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 حول اآليل احلاسب معهماث اجتاه يف املؤثرة انعوامم
 اآليل احلاسب مادة يف اإلنكرتونيت االختباراث تطبيق

 انرياض مبدينت املعهوماث وتقنيت
العوامؿ التي تؤثر في ىدفت الدراسة الحالية إلى تحديد  _الممخص

اتجاه واستخداـ معممات الحاسب اآللي لتطبيقات االختبارات 
اإللكترونية في مادة الحاسب اآللي وتقنية المعمومات بمدينة الرياض. 
تـ استخداـ المنيج الكمي وذلؾ ببناء وتقنيف استبانة بعد التأكد مف 

سية لتحديد صدقيا وثباتيا. بنيت ىذه الدراسة عمى ثالثة محاور أسا
العوامؿ المؤثرة وىي: المعارؼ التي تمتمكيا معممات الحاسب اآللي 
حوؿ أىمية االختبارات اإللكترونية وأىـ الميارات التي تمتمكيا 
معممات الحاسب اآللي حوؿ تصميـ االختبارات اإللكترونية وأىـ 

( معممة 167االتجاىات حوؿ االستخداـ. تكونت عينة الدراسة مف )
( معممة مف معممات الحاسب اآللي وتقنية المعمومات 765) مف أصؿ

في مدينة الرياض، تـ اختيارىف بطريقة عشوائية بسيطة. أشارت نتائج 
الدراسة إلى تأثير معارؼ المعممات بدرجة عالية جدًا عمى االستخداـ، 
وتأثير الميارات بدرجة متوسطة في تكويف االتجاه اإليجابي نحو 

اإللكترونية. كما اتضح أف درجة األلفة الستخداـ  أىمية االختبارات
الحاسب اآللي مف العوامؿ المؤثرة لالتجاه نحو التطبيؽ الفعاؿ لألداة. 
وبناء عمى ىذه النتائج أوصت الدراسة باالستفادة مف التقنيات 
التعميمية الحديثة وتوظيفيا بالشكؿ الذي يخفؼ مف جيود المعممات، 

واستراتيجيات تزيد مف أعباءىف، وحتى يتسنى بدالً مف توظيؼ تقنيات 
 .ليف تقديـ الدور الوظيفي بشكؿ فعاؿ

 
 
 
 

: التعميـ اإللكتروني، العوامؿ المؤثرة، االختبارات الكممات المفتاحية
 .اإللكترونية، االختبارات والحاسب

 
 
 
 
 

 المقدمة. 1
مف أىـ األدوات لمقوى العاممة في القرف الحادي والعشريف      

اإللماـ باستخداـ وتوظيؼ تقنية المعمومات في الحياة بشكؿ 
عاـ. فإعداد األفراد لمنجاح في الحياة مف مياـ التربية، كما أف 
التعميـ ييتـ بإعداد الطمبة ليتفاعموا مع التقنية بكفاءة وميارة 

[. كما ىو معروؼ أف عمميات التقويـ واالختبارات جزء ىاـ 1]
 .رية في التعميـ والخاصة بالطمبةجدًا مف العممية التطوي

إف اىتماـ الكثير مف الباحثيف بقياس التحصيؿ جاء      
باعتباره أحد أىـ سبؿ قياس تحقيؽ الطمبة لألىداؼ، حيث يتـ 
قياس التحصيؿ لجميع المواد الدراسية التي يدرسيا الطمبة 

والمفاضمة بينيـ وترتيبيـ حسب القيـ التي يحصموف عمييا في 
[. أسيـ في ذلؾ بشكؿ كبير تطور 2] ارات التحصيميةاالختب

مكانية تطبيؽ االختبارات مف خالؿ  البرمجيات والتكنولوجيا وا 
الحاسب بصورة تكيفية غير خطية، وتصحيحيا، وتحميميا 
باالستناد إلى مفاىيـ نظرية "االستجابة لممفردة". وقد أدى ذلؾ 

تعد مف أىـ إلى ظيور مفيـو االختبارات اإللكترونية التي 
وأحدث التطبيقات النظرية لالستجابة المفردة في مجاؿ القياس 
الحديث. حيث قدمت النظرية حمواًل مناسبة لمعالجة المفردات 
وتحميميا، ومعادلة الدرجات، ووصؿ االختبارات بعضيا ببعض، 

نشاء بنوؾ األسئمة [. إال أف ىذا االىتماـ لـ يطؿ عمميات 3] وا 
ت بالدرجة الكافية عمى جميع المستويات التقويـ واالختبارا

أف  .Russell et al [4] التعميمية األساسية والعميا، حيث يؤكد
استخداـ الحاسب اآللي لحوسبة االختبارات في المدارس كاف 
غائبًا حتى بداية ىذا القرف في أمريكا. عندىا بدأت المؤسسات 

اطراد. إضافة التعميمية ىناؾ باستخداـ االختبارات اإللكترونية ب
لذلؾ، ىناؾ دواًل أخرى مثؿ سنغافورة والنرويج بدأت بدراسة 
واستكشاؼ طرؽ وأدوات لحوسبة التقويـ والقياس لطمبة المدراس 
العامة والجامعات. ومف المتوقع أف تزداد الدوؿ بمحاوالت 
تحويؿ االختبارات الورقية إلى إلكترونية، إال أف النمو في ىذا 

 ].5] ًا عالميًا ومحمياً االتجاه يظؿ بطيئ
 وتمتاز االختبارات اإللكترونية بالعديد مف الخصائص      

أبرزىا أنيا توفر أشكاؿ جديدة مف األسئمة باشتماليا عمى 
الوسائط المتعددة، وتقديـ تغذية راجعة وتعزيز فوري وبأشكاؿ 
مختمفة، وتيسر استخداـ األدوات المساعدة أثناء االختبار. كما 

ف تطبيقيا في وقت واحد أو أوقات مختمفة لمجموعة أنو يمك
كبيرة مف األفراد وفي أماكف مختمفة. وبإمكانيا تيسير إعداد 
صور متكافئة مف االختبار الواحد وتقديمو وتصحيحو. كما 
باإلمكاف استخداـ بياناتو وتوزيع نتائجو بشكؿ سمس. أيضا، 

لجيد أو توفر أدوات قياس تعتبر اقتصادية سواء في توفير ا
 ].6في ] (2009الوقت أو الماؿ )السعدني، 
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برزت في السنوات األخيرة محاوالت جادة في تطوير       
التعميـ بالمممكة العربية السعودية، خاصة خالؿ استخدامات 
التقنية في التعميـ وتدريب المعمميف والمعممات عمى استخداميا. 

