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قياس مخرجات التعلم لالختبارات االلكترونية في ظل جائحة كورونا
(الواقع – التخطيط – رؤية مستقبلية)
Measuring learning outcomes for electronic tests in light of the Corona
(pandemic (Reality - Planning - Future Vision
الدكتورة /هالة الزبير الصديق االمام
أستاذ مساعد ،احصاء تطبيقي ،قسم العلوم االدارية وتقنياتها ،جامعة الملك خالد ،أبها ،المملكة العربية
السعودية
Email: halla7777@gmail.com

الملخص:
هدفت الدراسة إلى معرفة واقع وتخطيط أعضاء هيئة التدريس لقياس مخرجات التعلم لالختبارات
االلكترونية بجامعة الملك خالد في طل جائحة كورونا ( كوفيد  )19ووضع رؤية مستقبلية لقياس المخرجات
من خالل االجابة على التساؤالت التالية :ما العوامل المؤثرة على قياس مخرجات التعلم لالختبارات
االلكترونية بجامعة الملك خالد؟  .إلى أي مدى تم التخطيط لقياس مخرجات التعلم لالختبارات االلكترونية
بجامعة الملك خالد؟ أضافة وضع مجموعة من الفرضيات .تم تصميم استبانة تحتوي على ثالث متغيرات
للدراسة :المحور االول تخطيط المؤسسة ،الثاني تخطيط أعضاء هيئة التدريس ،الثالث قياس المخرجات.
للوصول إلى نتائج للدراسة أستخدم منهج وصفي تحليلي ،تم أخذ عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة
الملك خالد مقدارها (.)133
توصلت الدراسة إلى أن تخطيط أعضاء هيئة التدريس لعملية قياس المخرجات هي أهم العوامل المؤثرة
على قياس مخرجات تعلم االختبارات االلكترونية من بين متغيرات الدراسة وهو يمثل متغيرا هاما إذ بلغت
نسبته  .% 50أكثر من  % 90من أعضاء هيئة التدريس خطط لوضع اختبار االلكتروني يتم فيه طرح أسئلة
كافية للموائمة بين مخرجات التعلم واستراتيجيات التدريس .تم قبول الفرض توجد فروق دالة احصائية بين
المحور الثاني (التخطيط لقياس مخرجات التعلم) والمحور الثالث (واقع قياس مخرجات التعلم) حيث أن
مستوى الداللة  sig = 0.000وهو أقل من مستوى الداللة 0.01
الكلمات المفتاحية :جائحة كورونا ،اعضاء هيئة التدريس ،مخرجات التعلم ،التخطيط ،االختبارات
االلكترونية
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Measuring learning outcomes for electronic tests in light of the Corona
pandemic (Reality - Planning - Future Vision(

Abstract:
The study aimed to find out the reality and planning of the faculty to measure the
learning outcomes of electronic tests at King Khalid University in the tal-goona
corona (Coved 19)and to develop a future vision to measure outputs by answering
the following questions: What are the factors affecting the measurement of
learning outcomes for electronic tests at King Khalid University? At King Khalid
University? Add a set of hypotheses. Astina is designed to contain three variables
for the study: the first axis of the organization's planning, the second the planning
of the faculty, the third measuring outputs. To reach the results of the study I used
a descriptive analytical method, a sample of the faculty members of King Khalid
University was taken (133). The study found that the planning of the faculty of the
process of measuring outputs is the most important factors affecting the
measurement of the outcomes of learning electronic tests among the variables of
the study and represents an important variable where 50% more than 90% of the
faculty plans to develop an electronic test in which sufficient questions are asked
for the match Between learning outcomes and teaching strategies, the assumption
was accepted, there are statistical function differences between the second axis
(planning to measure learning outcomes) and the third axis (the reality of
measuring learning outcomes) where the level of indication sig = 0.000 which is
below the level of indication 0.01.

Keywords: Corona pandemic, faculty members, learning outcomes, planning,
electronic tests

www.ajrsp.com

44

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرون | تأريخ اإلصدار 0202-3-5 :م
ISSN: 2706-6495

المقدمة:
لقد تأثر قطاع التعليم في كل العالم بجائحة كورونا (كوفيد  )91التي اجتاحت العالم بأثره منذ مطلع العام
0202م ،ولذلك كان البد من ايجاد حلول بديلة للتعليم التقليدي .لجأت المملكة العربية السعودية عامة وجامعة
الملك خالد خاصة لنظام التعليم عن بعد (الفصول االفتراضية) عبر منصة البالك بورد .كل عملية تعليمية
البد من أن تتبعها عملية قياس وتقويم ،اتبعت جامعة الملك خالد نظام االختبارات االلكترونية على منصة
البالك بورد لتطبيق عملية القياس والتقويم.
ولترتقي العملية التعليمية البد من قياس مخرجات التعلم لالختبارات االلكترونية كما يتم عمله عبر
االختبارات التقليدية .لذلك كان البد من معرفة ما تم التخطيط له من قبل أعضاء هيئة التدريس فيما يخص
قياس المخرجات ،ومدى تأثيره على واقع قياس مخرجات تعلم االختبارات االلكترونية.

مشكلة الدراسة وأهميتها:
تعتمد أغلب الدراسات المرتبطة بالتعليم اإللكتروني على كيفية وضع االختبار االلكتروني من حيث أنواع
األسئلة ومن حيث حساب نسب النجاح والرسوب والحد من حاالت الغش بين الطالب دون مراعاة المخرج
التعليمي الذي يتم التخطيط له من حيث وضع االختبار حسب األهداف والمخرجات التي تم وضعها في
توصيف المقرر ،ووضع األسئلة حسب األهمية النسبية لمواضع المقرر وطبيعته .قد يواجه اعضاء هيئة
التدريس مشاكل في وضع االختبارات االلكترونية وفق ما سبق ذكره .لذلك سعت الدراسة لمعرفة تفاصيل
أكثر عن قياس مخرجات التعلم لالختبارات االلكترونية التخطيط والواقع الذي يتبناه أعضاء هيئة التدريس
بجامعة الملك خالد ،ومحور أخر واقع تخطيط المؤسسة (جامعة الملك خالد).
تتمثل أهمية الدراسة في:
كشف العالقة بين تخطيط المؤسسة (جامعة الملك خالد) وواقع قياس مخرجات التعلم لالختبارات
االلكترونية.
كشف العالقة بين تخطيط أعضاء هيئة التدريس لقياس المخرجات وواقع قياس المخرجات لالختبارات
االلكترونية

السؤال الرئيسي:
-

ما العوامل المؤثرة على قياس مخرجات التعلم لالختبارات االلكترونية بجامعة الملك خالد؟

سؤال فرعي:
 -إلى أي مدى تم التخطيط لقياس مخرجات التعلم لالختبارات االلكترونية بجامعة الملك خالد؟
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أهداف الدراسة:
-

معرفة خبرة اعضاء هيئة التدريس بالتعلم االلكتروني.

