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اتجاهات الطلبة والمدرسين نحو االختبارات المحوسبة في كلية األعمال بمركز جامعة البلقاء
التطبيقية
Students and Instructors' Attitudes toward Computerized Tests in
Business Faculty at the Main Campus of Al- Blaqa Applied
University
ماجد الخياط
Majed Al- Khayat
قسم االقتصاد ،كلية األعمال ،جامعة البلقاء التطبيقية ،األردن
بريد الكترونيmajedalkhayat@bau.edu.jo :
تاريخ التسليم ،)2017/1/18( :تاريخ القبول)2017/5/3( :
ملخص
تهدف الدراسة إلى معرفة اتجاهات الطلبة والمدرسين نحو االختبارات المحوسبة بكلية
األعمال بجامعة البلقاء التطبيقية ،تكونت عينة الدراسة من ( )338طالبا ً وطالبة تم اختيارهم
باستخدام العينة العشوائية الطبقية؛ بواقع ( )156طالباً ،و( )182طالبة ،كما تكون أفراد الدراسة
من خمسة مدرسين من كلية األعمال بمركز الجامعة ،تم تطوير مقياس لقياس اتجاهات الطلبة
نحو االختبارات المحوسبة تكون من ( )35فقرة تم توزيعها إلى بعدين رئيسين هما :بعد
إجراءات االختبار ،وبعد طبيعة االختبار ،كما استخدم الباحث أسلوب المقابالت شبه المقننة مع
أفراد عينة الدراسة من المدرسين ،وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود اتجاهات إيجابية لدى
الطلبة والمدرسين نحو االختبارات المحوسبة ،كما بينت النتائج ايضا ً الى اختالف اتجاهات
الطلبة نحو االختبارات المحوسبة باختالف متغير جنس الطالب لصالح الطلبة الذكور ،ووجود
عالقة طرديه إيجابية بين اتجاهات الطلبة لالختبارات المحوسبة والمعدل التراكمي للطالب .وقد
أوصت الدراسة بإجراء العديد من الدراسات ذات العالقة باالختبارات المحوسبة مستقبالً من
أجل معرفة المزيد من االتجاهات لدى الطلبة في كليات الجامعة األخرى.
الكلمات المفتاحية :اتجاهات ،االختبارات المحوسبة ،المدرسون ،الطلبة.
Abstract
The main purpose of this study is to investigate students and
instructors' attitudes toward computerized tests in Business faculty at
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main the campus of Al- Blaqa Applied University. The study sample was
)selected utilizing a stratified random technique and consisted of (338
students, including (156) Male and (182) Female. Additionally, the
researcher interviewed (5) instructors employing Semi-structured
interview. An instrument was developed to measure student's attitude
toward computerized tests, which include (35) items covering two
dimensions: testing procedures and nature of the test. After finding
psychometric properties for the scale. The findings reveal that students
'and teachers have positive attitude toward computerized tests. Students
gender has influenced their attitude in favor of female students. There is a
positive relationship between students' attitudes and their cumulative.
The study recommends that conducting future studies to measure
students' attitude toward computerized tests among other students in
other faculties of Al- Balqa Applied University.
Keywords: Attitude, Computerized Tests, Instructors, Students.
مقدمة
ال تخفىىى علىىى معظىىم العىىاملين بالجامعىىات األردنيىىة لجىىوء الك يىىر مىىن المدرسىىين فىىي انونىىة
األخيرة إلى االختبارات المحوسبة بديالً عن االختبارات التقليدية خصوصا ً في المواد المشىتركة،
ومتطلبىىات الجامعىىة االجباريىىة؛ والمىىواد المسىىجل فيهىىا عىىددا ً كبيىىرا ً مىىن الطلبىىة؛ لصىىعوبات ك يىىرة
تتعلق باالختبارات التقليدية كإعداد وتصحيح أوراق االمتحانىات الطلبىة؛ إاىافة إلىى عىدم تحقيىق
المواوعية عند القيام بعملية التقييم لدى بعض المدرسين؛ ولتجنب هذه السىلبيات وغيرهىا لجىتت
جامعة البلقاء التطبيقية خصوصا ً بمركز الجامعة في السنوات الخمس األخيىرة إلىى التركيىز علىى
اعتماد االختبارات المحوسبة؛ خصوصا ً في كلية األعمال؛ حيث قامت منذ فتىرة قصىيرة بتتسىيس
أكاديمية متخصصة لعقد هذه االختبارات تحتوي على عدد كبيىر مىن القاعىات المجهىزة الكترونيىا ً
لغايات عقد االختبارات المحوسبة في جميع الكليات الموجودة في مركز الجامعة.
إن الهدف الرئيس من اللجوء إلى استخدام الوسائل التكنولوجية الخاصة باالختبارات
المحوسبة هو عملية تقييم الطلبة بشكل مواوعي؛ والتي ينظر لها بتنها عملية قياس مدى تحقيق
الطلبة لعمليات التعليم المعطاة لهم في فترة زمنية محددة )،)Reeves & Hedberg, 2009
ويعتبر التقييم المناسب مكون رئيس لعملية التعلم الصفي الفعال)،(Bridgeman et al., 2003
والتقييم نوعان رئيسان هما :التقييم التكويني والتقييم الختامي)(Challis, 2005؛ حيث يهتم
التقييم الختامي بمدى تحقيق الطلبة للنواتج التعليمية المتوقعة في نهاية تعلمهم لمساق ما ،بينما
يهتم التقييم التكويني بعملية التغذية الراجعة المستمرة أثناء عملية التعليم الصفي المعطاة للطلبة
) ،(Hargreaves, 2008ويمكن استخدام طريقتي التقييم السابقة في االختبارات المحوسبة؛ عن
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2017 ،)11(31ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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طريق عمل عدة اختبارات خالل الفصل الدراسي الواحد ،أو اللجوء إلى عقد اختبار واحد نهائي
في نهاية كل فصل دراسي للطلبة )(Dommeyer et al., 2004؛ بشرط أن تكون هذه
االختبارات من نوع االختيار من متعدد؛ والذي يحمل إجابة صحيحة فقط ،وعدد من البدائل
المموهة التي يتم صياغتها من قبل مدرس المساق ،وهذا الشكل من االختبارات المواوعية
المحوسبة ينظر له من قبل الك ير من المدرسين على أنه أسهل من االختبارات االنشائية
خصوصا ً في التبعات الخاصة بهذه االختبارات من سهولة في عملية التصحيح ،ورصد
الدرجات؛ دون االكتراث أحيانا ً بنوعية الفقرات التي قد تقدم من قبل العديد من المدرسين في
االختبارات المواوعية؛ ك صعوبة الفقرة والداللة التمييزية ،وهذا ما يحصل على أرض الواقع
عند تقديم هذه االختبارات للطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية؛ وتحديدا ً في كلية األعمال ،فمن
خالل الخبرة الشخصية للباحث الحظ أن الك ير من المدرسين ال يكترثون بنوعية االختبار المقدم
بقدر اهتمامهم بعدد األسئلة المقدمة للطلبة؛ وهذا قد ينتج عنه وجود اتجاهات متباينة لدى الطلبة
نحو االختبارات المحوسبة التي تعقد في كافة المساقات الدراسية.
إن لجوء الك ير من المدرسين في مرحلة التعليم الجامعي لعقد االختبارات المحوسبة
جاء لعدة اعتبارات لها عالقة بعدد الطلبة الكبير في المساق ،وواع الطلبة في ظروف
مشابهة أثناء عقد االختبار ،وعدم الحاجة إلى مراقبين بالمعنى الواقعي الذي يحصل أثناء
عقد االختبارات التقليدية؛ وامان نسبي لعمليات الغش التي قد تحدث أثناء االختبار؛ إاافة
إلى توافر ميزات لها عالقة بالنزاهة والمواوعية عند عملية التقييم ،وتوفير الوقت؛ عواا ً
عن إمكانية توافر تجمع من الفقرات لدى المدرسين يمكنهم استخدامها في اختبارات الحقة
)(Issa, 2012; Bouchoucha & Wozniak, 2010; Dominguez et al., 2012؛ لكن
دون األخذ بعين االعتبار اتجاهات الطلبة نحو هذه االختبارات؛ رغم تتكيد العديد من الدراسات
على وجود تباين في هذه االتجاهات من وجهة نظر الطلبة والمدرسين (Selma et al.,
).2016
إن التطور التكنولوجي الذي حصل في مجال الحواسيب وخصوصا ً السعة
التشغيلية لألجهزة جعل الك ير من المدرسين يتشجعون إلى اللجوء الستخدام االختبارات
المحوسبة عند تقييم نتائج الطلبة في معظم المساقات الجامعيـــــــة ،والتخصصات الدراسية
)(Liu et al., 2015؛ لجملة من االعتبارات اإليجابية التي قد تتحقق بسبب هذه االختبارات؛
فقد أكد هيوسن ) )Hewson, 2012أن هذه االختبارات توفر الوقت والمال والجهد الخاص
مقارنة باالختبارات التقليدية؛ كما أنها توفر ميزات خاصة بالتخزين ،والتصحيح التلقائي ،عواا ً
عن إعطاء الدرجات بشكل فوري ،وتوفير قدر كبير من المرونة ،والحداثة النسبية ،وأشارت
آناكوي ) (Anakwe, 2008عند مقارنتها باالختبارات التقليدية أنها تخفف عبئا ً كبيراً على
المدرسين واإلداريين؛ خاص بعملية ابط االختبار ،والتصحيح ،ورصد الدرجات ،وال تؤثر
على أداء الطلبة أثناء التدريس ،وإعطاء تغذية راجعة ألداء الطلبة بعد انتهاء االختبار ،إاافة
إلى إمكانية تطبيق أك ر من شكل من االختبارات المواوعية كاالختيار من متعدد ،والصح
والخطت ،واختبارات المزاوجة في آن واحد؛ وبدرجة كبيرة من المواوعية في عملية التقييم،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2017 ،)11(31

3

Published by Arab Journals Platform, 2017

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 31 [2017], Iss. 11, Art. 6

 2044ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اتجاهات الطلبة والمدرسين نحو االختبارات المحوسبة في "......

