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الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى اتجاهات معلمي ومعلمات المدارس األردنية في محافظة العاصمة نحو
توظيف االختبارات االلكترونية ،.إضافة إلى التعرف على عالقة كل من المتغيرات النوع االجتماعي ،المؤهل العلمي،
وسنوات الخبرة باستجابات المعلمين والمعلمات نحو توظيف االختبارات االلكترونية ولتحقيق ذلك تم تصميم استبانة
تتكون من ( )03فقرة ووزعت على ( )03معلم ومعلمة في المدارس األردنية في محافظة العاصمة.
كانت النتائج تشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) )α≤0.05بين اتجاهات
معلمي ومعلمات المدارس األردنية في محافظة العاصمة نحو توظيف االختبارات االلكترونية تعزى لمتغير النوع
االجتماعي ،المؤهل العلمي وسنوات الخبرة ،ومن أهم التوصيات ،توفير مختبرات مجهزة بأجهزة حاسوب وانترنت
في كل مدرسة ،وعقد دورات وندوات للوسائل والوسائط والتقنيات المستخدمة في االختبارات االلكترونية.

الكلمات المفتاحية:
معلمي ومعلمات المدارس األردنية ،محافظة العاصمة ،توظيف االختبارات االلكترونية ،التعلم.
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Trends of teachers and teachers of Jordanian schools in the province of the capital
towards the use of electronic tests

Abstract
The aim of this study was to identify the attitudes of teachers and teachers of
Jordanian schools in the capital governorate towards the use of electronic tests, as well as
to identify the relationship between gender variables, scientific qualification, and years
of experience in the responses of teachers and teachers towards the use of electronic tests.
(30) Paragraph distributed to (90) teachers and teachers in the Jordanian schools in the
province of the capital.
The results indicated that there were no statistically significant differences
between the trends of teachers and teachers of Jordanian schools in the governorate of Al'Amsa towards the use of electronic tests due to the gender variable, scientific
qualification and years of experience. The most important recommendations are the
provision of laboratories equipped with computers The Internet in each school, and the
holding of courses and seminars for the means, media and techniques used in electronic
tests.

Keywords: Teachers of Jordanian schools, Capital Governorate, Employment of
electronic tests, learning.

:المقدمة
 أفرز بيةة معتمدة على التقنية،التطور التقني والتفجر المعرفي والتسااااارع الرهي في تقنيات االتصاااااالت
 ومن هذا المنطلق، فأصاابحنا نرى أدوات التعلم اكلكتروني في مدارساانا، ومنها المجال التعليمي،في جميع المجاالت
مدى

كاان لزماا أن نتطرق ألدوات التعليم اكلكتروني ولعال أهم تلاك األدوات هي االختباارات اكلكترونية التي تقي
)541 :9330 ، (إسماعيل. التعلم الذي حصل عليه الطال

يسااتخدم الحاسااوب في تصااميم وبناب االختبارات وتقديمها للطالب وإدارتها وتصااحيحها وتسااليمها وإعطاب
)86 :9334 ، (التودري.تقارير شاملة لحالة الطالب التعليمية ومدى نموهم العلمي
 ف ن، ومراجعتهاا للتاأكاد من خلوها من أي أخطاب،بعاد إعاداد هاذه االختباارات وبنااب صااااااورهاا المتكاافةاة
.االختبارات تكون جاهزة للعرض والتقديم للطالب إذا ما طل من الحاسوب ذلك
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وقبل إعطاب أي من هذه االختبارات يكون الحاسوب قد جمع بيانات عن كل طال من الطالب الذين سيقومون بأخذ
االختبار للتعرف عليهم وحفظ بيانات أدائهم في االختبار للرجوع إليها وقت الحاجة( .حسين وعلي)574 :9336 ،

مشكلة الدراسة:
لقد أصاااااابم التلميذ محور العملية التعليمية وهدفها العام والخاص ومع كثرة المعلومات وزيادة عدد الطلبة
أصااابم من الراااروري اساااتخدام طريقة وأسااالوب تعليمي جذاب وساااريع وفعال لنقل المعلومات ومن هنا يناقش هذا
البحااا اتجاااهااات المعلمين والمعلمااات في الماادارس األردنيااة في محااافظااة العاااصاااااامااة نحو توظيف االختبااارات
االلكترونية كأسلوب تعليمي ونموذج لمواكبة تطورات العصر ومراعاة حاجات الطلبة .وتتمحور مشكلة الدراسة من
خالل السااااااؤال التاالي :ماا هي اتجااهاات معلمي ومعلماات المادارس األردنياة في محاافظاة العاصاااااامة نحو توظيف
االختبارات االلكترونية؟

أسئلة الدراسة:
 مااا هي اتجاااهااات معلمي ومعلمااات الماادارس األردنيااة في محااافظااة العاااصاااااامااة نحو توظيف االختباااراتااللكترونية؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصاااائية بين اتجاهات معلمي ومعلمات المدارس األردنية في محافظة العاصااامةنحو توظيف االختبارات االلكترونية تعزى لمتغيرات النوع االجتماعي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة؟

