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 الملخص:

هدفت هذه الدراسة للتعرف على اآلليات المستخدمة في ضبط االختبارات اإللكترونية في الجامعات 
حيث اتبع الباحث المنهج الوصفي األردنية خالل جائحة كورونا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، 

ي بعض ( عضو من أعضاء الهيئة التدريسية ف051التحليلي، وطبق االستبانة على عينة مقدراها )
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها:  الجامعات الحكومية في المملكة األردنية الهاشمية.

لآلليات المستخدمة في ضبط ( α≤0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة المعنوية )
 .وجهة نظر أعضاء هيئة التدريساالختبارات اإللكترونية في الجامعات األردنية خالل جائحة كورونا من 

العمل على توفر برامج متخصصة تمنع الغش في كما استخرجت الدراسة مجموعة من التوصيات تمثلت في 
ضرورة اجراء اختبارات للطلبة بهدف ، و الجامعات االردنية، واعداد فيديوهات تعليمية توضح فيها آلية تنفيذها

 نا.قياس مخرجات االختبارات المعدة في كورو 

االختبارات، جائحة كورونا، التعليم االلكتروني، الحلول المستقبلية، التحديات، الجامعات  الكلمات المفتاحية:
 األردنية. 

mailto:ayatqdaisat@yahoo.com


 

2 

Abstract: 

This study aimed to identify the mechanisms used in controlling electronic 

exams in Jordanian universities during the Corona pandemic from the point of 

view of faculty members, as the researcher followed the descriptive analytical 

approach, and applied the questionnaire to a sample of (150) faculty members in 

some public universities in the Kingdom The Hashemite Jordanian. The study 

concluded with a set of results, the most important of which were: There is a 

statistically significant effect at the level of moral significance (α≤0.05) of the 

mechanisms used to control electronic exams in Jordanian universities during the 

Corona pandemic from the viewpoint of faculty members. The study also extracted 

a set of recommendations, which were represented in working on the availability of 

specialized programs that prevent cheating in Jordanian universities, and the 

preparation of educational videos explaining the mechanism of implementation, 

and the need to conduct tests for students with the aim of measuring the outputs of 

the tests prepared in Corona. 

Keywords: tests, the Corona pandemic, e-learning, future solutions, 

challenges, Jordanian universities. 

 

 

 

 

 



 

3 

 المقدمة 

فرضت التطورات والتغيرات التكنولوجية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي على المؤسسات 

التعليمية التوجه نحو استخدام التكنولوجيا والتقنيات التكنولوجية بدرجة كبيرة للتمكن من مواكبة هذه التطورات 

تعيق العملية التعليمية. فالمؤسسات التعليمية هي الجهة الرسمية ومواجهة االزمات والتحديات التي قد 

رفع كفاءتهم ورفد أسواق العمل ، إلى جانب المسؤولة عن تأهيل االفراد وتزويدهم بالخبرات العملية والنظرية

اعل بموارد بشرية قادرة على تحمل المسؤوليات والتعامل مع كافة المستحدثات التكنولوجية والمساهمة بشكل ف

 في تقدم المجتمع.

الذي فرض نفسه على العديد من المؤسسات التعليمة في الوقت الحالي وفي ولعل التعليم االلكتروني 

مؤسسات التعليم العالي بشكل خاص يشكل التحول األهم واألبرز في العملية التعليمية. حيث ساهم التعليم 

المدرسين الى أدوار إشرافية وتعاونية واستشارية، فهو االلكتروني بدرجة كبيرة في تحويل األدوار المنوطة ب

المصمم والمخطط آللية التعليم وكيفيتها. ومن ناحية أخرى ساهم بدرجة كبير في تحقيق المرونة التعليمية 

حيث لم يعد التعلم محددًا بمكان او زمان، فالتعليم االلكتروني قائم على توفير التعلم للجميع طالما يمتلك 

وطالما تتوفر األدوات  ين القدرات واإلمكانات التي تمكنهم من النجاح في هذا النوع من التعليمالمتعلم

 .(2102)العووادة،  التقويمية  والوسائل
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 ويعتمد المدرسين على العديد من الوسائل التقويمية لتقويم أداء الطلبة أثناء التعلم االلكتروني وللتمكن

من فرز الطلبة والتعرف على مستويات تقدمهم العلمي وتحصيلهم التعليمي وتعد االختبارات االلكترونية أهم 

بقلة احتياجاتها المادية كحجرات تتميز االختبارات االلكترونية مقارنة باالختبارات الورقية  هذه الوسائل. إذ

االمتحان والمراقبين بها، واالحتياجات الورقية، وعدم تقيدها بمكان محدد الى جانب عدم التخوف من تسربه، 

وتجنب الجوانب المتعلقة بعالقة الطلبة بالمصححين التي قد تؤثر بطريقة سلبية في عملية التقويم وغيرها من 

جهد والوقت كرصد العالمات ومراجعتها ونشرها على اللوائح. وبالرغم من هذه األمور التي تعتبر مضيعة لل

استخدام هذا النوع من االختبارات حيث يؤيد بعضًا منهم الميزات إال أن أعضاء الهيئة التدريسية يتفاوتون في 

)ال جديع،  نتيجة عدم وجود آليات محكمة لضبط هذا النوع من االختبار استخدامه ويعارض البعض اآلخر

  .(2102؛ عبد السالم، 2102

في الظروف العادية الحرية في استخدام نوع التعليم واألدوات التقييمية ويمتلك أعضاء هيئة التدريس 

علم المتعلقة به، وفي بعض األحيان تجبر الظروف الجامعات على استخدام التعليم االلكتروني كوسيلة الت

المسموحة والوحيدة، كما يحدث في الوقت الراهن جراء تأثير جائحة كورونا التي سببت أزمة عالمية كبيرة في 

كافة بلدان العالم وأجبرت العديد من المؤسسات التعليمية على استخدام التعليم االلكتروني بدال من التعليم 

لجوء الى استخدام االختبارات اإللكترونية كوسيلة وال ،التقليدي وعدم استخدام أي مواد او اختبارات ورقية

حيث حولت التعليم فيها الى تعليم ، م، والجامعات األردنية لم تكن بمعزل عن اتخاذ القرارات المالئمةويللتق

إال أن هذه االختبارات قد تعاني من  ،مويت على اعتماد االختبارات االلكترونية كوسيلة للتقلإلكتروني وعم
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ضعف في مستويات الرقابة عليها ودرجة ضبطها. ولذلك ارتأت هذه الدراسة تسليط الضوء على  وجود نقاط

اآلليات المستخدمة في ضبط االختبارات اإللكترونية في الجامعات األردنية خالل جائحة كورونا من وجهة 

 نظر أعضاء هيئة التدريس.