لمقررات الدراسية، شمؿ تمؾ المحاوالت إجراء تعديالت لممناىج وا
حيث بدأ ادخاؿ الحاسب اآللي كمادة منذ عاـ 

ىػ( في التعميـ الثانوي المطور. وتوالت الخطط 1405/1406)
التطويرية ليذه المادة أعوامًا متتالية )المجنة العممية لمحاسب 

ىػ الصادرة مف وزارة التربية والتعميـ(. 1427وتقنية المعمومات، 
لتعميـ في المممكة العربية السعودية في قررت وزارة التربية وا

بإدخاؿ منيج الحاسب في  544/17ىػ بتعميـ رقـ 18/1/1423
[، حيث تعد إضافة الحاسب 7المرحمة المتوسطة بشكؿ مرحمي ]

اآللي كمادة دراسية خطوة ميمة نحو التطوير والتحديث. فنحف 
نطمح إلى تحقيؽ غايات أفضؿ وأىداؼ أعمؽ بإدخاؿ الحاسب 

ي في نظـ التعميـ، حتى نستطيع مالحقة تطورات العصر، اآلل
 ].8] ومواكبة التقدـ العممي والتقني

وتبرز أىمية االختبارات اإللكترونية في أنيا تقدـ خدمة      
مزدوجة لمطمبة والمعمميف عمى حد سواء وتعطي بعض الحموؿ 
لممشاكؿ السابقة. تكمف أىميتيا لمطمبة في سيولة إجراء 
االختبار، كمثاؿ ال الحصر: وجود سؤاؿ واحد في كؿ صفحة، 

ف لألسئمة التي ووجود توضيح بعدد األسئمة التي قاـ بحميا، وبيا
تـ تأجيؿ حميا وسيولة العودة ليا، كما تضمف لمطالب حسف 

 إدارة الوقت لالختبار وتوفر لو إمكانية الحصوؿ عمى نتيجتو 
 ].9بشكؿ فوري ]

وبالرغـ مف أىميتيا إال أف ىناؾ تبايف واضح بيف نتائج       
الدراسات في تفسير اتجاىات الطمبة نحو االختبارات 

ة، حيث تشير عدد منيا إلى اتجاه الطمبة اإليجابي اإللكتروني
، ]11] [، عبدالحميد10] [، بدوي5] كدراسة الخزي والزكري

[12] Dermo [13]  فيما اختمؼ نتائج دراسة Hillier باإلشارة
إلى أف ميؿ الطالب إلى االختبار الورقي أكثر مف اإللكتروني 

لتقني ورضاىـ وكاف ذلؾ لعدة أسباب أبرزىا الخوؼ مف الفشؿ ا
 .عف االختبارات الورقية بشكؿ أكثر

أما فيما يتعمؽ بأىمية ما توفره االختبارات اإللكترونية مف خدمة 
 :لممعمـ فيي كثيرة ولعؿ أبرزىا

 .تمكيف المعمـ مف تكويف بنؾ مف األسئمة -
يساعد عمى استمرارية تطوير االختبار، وسيولة تصميمو  -

 د مستوىػزة تحديػػي ميػػا يعطػػػا كمػػػػي يشمميػػػػوؿ التػػػار الفصػػػباختي

 .صعوبة األسئمة
 يمكف المعمـ مف إعداد نماذج مختمفة لالختبار وتصحيحو  -
[9.[ 

ومف جية فاعمية استخداـ االختبارات اإللكترونية، جاءت       
 ;Kuikkaa; Kitolab [15][ و14] نتائج دراسة البموي

Laaksob تيا مف ناحية كفاءتيا وسيولة متفقة حوؿ إيجابيا
ظيار النتائج،  استخداميا واختصارىا لموقت وعممية التصحيح وا 

أنيا تتميز بدرجة عالية مف السرية  [14كما أضاؼ البموي ]
  .وعدـ تسرب االختبار

عف نتيجة  .Kuikkaam, et al [15] وكشفت دراسة     
مقاومة  أخرى متباينة وىامة عف نتائج الدراسات األخرى، وىي

األساتذة لتطبيؽ االختبارات اإللكترونية لعدـ رغبتيـ في التغيير 
والتحوؿ إلى االختبارات اإللكترونية بداًل مف الورقية، ويرجئ 
الباحثوف السبب لكثرة األنظمة المستخدمة في الجامعة التي 
شكمت نوعًا مف العبء عمى األساتذة، حيث أف الجامعة تطبؽ 

عمـ المختمفة والتي تختمؼ فييا الخيارات عددًا مف أنظمة الت
المقدمة. واقترح الباحثوف نتيجة لذلؾ استخداـ نظاـ واحد يشمؿ 
جميع المميزات، وأف االبتعاد عف استخداـ األنظمة المعقدة 
سيسر مف استخداـ األساتذة لتمؾ األنظمة، فاالختبارات 

وليس  اإللكترونية ينبغي أف تكوف أسموبًا لتخفيؼ أعباء العمؿ
عماًل إضافيًا. كذلؾ إيجاد طرؽ جيدة لدعـ األسئمة المفتوحة في 
االختبارات اإللكترونية، وتمكيف تبادليا بمرونة إلتاحة استخداميا 
مف قبؿ عدد أكبر مف األساتذة. وأف تقديـ الدعـ والتدريب 
نما يشمؿ  لألساتذة يجب أال يقتصر عمى الجانب الفني فقط، وا 

بالرغـ مف مقاومة األساتذة لتطبيؽ االختبارات الجانب التربوي. و 
اإللكترونية إال أف ىناؾ نتيجة أخرى ىامة ليذه الدراسة، حيث 
أظيرت تأكيدًا لمميزات االختبارات اإللكترونية وىي اثبات تفوقيا 
في توفير الوقت إلجراء االختبار وتصحيحو ورصده وتقديـ 

 .ختبارالنتائج، كذلؾ السيولة في إتماـ إجراء اال
مف ىنا تتضح أىمية االختبارات اإللكترونية واتجاه الطمبة       

والمعمميف الستخداميا، ورغـ تبايف نتائج الدراسات السابقة إال 
أنيا أوضحت أسباب اتجاه المعمميف والطمبة اإليجابي كالفاعمية 

السمبي كالقمؽ مف الفشؿ التقني وزيادة األعباء عمى أما والمرونة 
وأوردت أبرز الحاجات والمزايا التي تزيد مف أىمية  المعمـ،

تطبيقيا، وكذلؾ العقبات والصعوبات التي قد تقمؿ مف قبوؿ 
تطبيقيا وتقديـ المقترحات والحموؿ لتجاوزىا. لذلؾ ليس ىناؾ 
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ضمانة عمى نجاح استخداميا في العممية التعميمية وأف ذلؾ 
ر يختص يتأثر بعدة عوامؿ، بعضيا يختص بالطمبة واآلخ

بعضو ىيئة التدريس وبعضيا يختص بطريقة التطبيؽ الصحيحة 
 .لو

 مشكمة الدراسة. 2
إف التطور الحاصؿ في نظريات القياس جعؿ مف استخداـ       

االختبارات اإللكترونية مجااًل حيويًا، كونيا توفر مميزات منيا 
[ وقد أشارت الكثير 16] إمكانية التخزيف والتطبيؽ لالختبارات

مف الدراسات إلى الفائدة الكبيرة الستخداـ وتطبيؽ االختبارات 
[. ومف 10[، بدوي ]5] [؛ الخزي والزكري14اإللكترونية البموي ]

مميزاتيا أنيا تقدـ درجة عالية مف الدقة والمصداقية مف خالؿ 
عكسيا لمستوى الطمبة الحقيقي، كما أنيا توفر الجيد والوقت 

مبذوؿ في الكتابة والتصحيح. كما أف كثير مف المشكالت ال
التعميمية كصعوبة تقديـ التغذية الراجعة تكوف قابمة لمتحقيؽ مف 

[. ومف 17] الختباراتلليا، وتخفؼ مف مستوى قمؽ الطمبة خال
جية أخرى، تواجيو معممات الحاسب اآللي صعوبة في تقويـ 