فرضيات الدراسة:
 ال توجد فروق ذات داللة إحصاااائية عند مساااتوى الداللة ) )α≤0.05بين اتجاهات معلمي ومعلمات المدارساألردنية في محافظة العاصمة نحو توظيف االختبارات االلكترونية تعزى لمتغير النوع االجتماعي.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصاااائية عند مساااتوى الداللة ) )α≤0.05بين اتجاهات معلمي ومعلمات المدارساألردنية في محافظة العاصمة نحو توظيف االختبارات االلكترونية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصاااائية عند مساااتوى الداللة ) )α≤0.05بين اتجاهات معلمي ومعلمات المدارساألردنية في محافظة العاصمة نحو توظيف االختبارات االلكترونية لمتغير سنوات الخبرة.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
 التعرف إلى اتجااهاات معلمي ومعلماات المادارس األردنياة في محافظة العاصاااااامة نحو توظيف االختباراتااللكترونية.
 التعرف فيماا إذا كاانات هنااو فروق جوهرياة بين اتجااهاات معلمي ومعلماات المادارس األردنية في محافظةالعاصاااااامة نحو توظيف االختبارات االلكترونية تعزى لمتغير النوع االجتماعي والمؤهل العلمي وساااااانوات
الخبرة.

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسااة بالتعرف إلى اتجاهات معلمي ومعلمات المدارس األردنية في محافظة العاصاامة نحو
توظيف االختبارات االلكترونية وذلك التخاذ التدابير الالزمة من قبل المسااااااؤولين وتوفير اكمكانات المناساااااابة التي
تساعد المعلمين على توظيف االختبارات االلكترونية في المدارس.
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حدود الدراسة:
 حدود مكانية :أجريت هذه الدراسة في المدارس الحكومية األردنية. حدود بشرية :أجريت هذه الدراسة على معلمي محافظة العاصمة في المدارس الحكومية األردنية. -حدود زمانية :أجريت هذه الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي (.)9350/9356

مصطلحات الدراسة:
 االختبارات االلكترونية :هو وساااااايلة سااااااهلة لتقويم الطال إلكترونيا ،حيا تمكن المعلم من إعداد اختباراتبطريقة ساااااهلة لتطبيقها على الطالب ،وتصاااااحم إلكترونيا وفوريا مما يرااااامن المصاااااداقية والشااااافافية في
التصحيم( .درويش)16 :9330 ،
 -التعليم :كل ما يقدم من معرفة ومعلومات ومهارات داخل غرفة الصف( .جامل)47 :9337 ،

الدراسات السابقة:
وأجرى الحوامدة ( .)0222دراسااة هدفت إلى معرفة معوقات اسااتخدام التعليم االلكتروني من وجهة نظر
أعراااب الهيةة التدريسااية في جامعة البلقاب التطبيقية .وهدفت هذه الدراسااة الى الكشااف عن معوقات اسااتخدام التعليم
االلكتروني من وجهة نظر أعراااب الهيةة التدريسااية في جامعة البلقاب التطبيقية ،وتعرف أ ر التخصااا األكاديمي،
والحصااول على الرخصااة الدولية لقيادة الحاسااوب( )ICDLفي هذه المعوقات .ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسااة المنهج
الوصافي التحليلي ،حيا تم تطوير اساتبانة مكونة من ( )94بندا بعد التحقق من صدقها و باتها ،وقد تم توزيعها على
عينة الدراسة المكونة من ( )08عروا من أعراب الهيةة التدريسية في كلية اربد الجامعية ،وكلية الحصن الجامعية.
وقد تم اجراب التحليالت االحصااائية المناساابة .حيا أظهرت نتائج الدراسااة أن بنود االداة ككل شااكلت معوقات للتعلم
االلكتروني تواجه أعرااااب الهيةة التدريساااية ،وأظهرت كذلك نتائج الدراساااة أنه ال توجد فروق ذات داللة احصاااائية
بين متوسااطات تقديرات أعراااب الهيةة التدريسااية في التخصااصااات االكاديمية العلمية وأعراااب الهيةة التدريسااية في
التخصاااصاااات األكاديمية االدبية على معوقات اساااتخدام التعليم االلكتروني بالنسااابة لكل محور من محاور الدراساااة،
وعلى المحاور ككل .كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة احصااااائية بين متوسااااطات تقديرات أعراااااب
الهيةة التدري

الحاصاااالين على الرخصااااة الدولية لقيادة الحاسااااوب ( )ICDLوأعراااااب الهيةة التدريسااااية الذين لم

يحصلوا عليها على معوقات استخدام التعليم االلكتروني بالنسبة لكل محور من محاور الدراسة.
أجرى السييف ( )0222والتي هدفت إلى معرفة مدى توافر كفايات التعليم االلكتروني ومعوقاتها وأسالي
تنميتها من وجهة نظر أعرااب هيةة التدري
مسااااااتوى تاأهيال أعراااااااب هيةة التدري
االلكتروني الالزمة ألعراب هيةة التدري

بكلية التربية في جامعة الملك ساعود .وأعدت هذه الدراسااة للكشف عن
اكنال في نظام التعليم االلكتروني للتعرف على مدى توافر كفايات التعليم
اكنال في كلية التربية في جامعة الملك سعود من وجهة نظرهن.