وقد أشار ماريوت ) (Marriott, 2009في هذا الشتن إلى أن الدقة في رصد الدرجات،
والمواوعية ،والقدرة على غربلة الفقرات تتم بصورة أفضل في االختبارات المحوسبة عنها في
االختبارات التقليدية ،كما أن االختبارات المحوسبة تجعل الطلبة يحترمون ويقدرون الوقت
والمكان ،ملتزمين بإجراءات االختبار ،وعلى درجة كبيرة من ال قة بنزاهة االختبار؛ وعدم
وجود تحيز سواء أكان لالختبار أو الدرجة المعطاة؛ إاافة إلى فاعلية أكبر في ابط وقت
اإلجابة على فقرات االختبار ) ،(Boyle, 2005; James et al., 2002كما تساهم االختبارات
المحوسبة بضبط عال الدقة لعمليات الغش المصاحبة ألي اختبار؛ والتحقق من هوية المفحوص؛
ومعرفة الطلبة المتغيبين عن االختبار بسهولة؛ إاافة إلى تحقيق العشوائية عند تقديم األسئلة
للطلبة ) ،(Khare & Lam, 2008; Yates & Beaudrie, 2009ويشير بيزيت واسكار
) )Bayazit & Asker, 2012إلى أن أبرز ما يميز االختبارات المحوسبة عن االختبارات
التقليدية أنها تشعر الطالب بمزيد من االسترخاء ،وعدم تعراه إلى المشكالت المتعلقة باألدوات
التقليدية كاألقالم المستخدمة ،والورق اإلاافي ،وواوح اإلجابة أو عدمها ،والقدرة على تغيير
أو إلغاء اإلجابة بسهولة ،إاافة إلى توفر التغذية الراجعة الخاصة بنتيجة الطالب بشكل فوري،
كما أكد بودمان وروبنسون ) )Bodmann & Robinson, 2004أن السرعة في اإلجابة
على فقرات االختبار المحوسب كانت أعلى منها لدى االختبارات التقليدية ،كما أن المدرس
بواسطة استخدام هذه االختبارات يستطيع اختبار عددا ً كبيرا ً من الطلبة بفاعلية وسهولة؛ وفي
بيئة مناسبة لالختبار) ،(Booth et al., 2003إاافة إلى توفر فاعلية أكبر في إدارة االختبار
) ،(Bull & McKenna, 2004وتوافر مستوى قلق أقل لدى الطلبة مقارنة باالختبارات
التقليدية ).(Ozden et al., 2004
بالمقابل فإن االختبارات المحوسبة تحمل بعض القيود أو السلبيات قد تتم ل في
األداء المنخفض لدى بعض الطلبة الذين يحملون اتجاهات سلبية تجاه هذه االختبارات
)(Leeson, 2006؛ إاافة إلى أن هذه االختبارات مفضلة لدى الطلبة منخفضي التحصيل
لقدرتهم الفائقة على التخمين مما لو كان اختبار انشائي ،كما أن فرصة تسريب فقرات االختبار
بواسطة تصوير األسئلة عن طريق الهواتف المحمولة واردة ،إاافة إلى توافر تكاليف مادية
خاصة بعقد هذه االختبارات م ل توفر سيرفرات متقدمة السعة ،ووجود أـجهزة متقدمة تجعل
عملية الربط االلكتروني سهلة للطلبة وسريعة في آن واحد؛ كما يجب توافر برامج حماية كافية
لتجنب تسرب األسئلة للطلبة ) ،)Bennett, 2003إاافة إلى أن طريقة عرض فقرات االختبار
من حيث حجم الخط ونوعه ،وحجم ودقة الشاشة ،وإعدادات المتصفح ،وعدد الشاشات في القاعة
الواحدة عوامل تؤثر سلبا ً على أداء الطلبة في هذه االختبارات ).(Bridgeman et al., 2003
وتعتبر االختبارات المحوسبة ذات أهمية للمدرسين أنفسىهم فىي تقيىيم طلبىتهم فىي كىل مسىاق
دراسي؛ حيث أكىدت العديىد مىن الدراسىات أن االختبىارات المحوسىبة تتىيح للمدرسىين مىع الوقىت
تىوفير مجموعىة كبيىىرة مىن الفقىىرات لقيىاس المحتىىوى التعليمىي؛ بحيىىث تكىون هىىذه الفقىرات مم لىىة
لمنطقىة السىلوا المىراد قياسىه (المىادة التعليميىة) أو مىا يعىرف ببنىأل األسىئلة ()Item Banking
) (Fluck et al., 2009؛ بحيىىث تتمتىىع كىىل فقىىرات االختبىىار بخصىىائم سىىيكومترية مناسىىبة
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2017 ،)11(31ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كالصعوبة والداللة التمييزيىة ،كمىا أن هىذه االختبىارات يمكىن أن تسىاهم فىي زيىادة دافعيىة المىتعلم
للىتعلم؛ مىن خىالل اختيىار فقىىرات اختبىار مناسىبة تقىيس مىا يفتىىرض قياسىه مىن المهمىات التعليميىىة
المعطىاة للطلبىة علىى اخىتالف قىدراتهم التحصىيلية )(Savander-Ranne et al., 2008؛ لىذا
ينبغي على المدرسين االهتمام بتقديم فقرات نوعية للطلبة؛ تتمتع هذه الفقرات بمسىتويات صىعوبة
وداللة تمييزية مناسبة؛ وهذا يستدعي القيام بغربلة هذه الفقىرات مىن قبىل مختصىين بحقىل القيىاس
والتقويم؛ حيث يجىزم الك يىر مىنهم إلىى اىرورة تمتىع فقىرات االختبىار المقىدم للطلبىة سىوا ًء أكىان
بطريقىىة تقليديىىة أو محوسىىبة بخصىىائم سىىيكومترية مناسىىبة؛ إاىىافة إلىىى تىىوفر خصىىائم فنيىىة
مناسىىبة لفقىىرات أي اختبىىار مواىىوعي؛ حتىىى تكىىون عمليىىة التقيىىيم سىىليمة؛ وتعكىىس أداء الطالىىب
الفعلي )(Challis, 2005؛ لمىا لالختبىار مىن أهميىة فىي معرفىة مىدى تحقيىق المىتعلم للمخرجىات
التعليمية المرجوة من المادة الدراسية المتعلمة؛ إاافة إلى توفر شروط خاصىة بعمليتىي تحضىير
وعىىرض االختبىىار للطلبىىة ،وتىىوخي الدقىىة فىىي عمليىىة التقيىىيم؛ وهىىذا باألغلىىب غيىىر متىىوافر فىىي
االختبارات المحوسبة التي تعقد  -حسب مالحظة الباحث الميدانية -مما يجعل عمليىة تقيىيم الطلبىة
غير دقيقة أحياناً ،وتخضع لطبيعىة فقىرات االختبىار المقدمىة؛ دون االكتىراث بوجهىة نظىر الطلبىة
بإجراءات وطبيعة االختبىار ،وهىذا قىد يىؤثر علىى اتجاهىات الطلبىة نحىو هىذه االختبىارات سىلبا ً او
إيجاباً.
يبدو من خالل استعراض األدب النظري وجود إسناد نظري لمواوع الدراسة الحالية،
األمر الذي است ار الباحث التحقق من صحة وجودها ميدانيا ً لدى عينة من طلبة كلية األعمال
بجامعة البلقاء التطبيقية ومدرسيهم.
الدراسات السابقة
لم يتمكن الباحث من إيجاد دراسات مباشرة تناولت اتجاهات الطلبة نحو االختبارات
المحوسبة وأثرها على متغير جنس الطالب ،أو عالقتها بالمعدل التراكمي لدى الطلبة في
الجامعات األردنية تحديدا ً؛ األمر الذي يعزز من أصالة الدراسة الحالية ،لكن هناا بعض
الدراسات العربية واألجنبية التي تمكن الباحث من الحصول عليها تواح جانبا ً أو أك ر من
جوانب الدراسة الحالية.
فقد هدفت دراسة روزا وزمالئها ) (Rosa et al., 2016إلى معرفة الطرق واألساليب
التي استخدمت عند تحليل االختبارات المحوسبة ،تكونت عينة الدراسة من ( )12دراسة ركزت
على معرفة اتجاهات الطلبة في الجامعات نحو استخدام االختبارات المحوسبة في التعليم من
وجهة نظر الطلبة أنفسهم تم نشرها من ( ،)2007-2014استخدم الباح ين المنهج النوعي
المعتمد على تحليل المحتوى ،واستخدام ال يمات ،توصل الباح ين إلى ثالثة ثيمات اشتقت من
نتائج الدراسات التي تم تحليلها وهي :تنظيم وتوزيع األسئلة ،طرق التقييم سوا ًء اكانت نوعية أم
كمية ،وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الرقمية ،بحيث أن ال يم األول دل على أن هناا
اختالف في طرق التقييم المتبعة مع الطلبة لدى الباح ين من حيث تقييم المدرس للطالب أو تقييم
الطالب لنفسه ،أما ال يم ال اني فقد اعتمدت معظم الدراسات على التحليل الكمي؛ بواقع ()7
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2017 ،)11(31

5

Published by Arab Journals Platform, 2017

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 31 [2017], Iss. 11, Art. 6

 2046ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اتجاهات الطلبة والمدرسين نحو االختبارات المحوسبة في "......