-

معرفة العالقة بين واقع تخطيط المؤسسة وقياس مخرجات التعلم.

-

معرفة العالقة بين تخطيط أعضاء هيئة التدريس للمخرجات وقياس مخرجات التعلم لالختبارات
االلكترونية.

فرضيات الدراسة:
 /9توجد فروق ذات داللة احصائية بين محور التخطيط لقياس مخرجات التعلم والتوع.
 /0توجد فروق دالة احصائية بين المحور الثالث (واقع قياس مخرجات التعلم) والدرجة العلمية ألعضاء
هيئة التدريس.
 /3توجد فروق دالة احصائية بين المحور الثالث (واقع قياس مخرجات التعلم) وخبرة استخدام التعلم
االلكتروني.
 /4توجد فروق دالة احصائية بين المحور الثالث (واقع قياس مخرجات التعلم) والتخصص.
 /5توجد فروق دالة احصائية بين المحور األول (تخطيط المؤسسة التعليمية) والمحور الثالث (واقع قباي
مخرجات التعلم)
 /6توجد فروق دالة احصائية بين المحور الثاني (التخطيط لقياس مخرجات التعلم) والمحور الثالث (واقع
قياس مخرجات التعلم)

مصطلحات البحث:
جائحة كورونا :مرض كوفيد 91-هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من ساللة فيروسات كورونا.
ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في
كانون األول /ديسمبر  .0291وقد تحوّل كوفيد 91-اآلن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم.
منظمة الصحة العالمية https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019
يروسات كورونا هي مجموعة من الفيروسات التي يمكنها أن تسبب أمراضًا مثل الزكام وااللتهاب التنفسي
الحاد الوخيم (السارز) ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية (ميرز) .تم اكتشاف نوع جديد من فيروسات
كورونا بعد أن تم التعرف عليه كمسبب النتشار أحد األمراض التي بدأت في الصين في .0291
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يُعرف الفيروس اآلن باسم فيروس المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة كورونا ( 0سارز كوف  .)0ويسمى
المرض الناتج عنه مرض فيروس كورونا ( 0291كوفيد  .)91في مارس/آذار  ،0202أعلنت منظمة
الصحة العالمية أنها صنفت مرض فيروس كورونا ( 0291كوفيد  )91كجائحة.
االختبارات االلكترونية:
عرفها ابراهيم ( )42 ،4102بأنها االختبارات التي تتم عن طريق الحاسوب الشخصي ،أو شبكة االنترنت
والمصممة في ضوء المعايير الجيدة لالختبارات االلكترونية ،لتقويم أداء الطلبة اإللكتروني من أي مكان
وفي أي وقت.
عرفها شعيب )  ) 4102،04على انها اختبارات موضوعية منتجة بشكل االلكتروني والذي يعدها وينتجها
أعضاء هيئة التدريس ،من خالل برمجيات حاسوبية تساعد على إنشاء بنوك لألسئلة إلكترونيا ً على
الحاسوب أو اإلنترنت ،مع إمكانية الحصول على اإلجابات وحساب النتائج فوريا ً وآلياً ،بهدف تقييم نواتج
التعلم.
التعريف االجرائي :بأنها اختبارات تحصيلية تصمم من قبل اعضاء هيئة التدريس لتحقق أهداف المقرر
ومخرجات التعلم ولتسهيل تقويم اداء الطالب عن طريق المنصات التعليمية الخاصة بكل مؤسسة.
أعضاء هيئة التدريس:
هو الفرد المؤهل كفاية وعطاء للقيام بواجباته ومسؤولياته نحو :المعرفة :حفظا ً وتنمية وتطويرا ً ومتابعة
وتطبيقا ً
مخرجات التعلم:
تعرف مخرجات التعلم )  (Outcomes Learningبأنها مجاالت المعرفة والمهارات المختلفة التي يكتسبها
الطلبة عند إكمالهم لمستوى تعليمي معين .وهي عبارات تصف ما ينبغي أن يعرفه الطالب ويكون قادرا على
أدائه .ويتوقع من الطالب انجازه في نهاية دراسته لمساق دراسي أو برنامج تعليمي محدد .ولتحديد مخرجات
التعلم أهمية كبيرة لكافة األطراف المشاركة في المنظومة التعليمية.
تعريف إجرائي :هي عبارات تصف ما هو متوقع من الطالب معرفته وفهمه او يكون قادراً على القيام به بعد
انتهاء الموقف التعليمي.
التخطيط:
هو مرحلة التفكير الذهني المنظم في األهداف المتوقع تنفيذها وذلك بمراعاة الموارد المتاحة من أجل تحقيق
أكبر منفعة.
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أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في نتائجها قد تفيد على النحو االتي:
 -9قد تفيد ادارة جامعة ا لملك خالد في وضع رؤية مستقبلية لقياس مخرجات التعلم عن طريق
االختبارات االلكترونية
 -0قد تفيد الجامعة في وضع خطة تدريبية بديلة ألعضاء هيئة التدريس في كيفية قياس مخرجات التعلم
باستخدام االختبارات االلكترونية

منهج الدراسة:
منهج وصفي تحليلي
تم تصميم استبانة تحتوي على:
بيانات أساسية أضافة إلى ثالث محاور:
المحور االول :واقع تخطيط المؤسسة للتعلم االلكتروني.
المحور الثاني :تخطيط أعضاء هيئة التدريس لقياس مخرجات التعلم.
المحور الثالث :واقع قياس مخرجات التعلم لالختبارات االلكترونية بجامعة الملك خالد.
تم أخذ عينة لقياس صدق وثبات االستبانة بلغ معامل الثبات كرونباخ الفا ( )0.913وهم معامل مرتفع
يتم استخدام االحصائي الوصفي لعبارات االستبانة ،استخدام معامل كاندال لمعرفة العالقة بين المحاور
اضافة لي اختبار  T –testتحليل التباين عن طريق (مان-وتني)  Mann-Whitney Uنسبة لعدم توفر
شرط االعتدالية لبعض المحاور
استخدام نموذج االنحدار لمعرفة تأثير التخطيط على قياس مخرجات التعلم

