـ النفسيـ( 5118أبك حطب, فؤاد,) [6]
 األنجمك0

االختبارات اإللكتركنية  ـ(:5117) , خالد حسفالحامدم [7]
, جامعة المنصكرة, كالتكظيؼ, مجمة التعميـ اإللكتركني

 العدد الرابع0

تقكيـ امتحانات  ـ(:0771) سالـ, صفية محمد أحمد [10]
في ضكء العمـك لتالميذ نياية مرحمة التعميـ األساسي 

لتربية مجمة البحث العممي في ا ,استراتيجية تطكير التعميـ
كعمـ النفس, كمية التربية, جامعة المنيا, المجمد الثالث, 

 , يناير0العدد الثالث

, القاىرة, مركز التعميـ المتميز ـ(:5110) عبيد, كليـ [12]
 كث البرلمانية لمجمس الشعب0البح

الثنياف, ىند عبد اهلل الراجح, نكاؿ محمد عبد الرحمف ك  [13]
تقكيـ االختبارات التحصيمية لممعمـ  ـ(:5119) محمد
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QUALITY STANDARDS OF E-EXAMINATIONS 

AS PERCEIVED BY FACULTY MEMBERS AND 

STUDENTS IN THE FACULTIES OF GIRLS AT 

KING KHALID UNIVERSITY 

          HOSAH MOHAMMED ALMELWTH               GHADA HAMZA ELSHRBENI 

                          King Khalid University                                    King Khalid University 

Abstract: The research aimed at identifying the availability of quality standards in E-examinations as 

perceived by the faculty members and students faculties of girls at KKU, the number of study sample of 

faculty members(79), and (124) of the students from the faculties of girls at KKU, This study depended 

on a questionnaire as a tool to collect data from sample of study , the results of this study are as the 

following There are no statistically significant differences at the level of significance 0.05 between the 

average estimates of faculty members in their judgment on their commitment to achieving quality 

standards in E-exams according to specialization and degree, There were are statistically significant 

differences at the level of significance 0.05 between the average estimates of faculty members in their 

judgment on their commitment to achieving quality standards in E-exams according to the number of 

times held E-exams for members of the sample who held more than (5) E-exams, There are no 

statistically significant differences at the level of significance 0.05 between the average estimates of 

female students in their judgment on the availability of quality standards in E-exams according to 

specialization and according to academic level on the light of results, some recommendation were 

presented. 

keywords: quality, standard, electronic –tests, E-Learning, king khalid university. 

 

 

 

 

 