اساااتخدمت الدراساااة المنهج الوصااافي ولتحقيق هدف الدراساااة تم مراجعة الدراساااات الساااابقة وأدبيات الموضاااوع،
وتوظيف المنهج الوصاااافي التحليلي واسااااتنتاج قائمة من الكفايات بلغت ( )63كفاية وتراااامينها في اسااااتبانة تناولت
الكفايات المقترحة والمعوقات والمقترحات ،بلغت بعد تحكيمها ( )536عبارة ،وبعد تطبيقها على عينة اسااااااتطالعية
بلغت ( )03عرو من مجتمع الدراسة والتأكد من صدقها و باتها،
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تم تطبيقها على عينة الدراساااة -والتي بلغت كامل المجتمع مساااتثنى منه حجم العينة االساااتطالعية -حيا بلغ ()951
عراو هيةة تدري  ،اساتجاب منهن ( )510عروه بنسبة قدرها ( )%85.44من مجتمع الدراسة ،وذلك في الفصل
الدراسااااي الثاني من العام الدراسااااي (9330/9336م) .وبعد جمع البيانات وتحليلها باسااااتخدام التكرارات والنساااا
المةوية والمتوسااطات الحسااابية واالنحرافات المعيارية ليسااالي الوصاافية واختبار (ت) واختبار تحليل التباين (ف)
واختبار شايفيه ليساالي االستداللية تم التوصل الى نتائج الدراسة .وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :توافرت
كفايات التعليم االلكتروني لدى أعراااااب هيةة التدري

اكنال بشااااكل عام بدرجة متوسااااطة اال أن هذا ال ينفي وجود

كفايات عالية وأخرى ضاعيفة ،وتوصالت الدراسة أن فارق العمر بين أعراب هيةة التدري
تفوقت أعراااااااب هيةة التدري

اكنال كان مؤ را حيا

اكنال ذوات األعمار (أقل من  01عاما) على زميالتهن األكبر ساااااانا في مسااااااتوى

امتالكهن لكفايات اساااتخدام الحاسااا االلي ،في حين أنه لم يكن ذا داللة إحصاااائية في تأ يره على مساااتوى امتالكهن
لكفااايااات المحاااور األخرى ،وأكاادت أعرااااااااب هيةااة التاادري

اكنااال على أن مااا يعيقهن عن تنميااة كفااايااات التعليم

االلكتروني لديهن هي معوقات خارجة عن إرادتهن ،ووجدت الدراساااة أن المقترحات المناسااابة لتنمية كفايات التعليم
االلكتروني لادى أعراااااااب هيةاة التادري

اكناال ومن في حكمهن ،تتمثال في تقليل الع ب التدريسااااااي عليهن وبناب

البرامج التاادريبيااة وفقااا الحتياااجاااتهن ،والتنويع في أساااااااالي ا البرامج التاادريبيااة المقاادمااة لهن من دروس نموذجيااة
واسااتخدام التعلم المفرد واسااتخدام التدري عن بعد .قدمت الدراسااة نموذجا مقترحا لتنمية كفايات التعليم االلكتروني
مكونا من :آليات وسااااياسااااات مقترحة للتطوير ،وبرامج تطويرية مقترحة وفق الل مراحل(:مرحلة التهيةة ،مرحلة
التأسي  ،مرحلة ما بعد التدري ).
أجرى القرارعة ( )0223دراسااة هدفت إلى اسااتقصاااب أ ر طريقة التدري
التعليمية المتعددة ومسااتوى التحصاايل السااابق والجن

الجامعي باسااتخدام الوساااائط

في التحصاايل العلمي في مادة الكيمياب لطلبة الصااف التاسااع

األساااسااي ودافعية التعلم لديهم .وتكونت عينة الدراسااة من ( )63طالبا وطالبة موزعين في أربع شااع من الصااف
التاساااااع األسااااااساااااي في جامعات الطفيلة الحكومية .وقد أظهرت الدراساااااة النتائج التالية :تفوق أ ر طريقة التدري
الجامعي باساااتخدام الوساااائط التعليمية المتعددة في التحصااايل العلمي في مادة الكيمياب ودافعية التعلم للطلبة ،وتفوقت
اكنال على الذكور في التحصاااايل العلمي ،لكن دافعيتهم للتعلم كانت متكافةة ،وتفوق أعراااااب هيةة التدري
التحصااايل على أعرااااب هيةة التدري

مرتفعي

منخفراااي التحصااايل في التحصااايل العلمي ودافعية التعلم ،مع أن الوساااائط

التعليمية المتعددة قد أفادت أعراااااب هيةة التدري

منخفرااااي التحصاااايل في النتاجات التعلمية .وأوصاااات الدراسااااة

باساااتخدام طريقة الوساااائط التعليمية المتعددة في تدري

المواد العلمية وبخاصاااة مادة الكيمياب ،وتصاااميم برمجيات

تعليمية تراعي الفروق الفردية بين أعراااب هيةة التدري  ،وإجراب المزيد من الدراسااات حول أ ر الوسااائط المتعددة
في نتاجات تعليمية مختلفة.
وفي دراسااة أجراها أبو هوال ،والشيينا  ،والبواب ( )0223هدفت إلى اسااتقصاااب أ ر اسااتخدام الوسااائط
التعليمياة المتعاددة على تحصاااااايل طلبة كلية العلوم في الجامعة األردنية ،وتكونت عينة الدراسااااااة من ( )556طالبا
وطاالباة ممن يدرسااااااون الكيمياب العامة العملية للعام الجامعي ) ،(9335/9333وقد أظهرت نتائج الدراسااااااة تفوق
أعراب هيةة التدري
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الذين درسوا بطريقة الوسائط المتعددة على الطريقة التقليدية.
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وفي دراسااة أجراها كل من ( )Dimitrov, McGee & Howard, 2002هدفت إلى اكتشااااف التغير
في قدرات أعراااااب هيةة التدري