ية عمى حد سواء، لعدة الطالبات في االختبارات النظرية والعمم
أسباب منيا الكثافة العددية في الفصوؿ الدراسية. وىذا يحد مف 
إمكانيات المعمـ في العطاء وتقديـ التغذية الراجعة الفورية 
والمتابعة الدقيقة. األمر الذي يجعؿ مف استخداـ االختبارات 
اإللكترونية حاًل لمكثير مف المشاكؿ وذلؾ مف خالؿ استغالؿ 

 .يامميزات
في ضوء ما سبؽ ونظرًا لندرة الدراسات في ىذا المجاؿ و      

وخاصة في العالـ العربي، وبشكؿ أكثر تحديدًا في المممكة 
العربية السعودية، جاءت ىذه الدراسة في محاولة لمؿء الفراغ 
العممي في ىذه الجوانب، وذلؾ مف خالؿ البحث عف العوامؿ 

الحاسب اآللي حوؿ تطبيؽ  المؤثرة في استخداـ واتجاه معممات
االختبارات اإللكترونية في مادة الحاسب اآللي وتقنية 
المعمومات، وتحديد أبرز الميارات والمعارؼ التي يممكونيا. 
أيضًا تقدـ ىذه الدراسة إطارًا نظريا محوريًا ألىمية االستفادة مف 
التقنية في مجاؿ التقويـ واستعراض الفوائد والطرؽ واألساليب 

 .تي باإلمكاف استخداميا مع الطمبةوال
 أسئمة الدراسةأ. 

مف العرض السابؽ، تسعى الدراسة الحالية لإلجابة عمى        
 :السؤاؿ الرئيس التالي

 ا العوامؿ المؤثرة في اتجاه معممات الحاسب اآللي حوؿ تطبيؽ ػػم

االختبارات اإللكترونية في مادة الحاسب اآللي وتقنية المعمومات 
 بمدينة الرياض؟

 :وينبثؽ مف التساؤؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية     
ما المعارؼ التي تمتمكنيا معممات الحاسب اآللي حوؿ . 1

 أىمية االختبارات اإللكترونية؟
ما الميارات التي تمتمكنيا معممات الحاسب اآللي حوؿ . 2

 تصميـ االختبارات؟
لي حوؿ استخداـ ما ىي اتجاىات معممات الحاسب اآل. 3

 االختبارات اإللكترونية؟
 أهداف الدراسةب. 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى كيفية االستفادة       
مف تطبيؽ االختبارات اإللكترونية في المدارس بشكؿ عاـ، مف 
خالؿ تحديد بحث متعمؽ عف العوامؿ التي تؤثر عمى 

إطار عممي معرفي استخداميا. مما يجعميا تساىـ في بناء 
متخصص، كما سيتـ تحديد ىذه العوامؿ مف خالؿ تحديد 

 واالتجاىات knowledge والمعارؼ Skills الميارات
Attitude  لدى المعممات في تبني وتطبيؽ االختبارات

اإللكترونية. وىذا بدوره سيوجو الميتميف والمسؤوليف في العممية 
مما يؤدي الى إمكانية التعميمية الى معرفتيا والبناء عمييا، 

تسخير وتطبيؽ الخطط والبرامج، وتوظيؼ اإلمكانات المادية 
والبشرية بشكؿ عممي مف أجؿ تطبيؽ إيجابي فعاؿ لمحذر مف 
السمبيات والتوكيد عمى اإليجابيات لالستخداـ الفعاؿ. وذلؾ مف 
يجاد المقترحات التي مف الممكف أف تساىـ في  خالؿ عرض وا 

 .ذلؾ
 دراسةأهمية الج. 
 :تتمخص أىمية ىذه الدراسة فيما يمي     

توفر إطارًا نظريًا عف توظيؼ البيئة التعميمية الفّعالة لمتقنيات  -
في عمميتي التعميـ والتعمـ، والتي -االختبارات اإللكترونية–

بدورىا تساعد المعممة في استغالؿ اإليجابيات وحؿ المشاكؿ 
 .التعميمية في الصؼ

الدراسة مف الدراسات القميمة التي تعني وتشمؿ تعتبر ىذه  -
دراسة العوامؿ المؤثرة مف ثالثة جوانب رئيسة وىامة وىي 
)المعارؼ والميارات واالتجاىات(، والتي تكّوف قاعدة عممية 
متنوعة ومدخاًل إلجراء المزيد مف الدراسات في ىذا المجاؿ 

 .بشكؿ خاص
 ة مف األطر النظرية ػػر كميػػػوفيػػػي تػػػػفة ػػػػاليػػػة الحػػػدراسػػـ الػػػتسي -
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المعرفية والتي تساعد مصممي المناىج الدراسية في وزارة التعميـ 
 عمى معرفة العوامؿ المؤثرة والتي بالتأكيد ستساىـ بشكؿ إيجابي 

 .عند تعميميا
تساىـ في معالجة اإلحجاـ الكبير عف استخداـ الحاسب  -

ليكوف ىناؾ تطبيقًا عمميًا ألساليب اآللي عمميًا في المدارس 
التقويـ، حيث سيكوف ليا دور في إيجاد حموؿ لتخفيؼ الضغوط 
التي تواجو معممات الحاسب اآللي، واالستفادة مف الجيد في 

 .تقديـ الخيارات التعميمية المختمفة لممادة العممية
تساىـ ىذه الدراسة في إلقاء الضوء حوؿ االستفادة مف  -

اإللكترونية في مجاؿ التدريس بمادة الحاسب اآللي  االختبارات
 .بشكؿ خاص في التعميـ العاـ

 حدود الدراسةد. 
تقتصر ىذه الدراسة عمى التعرؼ عمى العوامؿ المؤثرة في      

-التعميـ العاـ  –اتجاه معممات الحاسب اآللي بالرياض 
لممرحمتيف المتوسطة والثانوية حوؿ تطبيؽ االختبارات 

ونية في مادة الحاسب اآللي في مدينة الرياض، وذلؾ مف اإللكتر 
خالؿ ثالث مكونات أساسية في الدراسة وىي الميارات 

 .والتوجيات والمعارؼ
 مصطمحات الدراسةه. 

االختبارات اإللكترونية: ىي مجموعة مف األسئمة يصمميا 
المعمـ إلكترونًيا؛ لقياس وتقويـ مستوى أداء الطالب في موضوع 

ي مقرر دراسي ما، وبعد تطبيقيا عمى الطالب تصحح ما أو ف
وترصد آليَا، مما يضمف المصداقية والشفافية في التصحيح مع 

[. وُتعرؼ إجرائيًا بأنيا 18] التوفير في الوقت والجيد والماؿ
عممية تقديـ أسئمة االختبار وتمقي اإلجابة عنيا عبر تفاعؿ 

آليًا، وتقديـ  الطالبة مع الحاسب اآللي وتصحيحيا ورصدىا
 .التغذية الراجعة والتعزيز لمطالبة فور االنتياء مف االختبار

االتجاه نحو االختبارات اإللكترونية: ىو الميؿ النفسي لتقييـ 
االختبارات اإللكترونية بدرجة مف التفضيؿ أو عدـ التفضيؿ 

[5.[ 
الميارات نحو االختبارات اإللكترونية: ىي الميارات الالـز 

في المعمـ والتي تكفؿ لو االستخداـ الصحيح ليا، ويشمؿ توفرىا 
ذلؾ معرفة كيفية استخداـ إمكانات االختبارات اإللكترونية 
بأدواتيا وبرامجيا المختمفة، وما تستطيع أف تقدمو مف خالؿ 

