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الطوب  أععاواه هة ول التودا    )تصوراات  هدف البحث الحالي التعرف على اتجاهات
بكليوول الترةيوول ةادعوول  دحووورا ححوور التصووحيب االووي أاروتبووااات اتلرترأحيوول   وو  التعوور  لو ووا 

وووا ، ط يقو ووواتأالتعووورف علوووى دضوووترن ااووواه  عحو وووا بعووود )تط يقو وووا   ك وووا ادوووتودف البحوووث ع ا 
أةووة) الطووب  أععاوواه هة وول التوودا    ووي   حووا التعوورف علووى ال وورأا طووة) الطووب  )الوو كرا أات

تررحو  العةحول . دضترن اااه  عحو وا ي ارتجاه ححر التصحيب االي أاروتبااات اتلرترأحيل أ 
اتجواه عن : رت الحتواج أعظوو. إحوا   138ذكرا أ 65طالبا ) 203عار هة ل تدا   أ 44د) 

اتجاه الطب  ححر اروتبااات اتلرترأحيول أ الطب  أععااه هة ل التدا   ححر التصحيب االي 
طةح ووا ةوواه اتجووواه ععاوواه هة وول التووودا   ححوور اروتبووااات اتلرترأحيووول ، طداةوول دتردوووطلإ جوواطي 
  بأبعا هووا ال عرةيوول ألوو  تجرةوود  وورأا ذات  رلوول ايصوواجيل طووة) اتجاهووات الوو كرا أارحووا، إ جوواطي

 طةح ا أجةودت، أاروتبااات اتلرترأحيلأالرةداحيل أالضلركيل أال ج رع الرلي ححر التصحيب االي 
 ال عرةيووول بأبعا هوووا أععاووواه هة ووول التووودا   الطوووب  اتجاهوووات طوووة) ايصووواجيل  رلووول ذات  ووورأا 

اتلرترأحيول ة يعووا  الول  أاروتبوااات االوي التصحيب ححر الرلي أال ج رع أالضلركيل أالرةداحيل
ك وووا  ا  دضووووترن ااوووا كوووو  دووو) الطووووب  ، لصوووالب ععاوووواه هة ووول التوووودا   0˒01عحووود دضووووترن 

أععااه هة ل التدا   ع) التصحيب االي أاروتبااات ارلرترأحيل أتحّض) ارتجاه ححره وا بعود 
 .لل رة األألى  ي كليل الترةيل طددحورا  اتط يقو

 ب االي،اروتبااات اتلرترأحيل،ارتجاهات، الراا.التصحي :الكلمات املفتاحية
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"Attitudes and satisfaction of students and faculty members towards 

automatic grading and electronic tests at the Faculty of Education, 

Damanhur University" 

Abstract  

The current research aimed to identify the attitudes of students and 

faculty members at the Faculty of Education, Damanhur University 

towards automatic grading and electronic tests before exposure to them 

and to identify their level of satisfaction about them after exposure to 

them (their application). The research also aimed to identify the 

differences between students (male and female) and between students 

and faculty members in the attitude towards automatic grading and 

electronic tests and their level of satisfaction about them. The sample 

consisted of 44 faculty members and 203 students (65 males and 138 

females). The results showed that the attitude of students and faculty 

members towards automatic grading and the students ’attitude towards 

electronic tests is moderately positive, while the attitude of faculty 

members towards electronic tests is positive, and there were no 

statistically significant differences between male and female attitudes 

(with their cognitive, emotional, and behavioral dimensions and the 

overall total) towards automatic grading and electronic tests, while 

statistically significant differences were found between the attitudes of 

students and faculty members (with their cognitive, emotional, and 

behavioral dimensions and the overall total) towards automatic grading 

and electronic tests at level 0.01 favor tofaculty members, and the level 

of satisfaction of both students and faculty members about automatic 

grading and electronic tests has increased and the attitude towards them 

has improved after their first application in the College of Education in 

Damanhur university.  

Keywords:  

Automatic grading, Electronic tests, Attitudes, Satisfaction. 
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  : 
حتيجول ل وا  العال يل شودت العقر  القلةلل ال اايل العديد د) التغةرات  ي الحظ  التعلي يل

 ضتحدثات الترحرلرةيل  ي لعديد د) الا لظورا د ا ع نعرةيل د اتشوده العال  د) تطراات أثرا 
ال ضتخددل  ي  الترحرلرةياأتتحرع  ،لتقلةد لالتعلي يل االتعلي  ليصبب اكثر  اعليل د) الحظ  دجال 

ضوتخد      ةوواال ي تجرظَّف ةيو،، أدودن دحادو توا لو،. باوتبف ال جال الع ليل التعلي يل أتختلف 
الضووو راة أ الشووو اةيات أالعووواا  البصوووري أعةوووونة عووور  ال ياحوووات أالشوووراجب أ الحادووور  التعلي وووي 

 وي الع ليول التعلي يول  ةونه عدادوي   ر التقوأ . ال كيل أال صحب االوي أيةرهوا دو) األةوونة الحديثول
علوووى تحضوووة) ةووور ة ال وووراد   ع ووو  الصوووا ا أالثاطووو  أالتقووور   الوووتعل .  حووورات دووودن تحقووو   لقيوووا 

 . التعل أ التعلي   تيع لةأد) ث  األكا   يل 
دعر وول دووا إذا  ال ووتعل أال علوو  أال سدضووات التعلي يوول. ةيحتووا   ال ووتعل  لروو  دوو) دووو  أالتقوور  
عدوالة  أطورا    حتوا  ال علو  دعر ول دوا إذا كوان  ضوتخدأ  .لاألهوداف ال طلرةوتحقة  كان  قتر  د) 

تياةوووات الطوووب  لتحضوووة) ترةيووو، ال علووو  إلوووى اي هووور   ر عيووود عهوووداف التقووو أ عت ووورالتووودا   ال حادوووبل. 
دلة  علووى عحوووا ت عوو  دووا   توور  الوو تقوود  التعلي يوول للتقوور   لروويتحتووا  ال سدضووات ك ووا ع ليوول الووتعل . 

دأل العديووود دووو) الووو اهوووت ، الحووواليالقووورن  طدا ووولدووو  . (Alsadoon, 2017,147) عن ت علووو، علةووووا
 أعدر كواطر طاحيوا : دثو قددول  وي دجوال القيوا  أالتقور  ، أ ود وطو   أر دت التقحيوات الحديثولطترظيف 

ع أات القيوووا  لطوووب  ال وووداا  أ حردوووبل اروتبوووااات لعأاةيووول وطووورات أادوووعل أ أ أر عوووورن ودوووةر ل 
 اادوات تتحوواأل هو ا األدوور دو)  أا ووا دختل ول ) ووود  تةووراه  وو  بوالرثةر دوو) البوايثة)  د واأالجادعوات، 

جديوودة اوورأاة ت حووي طوورا أادووالة  أت وور  ال  اادووات التعلي يوول ال  .2010،219، ع وودا الخووني 
 ووي دجووال  الجرهر وولعن التحضووةحات  (Bennett et al.,1999, 285)يديثوول للتقوور  ، يةووث  شووةر

   ضت د د) التقد   ي ثب  دجارت هي: الترحرلرةيا، أالقيا ، أالعلر  ال عرةيل.التقر   درف ت  
ادووتخدا  اوتبووااات بلطووب  اطتقةووي   -علووى دوور الضووحة)- ادوو  ال سدضووات التعلي يوول أ وود 
 Paper-Based لا إلى ه ا الحرع د) التقةي ات بالتقةي ات القاج ل على الرا اشأ    الرا ل أالقل 

Assessments ( PBAs) .ايترت أ د PBAs األد لل : دث د لل على عشكال دتبايحل د) األ
أكاح  ه ه األد لل  لاتك اياا د) دتعد  أعد لل تعد لل ارو: األد لل ال رارعيل دث  قاليل أ ال

  عالووووووووول  وووووووووي تقةوووووووووي  دعوووووووووااف أدووووووووووااات الطوووووووووب  دحووووووووو  الثبثةحيوووووووووات دووووووووو) القووووووووورن ال ااوووووووووي
 (Demirci, 2007,30) . 
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 الخوددات دو) أا ور طحصوة  أالجادعوات ال وداا   قود يظةو  االي الحاد  أد  ظورا
 الطووب  عوودا ع  كثوورة دثوو : العقبووات العديوود دوو) التعلووي  دضوو رلي أ راةوو،، الجوووا  هوو ا  قووددوا التووي

 الخوددات دو) كثةور االوي الحادو   ود  أ ود، ال حادو  بالشك  األعدا  ه ه التعاد  د  أصعرةل
 ك ةر لاغط بك  الجادعات التدا   هة ل ععااه أ تعر . أدورلل  ضر بك ، ال جال ه ا  ي
 الخاصووول ارةابوول عأااا دوو) ال  وووات تصووحيب إلووى  حتووواةرن  يةووث  اادووي  صووو  كوو  حوا وول  ووي

دح ود ) أةوود أ و  إلوى  حتوا  درهو  ع و  أهو ا  صوةر أ و   وي أدراةعتووا أاصودها  بالطب
 .  2009،60 الضعدحي، ع دالري )

)التووي تصووحيب اروتبووااات العادوول  لتضووتخد   وويعةووونة التصووحيب االووي  لوو ا تووأتي عه يوول
ر  الن وو  و ووي كوورن ععوودا  ال خت وور ) ب الطووب  ك ةوور )حووا ا عحووددا تججوورن علووى دضووترن الدألوول  

ألوو  ، ادووتخدا  ال صووحب االووي  ووي ال سدضووات التعلي يوول  ا   أ وود 2005عليووان، عووادر أهشووا  
 عور  اتببوال عليو، لررحو،  قلو  دو) عو ه  أ ود. للطوب األعودا  الر ةورة   ي ياللترظي ،   قتصر

التصحيب ع) كاه  ال عل وة)، أل وا يتضو  بو، دو) دراورعيل  وي أاو  الوداةات، أدورعل  ر ودة 
 التصوووووووحيب االووووووويأ .  2016،36، ال حصووووووورا )دوووووووحاه عي ووووووود  ليووووووول التصوووووووحيب وووووووي احجوووووووا  ع

Automatic grading ادوتخدا  الترحرلرةيوا الر  يول  وي  طواع التعلوي  لتصوحيب عأ تقةوي    عحي
تصوووحيب اردوووتجابات علوووى طتضووو ب تط يقوووات التصوووحيب االوووي لل صوووححة) يةوووث ، اتوتبووواا ار

عأ تصوحيب ادوتجابات األ ورا  ، ح ةلوا كصرا ا  يولت  دضحوا ارجي ا أتي ث اردتحاحات الرابيل 
طدر  د) الوراا. أ  كو) تح ةو ه دو) ووبل تط ةو  طوراد  ك  ةورتر ، الخاصل بالتقةي  ع ر اتحترح 