الدراسات السابقة:
دراسة (مهند وآخرون4102 ،م) هدفت هذه الدراسة إلى قياس فاعلية االختبار اإللكتروني في االختبارات
التحصيلية مقارنة مع التقويم التقليدي الذي يعتمد على الورقة والقلم والتعرف على مزايا االختبارات
اإللكترونية وتحديد الصعوبات التي تواجه تطبيقها .استخدم الباحثون المنهجين التجريبي والوصفي ألغراض
الدراسة .تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية وتكونت من ( )42دارسا ً ودارسة من الدفعتين السادسة
والسابعة بماجستير تكنولوجيا التعليم ،تم تقسيمهم بالتساوي إلى مجموعتين متكافئتين،
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مجموعة تجريبية من ( )02دارساً ،ومجموعة ضابطة من ( )02دارساً .اشتملت أدوات جمع البيانات على:
االختبار ،بطاقة المالحظة ،واالستبانة ،كما تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي ) (SPSSلتحليل البيانات.
تمثلت أهم النتائج التي تم التوصل إليها في أن االختبار اإللكتروني حقق نتائج جيدة في التحصيل العام متفوقا ً
على االختبار التقليدي الورقي عند مستوى الداللة اإلحصائي ( ،)2.25وكذلك حقق أفضلية في مستويات
التذكر ،الفهم ،والتحليل لصالح المجموعة التجريبية التي جلست لالختبار اإللكتروني .أيضا ً أثبتت الدراسة
أن لالختبار اإللكتروني عدد من المميزات والصعوبات التي قد تصاحب استخدامه .وأوصت الدراسة
بتوظيف االختبارات اإللكترونية في المؤسسات التعليمية المختلفة وقياس فاعليتها في عملية التقويم.
دراسة (يوسف وعلي4102 ،م) هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى اتساق مؤشرات الجودة لألداء مع
مخرجات التعلم لبرنامج بكالوريوس التربية الخاصة بجامعة المجمعة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،
وذلك بهدف الوقوف على نقاط القوة والضعف في البرنامج تمهيداً لوضع مجموعة من التوصيات التطويرية.
وأشارت نتائج الدراسة إلى :عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة من
أعضاء هيئة التدريس بجامعة المجمعة حول مستوى اتساق مؤشرات الجودة مع مخرجات التعلم في برنامج
التربية الخاصة ترجع الختالف أي من متغيري )سنوات الخبرة ،الدرجة العلمية( .في حين توجد فروق ذات
داللة إحصائية لك ل من البُعدين ) المهارات اإلدراكية ،المهارات النفس حركية (عند مستويي الداللة
( 0.1 .على الترتيب ترجع الختالف متغير الجنس ،ولصالح أفراد عينة الدراسة  .0.2(،من اإلناث .كما
يوجد اتساق بين مؤشرات الجودة مع مخرجات التعلم في برنامج التربية الخاصة بجامعة المجمعة تبعا
للمهارات المعرفية ،ومهارات االتصال وتقنية المعلومات ،ومهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية،
وتبعا للمهارات النفس حركية.
دراسة (أسامة وطارق4102 ،م) هدف الدراسة إلى التعرف على معايير الجودة في تصميم االختبارات
اإللكترونية ودرجة توفرها في اختبارات المستوى في الجامعات األردنية .وقد قام الباحثان بتطبيق أسلوب
دلفي على أربع مراحل؛ في المرحلة األولى تم توزيع أسئلة مفتوحة على سبعة وأربعين خبيراً ألخذ آرائهم
حول معايير الجودة في االختبارات اإللكترونية ،وفي المرحلة الثانية تم أخذ آراء الخبراء وتعديلها وجمعها
وحذف المكرر ،ومن ثم إعادة توزيعها مرة أخرى على نفس المحكمين ،وكررت العملية في المرحلتين
الثالثة والرابعة ،من أجل الوصول إلى قائمة معايير الجودة في االختبارات اإللكترونية ،ومن ثم تم التأكد من
الخصائص السيكو مترية (الصدق والثبات) لهذه القائمة .ولمعرفة مدى توفر هذه المعايير في اختبارات
المستوى وزعت قائمة المعايير على عينة الدراسة وعددهم ( )052عضو هيئة تدريس ،تم اختيارهم
بالطريقة العشوائية ،وبعد ذلك جمعت البيانات وفرغت من خالل برنامج  SPSSللوصول إلى أهم النتائج.
وقد اظهرت النتائج قائمة من معايير الجودة في االختبارات اإللكترونية تكونت من ( )50فقرة موزعة على
أربعة مجاالت .وأظهرت النتائج األهمية النسبية لكل فقرة من الفقرات على األربعة مجاالت (تصميم
وعرض ،التربوي ،التقني ،الوسائط المتعددة).
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أما بالنسبة للخصائص السيكو مترية ،فقد تم التأكد منها وأشارت الى معامالت صدق وثبات مرتفعة.
باإلضافة إلى ذلك أظهرت النتائج توفر معايير الجودة في اختبارات المستوى في الجامعات بدرجة متوسطة،
ووجود فروق بين الجامعات الخاصة والحكومية لصالح الجامعات الحكومية .وتوصلت الدراسة إلى
مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة تطبيق معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونية على
جميع االختبارات التي تطبق في مؤسسات التعليم في المملكة األردنية الهاشمية الكلمات المفتاحية:
االختبارات اإللكترونية ،معايير ،اختبارات مستوى ،أسلوب دلفي.
دراسة المركز الوطني للقياس )  ٣١٠٢م ( قام المركز الوطني للقياس بإجراء مشروع
"مخرجات التعلم العالي "بهدف إعداد معايير المهارات والقدرات ،ومعايير نواتج التعلم
التخصصية ،وتحديد مؤشرات قياسها .وإعداد االختبارات الالزمة لقياس هذه المهارات والقدرات ونواتج
التعلم التخصصية ،وهذا يشمل بناء هذه االختبارات وتطويرها باستمرار.
دراسة )4112 K. Shephardم( هدفت الى السعي لتحقق مخرجات تعلم فعالة وقد
اشار إلى أن معظم التدريس والتقييم في التعليم العالي يركزان على المهارات القيادية للمعرفة والفهم بدال من
التركيز على النتائج المهارية للقيم والمواقف والسلوكيات .ومع ذلك ،فقد سعت بعض مجاالت التعليم العالي
بفاعلية إلى تحقيق نتائج مهارية وهي استخدام أنشطة تعلم وتعليم معينه للقيام بذلك .وتشمل القضايا الرئيسية
التي يجب النظر فيها تقييم النتائج وتقييم الدورات ،وتوفير االئتمان األكاديمي للنتائج المهارية واألدوار
الرئيسية لنماذج األدوار وتصميم نتائج تعلم واقعية ومقبولة في المجال المهارى.