دراسات ،والتحليل النوعي؛ بواقع ( )4دراسات ،ودراسة واحدة كمية ونوعية ،أما ال يم ال الث
فقد دلت نتائج الدراسة على استخدام الباح ين لوسائل تكنولوجيا المعلومات في االختبارات
المحوسبة بفاعلية.
وهدفت دراسة جيمس ) (James, 2016إلى معرفة اتجاهات الطلبة نحو استخدام
االختبارات المحوسبة في كلية التربية بقسم علم النفس بجامعة نيو انجلند باستراليا ،تكونت عينة
الدراسة من ( )221طالبا ً وطالبة؛ بواقع ( 45ذكور ،و 176إناث)؛ تم تطبيق استبيان يتكون من
( )15فقرة سلم اإلجابة فيه خماسي حسب سلم ليكرت ،دلت أبرز نتائج الدراسة على وجود
تحديات ك يرة تواجه الطلبة أثناء عقد االختبارات المحوسبة؛ تتعلق باألمور التقنية من م ل وجود
تحديات خاصة بشبكة االنترنت ،وسرعتها ،ونظام االختبارات نفسه ،والمشكالت التقنية المرافقة
له ،إاافة إلى عدم امان سرية االختبارات لعدم وجود نظام آمن محكم يمكن الوثوق فيه
لالختبارات المحوسبة ،بالمقابل أجمع الطلبة على دور االختبارات المحوسبة في تخفيف مستوى
القلق لديهم؛ إاافة لقلة التكاليف المادية عند عقد هذه االختبارات.
وفي دراسة ليو وزمالئه ) )Liu et al., 2015والتي هدفت إلى معرفة طرق تقبل الطلبة
وإدراكاتهم نحو تحسين االختبارات المحوسبة ،تكونت عينة الدراسة من ( )325طالبا ً وطالبة
من طلبة كليات المجتمع في تايوان ،استخدم الباح ين استبيان تكون من ( )20فقرة تقيس مدى
تقبل الطلبة لالختبارات المحوسبة ،دلت أبرز النتائج على تقبل الطلبة اإليجابي لالختبارات
المحوسبة ،كما دلت نتائج الدراسة على ثقة الممتحنين أنفسهم بإجراءات االختبار ،وطريقة
اختبار الطلبة بواسطة الحاسوب ،وعدم قلقهم من نتائج الطلبة بشكل عام.
وفي دراسة بيرج ولو ) )Berg & Lu, 2014والتي هدفت إلى معرفة اتجاهات الطلبة في
مرحلة البكالوريوس نحو استخدام االختبارات المحوسبة مقارنة باالختبارات التقليدية في تايوان،
تكونت عينة الدراسة من ( )46طالبا ً وطالبة 22( ،ذكور ،و 14إناث) ،استخدم الباح ان مقياس
يتكون من ( )14فقرة ،سلم اإلجابة فيه خماسي ،تم تطبيقه بواسطة االنترنت ،دلت نتائج الدراسة
على وجود اتجاهات إيجابية لدى الطلبة نحو استخدام االختبارات المحوسبة؛ بشرط عدم تحديد
الوقت عند اإلجابة على فقرات االختبار ،كما بينت نتائج الدراسة تفضيل الطلبة لعقد هذا النوع
من االختبارات كاختبارات بيتية أفضل من عقدها في الجامعة.
وفي دراسة نيكو وايكونميدز ) (Nikou & Economides, 2013والتي هدفت إلى
معرفة اتجاهات الطلبة نحو أساليب التقويم ال الث :التقويم من خالل الورقة والقلم ،والتقويم من
خالل الكمبيوتر ،والتقويم من خالل الموبايل في اليونان ،تكونت عينة الدراسة من ( )203طالبا ً
وطالبة؛ وبواقع ( 73طالباً ،و 130طالبة) ،تم تطبيق مقياس تم تطويره من قبل الباح ين يتكون
من ثالثة أبعاد ،دلت أبرز نتائج الدراسة على أن الطلبة يفضلون تحويل عملية التقييم من الطرق
التقليدية إلى التقويم من خالل الكمبيوتر؛ فمن خالله يمكن اختصار الوقت والجهد ،لكن أفضل
طرق التقييم التكنولوجية هي من خالل الموبايل؛ حيث إن أفضل نتائج للطلبة من وجهة نظرهم
في االختبارات تكون من خالل استخدام الموبايل بالدرجة األولى ،خصوصا ً لدى فئة اإلناث.
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وهدفت دراسة الخزي ) )Alkhezzi, 2013إلى اختبار أثر "قلق االختبار االلكتروني"
على األداء في االختبارات المحوسبة ،تكونت عينة الدراسة من ( )132طالبا ً وطالبة من مرحلة
البكالوريوس بكلية التربية بجامعة الكويت ،وقد جمعت البيانات عن طريق أداتين :اختبار
إلكتروني ،واستبيان يقيس قلق االختبار اإللكتروني ،أشارت النتائج إلى وجود درجة قلق اختبار
أعلى من المتوسط لدى الطلبة؛ ووجود فروق في قلق االختبار االلكتروني تعزى لمتغير
التخصم ،والتدريب على الحاسوب ،والخبرة الحاسوبية؛ إاافة إلى وجود عالقة ارتباط سلبية
بين قلق االختبار االلكتروني واألداء في االختبار االلكتروني.
وفي دراسة بايزيت واسكير ) )Bayazit & Asker, 2012والتي هدفت إلى معرفة آراء
الطلبة نحو االختبارات المحوسبة مقارنة باالختبارات المواوعية التقليدية في تركيا ،تكونت
عينة الدراسة من ( )40طالبا ً وطالبة ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين ،مجموعة خضعت الختبار
محوسب وعددها ( )17طالبا ً وطالبة ،والمجموعة ال انية خضعت لنفس االختبار وعددها ()23
طالبا ً وطالبة ،تكون االختبار من ( )30فقرة من نوع االختيار من متعدد سواء تم تطبيقه على
الحاسوب أو يدوياً ،تم تطبيق استبيان عدد فقراته قليلة )7( ،فقرات؛ لقياس آراء الطلبة نحو
االختبارات المحوسبة مقارنة باالختبارات المواوعية التقليدية ،دلت أبرز نتائج الدراسة على
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أداء الطلبة في االختبارين ،كما أشارت نتائج الدراسة
على أن الوقت الذي أنجز فيه الطلبة االختبار بواسطة الحاسوب هو أك ر من الوقت المنجز
بواسطة االختبارات المواوعية التقليدية ،إاافة إلى أن الطلبة أجمعوا على أن االختبارات
المحوسبة سهلة االستخدام ،وأك ر قبوالً لهم من االختبارات المواوعية التقليدية ،لكن ظروف
عقد االختبارات المحوسبة من حيث الضوااء ،والشاشة ،والتعب ،وعدد األجهزة في القاعة
المخصصة هي أك ر منها في االختبارات التقليدية ،كما أبدى مدرسو المواد قبوالً أك ر
لالختبارات المحوسبة من التقليدية.
وهدفت دراسة كارمان ) )Karaman, 2011إلى معرفة اتجاهات الطلبة نحو تتثير
االختبارات المحوسبة على التعلم االلكتروني في تركيا ،تكونت عينة الدراسة من ( )36طالبا ً
وطالبة ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين ،استخدم الباحث أسلوب المقابالت شبه المقننة كتحد أهم
أساليب جمع البيانات والمعلومات في البحث النوعي ،تم تحليل أسئلة المقابالت بواسطة تحليل
المحتوى ،دلت أبرز نتائج الدراسة على أن االختبارات المحوسبة تشجع الطلبة على التحضير
الجيد قبل عقد االختبارات ،وأشارت عينة الدراسة إلى تفضيلهم للدراسة التشاركية أثناء
التحضير لالختبارات ،كما بينت نتائج الدراسة أن هذه االختبارات تشجع على العمل الجماعي
بين الطلبة عند االستعداد لها ،كما أشارت النتائج إلى أن مرونة الوقت المخصم لالختبار يعمل
على تخفيف القلق لدى الطلبة ،ويزيد من شعورهم بالحرية ،إاافة إلى أهمية توفير المدرسين
لفقرات تقيس التطبيقات العملية للمحتوى الدراسي قبل الخضوع لالختبارات المحوسبة؛ ألهميتها
عند اإلجابة على فقرات االختبار.
وفي دراسة سيمديث وزمالئه ) (Schmidt et al., 2009والتي هدفت إلى معرفة
اتجاهات كل من الطلبة والمعلمين نحو االختبارات المحوسبة مقارنة باالختبارات التقليدية،
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تكونت عينة الدراسة من ( )49طالباً؛ تم إعطاء الطلبة اختبارين أحدهما لمنتصف الفصل
وانخر اختبار نهائي؛ بحيث تكون اختبار منتصف الفصل من ( )60فقرة من نوع االختيار من
متعدد شملت ( )11وحدة دراسية؛ تم اختيارهم من بنأل أسئلة معد مسبقاً ،وقد أعطي الطلبة ()3
ساعات كوقت لإلجابة على فقرات االختبار ،وتم تصحيح إجابات الطلبة يدوياً ،أما االختبار
النهائي فقد تكون أيضا ً من ( )60فقرة من نوع االختيار من متعدد غطت ( )11وحدة دراسية؛ تم
اختيارهم من بنأل األسئلة في الكمبيوتر عشوائياً ،وقد أعطي الطلبة مدة أسبوع لإلجابة على
فقرات االختبار كنوع من االختبارات البيتية ،ويسمح لهم بالرجوع لمصادر مساعدة لهم؛ وتم
تصحيح االختبار الكترونياً ،دلت أبرز نتائج الدراسة على أن الغالبية العظمى من الطلبة يفضلون
االختبارات المحوسبة على التقليدية؛ كونها تعطيهم الحرية الختيار الوقت المناسب عند اإلجابة
على فقرات االختبار ،كما أنها تساهم في تخفيف مستوى القلق لديهم ،كما أن االختبار يوفر تغذية
راجعة مباشرة للطلبة ،أما بالنسبة للمدرسين فرغم أن االختبار يشجع على الغش كونه بيتياً؛ على
الرغم من أن أسئلة الطلبة غير متشابهة؛ إال إنه فعال في قياس تعلم الطلبة.
وهدفت دراسة ون وتاسي ) )Win & Tasi, 2006إلى معرفة إدراكات الطلبة نحو التقييم
الذاتي في االختبارات المحوسبة في تايوان ،تكونت عينة الدراسة من ( )280طالبا ً وطالبة،
استخدم الباحث مقياس لقياس التقييم الذاتي يتكون من ( )20فقرة؛ تم توزيعها إلى أربعة أبعاد
رئيسية هي :االتجاهات اإليجابية ،واالتجاهات نحو االختبارات المحوسبة ،والفهم وردود الفعل،
واالتجاهات السلبية ،دلت أبرز نتائج الدراسة على وجود اتجاهات إيجابية لدى الطلبة نحو
االختبارات المحوسبة لصالح الطلبة الذكور أك ر من الطالبات اإلناث؛ لكنها تعكس تكنيأل خاص
بطرق االختبارات أك ر من كونها أداة تعلم ،كما بينت نتائج الدراسة أنه يجب أن تغطي
االختبارات المحوسبة جزءا ً من الدرجة الكلية فقط ،وأن هناا أثرا ً ذا داللة إحصائية ألبعاد
المقياس األربعة لصالح الطلبة الذكور.
وهدفت دراسة اوزدن وزمالئه ) )Özden et al., 2004إلى معرفة إدراكات الطلبة نحو
التقييم بواسطة االختبارات المحوسبة ،تكونت عينة الدراسة من ( )46طالبا ً وطالبة من مستوى
السنة ال ال ة بجامعة كوسالي بتركيا؛ وبواقع ( 40ذكور ،و 6طالبات) ،استخدم الباحث أسلوب
االستبيان؛ إاافة إلى المقابالت المعمقة ،تكون االستبيان من أربعة أبعاد :األول لقياس إدراكات
الطلبة نحو النظام الخاص باالختبارات المحوسبة؛ وتكون من ( )18فقرة ،والبعد ال اني لمعرفة
إدراكات الطلبة نحو طبيعة االختبارات المحوسبة نفسها؛ وتكون من ( )9فقرات ،والبعد ال الث
لمعرفة آثار االختبارات المحوسبة على عملية التعليم؛ وتكون من ( )9فقرات ،والبعد الرابع
يعكس آراء الطلبة؛ وتكون من ( )8فقرات ،كما تم استخدام أسلوب المقابالت المعمقة بعد تطبيق
االستبيان ،دلت أبرز نتائج الدراسة على أن أبرز ميزات االختبارات المحوسبة هو التغذية
الراجعة الفورية التي تعطي للطلبة ،إاافة إلى العشوائية عند طرح األسئلة ،وتحليل فقرات
ا الختبار ،وإعطاء الدرجة الفورية للطلبة ،وتشجع على التخمين؛ كما بينت نتائج الدراسة فاعلية
االختبارات المحوسبة من وجهة نظر الطلبة.
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تعقيب على الدراسات السابقة
أكدت معظم الدراسات السابقة على وجود اتجاهات إيجابية لدى الطلبة نحو
االختبارات المحوسبة مقارنة باالختبارات المواوعية التقليدية؛ تتمحور حول المواوعية
عند التقييم ،والتغذية الراجعة الفورية ،وتخفيف مستوى القلق لدى الطلبة ،كدراسة ليو وزمالئه
) ،)Liu et al., 2015ودراسة بيرج ولو ) ،)Berg & Lu, 2014ودراسة نيكو وايكونميدز
) ،(Nikou & Economides, 2013ودراسة اوزدن وزمالئه ))Özden et al., 2004؛
لكن هذه الدراسات وغيرها أكدت على وجود مشكالت تصاحب عقد االختبارات
المحوسبة ،كمشكلة الوقت المخصم لالختبار؛ والتي أشارت إليه دراسة بايزيت واسكير
) ،)Bayazit & Asker, 2012ودراسة كارمان ) ،)Karaman, 2011ومشكلة الغش
المصاحبة لالختبار ،كدراسة سيمديث وزمالئه ) ،(Schmidt et al., 2009والمشكالت التقنية
المصاحبة لالختبار ،كدراسة دراسة جيمس ) ،(James, 2016ودراسة بايزيت واسكير
) ،)Bayazit & Asker, 2012ويمكن اختصار ما توصلت إليه الدراسات السابقة بالنقاط
انتية:


أكدت الك ير منها على إيجابيات عقد االختبارات المحوسبة كبديل فاعل عن االختبارات
التقليدية من وجهة نظر الطلبة والمدرسين.



وجود مشكالت مصاحبة لالختبارات المحوسبة ،كمشكلة الوقت ،والغش ،والمشكالت
التقنية المختلفة.



اعتمدت معظم الدراسات السابقة على األسلوب المسحي عند جمع البيانات والمعلومات،
وقلة منها استخدمت المنهج النوعي عند جمع البيانات والمعلومات ،وتحليلها.



تتكيد معظم الدراسات على وجوب عمل دراسات مستقبلية عن االختبارات المحوسبة.
وما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة األمور انتية:



هي األولى– حسب علم الباحث -التي تجرى في جامعة البلقاء التطبيقية؛ كون تجربة
االختبارات المحوسبة حدي ة نسبياً.



تركيزها على دراسة اتجاهات الطلبة في كلية واحدة كلية األعمال في الجامعة.