 .األدوات والخيارات والتمكف منيا
 ة نحو االختبارات اإللكترونية: ويشمؿ ذلؾ معرفة إمكانات ػالمعرف

االختبارات اإللكترونية وما تستطيع أف تقدمو مف مميزات 
مكانات وتسييالت، والتي تتضمف معرفة الفوائد التي باإلمكاف  وا 

 .استخداميا مف خاللو، وتجنب نواحي القصور
 الطريقة واإلجراءات. 4

 منهج الدراسة. أ
يغمب عمى ىذه الدراسة المنيج الكمي، وذلؾ لمعرفة       

المؤثرة في اتجاه معممات الحاسب اآللي حوؿ تطبيؽ العوامؿ 
االختبارات اإللكترونية في مادة الحاسب اآللي وتقنية المعمومات 

 .بمدينة الرياض
 مجتمع وعينة الدراسة. ب
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممات الحاسب اآللي      

بمدينة الرياض، حيث بمغ عدد معممات الحاسب في مدينة 
( معممة. وبمغت عينة 765ممرحمة المتوسطة والثانوية )الرياض ل
( معممة تـ اختيارىا بطريقة العينة العشوائية 167الدراسة )
 .البسيطة

 أداة الدراسة. ج
تـ استخداـ االستبانة بعد تحكيميا كأداة لمدراسة والحصوؿ       

 :عمى المعمومات، وتكونت مف ثالثة أقساـ أساسية
 .اشتمؿ عمى بيانات أولية عف عينة البحثالقسـ األوؿ:  -
 :القسـ الثاني: اشتمؿ عمى ثالثة محاور اساسية -

المحور األوؿ: المعارؼ التي تممكيا معممات الحاسب اآللي 
 .بنداً  14حوؿ أىمية االختبارات اإللكترونية، ويشتمؿ المحور 

       المحور الثاني: الميارات التي تممكيا معممات الحاسب
        ي حوؿ تصميـ االختبارات اإللكترونية، ويشتمؿ المحوراآلل

 .بنود 8عمى 
المحور الثالث: اتجاىات معممات الحاسب اآللي حوؿ استخداـ 

 .بنود 10االختبارات اإللكترونية، ويشتمؿ المحور عمى 
القسـ الثالث: اشتمؿ عمى أربعة أسئمة مفتوحة تدور حوؿ  -

األىمية والمعارؼ والميارات  محاور الدراسة األساسية وىي:
 .باإلضافة إلى أي مقترحات تضيفيا عينة البحث بشكؿ اختياري

 (:صدؽ وثبات أداة الدراسة )االستبانة -د
 صدؽ المحكميف -1

( مف 5عرضت األداة بصورتيا األولية عمى عدد )     
المحكميف مف األساتذة األكاديمييف بقسـ تقنيات التعميـ بكميات 

ي كؿ مف جامعة طيبة وجامعة الخرطـو وجامعة الممؾ التربية ف
سعود، وكذلؾ مشرفة لمحاسب اآللي في مكتب إشراؼ النيضة 
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( بندًا في 32بالرياض. حيث تـ عرض بنود االستبانة البالغة )
صورتيا األولية، وُطمب منيـ تحديد انتماء أو عدـ انتماء العبارة 

ضافة ما يرونو إلى المحور الذي تنتمي إليو ومدى وضوحيا ، وا 
مف تعديالت مناسبة، وقد تمت االستفادة مف آراء المحكميف في 
إعادة صياغة أو تعديؿ بعض العبارات وتقسيـ بعض العبارات 
الطويمة إلى فقرتيف، وفي ضوء آرائيـ واقتراحاتيـ تـ تعديؿ 
صياغة بنديف في المحور الثاني وتقسيـ بنديف في المحور 

ود. وبعد التعديؿ واإلضافة بناًء عمى أراء الثالث إلى أربعة بن
 (36ود االستبانة في صورتيا النيائية عمى )ػػت بنػػف بمغػػػالمحكمي

 .بندًا صالحة إلجراءات الصدؽ والثبات بالطرؽ اإلحصائية
 :ثبات المقياس

تـ حساب ثبات المقياس باستخداـ معادلة كرونباخ ألفا،     
لعبارات أقؿ مف معامؿ ألفا العاـ وتبيف أف معامالت ألفا لجميع ا

لممقياس الذي تنتمي إليو العبارة ككؿ، وىذا يعني أف تدخؿ 
العبارة ال يؤدي إلى خفض معامؿ ثبات ألفا العاـ لممقياس الذي 
تنتمي إليو العبارة جميع العبارات الباقية باالستبانة تتمتع بدرجة 

الت الثبات عالية مف الثبات. ويوضح الجدوؿ التالي جميع معام
 .لعبارات المقاييس

 1جدول 
 ( لكل محور ككلαمعامالت ثبات ألفا لعبارات المقاييس المرتبطة بمحاور االستبانة ومعامل ثبات ألفا )

المحور األول " المعارف التي تممكها معممات 
 الحاسب اآللي حول أهمية االختبارات اإللكترونية"

المحور الثاني " المهارات التي تممكها معممات 
 ل تصميم االختبارات اإللكترونية الحاسب اآللي حو

المحور الثالث " اتجاهات معممات الحاسب اآللي 
 "حول استخدام االختبارات اإللكترونية

رقم 
 العبارة

رقم  معامل ألفا بعد حذف درجة المفردة
 العبارة

رقم  ردةمعامل ألفا بعد حذف درجة المف
 العبارة

 معامل ألفا بعد حذف درجة المفردة

1 0.870 1 0.760 1 0.872 
2 0.872 2 0.735 2 0.873 
3 0.862 3 0.765 3 0.875 
4 0.867 4 0.767 4 0.866 
5 0.866 5 0.740 5 0.872 
6 0.861 6 0.765 6 0.873 
7 0.861 7 0.776 7 0.868 
8 0.858 8 0.770 8 0.870 
9 0.862   9 0.880 
10 0.863   10 0.866 
11 0.873   11 0.871 
12 0.857   12 0.863 
13 0.857   13 0.867 
14 0.860     
15 0.873     

 0.881معامؿ ألفا لممحور ككؿ = 0.784معامؿ ألفا لممحور ككؿ =  0.874معامؿ ألفا لممحور ككؿ = 
 :الداخمي االتساؽ
 مف الثالثة الفرعية لممحاور الداخمي االتساؽ حساب تـ      
 كؿ عمى الطالب درجات بيف االرتباط معامؿ حساب خالؿ
 أف فوجد العبارة، تقيسو الذي المحور عمى الكمية ودرجاتيـ عبارة

( 0.01) مستوى عند إحصائياً  دالة االرتباط معامالت جميع
 بالدرجة مفرده كؿ ارتباط معامالت قيـ يبيف التالي والجدوؿ
 .الثالثة المحاور مف محور لكؿ وذلؾ الكمية
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 2 جدول
 الثالثة المحاور من محور لكل اإلحصائية وداللتها الكمية بالدرجة العبارة ارتباط معامالت

المحور األول " المعارف التي تممكها معممات 
 اآللي حول أهمية االختبارات اإللكترونية"الحاسب 

المحور الثاني " المهارات التي تممكها معممات 
 ل تصميم االختبارات اإللكترونية الحاسب اآللي حو

المحور الثالث " اتجاهات معممات الحاسب اآللي 
 "حول استخدام االختبارات اإللكترونية