 مشكلة الدراسة

إال أنها قد  الجامعات االردنيةدام االختبارات االلكترونية في بالرغم من المزايا والفوائد العديدة الستخ

ساءة استغالل هذا النوع من االختبارات من  والمصداقية تتعرض للعديد من االنتقادات، نتيجة عدم الموثوقية وا 

د خالل عدم االلتزام بضوابط التقييم المحددة أثناء الخضوع لالختبارات غير المراقبة، ومن ناحية أخرى ق

يعاني بعض الطلبة من عدم توفر االنترنت لديهم مما يحد من قدرتهم على أداء االختبارات المطلوبة في 

 خر للتحايل على االمتحان والغش مما يؤدي إلى فشل عملية التقويم، بينما قد يميل بعضهم اآلالوقت المحدد

 رىتوقد تعترض االختبارات االلكترونية العديد من التحديات والعقبات، حيث  .(2101)الخزي و الزكري، 

أن التحديات الرئيسية التي تواجه االختبارات اإللكترونية تتعلق بالوقت والمهارات  (SHRAIM, 2019) شريم

بعض المدرسين قد يمتلكون صعوبة أثناء إنشاء المطلوبة إلنشاء أدوات تقييم موضوعية عالية الجودة، ف

أو أسئلة متعددة  فارغ،في شكل ملء  اإلنترنت،أشكال مختلفة من األسئلة الموضوعية لالمتحانات عبر 

ويفضل استخدام االختبارات  أو عناصر مطابقة أو إجابات قصيرة، بينما يقاوم بعضهم اآلخر التغيير المهام،

على أن االختبارات االلكترونية  (Kuikka, Kitola, & Laakso, 2014) ونكوكا وآخر  الورقية. ويؤكد

للحصول على درجة اعلى من الموثوقية والمصداقية لالختبارات  يجب ان تخضع لدرجة أعلى من الضبط
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االلكترونية من خالل اتاحة الوقت الكافي ألعضاء التدريس إلنشاء هذه االختبارات وتوفير الدعم المناسب 

لهم. ولذلك تتطلب هذه العملية إعادة النظر في األساليب واآلليات المستخدمة في عملية ضبط االختبارات 

دراسة التي تتمحور حول السؤال االلكترونية في الجامعات األردنية، ومن هذا المنطلق ظهرت مشكلة ال

 الرئيس التالي: 

ما هي اآلليات المستخدمة في ضبط االختبارات اإللكترونية في الجامعات األردنية خالل جائحة  .0

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟كورونا 

األردنية ما هي المعوقات المادية والبشرية التي تواجه ضبط االختبارات اإللكترونية في الجامعات  .2

 من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟

 أهداف الدراسة

اآلليات المستخدمة في ضبط االختبارات اإللكترونية في الجامعات األردنية خالل  التعرف على .0

 .جائحة كورونا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

اإللكترونية في الجامعات التعرف على المعوقات المادية والبشرية التي تواجه ضبط االختبارات  .2

 .األردنية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
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 فرضيات الدراسة:

آلليات المستخدمة في ضبط لα≤0.05 ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  .0

االختبارات اإللكترونية في الجامعات األردنية خالل جائحة كورونا من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 .التدريس

لمعوقات المادية والبشرية ل α≤0.05فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة   ال يوجد .2

التي تواجه ضبط االختبارات اإللكترونية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أفراد عينة 

 .الدراسة

 أهمية الدراسة 

اآلليات المستخدمة في ضبط االختبارات " تكمن أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تبحث فيه وهو 

 وذلك من خالل النقاط التالية:" اإللكترونية في الجامعات األردنية خالل جائحة كورونا 

 األهمية النظرية: 

أهميتها في تجويد العملية التعليمية من خالل إيجاد آليات ذات فعالية في عملية ضبط  .0

 مستويات موثوقيتها ومصداقيتها.االختبارات االلكترونية التي تساعد على رفع 

إثراء المكتبة العربية والمحلية، فقد الحظت الباحثة ندرة الدراسات العربية وعدم وجود أي  .2

 دراسة محلية تناولت موضوع الدراسة.
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 األهمية العملية: 

إمكانية إفادة نتائج الدراسة في تزويد المتخصصين والمسؤولين التربويين وأعضاء الهيئة  .0

 التدريسية في الجامعات بأهم اآلليات التي يمكن استخدامها لضبط االختبارات االلكترونية.

إمكانية إفادة نتائج الدراسة الباحثين بأدوات بحثية مهمة حول اآلليات المستخدمة في ضبط  .2

 االختبارات اإللكترونية في الجامعات.

 اإلطار النظري

 التقويم 

وهي نوع من االحكام التي يتم اطالقها على جانب من الجوانب التعليمية للتعرف على درجة تحقيقها 

على أنها " إصدار حكم على طرائق التدريس وأساليبه ومناهجه  (2102)الغالي، لألهداف المحددة، ويعرفها 

والمواقف التي تكونت لديهم". ويتميز رات المتعلمين ومهاراتهم والوسائل المستخدمة فيه ونتائج التعلم وقد

العملية  التقويم عن االختبار بأنه عملية مستمرة تبدأ مع بداية الفصل الدراسي وتستمر مع كافة مراحل

، بينما يكون االختبار عملية نهائية يقوم بإجرائها عليهاوتبقى مستمرة حتى بعد انتهائها للتعديل  التعليمية

 المعلم في نهاية الفصل الدراسي.  
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وتتمثل أنواع التقويم بنوعين محددين وهما التقويم التشخيصي والتقويم النهائي. حيث يحدث التقويم 

القبلي الذي التشخيصي خالل الفصل الدراسي وبعد انتهائه ويشمل على نوعين من التقويم وهما التقويم 

يالزم مراحل العملية التعليمية يحدث في بداية العملية التعليمية، والتقويم البنائي أو التكويني وهو التقويم الذي 

بينما يتمثل التقويم  ويستمر معها لتزويد الطلبة والمدرسين بنتائج األداء لتحسين مستويات العملية التعليمية.