دراسة الفروق بين اتجاهات الطلبة نحو االختبارات المحوسبة باختالف متغيرات الجنس،
والمعدل التراكمي للطالب ،ولم تشر أي من الدراسات السابقة لهذه المتغيرات؛ سوى دراسة
ون وتاسي ))Win & Tasi, 2006؛ والتي تناولت الفروق في االختبارات المحوسبة تبعا ً
لمتغير جنس الطالب.



دراسة وجهة نظر المدرسين أنفسهم في االختبارات المحوسبة؛ وهذا يضيف ميزة أخرى
لهذه الدراسة.
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تركيزها على إيجاد خصائم سيكومترية مناسبة ألداة الدراسة؛ والتي لم تهتم بها معظم
الدراسات السابقة.

مشكلة الدراسة
تكمن مشكلة هذه الدراسة في التعرف على اتجاهات الطلبة نحو االختبارات المحوسبة التي
تعقد في كلية األعمال بجامعة البلقاء التطبيقية؛ من حيث إجراءات عقد االختبارات ،وطبيعتها؛
دون االكتراث بنوعية االختبارات المقدمة للطلبة ،وقد جاءت فكرة هذه الدراسة من خالل اطالع
الباحث -كونه مدرسا ً في الجامعة -بالتباين في وجهات نظر الطلبة نحو االختبارات المحوسبة؛
خصوصا ً وأن إدارة الجامعة عمدت في انونة األخيرة على االعتماد بشكل رئيس على تقييم
الطلبة من خالل هذه االختبارات في معظم المساقات الدراسية في كلية األعمال؛ دون القيام بتية
دراسات واقعية تبين اتجاهات الطلبة والمدرسين نحو هذه االختبارات .وتحاول هذه الدراسة
التوصل إلى إجابات لألسئلة انتية:
 .1ما اتجاهات الطلبة نحو االختبارات المحوسبة التي تعقد في كلية األعمال بجامعة البلقاء
التطبيقية؟
 .2هل تختلف اتجاهات الطلبة نحو االختبارات المحوسبة باختالف متغير جنس الطالب؟
 .3هل تختلف اتجاهات الطلبة نحو االختبارات المحوسبة باختالف متغير المعدل التراكمي
للطالب؟
 .4ما اتجاهات المدرسين نحو استخدام االختبارات المحوسبة التي تعقد في كلية األعمال
بجامعة البلقاء التطبيقية؟
أهمية الدراسة
لخبرة الباحث الميدانية في مجىال التىدريس الجىامعي ،ومالحظتىه المباشىرة للتبىاين الوااىح
في وجهات نظر الطلبة نحو االختبارات المحوسبة؛ ولتركيىز إدارة الجامعىة فىي انونىة األخيىرة؛
خصوصا ً في كلية األعمىال نحىو التوجىه لالختبىارات المحوسىبة بىديالً عىن االختبىارات التقليديىة؛
ظنىا ً مىىنهم أن تكاليفهىىا قليلىىة ،وتىىوفر المواىىوعية عنىىد تقيىىيم الطلبىىة؛ ولعىىدم معرفىىة إدارة الجامعىىة
وكليىىة األعمىىال تحدي ىدا ً التجاهىىات الطلبىىة ومدرسىىيهم نحىىو اسىىتخدام االختبىىارات المحوسىىبة لعىىدم
وجود أي دراسة أجريت على أرض الواقع من قبلهم؛ لذا تكمن أهمية هذه الدراسة لكل من:


أعضىىاء هيئىىىة التىىدريس :مسىىىاعدتهم علىىىى التعىىرف علىىىى سىىلبيات وإيجابيىىىات االختبىىىارات
المحوسىىبة؛ األمىىر الىىذي سيسىىاعدهم علىىى محاولىىة التخفيىىف مىىن حجىىم السىىلبيات إن وجىىدت؛
للخروج باختبارات مقبولة لدى فئة الطلبة.



عمليتي التعلم والتعليم :االختبارات المحوسبة هي انعكىاس لعمليىة تقيىيم الطلبىة أثنىاء الفصىل
الدراسي؛ ولىذا فىإن هىذه الدراسىة سىتزود المدرسىين بتفضىل الطىرق واألسىاليب التىي يمكىن
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استخدامها عند واع وتصميم االختبارات المحوسبة؛ من حيىث وقىت االختبىار ،والظىروف
البيئية المصاحبة له ،وكيفية تفضيل الطلبة لىنمط اإلجابىة علىى أسىئلة االختبىار؛ عواىا ً عىن
فتح المجال لدراسات أخرى تتعلق بتحليل فقرات االختبار قبل عراها على الطلبة.


الطلبىىة :مسىىاعدة الطلبىىة علىىى تجنىىب السىىلبيات المصىىاحبة لالختبىىارات المحوسىىبة ،وكيفيىىة
التعامل مع فقرات االختبارات خصوصا ً لدى الطلبة من مستوى السنة األولى؛ والىذين لىيس
لديهم خبرات سابقة في االختبارات المحوسبة ،كما يمكن لهذه الدراسة أن تزيىد مىن مسىتوى
دافعية الطلبة لالستعداد لالختبارات المحوسبة.

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى انتي:
 التعرف على اتجاهات الطلبىة نحىو االختبىارات المحوسىبة بكليىة األعمىال فىي جامعىة البلقىاء
التطبيقية.
 معرفة دور بعض المتغيرات م ىل جىنس الطالىب والمعىدل التراكمىي للطالىب علىى اتجاهىات
الطلبة نحو االختبارات المحوسبة.
 معرفىىة اتجاهىىات المدرسىىين فىىي كليىىة األعمىىال نحىىو تجربىىة االختبىىارات المحوسىىبة بمركىىز
الجامعة.
حدود الدراسـة
 .1الحدود البشرية :تقتصر هذه الدراسة على الطلبة الذين يدرسون في األعمىال بجامعىة البلقىاء
التطبيقيىة باسىت ناء طلبىة السىىنة األولىى ،كىون الباحىث اعتمىىد علىى المعىدل التراكمىي للطالىىب
بنهاية الفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي .2016/2015
 .2الحىدود الزمانيىىة :تىم إجىىراء هىذه الدراسىىة خىىالل الفصىل الدراسىىي األول مىن العىىام الجىىامعي
(2017 – 2016م).
 .3الحىىدود المكانيىىة :يقتصىىر تطبيىىق الدراسىىة علىىى الطلبىىة الىىذين خضىىعوا لتجربىىة االختبىىارات
المحوسبة التي تعقد في مبنى أكاديميىة البلقىاء؛ إاىافة إلىى عىدد مىن المدرسىين العىاملين فىي
كلية األعمال التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية.
تعريف مصطلحات الدراسة إجرائيا
 .1االتجاهات :هي وجهة نظر الطلبىة نحىو االختبىارات المحوسىبة؛ مىن حيىث إجىراءات تطبيىق
االختبارات ،وطبيعتها ،ويعبر عنها بالدرجة الفرعية والكليىة لمقيىاس االتجاهىات؛ والىذي تىم
تطويره من قبل الباحث.
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 .2االختبارات المحوسبة :هي اختبارات مواىوعية محوسىبة تتكىون مىن نمىاذج مختلفىة تعطىى
للطلبىىة يىىتم فيهىىا تىىوخي العشىىوائية عنىىد اختيىىار األسىىئلة لكىىل نمىىوذج ،وهىىي اختبىىارات تجىرى
بمبنى أكاديمية البلقاء التي تقع في مركز جامعة البلقاء التطبيقية.
 .3المدرسون  :هم كل من يعمىل كعضىو هيئىة تىدريس فىي كليىة األعمىال ويحمىل رتبىة أكاديميىة
أستاذ مساعد فما فوق.
 .4الطلبىة :هىىم طلبىىة كليىىة األعمىىال مىىن مسىىتوى السىنة ال انيىىة إلىىى الرابعىىة حسىىب نتىىائج الفصىىل
الدراسي الصيفي .2016-2015
 .5المتغيرات الديموغرافية :وتشير في هذه الدراسة إلى جىنس الطالىب (ذكىر ،أن ىى) ،والمعىدل
التراكمي للطالب ،وتم تقسيمه إلى أربعة مستويات (ممتاز ،جيد جداً ،جيىد ،مقبىول) ،وقىد تىم
اعتمىىاد المعىىدل التراكمىىي لكىىل طالىىب باسىىت ناء طلبىىة السىىنة األولىىى؛ بنهايىىة الفصىىل الدراسىىي
الصيفي من العام الجامعي .2016/2015
منهجية الدراسة
تىىم اسىىتخدام المنهجىىين الكمىىي والنىىوعي عنىىد اإلجابىىة علىىى أسىىئلة الدراسىىة؛ حيىىث تىىم تطبيىىق
مقياس لقياس اتجاهات الطلبة نحو االختبارات المحوسبة؛ عند اإلجابة على أسئلة الدراسة ال الث
األولى ،ثم استخدم الباحث أسلوب المقابلة شبه المقننة عند اإلجابة على سؤال الدراسة الرابع.
مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبىة للمرحلىة الجامعيىة األولىى بكليىة األعمىال فىي مركىز
جامعىىة البلقىىاء التطبيقيىىة ،باسىىت ناء طلبىىة السىىنة األولىىى؛ والبىىالع عىىددهم ( )2744طالب ىا ً وطالبىىة؛
وبواقىع ( )1266طالبىاً ،و( )1478طالبىىة مسىىجلين خىالل الفصىىل الدراسىىي األول للعىىام الجىىامعي
.2017/2016
عينة الدراسة
بنا ًء على حجم مجتمع الدراسة من الذكور واإلناث تم سحب عينة عشوائية من ()338
طالبا ً وطالبة ))Krejcie & Morgan, 1970؛ من المرحلة الجامعية األولى الذين يدرسون في
كلية األعمال بمركز جامعة البلقاء التطبيقية للعام الدراسي  ،2017/2016باست ناء طلبة السنة
األولى بإتباع أسلوب العينة العشوائية الطبقية؛ حيث تم تقسيم مجتمع الدراسة إلى طبقتين (ذكور،
وإناث) ،وذلأل محاولة من الباحث تم يل مجتمع الدراسة قدر اإلمكان؛ وذلأل بتطبيق معادلة
العينة الطبقية التي تنم على( :حجم الطبقة /حجم المجتمع× حجم العينة المراد اختيارها) ،وقد
بلغت عينة الدراسة من الطلبة الذكور بعد تطبيق المعادلة السابقة ( )156طالباً ،وبلغت العينة من
الطالبات ( )182طالبة.
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وقد تم اختيار ( )5مدرسين حسب رغبة المدرس في االشتراا في هذه الدراسة؛ وعمل
مقابالت شبه مقننة معهم لمعرفة اتجاهاتهم نحو االختبارات المحوسبة.
أدوات الدراسة
تم تطىوير مقيىاس لغايىات هىذه الدراسىة لقيىاس اتجاهىات الطلبىة نحىو االختبىارات المحوسىبة
لىىدى الطلبىىة فىىي مرحلىىة البكىىالوريوس؛ بحيىىث تناسىىب فقراتىىه البيئىىة األردنيىىة؛ وعمىىل خصىىائم
سيكومترية مناسبة له ،كما تم استخدام المقابالت شبه المقننة مىع أعضىاء هيئىة التىدريس فىي كليىة
األعمال ،وقد تم تطوير أدوات الدراسة وفق انتي:
أوال :مقياس اتجاهات الطلبة نحو االختبارات المحوسبة
مىىن أجىىل تطىىوير مقيىىاس لقيىىاس اتجاهىىات الطلبىىة نحىىو االختبىىارات المحوسىىبة؛ قىىام الباحىىث
باإلجراءات انتية:
 تىم توجيىه سىؤال مفتىوح لعينىة مىن الطلبىىة بلىع عىددهم ( )200طالبىا ً وطالبىة مىن طلبىة السىىنة
ال انية حتى الرابعة؛ مفاده "ما إيجابيات وسلبيات االختبارات المحوسبة مىن حيىث إجىراءات
االختبارات والبيئة المصاحبة لها ،وطبيعة هذه االختبارات؟
 تىىم تحليىىل اسىىتجابات الطلبىىة مىىن حيىىث تكىىرار الفكىىرة الىىواردة بنسىىبة ( )0.80فمىىا فىىوق؛ وتىىم
الخروج بعدد من األفكار التي تم صياغتها على شكل فقرات في أداة الدراسة.
 تم مراجعة الدراسات السابقة التي استخدمت مقاييس لقياس اتجاهات الطلبة نحو االختبىارات
المحوسىىبة؛ كدراسىىة بايزيىىت واسىىكير ) ،)Bayazit & Asker, 2012ودراسىىة جىىيمس
) ،(James, 2016ودراسة اوزدن وزمالئه ) ،)Özden et al., 2004وتم ترجمىة بعىض
الفقرات وتكييفها للبيئة األردنية؛ حتى تصبح وااحة ومفهومة لعينة الدراسة.
 تم صياغة عدد من الفقرات بصىورة مبدئيىة بلىع عىددها ( )36فقىرة؛ لقيىاس اتجاهىات الطلبىة
نحىىو االختبىىارات المحوسىىبة ،وقىىد تىىم تقسىىيم فقىىرات المقيىىاس إلىىى بعىىدين رئيسىىين همىىا :بعىىد
إجراءات تطبيق االختبار ،وبعد طبيعة االختبار نفسه؛ بحيث تم توزيع فقرات االختبار علىى
بعدي المقياس حسب انتي:
 .1بعد إجراءات تطبيق االختبار :وتكون هذا البعد من ( )20فقرة ،الفقرات من (.)1-20
 .2بعد طبيعة االختبار :وتكون هذا البعد من ( )16فقرة ،الفقرات من (.)21-36
تم إيجاد الخصائم السيكومترية من صدق وثبات للمقياس؛ وذلأل حسب اإلجراءات انتية:
أوال :صدق أداة الدراسة
تم التتكىد مىن صىدق أداة الدراسىة بإتبىاع ثالثىة طىرق :صىدق المحتىوى ،وصىدق البنىاء عىن
طريق إيجاد معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد الذي تنتمي إليه ،والصدق العاملي كما يلي:
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 .1صدق المحتوى ((Content Validity
تم عرض فقىرات المقيىاس بصىورتها األوليىة علىى ( )7محكمىين مىن ذوي االختصىاص فىي
مجال علم النفس ،والقياس والتقويم ،وطلب من كل محكم إبداء رأيه في فقرات المقياس من حيىث
درجة انتماء الفقرة للبعد ،ومناسبة فقرات المقياس فنياً ،وتم االعتمىاد علىى بعىدين أساسىيين نراء
المحكمين :البعد األول مناسبة الفقرة أو عىدم مناسىبتها ،وانتماؤهىا للبعىد الىذي تنتمىي إليىه ،والبعىد
ال ىىاني التعىىديالت اللغويىىة المقترحىىة مىىن قبىىل المحكمىىين ،وقىىد تىىم اعتمىىاد معيىىار اتفىىاق  %80مىىن
المحكمين على قبول الفقرة ،وبناء على ذلأل تم إجراء بعىض التعىديالت اللغويىة لىبعض الفقىرات،
وتم إاافة ثالثة فقرات على بعد طبيعة االختبىار مىن قبىل المحكمىين ليصىبح المقيىاس يتكىون مىن
( )39فقرة.
 .2الصدق التمييزي ((Discriminative Validity
تىىم التحقىىق مىىن الىىدالالت التمييزيىىة لفقىىرات المقيىىاس عىىن طريىىق تطبيىىق المقيىىاس علىىى عينىىة
استطالعية مكونة من ( )190طالبا ً من طلبة السنة األولى ،وإيجاد معىامالت االرتبىاط بىين األداء
على الفقرة وكل بعد من أبعاد المقياس ،والجدول ( )1يواح ذلأل.
جدول ( :)1معامالت ارتباط الفقرات بتبعاد مقياس اتجاهات الطلبة نحو االختبارات المحوسبة.
رقم
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