التعقيب على الدراسات السابقة:
دراسة (مهند وآخرون0291 ،م) من أحدث الدراسات ركزت الدراسة إلى قياس فاعلية االختبار اإللكتروني
في االختبارات التحصيلية مقارنة مع التقويم التقليدي الذي يعتمد على الورقة والقلم والتعرف على مزايا
االختبارات اإللكترونية وتحديد الصعوبات التي تواجه تطبيقها .استخدمت الدراسة المنهج التجريبي الوصفي
توصلت الدراسة على أن االختبار اإللكتروني حقق نتائج جيدة في التحصيل العام متفوقا ً على االختبار
التقليدي الورقي عند مستوى الداللة اإلحصائي ( ،)2.25وكذلك حقق أفضلية في مستويات التذكر ،الفهم،
والتحليل لصالح المجموعة التجريبية التي جلست لالختبار اإللكتروني .أيضا ً أثبتت الدراسة أن لالختبار
اإللكتروني عدد من المميزات والصعوبات التي قد تصاحب استخدامه ،اتفقت الدراسة الحالية مع هذه
الدراسة في أن االختبارات االلكترونية لها عدد من المميزات واشا الصعوبات من حيث التطبيق واختلف
الدراسة الحالية مع الدراسة في انها تقيس فاعلية االختبار االلكتروني مقارنة مع التقليدي بينما الدراسة
الحالية تقيس الواقع والتحديات للمخرجات التعلم لالختبار االلكتروني فقط.
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دراسة (يوسف وعلي0291 ،م) هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى اتساق مؤشرات الجودة لألداء مع
مخرجات التعلم لبرنامج بكالوريوس التربية الخاصة بجامعة المجمعة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،
وأشارت نتائج الدراسة إلى :عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المجمعة حول
مستوى اتساق مؤشرات الجودة مع مخرجات التعلم في برنامج التربية الخاصة ترجع
الختالف أي من متغيري )سنوات الخبرة ،الدرجة العلمية  (.تتفق الدراسة مع الدراسة الحالية في قياس
مخرجات التعلم من وجهة اعضاء هيئة التدريس بينما تختلف مع الدراسة الحالية كونها صممت قياس
المخرجات لالختبارات التقليدية بينما الدراسة الحالية لالختبارات االلكترونية.
دراسة (سليمان0292 ،م) يهدف البحث إلى تحديد المعوقات واالتجاهات نحو استخدام االختبارات
اإللكترونية ،ووضع تصور لنظام مقترح لتطبيق االختبارات اإللكترونية بكلية التربية في جامعة األقصى
بغزة ،واتبع
الباحث المنهج الوصفي في بحثه ،وكان من أهم نتائج البحث أن أكثر المعوقات إدارية متعلقة بالجامعة ،حيث
حصلت على نسبة مقدارها ) ،(76.53 %وتلتها المعوقات المادية والفنية المتعلقة بالبيئة التعليمية والبنية
التحتية التكنولوجية في الجامعة حيث حصلت على نسبة مقدارها  (75.07وال توجد فروق ذات داللة
إحصائية في االتجاه نحو استخدام وتقديم االختبارات اإللكترونية تُعزى لمتغير الجنس .اتفقت مع الدراسة
الحالية في البحث عن معوقات استخدام االختبارات االلكترونية ،واختلفت مع البحث الحالي في مجتمع
الدراسة.
دراسة (أسامة وطارق0292 ،م) هدف الدراسة إلى التعرف على معايير الجودة في تصميم االختبارات
اإللكترونية ودرجة توفرها في اختبارات المستوى في الجامعات األردنية .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة
من التوصيات من أهمها ضرورة تطبيق معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونية على جميع
االختبارات التي تطبق في مؤسسات التعليم في المملكة األردنية الهاشمية ،اختلفت مع الدراسة الحالية في
حساب الفروق بين الجامعات الخاصة والحكومية ،واتفقت معها في ضرورة تطبيق معايير الجودة في
تصميم االختبار االلكتروني.

عرض النتائج والمناقشة:
جدول رقم ( )1يوضح النوع
Frequenc
Cumulative
y
Percent
Percent
أنثى Valid
103
77.4
77.4
ذكر
30
22.6
100.0
Total
133
100.0
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من الجدول رقم ( )1بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس من االناث  923بنسبة مئوية  ،% 77.4الذكور 30
بنسبة مئوية  %22.6مما يدل على نسبة االناث الالئي جاوبن على عبارات االستبانة أعلى من نسبة الذكور.
جدول رقم ( )2الدرجة العلمية ألعضاء هيئة التدريس
Frequenc
Cumulative
y
Percent
Percent
معيد Valid
8
6.0
6.0
محاضر
21
15.8
21.8
أستاذ
84
63.2
85.0
مساعد
أستاذ
18
13.5
98.5
مشارك
أستاذ
2
1.5
100.0
Total
133
100.0

من الجدول ( )2يمثل أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون درجة أستاذ مساعد أعلى نسبة بلغت  % 63.2ثم
تلته نسبة المحاضرين %15.8
الشكل ( )1يمثل توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب الدرجة العلمية

الدرجة العلمية العضاء هيئة التدريس

63.20%

15.80%

13.50%

6%

1.50%
أستاذ
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جدول ( )3خبرة استخدام التعلم اإللكتروني
فئات خبرة استخدام
Cumulative
التعلم االلكتروني
Frequency Percent
Percent
1-5
63
47.4
47.4
6 -10
48
36.1
83.5
11 -15
13
9.8
93.2
فما فوق 16
9
6.8
100.0
Total
133
100.0

من الجدول ( )3سجلت أعلى نسبة خبرة على استخدام التعلم االلكتروني ما بين (  ) 1 – 5عام بلغت نسبتهم
 % 47.4بينما أقل فئة من 16فما فوق بلغت نسبتهم .% 6.8
شكل ( )2يوضح خبرة استخدام التعلم االلكتروني