  كوووو) ادووووتخدا   ال تصوووو  باتحترحوووو . أدوووو) ثوووو  عأ ع وووور تط ةوووو   عت وووود علووووى ال تصوووو ب، دعةحوووول
)اروتبووووااات  Computer Based Assessments(CBAs)التصوووحيب االووووي لتصووووحيب 
 . اروتبااات التي تت  بادتخدا  الرا ل أالقل  لتصحيب ال عت دة على الر  ةرتر  عأ

دوولطحل ع ووان ك ووا  ووي التصووحيب االووي، تقحيوول طتط ةوو  العديوود دوو) الوودأل العرةيوول تقوور  أ 
 طورا  عكثور  عود، ال صور ل الجادعوات أ وي دعظ  ةادعات ال  لرل العرةيل الضعر  ل.أ  ارداااتأ 

وا تعت ور أالتي التقلةد ل الطر قل هي ادتخداد ا الطب  دعااف تقةي   ال قاليول اروتبوااات دو) دن ج 
أتضووتغرا ، ك ةوور بشووك  الطووب  عوود   ا ، ال ااوويل القلةلوول الضووحرات  وويأ  .أالع ليوول أال راوورعيل

 ك ةرة ال صرل ي لتقة الح  هر اتلرترأحي التقةي  حظا  أ عت ر. طر ب أ تا التقلةد ل التقةي  طر قل
  .أيةرها ال شاك  ه ه أدعالجل العد 
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   وو  دوو) شووديدا إببووار واصوول بصوو ل الترةيوول أكليوول عادوول، بصوو ل  دحووورا ةادعوول أتشووود
 اروتبووووااات عوووود  أصوووو  يةووووث. االووووي التصووووحيب تقحيوووول ادووووتخدا  علووووى التوووودا   هة وووو، ععاوووواه

 الثاحي الداادي ال ص  وبل رةيلالت كليل اوتبااات إة الي د) 1دقراا  250 إلى وليا ال صححل
 قود تاواع   عود  ال قوراات ، دقراا تقر با  720)أالبالغ عد ها2019 – 2018 الجادعي للعا 

التي صحح  وليا عدة درات  ي ال ص  الداادي الثاحي دقااحل بال ص  الداادي األأل د) ح و  
حح  وليا  ي ال ص  الداادي   دقراا  . 35األأل العا )يةث طلغ عد  ال قراات التي صج

  التصحيب على األحظ ل ه ه  داة إلى: االي عحظ ل التصحيب ادتخدا   ي التنايد أ رة 
  ووي أاتحصوواف أال راوورعيل. الةوودأي  التصووحيب دوو) ع وو  أةترل وول عدوورع بشووك  أيضووا  الووداةات
 إ الوولأ  األ اه، ةراحوو  يوورل ت صووةليل دبيظووات األحظ وول هوو ه تط يقووات بعوو  التصووحيب، أتوور ر

، ال ر ود ارلرترأحوي ع ور كاد  بشك  االي التصحيب حتاج  إادال الجغراةيل، ك ا   ك) لحراةنا
البشوري  الخطوأ اتحترحو ، أتقلةو  ع ور ودو) بشوك  الر  يل ال ل ات حق  يت  يةث األد)، أتحضة)

(Williamson et al., 2010,1). 
 كليوول  ووي وتبووااات الرابيوولتقحيوول التصووحيب االووي لب ادووتخدا  أحظوور ا لبببووال الشووديد علووى

 دحووو، دوووراه عأ تصوووراات ال ضوووت ةدي) حظووور تقةوووي  أةووووات طددحورا، قووود  كووورن دووو) ال وووو – الترةيووول
 التدا  .  هة ل عأ ععااه طب 

ترحرلرةيا ال علردات أارتصارت إلى   ا ة ادوتخدا  التقةوي  القواج  علوى  ك ا ع ن التطرا  ي
يوووورل اوتبووووااات الرا وووول أالقلوووو  التقلةد وووول  حقوووا ال أ ا  ،الي   ووووي دجووووال التعلووووي  العووووCBAالر  ةووورتر )

هو ا   ود حشوأ عو)أ . (Riera Guasp et al, 2018,79) )اتلرترأحيول  أاروتبوااات ع ور اتحترحو 
كاحوو  ترحرلرةيووا ال علردووات أارتصووارت تضووتخد   ووي  يةووثعدووالة  ةديوودة لتقةووي  الطووب .  التطوورا

ألر) تطورا  .(Russell &Haney , 2000,2)تعلي  أالتعل  ال سدضات األكا   يل  قط أليرا  ال
عوو)  إحشوواه طر قوول ةديوودة لتقةووي  تعلوو  الطووب  لل ضوو رلة) عوو) الع ليوول التعلي يوولالترحرلرةيووا عتووا  

 Bull & McKenna)أعطلو  علةووا. (Gipps, 2005,172) طر   ادتخدا  عةونة الر  ةرتر

  .CBAsر )بالتقةي ات ال عت دة على الر  ةرت (2000,21,
                                           

ه ه ال بيظات ةاهت دو) و ورة البايثوات أط يعول ع لوو  كأعاواه دجلو  ا ااة أيودة القيوا  أالتقور   بكليول الترةيول   1)
  دحرات أد) التقاا ر الخاصل بالتصحيب االى ك   ص   اادي.3)ةادعل  دحورا ل دة 
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اروتبوووااات العديووود دووو)  ياتوتبوووااات اتلرترأحيووول عدوووا  دصووو   إعووودا ترحرلرةيوووا أتووور ر 
األدو لل دوو) طوداج  دتعود ة  وود تصو  إلوي عشوورة دعووة) دو) ال وداج  التصو ي يل، دحوووا: اوتيواا حورع 
عأ دقواط  الصورت، عأ ال ةودير دو  تور ةر ، عأ الحصرص، عحراع، أدا  صاي وا د) إ اا  الصرا

الترحرلرةيووا طر ووا دتحرعوول لعوور  األدوو لل أاتةابوول تلوو  لووران، أالصوورا ال تحركوول، ك ووا  وودد  األ
أ و  حظوا  دعوة) ع  بشوك  عشوراجي، بحةوث  جقود  اروتبواا الرايود بوأكثر  درتبلعحوا دراه عكاح  

الغووب طووة) الطووب ، هوو ا باتاووا ل الووى ال ووداج  ال تعوود ة   جقلوو ب ووا ، دترا  وول صووراة اوتباا وولدوو) 
اات اتلرترأحيول دوراه عكوان ا   عر  اروتبواا، أال وداج  ال تعود ة لطورا حشور اروتبواص ي  حر لت

  . 148، 2014، على ةوا  الر  ةرتر ع  على الشبكات أةصيغ دتعد ة )دح د دح د طدأي 
عن ارعت ا  على حجظ  التقر   أاروتبوااات اتلرترأحيول  (Bennett,2002,23)ألقد عكد 

ر رهووا، أعحوو، يدوو) ووبل التغ  وول الراةعوول ال را وول التووي  ا اوو  ع اه    ليصووبحرا يور ر  رصوول للطووب
 ووي دجووال التعلووي  بصوو ل عادوول أدجووال التعلووي  العووالي بصوو ل  ةوووا جوو  التردوو   ووي ارعت ووا  عل

ال تحوودة دثوو  ةادعوول  الرر وواتأ وود ت حوو  العديوود دوو) الجادعووات أال ووداا  الثاحر وول  اووو   واصوول.
لإلدووت ا ة دوو) ترحرلرةيووا ال علردووات كسليوول لتحضووة)  -التقوور   اتلرترأحووي  -تجوواههوو ا ارةراةيووا 

 . (Luchoomun et al., 2010,21)ع ليل التعل  أبيا  ع اه الطب  
تعت ود الجادعووات بشوك  دتنايوود علوى اروتبووااات ال عت ودة علووى ، علوى ال ضوترن العووال يأ 

بوااات الرا ول أالقلو  التقلةد ول لتحو  دحو  اوت Computer-Based Testing(CBT)الر  ةورتر 
إلووى ال نا ووا العديوودة التووي ذلوو   رةوو  أ . (Bertolo & Lambert, 2007,74)لطووب  التقةووي  

 تتا ) ه هأ  لطب .ل ةالر ةر  األعدا حققوا دقااحل باوتباا الراا أالقل  د  األو   ي ارعتباا ت
، أارتضوواا أالثبووات، ة عدوو) اروتبووااأ  ووا ، ال  ةوونات: التضوولي  أات ااة الضوور عل أك وواهة التصووحيب

. ك وا (Saikkonen et al., 2001,133)أدعودل ادوتجابل عدورع لعود  ياةتو، لو كر ت اصوة  
هو ه األحوراع دو) اروتبوااات عن إةوراه  ( Terzis & Economides, 2011a, 2108)ذكورت 

   ووي إةووراه تضوواعد  ووي تقلةوو  ععبوواه ععاوواه هة وول التوودا أ  .يووس ي إلووى تقلةوو  تروواليف الطباعوول
وا لقيوا  األحوراع ال عقودة دو) ال عر ول  اردتحاحات أ ر ر ه ا التقةوي  ال ضوتحد إلوى الترحرلرةيوا  رص 

 ,Samson & Okon)أتقةي ووا دو) ووبل الطورا التقلةد ول  أاردوتدرل التوي ر   كو) عثااتووا

  كو) إةوراه أ  ،ك ا عح،  قل  د) ادوتخدا  الوراا أةالتوالي ال ضواعدة  وي ي ا ول ال ة ول. (2015,2
طوح   دسشور  اروتبااات بشك  دضتق  ع) الر   عأ ال كان أ  كو) إحشواه اوتبواا  ر ود لرو   ور 

 صلل. ال ةنة الرجيضيل أتقد   دبيظات  را ل أ ر  ل دج ، الصعرةل.   ك) تضجة  اروتبااات  را ا
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أالصوورت   ووي  هووي عحوو،   كوو) اردووت ا ة دوو) دوورا  الردوواجط ال تعوود ة )ال ةوودير CBAاألووورن لووو 
أ ود  ضواعد ارعت وا  علوى اروتبوااات . (Hassanien et al., 2013,S16) عحاصور اروتبواا

العديوود دوو)  تحقةوو الجادعووات أالرليووات علووى ععاوواه هة وول التوودا   بع وور اتحترحوو  أادووتخدادوا 
تطلبوات أالقاواه علوى د، ب ا  ي ذل  التقةي  ال تررا لتعل  الطب ، األهداف الترةر ل أالتعلي يل

 . أتراليف التصحيب
ا بع  العةر  ، أةالري  د) تل  ال  ةنات ، دو) طةحووا لبوتبااات اتلرترأحيلهحاك ع ا 

يةور دحادو  لرو  حورع دو) عحوراع التقةوي  ، عحوأ  CBAتعدا  )ال حيل التحتيل الترل ل األأليل العاليل 
األوووورن دوووراط) الخلووو   وووي  العةووور أدووو) )دث :األدووو لل ذات اردوووتجابل الطر لووول أعدووو لل األ اه .