معامل ارتباط الفقرة ببعد إجراءات
تطبيق االختبار
0.45
0.46
0.85
0.66
0.56
0.55
0.60
0.62
0.51
0.63
0.54
0.55
0.59

رقم
الفقرة
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

معامل ارتباط الفقرة ببعد
طبيعة االختبار
0.62
0.53
0.48
0.49
0.53
0.59
0.60
0.62
0.49
0.58
0.49
0.57
0.61
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 ...تابع جدول رقم ()1

رقم
الفقرة
14
15
16
17
18
19
20

معامل ارتباط الفقرة ببعد إجراءات
تطبيق االختبار
0.61
0.62
0.69
0.58
0.63
0.65
0.65

رقم
الفقرة
34
35
36
37
38
39
-

معامل ارتباط الفقرة ببعد
طبيعة االختبار
0.66
0.58
0.51
0.56
0.54
0.68
-

* دال إحصائيا ً عند مستوى الداللة ).(0.05

يظهر من الجدول ( )1وجود ارتباط دال إحصىائيا ً بىين الفقىرة والبعىد الىذي تنتمىي إليىه علىى
جميىىع فقىىرات مقيىىاس اتجاهىىات الطلبىىة نحىىو االختبىىارات المحوسىىبة؛ ليبقىىى عىىدد فقىىرات المقيىىاس
بصىىورته األوليىىة النهائيىىة ( )39فقىىرة ،وهىىذا مؤشىىر علىىى تمتىىع فقىىرات المقيىىاس بىىدالالت تمييىىز
مناسبة تسمح باعتماد المقياس للتطبيق على أفراد الدراسة.
 .3الصدق العاملي )(Factor Analysis
تىىم إجىىراء التحليىىل العىىاملي لفقىىرات المقيىىاس بطريقىىة المكونىىات الرئيسىىية ( Principle
 ،)Componentsمع تدوير العوامل بطريقة التدوير المائل ( ،)Oplemanوتبين أن هنىاا ()7
عوامىىىل تشىىىبعت عليهىىىا الفقىىىرات بدرجىىىة تزيىىىد عىىىن ( ،)0.25والجىىىدول ( )2يبىىىين قيمىىىة الجىىىذر
الكامن( )Eginvalueللعوامل ،ونسبة التباين الذي يفسره كل عامل والنسبة التراكمية ،وقد بلغت
نسىىبة التبىىاين الىىذي تفسىىره هىىذه العوامىىل ( )%87.42مىىن التبىىاين الكلىىي ،وهىىي قيمىىة تعىىد مقبولىىة
ألغراض الدراسة.
جدول ( :)2قيم الجذر الكامن ونسبة التباين التراكمية لمقياس اتجاهات الطلبة نحو االختبارات
المحوسبة.
العامل
1
2
3
4
5
6
7

قيمة الجذر الكامن
18.91
16.84
17.65
22.11
18.56
19.65
20.66

نسبة التباين
16.92
14.55
13.66
11.44
10.94
10.23
9.68

نسبة التباين التراكمية
16.92
31.47
45.13
56.57
67.51
77.74
87.42
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لقد تمت مراجعة نتائج التحليل ألعاملي لفقىرات المقيىاس والتىي أظهىرت أن الفقىرات تتىوزع
على ( )7عوامل ،وتبين أن هناا فقرات تتطابق تماما ً مع بعىض العوامىل ،والجىدول ( )3يواىح
أرقىىام الفقىىرات التىىي تشىىبعت بكىىل عامىىل (بعىىد) ،والمقبولىىة إحصىىائيا ً حسىىب ترتيبهىىا فىىي الصىىورة
األولية للمقياس.
جدول ( :)3قيم تشبع الفقرات بكل بعد من أبعاد مقياس اتجاهات الطلبة نحو االختبارات
المحوسبة.
إجراءات تطبيق االختبار
0.81
1
0.86
2
0.82
3
0.77
4
0.78
5
0.82
6
0.76
7
0.72
8
0.80
9
0.86
10
0.84
11
0.72
12
0.76
13
0.16
14
0.75
15
0.77
16
0.60
17
0.75
18
0.22
19
0.85
20

طبيعة االختبار
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

0.82
0.38
0.12
0.55
0.84
0.82
0.68
0.56
0.77
0.82
0.72
0.76
0.81
0.77
0.70
0.73
0.72
0.79
0.15

بنا ًء على نتائج التحليل العاملي والمواحة في الجدول السابق تم حذف ( )4فقرات من
فقرات بعدي المقياس؛ والتي تحمل االرقام ( )19 ،14من البعد األول ،والفقرات التي تحمل
األرقام ( ،)3،19من البعد ال اني ،والفقرات التي تم إلغاؤها تنم على( :وجود حساسية لدى
بعض المراقبين لوجود عدد كبير من الطلبة داخل القاعة ،البيئة المصاحبة لالختبار تشجع على
التشتت وعدم التركيز ،يوفر على الطالب عناء الكتابة ،عدم معرفة الطالب لإلجابة الصحيحة
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على السؤال)؛ ليصبح المقياس في صورته النهائية يتكون من بعدين بمجموع ( )35فقرة ،بحيث
أن عدد الفقرات التي تم اإلبقاء عليها وفق نتائج التحليل العاملي ،وآراء المحكمين مبينة في
الجدول (.)4
جدول ( :)4الفقرات اإليجابية والسلبية التي تم اإلبقاء عليها وفق نتائج التحليل العاملي.
الرقم
1
2

البعد
إجراءات تطبيق االختبار
طبيعة االختبار

الفقرات اإليجابية
7
6

الفقرات السلبية
11
11

المجموع
18
17

ثانيا :ثبات األداة
للتتكد من ثبات فقرات أداة الدراسة قام الباحث بالتحقق من ثبات المقياس بطىريقتين :طريقىة
إعادة االختبار ،ومعامل االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا)؛ حيث تم حساب ال بىات بطريقىة اإلعىادة
بفتىىرة زمنيىىة فاصىىلة بىىين مرتىىي التطبيىىق للمقيىىاس مىىدتها أسىىبوعين ،وباسىىتخدام معامىىل ارتبىىاط
بيرسىىون ،وكىىذلأل حسىىاب قىىيم معامىىل ال بىىات باسىىتخدام معادلىىة كرونبىىاخ ألفىىا لكىىل بعىىد مىىن أبعىىاد
المقياس ،والجدول ( )5يواح ذلأل.
جدول ( :)5قيم معامل ال بات باإلعادة واالتساق الداخلي لبعدي مقياس اتجاهات الطلبة نحو
االختبارات المحوسبة.
الرقم

البعد

1
2

إجراءات تطبيق االختبار
طبيعة االختبار
الكلي

الثبات
باإلعادة
810,
820,
860,

الثبات باالتساق
الداخلي
0.71
0.69
0.73

عدد الفقرات
18
17
35

يالحظ من قيم الجدول ( )5أن قيم ال بات باإلعادة لكل بعد من أبعاد مقيىاس اتجاهىات الطلبىة
نحو االختبارات المحوسبة قد تراوحت بين ( ،)0.81-0.82وتراوحت بطريقة كرونبىاخ ألفىا بىين
( ،)0.71-0.69وهي قيم مقبولة ألغراض الدراسة الحالية.
ثانيا :المقابالت شبه المقننة
تعتبر طريقة المقابلة شبه المقننة ) (Semi-structured interviewمن أك ر طرق
جمع المعلومات شيوعا ً في البحوث النوعية ألنها تتيح لنا جمع كم هائل من المعلومات ،وتتيح
للباحث الفرصة في تتبع أمور م يرة لالهتمام ،باإلاافة إلى إمكانية إعادة صياغة طرح االسئلة
بطريقة تسهل على المشارا فهم السؤال ،كما أنها تصلح مع مختلف المستويات العمرية
((Bryman, 2008؛ ولجمع البيانات في هذه الدراسة تم عمل مقابالت فردية شبه مقننة مع
خمسة مدرسين ممن لهم خبرة سابقة في االختبارات المحوسبة (ممن يحملون رتبة أستاذ مساعد
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فما فوق) في كلية األعمال بجامعة البلقاء التطبيقية ،وفي هذه المقابالت تم طرح أسئلة ركزت
على جوانب متعددة ذات عالقة باالختبارات المحوسبة ،ولضمان تغطية هذه الجوانب تم إعداد
دليل لتلأل المقابالت ،والجدول ( )6يعطي أم لة من األسئلة التي واعت في هذا الدليل.
جدول ( :)6أم لة من أسئلة المقابالت التي أجريت مع المدرسين.