العلمية باسااااتخدام بيةة التعلم القائمة على الوسااااائط التعليمية اكلكترونية .وتكونت

عينة الدراسااااة من ( )607طالبا وطالبة من طلبة المرحلة اكعدادية ممن درسااااوا مفاهيم بيولوجية وفيزيائية وعلوم
األرض والفرااب من خالل مشاروع قرية الفراب االفتراضي القائم على الوسائط التعليمية اكلكترونية .وقد أظهرت
نتائج الدراساااااة أن جميع مجمو عات الدراساااااة أظهرت تحسااااان في قدرات أعرااااااب هيةة التدري

العلمية ،بما فيها

المجموعة التقليدية ،وقد عزى الباحثين ذلك إلى قصار فترة الدراساة والتي طبقت خالل ال ة أساابيع .ولكن الدراسة
أظهرت قدرة المادة التعليمية اكلكترونية في إكساب أعراب هيةة التدري

مهارات حل المشكلة.

مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات المدارس األردنية في محافظة العاصمة خالل الفصل الثاني من
العام الدراسي (.)9350/9356

عينة الدراسة:
أجريت الدراسااة على عينة قوامها ( )03معلما ومعلمة من معلمي المدارس األردنية في محافظة العاصاامة
خالل الفصال الثاني من العام الدراساي ( ،)9350/9356وتم اختيارهم بطريقة عشوائية .والجداول ()0( ،)9( ،)5
تبين توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستقلة.
جدول رقم ( :)2توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير النوع االجتماعي
التكرار

النسبة المئوية

النوع االجتماعي
ذكر

43

%48

أنثى

47

%52

22

%100

المجموع

جدول رقم ( :)0توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي
التكرار

النسبة المئوية

المؤهل العلمي
بكالوريوس وأقل

49

%54

دراسات عليا

41

%46

22

%100

المجموع

جدول رقم ( :)3توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير سنوات الخبرة
التكرار

النسبة المئوية

سنوات الخبرة
أقل من ( )51سنة

46

%51

( )51سنة وأكثر

44

%49

22

%100

المجموع

6

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الحادي عشر | تأريخ اإلصدار0202-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

منهج الدراسة:
اتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي نظرا لمالبمته طبيعتها حيا يتم في هذا المنهج جمع البيانات وإجراب
التحليل اكحصائي الستخراج النتائج المطلوبة ،واستخالص التوصيات.

أداة الدراسة:
اعتمادا على أدبيات البحا والدراسااات السااابقة واسااتشااارة الخبراب تم بناب اسااتبانة لجمع البيانات من عينة
الدراسة اشتملت على ( )03فقرة موزعة إلى بعدين كما في الجدول رقم ()4
جدول رقم ( :)4فقرات االستبانة تبعا لمجاالت الدراسة
عدد الفقرات

الفقرات

البعد

#
5

في مجال المعلم

51

51-35

9

في مجال المتعلم

51

03-58

صد األداة:
تم عرض أداة الدراسااااااة على خبراب أكاديميين في الجامعات األردنية وأوصااااااوا بصااااااالحيتها بعد إجراب
التعديالت ،وقد تم إجراب تلك التعديالت وإخراج االستبانة بصورتها النهائية.

ثبات األداة:
للتحقق من بات األداة اسااااتخدمت معادلة كرو نباخ ألفا السااااتخراج الثبات فبلغت نساااابته الكلية على فقرات
االستبانة ( )3.00وهي نسبة بات عالية تؤكد إمكانية استخدام األداة.

المعالجة اإلحصائية:
بعاد جمع البيااناات تم إدخاال بياانااتها للحاساااااا لتعالج بواسااااااطة البرنامج اكحصااااااائي للعلوم االجتماعية
( ،)SPSSوقد استخدمت النس المةوية والمتوسطات الحسابية الموزونة واختبار (ت) وتحليل التباين األحادي.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوال :النتائج المتعلقة بالسييييؤال األول ال ي نصيييي  :ما هي اتجاهات معلمي ومعلمات المدارس األردنية في محافظة
العاصمة نحو توظيف االختبارات االلكترونية؟
من أجل اكجابة عن هذا الساؤال ،اساتخدمت المتوساطات الحسابية والنس المةوية لكل فقرة من فقرات كل
مجال من مجاالت االستبانة.
وقد أعطي للفقرات ذات المرااامون اكيجابي ( )1درجات عن كل إجابة (اوافق بشااادة) ،و( )4درجات عن
كل إجابة (اوافق) ،و( )0درجات عن كل إجابة (محايد) ،ودرجتان عن كل إجابة (اعارض) ،ودرجة واحدة عن كل
إجابة (اعارض بشدة) ،ومن أجل تفسير النتائج أعتمد الميزان اآلتي للنس المةوية لالستجابات:

