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الملخص:

ھدفت الدراسة إلى معرفة التحدیات  التي تواجھ  أعضاء ھیئة التدریس أثناء عملیة قیاس

)19كوفید(كوروناجائحةطلفيخالدالملكبجامعةااللكترونیةلالختباراتالتعلممخرجات

ووضع رؤیة مستقبلیة لقیاس المخرجات من خالل االجابة على التساؤالت التالیة:  ما التحدیات

التي تواجھ أعضاء ھیئة التدریس عند قیاس مخرجات التعلم لالختبارات االلكترونیة بجامعة

سؤال)18(علىتحتوياستبانةتصمیمتمالفرضیات.منمجموعةوضعأضافةخالد؟.الملك

مقسمة حسب المحاور:  المحور االول التحدیات التقنیة ، الثاني تحدیات أسالیب التقویم، والوقت

، المراقبة والمتابعة ووضع أسئلة تقیس مخرجات التعلم  . للوصول إلى نتائج للدراسة أستخدم

).133(مقدارھاخالدالملكبجامعةالتدریسھیئةأعضاءمنعینةأخذتمتحلیلي،وصفيمنھج

59%تقنیةمشاكلتواجھھمالتدریسھیئةأعضاءمن%58.6أنإلىالدراسةتوصلت

غیرااللكترونياالختباراتاحةزمنأنیرون71%بینماالتقویمأسالیبفيصعوبةیواجھون

من%61االلكترونیةاالختباراتأثناءالطالبضبطفيصعوبةیواجھ%67للطالبمناسبة

أعضاء ھیئة التدریس تواجھھم صعوبة في وضع اسئلة تقیس مخرجات تعلم االلكتروني.  توجد

بلغ معامل االرتباط بینھماعالقة قویة بین محور اسئلة تقیس محرجات التعلم و أسالیب التقویم

التعلممخرجاتأسئلةبینالمتوسطفوقعالقةتوجدكما0.000داللةمستوىعند0.71

عند0.647بیرسونارتباطمعاملبلغإذااللكترونياالختبارأثناءوالمراقبةوالمتابعة

التعلممخرجاتتقیساسئلةمحوربینمتوسطةعالقةتوجدایضا،0.00داللةمستوى

0.000داللةمستوىعند0.514بیرسونارتباطمعاملبلغالراجعةوالتغذیة

الكلمات المفتاحیة:

جائحة كورونا – اعضاء ھیئة التدریس  -  مخرجات التعلم  - التحدیات – االختبارات

االلكترونیة
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Abstract:

The study aimed to identify the challenges faced by faculty members

during the process of measuring the learning outputs of electronic tests at

King Khalid University in the wake of the Corona Pandemic (Covid

19)and to develop a future vision to measure outputs by answering the

following questions: What challenges do faculty face when measuring the

learning outputs of electronic tests at King Khalid University?. War: The

first axis is technical challenges, the second is the challenges of calendar

methods, time, monitoring and follow-up and the development of

questions that measure the outcomes of learning. To reach the results

ofthe study, I use an analytical descriptive approach, a sample of the

faculty at King Khalid University was taken in the amount(133). The

study found that of faculty members face technical problems 59% have

difficulty in calendar methods while 71% believe that time Availability of

electronic testing is not suitable for students 67% have difficulty in

During electronic students adjusted 61% of faculty members who had

difficulty in putting questions that measured the outputs of e-learning.

There is a strong relationship between the focus of questions measuring

learning embarrassments and calendar methods, with the correlation

coefficient between them at 0.000 indicative level, and an above-average

relationship between questions of learning outputs, follow-up and

monitoring during electronic testing, with Pearson's link coefficient at

0.647. At the level of significance 0.00, there is also an average
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relationship between the focus of questions measuring learning outputs

and feedback, with Pearson's correlation coefficient at 0.514 at 0,000.

 
Keywords:

Corona Pandemic - Faculty - Learning Outcomes - Challenges -
Electronic tests

المقدمة:

علىتركزأنالعاليالتعلیممؤسساتمنالبدوالمتالحقةالسریعةالعالمیةالتغیراتظلفي

مكانةلتحقیقخالدالملكجامعةسعتالعمل,سوقمعتتناسبوكیفیةكمیةمخرجاتتوفیر

العالم19-كوروناجائحةاجتاحتعندمالذلكالتعلممخرجاتحیثمنالجامعاتبینمتمیزة

ولتحقیقااللكترونيالتعلموھيالبدیلةالخطةاستخدمتالتيالجامعاتأوائلمنكانتبأثره

البالكمنصةعبرااللكترونیةلالختباراتالتعلممخرجاتقیاسإلىسعتالتعلممخرجات

التغلبیجبالتدریسھیئةأعضاءتواجھالتيالتحدیاتمنمجموعةھنالككانتولكنالبورد

.علیھا سعت ھذه الدراسة إلى التعرف على ھذه التحدیات وكیفیة التغلب علیھا

مشكلة الدراسة وأھمیتھا:

تعتمد أغلب الدراسات المرتبطة بالتعلیم اإللكتروني على كیفیة وضع االختبار االلكتروني من

حیث أنواع االسئلة ومن حیث حساب نسب النجاح والرسوب والحد من حاالت الغش بین الطالب

دون مراعاة المخرج التعلیمي من حیث  وضع االختبار حسب األھداف والمخرجات التي تم

وضعھا في توصیف المقرر، ووضع االسئلة حسب األھمیة النسبیة لمواضع المقرر وطبیعتھ  أن
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اعضاء ھیئة التدریس قد تواجھھم مشاكل  في وضع االختبارات االلكترونیة وفق ما سبق ذكره.