هل سبق أن عملت اختبارات محوسبة للطلبة؟ ما رأيأل بهذا االختبار؟
حدثنا عن خبرتأل السابقة بخصوص االختبارات المحوسبة.
ما إيجابيات وسلبيات االختبارات المحوسبة من وجهة نظرا؟
هل تعتقد أن االختبارات المحوسبة تعكس التحصيل الحقيقي للطالب؟
هل سبق وأن ناقشت مع الطلبة مواوع االختبارات المحوسبة؟
هل يتتثر االختبار المحوسب بجنس الطالب ،ومستواه الدراسي؟
ما تقييمأل لالختبارات المحوسبة؟ وهل تؤيدها؟

تراوحت مدة المقابالت بين ( )35-25دقيقة؛ بحيث تم تغطية جوانب الدراسة ،وهذه
المقابالت أجريت في مكان خاص يجلس فيه أعضاء هيئة التدريس في مجمع القاعات بمركز
الجامعة ،وتم تسجيل جميع المقابالت باستخدام مسجل صغير ،وفي بداية كل مقابلة تم التتكيد
على الزمالء أن من حقهم عدم اإلجابة عن سؤال معين أو إنهاء المقابلة بدون تقديم أي عذر،
والتتكيد على أن التسجيل سيكون سريا ً وغير متاح لغير الباح ين ،وسيتم إتالفه بعد عملية
التفريع ،وأيضا ً تم استخدام أسماء مستعارة للمشاركين بنا ًء على رغبتهم في ذلأل.
المعالجة اإلحصائية
تم إجراء التحليل اإلحصىائي باسىتخدام رزمىة التحليىل اإلحصىائي ) ،)SPSSولإلجابىة عىن
أسىئلة الدراسىة؛ تىم إيجىىاد المتوسىطات الحسىابية ،واالنحرافىات المعياريىىة ،واألهميىة النسىبية عنىىد
اإلجابىىة علىىى التسىىاؤل األول للدراسىىة ،وذلىىأل بعىىد عكىىس سىىلم اإلجابىىة للفقىىرات السىىلبية ،وإجىىراء
اختبىار ( )Two-Sample T-testعنىد اإلجابىة علىى التسىاؤل ال ىاني ،واسىتخدام معامىل ارتبىاط
بيرسىىون ( )Pearson Correlation Coefficientعنىىد اإلجابىىة علىىى السىىؤال ال الىىث ،أمىىا
السؤال الرابع والخاص باتجاهات المدرسين نحو االختبارات المحوسبة ،فقد تىم تحليىل نتىائج هىذا
التساؤل باستخدام تحليل ال يمات المنسجم مع المنهج النوعي.
نتائج الدراسة ومناقشتها
السؤال األول :ما اتجاهات الطلبة نحو االختبارات المحوسبة التي تعقد في كلية األعمال
بجامعة البلقاء التطبيقية؟ لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات
المعيارية ،واألهمية النسبية لفقرات كل بعد من أبعاد الدراسة ،والجدول ( )7يواح ذلأل لبعد
إجراءات تطبيق االختبار.
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جدول ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لفقرات بعد إجراءات
تطبيق االختبار.
رقم
الفقرة
1
2
3

الترتيب

الفقرة

14
4
15

4

9

5
6

16
17

7

11

8
9

13
5

10
11

1
7

12

8

13

10

14
15

12
18

16

3

17

6

18

2

واوح األسئلة على جهاز الكمبيوتر
حدوث أعطال بشكل متكرر على الجهاز
وجىىىود أجهىىىزة غيىىىر مناسىىىبة إلجىىىراءات
االختبار
يتم دخول طالب آخر بدل الطالىب المعنىي
في االختبار بسهولة
حجم الخط للسؤال صغير جدا ً
نىىادرا ً مىىا تحىىدث عمليىىات غىىش مصىىاحبة
لالختبار (المكان مراقب بالكاميرات)
توفر المرونة الكافية إلعىادة االختبىار فىي
حال غياب الطالب
االنقطاع المفاجئ في شبة االنترنت
صىىعوبة الحصىىول علىىى المسىىاعدة أثنىىاء
تطبيق االختبار
معرفة العالمة فور االنتهاء من االختبار
عدم توفر الوقت الكافي عند اإلجابة علىى
االختبار
نظام الدخول إلى االختبار واإلجابىة عليىه
سهلة جدا ً ومريحة
بيئىىىة االختبىىىار مريحىىىة وهادئىىىة وتشىىىجع
الطالب على التفكير بتسئلة االختبار
القلق والخوف من انتهاء الوقت
حصىىىىىول انقطىىىىىاع مفىىىىىاجئ فىىىىىي التيىىىىىار
الكهربائي
األجهىىزة قريبىىة مىىن بعضىىها الىىبعض فىىي
القاعة
عىىدم وجىىود أخصىىائي كمبيىىوتر أثنىىاء عقىىد
االختبار
توفر السرية عند اإلجابة علىى األسىئلة أو
إعطاء الدرجة

الوسط االنحراف
الحسابي المعياري
0.87
4.20
0.88
4.45

األهمية
النسبية
%84
%89
%83

4.17

0.99

4.30

0.65

%86

3.15

0.89

3.10

0.88

%83
%82

4.25

0.91

%85

4.20

0.96

4.42

0.92

%84
%88

4.56

0.81

4.35

0.96

%91
%87

4.33

0.95

4.28

0.85

4.22

0.88

3.05

0.82

%84
%81

4.48

0.93

%90

4.40

0.99

4.51

0.94

%87
%86

%88
%90
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يالحىىظ مىىن الجىىدول ( )7أن الوسىىط الحسىىابي لإلجابىىة علىىى فقىىرات بعىىد إجىىراءات تطبيىىق
االختبار قد تراوحت بين ()3.05-4.56؛ بحيث أن الفقرة التي تىنم علىى "معرفىة العالمىة فىور
االنتهاء من االختبار" جاءت بالمرتبة األولى بوسط حسابي قدره ()4.56؛ يليها الفقرة التي تنم
على "توفر السرية عند اإلجابة على األسئلة أو إعطاء الدرجة" بوسط حسابي ( .)4.51تتفق هذه
النتائج مع نتائج دراسة سيمديث وزمالئه ) ،(Schmidt et al., 2009ودراسة اوزدن وزمالئىه
) ،)Özden et al., 2004وهىذا يؤكىد علىى أن مىن أبىرز إيجابيىات االختبىارات المحوسىبة هىو
التغذية الراجعة المباشرة التي يحصل عليها الطالب سوا ًء أكان ذلأل بحصوله على الدرجة فىوراً،
أو توفر السرية عند اإلجابة على فقرات االختبىار أو معرفىة الدرجىة فىور االنتهىاء مىن االختبىار،
ويشىىير الباحىىث هنىىا – بحكىىم عملىىه كمىىدرس -إلىىى أن الطلبىىة يفضىىلون بشىىكل عىىام الحصىىول علىىى
عالماتهم سرا ً حتى في االختبارات التقليدية؛ ألن الطالب يشعر بتن شتن الدرجة هىو شىتن داخلىي
ال ينبغي ألحد معرفتىه ،كمىا يؤكىد الباحىث فىي هىذا المجىال أن الطلبىة يميلىون إلىى حىب الحصىول
على الدرجة في جميع االختبارات المحوسبة لمعرفة واىعهم األكىاديمي أوالً بىتول؛ حتىى يتسىنى
للبعض االسىتمرار فىي المىادة أو االنسىحاب منهىا ،ومىن خىالل المالحظىة المباشىرة لظىروف عقىد
االختبارات المحوسبة فإن معظم المدرسين يسىمحون للجهىاز بعىرض العالمىة علىى الطالىب فىور
االنتهاء من عقىد االختبىار ،أمىا الفقىرة التىي تىنم علىى "األجهىزة قريبىة مىن بعضىها الىبعض فىي
القاعة" بالمرتبة ال ال ة بوسط حسابي ( ،)4.48وهذا أمر مالحىظ فىي مبنىى األكاديميىة التىي تعقىد
فيىه االختبىارات المحوسىبة؛ حيىث أن كىىل قاعىة تتسىع لحىوالي ( )48جهىىاز ،هىذا األمىر قىد يشىىجع
الطلبة بالدرجىة األولىى علىى القيىام بعمليىة الغىش لتشىابه بعىض البىدائل أحيانىاً ،ويسىبب مزيىد مىن
االزعاج ،وعدم الراحة عند عقىد االختبىارات المحوسىبة للطلبىة؛ وفىي هىذا المجىال أكىدت دراسىة
بايزيىت واسىكير ) )Bayazit & Asker, 2012علىى اىرورة تالفىي العيىوب الخاصىة بمكىان
االختبىىار ،والضواىىىاء؛ مىىن أجىىىل تىىوفير بيئىىىة صىىفية مالئمىىىة للطلبىىة عنىىىد إجىىراء االختبىىىارات
المحوسبة.
أما أقل الفقرات من حيث قيمة الوسط الحسابي فقد جاءت للفقىرة التىي تىنم علىى "حصىول
انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي" بوسط حسابي ( ،)3.05يليها الفقرة التىي تىنم علىى "نىادراً
مىىا تحىىدث عمليىىات غىىش مصىىاحبة لالختبىىار (المكىىان مراقىىب بالكىىاميرات) بوسىىط حسىىابي قىىدره
( ،)3.10يليهىىا الفقىىرة التىىي تىىنم علىىى "حجىىم الخىىط للسىىؤال صىىغير جىىداً" بوسىىط حسىىابي قىىدره
( ،)3.15وجميع هىذه الفقىرات الخاصىة بىإجراءات عقىد االختبىار غيىر متىوفرة عمليىاً ،وال يعىاني
الطلبىىة مىىن توفرهىىا ،كونهىىا حصىىلت علىىى أقىىل المتوسىىطات ،وهىىذا يشىىير إلىىى أن البيئىىة التىىي يىىتم
توفيرها عند عقد االختبارات المحوسبة بشكل عام مالئمة للطلبة في كلية األعمال.
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جدول ( :)8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لفقرات بعد طبيعة
االختبار
رقم
الفقرة
1
2