خبرة استخدام التعلم االلكتروني
من  16فما فوق
%7

من 15 - 11
%10

من 5 - 1
%47
من 10 - 6
%36

جدول ( )4تخصص أعضاء هيئة التدريس
Frequenc
Cumulative
y
Percent
Percent
108
81.2
81.2
23
17.3
98.5
2
1.5
100.0
133
100.0
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من الجدول ( )4بلغت نسبة التخصصات النظرية  ،%81بينما بلغت نسبة التخصصات العملية %17.3
بلغت نسبة التخصصات األخرى  % 1.5من الواضح ان التخصصات النظرية تمثل أكبر مجموعة من بين
المستجيبين
الشكل ( )3تخصص أعضاء هيئة التدريس

التخصص

أخرى
%2

عملي
%17

نظري
%81

جدول ( )5المحور األول :واقع خاص بجامعة الملك خالد المؤسسة التعليمية:
التس

العبارة

لسل
9

وجود منصة تعليمية يستطيع عضو هيئة التدريس والطالب يمارس
جميع عمليات التعليم والتعلم

0

تم التدريب على كيفية وضع االختبارات االلكترونية

الوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

4.52

.623

4.47

.658

99.2

99.2

من الجدول أعاله ( ) %99من أعضاء هيئة التدريس أمن على وجود منصة تعليمية يستطيع عضو هيئة
التدريس والطالب يمارس جميع عمليات التعليم والتعلم ،والتدريب على كيفية وضع االختبارات االلكترونية
وهذه تعتبر نقطة قوة.
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جدول ( )6المحور الثاني :تخطيط بأعضاء هيئة التدريس لقياس مخرجات تعلم االختبارات االلكترونية
التسلسل العبارة

الوسط االنحرا
الحسابي ف
المعيار
ي

النسبة
المئوية

3

تم طرح أسئلة كافية للموائمة بين مخرجات التعلم واستراتيجيات
التدريس

3.78

.838

4

تم وضع االختبار االلكتروني بما يوائم االوزان النسبية لكل موضوع
للمقرر

3.81

.897

5

تم وضع أسئلة توازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية

3.65

.905

6

تم وضع مجموعة كبيرة من أنواع األسئلة لالختبار االلكتروني
(صواب /خطا – متعدد االختيارات – متعدد االجابات – مقالة ...الخ)
تمت مراعاة قياس المهارات العليا في وضع االختبارات االلكترونية

3.95

.928

3.67

.911

8

تم وضع خطة مسبقة لتصميم االختبارات االلكترونية توائم مخرجات
التعلم
تم صياغة أسئلة الكتل العشوائية ومجموعة األسئلة حسب مخرجات
التعلم

3.74

.953

3.74

.992

10

تم وضع أسئلة تتضمن تطبيق المعرفة ،ومهارات التفكير الناقد
.وحل المشكالت ،واالستقصاء ،واإلبداع

3.64

.924

11

تم وضع مخازن أسئلة مفصلة حسب مخرجات التعلم

3.82

.983

85.0

12

تم وضع مخازن أسئلة عبر منصة البالك بورد عند اقتراب االختبارات
النهائية
تم وضع مخازن أسئلة عبر منصة البالك بورد منذ بداية عملية
التدريس عبر الفصول االفتراضية

1.04
3
1.09
3

84.2

1

84.2

92

14

تم وضع أسئلة تتضمن التواصل الكتابي واللفظي وغير اللفظي،
والمهارات العددية ،واستخدام تقنية المعلومات واالتصال وإنتاجها

83.4

99

15

تم وضع أسئلة تتضمن تطبيق المعرفة ،واستخدام المواد واألجهزة
واألدوات المناسبة ،وتطبيق المهارات الحركية واليدوية ببراعة
تم طرح أسئلة تتضمن التعاون مع الفريق وتحمل المسؤولية االجتماعية
واالسهام في التنمية.

77.0

90

76.7

93

7

9

13

16

4.06
3.90
3.49
3.42
3.38

.966
1.04
8
1.03
5

92.5

9

91.0

0

91.0

0

90.1

4

88.7

5

87.2

6

87.2

6

86.4

7
2

من الجدول ( )6النقاط من (من  3إلى  )6ذات نسب مئوية أعلى من ( )% 90مما دل على أن أعضاء هيئة
التدريس بجامعة الملك خالد مهتمين بوضع أسئلة كافية للموائمة بين مخرجات التعلم واستراتيجيات
التدريس ،وأسئلة توائم االوزان النسبية لكل موضوع للمقرر ،وأسئلة توازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية
ووضع أسئلة متنوعة هذه النقاط تجيب على السؤال االول من أسئلة الدراسة.
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النقاط من ( من  7إلى  )14ذات نسب مئوية أعلى من ( )% 80مما دل على أن أكثر من %80من أعضاء
هيئة التدريس يراعي قياس المهارات العليا في وضع االختبارات االلكترونية ،وضع خطة مسبقة لتصميم
االختبارات االلكترونية توائم مخرجات التعلم ،صياغة أسئلة الكتل العشوائية ومجموعة األسئلة حسب
مخرجات التعلم ،وضع أسئلة تتضمن تطبيق المعرفة ،ومهارات التفكير الناقد وحل المشكالت ،واالستقصاء،
واإلبداع ،وضع مخازن أسئلة مفصلة حسب مخرجات التعلم ،وضع أسئلة تتضمن التواصل الكتابي واللفظي
وغير اللفظي ،والمهارات العددية ،واستخدام تقنية المعلومات واالتصال وإنتاجها  .من الجدول أعاله نجد أن
أقل من  %80من أعضاء هيئة التدريس تم وضع أسئلة تتضمن تطبيق المعرفة ،واستخدام المواد واألجهزة
واألدوات المناسبة ،وتطبيق المهارات الحركية واليدوية ببراعة ،طرح أسئلة تتضمن التعاون مع الفريق
وتحمل المسؤولية االجتماعية واالسهام في التنمية.
نستنتج من الجدول ( )6االجابة على السؤال الفرعي :إلى أي مدى تم التخطيط لقياس مخرجات التعلم
لالختبارات االلكترونية بجامعة الملك خالد؟ نجد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يخططون بنسبة كبيرة
لقياس مخرجات التعلم.
رؤية مستقبلية:
بناء على النتائج السابقة البد من وضع خطة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لكي يتم تدريبهم على طريقة
طرح أسئلة تتضمن تطبيق المعرفة ،واستخدام المواد واألجهزة واألدوات المناسبة ،وتطبيق المهارات
الحركية واليدوية ببراعة ،طرح أسئلة تتضمن التعاون مع الفريق وتحمل المسؤولية االجتماعية واالسهام في
التنمية.
جدول ( )7المحور الثالث :واقع قياس مخرجات التعلم لالختبارات االلكترونية
التسلسل