لذلك سعت الدراسة لمعرفة تفاصیل أكثر عن قیاس مخرجات التعلم لالختبارات  االلكترونیة من

حیث الصعوبات التي تواجھ أعضاء ھیئة التدریس بجامعة الملك خالد، ومن حیث وضع اختبار

االلكتروني حسب االھمیة النسبیة، ووضع اختبار بما یوائم مخرجات التعلم، ووضع االسئلة

االلكترونیة تقیس مھارات عملیة، وتقیس مھارات علیا واشكال ھندسیة ............... الخ

فيالتدریسھیئةاعضاءتواجھالتيالصعوباتأكثرللجامعةیقدمأنالبحثھذایحاول

وضع اختبار االلكتروني یقیس مخرجات تعلم لوضع رؤیة مستقبلیة تحد من ھذه المشكلة

الھدف:

الكشف عن واقع قیاس مخرجات التعلم باستخدام االختبارات االلكترونیة بالجامعة، ومعرفة

التحدیات التي تواجھ قیاس مخرجات التعلم باستخدام االختبارات االلكترونیة

ایجاد الحلول لمشكالت االختبارات االلكترونیة وفق مخرجات التعلم

طرح رؤیة مستقبلیة فیما یخص قیاس مخرجات التعلم باستخدام االختبارات االلكترونیة

السؤال الرئیسي :

االختباراتباستخدامالتعلممخرجاتلقیاسالتدریسھیئةأعضاءتواجھالتيالتحدیاتما/1

االلكترونیة؟

فرضیات الدراسة:

التعلم.مخرجاتقیاسأسئلةوصعوباتالتقویمأسالیببیناحصائیةداللةذاتعالقةتوجد/1
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الراجعة.والتغذیةالتعلممخرجاتقیاسأسئلةصعوباتبیناحصائیةداللةذاتعالقةتوجد/2

والمتابعة.والمراقبةالتعلممخرجاتتقیسأسئلةبیناحصائیةداللةذاتعالقةتوجد/3

الكلمات المفتاحیة:

ساللةمناكتشافھتمفیروسآخریسببھمعدمرضھو19كوفید-مرضكورونا:جائحة

فیروسات كورونا. ولم یكن ھناك أي علم بوجود ھذا الفیروس الجدید ومرضھ قبل بدء تفشیھ في

جائحةإلىاآلن19كوفید-تحّولوقد.2019دیسمبراألول/كانونفيالصینیةووھانمدینة

تؤثر على العدید من بلدان العالم.

منظمة الصحة العالمیة

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

).2كوف(سارز2كوروناالوخیمةالحادةالتنفسیةالمتالزمةفیروسباسماآلنالفیروسیُعرف

،2020مارس/آذارفي).19(كوفید2019كورونافیروسمرضعنھالناتجالمرضویسمى

كجائحة.)19(كوفید2019كورونافیروسمرضصنفتأنھاالعالمیةالصحةمنظمةأعلنت

اجرائیاً: فیروس عالمي انتشر في جمیع دول العالم واصاب االلف البشر وأدى إلى وفاة مجموعة

كبیرة من الناس وأدى إلى اعالن حاالت الطواري وبسب ھذه الطواري تم تحویل التعلیم من

تقلیدي إلى االلكتروني.

قیاس مخرجات التعلم لالختباراتوھي العواق والمشاكل التي تحد منالتحدیات إجرائیا:

االلكترونیة أو تقف دون تحققھا .
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االختبارات االلكترونیة:

أوالشخصي،الحاسوبطریقعنتتمالتياالختباراتبأنھا)2014،25(ابراھیمعرفھا

شبكة االنترنت والمصممة في ضوء المعاییر الجیدة لالختبارات االلكترونیة ، لتقویم أداء الطلبة

اإللكتروني  من أي مكان وفي أي وقت.

والذيااللكترونيبشكلمنتجةموضوعیةاختباراتانھاعلى)2014،12)شعیبعرفھا

یعدھا وینتجھا أعضاء ھیئة التدریس، من خالل برمجیات حاسوبیة تساعد على إنشاء بنوك

لألسئلة  إلكترونیاً على الحاسوب أو اإلنترنت، مع إمكانیة الحصول على اإلجابات وحساب

النتائج فوریاً وآلیاً، بھدف تقییم نواتج التعلم.

اعضاء ھیئة التدریس لتحقق أھدافبأنھا اختبارات تحصیلیة تصمم من قبلالتعریف االجرائي:

المقرر ومخرجات التعلم ولتسھیل تقویم اداء الطالب عن طریق المنصات التعلیمیة الخاصة بكل

مؤسسة.