عدو) ال ياحووات. بعو  الطوب  دعتووا أن  أعثووره علوىأتعطو  عةووونة الر  ةورتر أالخورا   ، الر  ةورتر
وا  وي أاو  عبدوات علوى األدو لل عأ اتةابوات  على تدأ ) ال بيظوات  وي أا ول األدو لل أع ا 

لطووب  علووى الووراا لل راةعوول البيقوول أالتووي ليضوو  دحادووبل كثةوور ا دوو  هوو ا الحظووا .  قوورع بعوو  ا
. ك ووا (Jawaid et al.,2014,689)ر  ةوورتر البضوورعل أدووورلل عك وور دوو)  ووراهةه علووى شاشوول 

ك ا  التحتيل ال حيل تتعد  دتطلبات ادتخدا  التصحيب االي أاروتبااات اتلرترأحيل أدحوا: تر ةر
 أوطور  لوياا الحادو  ال رتبطول طووا أدعادو  ال تخصصول عةونة التصحيب أال راد  تت ث   ي:

إةووراه التصووحيب االووي  دوووااات علووى دوو) دعل ووة) أدتعل ووة) البشوور ل العحاصوور أتوودا   ارحترحوو 
 ادوتخدا  ةدأن  يرل ال سدضات التعلي يل  ي العادلة) طة) الرعى اتلرترأحيل أحشر أاروتبااات

 ارلرترأحيل. اروتبااات أا ااة أتط ة  التصحيب أاعدا   ي الترحلرةيا
علوى دضوترن حظورا ألحو، . أ  لةو  الترل وللوي  دووب  أر  CBAارحتقوال إلوى ر أل ل   عت و

 يال يووول الرليووواتأعصوووبح  ،  وووي دجوووال التعلوووي  بالجديووودالتعلوووي  العوووالي  وووان الجادعوووات دشوووغرلل 
ا بقض   ال ض رل عحوا أيدة  -  ITترحرلرةيا ال علردات )لبالجادعات ال ختل ل دجونة تجوةن ا ةةد 

الوووتعل  اتلرترأحوووي ع اوووا.  دعادووو  تووو  ت عةووو أ  ألوووديوا دكتبوووات ا  يووول يديثووول. -القيوووا  أالتقووور   
ذات األعوووودا  الر ةوووورة دوووو) الطووووب   ال وووورا  روتبوووواا يووووب،  عت وووور اردووووت ا ة دوووو) هوووو ه ال ووووراا أ 
(Jawaid et al., 2014,689.   ياليا  طر قل الرا ل أالقل  لتقةي   الجادعاتدعظ  تضتخد   لر)أ

 ا  عود  الطووب  بشوك  ك ةوور ، عود  ال ووراد  التوي تقووددوا الجادعوات وا ة دوو    أ . دعوااف الطوب 
تووووت    لةلووول هحووواك عبحوووا أ أعصوووبح  طر قووول اروتبووواا التقلةد ووول داووويعل للر ووو  أصووو بل ات ااة. 

الطووب  إةووراه اروتبووااات ال عت وودة علووى الر  ةوورتر دوو) أةووول حظوور  )عأ طتقةووي   طووو نا ا أعةوور 
  .هة ل التدا   أععااه
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 : 
أال سدضوووات التعلي يووول  وووي ادوووتث اا الترحرلرةيوووا  وووي أال عل ووورن عصوووحا  القوووراا   جتوووود

أتت ثووو   وووي ادوووتخدا  دحووودأ ة إلوووى يووود دوووا اردوووتخدادات دا الووو  هووو ه إر عن ، الع ليووول التعلي يووول
عوودا  التقوواا ر ع وو  الرشوورف أإ : دثوو الترحرلرةيووا كع ليوول دضوواعدة  ووي التعلووي  عأ لل وووا  ار اا وول 

 ادوووتخدا  الترحرلرةيوووا  وووي .  221-220، 2010، أيةرهوووا ) وووود ع ووودا الخوووني ..... الطباعووولأ 
  عن (Kilgore, 2009ذكوورالتعلووي  كووان يتر ووف عووا ة عحوود حقطوول تضوو   ع ليوول التقةووي  عأ ك ووا 

د ةوونها أكووأن التقةووي   عوو، لترةوور ة)عبعوود دووا  كوورن دوو) ت رةوور التقةووي  كووان الر  ةوورتر  ووي اادووتخدا  
  دضتقب ع) الع ليل التعلي يل.

  بضوورعل أاحتشوورت علووى حطوواا ICTsتقوودد  ترحرلرةيووا ال علردووات أارتصووارت )ألقوود 
ةشوووك  دكثوووف  وووي ال وووداا  أدسدضوووات التعلوووي  العوووالي أ  ،أادوووتخدد  أليووورا  دختل ووول، أادووو 

(HEIs تقةي  أالتعل  اتلرترأحوي )ال:    ي ةراح  عدة دثDammas,2016,59  .ي التقةوي   و 
 طةح وا، اتلرترأحيول أاردتحاحوات االوي التصحيب طة) الج   الحارت بع    ك)  ي اتلرترأحي

 ودووو) بشوووك  اووورجي ا دضوووحوا  وووت أ  الرابيووول ادتحاحووواتو  بأيوووديو  الطوووب   كتووو  عوووورن  يوووارت  وووي
 CBT لتصووحيب االووي التصووحيب ادووتخدا  أةالتووالي   كوو). االووي التصووحيب حظووا   ووي أتح ةلوووا

، أالقلوو  الرا وول بادووتخدا  تووت  التووي اروتبووااات عأ تصووحيب  الر  ةوورتر علووى ال عت وودة اروتبووااات)
 . أ   ح رذ  اتةابل ال جعد أال عت د د) الرليل

د) ال حظ ات تحظور  وي التحورل دو) اوتبوااات الرا ول أالقلو  إلوى اروتبوااات  كثةرا  أحظرا  ألن 
عن  ك وووووا . يووووول األبحوووووا  الخاصووووول باروتبوووووااات ال حردوووووبل قووووود تنايووووودت عه، القاج ووووول علوووووى الر  ةووووورتر

ن  كووورن لوووديو  دعر ووول بالخصووواجة الضووويكردتر ل أع دشوووكبت،أ لر  ةووورتر ا وووو  ت جووو  عن  ال سدضوووات
 . (Alnawaiseh & Alnawaiseh, 2015,417) .لبوتبااات ال حردبل ردتخدادوا ب عاليل

 Kaplan ,ETS, Pearson: لتجاا ول ال وت ول باروتبوااات دثو ا الجووات أ ود كاحو 

VUE  (أالتحووورل روتبوووااات ال حردوووبل اتق وو    وووي أدسدضووات التعلوووي  العوووالي ال وووداا عدوورع دووو
هو ا الترةو،  أع نلى صيغ الرترأحيول. إ الخاصل ب،، أ د طدع الرثةر دحوا طتحر   اروتبااات إلةوا
د علووى احتشوواا هوو ا  ووا  ضوواعب التجاا ووليووث ال سدضووات األكا   يوول لتحوو أا يوو أ ال سدضووات  إلووى

) ووود  لالحوورع دوو) اروتبووااات أ حوودأ بووالرثةر دوو) الجوووات بادووت دال الحضووت الرابيوول طحضووت الرترأحيوو
  .2010،221، ع دا الخني 
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ترةووووو، أ ، الدا  يووووول ،أتوووووحظ  ع لياتووووو،  ضووووورهتج أ  ،تجحووووود  دووووولرك اتجاهوووووات ال ووووور حظووووور ا ألن أ 
 عووود  عن  Dermo,2009,204)ذكوورك وووا ، أال راوورعاتاألشوووخاص أاألشووياه  ححوور ،ادووتجابات
 اتحترحو  )اتلرترأحيول  ع ر ححر التقةي ات الطب  اتجاهات ع) للرشف عةر   التي الداادات
 عةووووونة ححوووور إ جاطيوووول لوووودن الطووووب  اتجاهووووات أةوووور  دوووو) الووووري  ك ووووا عحوووو، علووووى .للغا وووول دحوووودأ 

ذكور ك وا ، حترحو ات ع ور التقةوي  ححر دل يل اتجاهات الطب   جظور عن ال حت   د)، الر  ةرتر
(Huang & Wang, 2012,139)   عاليل ادوتخدا  ححر  ري  تصراإن يال يل ال عل ة) لديو 

أعااه ععاوووواه هة وووول علووووى الووووري  دوووو) عن دعتقوووودات أ .  ووووي ع ليوووول التوووودا   ترحرلرةيووووا الر  ةوووورتر
ووا  ووي حجووا  ع ليوول التوود التوودا   ، ا    كوو) عن  كوورن لوووا تووأثةر ك ةوور أيالب ووا دووا تلعوو   أا ا دو  

 للبوووايثة) عن يبحثووورا  وووي تصوووراات الطوووب  ل وووو  دوووا إذا كاحووو  طووورا التووودا   ع اوووا ووو) ال وووو   
  ب ضاعدة الر  ةرتر   ك) عن تررن د ةدة  ي تعل و . أالتقةي 

بشووقي، )التصووحيب االووي أاروتبووااات التقةووي  اتلرترأحووي  ححوورتعوود  اادوول ارتجاهووات لوو ا 
 هو ا  و  تجرةول ةادعول  دحوورا  ويا ج  دراعاتوا عحد تقةي  أ  عيد عه  الجراح  التياتلرترأحيل  

أععاوواه هة وول  طووب الوااه أ  التعوورف علووى تصوورااتالبحووث الحووالي  ادووتودف جووال. أدوو) هحووا ال
  .التصحيب االي أاروتبااات اتلرترأحيل ححركليل الترةيل ةادعل  دحورا ب التدا  

 وي  اادوتوا أ ال و ل التي  ج  تتبعووا  دخرةات التعل عيد  الراا عد أ ي الضياا ذات، 
ااوا الطوب  دراورعا دو وا  جو  عوو ه  وي ارعتبواا عحود تقةوي   يةث  عت ور، الع ليل التعلي يل
 أ ووود ذكووور  .Garrison & Kanuka, 2004,104عأال قوووراات )التعلي يووول  عاليووول ال وووراد  

Sloan Consortium أععااه  ا الطب جر ة التعلي  ع ر اتحترح  اا ي ح رذة، الخاص ب
 ح ووووووووووووورذ ال هووووووووووووو ا  وووووووووووووي ال رةووووووووووووور ي) دووووووووووووو) الركووووووووووووواجن الخ ووووووووووووو  كووووووووووووواثحة) هة ووووووووووووول التووووووووووووودا  

 (in: Moore,2002,67) . عشواا البوايثرن إلوى عن ااوا الطوب   ود يوس ي إلوى دضوتر ات ك ا
 ;Sahin & Shelley, 2008,217)أال شوااكل أالوتعل  أاأل اه أالحجوا  ) ععلوى دو) الدا  يول

Wickersham & McGee, 2008,75) . 
  عن 1993أذكور عدوتة) )الحشوا .  ) د اادولدوالراا إشباع للرغبل عأ ال تعل الحاتجل أ 

راووا   ل1982) توور  أ حظوور. القي وول التووي يووداكوا ال ووتعل  لخ راتوو، التعلي يوول هوورااووا الطووب  
 عحوددا  ال تعل  ع) بعو  األيودا  التعلي يول. تصرااتال تعل  على عح، اتجاهات عأ تر عات عأ 