الترتيب

الفقرة

1
15

3

9

4

2

5

5

6

6

7

10

8

4

9

13

10

11

11

3

12
13

12
7

14

16

15

14

16

17

17

8

يشجع الطالب على التخمين
يعتمد الحل على اإلجابة النهائية فقط
دون اعتبار للخطوات
المواوعية عند التقييم من قبل
المدرسين
التكرار في طرح بعض األسئلة على
الطالب بنفس النموذج
يتجنىىب الطالىىب الوقىىوع فىىي األخطىىاء
اإلمالئية
تخلو عملية التقييم من الواسطة
والمحسوبية
األسئلة تقع امن المادة كون المنهاج
موحد ألك ر من شعبة
عدم وجود عدالة في توزيع األسئلة
بين الطلبة
األسئلة يتم تداولها بين الطلبىة فىي كىل
فصل دراسي
العالمة ال تعكس قدرة الطالب الفعليىة
خصوصا ً في المواد التي تتطلب حل
عىىدم القىىدرة عل ىى مراجعىىة اإلجابىىات
للتتكد من الحل ))One Way
عدم تحديد الوقت الالزم لكل سؤال
التحضىىىير لالختبىىىار ال يتطلىىىب وقىىىت
وجهد كاالختبارات األخرى
اإلجابة على أسئلة االختبار أسرع من
االختبارات األخرى
استخدام الحاسوب لعمل االختبارات
يشتت عقلي ويقلل من قدراتي على
التركيز على االختبار
أشىىعر بعىىدم الراحىىة مىىن قىىدراتي
الحاسىىوبية عنىىد أخىىذ االختبىىار
المحوسب
العالمة المخصصة للسىؤال ال تنسىجم
مع صعوبة السؤال نفسه

الوسط
الحسابي
4.66

االنحراف
المعياري
0.66

األهمية
النسبية
%93

3.11

0.88

%82

4.35

0.85

%87

4.60

0.87

%92

4.49

0.91

%90

4.45

0.95

%89

4.32

0.85

%86

4.52

0.81

%90

4.21

0.78

%84

4.30

0.88

%86

4.56

0.86

%91

4.25

0.79

%85

4.43

0.81

%89

3.06

0.83

%81

4.15

0.95

%83

3.01

0.97

%80

4.40

0.76

%88
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يالحىىظ مىىن الجىىدول ( )8أن الوسىىط الحسىىابي لإلجابىىة علىىى فقىىرات بعىىد طبيعىىة االختبىىار قىىد
تراوحت بىين ()3.01-4.66؛ بحيىث أن الفقىرة التىي تىنم علىى "يشىجع الطالىب علىى التخمىين"
جاءت بالمرتبة األولىى بوسىط حسىابي قىدره ()4.66؛ وهىذا يشىير إلىى ان االختبىارات المحوسىبة
مفضلة لدى الطلبة كونها تشجع علىى التخمىين بالدرجىة األولىى ،وال تتطلىب اسىتدعاء المعلومىات
كمىىا هىىو فىىي االختبىىارات التقليديىىة خصوصىا ً االنشىىائية منهىىا ،وقىىد أكىىدت دراسىىة اوزدن وزمالئىىه
) ،)Özden et al., 2004ويشير الباحىث هنىا إلىى أن مشىكلة التخمىين يحبىذها الطلبىة منخفضىي
التحصيل في االختبارات المحوسبة بشكل خاص؛ ألنه ببساطة ال يملىأل المعلومىة ،ولىيس لديىه مىا
يقدمه في االختبار سوى اختيار بديل من عدة بدائل ،هذا األمر يجعل الطالب يحصل على عالمىة
بدالً من حصوله على عالمة صىفر ،وهىذا يعتمىد بالدرجىة األولىى علىى عىدد البىدائل لكىل سىؤال،
وكيفية توزيع اإلجابة الصحيحة عشوائيا ً على األسىئلة .أمىا الفقىرة التىي تىنم علىى "التكىرار فىي
طىىرح بعىىض األسىىئلة علىىى الطالىىب بىىنفس النمىىوذج" فقىىد جىىاءت بالمرتبىىة ال انيىىة بوسىىط حسىىابي
( ،)4.60وهىىذا يشىىير إلىىى أن بعىىض الفقىىرات قىىد تتشىىابه فىىي بعىىض النمىىاذج المعطىىاة للطلبىىة فىىي
االختبار؛ سبب هذا الخلل بشكل رئيس من وجهة نظر الباحث قلىة عىدد األسىئلة التىي تىم تزويىدها
للكمبيوتر؛ عندها ال بد من طرح عدد معىين مىن األسىئلة لكىل طالىب حسىب درجىة االختبىار؛ ممىا
ينتج عنىه وجىود أسىئلة مشىابهة لعىدد مىن النمىاذج ،أو حتىى تكىرار السىؤال بىنفس النمىوذج ،وهىذه
العيىىوب تقىىع علىىى عىىاتق المدرسىىين؛ إذ ينبغىىي لكىل مىىدرس تزويىىد المسىىؤولين عىىن عقىىد االختبىىار
باألكاديمية بعدد أسىئلة مناسىب وكبيىر فىي آن واحىد ،وتوزيىع هىذه األسىئلة إلىى نمىاذج متباينىة يىتم
اختيار عدد معين لكل طالىب مىن هىذه النمىاذج ،كمىا أن عجىز بعىض المدرسىين علىى واىع عىدد
كبير من األسىئلة قىد يكىون سىبب فىي حىدوث هىذه المشىكلة .جىاءت الفقىرة التىي تىنم علىى "عىدم
القىدرة علىى مراجعىة اإلجابىات للتتكىىد مىن الحىل ) ")One Wayبالمرتبىة ال ال ىة بوسىط حسىىابي
( ، )4.56وفكرة هذه الفقرة تتمحور حول عدم السماح للطالب باالنتقىال إلىى إجابىة أخىرى إال مىن
خالل إجابته على كل فقرة أو سؤال ،كما أن الجهاز ال يسمح لىه بمراجعىة إجاباتىه السىابقة ،وهىذا
األمىىر ال يحبىىذه الطلبىىة بشىىكل عىىام ،ويشىىير الباحىىث هنىىا إلىىى أن هىىذه النتيجىىة مغىىايرة تمامىا ً لفكىىرة
التغذية الراجعة التىي يحبىذها الطلبىة ،ويفضىلونها فىي االختبىارات المحوسىبة كميىزة إيجابيىة لهىذه
االختبارات ،ويرى الباحث أن تصميم الجهاز لهذه الطريقة هدفه بشكل رئيس تالفي مشكلة الغش
في االختبارات المحوسبة التي تعقدها كلية األعمال قدر اإلمكان.
أما أقل الفقرات من حيث قيمة الوسط الحسىابي فقىد جىاءت للفقىرة التىي تىنم علىى "أشىعر
بعدم الراحة من قدراتي الحاسىوبية عنىد أخىذ االختبىار المحوسىب" بوسىط حسىابي ( ،)3.01يليهىا
الفقىرة التىىي تىىنم علىىى "اإلجابىىة علىىى أسىىئلة االختبىىار أسىىرع مىىن االختبىىارات األخىىرى؛ بوسىىط
حسابي قدره ( ،)3.06يليها الفقرة التي تنم على " يعتمىد الحىل علىى اإلجابىة النهائيىة فقىط دون
اعتبار للخطوات" بوسط حسابي قدره ( ،)3.11جميع هذه الفقرات تشىير إلىى عىدم وجودهىا عنىد
عقد االختبارات المحوسبة مما يشير إلى أن الطلبة يحبذون هذا النوع من االختبارات بشكل عام.
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السؤال الثاني :هل تختلف اتجاهات الطلبة نحو االختبارات المحوسبة باختالف متغير جنس
الطالب؟ لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار "ت" للعينات المستقلة لبعدي مقياس
اتجاهات الطلبة نحو االختبارات المحوسبة ،والجدول ( )9يبين نتائج التحليل.
جدول ( :)9نتائج اختبار "ت" الختالف اتجاهات الطلبة نحو االختبارات المحوسبة باختالف
متغير الجنس
البعد

إجراءات تطبيق
االختبار
طبيعة االختبار
الكلي

طالب

طالبات

االنحراف
المعياري
طالب طالبات

قيمة
"ت"

مستوى
الداللة

4.36

4.15

0.88

0.91

2.16

0.032

4.44

4.20

0.97

0.88

2.34

4.38

4.19

0.85

0.83

2.07

المتوسط الحسابي

0.018
0.039

الداللة
اإلحصائية

دال
إحصائيا ً
دال
إحصائيا ً
دال
إحصائيا ً

يتبىىين مىىن الجىىدول ( )9وجىىود فىىروق ذات داللىىة إحصىىائية نحىىو أثىىر جىىنس الطالىىب علىىى
ات جاهات الطلبة نحو االختبارات المحوسبة لصالح الطلبة الذكور لبعدي المقيىاس وللدرجىة الكليىة
علىىى المقيىىاس؛ حيىىث بلغىىت قيمىىة "ت" لبعىىد إجىىراءات تطبيىىق االختبىىار ( ،)2.16ولبعىىد طبيعىىة
االختبىار ( ،)2.34وللدرجىىة الكليىة ( ،)2.07وجميىىع هىذه القىىيم دالىة إحصىىائياً؛ ممىا يشىىير إلىىى أن
اتجاهات الطلبة نحىو اسىتخدام االختبىارات المحوسىبة أك ىر منىه لىدى الطلبىة اإلنىاث ،هىذه النتيجىة
جىىاءت منسىىجمة مىىع نتيجىىة دراسىىة ون وتاسىىي ) ،)Win & Tasi, 2006ويىىرى الباحىىث أن
االختبىىارات المحوسىىبة يحبىىذها الطلبىىة الىىذكور أك ىىر مىىن اإلنىىاث؛ لقلىىة االهتمىىام بشىىكل عىىام فىىي
التحضىىير لهىىذه االختبىارات لىىدى فئىىة الىىذكور عنىىه لىىدى فئىىة االنىىاث ،ويبىىرر الباحىىث هىىذه النتيجىىة
ببعض األعباء االقتصادية التي تقىع علىى عىاتق الطلبىة الىذكور؛ مىن حيىث العمىل أثنىاء الدراسىة،
وتدني المعدل التراكمي للك ير منهم بسبب ذلىأل ،إاىافة إلىى ميىل الىذكور لالختبىارات المحوسىبة
أك ر من اإلناث لزيادة الفرص في الحصول على الدرجة أك ر من االختبارات التقليدية خصوصا ً
االنشائية منها.
السؤال الثالث :هل تختلف اتجاهات الطلبة نحو االختبارات المحوسبة باختالف متغير
المعدل التراكمي للطالب؟ لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام معامل ارتباط بيرسون بين بعدي
مقياس اتجاهات الطلبة نحو االختبارات المحوسبة والمعدل التراكمي للطالب ،والجدول ()10
يبين هذه العالقة.
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جدول ( :)10معامل ارتباط بيرسون بين اتجاهات الطلبة نحو االختبارات المحوسبة والمعدل
التراكمي للطالب
اتجاهات الطلبة نحو االختبارات
المحوسبة
إجراءات تطبيق االختبار