7
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جدول رقم ( :)5ميزان النسب المئوية لالستجابات
درجة االستجابات

النسبة المئوية
أقل من %13

منخفرة جدا

من %10-%13

منخفرة

من %80 - %83

متوسطة

من %70 - %73

مرتفعة

من  %63فما فوق

مرتفعة جدا

وتبين الجداول ( )7( ،)8النتائج ،ويبين الجدول ( )6خالصة النتائج.
النتائج المتعلقة بالبعد األول (في مجال المعلم)
جدول رقم ( :)6المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد األول ،مرتبة تنازليا حسب متوسط االستجابة

الرتبة

الرقم

35

11

39

31

30

32

34

12

31

13

38

33

37

05

36

10

30

04

53

14

8

الفقرات
تساعد االختبارات االلكترونية على إ راب المنهاج
وتطويره.
االختبارات االلكترونية تطور المعلم مهنيا.
االختبارات االلكترونية تنمي اكبداع واالبتكار لدى
المعلم.
االختبارات االلكترونية تساعد على سهولة وسرعة
تحديا المحتوى.
االختبارات االلكترونية تعمل على تطوير مهارات
البحا واالطالع.
التعليم الصفي يكون أكثر فعالية عند دمجه باالختبارات
االلكترونية.
االختبارات االلكترونية تساعد على االقتصاد في الوقت
والجهد.
االختبارات االلكترونية تفيد بسهولة الحصول على أكثر
من نموذج من أسةلة االختبار.
االختبارات االلكترونية أكثر مرونة وفاعلية من
االختبارات التقليدية.
االختبارات االلكترونية توفر فرصة حصول الطال
على عالمته بشكل مباشر.

متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

4.29

%86

مرتفعة جدا

4.18

%84

مرتفعة جدا

4.18

%83

مرتفعة جدا

4.14

%83

مرتفعة جدا

4.14

%82

مرتفعة جدا

4.11

%82

مرتفعة جدا

4.04

%81

مرتفعة جدا

4

%80

مرتفعة جدا

3.93

%79

مرتفعة

3.93

%79

مرتفعة
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55

06

59

07

50

08

54

09

51

15

تخفف االختبارات االلكترونية من ع ب تصحيم
االختبارات الكتابية.
تساعد االختبارات االلكترونية على دمج المعلم في
التكنولوجيا.
تساعد االختبارات االلكترونية في إعداد المعلمين للتعليم
المدمج.
تقلل االختبارات االلكترونية من مراجعة الطلبة للمعلم
االختبارات االلكترونية تعمل على االقتصاد في التكلفة
المادية.
الدرجة الكلية

3.82

%76

مرتفعة

3.79

%76

مرتفعة

3.71

%74

مرتفعة

3.68

%73

مرتفعة

3.64

%73

مرتفعة

3.97

%79

مرتفعة

*أقصى درجة للفقرة ( )1درجات
يتبين من الجادول رقم ( )8أن اتجااهاات معلمي ومعلماات المادارس األردنياة في محافظة العاصاااااامة نحو
توظيف االختبااارات االلكترونيااة كاااناات مرتفعااة جاادا على الفقرات ( )50 ،59 ،55 ،53 ،1 ،0 ،9 ،5حيااا كااان
مساااااتوى االساااااتجابة عليها أكثر من ( )%63وكانت مرتفعة على الفقرات ( )51 ،54 ،0 ،6 ،7 ،8 ،4حيا كانت
نسابتها المةوية بين ( )%70 -%73وكانت النسبة المةوية لالستجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة النسبة المةوية
(.)%70.43
النتائج المتعلقة بالبعد الثاني (في مجال المتعلم)
جدول رقم ( :)7المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للبعد الثاني ،تنازليا حسب متوسط االستجابة

الرتبة

الرقم

35

24

39

16

30

23

34

27

31

22

38

28

9

الفقرات
االختبارات االلكترونية تساعد على توسيع مدارو
ومعارف الطلبة.
يطور االختبارات االلكترونية مهارة استخدام
التكنولوجية لدى الطلبة.
االختبارات االلكترونية تزيد من جذب انتباه الطلبة.
االختبارات االلكترونية تساعد الطلبة على اكبداع
والتجديد .
االختبارات االلكترونية توفر فرص المشاركة الفعالة
للطلبة.
االختبارات االلكترونية تساعد الطلبة على التفكير
الناقد.

متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

4.36

%87

مرتفعة جدا

4.18

%84

مرتفعة جدا

4.18

%84

مرتفعة جدا

4.07

%81

مرتفعة جدا

4.04

%81

مرتفعة جدا

4.04

%81

مرتفعة جدا
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االختبارات االلكترونية تحرر الطال

من الخوف

37

17

36

18

تزيد االختبارات االلكترونية من دافعية الطلبة للتعلم.

30

25

االختبارات االلكترونية تزيد من التفاعل بين الطلبة.

53

19

55

21

59

26

50

20

54

29

51

30

من االمتحان.