أعضاء ھیئة التدریس:

ھو الفرد المؤھل كفایة وعطاء للقیام بواجباتھ ومسؤولیاتھ نحو: المعرفة: حفظاً وتنمیة وتطویراً

ومتابعة وتطبیقاً

مخرجات التعلم:

Outcomesالتعلم(مخرجاتتعرف Learning(المختلفةوالمھاراتالمعرفةمجاالتبأنھا

التي یكتسبھا الطلبة عند إكمالھم لمستوى تعلیمي معین. و ھي عبارات تصف ما ینبغي أن یعرفھ

الطالب ویكون قادرا على أدائھ. ویتوقع من الطالب انجازه في نھایة دراستھ لمساق دراسي أو

برنامج تعلیمي محدد. ولتحدید مخرجات التعلم أھمیة كبیرة لكافة األطراف المشاركة  في

المنظومة التعلیمیة.
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ھي عبارات تصف ما ھو  متوقع من الطالب معرفتھ وفھمھ او یكون  قادراًتعریف إجرائي:

على القیام  بھ بعد انتھاء  الموقف التعلیمي.

أھمیة الدراسة:

تتمثل أھمیة الدراسة في نتائجھا قد تفید على النحو االتي:

عنالتعلممخرجاتلقیاسمستقبلیةرؤیةوضعفيخالدالملكجامعةادارةتفیدقد-1

طریق االختبارات االلكترونیة

قیاسكیفیةفيالتدریسھیئةألعضاءبدیلةتدریبیةخطةوضعفيالجامعةتفیدقد-2

مخرجات التعلم باستخدام االختبارات االلكترونیة

منھج الدراسة:

منھج وصفي تحلیلي

تم تصمیم استبانة تحتوي على:

محاور:عدةإلىمقسمة)عبارة18(إلىأضافةأساسیةبیانات

المحور االول: التقنیة

المحور الثاني: أسالیب التقویم.

المحور الثالث: الوقت.

المحور الرابع: المراقبة والمتابعة.

المحور الخامس: وضع أسئلة تقیس مخرجات التعلم.

المحور السادس: التغذیة الراجعة.
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معاملوھم)0.913(الفاكرونباخالثباتمعاملبلغاالستبانةوثباتصدقلقیاسعینةأخذتم

مرتفع

یتم استخدام االحصائي الوصفي لعبارات االستبانة، استخدام معامالت االرتباط بین المحاور

واختبار المعنویة

الدراسات السابقة:

ظلفيااللكترونيالتعلمفعالیةعنللكشفالدراسةھدفت)2020وغسان،(خالددراسة

جائحة كورونا من وجھة نظر طلبة كلیة فلسطین التقنیة  مدى اتساق مؤشرات الجودة لألداء مع

مخرجات التعلم لبرنامج، استخدمت الدراسة المنھج الوصفي توصلت الدراسة إلى أن فاعلیة

بینماااللكترونیةالتفاعلیةالثانیةوالمرتبة%63بنسبةاالولىالمرتبةاحتلتااللكترونيالتقییم

المرتبة الثالثة الوصول للتعلم االلكتروني . أوصت الدراسة بضرورة اھتمام ادارة الكلیة بالتعلم

االلكتروني وتقدیم محتواه من خالل أنظمة  مشھورة كنظام المودیل.

االردنیةالمدارسفيبعدعنالتعلیممعوقاتمعرفةإلىالدراسةھدفت)2020فادیة(دراسة

)94(منالدراسةعینةتكونتسحاب،معلمينظروجھةمنكورونافیروسجائحةخالل

استخدمت)2020–2019(الثانيالدراسيالفصلبسحاباالردنیةبالمدارسومعلمةمعلم

الدراسة المنھج الوصفي، توصلت الدراسة إلى وجود قصور في أنظمة أمن وسریة المعلومات

على شبكة المعلومات. عدم توفر اجھزة خلویة واجھزة حاسب الي لدى الطالب .

اإللكترونيالتعلمتحدیاتعنالكشفإلىالدارسةھذهھدفتم)2013ومقابلة،(القضاة

والدوراتنظرھم،وجھةمنالخاصةاألردنیةالجامعاتفيالتدریسیةالھیئةأعضاءتواجھالتي

وقدتدریس.ھیئةعضو113العینةأفرادوبلغاإللكتروني،التعلممجالفيحضروھاالتي

التعلمتقنیاتتحدیاتالعلمي،البحثللتحدیات:اآلتيالتنازليالترتیبالنتائجأظھرت

التعلموتصمیموتخطیط،وإدارة،وتقویم،مھنیة،تحدیاتوإداریة،مالیةتحدیاتاإللكتروني،
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دوراتفيشاركوا14.2و،ICDLدوراتفيشاركوا%73أنالنتائجوكشفتاإللكتروني.

WORLDLINK.والرتبةللجنس،تعزىالتحدیاتفيإحصائیاًدالةفروقوجودعدموتبین

اإلنسانیة،الكلیاتولصالحالكلیةلنوعتعزىفروقوجودالنتائجوأظھرتوالخبرة.األكادیمیة،

.وعن فروق تعزى للجامعة، ولصالح جامعة جدارا

التدریسھیئةأعضاءاتجاھاتعلىالتعرفإلىالحالیةالدراسةھدفت)2019وإیمان،رانیة(

في الجامعات السعودیة نحو استخدام التعلم المقلوب ومعوقات تطبیقھ في التدریس . اتبعت

كلیاتفيالتدریسھیئةأعضاءمنعضوا)220(علىتطبیقھاوتمالوصفي.المنھجالدراسة

.ھـ1439/1440األولالدراسيالفصلخاللوذلكالسعودیة.الجامعاتمنعددفيالتربیة

أظھرت نتائج الدراسة وجود اتجاھات ایجابیة كبیرة جدا على جمیع مجاالت الدراسة، كما

أظھرت الدراسة وجود عدة معوقات تحول دون استخدام التعلم المقلوب في التدریس. كما

توصلت لعدم وجود فروق ذات داللة احصائیة في اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس نحو استخدام

التعلم المقلوب ومعوقات تطبیقھ في التدریس تعزى لمتغیرات الجنس، والرتبة العلمیة، وسنوات

الخبرة.