ا طداادووت، عأ يت حووى اتجاهووا تعلي ي ووا  ر  ووا )ا جاطيووا ،  جعت وور الطالوو   اااووي ا      كوورن الطالوو  دووعةد 
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  عت وووووور الطالوووووو   يةوووووور اا   ، عحووووووددا  كوووووورن الطالوووووو  يةوووووور دووووووعةد عأ يت حووووووى اتجاهووووووا دوووووول ي اأ 
(Huang & Wang, 2012,141-142) . يورن ك وا (Elliott & Healy, 2001,1)  ااوا

حتيجول أدخور    وور حوات  عو) تقةوي  الخ ورات التعلي يول للطوب ، صةر ال ودناتجاه   بأح،الطب  
 . للحظا  التعلي ي

أةحاه على دا د    ان الراا د وردا دو ا لتقةي   عاليل ال راد  أال قوراات أعيود اكواجن 
تحديووود ةووور ة التعلوووي  ع ووور ارحترحووو  )اتلرترأحوووي ، أهووور اتجووواه حوووات  عووو) تقةوووي  الطالووو  لخ راتووو، 

كليول الترةيول أععاواه هة ول التودا   بطوب  الااوا   اةل تقةي البحث الحالي  ي يل. أ حاألالتعل
  وو) وووبل التحقوو  ،  ووي التصووحيب االووي أاروتبووااات اتلرترأحيوول لطووددحورا عوو) و ووراتو  األأل وو

  ك) تحقة   و  ع ا  دا إذا كوان ادوتخدا  التقحيوات ، أععااه هة ل التدا   د) ااا الطب 
واصوول دوو  ، ل أال ت ثلوول  ووي التصووحيب االووي أاردتحاحووات ع وور اتحترحوو  ع لووي أدحادوو الحديثوو

أد    ا ة عد  ال سدضات التي تقددو، أ  وا ة عود  الطوب  ، بالتقةي  اتلرترأحي ال تنايدارهت ا  
ه   ودأن دعر ول واا .،يرلو أععاواه هة ول التودا   سااه الطوب بو ارهت وا ةحبغوي  ، ال ي)  أو أح،

  ووو  تط يقو وووا  ب  أععاووواه هة ووول التووودا   يووورل التصوووحيب االوووي أاروتبوووااات اتلرترأحيووولالطووو
 دعر ول عثور تط ةو دو) الصوع   دويكرن  ،)اتجاهاتو   أعااجو  بعود تجرةتو وا ألأل دورة ) ااواه  

 . دضتقبب  ي الجادعات األداديلأدةلل التقةي  أال تر   عن  كرن التقةي  اتلرترأحي 
عاوووواه هة وووول الطووووب  أع لتعوووورف علووووى اتجاهووووات أااووووا ابحووووث الحووووالي ال ادووووتودف لوووو ا

ومن  من   التصحيب االي أاروتبااات اتلرترأحيل.التدا    ي كليل الترةيل طددحورا ححر تط ة  
 :لإلجابة ع  األسئلة التاليةيسعى البحث الحالي 

 ؟ ليحيب اااتجاهات الطب  أععااه هة ل التدا   بكليل الترةيل طددحورا ححر التص دا -1

 وووي  طوووددحورا الترةيووول هووو  ترةووود  ووورأا ذات  رلووول ايصووواجيل طوووة) الطوووب  أالطالبوووات بكليووول -2
 االي ؟ التصحيب ارتجاه ححر

 الترةيووول بكليووول التووودا   هة ووول أععاووواه هووو  ترةووود  ووورأا ذات  رلووول ايصووواجيل طوووة) الطوووب  -3
 االي ؟ التصحيب  ي ارتجاه ححر طددحورا

لوي اه هة ول التودا   بكليول الترةيول طوددحورا عو) التصوحيب ااااوا الطوب  أععاو دا دضترن  -4
 ؟ ألأل درة بعد تجرةت،

اروتبوووووااات اتجاهوووووات الطوووووب  أععاووووواه هة ووووول التووووودا   بكليووووول الترةيووووول طوووووددحورا ححووووور  دوووووا -5
  اتلرترأحيل ؟
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 وووي  طوووددحورا الترةيووول هووو  ترةووود  ووورأا ذات  رلووول ايصووواجيل طوووة) الطوووب  أالطالبوووات بكليووول -6
 اروتبااات اتلرترأحيل ؟ ارتجاه ححر

 الترةيووول بكليووول التووودا   هة ووول أععاووواه هووو  ترةووود  ووورأا ذات  رلووول ايصووواجيل طوووة) الطوووب  -7
 اروتبااات اتلرترأحيل ؟  ي ارتجاه ححر طددحورا

اروتبوووااات ااوووا الطوووب  أععاووواه هة ووول التووودا   بكليووول الترةيووول طوووددحورا عووو)  دوووا دضوووترن  -8
 ؟ ةا ألأل در بعد تجرةتواتلرترأحيل 

اتجاهات الطب  أععااه هة ل التدا   بكليل الترةيل طددحورا ححر التصحيب  التعرف على -1
 . أاروتبااات اتلرترأحيل لياا

 طووووددحورا  ووووي ارتجوووواه ححوووور الترةيوووول أالطالبووووات بكليوووول الطووووب  طووووة) ال وووورأا  التعوووورف علووووى -2
 االي أاروتبااات اتلرترأحيل. التصحيب

 وي ارتجواه  طوددحورا الترةيول بكليول التدا   هة ل أععااه الطب  طة) ال رأا  التعرف على -3
 . االي أاروتبااات اتلرترأحيل التصحيب ححر

ااوووا الطوووب  أععاووواه هة ووول التووودا   بكليووول الترةيووول طوووددحورا عووو)  دضوووترن  التعووورف علوووى -4
 . رة ا ألأل دبعد تجرةتواالي أاروتبااات اتلرترأحيل التصحيب 

 . اروتبااات اتلرترأحيلأ  إثراه الترا  الحظري  ي دجال التصحيب االي -1

لقيووووا  اتجاهووووات الطووووب  أععاوووواه هة وووول التوووودا   ححوووور  ة) قيادووووب إثووووراه ال كتبوووول العرةيوووول -2
 . التصحيب االي أاروتبااات اتلرترأحيل

الطووب  أععاوواه هة وول التوودا   عوو) التصووحيب  لقيووا  ااووا ة) قيادووب إثووراه ال كتبوول العرةيوول -3
 . أاروتبااات اتلرترأحيلاالي 

طحوووواه علووووى حتوووواج  البحووووث الحووووالي  وووود يتخوووو  صووووحاع القووووراا بجادعوووول  دحووووورا بعوووو  القوووورااات  -4
 . التحظي يل الخاصل طتع ي  حظا  التصحيب االي أاروتبااات اتلرترأحيل
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 : 
 بحث الحالي المصطلحات التالية:يشمل ال  

 عووورف التصوووحيب االوووي  وووي : Automatic gradingالتصنننحيآل ا لننني ت انل ت و ننني  -1
الطوووووب  علوووووى عدووووو لل اروتبوووووااات  التقووووودير االوووووي لوووووداةاتع ليووووول : البحوووووث الحوووووالي بأحووووو،

بادتخدا  ، ال رارعيل د) حرع اروتياا د) دتعد  أالصرا  أالخطأ أال ناأةل طد ل أدرعل
، أ وو  ح وواذ    التصووحيب االووي الخوواص طريوودة القيووا  أالتقوور   بكليوول الترةيوول طووددحوراةوووا

  ارةابل ال جعدة ل ل .

التي ت  إةراؤها ع ر حظا  ال حاجي التقةي   ع اة هر  :Electronic test االختبار انل ت و ي -2
ان  قوووددوا بعووو  اروتبوووااات اتلرترأحيووول التدا  يووول التوووي كوووأال ت ثووو   وووي   ووواج  علوووى الر ووو 

للطوووب   وووي بعووو  ال قوووراات الداادووويل الخاصووول طوووو  عثحووواه ال صووو   التووودا  ععاووواه هة ووول 
  .2019ب  2018الداادي الثاحي د) العا  الداادي 

شك  ع راا األ ورا  أعوراط و  تج  حنعل :(التصحيآل ا لي ت االختبار انل ت و ي)االتجاه  حو  -3
الحوالي أ قا   ي البحث  وتبااات اتلرترأحيلب ار أدلركياتو  ةي ا يتعل  بالتصحيب االي

 د) وبل الداةل التي  حص  علةوا ال ر  على ال قيا  ال عد ل ل .
 الطالوو هوور اتجوواه حووات  عوو) تقوور   : (التصننحيآل ا لنني ت االختبننار انل ت و نني )ال ضننا عنن  -4

 دوو)الحووالي  البحووث  ووي أ قووا اروتبوواا اتلرترأحووي  باالووي لخ راتوو،  ووي دجووال التصووحيب 
 .ل ل  ال عد ال قيا  على ال ر  علةوا  حص  التي الداةل وبل

 

 :ا تية بالمحددات وتعميمها البحث  تائج تلتزم

البحووث الحووالي علووى التصووحيب االووي لبوتبووااات ال راوورعيل الرابيوول التووي  جةوو   يتركوون  -1
 . دا  ةوا  التصحيب االيعلةوا الطب   ي ح اذ  اةابل دعةحل تصحب بادتخ

 .ةادعل  دحورا الترةيل بكليل التدا   هة ل ععااهأ  طب  على البحث دجت   ا تصاا -2

 .   2019 -2018 الجادعي العا  على للبحث النداحيل الحدأ  ا تصاا -3
تقتصوووور اروتبووووااات ارلرترأحيوووول علووووى بعوووو  اروتبووووااات ارلرترأحيوووول التدا  يوووول التووووي كووووان  -4

اووواه هة ووول التووودا   بالرليووول علوووى الطوووب  دووو) ووووبل بعووو  التط يقوووات  جطبقووووا بعووو  عع
 وي بعو   (Google form;Microsoft form;Edmodo)ال تايل ع ر ارحترح  دثو  
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ب  2018ال قووراات الداادوويل الخاصوول طووو  عثحوواه ال صوو  الداادووي الثوواحي دوو) العووا  الداادووي 
ا 2019   وووي الحديثووول بالترةووووات لالخاصووو الع ووو  أأا  الحووودأات دووو) بعووود تعراوووو  لعووود  
 .ال رارعيل أاروتبااات ارلرترأحيل أاروتبااات التقر  

: تتحوواأل البايثووات  ووي هوو ا الجوونه ارطوواا الحظووري يوورل دتغةوورات البحووث ك ووا تت ثوو   ووي
 : ره ا أالراا عحو االتصحيب االي أاروتبااات اتلرترأحيل أارتجاه حح

 :  / اإللكرتوني 1التصحيح اآللي: أوال
ووووووووا بادوووووووو  ال عوووووووورأف ، Electronic assessmentاتلرترأحووووووووي التقةووووووووي  -eع ا 

assessment ،التقةي  ع ر اتحترح   أعonline assessment ، الر  ةرتر عأأالتقةي  ب ضاعدة 
 computer assisted/mediated assessment andالتقةووي  القووواج  علووى الر  ةووورتر  

computer-based assessment ،التقةوووي  ع ليووول ترحرلرةيوووا ال علردوووات  وووي ترظيوووف هووور ،
،  وي بعو  الحووارتأ . دتصو  باتحترحو أ  جضوتخد   وي التقةوي  اتلرترأحوي ةووا  ك  ةورتر حشوط أ 