العبارة

17

أثق في نتائج االختبارات االلكترونية لدقتها وتغلبها على كثير من
األخطاء البشرية
تم قياس مخرجات التعلم للمقررات التي قمت بتدريسها الفصل
الدراسي السابق
تم التأكد من تحقق مخرجات التعلم باستخدام االختبارات االلكترونية

20

تم وضع خطة تحسينية لمخرجات التعلم باستخدام االختبارات
االلكترونية
تم تقديم تغذية راجعة لقياس مخرجات التعلم باستخدام
االختبارات االلكترونية

18
19

21
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الوسط االنحرا
الحسابي ف
المعيار
ي
1.11
3.55
1
1.08
3.63
3
1.09
3.44
0
1.07
3.41
3
1.12
3.47
5

النسبة
المئوية

رؤية
مستقبلية

83.5
82.7

نقطة قوة

78.9

يحتاج تدريب

77.4

يحتاج تدريب

77.4

يحتاج تدريب
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من الجدول ( )7أكثر من  %80من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يثقون في نتائج االختبارات االلكترونية
كما أن تم قياس مخرجات التعلم .بينما أكثر من  %70تأكد من تحقق مخرجات التعلم ،ووضع خطة تحسينية
لمخرجات التعلم ،قدموا تغذية راجعة لقياس مخرجات التعلم.
رؤية مستقبلية:
بناء على النتائج السابقة البد من وضع خطة تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لكي يتم تدريبهم على كيفية
التأكد من تحقيق مخرجات التعلم باستخدام االختبارات االلكترونية ،وضع خطط تحسينية لمخرجات التعلم ثم
كيفية تقديم تغذية راجعة لقياس المخرجات التعلم عن طريق االختبارات االلكترونية.

فرضيات الدراسة:
أوالً :اختبار االعتدالية للمحاور الثالث
جدول ( )8اختبار كلمنجروف سمرنوف الختبار المحور األول x1
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk
Sig.
.000

df
133

Statistic
.830

Sig.
.000

df
133

Statistic
x1

.255

a. Lilliefors Significance Correction
من الجدول ( )8نجد قيمة  sig =0.000الختبار كلمنجروف سمرنوف وهي أقل من مستوى الداللة 0.05
مما يدل على أن بيانات المحور األول ال تتوزع توزيع طبيعي
جدول ( )9اختبار كلمنجروف سمرنوف للمحور x2
Tests of Normality
Shapiro-Wilk
Sig.
.022

df
133

Statistic
.977

Kolmogorov-Smirnova
Sig.
*.200

df
133

Statistic
.063

x2

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction
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0.05  الختبار كلمنجروف سمرنوف وهي أكبر من مستوى الداللةsig =0.200 ) نجد قيمة9( من الجدول
 ال ثبات أوT-Test مما يدل على أن بيانات المحور الثاني تتوزع توزيع طبيعي بذلك نستطيع استخدام
)1( رفض الفرضية
)10( جدول
Group Statistics

x2

Std.

Std. Error

النوع

N

Mean

Deviation

Mean

أناث

103

3.7259

.67887

.06689

ذكور

30

3.6976

.67260

.12280

)11( جدول
Independent Samples Test
Levene's
Test for
Equality
of
Variance
s

F

Sig.

t-test for Equality of Means

t

df

x Equal
2 variance .02 .86 .20
131
s
8
6
1
assumed
Equal
variance
.20 47.57
s not
2
2
assumed
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95%
Confidence
Sig.
Std.
Interval of the
(2Mean
Error
tailed Differenc Differenc Difference
)
e
e
Lower Upper

.841

.841

.02824

.3062
.14056 .24981
9
-

.02824

.3094
.13984 .25298
7
-
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يتضح من الجدول رقم ( )10عدد أفراد العينة  133االناث  923والذكور  32كما يتضح من الجدول
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
يتضح من الجدول ( )11أن قيمة  t = 0.201وهي قيمة غير دالة عند مستوى الداللة 0.05حيث أن مستوى
الداللة  .841وهي قيمة أكبر من  0.05مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين محور التخطيط
لقياس مخرجات التعلم والتوع ،أي رفض الفرضية ()1
جدول رقم ()12
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk
Sig.
.014

df

Statistic

133

Sig.
.007

.975

df
133

Statistic
.093

y

a. Lilliefors Significance Correction
من الجدول ( )12نجد قيمة  sig =0.007الختبار كلمنجروف سمرنوف وهي أقل من مستوى الداللة
 0.05مما يدل على أن بيانات المحور الثالث ( ) yال تتوزع توزيع طبيعي بذلك نلجأ إلى استخدام
كروكسكال – واالس للتحقق من الفرضيات  2و  3و . 4
جدول ()13
Ranks
الدرجة

Mean
N

Rank
79.38

8

63.10

21

67.74

84

62.19

18

70.75

2
133

59

العمية
معيد

y

محاضر
أستاذ
مساعد
أستاذ
مشارك
أستاذ
Total
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جدول ()14
Test Statisticsa,b
y
Chi-Square
1.379
df
4
Asymp.
.848
Sig.
a. Kruskal Wallis
Test
b. Grouping
العلمية الدرجة Variable:
يتضح من الجدول ( )13متوسط الرتب لكل درجة علمية معيد  79.38ومحاضر  ،63.10أستاذ مساعد
 ،67.74أستاذ مشارك  62.19وأستاذ  ،70.75كما يتضح من الجدول ( )14أن قيمة Chi-Square
تساوي  1.379و  sig =.848وهي قيمة أكبر من  0.05وهي قيمة غير دالة احصائية نستنتج عدم وجود
فروق دالة احصائية بين المحور الثالث (واقع قياس مخرجات التعلم) والدرجة العلمية ألعضاء هيئة
التدريس.
جدول ()15

Mean
Rank
62.92
74.78
72.35
46.33

N
63
48
13
9
133

Ranks
التعلم استخدام خبرة
:االلكتروني
1-5
6 -10
11 -15
فما فوق 16
Total

y

جدول ()16
Test Statisticsa,b
y
Chi-Square
5.537
df
3
Asymp.
.136
Sig.
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a. Kruskal Wallis
Test
b. Grouping
استخدام خبرة Variable:
 :االلكتروني التعلم
يتضح من الجدول ( )15متوسط الرتب لكل فئة من فئات خبرة أعضاء هيئة التدريس الستخدام التعلم
االلكتروني سنوات الخبرة من ( )1 - 5متوسط الرتبة  62.92وسنوات الخبرة من (  )6 -10منوسط
الرتبة  ، 74.78سنوات الخبرة ( )11 - 15متوسط الرتبة  72.35و الخبرة ( من  16فما فوق ) متوسط
الرتبة  ، 46.33كما يتضح من الجدول ( )16أن قيمة  Chi-Squareتساوي  5.537و  sig =.136وهي
قيمة أكبر من  0.05وهي قيمة غير دالة احصائية نستنتج عدم وجود فروق دالة احصائية بين المحور الثالث
(واقع قياس مخرجات التعلم ) وخبرة استخدام التعلم االلكتروني .لذلك نرفض الفرضية 3
جدول ()17
Ranks
Mean
Rank
68.46
58.50
85.75