استخدامنحوواالتجاھاتالمعوقاتتحدیدإلىالبحثھدف)2018،سلیمان(دراسة

االختبارات االلكترونیة ، ووضع تصور مقترح  لتطبیق االختبارات االلكترونیة  في كلیة التربیة

ومحاضر)70(مقدارھاعینةاختیارتم،الوصفيالمنھجالباحثأتبع،بغزةاألقصىبجامعة

االلكترونیةاالختباراتالستخدامالمعوقاتأكثرانعلى:الدراسةتوصلتطالب.)632(

بلغتوالتكنولوجیةالفنیةالمعوقات%)76.53(نسبتھاوبلغتبالجامعةخاصةاداریةمعوقات

تكنولوجیةتحتیةبنیةالمقترحاتأھممن.%)67.29(البشریةالمعوقاتثم%)75.07(

مالئمة لتطبیق االختبارات االلكترونیة.
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تصمیمفيالجودةمعاییرعلىالتعرفإلىالدراسةھدفم)2018وطارق،(أسامةدراسة

االختبارات اإللكترونیة ودرجة توفرھا في اختبارات المستوى في الجامعات األردنیة. وقد قام

الباحثان بتطبیق أسلوب دلفي على أربع مراحل؛ في المرحلة األولى تم توزیع أسئلة مفتوحة على

سبعة وأربعین خبیراً ألخذ آرائھم حول معاییر الجودة في االختبارات اإللكترونیة، وفي المرحلة

الثانیة تم أخذ آراء الخبراء وتعدیلھا وجمعھا وحذف المكرر، ومن ثم إعادة توزیعھا مرة أخرى

على نفس المحكمین، وكررت العملیة في المرحلتین الثالثة والرابعة، من أجل الوصول إلى قائمة

معاییر الجودة في االختبارات اإللكترونیة، ومن ثم تم التأكد من الخصائص السیكو متریة

(الصدق والثبات) لھذه القائمة. ولمعرفة مدى توفر ھذه المعاییر في اختبارات المستوى وزعت

بالطریقةاختیارھمتمتدریس،ھیئةعضو)250(وعددھمالدراسةعینةعلىالمعاییرقائمة

النتائج.أھمإلىللوصولSPSSبرنامجخاللمنوفرغتالبیاناتجمعتذلكوبعدالعشوائیة،

فقرة)52(منتكونتاإللكترونیةاالختباراتفيالجودةمعاییرمنقائمةالنتائجاظھرتوقد

موزعة على أربعة مجاالت. وأظھرت النتائج األھمیة النسبیة لكل فقرة من الفقرات على األربع

مجاالت (تصمیم وعرض، التربوي، التقني، الوسائط المتعددة). أما بالنسبة للخصائص السیكو

متریة، فقد تم التأكد منھا وأشارت الى معامالت صدق وثبات مرتفعة. باإلضافة إلى ذلك أظھرت

النتائج توفر معاییر الجودة في اختبارات المستوى في الجامعات بدرجة متوسطة، ووجود فروق

بین الجامعات الخاصة والحكومیة لصالح الجامعات الحكومیة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة

من التوصیات من أھمھا ضرورة تطبیق معاییر الجودة في تصمیم االختبارات اإللكترونیة على

جمیع االختبارات التي تطبق في مؤسسات التعلیم في المملكة األردنیة الھاشمیة الكلمات

المفتاحیة: االختبارات اإللكترونیة، معاییر، اختبارات مستوى، أسلوب دلفي.

الصحیحاألسلوبتحدیدمحاولةالىالبحثھذایھدف)2014وعالء،عماد(دراسة

األعمالمنشأتتستخدمھكمااإللكترونيالتعلیمفيالمعرفةإدارةاستخدامخاللھمنیمكنالذي

المعرفةعلىتعتمدتعلیمیةلبیئةیقدمأنالبحثھذایحاولوخدامتھا.منتجاتھافيتمیزتحقیقفي

التقلیدي.للتعلیمبالمحاكاةالبرامجتلكتنحصرأنمنبدالاإللكترونيالتعلیملبرامجأساسالتكون
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تم،اإللكترونيالتعلیمذلكفيبماتعلیمیةعملیةأينتاجعلیھیكونأنیجبماھيفالمعرفة