ي نهاية العملية التعليمية لبيان ما تم تحقيقه من نتائج من خالل إعطاء النهائي بأنه التقويم الذي يتم ف

تقديرات للطلبة حول مستوى تحصيلهم التعليمي ومنحهم شهادات تؤكد درجة تحقيقهم لألهداف العامة من 

 .(2102)الشامخ،  المناهج

 

 االختبارات االلكترونية 

اإللكترونية أحد الوسائل المستخدمة في عملية تقويم المخرجات التعليمية عبر تعد االختبارات 

. ويمكن تعريفها استعمال األجهزة الذكية والحاسب اآللي والتي تشكل أداة بديلة لالختبارات التقليدية الورقية

الفراغ، على انها مجموعة األسئلة التي قد تحتوي على )الصواب والخطأ، واختيار من متعدد، وملء 

والترتيب، والتوصيل( التي يمكن صياغتها وتصميمها من خالل استخدام أحد البرامج المتوفرة على أجهزة 

  . (2102)عوض،  الحاسب اآللي، والتي تساعد على تقييم أداء المتعلمين وقياس مستوياتهم التحصيلية
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على أنها " االختبارات التي تتم عن طريق  (2102)إسماعيل ، يوسف، و خليفه،   ويعرفها

الحاسوب أو شبكة االنترنت وفقًا للمعايير البنائية لتصميم االختبارات اإللكترونية"، ويعرفها ايضًا بأنها "ذلك 

ليات التعليم االلكتروني ومن النمط من االختبارات التي تستخدم في عملية التقويم لألفراد المنخرطين في عم

 .ثم تتم هذه االختبارات باستخدام الحاسب اآللي وتقنياته المتنوعة ووسائطه المتعددة"

ويعرفها الباحث إجرائيًا على أنها االختبارات التي يتم اعدادها وتصميمها وتطبيقها عبر أجهزة 

تتضمن على مجموعة من األسئلة التي تقيم الحاسب اآللي او األجهزة الذكية في الجامعات االردنية بحيث 

مستوى أداء الطلبة وتحصيلهم التعليمي، ويتم عقدها في وقت محدد وتكون خاضعة لضوابط تحددها هذه 

 الجامعات.

وتتميز االختبارات االلكترونية بكونها أقل تكلفة من االختبارات الورقية التقليدية، حيث أنها ال تتطلب 

راق واألحبار المستخدمة في الطباعة والتصوير، الى جانب تقليل الجهد المطلوب من العدد الهائل من األو 

وتتميز أيضا بوجود بنك خاص ألسئلة االختبارات االلكترونية مما يقلل من  المصححين ومعدي االختبارات.

أي تعديالت  كميات السجالت المستخدمة في حفظ أسئلة االختبارات التقليدية، والسهولة والمرونة في إجراء

على محتوى األسئلة في حال وجود أي خطأ، وتضعف قدرة الطالب على الغش نتيجة تعدد النماذج التي 

تنتج عن عمليات خلط الحاسوب لألسئلة مما يجعل فرصة وجود نماذج متشابهة ضعيفة جدا. وتقلل فرصة 

نها تتم بشكل آلي مما يجعلها وجود أي أخطاء أثناء عمليات التصحيح ورصد العالمات وتحديد النتائج أل

 .(2102)ال جديع،  أكثر دقة وموثوقية
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ويخضع تصميم االختبارات االلكترونية للعديد من المعاير التي تحدد جودته ومقدار أدائه للمهمة 

 :(2102)عبد السالم،  المطلوبة منه والتي يمكن إدراجها على النحو التالي

المعايير العامة: والتي تتمثل بوضوح التعليمات، وتحديد عالمة السؤال الواحد ، وتحديد درجة النجاح  .0

في االختبار، التحكم ف عمليات عرض أسئلة االختبار بشكل عشوائي، سهولة أداء االختبار من 

طلبة وتحليل األسئلة والنتائج لهم، المرونة قبل عدد كبير من المتعلمين، تقديم النتيجة النهائية لل

المكانية في تقديم االمتحان، تحديد الوسيلة المالئمة لتبليغ الطالب بنتائج االختبارات، تجهيز 

عداده مسبقًا وتحديد موعد تقديمه، سرعة تحديد نتيجة االمتحان مهما كان عدد الطالب،  االختبار وا 

لبة المتقدمين لالختبار والطلبة المتغيبين عنه، تحديد المدة عرض قائمة تفصيلية تحتوي أسماء الط

 الزمنية لالختبار بالدقائق.

: وتتمثل بمالئمة األسئلة للطالب، والسالمة اللغوية لألسئلة، ومراعاة الدقة العلمية المعايير التربوية .2

ة االختبار في األسئلة التي يتم وضعها، عدم التعقيد في تصميم شاشة االختبار، وتصميم شاش

بطريقة تجذب انتباه الطالب نحو األسئلة وتجنب جذب انتباهه نحو شكلها، وتقديم الخطوات 

االرشادية للطالب، وأهمية ترابط المحتوى الموجود مع األهداف المطلوبة، مراعاة خصائص الطلبة، 

ند إجابته تجنب تضمين عدد كبير من الصور والفيديوهات واألصوات، عدم السخرية من الطالب ع

 بشكل خاطئ.
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لتقنية: والتي تتمثل بسهولة تصميم الشاشة مما يسهل دخول الطالب لالختبار وخروجه المعايير ا .3

منه، سهولة التنقل بين أسئلة االختبار، توفير إمكانية طباعة المحتوى التعليمي، تنظيم أسئلة 

لحذف أو التعديل من قبل االختبار بشكل متناسق على كافة شاشات المستخدمة، عدم إمكانية ا

المستخدمين ألي جزء من أجزاء االختبار، عدم تعطل شاشات االختبار أثناء استخدام الطالب ألي 

   مفتاح من المفاتيح غير المطلوبة.

 جائحة كورونا

( الذي تسببه أحد الفيروسات التاجية من أخطر الفايروسات 02-يعتبر فايروس كورونا )كوفيد

، والتي أعلنت 2102التي وجهتها البشرية والذي تم اإلعالن عن تفشيه في شهر كانون األول من عام 

بب هذا طال تأثيرها العديد من البلدان حول العالم، حيث تس جائحةمنظمة الصحة العالمية على انه 

وبعض بعض البلدان للعديد من القطاعات الحيوية فيها كالقطاعات التعليمية والسياحية  بإغالقالمرض 

 .(world health organization, 2020)  القطاعات الصناعية والترفيهية وغيرها

مصطفى أن جائحة كورونا أثرت على األنظمة التعليمية في جميع (Mustafa, 2015) ويرى

، 2121أنحاء العالم، مما أدى إلى إغالق شبه تام للمدارس والجامعات والكليات. ففي منتصف أبريل 

مليار متعلم بسبب إغالق المدارس استجابة للوباء. ووفًقا لرصد اليونسكو، نفذت  02223تأثر حوالي 

الق على مستوى البالد وخمس دول نفذت عمليات إغالق محلية، مما أثر على دولة عمليات إغ 020

أدت السياسات التي اتخذتها بعض البلدان في العالم من الطالب في العالم. وبالتالي  % 2222حوالي 
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دوى لتقليل نسبة اختالط االفراد الحاملين للع بنسبة كاملة، الكترونيالى تحويل التعليم التقليدي الى تعليم 