رقم 
 العبارة

الكمية معامل ارتباط العبارة بالدرجة 
 لممحور الذي تنتمي إليه

رقم 
 العبارة

معامل ارتباط العبارة بالدرجة الكمية 
 لممحور الذي تنتمي إليه

رقم 
 العبارة

معامل ارتباط العبارة بالدرجة الكمية 
 لممحور الذي تنتمي إليه

1 0.542** 1 0.626** 1 0.643** 
2 0.488** 2 0.751** 2 0.659** 
3 0.674** 3 0.613** 3 0.670** 
4 0.610** 4 0.571** 4 0.735** 
5 0.610** 5 0.724** 5 0.661** 
6 0.695** 6 0.593** 6 0.652** 
7 0.704** 7 0.606** 7 0.732** 
8 0.771** 8 0.589** 8 0.684** 
9 0.697**   9 0.231** 
10 0.680**   10 0.742** 
11 0.257**   11 0.688** 
12 0.774**   12 0.805** 
13 0.781**   13 0.719** 
14 0.726**     
15 0.433**     
 مناسب وثبات بصدؽ تتمتع االستبانة أف يتبيف ىنا ومف      

 العوامؿ عف الكشؼ في والمستخدمة الثالثة الفرعية لمحاورىا
 االختبارات تطبيؽ حوؿ اآللي الحاسب معممات اتجاه في المؤثرة

 بمدينة المعمومات وتقنية اآللي الحاسب مادة في اإللكترونية
 .البحث ليذا الرئيس اليدؼ يحقؽ والذي الرياض

 

 . النتائج5
 :األوؿ بالسؤاؿ المتعمقة النتائج
 معممات تممكيا التي المعارؼ أىـ ما: "عمى ينص والذي

 ولإلجابة" اإللكترونية؟ االختبارات أىمية حوؿ اآللي الحاسب
 واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تـ السؤاؿ ىذا عف

 :التالي الجدوؿ في موضح ىو كما المعيارية
 3 جدول

 اإللكترونية االختبارات أهمية حول اآللي الحاسب معممات تممكها التي المعارف بأهم المتعمقة الدراسة نتائج

الر
  العبارات قم

أوافق 
 أوافق بشدة

أوافق 
إلى 
 حد ما

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

المتو 
سط 
الحسا
 بي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

1 
تقدـ االختبارات اإللكترونية تغذية راجعة 

 فورية لمطالبات.
 11 0.856 0.83 4.28 2 4 16 68 77 ؾ
% 46.4 40.7 9.6 2.4 1.2 

    
2 

االختبارات اإللكترونية منخفضة. تكمفة 
 )مثاؿ: توفير تكمفة الطباعة(.

 4 0.9 0.76 4.5 1 4 11 46 105 ؾ
% 62.9 27.5 6.6 2.4 0.6 

    

3 
تمكف االختبارات اإللكترونية المعممة مف 
إعداد نماذج مختمفة مف االختبار الواحد 

 بصورة متكافئة لمطالبات.

 10 0.862 0.84 4.31 - 7 20 54 86 ؾ

% 51.5 32.3 12 4.2 - 
    

 1 0.95 0.49 4.75 - - 4 34 129 ؾتوفر االختبارات اإللكترونية خاصية  4
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 - - 2.4 20.4 77.2 % التصحيح الفوري لالختبار.
    

5 

توفر االختبارات اإللكترونية إمكانية 
إضافة الوسائط المتعددة ألسئمة االختبار 

الصوت أو رسوـ مثاؿ: مقاطع فيديو أو 
 المتحركة.

 3 0.906 0.71 4.53 1 - 15 44 107 ؾ

% 64.1 26.3 9 - 0.6 
    

6 
تمكف االختبارات اإللكترونية المعممة مف 

 اختيار درجة صعوبة االختبار.
 12 0.846 0.84 4.23 - 4 31 54 78 ؾ
% 46.7 32.3 18.6 2.4 - 

    
7 

المعممة مف تمكف االختبارات اإللكترونية 
 تحديد الدروس التي يشمميا االختبار

 13 0.834 0.92 4.17 - 13 19 62 73 ؾ
% 43.7 37.1 11.4 7.8 - 

    

8 
تتيح االختبارات اإللكترونية تخزيف نتائج 
الطالبات في سجالت خاصة تمكف مف 

 عمؿ تقارير بنسب مئوية

 5 0.898 0.73 4.49 - 3 14 49 101 ؾ

% 60.5 29.3 8.4 1.8 - 
    

9 
تمكف االختبارات اإللكترونية المعممة مف 
عمؿ مقارنة بيف درجات الممتحنيف 

 لنفس االختبار

 6 0.894 0.67 4.47 - 1 13 59 94 ؾ

% 56.3 35.3 7.8 0.6 - 
    

10 
تمكف االختبارات اإللكترونية المعممة مف 

 طباعة التقارير بعد االختبار مباشرة
 2 0.908 0.67 4.54 1 - 10 53 103 ؾ
% 61.7 31.7 0.6 - 0.6 

    
11 

تعتمد االختبارات اإللكترونية عمى 
 األسئمة الموضوعية فقط

 15 0.796 1.1 3.98 3 20 24 51 69 ؾ
% 41.3 30.5 14.4 12 1.8 

    
12 

تمكف االختبارات اإللكترونية المعممة مف 
 إنشاء بنؾ مف األسئمة

 9 0.88 0.78 4.4 1 2 19 52 93 ؾ
% 55.7 31.1 11.4 1.2 0.6 

    

13 
تقدـ االختبارات اإللكترونية إمكانية 

إنشاء بنؾ مف األسئمة يوفر الكثير مف 
 الجيد والوقت

 7 0.888 0.72 4.44 - 2 16 56 93 ؾ

% 55.7 33.5 9.6 1.2 - 
    

14 
إنشاء بنؾ مف األسئمة يسمح بالتبادؿ 

 المعرفي بيف المعممات
 8 0.882 0.71 4.41 - - 21 56 90 ؾ
% 53.9 33.5 12.6 - - 

    

15 
تصميـ االختبار اإللكتروني ال يحتاج 
إلى ميارات عالية في استخداـ الحاسب 

 كالبرمجة

 14 0.832 1.1 4.16 5 12 23 39 88 ؾ

% 52.7 23.4 13.8 7.2 3 
    

 يمتمكف اآللي الحاسب معممات أف السابؽ الجدوؿ مف يالحظ   
 كانت حيث اإللكترونية، االختبارات أىمية حوؿ الكافية المعارؼ

 الوزف تراوح وقد الفقرات لجميع جدًا، عالية المحور ىذا نتائج
 ألقؿ( 3.98)و فقرة ألعمى( 4.75) بيف ما لممتوسط النسبي
 :التالي الترتيب عمى موافقة األعمى األربع الفقرات وكانت. فقرة
 الفوري التصحيح خاصية اإللكترونية االختبارات توفر -

 آؿ كدراسة الدراسات مف عدد عميو تتفؽ ما وىذا لالختبار،
 [15] ودراسة ،[10] بدوي ودراسة[ 21] الشربيني مموذ،

Kuikkaa, et al [19] الخزي ودراسة ،[9] مبارز دراسة، 
 ودراسة ،[22] محمود ودراسة ،[5] والزكري الخزي ودراسة