ونموذج،الترابطیةونظریة،التحققمجموعاتونظریة،بعدعنالتعلمنظریةمنھجاستخدام

اإللكترونیةالمنصاتبعضدراسةاإلدراكیة"العملیاتعلىالقائم"التعلیمومنھجیة،إدارة

Moodleمنصةاختیارتمحیثاإللكتروني.التعلیممجالفيخدماتھاتقدموالتياألشھر

بمساحةتسمیتھیمكنماعلىاإللكترونيالتعلیمفيالمعرفیةالبیئةأنإلىالدراسةتوصلت

Learningالتعلم Spaceمساحةتجمعاألعمال.مؤسساتفيالعملمساحةغرارعلىوذلك

تمثلالمعرفة.لتحصیلتھدفافتراضیةإلكترونیةمجتمعاتفيوالمعلمینالمتعلمینكلالتعلم

بالمصادرالمرتبطةالمعرفیةواألدواتالنشاطاتفیھتجتمعللمعرفةمركزاالتعلممساحة

بینالمحتوىوتبادلإیصالخاللھامنیتموالتيالتعلمبمجالالمتعلقةالرسمیةوغیرالرسمیة

المتعلمین والتفاعل فیما بینھم وجمع التغذیة الراجعة منھم

التعقیب على الدراسات السابقة:

التعلممخرجاتعلىركزتالتيالدراساتأحدثمنوھي)2020وغسان،(خالددراسة

االلكترونیة في ظل جائحة كورونا اتفقت الدراسة مع الدراسة الحالیة في التركیز على مخرجات

التعلم االلكترونیة لكنھا اختلفت مع الدراسة الحالیة كونھا ركزت على الطلبة بینما الدراسة

)2020فادیة(دراسةالتدریس.ھیئةأعضاءتواجھالتيالصعوباتعلىركزتالحالیة

ركزت على معوقات التعلیم عن من وجھة نظر معلمي المدارس االردنیة خالل جائحة كورونا،

بینما الدراسة الحالیة ركزت على التحدیات التي تواجھ اعضاء ھیئة التدریس بجامعة الملك خالد

ومقابلة،(القضاة).2020–2019(الثانيالدراسيالفصلكوروناجائحةخاللأیضا

تواجھالتيالتحدیاتعنیبحثاناالثنانكونالحالیةالدراسةمعالدراسةھذهاتفقتم)2013

اعضاء في الجامعات بینما ھذه الدراسة ركزت على التعلم المقلوب بصفة عامة  التعلم

( رانیة وإیمان،االلكتروني ككل بینما الدراسة الحالیة ركزت على االختبارات االلكترونیة.
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تواجھالتيالتحدیاتعنیبحثاناالثنانكونالحالیةالدراسةمعالدراسةھذهاتفقت)2019

اعضاء في الجامعات السعودیة  بینما ھذه الدراسة ركزت على معوقات التعلم المقلوب بصفة

)2018،سلیمان(دراسةااللكترونیة.االختباراتعلىركزتالحالیةالدراسةبینماعامة،

اتفقت ھذه الدراسة مع الدراسة الحالیة النھما یبحثان عن معوقات استخدام االختبارات

االلكترونیة لكن ھذه الدراسة تناولت المعوقات من حیث البنیة التحتیة والمعوق البشري واالداري

بینما الدراسة الحالیة تبحث معوقات خاصة بي وضع اختبارات الكترونیة تقیس جودة العملیة

معاییرعنتحدثالدراسةھذهم)2018وطارق،(أسامةدراسة).التعلم(مخرجاتالتعلیمیة

تصمیم االختبارات االلكترونیة ودرجة توفرھا بینما الدراسة الحالیة تتحدث عن معوقات

كیفیةفيالحالیةالدراسةمعالدراسةھذهاتفقت)2014وعالء،عماد(دراسةتصمیمھا.

توفر معرفة وادراك تغذیة راجعة حول التعلم  االلكتروني بنما اقتصرت الدراسة الحالیة على

االختبارات االلكترونیة في ظل جائحة كورونا. تمیزت الدراسة الحالیة عن جمیع الدراسات

السابقة في كونھا تناولت تحدیات أعضاء ھیئة التدریس حول قیاس مخرجات التعلم لالختبارات

اإللكترونیة في ظل جائحة كورونا.

عرض النتائج والمناقشة:

)1(رقمجدول

الخبرةسنواتوعدد،التخصصالعلمیةالدرجةالنوع،متغیرحسبالدراسةعینةخصائص)1(جدول

المتغ

یر

الدرجة العلمیةالنوع

أستاذأستاذ مشاركأستاذ مساعدمحاضرمعیدأنثىذكرالفئة

3010382184182العدد

%1.5%13.5%63.2%15.8%6%77.4%22.6النسبة
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بینما%)77.4(نسبتھمبلغتإذالذكورنسبةمنأعلىاالناثنسبة)1(رقمالجدولمن