 .مع غيرهم والحد من انتشار العدوى، مما شكل مجموعة من التحديات للطلبة والمدرسين على حد سواء

وكانت المملكة األردنية الهاشمية من أولى الدول التي اتخذت إجراءات صارمة فيما يتعلق بالتعليم 

لكتروني وعقد االختبارات حيث تم إتمام الفصل الدراسي باستخدام التعليم اال والتعليم المدرسي الجامعي

 .ويتم دراسة االستمرار بالتعليم االلكتروني حتى انتهاء هذه الجائحة بشكل الكتروني

  الدراسات السابقة

" اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو إجراء االختبارات بعنوان  (2102)ال جديع، دراسة 

للتعرف على اتجاهات بعض أعضاء الهيئة التي هدفت اإللكترونية ومعوقات تطبيقها بجامعة تبوك" 

 لبعض المتغيرات كالتخصص والجنس، التدريسية اتجاه تطبيق االختبارات االلكترونية في جامعة تبوك تبعاً 

( 51واستخدم االستبانة كأداة للدراسة، وشملت عينة الدراسة على ) واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي،

عضو، وكانت أبرز نتائج الدراسة أن درجة ميل أعضاء الهيئة التدريسية االناث لتطبيق االختبارات 

التخصصات النظرية لتطبيق االلكترونية كانت أعلى من الذكور، وأن ميل أعضاء الهيئة التدريسية من 

أعلى من زمالئهم في التخصصات العلمية، ووجود معوقات تحد من قدرة  االختبارات االلكترونية  كان

 أعضاء الهيئة التدريسية على استخدام االختبارات االلكترونية.
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االلكتروني في عملية تقويم أداء اختبارات "فاعلية االختبار بعنوان  (2102)عبد السالم، دراسة 

التي هدفت للتعرف على فعالية االختبارات االلكترونية مقارنة مع  التحصيل األكاديمي في الدراسات العليا"

االختبارات الورقية في تقويم مستويات أداء االختبارات التحصيلية لطلبة الماجستير من قسم تكنولوجيا التعليم، 

واتبع ، هم المزايا التي يتمتع بها االختبار االلكتروني وأهم التحديات التي تواجه استخدامهوالتعرف على أ

الباحث المنهج التجريبي والمنهج الوصفي، واستخدم استمارة التقويم واستمارة تحليل المحتوى واالختبار 

( طالب من 21ة على )االلكتروني وورقة المالحظة ومجموعة النقاش كأدوات للدراسة وشملت عينة الدراس

طالب الماجستير في قسم تكنولوجيا التعليم، وكانت أبرز نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 تعزى لمستوى الفهم والتذكر والتحليل بين االختبار االلكتروني واالختبار الورقي لصالح االختبار االلكتروني. 

" صعوبات توظيف التعليم االلكتروني في الجامعات الفلسطينية  بعنوان (2102ة، )العوواددراسة 

تو تواجه تطبيق التعليم االلكتروني التي هدفت للتعرف على الصعوبات ال بغزة كما يراها األساتذة والطلبة"

التحليلي، واستخدم  من وجهة نظر األساتذة والطلبة في الجامعات الفلسطينية، واتبع الباحث المنهج الوصفي

( طالب وطالبة، 0122( محاضر ومحاضرة و)212االستبانة كأداة للدراسة، وشملت عينة الدراسة على )

وكانت أبرز نتائج الدراسة هي وجود صعوبات متعددة لتطبيق التعليم االلكتروني  في الجامعات الفلسطينية 

إلدارة الجامعية في الدرجة األولى تليها من وجهة نظر المحاضرين حيث جاءت الصعوبات المتعلقة با

الصعوبات المتعلقة بالطالب، والصعوبات المتعلقة بالدعم الفني والبنية التحتية لقاعات المحاضرات، 

، والصعوبات المتعلقة بالمناهج التعليمية، والصعوبات المتعلقة بخبرة األساتذة في مجال التعليم االلكتروني
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بيق التعليم االلكتروني في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة حيث ووجود صعوبات متعددة لتط

جاءت الصعوبات المتعلقة بالمناهج التعليمية في الدرجة األولى تليها الصعوبات المتعلقة بالدعم الفني والبنية 

جامعية التحتية لقاعات المحاضرات، والصعوبات المتعلقة بالطالب، الصعوبات المتعلقة باإلدارة ال

 والصعوبات المتعلقة بخبرة األساتذة في مجال التعليم االلكتروني.

" تكافؤ االختبارات االلكترونية مع االختبارات الورقية في بعنوان  (2101)الخزي و الزكري،  دراسة 

التي هدفت للتعرف على  الكويت" قياس التحصيل الدراسي: دراسة تجريبية على طلبة كلية التربية بجامعة

مستوى تكافؤ بين االختبار االلكتروني واالختبار الورقي في عملية قياس التحصيل الدراسي لدى طلبة 

الجامعات، والتعرف على مستوى تأثير تطبيق االختبارات االلكترونية على اتجاهات الطلبة نحوها ، واتبع 

( 302ار واالستبانة كأدوات للدراسة، وشملت عينة الدراسة على )الباحث المنهج التجريبي، واستخدم االختب

أن مستوى قياس االختبارات االلكترونية واالختبارات الورقية طالب وطالبة، وكانت أبرز نتائج الدراسة هي 

للتحصيل الدراسي كانت متكافئة، وارتفاع اتجاهات طلبة الجامعات نحو االختبارات االلكترونية نتيجة 

لها، ووجود فروق دالة إحصائية تعزى لمتغير الوقت الالزم ألداء االختبار بين االختبارات  تعرضهم

  االلكترونية واالختبارات الورقية لصالح االختبارات االلكترونية.
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 " تطوير منصةبعنوان  (Al-Hakeem & Abdulrahman, 2017)دراسة الحكيم وعبد الرحمن 

 جديدة لالمتحانات اإللكترونية لتعزيز االمتحانات األكاديمية الجامعية: حالة الجامعة اللبنانية الفرنسية"

التي هدفت لتطوير منصة جديدة لالمتحانات اإللكترونية لتعزيز االمتحانات األكاديمية الجامعية، واتبع 

استبيان  والنتائج التجريبية وقابلية االستخدام  المنهج التجريبي والمنهج ، واستخدم االستبانة واختبارالباحث 

( مفردة 052اعتماد االمتحانات اإللكترونية في الجامعات كأدوات للدراسة، وشملت عينة الدراسة على)

إعادة تكوين  ه يجبأنمدرس ومسؤولين، وكانت أبرز نتائج الدراسة  )02(( طالب وطالبة و022تكونت من )

توافق مع القواعد واللوائح الخاصة بالنظام األكاديمي المحلي لبلد ما، وأنه يميزات أي نظام اختبار إلكتروني ل

ال يوجد نظام امتحان إلكتروني يناسب جميع الدورات التعليمية ، فالمسألة األساسية إلجراء اختبار إلكتروني 

ب استعداد المعلم لالستفادة من مزايا االختبار اإللكتروني، وأن ناجح هي طبيعة الدورة التدريبية إلى جان

 حمالت التوعية مهمة للغاية لتشجيع الطالب وتحفيزهم. 