طةح ووووا  ووووي يووووارت عووووورن ،   كوووو) الج وووو  طووووة) التصووووحيب اتلرترأحووووي أاردتحاحووووات اتلرترأحيوووول
يووت  دضووحوا اوورجي ا بشووك  ودوو) أتح ةلوووا  ووي حظووا   التوويالرابيوول أ لإلوتبووااات الطووب   تجة  ضوو

أر ترةووود  ةووور  علوووى عحوووراع اروتبوووااات التوووي   كووو) عن تضوووتخد   وووي التصوووحيب  التصوووحيب االوووي.
أيتووى تقووود   دقوواط   ةووودير  وووي ، أاألدوو لل ال كترةووول، اروتيووواا دوو) دتعووود  دثووو  اوتبووااات، االووي

  اه.ادتحاحات األ
عن الووداةات التوي يووت  الحصورل علةوووا   :Williamson, et al., 2010,1,5-6 ورن )أ 

الوداةات  أاردوتعدا ات، أتتطواط  لقودااتللجراح  ال عرةيول دثو  اوليا تحق  بيا  صا ا أ عال 
طر قوول الحصوورل علووى يوودأ ا، ال صووححل تصووحيحا وليووا دوو  الووداةات التووي يووت  الحصوورل علةوووا 

تضوو ب ب راةعوول أ ووو  أتقةووي  اةووراهات ، وليووا د وردوول أذات وطوورات عدادوويلالووداةات ال صووححل 
الترل ل احخ ا  ك ةر  ي الر   أ  تر ةرك ا تتا )  اةات التصحيب االي عا لل. أ ، التصحيب

((Muangprathub, et al. , 2018,175) . 

                                           

وا بادو  التصوحيب ع ور الشاشول   1) عأ  Digital markingعأ التصوحيب الر  وي  Onscreen markingأال عورأف ع ا 
E-marking   أدرف  ضتخد  ال صطلب ،Automatic grading  ي البحث الحالي  
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بضووورعل بادوووتخدا   التصوووحيب: ال راووورعيلدووو لل ألال نا وووا أالخصووواجة الرجيضووويل ل أدووو)
تغ  ووول ااةعووول  وووي الر ووو   أععاووواه هة ووول التووودا  تووور ر للطوووب  أ ، ال ادوووحات الاووورجيل االيووول

تضووتخد  بشووك   عووال ، أ طر قوول كووفه أ عالوول لتقةووي  ال عر وول الرا  يوولأ ، الثبووات العوواليأ ، ال حادوو 
  ك ا تضتخد   ي ال راةعل ال حوجيل. ،ل حة ال و  الضر   وبل ال حاارات

اتةابووات  ووي ح وواذ  إةابوول واصوول ذات  وليووا يووت  تضووجة  يلال راوورعدوو لل األلتصووحيب أ 
أ جو  تحديود اوتيواا  ت ث  اةاطتو، الصوحيحل أاجر  اايل. أ ج  على الطال  تظلة  الداجرة أالتي 

 ج  عن تررن الداجرة د تل  ل ت اد ا بعبدل ثقةلل  اكحول بحةوث ر أ . أايد  قط د) طة) طداج  اتةابل
أر   كوو)  ووراهة العبدووات الاوورجيل عأ الجنجيوول بشووك  ،    اووو  الووداجرة  كححووا اؤ وول الحوورف ال رةوور 

أ ت   راهة ه ه العبدول  أ ج  دضب عي عبدات إااةيل ت اد ا.، صحيب طرادطل ال ادب الارجي
)ال رحوووواد  ال خصووووة  ووووت  دعالجتوووووا طرادووووطل تط ةوووو  ك  ةوووورتر دعووووة) أ طرادووووطل دادووووب اوووورجي 

 لاتةابوو ح وورذ الطالوو  دوو   لطر وو  دطابقوول أا وول إةابوو أتحديوود اتةابوول الصووحيحل عوو)للتصووحيب  
ادووتخدا  عدوو لل اروتيوواا دوو) دتعوود    شووي أ  .ادووتاذ ال قووراالصووحيحل )د تووا  ارةابوول  التووي  ووددوا 

(MCQ ادتحاحووات الشوووا ات الدأليوول )دثوو  الخاصوول ب   ووي اردتحاحووات الرابيوولTOEFLا  ألحووو 
 ي دعلردات يةر ارأا ل. لطال  كتابل عد) ا تتطل التصحيب أر ل در ع

بوواها الووث ) إلووى ةاحوو  األةووونة  Remarkطرحوواد   أدوو) عشووور طووراد  التصووحيب االووي
هو ا الجووا   حتوا  إلوى دشوغ  أ ، باةابوات الطوب أاااب الشةتات الخاصل األلتقةي   ال رتبطل ب،

وووودا  لتشووووغة  الجوووووا  بشووووك  صووووحيب أ عووووال لوووو ل  ر   كوووو) . (Abbas,2009,174)ووووواص دج
ات الصغةرة أال عاهد أال دادة) أدعاهد التدا   ادوتخدا  هو ه الطر قول الضوولل للتصوحيب لل حظ 

 . يلج رن إلى تصحيب عأااا اتةابات يدأ  ا  أن إح اا كثةر د) ال ال.ل ا
 روورة ةديوودة لتصووحيب اوتبوواا اوتيوواا دوو)  (Patole et al.,2016,16) ا توور أدو) ثوو  

، أةرحاد  دعة)شخصي باتاا ل إلى دادب ارجي  ةوا  ك  ةرتر ، ع) طر   ادتخدا دتعد 
ةابول اتأال ي د) شأح، تصوحيب اوتبواا اوتيواا دو) دتعود  عو) طر و  دقااحول كو  أا ول طح ورذ  

دوولل  بضويطل أاةوول لو، طرحواد  ، عي تطور رت  تخن حوا دضبق ا  ي  اعدة ال ياحاتالتي صحيحل ال
 دوو) اروتيوواا عدو لل تةووراه التعلي يوول ضواتال سد دختلووف  وي ادووتخداد، أ  كوو) ترل ول بأ وو  ال وو 

طر قوووول  (Abbas,2009,174)الوووو ي  ددوووو،   قتوووور  ال شوووورأع ك ووووا .الطووووب  ع اه أتقةووووي  دتعوووود 
ردووتخدا  ةوووا  ك  ةوورتر شخصووي باتاووا ل إلووى دادووب اوورجي أةرحوواد  دكتوور  طلغوول طردجوول 

Matlab  لتصحيب أا ل اوتبااMCQ  الحتاج  التي ت  . أ د عظور عح،  عطي حتاج  تتطاط  د



2020 (2ج) ينايـر (121)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 57 

 ,.Muangprathub et al)ك ووا ا توور   الحصوورل علةوووا دوو) تصووحيب األأااا ح ضوووا يوودأ  ا.

األأااا  دوو  ووب  أتضووتخد  حوورع دوو) األطر قوول للتصووحيب االووي تضووتخد  عي  (2018,175-179
عن  أاأةودأ أك ل  الراا دحخ   الترل ول الو ي  ضوو  ادوتخداد،  وي اروتبوااات العادول ، الخفي ل

 ع   عدرع درتة) أحصف د) الطر قل الةدأ ل التقلةد ل.ت لال قتري لطر قلا
، أدورعت، التصوحيب دراورعيل هوي OMR: العالما  البصائ    قاائ   اآللي المصحح إيجابيات

  جعو  د وا ال كت يول، األع وال ب ختلوف أالقيوا ، الخطوأ دو) تضجة  الوداةات أولر، التقاا ر أإعدا 
 ال ياحوات لوبع   قداحو، إدكاحيول  تت ثو   وي دول يات، عدوا. طوا  قر  التي ال وا  دقاط  ا تصا  ا دعره

 ت ودو  عأ بالخطوأ، دورتة) عأ ت ضوب -  توربي  أن  األأااا تراو  عحوددا -الاورجي عثحواه ال ضوب

 تصوحيب علوى لو،، أا تصوااه ال صوايبل اتةابول ح واذ  أدوعر دوعره اات واع. دححر ول بطر قول

   .2016،40، ال حصرا عي د)دحاه  عد د) دت اروتياا حرع د) اوتبااات
 :ا ليالتصحيآل وم  الدراسات التي أج يت حول 

قوور   تجرةوول ال صووحب التووي ادووتود   ت  2007)كعكووي أشوويخل العضووكر دح وود اادوول دوووا  
تدا   الطالبات أإعدا ه) ارأاة يةث عظورت . االي  ي اروتبااات د) أةول حظر الطالبات

ي  أت اووةلو) اتةابوول علووى ةوولوو ي  صووحب وليووا، أثقووتو)  ووي عدالوول التقردووتخدا  ح وورذ  اتةابوول ا
أعووود  اي وووتو)  وووي ادوووتخدا  ح ووورذ  ، بطا ووول ب شوووة  إةابووول ال صوووحب عراوووا عووو) الرا ووول أالقلووو 

% يرأن عن اروتبااات التي تصحب وليا  ر  52أعكثر د)  ،التصحيب االي  ي ة ي  ال قراات
تحلةووو  اروتبوووااات التوووي ادوووتود     2011)ل حصوووراا عي وووددوووحاه   اادووولأ  تعت ووود علوووى الح وووا.

ال راوورعيل ال صووححل وليووا  لووبع  دقووراات دريلوول البكووالرا ر  بكليوول الترةيوول تعوودا  دعل ووات 
% دوو) عدوو لل اوتبووااات ال صوو  الداادووي ارأل دوو) العووا  الجووادعي  88أالتووي شووكل  ، ارطتووداجي

ى أاو  اروتبوااات ال راورعيل إببال ععااه هة ل التدا   علو عظورتأ ه.  1428 - 1427
أ ووووداة ععاوووواه هة وووول التوووودا   علووووى طحوووواه ،  ووووي اروتبووووااات ال صووووليل تدكاحيوووول تصووووحيحوا وليووووا.