االستاذنسبةبلغتالعلمیةالدرجةلمتغیربالنسبة.%)22.6(الذكورنسبةبلغت

للدرجةنسبةأعلىسجلتوھي)%63.2(الدراسةعینةمنخالدالملكبجامعةالمساعد

سجلبینما)،%13.5(مشاركأستاذونسبة%)15.8(المحاضرنسبةبلغتبینماالعلمیة

التوالي.على)%1.5و%6(النسبأقلواستاذمعیدمنكل

.التخصصوااللكترونيالتعلماستخدامخبرةمتغیرحسبالعینةخصائص)2(جدول

المتغ

یر

التخصصخبرة استخدام التعلم االلكتروني

5–1الفئة

سنوات

أخرىعلمينظريفأكثر16من6-1011-15

6348139108232العدد

النس

بة

47.4%36.1

%

9.8%6.8%81.2%17.3%1.5%

):2(رقمالجدولمن

1(بینماخبرتھمالذینالتدریسھیئةألعضاءاإللكترونيالتعلماستخدامخبرةالواضحمن

6(منخبرتھمالذینالتدریسھیئةأعضاءتلتھا%)،47.4(وھينسبةأعلىسجلت)5–

(بینماخبراتھمالذینالتدریسھیئةأعضاءنسبةبلغت،)%36.1(نسبتھمبلغت)10–

سجلللتخصصبالنسبةالتوالي.على%)6.8و%9.8()فأكثر16منو15–11

%)81.2(النظريالتخصصنسبةبلغإذالدراسةلعینةنسبةأعلىالنظريالتخصص

(وبلغتاألخرىالتخصصاتھينسبةأقلبینما%)17.3(العلميالتخصصونسبة

1.5.(%
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)3(جدول

المحور األول: التقنیة

التسلس

ل

االنحرافالنسبة المئویةالوسطالعبارة

المعیاري

الوصف

أواجھ صعوبة في استقرار شبكة1

االنترنت.
3.43

68.6%
1.182

مرتفع

أواجھ صعوبة في نظام منصة2

البالك بورد
2.45

49%
.900

ضعیف

متوسط908.%2.9358.6متوسط المحور

ھوااللكترونیةلالختباراتبالنسبةالتدریسھیئةاعضاءیواجھتحديأكبر):3(الجدولمن

فيمشاكلتواجھھمالذیناالعضاءاما،بذلك%)68.6(أكدإذاالنترنتشبكةاستقرار

.ضعیفةنسبةوھي)%49(نسبتھمبلغتالمنصة

)4(جدول

المحور الثاني: أسالیب التقویم

التسلس
ل

االنحرافالنسبة المئویةالوسطالعبارة
المعیاري

الوصف

أواجھ مشكلة في توفیر أسالیب3
وأدوات تقویم متنوعة وفقاً
لمخرجات التعلم باستخدام

االختبارات االلكترونیة.

2.98

59.6%

1.097

متوسط

االختبارات االلكترونیة عن طریق4
متوسط1.029%3.1663.2االختیار العشوائي غیر متكافئة

أواجھ صعوبة في توزیع5
الدرجات حسب األھمیة النسبیة

لكل موضوع في المقرر
باستخدام االختبارات االلكترونیة

2.7154%

متوسط1.158

متوسط0.80%2.9559.00اجمالي المحور االول
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طریقعنااللكترونیةاالختباراتیرىالتدریسھیئةأعضاءمن%)63.2(:)4(الجدولمن

أسالیبتوفیرفيمشاكلتواجھھماالعضاءمن%)59.6(بینمامتكافئة،غیرالعشوائياالختیار

وأدوات تقویم متنوعة وفقاً لمخرجات التعلم باستخدام االختبارات االلكترونیة وھي نسبة

فيموضوعلكلالنسبیةاألھمیةحسبالدرجاتتوزیعفيصعوبةیواجھ%)54(متوسطة،

المقرر باستخدام االختبارات االلكترونیة.

)5(جدول

المحور الثالث: الوقت

التسلس
ل

االنحرافالنسبة المئویةالوسطالعبارة
المعیاري

الوصف

زمن اتاحة االختبار االلكتروني6
مرتفع1.270%3.5571غیر مناسبة للطالب

وھيللطالبمناسبةغیرااللكترونياالختباراتاحةزمن%)71(یرى):5(الجدولمن

نسبة عالیة.

)6(جدول

المحور الرابع: المراقبة والمتابعة

الوصف Std.
Deviation

النسبة
المئویة Mean

التسلسل

متوسط 1.246 67% 3.37 أواجھ صعوبة في ضبط الطالب
أثناء االختبارات االلكترونیة

7

االختباراتأثناءالطالبضبطفيصعوبةالتدریسھیئةأعضاءیواجھ):6(الجدولمن

).%67(نسبتھمبلغتإذااللكترونیة

16



)7(جدول

المحور الخامس: وضع أسئلة تقیس مخرجات التعلم

الوصف Std.

Deviatio

n

النسبة

المئویة

Mean

التسلس

ل

متوسط
1.198

56%
2.80

أواجھ صعوبة في وضع االختبار االلكتروني بما

یوائم  خصائص الطالب

8

متوسط
.986

57%
2.86

أواجھ صعوبة في وضع االختبار االلكتروني

حسب األوزان النسبیة لكل موضوع في المقرر

9

متوسط
1.094

60%
3.00

أواجھ صعوبة في وضع اختبار اإللكتروني

یقیس مھارات علیا

10

متوسط
1.127

64%
3.20

أواجھ صعوبة في وضع اختبار االلكتروني

یقیس مھارات عملیة

11

متوسط
1.100

68%
3.39

أواجھ صعوبة في وضع اختبار الكتروني یقیس

مھارات رسوم البیانیة واالشكال الھندسیة

12

متوسط

1.084

67%

3.35

واجھ مشكلة في وضع اختبار االلكتروني یقیس

استخدام العملیات واألدوات واآلالت والمواد

واالجھزة المعقدة والمتخصصة في أنشطة

عملیة.