ممارسات الفحص عبر اإلنترنت في مؤسسات التعليم  "بعنوان  (SHRAIM, 2019) دراسة

التي هدفت للتعرف على تصورات المتعلمين لممارسات االمتحان عبر  العالي: وجهات نظر المتعلمين"

خضوري، واتبعت الباحثة المنهج الوصفي واستخدمت االستبانة كأداة  -اإلنترنت في جامعة فلسطين التقنية

االلكترونية ( طالب ، وكانت أبرز نتائج الدراسة أن االختبارات 322للدراسة، وشملت عينة الدراسة على )

مقارنة باالمتحانات الورقية التقليدية، بما في ذلك موثوقية الدرجات والكفاءة من حيث ع بالعديد من المزايا تتمت

التحديات التي تواجه التنفيذ  ، وأن هناك العديد منالوقت والجهد والمال الذي ينفق على عملية االختبار
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أن االختبارات ، و الصالحية واإلنصافالناجح لالمتحانات عبر اإلنترنت فيما يتعلق بقضايا األمان و 

التنفيذ ، وأن اإللكترونية مناسبة بشكل خاص للتقييم التكويني، لقياس التعلم بداًل من التقييم النهائي للتعلم

 .على تصميمها لتكون صالحة وموثوقة وآمنة ومرنة يعتمد الناجح لالختبارات عبر اإلنترنت

 

 منهجية الدراسة

نظرًا لطبيعة الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليل لمناسبته لطبيعة الدراسة التي تبحث في 

اآلليات المستخدمة في ضبط االختبارات اإللكترونية في الجامعات األردنية خالل جائحة كورونا، حيث تم 

التدريسية في الجامعات  ء الهيئةن مجتمع الدراسة من كافة أعضاتكو  ، حيث استخدام االستبانة كأداة للدراسة

من الجامعات األردنية الحكومية التالية: )الجامعة  عضو( 051، وشملت عينة الدراسة على )األردنية

وتم التأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة  ،األردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة البلقاء التطبيقية(

ن وحساب معامل االرتباط بيرسون وحساب معامل االرتباط ألفا عبر عرضها على مجموعة من المحكمي

 كرونباخ.
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 نتائج الدراسة -

 تحليل بيانات الدراسة الميدانية 

 خصائص أفراد مجتمع وعينة الدراسة .1

من أعضاء الهيئة التدريسية، أما األردنية يتألف مجتمع الدراسة من كافة العاملين في الجامعات 

عضو من الجامعات األردنية الحكومية التالية: )الجامعة األردنية، وجامعة  (150)عينة الدراسة فتتألف من 

، لخصائص العينةتبعًا  العلوم والتكنولوجيا، وجامعة البلقاء التطبيقية(، وتم توزيع االستبانة بالطرق المالئمة

 اآلتية:كالنتائج التي تم التوصل إليها حول خصائص أفراد عينة الدراسة موضحة  أدناه الجداول وتُبين

 :الجنسمتغير  -

 ( كما هو موضح بالجدول أدناهالجنستم حساب التكرارات والنسب المئوية للمتغير الديموغرافي )

 (.الجنس(: توزيع أفراد العينة تبعًا للمتغير الديموغرافي )1الجدول )

 النسبة المئوية التكرار المستوى المتغير

 2222 22 ذكر الجنس

 5223 22 انثى

 100 151 المجموع
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( 22أعداد اإلناث )(، وقد بلغت 2222( بنسبة )22بلغت ) الذكوروتبين من الجدول أعاله أن أعداد 

 (.5223بنسبة )

 :العمر بالسنواتمتغير  -

)العمر بالسنوات( كما هو موضح بالجدول تم حساب التكرارات والنسب المئوية للمتغير الديموغرافي 

 أدناه:

 (: توزيع أفراد العينة تبعًا للمتغير الديموغرافي )العمر بالسنوات(.2الجدول )

 النسبة المئوية التكرار المستوى المتغير

 2222 32 سنة                              31أقل من  العمر بالسنوات

 21أقل من  -سنة  31
 سنة

22 3221 

 51أقل من  -سنة  21
 سنة                 

51 3323 

 0221 02 سنة فأكثر 51 

 111 151 المجموع

بلغت  سنة 51سنة وأقل من  21الذين تراوحت أعمارهم بين وتبين من الجدول أعاله أن أعداد 

 بنسبة( 22) سنة 21سنة إلى أقل من  31من تتراوح أعمارهم بين (، وقد بلغت نسبة 3323( بنسبة )51)
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(، وأخيرًا بلغت أعداد من 2222( بنسبة )32سنة بلغت أعدادهم) 31بينما من تقل أعمارهم عن  (،3221)

 (.0221( بنسبة )02فأكثر ) 51هم 

 

 المسمى الوظيفي -

( كما هو موضح بالجدول المسمى الوظيفيتم حساب التكرارات والنسب المئوية للمتغير الديموغرافي )

 أدناه:

 (.المسمى الوظيفي(: توزيع أفراد العينة تبعًا للمتغير الديموغرافي )3الجدول )

 النسبة المئوية التكرار المستوى المتغير

 2222 32 محاضر المسمى الوظيفي

 3323 51 أستاذ مساعد

 3222 22 أستاذ مشارك

 223 02 أستاذ دكتور

 111 151 المجموع
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يمتلكون المسمى الوظيفي أستاذ مساعد حصلوا على أكبر عدد حيث وتبين من الجدول أعاله أن من 

( بنسبة 22) يمتلكون مسمى وظيفي أستاذ مشارك(، وقد بلغت أعداد من 3323( بنسبة )51أعدادهم )بلغت 

ا الذين لديهم أم(، 32( بعدد )2222ما نسبته ) بلغوامسمى وظيفي محاضر  يمتلكون (، أما الذين3222)

 (.223( بنسبة )02مسمى أستاذ مشارك بلغت أعدادهم )

 

 عدد سنوات الخبرة  -

( كما هو موضح عدد سنوات الخبرةتم حساب التكرارات والنسب المئوية للمتغير الديموغرافي )