نزيد التعلم االلكتروني من قة الطلبة بأنفسهم
واالعتماد عليها.
االختبارات االلكترونية تساعد الطال

في الحصول

على تغذية راجعة سريعة
االختبارات االلكترونية تمنم الطلبة فرصة للحوار
والمناقشة.
االختبارات االلكترونية تعزز عملية التعلم الذاتي بين
الطلبة.
االختبارات االلكترونية تساعد الطلبة التعرف على
نقاط القوة والرعف لديهم
االختبارات االلكترونية تساعد على التقييم الذاتي
وتصوي األخطاب.
الدرجة الكلية

3.93

%79

مرتفعة

3.93

%79

مرتفعة

3.89

%78

مرتفعة

3.86

%77

مرتفعة

3.86

%77

مرتفعة

3.86

%77

مرتفعة

3.82

%76

مرتفعة

3.75

%75

مرتفعة

3.64

%73

مرتفعة

3.96

%72

مرتفعة

*أقصى درجة للفقرة ( )1درجات
يتبين من الجادول رقم ( )7أن اتجااهاات معلمي ومعلماات المادارس األردنياة في محافظة العاصاااااامة نحو
توظيف االختبارات االلكترونية كانت مرتفعة جدا على الفقرات ( )96 ،97 ،94 ،90 ،99 ،58حيا كان مسااااتوى
االسااااااتجااباة عليهاا أكثر من ( )%63وكاانت مرتفعة على الفقرات ()03 ،90 ،98 ،91 ،95 ،93 ،50 ،56 ،57
حيا كانت نسااابتها المةوية بين ( )%70 -%73وكانت النسااابة المةوية لالساااتجابة على الدرجة الكلية مرتفعة بداللة
النسبة المةوية (.)%70.93
خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات:
جدول رقم ( :)8المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية لالستجابات
متوسط

النسبة

درجة

االستجابة*

المئوية

االستجابة

5

في مجال المعلم

3.97

79

مرتفعة

9

في مجال المتعلم

3.96

79

مرتفعة

3.97

79

مرتفعة

البعد

الرقم

الدرجة الكلية
*أقصى درجة للفقرة ( )1درجات
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ويعود ذلاك في نظر البااحثاة إلى رغباة المعلمين والمعلماات في توظيف االختباارات االلكترونياة في مجال
التعليم لما له من فوائد وايجابيات.
ثيانييا :النتيائج المتعلقة بالسييييييؤال الثاني ال ي نصيييييي  :هل توجد فروق ذات داللة إحصااااااائية بين اتجاهات معلمي
ومعلمااات الماادارس األردنيااة في محااافظااة العاااصاااااامااة نحو توظيف االختبااارات االلكترونيااة تعزى لمتغيرات النوع
االجتماعي ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة؟
وتتعلق بهذا السؤال فرضيات الدراسة ،والجداول ( )55 ،53 ،0يبين نتائج فحصها.
نتائج فحا الفرضااية األولى التي نصااها :ال توجد فرو ذات داللة إحصييائية عند مسييتود الداللة ) )α≤0.05بين
اتجياهيات معلمي ومعلميات الميدارس األردنيية في محيافظية العياصييييييمية نحو توظيف االختبارات االلكترونية تعزد
لمتغير النوع االجتماعي.
لفحا الفرضية تم استخدام اختبار ( )tوالجدول رقم ( )0يبين النتائج:
جدول رقم ( :)2نتائج اختبار (ت) تبعا ً لمتغير النوع االجتماعي
أنثى

ذكر
رقم

البعد

5

في مجال المعلم

3.8571

9

في مجال المتعلم

3.9048

.20037

الدرجة الكلية

3.8810

.25544

(ت)

الداللة
.216

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

.35840

4.0857

.57195

-1.267

4.0143

.52244

-.732

.470

4.0500

.53537

-1.066

.296

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()3.31
يتبين من الجادول رقم ( )0عادم وجود فروق ذات داللاة إحصااااااائية عند مسااااااتوى الداللة ) )α≤0.05بين
اتجااهاات معلمي ومعلماات المادارس األردنياة في محاافظاة العااصااااااماة نحو توظيف االختباارات االلكترونية تعزى
لمتغير النوع االجتماعي على جميع األبعاد وعلى الدرجة الكلية حيا كان مسااااااتوى الداللة لقيم (ت) عليها أكبر من
( )3.31وبهذا نقبل الفرضية الصفرية.
ويعود ذلك في نظر الباحثة إلى أن المعلمات والمعلمين يجدون في االختبارات االلكترونية وساااااايلة تعليمية
مرنة وسهلة وتناس قدرات الطلبة وتراعي ظروفهم.
نتائج فحا الفرضااية الثانية التي نصاااها :ال توجد فرو ذات داللة إحصيييائية عند مسيييتود الداللة ) )α≤0.05بين
اتجياهيات معلمي ومعلميات الميدارس األردنيية في محيافظية العياصييييييمية نحو توظيف االختبارات االلكترونية تعزد
لمتغير المؤهل العلمي.
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لفحا الفرضية تم استخدام اختبار ( )tوالجدول رقم ( )53يبين النتائج:
جدول رقم ( :)22نتائج اختبار (ت) تبعاً لمتغير المؤهل العلمي
بكالوريوس وأقل
رقم

البعد

5

في مجال المعلم

4.0133

9

في مجال المتعلم

3.9333

.39000

الدرجة الكلية

3.9733

.39932

دراسات عليا
(ت)