N
108
23
2
133

التخص
ص
نظري
عملي
أخرى
Total

y

جدول ()18
Test Statisticsa,b
y
Chi-Square
1.759
df
2
Asymp.
.415
Sig.
a. Kruskal Wallis
Test
b. Grouping
التخصص Variable:
يتضح من الجدول ( )17متوسط الرتب لكل تخصص نظري متوسط الرتبة  6 -10.عملي متوسط الرتبة
 ، 58.50أخرى متوسط الرتبة ، 85.75
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كما يتضح من الجدول ( )18أن قيمة  Chi-Squareتساوي  1.759و  sig = .415وهي قيمة أكبر من
 0.05وهي قيمة غير دالة احصائية نستنتج عدم وجود فروق دالة احصائية بين المحور الثالث (واقع قياس
مخرجات التعلم ) والتخصص .لذلك نرفض الفرضية 4
جدول ()19
Correlations
x2

x1

**.545

.108

.000
133

.114
133

**.255

1.000

.000
133

.
133

1.000

**.255

.
133

.000
133

y
y

Kendall's
tau_b

Correlation
1.000
Coefficient
)Sig. (2-tailed
.
N
133
x1
Correlation
.108
Coefficient
)Sig. (2-tailed
.114
N
133
x2
Correlation
**.545
Coefficient
)Sig. (2-tailed
.000
N
133
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

الجدول ( ) 19تم استخدام اختبار كاندال لمعرفة قوة ونوع العالقة بين متغيرات الدراسة من الجدول معامل
االرتباط بين المحور األول  x1والمحور الثاني  x2يساوي ** .255وعالقة طردية دالة احصائيا ً ومستوى
الداللة  sig = 0.000لكنها عالقة ضعيفة ،معامل االرتباط بين  x1و المحور الثالث  yتساوي  .108وهي
عالقة ضعيفة جدا غير دالة احصائيا حيث أن مستوى الداللة  sig = .114وهي أكبر من مستوى الداللة
 ، 0.01معامل االرتباط بين المحور الثاني والثالث تساوي ** .545وهي عالقة طردية متوسطة دالة
إحصائيا حيث أن مستوى الداللة  sig = 0.000وهو أقل من مستوى الداللة  .0.01مما سبق نستنتج :رفض
الفرض  5القائل توجد فروق دالة احصائية بين المحور األول ( تخطيط المؤسسة التعليمية) والمحور الثالث
(واقع قباي مخرجات التعلم)
قبول الفرض  6القائل توجد فروق دالة احصائية بين المحور الثاني (التخطيط لقياس مخرجات التعلم)
والمحور الثالث (واقع قياس مخرجات التعلم)
لتحديد مدي تأثير المحور الثاني  x2على المحور الثالث  yنستخدم تحليل االنحدار
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جدول ()20
Model Summary
Std. Error of

Adjusted R

the Estimate

Square

.66029

Mode
R Square
.459

.454

R

l

.677a

1

a. Predictors: (Constant), x2
الجدول ( )20يوضح معامل االرتباط  R = 0.677ارتباط قوي ومعامل التحديد  R2= 0.459وهذا يدل
على أن واقع قياس المخرجات يعتمد بنسبة  %50تقريبا على المحور  2تخطيط أعضاء هيئة التدريس
لقياس المخرجات لالختبارات اإللكترونية أما ال  %50االخرى تقسر عن طريق عوامل أخرى.
جدول ()21
ANOVAa
Sig.
.000b

Mean
Square
F
48.377 110.961
.436

df
1
131
132

Sum of
Model
Squares
1
Regression
48.377
Residual
57.113
Total
105.490
a. Dependent Variable: y
b. Predictors: (Constant), x2

جدول ( )21تحليل تباين خط االنحدار قيمة اختبار تحليل التباين  110.961مستوى الداللة  .000bأقل من
مستوى المعنوية  0.05فبالتالي فإن خط االنحدار يناسب البيانات.
جدول ()22

Sig.

t

.609

.513

.000

10.534

63

Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
.322
.677

.085

Model
1
(Constant
.165
)
x2
.897
a. Dependent Variable: y
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من الجدول ( )22نجد أن قيمة

 t=10.53و  sig = 0.000بالنسبة للمتغير المستقل  x2تخطيط اعضاء

هيئة التدريس وبنا ًء على نتائج جدول ( )20و ( )21نبي نموذج االنحدار كما يلي من الجدول ()22
y =0.165+0.897x2
يمكن من خالل النتائج السابقة اإلجابة على تساؤل الدراسة
األساسي( ما العوامل المؤثرة على قياس مخرجات التعلم لالختبارات االلكترونية؟ حيث يتضح أن تخطيط
أعضاء هيئة التدريس لعملية قياس المخرجات هي أهم العوامل المؤثرة على قياس مخرجات تعلم
االختبارات االلكترونية من بين متغيرات الدراسة وهو يمثل متغيرا هاما.

النتائج والتوصيات والمقترحات:
نتائج الدراسة:
اجابة السؤال الرئيسي :ما العوامل المؤثرة على قياس مخرجات التعلم لالختبارات االلكترونية؟ حيث
يتضح أن تخطيط أعضاء هيئة التدريس لعملية قياس المخرجات هي أهم العوامل المؤثرة على قياس
مخرجات تعلم االختبارات االلكترونية من بين متغيرات الدراسة وهو يمثل متغيرا هاما إذ بلغت نسبته 50
.%
اجابة السؤال الفرعي :إلى أي مدى تم التخطيط لقياس مخرجات التعلم لالختبارات االلكترونية بجامعة
الملك خالد؟
أكثر من  % 90من أعضاء هيئة التدريس خطط لوضع اختبار االلكتروني يتم فيه طرح أسئلة كافية للموائمة
بين مخرجات التعلم واستراتيجيات التدريس ،وأسئلة توائم االوزان النسبية لكل موضوع للمقرر ،وأسئلة
توازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية ووضع أسئلة متنوعة .نجد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يخططون
بنسبة كبيرة لقياس مخرجات التعلم.