 بالجدول أدناه:

 (.عدد سنوات الخبرة(: توزيع أفراد العينة تبعًا للمتغير الديموغرافي )4الجدول )

 النسبة المئوية التكرار المستوى المتغير

 0122 02 سنوات 5أقل من  عدد سنوات الخبرة

 01أقل من -سنوات   5
 سنوات

30 2122 

 05أقل من  –سنوات  10
 سنة

20 2223 

 2023 32 . سنة فأكثر 15
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 111 151 المجموع

 

سنة  05سنوات إلى أقل من  01تتروح بين  سنوات الخبرةلديهم وتبين من الجدول أعاله أن من 

( بنسبة 32) سنة فأكثر05يمتلكون خبرة (، وقد بلغت أعداد من 2223( بنسبة )20أعدادهم )بلغت 

، أما (30( بعدد )2122) سنوات بلغت نسبتهم 01سنوات إلى أقل من  5خبرة  يمتلكون (، أما الذين2023)

 (.0122( بنسبة )02م )سنوات بلغت أعداده 5الذين تقل خبرتهم عن 

 الدراسة لمحاورنتائج اإلحصاء الوصفي  .2

  اآلليات المستخدمة في ضبط االختبارات اإللكترونية في الجامعات “ بمحاورعرض النتائج المتعلقة

 ": ”األردنية خالل جائحة كورونا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس: التحديات وحلول مستقبلية

فقرات على ولإلجابة عن السؤال األول تم استخراج المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة 

 محاور الدراسة ، مقسمة إلى عدد من المحاور، كانت كاآلتي: 

 .اآلليات المستخدمة في ضبط االختبارات اإللكترونية في الجامعات األردنيةأواًل: 

ولإلجابة عن السؤال األول تم استخراج المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات 

 هذا المحور، موضحة كاآلتي: 
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المستخدمة في ضبط االختبارات  لآللياتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (5جدول )

 .اإللكترونية في الجامعات األردنية

المتوسط  العبارات ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

تم اجراء االمتحانات عبر منصات متخصصة   .0
 ( Zoom, classroomكـ)

3.4933 1.23564 

اجراء االختبارات المباشرة عبر المؤتمرات المرئية بين   .2
 هيئة التدريس والطالب.

2.9667 1.43502 

عمل ورش الكترونية مخصصة لضبط عملية   .3
الغش يقوم فيها لجان  االختبارات والحد من

 االمتحانات.

2.3200 1.47152 

اعطاء وقت محدد لكل سؤال بغية ضبط عملية   .2
 االختبار ومنع التالعب.  

2.9667 1.58185 

استخدام بنك افتراضي لألسئلة تقيس جميعها الفروقات   .5
 الفردية للطلبة. 

3.0400 1.55818 

في االمتحان أسئلة تتطلب التفكير لجعل الغش وضع   .2
 .أكثر صعوبةااللكتروني 

2.8800 1.45131 

تم اختيار المنصة االلكترونية ألجراء االمتحانات   .2
 Google Meet )االلكترونية والمتمثلة بـ )

3.1600 1.58042 

آلية تنفيذ  تعليمية توضح فيها تفيديوهاعداد ا  .2
 تفيديوهااالختبارات االلكتروني حيث تم اعداد 

 لطلبة.توجيه اتعليمية ل

2.9533 1.59419 
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عدم توفر برامج تمنع الغش في الجامعات يساعد   .2

  .على خروج مخرجات تعليمية ضعيفة

2.9933 1.46318 

تهيئة الطالب عبر االختبارات التكوينية المتتابعة   .01

 .للحصول على نتائج حقيقية للطلبة

3.6867 1.23232 

لقياس االستجابات  Test Examinationيتم عمل   .00

المبينة على نتائج تقويم أداء الطالب باالختبارات 

 االلكترونية بما يشمله من معارف وموضوعات .

3.3933 1.63804 

تم اجراء االمتحانات عبر منصات متخصصة   .02
 ( Zoom, classroomكـ)

2.9067 1.43001 

 متوسطة 3.0633 ككل

الحسابية لآلليات المستخدمة في ضبط االختبارات اإللكترونية إلى أن المتوسطات ( 5يشير الجدول )

تهيئة الطالب عبر  ، وقد جاءت الفقرة التي تنص على " متوسطةفي الجامعات األردنية قد جاءت بالمستوى 

" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي  االختبارات التكوينية المتتابعة للحصول على نتائج حقيقية للطلبة.

عمل ورش الكترونية مخصصة لضبط عملية االختبارات والحد  بينما جاءت الفقرة التي تنص على "( 3222)

 (.2232من الغش يقوم فيها لجان االمتحانات." في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )

المستخدمة في ضبط االختبارات اإللكترونية  لآللياتوتشير النتيجة العامة إلى وجود مستوى متوسط 

( 3212من وجهة نظر عينة الدراسة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجموع العام ) جامعات األردنيةفي ال
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استجابات عينة الدراسة كانت إيجابية وبدرجات مرتفعة وأخرى متوسطة موزعة على فقرات  وهذا يشير إلى أن

ت عينة الدراسة متفاوتة هذا المجال. أما قيم االنحراف المعياري فإنها مرتفعة وهذا يشير إلى أن إجابا

 ومتباعدة على هذا المجال إلى حد ما.

 .المعوقات التي تواجه ضبط االختبارات اإللكترونية في الجامعات األردنيةثانيًا: 

ولإلجابة عن السؤال األول تم استخراج المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات 

 هذا المحور، موضحة كاآلتي: 

لمعوقات التي تواجه ضبط االختبارات اإللكترونية لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (6جدول )

 .في الجامعات األردنية

المتوسط  العبارات ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

توفير حزم بيانات كبيرة بأسعار على عدم قدرة الطلبة   .03

 .معقولة

3.4133 1.15965 

منصة واحدة إلجراء االمتحانات عليها اعتماد عدم   .02

  أدى ذلك إلى تخبط الطلبة.

3.9133 1.06775 

 1.78234 2.7333القرار  ياالمر على متخذ جائحة كورونا تصعب  .05



 

26 

 لتصميم منصة خاصة باالمتحانات االلكترونية. 

 توسيعصعوبة عمل اجراءات فورية تتمثل في   .02

لجميع  ةومجاني ةفوريوجعلها النطاقات التعليمية 

 .هيئة التدريسلالطلبة و 

2.1800 1.53295 

هيئة صعوبة حصر كافة التطبيقات التي تستخدمها   .02

  .عن بعد االختباراتفي اعطاء  التدريس

220211 1.69934 

تعاني الجامعات االردنية من ضعف في البنية التحتية   .02

 لالتصاالت، مما شكل عائق أمام اجراء االختبارات.