  2016)ال حصوووورا  عي ووود اادووول دوووحاه ك ووووا ادوووتود    اوتبوووااات دراووورعيل اتضووو   بوووالجر ة.
الترةيول  وي  التعرف على  عاليل إ ااة التصحيب االي د) أةول حظر ععااه هة ل التدا   بكليل

عظووورت إببووال ععاوواه هة وول التوودا   علووى ادووتخدا  ال صووحب أ ةادعوول األدةوورة حووراة ع وودالري ). 
االي أتقديره العالي لضرعت، أتر ةره للجود أالر و ، ألرحووا طوح   الر و  تشوةر إلوى غيوا  يضو) 

  إ اات، أةر ة تشغةل، التي طدأاها تسثر على   ل أدبدل حتاج  اروتبااات.
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ايحوو  حتوواج  األبحووا  يوورل ال وورأا أاروتب ووات طووة) طر قتووي التصووحيب )الةوودأي أ وود تب
التصحيب الةدأي أاالي ، أد) الداادات التي ع رت بعد  أةر   رأا عأ الترا س طة) الطر قتة) )

 Newton et) الداادوات التوي  وا  طوواأ  (Powers et al.,1997) اادول االوي : أالتصوحيب 

al.,2001)  اادوواتأ (Coniam, 2013; Fowles, 2008). ، طةح ووا ع وور(Sturman & 

Kispal,2003; Bennett,2003; Shaw,2008)  ك يوووول طووووة) أ وووورأا ةوووور  اوتب ووووات أ
 الةدأي.أالتصحيب  االيالتصحيب 

 Onscreen (OSM)ال صوووووححةة) ححووووور  اتجاهوووواتك ووووا عأاوووووح  الداادوووووات عن 

Marking  كاحو  دختلطول  وي ال دا وول.   وي  اادول(Powers et al. ,1997) ، حظووا   يصو
OSM (اادوووول ع وووورت  ووووي ال قاطوووو . ا أ   عوووو    إ جاطيوووول حضوووو ي ا  دوووو)   وووو  دعظوووو  ال صووووححة  

(Zhang et al.,2003) دوول يل . أهوور دووا ترصوو  إليوو، –أةوور  ا أ   عوو  دختلطوول )ا جاطيوول 
(Fowles and Adams, 2005)  ع ور أ . ا وي  اادوتوTwing et al. 2003)  عثحواه  القل بو

 وووان ا أ  ، أدووو  ذلووو . ب ع ووور الشاشووول بضووو   حقوووة ك ووواهة الر  ةووورتر طوووة) ال صوووححة)التصووحي
 اادتووودا  (Coniam, 2013) اادووول  أتعووود  ووود تحضوووح  دووو  دووورأا الر ووو . OSMال عووو  تجووواه 

أ ادو   ي إطاا اردتحان العا   وي هرحوغ كرحوغ  دات الحديثل يرل التصحيب ع ر الشاشلاللدا 
 OSM حظوا  التصوحيبع)  ل ي) عظورأا   رر  ب ااا ك ةراا، دا إذا كاح  اتجاهات ال صححة)

توو   قوود ، 2012ادووت رأا  ووي تطوور ر هوو ا الق ورل  ووي عووا  ، 2007دحو  طريوو، ألأل دوورة  ووي عوا  
 .OSMتشةر الحتاج  إلى   رل دتنايد للحظا  ، أ تصحيب ك  اروتبااات العادل ع ر الشاشل

لتحق  د ا إذا كان لدن الطب  ا Riera Guasp et al.,2018)أ د ادتود    اادل )
-auto (ACBA)ع وور اتحترحوو   وليووا)تح ظووات يوورل اروتبووااات التووي يووت  تصووحيحوا تلقاجي ووا

scored online exams ، تحديود عدوبا  تلو  التح ظوات. تو  إةوراه الداادول  وي دوياا التقةوي  أ
دعتووا أن  عظووورت الحتوواج  عحوو، علووى الووري  دوو) عن الطووب . blended assessmentال خووتلط 

إر عحووو    تقوورأن إلووى الثقوول  ووي الووح   أل اه اروتبووااات ع وور ، علووى ادووتخدا  عةووونة الر  ةوورتر
اتحترحوو . لقوود عةووري البووايثرن  اادوول ادتقصوواجيل دتع قوول يوورل هوو ا ال راوورع  ووي شووك  دووسال 

طالب وووا تعطووواه  ووورة أ  ووول للحتووواج  اريصووواجيل  11د تووور  أة قاطلووول دج رعووول صوووغةرة دكرحووول دووو) 
واصوول ةي ووا يتعلوو  بضووورلل ، علووى الووري  دوو) عن تعليقوواتو  كاحوو  إ جاطيوول بشووك  عووا . بدووت يانل

 قود كوان هحواك ، اردتخدا  أ اجدتوا  ي اتشااة إلى ال ضوترن الو ي تو  تحقيقو، عثحواه ع ليول الوتعل 
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ا بع  ارحتقا ات يرل أار  األد لل أصورادل حظوا  الوداةات.  ود  كورن هو ان العوادبن ، ع ا 
 . د   إيجا  الطب  ع) اروتبااات ع ر اتحترح  أالتصحيب االي، طة) عدرا عورن  د)

 : الخاصة بالتصحيآل ا لي الدراسات السابقة يتبي  م 
 2007)العضوكر شويخل كعكوي أ دوا  دح د أ   2011)ال حصرا دحاه عي د اادل  تأكةد  

 . يل التصحيب االيلترظيف تقحأالطب  على ارببال الر ةر ألعااه هة ل التدا   

  التبوواي) طووة) الداادووات  ووي الحتوواج  يوورل الترووا س طووة)  اةووات التصووحيب االووي أالتصووحيب
 ,Sturman & Kispal)أ اادوول  (Powers et al.,1997)الةوودأي ك ووا  ووي  اادوول

 . (Newton et al., 2001)أ اادل  (2003
 (ععاوواه هة وول التوودا  )التبوواي) طووة) الداادووات  ووي الحتوواج  الخاصوول باتجاهووات ال صووححة  

 . حداة الداادات الخاصل باتجاهات االطب  ححر التصحيب االيأ  .يرل التصحيب االي

  أةووور  عووود  دووو) الداادوووات التوووي اهت ووو  طتطووور ر طوووراد  يادووورةيل لتردوووي  إطووواا ترظيوووف
 Patole et al.,2016; Muangprathub, et) التصحيب االي أتقلةو  ترالي و، ال ا  ول

al., 2018; Abbas, 2009 ) . 

  عدوورا  ، ووي دجووال التصووحيب االووي اة ووا لررحوو - ووي يوودأ  علوو  البايثووات – لوول الداادووات
 وي  أأيودات القيوا  أالتقور  عن إ اات، أارشراف علي، د) اوتصواص دراكون أ ، ترحرلرةيا

 الجادعات أتطر ره د) اوتصاص الشركات التقحيل.
 :  Electronic Test االختبار اإللكرتوني ثانيا:

 أهووي ،التعلي وي  وي العديوود دو) الودأل للحظووا األدادويل عيوود العحاصور  ت ور اردتحاحواتتع
ر ، أ دوودن تل يول ال سدضووات التعلي يول ريتياةووات ال جت وو أ  تحود  دوودن تحقو  األهووداف التعلي يول

علوووى بيوووا  األهوووداف أاريتياةوووات التعلي يووول عأ ال جت  يووول، ألرحووووا تحووود   اروتبووواااتتقتصووور 
عن  (Rehmani,2003,4)أذكوور . (Havnes,2004,159)دوو  الحظووا  التعلي ووي ا وو التر طر قوول 

د) يةوث دواذا أكيوف   اعات ال حااراتاروتبااات تلع   أا ا دو  ا  ي تحديد دا  جري  او  
أأداذا أكيف يتعل  الطب  أ  ك) عن  كرن لوا تأثةر على ك  د)  ععااه هة ل التدا   شر  

 examinationsعأ اردتحاحووووووات  testاروتبوووووواا  جضووووووتخد  دصووووووطلبع ليوووووول التعلووووووي  أالووووووتعل  . 
 تقةوي   علوى بأحو،اروتبواا عأ اردتحوان أ  كو) تعر وف  assessmentك صطلحات طديلل للتقةوي  

الليا وووول ال دحيوووول عأ  أالر وووواهة عأعأادووووتعدا  عدوووووااة عأ لقيووووا  ع اه دووووس ي اروتبوووواا دوووو) دعووووااف 
 .(Jamil et al., 2012,371) ورن التصحيف  ي العديد د) ال رارعات األ
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التقةووووي  اتلرترأحووووي : دثوووو  دتعوووود ةد ووووور  اروتبوووواا اتلرترأحووووي دضوووو يات  أ طلوووو  علووووى
 لترظيووووف تشووووةرأهووووي ة يعووووا  ،أالتقةووووي  بادووووتخدا  الحادوووو  االووووي أالتقةووووي  دوووو) وووووبل الشووووبكات

حرعووان دوو)   رةوودأ ، تقةووي  ال وووااات أال عر وول أالر وواهة أارحجووا حشووطل ترحرلرةيووا ال علردووات  ووي ع
الحرع األأل  عت ود علوى الر  ةورتر أةردجياتو،  أن ارتصوال بوأي حورع دو) عحوراع ، ه ه اروتبااات

الشبكات يض  حطاا تغطيل الشبكل ) عدوادل  تقحيات على  عت دالحرع الثاحي أ ، ارحترح  شبكات
ةوونها دو ووا    ووي اروتبووااات اتلرترأحيوول  كوورن الر  ةوورتر.  113-108، 2010، هحووداأي  دووعةد
   .Jamil et al., 2012,371عد لل اروتباا أتخن ) ارةابات أتصحيحوا ) عر )تقد    ي 

دو) عيود  الترةووات  وي  أهور، تحت ي اروتبااات اتلرترأحيل إلى دا  عرف بالتقر   ال  ورد 
عو) طر و  قود  اتلرترأحيول التوي ت أاردتحاحواتالتقر   الترةري أ عت د على اروتبااات أ  القيا  دجال

، )إطووورا ي  يردوووف دح ووور تط يقووووا   ووو  عأ عثحووواه عأ  وووي حوا ووول الع ليووول التعلي يووول أ  كووو) ، الر  ةووورتر
 صووع   وود  ضوو ب التقةووي  اتلرترأحووي باوتبوواا ةراحوو  دوو) ال عر وول أال وووااات التووي أ   .489، 2008

عكثوور ةوو با  أهووي دتعوود ةت  اروتبووااات اتلرترأحيوول تقووي  دوووااا، بيادوووا بادووتخدا  اروتبووااات الرابيوول
إعوا ة ادوتخدا  ال  ور ات  أإدكاحيول، أاوتبوااات تريفيول ع صور عكثور ثوراه   عدو للتحتري على أ ، لل تححة)

 .  18 ،2015 وليل ع ليات التط ة  أالتصحيب )إيحا  دح د ور بل، باراا ل إلى

 تاريخ تطور االختبارات اإللكرتونية:

إلوى الع ليول  با وال عةوونة الر  ةورتر e-exams ترأحيلاروتبااات اتلر طدع تاا ت إةراه
أتر ةرهوا لاورابط التعورف علوى إدكاحوات هو ه الترحرلرةيوا الجديودة  عحود،  ي الضبعةحيات التعلي يل

وووا لتصووو ي  اروتبوووااات أإ ااتووووا. كاحووو  اروتبوووااات األألوووى ال عت ووودة علوووى أدعوووايةر  ةديووودة ت اد 
ووا دثو  حظوراجو  ال عت ودي) علوى الرا ول أالقلوو الر  ةورتر بضويطل أتحتوري ح و  عحوراع  . األدو لل ت اد 

 Luecht & Sireci,2011)أ ق ا لو ا ذكره أ أ د تنايد ادتخدا  اروتباا اتلرترأحي عكثر أعكثر. 
  عر  ادتخدا  عةونة الر  ةرتر  ي التقةي  إلى عكثر د) عقدي). 