الداللة
.739

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

.42490

3.9481

.52222

.337

3.9741

.40399

-.259

.798

3.9611

.44314

.072

.943

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()3.31
يتبين من الجدول رقم ( )53عدم وجود فروق ذات داللة إحصااااااائية عند مسااااااتوى الداللة ) )α≤0.05بين
اتجااهاات معلمي ومعلماات المادارس األردنياة في محاافظاة العااصااااااماة نحو توظيف االختباارات االلكترونية تعزى
لمتغير المؤهال العلمي على جميع األبعااد وعلى الادرجاة الكلياة حياا كان مسااااااتوى الداللة لقيم (ت) عليها أكبر من
( )3.31وبهذا نقبل الفرضية الصفرية.
ويعود ذلاااك في نظر البااااحثاااة إلى أن متغير المؤهااال العلمي لم يساااااابااا

فروق في اآلراب نحو توظيف

االختبارات االلكترونية.
نتائج فحا الفرضاااية الثالثة التي نصاااها :ال توجد فرو ذات داللة إحصيييائية عند مسيييتود الداللة ) )α≤0.05بين
اتجياهيات معلمي ومعلميات الميدارس األردنيية في محيافظية العاصييييييمة نحو توظيف االختبارات االلكترونية لمتغير
سنوات الخبرة.
لفحا الفرضية تم استخدام اختبار ( )tوالجدول رقم ( )55يبين النتائج:
جدول رقم ( :)22نتائج اختبار (ت) تبعا ً لمتغير سنوات الخبرة
أقل من ( )25سنة
البعد

رقم

( )25سنة وأكثر
(ت)

الداللة
.699

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

5

في مجال المعلم

3.9444

.57588

4.0200

.26115

-.391

9

في مجال المتعلم

3.9593

.46702

3.9600

.22267

-.005

.996

الدرجة الكلية

3.9519

.50309

3.9900

.22665

-.226

.823

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()3.31
يتبين من الجدول رقم ( )55عدم وجود فروق ذات داللة إحصااااااائية عند مسااااااتوى الداللة ) )α≤0.05بين
اتجااهاات معلمي ومعلماات المادارس األردنياة في محاافظاة العااصااااااماة نحو توظيف االختباارات االلكترونية تعزى
لمتغير ساااااانوات الخبرة على جميع األبعااد وعلى الدرجة الكلية حيا كان مسااااااتوى الداللة لقيم (ت) عليها أكبر من
( )3.31وبهذا نقبل الفرضية الصفرية.
ويعود ذلااك في رأي الباااحثااة أن الخبرة لم تؤ ر في رغبااة المعلمين والمعلمااات نحو توظيف االختبااارات
االلكترونية.
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التوصيات:
 توفير مختبرات مجهزة بأجهزة حاسوب وانترنت في كل مدرسة. عقد دورات وندوات للوسائل والوسائط والتقنيات المستخدمة في االختبارات االلكترونية. تدري العاملين فعلى أعداد وتنفيذ ومتابعة وتصحيم وتحليل نتائج االختبارات االلكترونية. -تزويد مختبرات الحاسوب بمرشدين فنيين.

قائمة المصادر والمراجع:
 أبو هوال ،مفراي ،والشاناق ،قسايم ،والبواب ،عبير ( .)9330أثر اسيتخدام الوسائط المتعددة على اتجاهاتطلبة كلية العلوم بالجامعة األردنية .منشورات المجل

األعلى للعلوم والتكنولوجيا ،عمان-األردن.

 إسااااماعيل ،الغري ( .)9330االختبارات االلكترونية من التطبيق إلى االحتراف والجودة ،ط ،5عالم الكتللنشر والتوزيع ،عمان.
 اشاااتاتو ،محمد ( .)9334معلم المسيييتقبل تحديات التنمية ال اتية ورهانات المعرفة العلمية ،المؤتمر الدولينحو إعداد أفرل لمعلم المستقبل ،سلطنة عمان ،مسقط.
 بصايوص ،محمد حسن ( .)9354الوسائط المتعددة تصميم وتطبيقات ،دار اليازوري العلمية للنشر ،عمان،األردن.
 بن سليمان ،عادل ( .)9359االختبارات اإللكترونية ،مجلة المعرفة ،العدد .930 التودري ،عوض حساااااين .)9334( .المدرسييييية اإللكترونية وأدوار حديثة للمعلم .الرياض :مكت الرشااااادناشرون.
 جامل ،عبد السالم عبد الرحمن ( .)9337طر تدريس المواد االجتماعية ،ط ،9دار المناهج ،عمان. الحربش ،جاسااااار .)9330( .تجربة التعليم اإللكتروني بالكلية التقنية في بريدة .الندوة الدولية األولى للتعلماكلكتروني والمقامة بجامعات الملك فيصل بالرياض .جامعات الملك فيصل.9330/4/90-95،
 حسااااااين ،سااااااالماة وعلي ،أشااااااواق ( .)9336الجودة في االختبيارات االلكترونية (مفاهيم نظرية وخبراتعالمية) ،ط ،5دار الجامعة الجديدة للنشر ،اكسكندرية.
 الحوامدة ،محمد فؤاد ( .)9355معوقات استخدام التعلم االلكتروني من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسيةفي جامعة البلقاء التطبيقية ،مجلة جامعة دمشق المجلد ( ،)97العدد األول +الثاني ،األردن.
-

درويش ،إيهاب ( .)9330االختبارات االلكترونية فلسييييفت  -مميزات  -مبررات  -متطلبات  -إمكانية تطبيق ،
الطبعة األولى دار السحاب للنشر والتوزيع – القاهرة.