2.6867 1.68059 

ضعف تدفق االنترنت في بعض مناطق المملكة أو   .02

 انعدامها احيانًا.

3.0333 1.48105 

ضعف مهارات بعض أفراد الهيئة التدريسية في   .21

استخدام منصات التعليم االفتراضي، وضعف التحكم 

 بها.

3.3667 1.54371 

بروز فجوة تكنولوجية ومهارية بين كل من الطرفين   .20

 المعلم والمتعلم. 

3.1133 1.41983 

 1.17439 2.7467عدم توفر الدعم الفني للمنصات التعليمية أدى إلى   .22
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 حصول انقطاعات متكررة فيها. 

 webاعداد الطالب الكبيرة شكل ضغط كبير على   .23

server لجامعة مما أدى إلى إحداث خلل فيها.ل 

3.1000 1.39856 

بأسعار توفير حزم بيانات كبيرة على عدم قدرة الطلبة   .22

 .معقولة

3.5200 1.15965 

 متوسطة 3.0733 ككل

 

الحسابية للمعوقات التي تواجه ضبط االختبارات اإللكترونية إلى أن المتوسطات ( 2يشير الجدول )

عدم اعتماد منصة ، وقد جاءت الفقرة التي تنص على " المتوسطةفي الجامعات األردنية قد جاءت بالمستوى 

( 3220" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) واحدة إلجراء االمتحانات عليها أدى ذلك إلى تخبط الطلبة. 

صعوبة عمل اجراءات فورية تتمثل في توسيع النطاقات التعليمية بينما جاءت الفقرة التي تنص على " 

 (. 2202ي المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )" ف.وجعلها فورية ومجانية لجميع الطلبة ولهيئة التدريس 

للمعوقات التي تواجه ضبط االختبارات اإللكترونية وتشير النتيجة العامة إلى وجود مستوى متوسط 

( 3212من وجهة نظر عينة الدراسة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمجموع العام ) في الجامعات األردنية

الدراسة كانت إيجابية وبدرجات مرتفعة وأخرى متوسطة موزعة على فقرات استجابات عينة  وهذا يشير إلى أن
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هذا المجال. أما قيم االنحراف المعياري فإنها مرتفعة وهذا يشير إلى أن إجابات عينة الدراسة متفاوتة 

 ومتباعدة على هذا المجال إلى حد ما.

 

 

 

 

 

   الدراسة فرضيات. نتائج اختبار 3

 نتائج الفرضية الرئيسية  

، وكانــت النتــائج علــى  one-sampleتــم اختبــار الفرضــيات األولــى والثانيــة، وذلــك باســتخدام 

 النحو اآلتي:

  one-sampleر  اختبار (: نتائج7الجدول ) 

 t df Sig Mean المحاور
Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 
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Upper Lower 
 322202 222122 3212333 12111 022 322022 المحور األول

 322115 222222 3212333 12111 022 222220 المحور الثاني

 

تم اختبار الفرضيات المرتبطة بموضوع الدراسة، وكانت النتائج على وباالستناد إلى الجدول أعاله 

 النحو اآلتي:

 : أواًل: اختبار الفرضية الفرعية األولى

 وتنص على أنه: 

بــين (  α≤0.05ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة المعنويــة ) “وتــنص علــى أنــه: 

 ".آلليات المستخدمة في ضبط االختبارات اإللكترونية في الجامعات األردنيةمتوسطات تقديرات عينة البحث ل

قيمـة ( وهـي قيمـة داللـة إحصـائيًا الن 322022( المحسوبة قد بلغت ) t( أن قيمة ) 7يبين الجدول )

( ممـا يعنـي رفـض فرضـية الدراسـة الصـفرية 1215( وهـي أقـل مـن )12111مستوى الداللة المرافقـة قـد بلغـت )

الرئيسية وقبول الفرضية البديلة والتي تشير إلى أنه "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة المعنوية 

(α≤0.05 ) مة فــي ضــبط االختبــارات اإللكترونيــة فــي لآلليــات المســتخدبــين متوســطات تقــديرات عينــة البحــث

 ". الجامعات األردنية

 : ثانيًا: اختبار الفرضية الفرعية الثانية
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 وتنص على أنه: 

بــين (  α≤0.05ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة المعنويــة ) وتــنص علــى أنــه: "

 ".االختبارات اإللكترونية في الجامعات األردنيةلمعوقات التي تواجه ضبط متوسطات تقديرات عينة البحث ل

( وهـي قيمـة داللـة إحصـائيًا الن قيمـة 222220( المحسوبة قد بلغت ) t( أن قيمة ) 7يبين الجدول )

( ممـا يعنـي رفـض فرضـية الدراسـة الصـفرية 1215( وهـي أقـل مـن )12111مستوى الداللة المرافقـة قـد بلغـت )

يوجـــد أثـــر ذو داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة  البديلـــة والتـــي تشـــير إلـــى أنـــه "الرئيســـية وقبـــول الفرضـــية 

للمعوقات التي تواجه ضبط االختبارات اإللكترونيـة بين متوسطات تقديرات عينة البحث ( α≤0.05المعنوية )

 ". في الجامعات األردنية

 . مناقشة النتائج:4

المستخدمة في ضبط االختبارات اإللكترونية في الجامعات ما هي اآلليات األول ) الفرضيةمناقشة نتائج  -

 (.األردنية خالل جائحة كورونا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

( لآلليـات المسـتخدمة فـي α≤0.05أظهرت النتائج وجـود أثـر ذو داللـة احصـائية عنـد مسـتوى الدالـة )

التدريسـية فـي الجامعـات  الهيئـةأن إلـى النتـائج ضبط االختبارات اإللكترونية فـي الجامعـات األردنيـة، وأشـارت 

، ويعـزو الباحـث سـبب االمتحانـات( إلجـراء Zoom, classroomاألردنية استخدمت منصات متخصصة كــ)

كورونـا التـي أجبـرت الجامعـات علـى اجـراء  جائحـةذلك للظروف الراهنة التي تحـدث فـي هـذا الوقـت، وظهـور 

االختبارات المباشـرة وغيـر المباشـرة فـي محاولـة لضـبط االختبـارات ومنهـا اجرائهـا عبـر المـؤتمرات المرئيـة بـين 
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التـــي هـــدفت للتعـــرف علـــى  (2102)ال جـــديع، واتفقـــت هـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة   هيئـــة التـــدريس والطالـــب.

تطبيــق االختبــارات االلكترونيــة فــي جامعــة تبــوك تبعــًا لــبعض نحــو اتجاهــات بعــض أعضــاء الهيئــة التدريســية 

 المتغيرات كالتخصص والجنس.