 1969 –ال ريلوول األألووى : ااروتبووااات اتلرترأحيوول ه وو  ةةوون دووريلتة) لتطووراأ  كوو) ت
اأا ا  وووي دجوووال  كاحووو  أ ااة الووود اع األدر كيووول أعل وواه الوووح   اركلةحيكةوووة) عحوووددا -1985إلووى 

، أتركوونت الداادووات  ووي تلوو  ك وواهة اروتبوواا أدراوورعةت،اروتبووااات ال حردووبل ألحوووا تن وود دوو) 
أال ريلوول . د دوو) الترووا س طةحو وواال توورة علووى ال قااحوول طووة) اروتبووااات التقلةد وول أاتلرترأحيوول أالتأكوو

، اتلرترأحيل  ي دجال الترةيل ح اذ  د) اروتبااات  قد ظورت -أدا بعده 1986عا   –الثاحيل 
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علووى  الداادوواتتركةوون  أكووان. واأادووتخداد ووواأةوودعت ال ووداا  أدسدضووات التعلووي  العووالي  ووي تق ل
تروا س ال أتقلو  دو)اات اتلرترأحيول لبوتبوا ب الطوب العراد  التي  د تسثر على ع اه ال ضتخددة)

  . 2010،230) ود ع دا الخني، اتلرترأحيل الرابيل اروتباااتطة) 

 :تعريف االختبار اإللكرتوني
تح وووو   عحوووووال حردووووبل  ل بااروتبووووااات طووووو )اتلرترأحيوووو هوووو ا الحوووورع دوووو) تضوووو يل ووووي ضوووو   ال
- رن طود ب  لبوتبوااات الرابيوللترو ادوتحدث ةوا  الحادر ، ألي  على الراا. أ ود  بادتخدا 

تعت ووور و األدووورا.أعأليووواه  أالطوووب  لع ليووول التعلي يوووللل وووا تحققووو، دووو)  راجووود  -ابعووود حجوووا  تجرةتوووو
ا CBTاروتبااات ال عت دة على الر  ةرتر )   هي ع ليول التقةوي  التوي  كورن  ةووا الر  ةورتر ةونه 

عأ اعودا  تقر ور  واتصحيحعأ اردتجابل ر يتجنع د) )دض رل ع)  تضلي  عأااا األد لل عأ تخن ) 
اروتبوووووواا  (Conole&Warburton,2005,18)أ عوووووورف. عوووووو) حتوووووواج  اروتبوووووواا عأ التوووووودا  

 على عح،  ادتخدا  عةونة الر  ةرتر لتقةي  تعل  الطب  . CBTال عت د على الر  ةرتر
لوووو   ع ليوووول تقوووور   دضووووت رة أدقححوووول تووووودف إلووووى بيووووا  ع اه الطاهوووور اروتبوووواا ال حردوووو  أ 

إلرترأحيوووا  بادوووتخدا  ال ردجيوووات بشوووك  دتوووناد) بارتصوووال ال باشووور باتحترحووو ، عأ يةووور دتوووناد)  وووي 
 ووي  اادوول  حووياروتبواا اتلرترأ أ .  2009،41، إدوو اعة  اهوور )الغر و     اعوات الداادوول اتلرترأحيوول

ع ليوووول تقوووور   دقححوووول تووووودف إلووووى بيووووا  تحصووووة  الطالوووو     هوووور 2015،16)إيحووووا  دح وووود ور بوووول،
لرترأحيوووا عووو) طر ووو  الووودورل ل ر ووو  الجادعووول بشوووبكل ارحترحووو  أتوووت  ارةابووول عليووو، بادوووتخدا  ةووووا  ا

اروتبووااات ال حردووبل بأحوا ادتحاحووات يووت  إ ااتوووا بادووتخدا  طووراد   ك ووا تجعوورف.  الر  ةوورتر أدلحقاتوو،
تحوووان، واصوول، أةرةووور  شوووبكل أ اعووودة طياحووات لتخووون ) ال علردوووات عووو) الطلبوول الووو ي) دوووةتقددرن لبد

: هي ع أات تقةي  ةرن تحر لوا د) اوتباا أا وي إلوى اوتبواا عأأاألد لل أإةابات الطلبل أعبداتو . 
 .  473، 2016 ردف عيا ات،أ  يس  ، الطال  بادتخدا  ةوا  الحادر  )دح د الع ري 

الوو ي عةرتوو، أيوودة  اروتبوواا  علووى عحوو، .  Da'asin,2016,12) أتوو  تعر  وو،  ووي  اادوول
تقووووور    وووووي ةادعووووول ال لقووووواه التط يقيووووول لقيوووووا  دخرةوووووات التعلوووووي  ال حوووووي  وووووي دختلوووووف القيوووووا  أال

أاألدوووو لل دوووو) حوووورع ، أالتووووي عةووووا  علةوووووا الطالوووو  إلرترأحيووووا  بادووووتخدا  الر  ةوووورتر، التخصصووووات
أ  كوو) تعر ووف اروتبووااات اتلرترأحيوول باحوووا   الع ليوول التعلي يوول ال ضووت رة . اروتيوواا دوو) دتعوود 

ةونه  أهويف إلى تقةي  ع اه الطال  د) بعود بادوتخدا  الشوبكات اتلرترأحيول   أال حظ ل التي تود
ال جت عووات ال تقددوول دحوووا عأ دوو) اوورأاة يت يوول لروو   عصووببدوو) حظووا  الووتعل  اتلرترأحووي الوو ي 
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الحورع  يةوث  قود  هو ا، ال تضوااعلأ أةخاصل  ي ظ  ال تغةرات ال تبيقول ، دراهعلى يد الحاديل 
)والووود عي ووود  التقلةوووديرةات الخاصووول بوووالتعلي  عدات تعلي يووول تتعووودن الصووودوو) التعلوووي   رصوووا أوووود

  .2017،25 يضة)،
د ووا دوو   يت ووة) عن اروتبوواا اتلرترأحووي هوور ع ليوول تقةووي  أل اه الطووب  تووت  إلرترأحيووا 

 أ كرن دض رل ع) ا ااتوا دراكن أأيدات القيا  بالجادعات ال ختل ل.

 مميزات االختبار اإللكرتوني:
  عن 2010،225، اوطوواه التصووحيب أالرصوود يةووث يوورن ) ووود ع وودا الخووني   قلوو  دوو)

 اوتبوااات دتعود ة اعودا  بضو   ادكاحيول، الرابيولاروتبااات اتلرترأحيل ع   ترل ل دو) اروتبوااات 
األ أات ال كت يول أاأليبواا أ شوراه األأااا أ ك ا ير ر ترواليف حقو  ، طحرك األد لل د)بطر قل وليل 

 وي  الرترأحيواتخون ) عأااا اروتبواا،  اروتبوااات تح وا لر يتطل  دضوايات أ  باا.لطباعل اروت
 (Segall et al.,2005,420)ر يتجواأ  ال رصول. ك وا يو كر ذات يجو  صوغةر أيدات تخن ) 

دتعوووود ة الردوووواجط كالصوووورت أالصووووراة أالردوووور    يحاديوووولالقووووداة علووووى تقوووود   دثةوووورات تت توووو  ب ووووواعح
أتوور ةر أ وو  أةووود ، يوولالتعلي  الع ليوولتت ةوون بالتجديوود أارطتروواا  ووي  ووواحك ووا ع. ال تحركوول أيةرهووا

بضووورعل اادوووال حتووواج  اروتبووواا  ك وووا تت ةووون،  وووي ال راببووول أتصوووحيب اروتبووواا أار اا وووة) ال علووو 
الخووالي دوو) األوطوواه أوصرصووا دوو  اروتبووااات الطر لوول أالرصوود لجوووات ال ختصوول أالتصووحيب ل

 ضوو ب أ  ،ال ياحووات للتحلوويبت اريصوواجيل البيقوول أ توويب، ال عل ووة)أاألعوودا  الر ةوورة التووي تجووود 
باراوووا ل إلوووى   وووا ة ، بقيوووا  دووووااات ر   كووو) بيادووووا بضوووورلل بادوووتخدا  اروتبوووااات التقلةد ووول

اروتبوااات  وي ال رعود  أتقد  تلو .  2008،491، للتعل  )إطرا ي  يردف دح ر  الطب   ا  يل
 . Ripley,2009,94تط ةوووو  أال رأحوووول  ووووي الندووووان أال كووووان )بضووووورلل ال ال حادوووو  للطالوووو  عي

 أ تويب . (Ricketts & Wilks ,2002,476; Wingenbach,2000,415أ سكود كوب دو) 
دو) ادكاحيول الغوب ) وود ع ودا   حود وور  لو اع   ح اذ  دختل ول دو) اروتبواا  وي ذات الر و ، 

بأحووووا وليووول التصوووحيب أ ووورا احتوووواه تت ةووون اروتبوووااات اتلرترأحيووول كمنننا  . 2010،226، الخوووني 
أهر دا  خ ف على ال عل ة) ععبواه ة و  األأااا أتصوحيحوا أاصود ، الطال  د) ع اه اروتباا

 .(Alnawaiseh & Alnawaiseh, 2015,417) اةاتوا أدراةعتوا 
ب يتوأثر بشخصويل ال قوي   وتصحيب ال درارعيل ع اا دنا ا اروتبااات اتلرترأحيل أد)

لرترأحيووا. أتضوواعد  ووي ادوو  صووراة ت صوةليل عوو) الطالوو  أت ووة) دووراط) الاووعف أالقوورة ألحو، يووت  ا
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التغ  ول الراةعول  أتور ر. (Ripley,2009,94; Pomplun & Custer, 2005,155)، لد و،
 ,.Hettiarachchi et al)أثبووات التقةووي  أعدالتوو، ، ال عل ووة)أ ال را وول لروو  دوو) ال تعل ووة) 

2013,11; Da’asin, 2016,13; Terzis & Economides,2011a,b) .  ااف ل ا د  
تحديووود أ ووو  لبوتبووواا  وووي شوووك  عووود تحوووا لي درجوووي، أدراببووول ا ووووال الطوووب  طياحووواتو   لإدكاحيووو

الووراا  ادووتخدا  عوود عن ك ووا .  2008،491  وو  اروتبوواا )إطوورا ي  يردووف دح وور ،  الشخصوويل
تلو  ضو ب ت ك ابك الطا ل. يس ي إلى احخ ا  يةر دباشر  ي يا ات اريتبا  الحرااي أادتو

التود ة  اتدبجوي أ  تحر و  الوحة إلوى كوب  أالشور : طتقد   الدع  أأداج  الرايل دثو اروتبااات 
أاارت الحادووووووبل أالقوووووورادي  ، التظلةوووووو ، األلووووووران تغةةوووووور، ال عوووووواة  ) وووووورادي  ال صووووووطلحات أ 

(Poggio & McJunkin , 2012,34 ; Pomplun & Custer, 2005,156) . أ ود
دوو) ادووتخدا   هوو ه ال راجوود الجادعووات أال سدضووات يةوور األكا   يوول األووورن علووى التحوورل شووجع 
PBA  إلى ادتخدا CBA . 