13

متوسط
1.143

64%
3.19

أواجھ مشكلة في وضع اختبار الكتروني یقیس

مھارات ذوي االحتیاجات الخاصة.

14

متوسط
1.029

55%
2.73

أواجھ صعوبة في وضع األسئلة االلكترونیة بما

توائم  مخرجات تعلم المقرر.

15

متوسط
1.115

60%
2.98

أواجھ مشكلة في وضع أسئلة اختبار اإللكتروني

ذات االجابات المفتوحة

16

0.81 61% 3.005 متوسط المحور
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وضعفيصعوباتتواجھھمالتدریسھیئةأعضاءمن)%60(منأكثر):7(الجدولمن

الھندسیة، یقیس استخدام العملیاتمھارات رسوم البیانیة واالشكالاختبارات االلكترونیة تقیس

،واألدوات واآلالت والمواد واالجھزة المعقدة والمتخصصة في أنشطة عملیة، مھارات عملیة

اإللكتروني ذات االجاباتأسئلة اختبار،مھارات ذوي االحتیاجات الخاصة، مھارات علیا

خصائصیوائمبماااللكترونياالختباروضعفيصعوبةیواجھ)%56(بینما،المفتوحة

بماااللكترونیةاألسئلةوضعفيصعوبةیواجھالتدریسھیئةأعضاءمن)%55(،الطالب

توائم  مخرجات تعلم المقرر.

رؤیة مستقبلیة:

بناء على النتائج السابقة البد من وضع خطة تدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس لكي یتم تدریبھم على

كیفیة  وضع اختبارات االلكترونیة تقیس مھارات رسوم البیانیة واالشكال الھندسیة، یقیس

استخدام العملیات واألدوات واآلالت والمواد واالجھزة المعقدة والمتخصصة في أنشطة عملیة،

مھارات ذوي االحتیاجات الخاصة، مھارات عملیة، مھارات علیا، االجابات المفتوحة.

)8(جدول

محور التغذیة الراجعة

التسلس
ل

االنحرافالنسبة المئویةالوسطالعبارة
المعیاري

الوصف

توجد أدلة لتحقیق مخرجات التعلم17
باستخدام االختبارات اإللكترونیة

3.20
64%

.959
متوسط

18
تفقد مخرجات التعلم باستخدام

االختبارات اإللكترونیة
المصداقیة والموثوقیة

3.21
64%

متوسط1.181

متوسط0.76%3.2164اجمالي المحور االول
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التعلممخرجاتتحققأدلةوجودیرىالتدریسھیئةأعضاءمن%)64():8(الجدولمن

مخرجاتأنیرىالتدریسھیئةأعضاءمن)%64(بینمااإللكترونیة،االختباراتباستخدام

التعلم باستخدام االختبارات التعلم تفقد المصداقیة والموثوقیة

)9(جدول

اختبار الفرضیات:

ارتباطالمجال

بیرسون

النتیجةالداللة

وضع أسئلة تقیس مخرجات التعلم واسالیب

التقویم

توجد فروق000.**718.

ذات داللة

معنویة

وضع أسئلة تقیس مخرجات التعلم والتغذیة

الراجعة

توجد فروق000.**514.

ذات داللة

معنویة

وضع أسئلة تقیس مخرجات التعلم والمتابعة

والمراقبة

توجد فروق000.**647.

ذات داللة

معنویة

وأسالیبااللكترونیةاالسئلةوصعصعوباتمحوربینكبیرارتباطیوجد):9(الجدولمن

توجدأذا)0.05(منأقلوھي)000(الداللةوقیمة)**718(االرتباطمعاملبلغإذالتقویم

فروق دالة احصائیا، كما یوجد ارتباط بین وضع أسئلة تقیس مخرجات التعلم والتغذیة الراجعة

وجودعلىیدلمما)0.05(منأقلوھي)000(الداللةوقیمة)**514(.بلغمتوسطارتباط

فروق دالة احصائیا. یوجد ارتباط بین وضع أسئلة تقیس مخرجات التعلم والمتابعة والمراقبة
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وجودأي)000(منأقلقیمةوھي)000(الداللةومستوى)**647(.االرتباطمعاملوبلغ

فرق دال احصائیا.

النتائج:

من التحلیل استنتجت الدراسة

االختباراتعملیةأثناءتقنیةمشاكلتواجھھمالتدریسھیئةأعضاءمن)58.6%(-

م2020–2019العاممنالثانيالدراسيالفصلفيااللكترونیة

مناسبة.تقویمأسالیبوضعفيمشكلةتواجھھمالتدریسھیئةأعضاءمن)59%(-

أثناءالطالبضبطفيصعوبةتواجھھمالتدریسھیئةأعضاءمن)67%(-

االختبارات االلكترونیة.

مخرجاتتقیسأسئلةوضعفيمشكلةتواجھھمالتدریسھیئةأعضاءمن%)61(-

التعلم بجمیع أنواعھا.

لالختباراتراجعةتغذیةتقدیمفيمشكلةتواجھھمالتدریسھیئةأعضاءمن)64%(-

االلكترونیة.