طبيعة االختبار

الدرجة الكلية

المعدل التراكمي

معامل االرتباط

نوع االرتباط

ممتاز
جيد جدا ً
جيد
مقبول
ممتاز
جيد جدا ً
جيد
مقبول
ممتاز
جيد جدا ً
جيد
مقبول

0.71
0.69
0.81
0.85
0.69
0.65
0.78
0.82
0.74
0.71
0.73
0.83

جيد
جيد
جيد جداً
جيد جداً
جيد
جيد
جيد
جيد جداً
جيد
جيد
جيد
جيد جداً

يالحظ من الجدول ( )10أن معامالت االرتباط بين اتجاهات الطلبة نحو االختبارات
المحوسبة والمعدل التراكمي للطالب كانت طرديه إيجابية؛ بحيث أن أعلى معامالت ارتباط
كانت للمعدل التراكمي (مقبول) لبعد إجراءات تطبيق االختبار وقد بلغت ( ،)0.85ولبعد طبيعة
االختبار مع المعدل التراكمي للطالب (مقبول)؛ حيث بلغت ( ،)0.82وللدرجة الكلية لمقياس
اتجاهات الطلبة نحو االختبارات المحوسبة مع المعدل التراكمي للطالب (مقبول)؛ حيث بلغت
()0.83؛ علما ً بتن جميع معامالت االرتباط كانت دالة إحصائيا ً ،هذه النتيجة تشير إلى مستوى
راى مناسب للطلبة من ذوي التحصيل المتدني نوعا ً ما إلجراءات عقد االختبار ،وطبيعة
االختبار أك ر منه لدى الطلبة من ذوي التحصيل العالي ،ويبرر الباحث هذه النتيجة بإمكانية
التخمين ،والغش ،وإتباع أي أسلوب من شتنه أن يحصل الطالب المتدني تحصيليا ً على الدرجة
هو ما يحب ذه هذه الفئة من الطلبة بشكل عام ،كما يرى الباحث من خالل خبرته التدريسية أن
الطلبة بشكل عام يفضلون االختبارات المواوعية أك ر من االنشائية خصوصا ً الطلبة متدني
التحصيل األكاديمي ،ألن الفرصة في الحصول على الدرجة بتي طريقة قد تكون متاحة في
االختبارات المواوعية عنها في االختبارات االنشائية.
السؤال الرابع :ما اتجاهات المدرسين نحو استخدام االختبارات المحوسبة التي تعقد في كلية
األعمال بجامعة البلقاء التطبيقية؟ تم تفريع المقابالت التي أجريت حرفيا ً على الكمبيوتر من أجل
فحصها وتحليلها وفقا الستراتيجيات التحليل ال يمي ( (Thematic Analysisكما بينه كل من
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بروان وكالرا ) ،)Braun & Clarke, 2006حيث يشيران إلى أن هذه الطريقة في تحليل
البيانات النوعية هي من أك ر األساليب النوعية استخداما ً في الدراسات التربوية واالجتماعية،
ألنها تنتج تفسير معقد وتفصيلي استكشافي للبيانات ،وكذلأل تتمتع بالشفافية األمر الذي يساعد
الباح ين انخرين على تقييم الدراسة الحالية ،واستخدامها في أبحاثهم ،وقد استخدمت هذه
الطريقة في دراسة روزا وزمالئها ) ، (Rosa et al., 2016وقد تم تحليل البيانات بإتباع هذه
الطريقة ،بعد تفريع المقابالت بشكل فردي على الورق وفق الخطوات انتية:
 .1تم قراءة البيانات بشكل معمق ،واالندماج في طبيعة األفكار الواردة في كل مقابلة ،وتم
تحديد األفكار الرئيسية لتلأل البيانات.
 .2تم تصنيف البيانات بشكل محدد؛ وتفصيلها على شكل أفكار رئيسية ،وواع عنوان تفصيلي
لتلأل البيانات.
 .3تم إعطاء أسم لكل فكره على اعتبار أنه يم ل ال يم المناسب لكل األفكار الفرعية الواردة
سابقاً.
 .4تم مراجعة ال يمات التي تم تحديدها ،والبحث عن أفكار لدمج أك ر من ثيم مع بعضهم
البعض.
 .5تم إجراء المراجعة النهائية ألسماء ال يمات؛ لواع أسماء أك ر واوحا ً لكل ثيم؛ مع
مراعاة أن يشمل كل ثيم األفكار الرئيسية في المقابالت.
 .6تم مناقشة كل ثيم لوحده؛ من أجل توايح طبيعة األفكار الواردة امنه وفي السياق
الطبيعي للمعنى.
موثوقية البيانات
تم التتكد من صدق نتائج التحليل عن طريق إتباع أسلوب ( ،)Member Checkingوهو
يعني نقل عملية التحقيق من المصداقية من الباحث إلى المشاركين ,وتوصف هذه العملية بتنها
أك ر التكنيكات حرجا للتحقق من موثوقية الدراسة ،وشمل هذا األسلوب أخذ عينة من البيانات،
وتحليلها ،وعراها على بعض المشاركين في الدراسة ،وعرض بياناتهم عليهم ،والتحليل للتتكد
من مصداقيتها.
هنالأل عدة إجراءات تستخدم لتحقيق هذه العملية ،وقد استخدم الباحث اإلستراتيجية
األك ر شيوعا ً عن طريق إقناع عدد من المشاركين (وعددهم ثالثة)؛ لمراجعة نتائج
التحليل ،والتعليق على مدى دقته ،وسؤالهم إذا كانت النتائج التحليل معقولة؟ وهل تم دعم هذه
النتائج ببراهين كافية؟ وهل هي واقعية؟ وتسمى هذه الطريقة أحيانا بصدق المشاركين
(.)Bryman, 2008) ،)Respondent Validation
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وقد تم مراجعة مالحظات المشاركين ال الث التي أبدوها حول نتائج عملية التحليل ،واألخذ
بها عند تسمية ال يمات الرئيسية التي توصل إليها؛ وقد توصل الباحث إلى ثالث ثيمات رئيسية تم
عراها على شكل أفكار رئيسية؛ متضمنة لغة المشارا العامية أحياناً؛ مع األخذ بعين االعتبار
واع أسماء مستعارة لكل مشارا؛ وفق انتي:
الموضوعية في التقييم
تعني المواوعية في التقييم بتن يتم رصد درجات المشاركين بتي اختبار دون تحيز ،أو
تتثير من أي جهة كانت ،وقد أكد المشاركين أن من أهم إيجابيات االختبارات المحوسبة هي
حصول الطالب على الدرجة التي يستحقها؛ دون ممارسة الضغوط االجتماعية من أي كان ،فقد
عبر الدكتور أيمن عن هذه النتيجة بالقول حرفياً:

"يا دكتور خفت علينا الضغوط االجتماعية ك ير ًا؛ أنت بتعرف إنا عايشين بمجتمع
عشائري؛ والكل بعرف بعضه في السلط؛ خلينا ماشيين بهيأل نوع من االختبارات أفضل إلنا
وللطلبة أنفسهم"
وقد أكد معظم المشاركين على إيجابية هذه االختبارات في تحقيق صفة المواوعية عند
رصد الدرجات ،من خالل النظام المتبع في واع العالمة للطالب ،ومن ثم ترحيلها على النظام؛
دون تدخل من أحد في العالمة ،أو محاولة تغيرها ،وهذه تعتبر من أك ر إيجابيات االختبارات
المحوسبة؛ والتي تسعى إدارة الجامعة لتحقيقها من وجهة نظر المشاركين ،وقد أيد هذه النتيجة
دراسة ليو وزمالئه ).)Liu et al., 2015
السهولة في تقييم الطلبة
لقد عبر المشاركين عن هذه الفكرة من خالل النظام المتبع في تقييم الطلبة؛ فرصد
الدرجات ،وترحيلها إلى شاشة المدرس الخاصة برصد الدرجات تتم بصورة الكترونية ،وهذا ال
يتطلب من المدرس القيام بعملية التصحيح ،ورصد الدرجات ،كما أكدت عليه دراسة سيمديث
وزمالئه ) ،(Schmidt et al., 2009فمهمة المدرس تكمن بشكل رئيس في واع األسئلة،
وتزويد المسؤولين في المركز المختم بتجهيز األسئلة ،وهم يقومون باختبار الطلبة الكترونياً،
وبحضور المدرس؛ دون تدخل من أحد ،الجهاز يعطي الدرجة للطالب بشكل فوري ،ويتم تحقيق
التغذية الراجعة للطلبة ،وال عملية مراجعة لدرجات الطلبة ،وهنا عبر الدكتور خالد بالقول
حرفياً:

"ارتحنا يا دكتور من قرف التصحيح ورصد الدرجات؛ وهللا هذا كان هم علينا؛ اتخيل أنأل
تصحح ( )360ورقة ،وترصد الدرجات ،وتشوف مين غايب عن االختبار؛ كل هذا ارتحنا منه"
وقد أيد فكرة التغذية الراجعة المقدمة للطلبة في االختبار الك ير من الدراسات
من م ل دراسة سيمديث وزمالئه ) ،(Schmidt et al., 2009ودراسة اوزدن وزمالئه
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) ،)Özden et al., 2004وقد أشار معظم المشاركين إلى أن السهولة في تقييم الطلبة هو من
اإليجابيات الحاسمة بالنسبة لهم عند عقد االختبارات المحوسبة.
التكلفة
عبر المشاركين على أن فكرة االختبارات المحوسبة تقلل من الوقت ،والتكلفة ،والجهد لكل
من الطالب والمدرس ،فالجهاز هو من يقوم بعملية التقييم ،ال ورق ،وال تصحيح ،وال احتفاظ
بتوراق الطلبة في المكتب ،وقد أجمع المشاركين أن من أبرز األسباب التي جعلت إدارة الجامعة
تلجت إلى االختبارات المحوسبة هي قلة التكلفة على المدى البعيد ،خصوصا ً في المواد التي يسجل
عليها عدد كبير من الطلبة؛ كالمواد االجبارية الخاصة بمتطلبات الجامعة ،أو الكلية ،وقد أكدت
دراسة جيمس ) (James, 2016على هذه النتيجة؛ مما يعني أن االختبارات المحوسبة تقلل
الوقت والتكلفة لدى المدرسين في الجامعات بشكل خاص.
النتائج والتوصيات
توصلت نتائج الدراسة إلى وجود اتجاهات إيجابية لدى الطلبة والمدرسين نحو االختبارات
المحوسبة ،كما بينت النتائج اختالف اتجاهات الطلبة نحو االختبارات المحوسبة باختالف متغير
جنس الطالب لصالح الطلبة الذكور ،ووجود عالقة طرديه إيجابية بين اتجاهات الطلبة
لالختبارات المحوسبة والمعدل التراكمي للطالب؛ وفي اوء هذه النتائج يقترح الباحث
التوصيات انتية:
 .1عمل دراسات مشابهة على جميع كليات الجامعة للخروج باقتراحات ونتائج متفق عليها
يمكن تقديمها إلدارة الجامعة للعمل بها؛ من أجل تحسين جودة تقديم االختبارات المحوسبة
لما فيه من مصلحة للطلبة والمدرسين أنفسهم.
 .2عمل دراسات مسحية خاصة بالخصائم الفنية لالختبارات المحوسبة وفق النظرية
الكالسيكية أو الحدي ة في القياس؛ لكي يتم تقديم اختبارات مناسبة للطلبة تتمتع بخصائم
سيكومترية مناسبة؛ وهذا من شتنه أن يقود للوصول إلى بنأل أسئلة من الفقرات تتمتع
بخصائم إحصائية مناسبة.
 .3إجراء دراسات لحل مشكلة التخمين في األسئلة المحوسبة؛ وذلأل من خالل القيام بغربلة
الفقرات المقدمة للطلبة في كل مادة دراسية؛ هذا من شتنه أن يزيد من مستوى فاعلية
الفقرات التي تقدم للطلبة في االختبارات المحوسبة.
 .4توفير بيئة صفية م الية مناسبة لعقد االختبارات المحوسبة؛ وتتضمن إعادة تصميم مكان
عقد االختبارات المحوسبة ،واالهتمام المتزايد بطريقة عرض االختبارات؛ لكي تصبح أك ر
مالئمة لكل من الطلبة والمدرسين.
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