فرضيات الدراسة:
-

تم رفض الفرضية ( )1أن قيمة  t = 0.201وهي قيمة غير دالة عند مستوى الداللة  0.05حيث أن
مستوى الداللة  .841وهي قيمة أكبر من  0.05مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين
محور التخطيط لقياس مخرجات التعلم والتوع.

-

رفض الفرضية ( )2قيمة  Chi-Squareتساوي  1.379و  sig =.848وهي قيمة أكبر من 0.05
وهي قيمة غير دالة احصائية نستنتج عدم وجود فروق دالة احصائية بين المحور الثالث (واقع قياس
مخرجات التعلم ) والدرجة العلمية ألعضاء هيئة التدريس.
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-

فرضية ( )3قيمة  Chi-Squareتساوي  5.537و  sig =.136وهي قيمة أكبر من  0.05وهي قيمة
غير دالة احصائية نستنتج عدم وجود فروق دالة احصائية بين المحور الثالث (واقع قياس مخرجات
التعلم ) وخبرة استخدام التعلم االلكتروني .لذلك نرفض الفرضية .3

-

فرضية ( )4قيمة  Chi-Squareتساوي  1.759و  sig = .415وهي قيمة أكبر من  0.05وهي قيمة
غير دالة احصائية نستنتج عدم وجود فروق دالة احصائية بين المحور الثالث (واقع قياس مخرجات
التعلم ) والتخصص .لذلك نرفض الفرضية .4

-

الفرض ( )5معامل االرتباط بين المحور األول  x1و المحور الثالث  yتساوي  .108وهي عالقة
ضعيفة جدا غير دالة احصائيا حيث أن مستوى الداللة  sig = .114وهي أكبر من مستوى الداللة
 ،0.01رفض الفرض  5القائل توجد فروق دالة احصائية بين المحور األول (تخطيط المؤسسة
التعليمية) والمحور الثالث (واقع قباي مخرجات التعلم)

-

معامل االرتباط بين المحور الثاني والثالث تساوي ** .545وهي عالقة طردية متوسطة دالة إحصائيا
حيث أن مستوى الداللة  sig = 0.000وهو أقل من مستوى الداللة  .0.01قبول الفرض  6القائل
توجد فروق دالة احصائية بين المحور الثاني (التخطيط لقياس مخرجات التعلم) والمحور الثالث (واقع
قياس مخرجات التعلم)

التوصيات:
-

نوصي بتكثيف التخطيط لعملية قياس المخرجات وذلك بتكثيف الدورات التدريبية ألعضاء هيئة
التدريس

وضع بنوك اسئلة محكمه لكل مقرر وبرنامج التدريب على وضع االسئلة بمختلف اشكالها وحسب مخرجات
تعلم كل مفردة من مفردات المقرر.
-

وضع الية لتقييم المقررات العملية الكترونيا.

-

التقليل من زمن اتاحة االختبار االلكتروني اال تتجاوز المدة 90ساعة.

-

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

-

تكثيف دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في مجال االختبارات االلكترونية التي تقيس مهارات
ذوي االحتياجات الخاصة.

-

دورات قبل وضع االختبار االلكتروني للتخطيط لوضع االختبار اإللكتروني حسب مخرجات التعلم.

-

تقوية نقاط اإلنترنت حول المنطقة جميعا بحيث نتفادى غياب الطلبة بحجة ضعف االنترنت زايدا ضبط
وقت االختبار بدقة.
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المقترحات:
تقترح الدراسة إجراء دراسات مستقبلية حول:
-

تطبيق معايير الجودة في تصميم االختبارات اإللكترونية على جميع االختبارات التي تطبق في
جامعة الملك خالد.

-

واقع تصميم االختبارات االلكترونية حسب االهمية النسبية لمواضع المقرر

-

عوامل أخرى تؤثر في قياس مخرجات التعلم لالختبارات االلكترونية.

المراجع:
 الصالح ،بدر .)0293( .قضايا حاسمة في نموذج التعلم اإللكتروني عن بعد .المؤتمر الدولي الثالث للتعلماإللكتروني والتعليم عن بعد ،الرياض .0293
 العيساوي ،ستار جابر .وشتوان ،محمد على .)0225( .إدارة المعرفة والتعليم اإللكتروني ،المعهد العاليللصناعة في مصراته .المؤتمر العربي للتعليم العالي وسوق العمل .0225
 الهياجنة ،حمد فخري ( .)0221دور نظم التعليم اإللكتروني في معالجة إشكاليات التعليم في المنطقة.المعهد العربي إلنماء المدن ،مؤتمر األطفال والشباب في مدن الشرق األوسط وشمال افريقيا :التصدي
لتحديات التعليم .التحديات.
االلكترونية في تنمية مهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمي ،المجلة العلمية لكلية التربية – جامعة

-

اسيوط ،المجلد الخامس والثالثون ،العدد السادس ،يونيو 0291م.
 الروسان ،أسامة أحمد .)0224( .إدارة المعرفة والتعليم اإللكتروني .جامعة الزيتونة .ورقة عمل مقدمة فيالمؤتمر العلمي الدولي الرابع إدارة المعرفة في العالم العربي.0224 ،
 الغامدي ،هيفاء عبد هللا ( .)0291فاعلية نمط الدعم االلكتروني الفوري عبر المنصات التعليمي جامعةالمجمعة بالمملكة العربية السعودية .مجلة مجمع ،المجلد ( ،)٩١العدد ( 9يناير)
 سرحان ،عماد والحمامي ،عالء0295 ( .م ) .اقتراح إدارة المعرفة لبناء بيئة حقيقية للتعليم االلكتروني.المنارة المجلد  ،09العدد0295 ،0.م.
 شاهين ،رجاء يوسف (0229م ) .أثر ضبط مشاركة الطالب العلمية في العملية التعليمية في رفع درجةالتحصيل العلمي وجودة مخرجات التعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
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 عارف ،أسامة ،وحجازي ،أحمد ،وعبد الحميد ،محمد0292 ( .م ) .جودة مخرجات التعلم في الجامعاتالسعودية ودورها في تلبية متطلبات سوق العمل السعودي وفق رؤية  ،0232مجلة البحث العلمي في
التربية .العدد التاسع عشر 0292م.ص (.)749 – 624
 -موقع خطوة نجاح  /تصنيف مهارات ادارية ،مفهوم التخطيط وأهدافه وأهميته ومراحله ومقدمة عنه
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