نتائج الفرضیات:

یوجد ارتباط بین محور صعوبات وصع االسئلة االلكترونیة وأسالیب التقویم إذ بلغ معامل

احصائیا.دالةفروقتوجدأذا)0.05(منأقلوھي)000(الداللةوقیمة)**718(االرتباط

یوجد ارتباط بین وضع أسئلة تقیس مخرجات التعلم والتغذیة الراجعة ارتباط متوسط بلغ

احصائیا.دالةفروقوجودعلىیدلمما)0.05(منأقلوھي)000(الداللةوقیمة)**514(.

یوجد ارتباط بین وضع أسئلة تقیس مخرجات التعلم والمتابعة والمراقبة  بلغ معامل االرتباط

احصائیا.دالةفرقوجودأي)000(منأقلقیمةوھي)000(الداللةومستوى)**647(.
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التوصیات:

نوصي بتكثیف التدریب ألعضاء ھیئة التدریس على كیفیة وضع االختبارات التي تقیس-

مخرجات التعلم على جمیع المھارات العلیا واالحتیاجات الخاصة والمھارات العلمیة

والعملیة  االشكال الھندسیة والرسومات البیانیة

تضع وحدة الجودة  الیة لتقییم المقررات العملیة الكترونیا.-

ساعة.12المدةتتجاوزاالااللكترونياالختباراتاحةزمنمنالتقلیل-

الحد من عدد المحاوالت لالختبار اإللكتروني (أن تكون محاولة واحدة فقط لالختبار)-

تكثیف دورات تدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس في مجال االختبارات االلكترونیة التي تقیس-

مھارات ذوي االحتیاجات الخاصة.

المقترحات:

تقترح الدراسة  إجراء دراسات مستقبلیة حول:

تطبیق معاییر الجودة في تصمیم االختبارات اإللكترونیة على جمیع االختبارات التي-

تطبق في جامعة  الملك خالد.

تصمیم االختبارات االلكترونیة حسب االھمیة النسبیة لمواضع المقرر-

عوامل أخرى تؤثر في قیاس مخرجات التعلم لالختبارات االلكترونیة.-
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المراجع:

فيااللكترونيالتعلمفعالیة).2020(مصطفىغسانوالدلو،حامد.خالدقوطة،أبو-1

ظل جائحة كورونا من وجھة نظر طلبة كلیة فلسطین التقنیة. مجلة كلیة فلسطین

).240–2013(صالسابعالمجلدوالدراساتلألبحاثالتقنیة

–الواقع(االلكترونیةلالختباراتالتعلممخرجاتقیاس).2020(الزبیرھالةاالمام،-2

ص23االصدارالعلميوالنشرلألبحاثاالكادیمیةالمجلة)مستقبلیةرؤیة–التخطیط

)43-67.(

المنصاتعبرالفوريااللكترونيالدعمنمطفاعلیة).2019(هللاعبدھیفاءالغامدي،-3

التعلیمیة االلكترونیة في تنمیة مھارات إنتاج عناصر التعلم الرقمي، المجلة العلمیة

لكلیة  التربیة – جامعة اسیوط، المجلد الخامس والثالثون، العدد السادس ، یونیو

م.2019

الجامعاتفيالتدریسھیئةأعضاءاتجاھات).2019(إیمانوریس،رانیة.اللھیبي،-4

السعودیة نحو استخدام التعلم المقلوب ومعوقات تطبیقھ في التدریس, المجلة االردنیة

)334-317(منالصفحات)3(العدد)16(مجلدالتربویةالعلومفي

ھیئةأعضاءوعي).2016(راضيعبدالناصرومحمد،محمد.الرحمنعبدالنصیان،-5

التدریس بمتطلبات  تحقیق معاییر ضمان الجودة واالعتماد في ادائھم األكادیمي

بجامعة القصیم، (مجلة كلیة التربیة جامعة أسیوط المجلد الثاني والثالثون – العدد

)2016ابریلالثانيالجزء–الثاني

االلكترونیةاالختباراتاستخدامنحوواالتجاھاتالمعوقات)،2018(سلیمانحرب،-6

ووضع تصور لنظام مقترح لتطبیق االختبارات االلكترونیة بكلیة التربیة في جامعة
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األقصى بغزة ، مجلة جامعة االقصى للعلوم التربویة والنفسیة، المجلد األول، العدد

)197–155(ص2018ینایراألول

االختباراتتصمیمفيالجودةمعاییر).2018(طارقوداللعة،أسامة.داللعة،-7

االلكترونیة ودرجة توفرھا في اختبارات المستوى في الجامعات االردنیة، مجلة المنارة

2019)،1(العدد)25(المجلد

حقیقیةبیئةلبناءالمعرفةإدارةاقتراح).م2015(عالء.والحمامي،عمادسرحان،-8

م.2،2015العدد.،21المجلدالمنارةااللكتروني.للتعلیم

مخرجاتجودة).م2018(محمد.الحمید،وعبدأحمد،وحجازي،أسامة،عارف،-9

التعلم في الجامعات السعودیة ودورھا في تلبیة متطلبات سوق العمل السعودي وفق

–684(م.ص2018عشرالتاسعالعددالتربیة.فيالعلميالبحثمجلة،2030رؤیة

741.(

المواقع:

منظمة الصحة العالمیة

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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