 ].23] الشعفوري
  بعد التقارير طباعة مف المعممة اإللكترونية اراتػػػػاالختب فػػتمك -

 ودراسة ،[10] بدوي دراسة عميو تؤكد ما وىذا مباشرة، االختبار
 اإللكترونية االختبارات توفر ،[19] الخزي ودراسة ،[14] البموي
 مقاطع: مثاؿ االختبار ألسئمة المتعددة الوسائط إضافة إمكانية
 مف عدد مع يتفؽ ما وىذا المتحركة، رسـو أو صوت أو فيديو

 ،[5] والزكري الخزي ودراسة ،[10] بدوي كدراسة الدراسات
 ].23] الشعفوري ودراسة[ 19] الخزي ودراسة

 تكمفة توفير: مثؿ منخفضة اإللكترونية االختبارات تكمفة -
 بدوي ودراسة ،[24] شعيب دراسة عميو تتفؽ ما وىذا( الطباعة

 ودراسة ،[19] لخزيا ودراسة ،[14] البموي ودراسة ،[10]
 ].5] والزكري الخزي
 المجمؿ في المحور ىذا عمى المعممات إضافات وكانت       

 :يمي كما
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 عدـ عف الناتجة كاألخطاء التصحيح أخطاء مف التقميؿ -
 أو الدرجات، جمع خطأ أو التصحيح، عممية في الحيادية
 مف كبير كـ تصحيح في اإلرىاؽ مع تنتج التي األخطاء
 في الوقت وتوفير[ 24]شعيب دراسة مع يتفؽ ما وىذا اإلجابات
 لالختبار المعممة تصحيح يستغرؽ حيث العمؿ إنجاز سرعة
 في بينما ثالثة، أو يوميف إلى يصؿ قد جداً  طويؿ وقت

 ثواني إال يستغرؽ ال فوري فييا التصحيح اإللكترونية االختبارات
 ].21] الشربيني مموذ، آؿ دراسة عميو أكدت ما وىذا معدودة،

 أعداداً  تضـ التي المدارس مع اإللكترونية االختبارات تتناسب -
 لالختبارات أياـ في ينجز ما أف حيث الطالبات، مف كبيرة

. اإللكترونية االختبارات باستخداـ قميمة ساعات في ينجز الورقية
 .والرصد والتدقيؽ والمراجعة والتصحيح المراقبة ناحية مف
 أداء في يفيدىا بما التقنية استخداـ عمى الطالبات تييئ -

 في اآلف التوجو حيث والجامعات، القياس مراكز اختبارات
 بدأ التي اإللكترونية االختبارات نحو القياس مراكز اختبارات

 تطبيؽ وكذلؾ ،[25] السميـ سنوات ثالث مف فعمياً  تطبيقيا
 سعود الممؾ كجامعة التحضيرية لمسنوات اإللكترونية االختبارات

 .الجامعات مف وغيرىا
 نتيجة اآللي، الحاسب بمادة الطالبات اىتماـ مف تزيد قد -

 .اآللي الحاسب الستخداـ جديدة أساليب لممارسة
 تشكؿ قد التي الصعوبات أو المعوقات بعض ُذكرت كذلؾ
 معامؿ إلى المدارس بعض افتقار وىو تطبيقيا يمنع حاجزاً 

 في موضوعية ستكوف األسئمة كوف وأيضاً  اآللي، لمحاسب
 .الغالب
 :الثاني بالسؤاؿ المتعمقة النتائج
 معممات تممكيا التي الميارات أىـ ما: "عمى ينص والذي

 ولإلجابة" اإللكترونية؟ االختبارات أىمية حوؿ اآللي الحاسب
 واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تـ السؤاؿ ىذا عف

 :التالي الجدوؿ في موضح ىو كما المعيارية

 4 جدول
 اإللكترونية االختبارات أهمية حول اآللي الحاسب معممات تممكها التي المهارات بأهم المتعمقة الدراسة نتائج

أوافق   العبارات م
 بشدة

أوافق  أوافق
إلى حد 

 ما

ال  ال أوافق
أوافق 
 بشدة

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

التر 
 تيب

1 
 

 4 0.784 0.98 3.92 1 16 33 63 54 ؾ أممؾ المعرفة في أىمية تصميـ االختبار اإللكتروني
% 32.3 37.7 19.8 9.6 0.6     

2 
 

اإللكتروني.أممؾ الميارة التطبيقية في تصميـ االختبار   6 0.706 1.15 3.53 3 37 38 46 43 ؾ 
% 25.7 27.5 22.8 22.2 1.8     

3 
 

أعتقد أف تصميـ االختبار اإللكتروني ال يحتاج إلى ميارات 
 عالية في استخداـ الحاسب كالبرمجة

 3 0.806 1.06 4.03 4 16 18 62 67 ؾ
% 40.1 37.1 10.8 9.6 2.4     

4 
 

األسئمة يتيح توفير أسئمة شاممة لمدروس عند اعداد إنشاء بنؾ 
 االختبار

 1 0.888 0.67 4.44 1 - 11 67 88 ؾ
% 52.7 40.1 6.6 - 0.6     

5 
 

 5 0.76 1.03 3.8 3 18 37 61 48 ؾ إنشاء بنؾ األسئمة يضمف أسئمة متنوعة لمدروس في االختبار
% 28.7 36.5 22.2 10.8 1.8     

6 
 

ميارات إنشاء بنؾ مف األسئمة.أمتمؾ   2 0.808 0.93 4.04 4 3 36 64 60 ؾ 
% 35.9 38.3 21.6 1.8 2.4     

7 
 

 7 0.594 1.2 2.97 19 46 51 23 28 ؾ أرى أف درجة تفاعؿ الطالبات مع االختبار اإللكتروني كبيره.
% 16.8 13.8 30.5 27.5 11.4     

8 
 

إلجراء االختبارات اإللكترونية في تتوفر التسييالت المادية 
 المدرسة.

 8 0.564 1.08 2.82 19 42 71 20 15 ؾ
% 9 12 42.5 25.1 11.4     

 تتممكيا التي الميارات نسبة أف السابؽ الجدوؿ مف يالحظ
 الفقرات معظـ عمى متوسطة بدرجة اآللي الحاسب معممات
 بيف ما الفقرات لجميع لممتوسط النسبي الوزف تراوح حيث

     جاءت حيث. فقرة ألقؿ( 2.82)و فقرة، ألعمى( 4.44)
  عمى التالية لمفقرات الموافقة درجة ناحية فػػم راتػػفق الثػػث ىػػػأعم

 :الترتيب
 عند لمدروس شاممة أسئمة توفير يتيح األسئمة بنؾ إنشاء -

 كدراسة الدراسات مف عدد عميو اتفقت ما وىذا االختبار، إعداد
 ودراسة ،[19] الخزي ودراسة ،[9] مبارز ودراسة ،[10] بدوي
 ].20] أحمد عمي،
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 عميو تؤكد ما وىذا األسئمة، مف بنؾ إنشاء ميارات أمتمؾ -
 ].21] الشربيني، مموذ، آؿ دراسة

 ميارات إلى يحتاج ال اإللكتروني االختبار تصميـ أف أعتقد -
 دراسة عميو تتفؽ ما وىذا كالبرمجة، الحاسب استخداـ في عالية
 ].19] الخزي ودراسة[ 5] والزكري الخزي ودراسة ،[10] بدوي
 :يمي كما يمتمكنيا التي الميارات حوؿ المعممات إضافة وكانت