 الراشااد ،فارس .)9330( .التعليم اإللكتروني واقع وطموح .الندوة الدولية األولى للتعلم اكلكتروني والمقامةبجامعات الملك فيصل بالرياض .جامعات الملك فيصل.4/90-95،
 -زيتون ،عاايش محمود ( .) 9337النظريااة البناائيااة واسااااااتراتيجيااات تادري

العلوم ،دار الشااااااروق للنشاااااار

والتوزيع ،عمان.
 -السالم ،احمد .)9334( ،تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني .الرياض :مكتبة الرشد ناشرون.
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 الساايف ،منال بنت سااليمان ( .)9330مدد توافر كفايات التعليم االلكتروني ومعوقاتها وأسيياليب تنميتها منوجهة نظر أعضياء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة المل سيعود ،كلية التربية ،رساالة ماجستير غير
منشورة.
 شااحاتة ،حساان ( .)9330االختبارات االلكترونية وتحرير العقل آفا وتقنيات جديدة للتعليم ،ط ،5دار العالمالعربي ،القاهرة.
 الشااااناق ،قساااايم ودومي ،حساااان ( .)9330أسيييياسيييييات التعلم اإللكتروني في العلوم ،ط ،5دار وائل للنشااااروالتوزيع ،األردن – عمان.
 الشاااهري ،فايز بن عبد ( .)9339( .التعليم اإللكتروني في الجامعات السيييعودية قبل أن تشيييتري القطار...هل وضعنا القضبان! المعرفة ،)05(08 ،ص.40-08
 العبااادي ،محساااااان .)9339( .التعليم اإللكتروني والتعليم التقليييدي مييا هو االختالف .المعرفااة،)05(08 ،ص.90-56
 عبد العزيز ،حمدي أحمد ( .)9336االختبارات االلكترونية الفلسييييفة – المبادئ -األدوات – التطبيقات ،دارالفكر ،الطبعة األولى.
 العربي ،نعيم ( .)9358تكنولوجيا التعليم ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن. عرابي ،حمد إبراهيم .)9334( .مميزات نظام التعلم اإللكتروني .جامعة الحديدة :شبكة التعلم اكلكتروني. العلي ،احماد عباد ( .)9331( .التعليم عن بعد ومسييييييتقبل التربية في الوطن العربي .القاهرة :دار الكتابالحديا.
 عودة ،محمد خليل محمد ( .)9358أثر التدريس باسيييتخدام الوسييائط المتعددة على التحصييييل الدراسيييي فيمجال اإلعالن التلفزيوني لدد طلبة كلية اإلعالم في جامعة النجاح الوطنية .رساالة ماجساتير غير منشااورة.
جامعة النجاح الوطنية .نابل -فلسطين.
 الفار ،إبراهيم عبد الوكيل .)9339( ،استخدام الحاسوب في التعليم .عمان :دار الفكر. الفرا ،يحي .)9330( .التعلم اإللكتروني :رؤد من الميدان .الندوة الدولية األولى للتعلم اكلكتروني والمقامةبجامعات الملك فيصل بالرياض .وزارة التربية والتعليم ،اكدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة-
جدة.
 الفليم ،خااالااد بن عبااد العزيز .)9334( .التعليم اإللكتروني .اللقاااب الثاااني لتقنيااة المعلومااات واالتصااااااال فيالتعليم .جدة :مركز الوسائط التربوية.
 القرارعة ،أحمد ( .)9330أثر اسييتخدام الوسييائط التعليمية المتعددة في تحصيييل العلمي والدافعية للتعلم فيمادة الكيمياء لدد طلبة مرتفعي التحصيييل ومنخفضييي التحصيييل للصييف التاسييع األسيياسييي .رسااالة دكتوراه
غير منشورة .جامعة عمان العربية للدراسات العليا .عمان-األردن.
 -المجالي ،محمد والجراح ،عبد المهدي والشاااناق ،قسااايم واليون  ،يون

والعياصااارة ،احمد والنساااور ،زياد،

( .)9331المسيييييياعيد العربي في تدريس انتل التعليم للجميع ،دليل المدرب .وزارة التربية والتعليم ،عمان-
األردن
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 الموسى ،عبد ( بن عبد العزيز والموسى ،احمد مبارو .)9331( .التعليم اإللكتروني :األسس والتطبيقات.الرياض :مؤسسة شبكة البيانات.
 الموسااااى ،عبد ( بن عبد العزيز .)9339( .التعلم اإللكتروني :مفهوم خصييييائصيييي فوائد عوائق  .ورقةعمل مقدمة إلى ندوة مدرسة المستقبل في الفترة .6/57-58
 نداف ،شاااادي .)9339( ،واقع اسيييتخدام الحاسيييوب التعليمي واإلنترنل في الجامعات الثانوية الخاصييية فياألردن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموو ،اربد.
جميع الحقوق محفوظة  ،© 2020الباحثة إيمان خالد فرحان عبد الجواد  ،المجلة األكاديمية ليبحال والنشر
العلمي(CC BY NC) .
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