مخصصــة لضــبط مــا عالقــة الــورش باالختبــارات ممــا يتطلــب علــى الجامعــات عمــل ورش الكترونيــة 

واستخدام بنك افتراضي لألسئلة تقيس جميعها عملية االختبارات والحد من الغش يقوم فيها لجان االمتحانات، 

 العليــا كالتحليــل والتركيــب والتقيــيم التفكيــرعمليــات  اســتخدام الفروقــات الفرديــة للطلبــة، ووضــع أســئلة تتطلــب

لجعل الغش في االمتحان االلكتروني أكثر صعوبة، باإلضـافة إلـى اعـداد فيـديوهات تعليميـة توضـح فيهـا آليـة 

لكتروني حيث تم اعداد فيديوهات تعليمية لتوجيه الطلبة، وتهيئـة الطـالب عبـر االختبـارات تنفيذ االختبارات اال

لقيــــاس  Test Examinationالتكوينيــــة المتتابعــــة للحصــــول علــــى نتــــائج حقيقيــــة للطلبــــة، كمــــا تــــم عمــــل 

ف وموضوعات االستجابات المبينة على نتائج تقويم أداء الطالب باالختبارات االلكترونية بما يشمله من معار 

.      

عدد من أعضاء هيئة التدريس إلى اختيار المنصـة  كما تطلب تحديد مجموعة من االجراءات فقد قام

(، وأخــرون فضــلوا اعطــاء وقــت Google Meetااللكترونيــة ألجــراء االمتحانــات االلكترونيــة والمتمثلــة بـــ ) 

  محدد لكل سؤال بغية ضبط عملية االختبار ومنع التالعب.  

مةةا هةةي المعوقةةات الماديةةة والبشةةرية التةةي تواجةةه ضةةبط االختبةةارات  اقشةةة نتةةائج الفرضةةية الثانيةةةمن -

 اإللكترونية في الجامعات األردنية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟
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واظهرت الدراسة وجود أثر ذو داللة احصائية للمعوقات التي تواجه ضبط االختبارات اإللكترونية فـي 

الجامعــات األردنيــة، وتمثلــت هــذه المعوقــات بعــدم قــدرة الطلبــة علــى تــوفير حــزم بيانــات كبيــرة بأســعار معقولــة، 

إلى وجود عدد من  باإلضافةلبة، وعدم اعتماد منصة واحدة إلجراء االمتحانات عليها أدى ذلك إلى تخبط الط

الصــعوبات وابرزهــا جائحــة كورونــا التــي صــعبت االمــر علــى متخــذي القــرار بعمــل اجــراءات فوريــة تتمثــل فــي 

إلى صـعوبة حصـر  باإلضافةتوسيع النطاقات التعليمية وجعلها فورية ومجانية لجميع الطلبة ولهيئة التدريس، 

مـع دراسـة واتفقـت هـذه النتيجـة  دريس في اعطاء االختبـارات عـن بعـد.كافة التطبيقات التي تستخدمها هيئة الت

التي هدفت للتعرف على الصعوبات التو تواجه تطبيق التعليم االلكترونـي مـن وجهـة نظـر  (2102)العووادة، 

  األساتذة والطلبة في الجامعات الفلسطينية.

االردنيـة تعـاني مـن ضـعف فـي البنيـة التحتيـة لالتصـاالت، ممـا شـكل وهذا بدوره أظهر أن الجامعـات 

عائق أمام اجراء االختبارات، وضعف تدفق االنترنت في بعض مناطق المملكة أو انعدامها احيانًا ناهيك عن 

نقص مهارات بعض أفراد الهيئة التدريسية في استخدام منصات التعليم االفتراضي، وضعف الـتحكم بهـا، ممـا 

 لى بروز فجوة تكنولوجية ومهارية بين كل من الطرفين المعلم والمتعلم.أدى إ

 . التوصيات:5

وبناء على النتائج التي استخرجها الباحث قام باستخالص مجموعة من التوصيات التي تؤكد على 

من  اآلليات المستخدمة في ضبط االختبارات اإللكترونية في الجامعات األردنية خالل جائحة كوروناأهمية 

 ، كانت كاآلتي:وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
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العمل على توفر برامج متخصصة تمنع الغش في الجامعات االردنية، واعداد فيديوهات  .1

 تعليمية توضح فيها آلية تنفيذها.

 ضرورة اجراء اختبارات للطلبة بهدف قياس مخرجات االختبارات المعدة في كورونا. .2

القرار بتصميم منصة مخصصة؛ إلجراء االمتحانات عليها لمنع تخبط الطلبة  قيام متخذي .3

 وهيئة التدريس. 

عمل اجراءات فورية تتمثل في توسيع النطاقات التعليمية وجعلها فورية ومجانية لجميع  .4

 الطلبة ولهيئة التدريس.

 

 قائمة المراجع 

 المراجع باللغة العربية

فاعلية اإلختبار االلكتروني في عملية تقويم أداء إختبارات التحصيل (. 2102إبراهيم عبد السالم. )

 رسالة ماجستير، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. األكاديمي في الدراسات العليا.

 المملكة العربية السعودية: جامعة المجمعة . إنتاج مصادر التعلم االلكترونية.(. 2102أماني عوض. )

الجزائر: وزراة التربية  المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم.(. 2102بن زهرة الغالي. )

 الوطنية .
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صعوبات توظيف التعليم االلكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة كما يراها (. 2102طارق العووادة. )

 غزة.-رسالة ماجستير، جامعة األزهر الطلبة.األساتذة و 

(. تكافؤ االختبارات االلكترونية مع االختبارات الورقية في قياس 2101فهد الخزي ، و محمد الزكري. )

مجلة دراسات الخلييج التحصيل الدراسي: دراسة تجريبية على طلبة كلية التربية بجامعة الكويت. 

 .32-0، والجزيرة العربية

(. اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو إجراء االختبارات اإللكترونية 2102بالن ال جديع. )مفلح بن ق

 .22-22، المجلة الدولية التربوية المتخصصةومعوقات تطبيقها بجامعة تبوك. 

(. فاعلية كل من االختبارات االلكترونية واالختبارات 2102مهند إسماعيل ، إبراهيم يوسف، و أحمد خليفه. )

ية في قياس التحصيل األكاديمي: دراسة تجريبية على طالب ماجستير التربية في تكنولوجيا الورق

 .22-22، مجلة العلوم التربويةالتعليم بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. 

 المملكة العربية السعودية: شبكة االلوكة. التقومي يف التعليم .(. 2102نورا الشامخ. )
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