 ورش إقامة خالؿ مف الشبكات، مع التعامؿ لميارات حاجتيف -
 .لممعممات دورية عمؿ

  اراتػػػػبػتػاالخ داـػػػالستخ ةػػػالالزم اراتػػػميػػلم اتػػػالبػػػػالط ارػػػػقػػػتػػاف -

 [12]دراسة عميو تؤكد ما وىذا لمتدريب وحاجتيف اإللكترونية،
Dermo نواحي عدة مف الطمبة موقؼ أىمية عمى تركز التي :
 .العممي والتدريب والتطبيؽ واألمف كالتعميـ
 :الثالث بالسؤاؿ المتعمقة النتائج
 اآللي الحاسب معممات اتجاىات أىـ ما: " عمى ينص والذي
 السؤاؿ ىذا عف ولإلجابة" اإللكترونية؟ االختبارات استخداـ حوؿ
 ىو كما المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تـ

 :التالي الجدوؿ في موضح

 5 جدول
 %(111 النسبة ،167 العدد) اإللكترونية االختبارات استخدام حول اآللي الحاسب معممات اتجاهات بأهم المتعمقة الدراسة نتائج

أوافق   العبارات م
 بشدة

أوافق  أوافق
إلى حد 

 ما

ال  ال أوافق
أوافق 
 بشدة

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

الترت
 يب

أعتقد أف االختبارات اإللكترونية  1
 توفر الوقت.

 2 0.926 0.69 4.63 1 3 5 39 119 ؾ
% 71.3 23.4 3 1.8 0.6     

أشعر أف االختبارات اإللكترونية  2
أسيؿ مف االختبارات الورقية في 

 تصحيحيا.

 1 0.948 0.54 4.74 - 1 5 31 130 ؾ
% 77.8 18.6 3 0.6 -     

أعتقد أف االختبارات اإللكترونية  3
أسيؿ مف االختبارات الورقية في 

 إعدادىا.

 9 0.798 1.15 3.99 5 18 27 41 76 ؾ
% 45.5 24.6 16.2 10.8 3     

أعتقد أف االختبارات اإللكترونية  4
أسيؿ مف االختبارات الورقية في 

 ضبطيا.

 7 0.84 0.93 4.2 2 6 28 51 80 ؾ
% 47.9 30.5 16.8 3.6 1.2     

أرى أف االختبارات اإللكترونية  5
 العميا.تقيس الميارات 

 11 0.782 0.95 3.91 1 10 47 54 55 ؾ
% 32.9 32.3 28.1 6 0.6     

أعتقد أف االختبارات اإللكترونية  6
تعكس المستوى الحقيقي 

 لمطالبات.

 12 0.724 0.97 3.62 1 18 62 49 37 ؾ
% 22.2 29.3 37.1 10.8 0.6     

أشعر أف االختبارات اإللكترونية  7
 الجيدتخفؼ الكثير مف 

 3 0.916 0.68 4.58 - 2 12 40 113 ؾ
% 67.7 24 7.2 1.2 -     

أعتقد أف االختبارات اإللكترونية  8
 آمنو.

 8 0.826 0.94 4.13 1 10 28 56 72 ؾ
% 43.1 33.5 16.8 6 0.6     

أشعر أف االختبارات اإللكترونية  9
 تحتاج إلى تدريب.

 10 0.784 0.96 3.92 2 17 21 80 47 ؾ
% 28.1 47.9 12.6 10.2 1.2     

1
0 

سأستخدـ االختبارات اإللكترونية 
 مستقباًل.

 5 0.888 0.74 4.44 - 4 13 56 94 ؾ
% 56.3 33.5 7.8 2.4 -     

1
1 

أنصح بإنشاء بنؾ مف األسئمة 
 لمادة الحاسب اآللي.

 3 0.916 0.57 4.58 - - 7 56 104 ؾ
% 62.3 33.5 4.2 - -     

 4 0.89 0.72 4.45 1 2 10 62 92 ؾأنصح المعممات باستخداـ 1
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     0.6 1.2 6 37.1 55.1 % االختبارات اإللكترونية. 2
1
3 

أسعى لتطبيؽ االختبارات 
 اإللكترونية.

 6 0.868 0.81 4.34 1 5 15 62 84 ؾ
% 50.3 37.1 9 3 0.6     

 لممعممات إيجابي اتجاه يوجد أنو السابؽ الجدوؿ مف يالحظ     
 نسبة في اتضح ما وىذا اإللكترونية، االختبارات استخداـ حوؿ

 الوزف تراوح حيث الفقرات، معظـ عمى جداً  المرتفعة الموافقة
 ألقؿ( 3.62)و فقرة، ألعمى( 4.74) بيف ما لممتوسط النسبي
 الفقرات، لمعظـ المحور ليذا العالية الموافقة درجة وكانت. فقرة
 :يمي فيما الترتيب في األعمى منيا نذكر

 الورقية االختبارات مف أسيؿ اإللكترونية االختبارات أف أشعر -
 .تصحيحيا في
 .الوقت توفر اإللكترونية االختبارات أف أعتقد -
 .اآللي الحاسب لمادة األسئمة مف بنؾ بإنشاء أنصح -
 .الجيد مف الكثير تخفؼ اإللكترونية االختبارات أف أشعر -
 درجة ارتفاع أف مف[ 19] الخزي دراسة إلية أشارت ما وىذا    

 يتفؽ وىذا. األداء عمى يؤثر اآللي الحاسب استخداـ في األلفة
 ودراسة .Kuikkaa, et al [15] كدراسة الدراسات مف عدد مع

 أحمد عمي، ودراسة ،[5] والزكري الخزي ودراسة ،[14] البموي
 أىمية حوؿ الحاسب لمعممات الوعي درجة ارتفاع أف كما[. 20]

 ووجود العممية الدرجة الرتفاع نتيجة اإللكترونية االختبارات
 لدى اإليجابي االتجاه وجود عمى إيجابياً  أثرت قد العالية الخبرة

 .الرياض بمدينة المعمومات وتقنية اآللي الحاسب معممات
 عبارات ىناؾ أف إال اإليجابي االتجاه وجود مف وبالرغـ       

 عمييا، الموافقة حيث مف متوسطة درجة أخذت المحور ىذا في
 و فقرة ألقؿ( 3.62) بيف ما لممتوسط النسبي الوزف وتراوح

 :الترتيب عمى ىي األربعة الفقرات وىذه فقرة، ألعمى( 3.99)
 الحقيقي المستوى تعكس اإللكترونية االختبارات أف أعتقد -

 .لمطالبات
 .العميا الميارات تقيس اإللكترونية االختبارات أف أرى -
 .تدريب إلى تحتاج اإللكترونية االختبارات أف أشعر -
 الورقية االختبارات مف أسيؿ اإللكترونية االختبارات أف أعتقد -
 .إعدادىا في

 نقص إلى المتوسطة النسبة خمؼ السبب يعزى وقد      
 نقص وكذلؾ اآللي، الحاسب معممات تمتمكيا التي الميارات
 .اإللكترونية االختبارات واستخداـ تطبيؽ في الخبرة
  مف معممة( 26) المحور ىذا في االختياري السؤاؿ عمى وأجابت

 حوؿ المعممات إضافة جاءت حيث معممة،( 167) أصؿ
 :يمي كما اإللكترونية االختبارات استخداـ نحو االتجاه
 توجو أف اعتقاد عمى( 26) أصؿ مف معممة( 24) اتفقت      
 في األكبر الدور لو اإللكترونية لالختبارات اإليجابي المعممة
 عمى اعتماده: منيا األسباب مف لعدد ذلؾ وألحقوا تطبيقيا،
 نحو المعممة وسعي اآللي، الحاسب استخداـ في المعممة ميارات
 أىمية حوؿ والمعرفة التقييـ، مجاؿ في األنسب التطوير

 تساعد ومميزات خصائص مف تقدمو وما اإللكترونية االختبارات
 . الجيد مف وتخفؼ المعممة
 أو التعميـ وزارة مف الدعـ تمقي أف بعضيف ذكرت كما      
 اإليجابي االتجاه مف سيزيد المدرسة إدارة أو اإلشراؼ مكاتب

 دوف بالنفي اثنتاف أجابت فيما. اإللكترونية االختبارات الستخداـ
 .ذلؾ سبب ذكر

 :الرابع بالسؤاؿ المتعمقة النتائج
 في تساىـ أف الممكف مف التي المقترحات ما: "عمى ينص والذي
 ىذا عف اإلجابة تمت حيث" اإللكترونية؟ االختبارات تطبيؽ
 :يمي كما استجابة( 24) ب الدراسة عينة قبؿ مف السؤاؿ

 بالمقررات أسوة اآللي الحاسب لمعممات ُمساعدات توفير -
 ليا ُوفر التي( الفيزياء الكيمياء، األحياء) العممية كالمواد األخرى

 .مختبر محضرات بمسمى مساعدات
 تسيؿ اإللكترونية، لالختبارات مبسطة نماذج الوزارة توفير -

 .المعممات قبؿ مف وتطويرىا إنشائيا عممية
 قدميا بسبب الحالية والبرامج األجيزة عمى تحديثات إجراء -

 افتراضي عمر ذات جديدة بأجيزة باستبداليا أداؤىا، وضعؼ
 .أعمى وجودة أطوؿ

 وجياً  أو إلكترونية والطالبات لممعممات تدريبية ورش تقديـ -
نما فقط، فنياً  الدعـ لتقديـ ليس لوجو  ما وىذا أيضا، تربوياً  وا 
 .Kuikkaa, et al [15]. دراسة نتائج مع يتفؽ

 إدارات قبؿ مف اإللكترونية االختبارات وقيادة عمؿ تنظيـ -
 إجراء طريقة بشأف اإلدارية المعيقات مف يقمؿ بحيث أواًل، التعميـ

 .االختبارات
 بنؾ تكويف أجؿ مف المعممات بيف التعاوف وتسييؿ تمكيف -

 .األدوار وتوزيع الدورات بإقامة اآللي، الحاسب لمادة أسئمة
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 لتمكيف اآللي، الحاسب بمعامؿ انترنت اتصاؿ توفير -
 اآللي الحاسب لمقرر الفعمي التطبيؽ مف والطالبات المعممات
 االختبارات مزايا جميع تقديـ تيسير وكذلؾ المعمومات، وتقنية

 .بالمدرسة اآللي الحاسب معمؿ في اإللكترونية
رشاد ومزاياىا الحديثة التعميمية التقنيات ثقافة نشر -  وا 

 االختبارات مجاؿ في خاصة المطموب بالشكؿ لتفعيميا المعممات
 .اإللكترونية

 تساىـ اإللكترونية، باالختبارات تعنى متخصصة وحدة إيجاد -
 .مركزية اإللكترونية االختبارات وجعؿ الفني الدعـ تقديـ في
 تطبيؽ في السابقة والدراسات األبحاث مف االستفادة -

 محفزًا، مثاالً  الحية التجارب واتخاذ اإللكترونية، االختبارات
 .أخرى لخطط ومميماً 

 . التوصيات6
 :يمي بما توصي الدراسة ىذه نتائج عمى بناءً  -
 وتوظيفيا الحديثة التعميمية التقنيات مف االستفادة يجب -

 تقنيات توظيؼ مف بدالً  المعممات جيود مف يخفؼ الذي بالشكؿ
 تقديـ ليف يتسنى حتى المعممات، أعباء مف تزيد واستراتيجيات

 .المطموب بالشكؿ التعميمي دورىف
 المدارس في اآللي الحاسب بأجيزة مجيزة معامؿ توفير -

 الطالبات أعداد مع يتناسب بما سريع، انترنت باتصاؿ مزودة
 عمرىا وطوؿ األجيزة جودة عمى الحرص مع مدرسة، كؿ في

 .االفتراضي
 واألدوات البرامج استخداـ مف اآللي الحاسب معممات تمكيف -

 كإثبات شكميو اعتبارات فرض وعدـ الحديثة، التعميمية التقنية
 مخرجات جودة عمى تؤثر ال النظري، االختبار ألداء ورقي
 .الطمبة

 التي المدارس في اآللي الحاسب لمعممات مساعدة توظيؼ -
 الحاسب معامؿ بإدارة تعنى الطالبات، مف كبيرة أعداداً  تضـ
 لمعممات العوف يد وتقديـ لألجيزة، الدورية والصيانة اآللي

 والنيائية، الشيرية االختبارات إجراء أثناء اآللي الحاسب
 إدارة مياـ ضمف ليكوف إحالتو أو اليومية، الميارية والتقييمات

 .بالمدرسة التعمـ مصادر مركز
 الحاسب معامؿ بصيانة المتعيدة الشركات دور تفعيؿ يجب -

 الدورية بالصيانة يعنى مختص فريؽ إقامة جانب مف اآللي
 .دراسي فصؿ بداية كؿ اآللي الحاسب لمعامؿ

 المعممات قبؿ مف ُقدمت التي لممقترحات االعتبار بعيف األخذ -
 .الدراسة ىذه في
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THE FACTORS AFFECT THE TEACHER’S 

ATTITUDE OF APPLYING ELECTRONIC 

EXAMS ON COMPUTER SUBJECT IN 

INTERMEDIATE SCHOOL AT RIYADH 

RANA M. ALZAMEL                         MOHAMAD I. ALHJELAN 

                Ministry of Education                                  King Saud university 

ABSTRACT_ This study aimed to investigate the factors influencing the attitude of the 

Computers’ teachers toward the implementation of electronic tests E-test in the course of 

Computer Information Technology in elementary school in Riyadh. The study adopted the 

quantitative approach by building a questionnaire, validity and reliability has been proved. 

Moreover, the questionnaire was contain three main domains: the cognitive-knowledge that 

owned by Computers’ teachers about the importance of electronic tests, the most important skills 

that Computers’ teachers have due designing and applying E-tests, and the most important 

attitude of Computers’ teachers on using electronic tests. The sampling was random, they were 

(167) teachers from the total of (765) Computers’ teachers and Information Technology in 

Riyadh city. The main findings showed that the influence of knowledge has a major impact. 

Furthermore, moderate degree of the skills' also has a following level impact on the formation 

due positive attitude of Computer teachers toward the importance of electronic tests. Finally, the 

familiarity of using compute is one of the factors influencing the teachers' attitude toward 

implementing electronic tests. The researcher recommended take advantage of current teaching 

technologies and practices them in a technique that reduces the efforts of teachers instead 

increases the burden of teachers, so that they provide their functional role as required. 

KEYS WORD: e-Exams, e-Assessment, E-test. 

 
 

 
 

 

 

 