 عيوب االختبار اإللكرتوني:
الترل وول ال رت عوول حضوو ي ا لل حيوول : دحوووا، ال شووكبت دوو) بعوو اتلرترأحووي  اروتبوواا  عوواحي

،   االوووى عأ ارتصوووال الجةووود بارحترحووو تووورا ر عةوووونة الحادووو دثووو : الب دووول تدوووتخداد،التحتيووول 
التوووي  -ال راووورعيل -أإعووودا  األدووو لل ، الر  ةوورتر أاتحترحووو التعادووو  دووو  أالحاةوول إلوووى دووووااات 

تقووي  ال عر وول  ووي دضووتر اتوا ال حخ اوول دوو)  دوو) األدوو لل تحتووا  إلووى أ وو  أةووود أهوو ه األح ووا 
 عأال ووراد  ععطوال الر  ةورتر، دو للالحاةول إلوى طحورك لأل، ال عر ول أال وو  أالتط ةو ، تصوحيف طلور 

هوور عشووب، دووا  كوورن باووياع عأااا عأ بعوود تا يتوو، دباشوورة  عثحوواه ع اه اروتبوواا ال  اة وولالشووبكات أ 
أإدكاحيووول . عأ إدكاحيووول إصوواطت، ب ةرأدوووات عأ يةرهووا، ارةابوول   وو  تصوووحيحوا دوو)   ووو  ال عل ووة)

عأ علوووى ، لوووى الر  ةووورترالغوووب دووو) دصوووا ا عوووورن    وووي يالووول أةووور  دل وووات دوووابقل دخنحووول ع
 تط ةووو  أتح ةووو ال تعلقووول بع ليووول دووورا األعن  ك وووا، عأ احتحوووال شخصووويل الطوووب ، األ وووراص ال رحووول

أدوورعل الر  ةوورتر  ووي اردووتجابل    وود تووسثر علووى ، أيجوو  الشاشوول، ) دثوو  طووحط الخووط اروتبوواا
 حتوا  إلوى تودا   عن ال علو   ع اواأد) التحد ات التوي تراةو، اروتبوااات اتلرترأحيول  الداةات.

 أياةول. تلو  اروتبواااتا ااة كيفيول دوااات ترحرلرةيا ال علردات أ ادتبك أ  هاواص على إعدا 
يةر ال شرأع د)     بع   إدكاحيل الرصرل أك ل طحرك األد لل إلى ال راةعل أالتغةةر الداج . 

، 2010، الخوووني القراصووحل )الووواكر   إلوووى  راعوود ال ياحووات أالحصووورل علووى األدوو لل ) وووود ع وودا
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228  (Hettiarachchi et al., 2013,12.   أهوو ه العةوور  ت ضوور التوور   أالووبطه  ووي تق وو
 .ال عل ة) أالترةر ة) لبوتبااات اتلرترأحيل أالتحرل لوا

 :ات حنو التصحيح اآللي واالختبارات اإللكرتونيةاالجتاه: ثالثا
ل وودن ةوور ة ع اجووو  : الرجيضويلعيوود ال حوود ات  دعووة) اتجاهووات الطووب  ححوور دقورا تعت ور

 ،Automated assessment tools(AATs)   ورل الطوب  ع أات التقةوي  االويدودن ، أ ،ةيو
اذا كووان لوودن  وو. (Pettit et al., 2015)دووتخدا  الحوواةب الرادوو  الحطوواا لووو ه األ أاتأكوو ا ار

تضوتخد  هو ا الحورع   قود  حواألرن تجحو  ال قوراات التوي التقةي ات االيول الطب  اتجاه دل ي ححر
علووى تلوو  اردووتدرل  أ  كوو)يالوول ح ضوويل  اوليوول تووسثر علووى الضوولرك.  أارتجوواه هوور. دوو) التقةووي 

الر  ةورتر  د  التعاد يتجح  ال ي شخة ال  ان،   ثب. أكل ات، ع عال ال ر الحالل الداوليل د) 
 طر وول. أاح ووا  عت وود ارتجوواه لووي  ظوواهرة ير ن وول أ . تجاهوو،لد وو، اتجوواه دوول ي   كوو) عن حضوول  بووأن 

 .(Šaparnienė, Merkys & Saparnis, 2002,129)بشوك  عدادوي علوى و ورة الشوخة 
أد  ، داعدتو  على اردتعدا  للتقةي  د الطب  عن اروتبااات ع ر اتحترح   أ د عأاب بع 

و لرا ع وا إذا كواحرا   اولرن ادتحاحوات دط ر ذل  ل  تر)  عول تصرااتو  دحادوبل )دبج ول  عحوددا دج
تشك  اتجاهات الطب  أايدة د) عه   أ د .(Smaill, 2005,658)عأ ادتحاحات ع ر اتحترح 

حووود  ت  كووو) تحديووود ارتجووواه بأحووو، ع ليووول ذهحيووول أ . الع ليوووات التوووي تن ووود دووو) التحصوووة  الداادوووي
 بأح، دة ب حنعل   ك) تعر ف ارتجاه،  1968أ ق ا لض ةث ) .دلركيات األ را   ي درا ف دعةحل

ع ليول الوتعل   حورات  ارتجاهواتتحود أ . ححر شو  دعوة)ع راا األ را  أعراط و  أدلركياتو   شك  
 .(Bulent et al.,2016,1642)و رات، أ 

 االختبار اإللكرتوني:وتعريف االجتاه حنو التصحيح اآللي 
 تعر وووووووفأدووووووو) هووووووو ه التعر  وووووووات:  ارتجووووووواه ححووووووور اروتبووووووواا اتلرترأحووووووويتتعوووووود  تعر  وووووووات 

(Tella & Bashorun,2012,36) ححور اروتبواا ال عت ود علوى الر  ةورتر علوى عحو، بتجواهل   
أتعر وووووف . طووووورا ت رةووووور الطوووووب  أدشووووواعره  ححووووور إةوووووراه اروتبووووواا ال عت ووووود علوووووى الر  ةووووورتر

(Da’asin ,2016,14) ،أادوووتعدا ه ، بأه يوول اروتبوواا اتلرترأحووي شووعرا ال ضووتجة : لوو، بأحوو
يتعلووو  طتقةوووي  تحصوووة  الطالووو   وووي الشووووا ة الجاد يووول  الح ضوووي ات جووواطي عأ الضووول ي تجاهووو، ةي وووا

اروتبوواا  الداادوول دوو) وووبل  اةوول ال وور  علووى دقيووا  ارتجوواه ححوور هوو ه أ قووا   ووي، ال تردووطل
،  ردوووووووف عيوووووووا اتأ  أ عووووووورف )دح ووووووود الع وووووووري  ععووووووود لوووووووو ا الغووووووور .، E-exam ارلرترأحوووووووي
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عأ وااه يراهوا ععاواه  أةووات حظور:  : التصراات ححور اروتبوااات ال حردوبل بأحووا2016،473
هة وول التوودا   أالطلبوول  ووي ةادعوول الةردوورك يوورل اروتبووااات ال حردووبل،أتقا   ووي هوو ه الداادوول 

ارتجواه ححور اروتبواا اتلرترأحوي: هور يالول عقليول اح عاليول أ  بادتجاباتو  علوى  قورات اردوتباحل.
ات دولركيل دعةحول ححوور دولركيل ثاطتول حضو يا تتاوو ) دعتقودات أدشواعر درةبول عأ دووالبل أادوتجاب

 اروتبااات اتلرترأحيل.
أةال ث  بيادا على تعر  ات ارتجاه ححر اروتباا اتلرترأحي   ك) تعر ف ارتجاه ححر 

أادتعدا ه الح ضي ات جاطي عأ الضل ي  شعرا ال ر  بأه يل التصحيب االي،: التصحيب االي بأح،
هوور يالوول عقليوول اح عاليوول عأ ، التصووحيب االووي يوورل األ وورا أةوووات حظوور عأ وااه عأ هوور  ،تجاهوو،

 .هدلركيل ثاطتل حض يا تتا ) دعتقدات أدشاعر درةبل عأ دوالبل أادوتجابات دولركيل دعةحول ححور 
 ادتخدا  التصحيب االي.طرا ت رةر الطب  أدشاعره  ححر    عح،عأ 

را ت رةور د ا د   يت ة) عن ارتجواه ححور التصوحيب االوي أاروتبواا اتلرترأحوي هور طو
أتصووووراات أأةوووووات حظوووور أدشوووواعر الطووووب  أععاوووواه هة وووول التوووودا   يوووورل التصووووحيب االووووي 

 أ حعك  ذل  على ادتجابات الطب  أععااه هة ل التدا   ححره ا.، أاروتباا اتلرترأحي
 :م  الدراسات التي أج يت حول االختبارات انل ت و ية

الراةبووات ال حردووبل أالتقوور   :  اادووات ادووتود   التعوورف علووى اتجاهووات الطووب  ححوور
إلوى عن  التوي عشواات (Ogilvie et al.,1999)  اادول :ال حرد  أاروتبوااات اتلرترأحيول دثو 

الطب  تق لرا ادتحاحات الر  ةرتر أعن عا ات الداادل لديو   د تأثرت بطر قل إ جاطيل د) ووبل 
  أةووووور  (Darrell,2003ادووووول الراةبوووووات اتاووووواةيل التوووووي يوووووت  ا ااتووووووا بوووووالر  ةرتر. أاكووووودت  ا 

دقااحوول باوتبووااات الرا وول  ياتجاهووات ا جاطيوول للطووب  ححوور اروتبوواا ال عت وود علووى الحادوو  االوو
 اوولرا  يةووث عن الحضووبل األك وور دوو) العةحوول (Lim et al,2006) أهوور دووا عكدتوو،  اادوول. أالقلوو 

  .اوتبااات الرا ل أالقل دقااحل ب، ترر اروتبااات ال ضتحدة على الر  ة
 ححووووور دعظ ووووووا  وووووي ت ةووووو  الطلبووووول اتجاهوووووات: عن (Demirci,2007) اادووووول أعظوووووورت

 ادوووتقبالوا أدوووورلل دعووووا، التعادووو  بضوووورلل كثةووورة تتعلووو  ألدوووبا  أذلووو  اتلرترأحيووول، الراةبوووات
 أةووور  بضووو   ال حووود  ال رعووود  وووي تضووولي وا دووو) التأكووود ال شووورف، أدوووورلل إلوووى دباشووورة إٔاادوووالوا
دح ووود ة ةووو  و ي ووودي يووورح  عطووور ةووورا   اادووولأ  .تضووولي ، يحبغوووي أاةووو  لرةووور   اج ووول دح ووووات

ن الطلبول ححور التقور   ال حردو ،ك ا طةح : أةور  اتجاهوات ا جاطيول لودأالتي   2010ال صري )
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 طةحوو  عن هحوواك عألر ووات  ووي تط ةوو  طووراد  التقوور   ال حردوو  دحوووا ال حيوول التحتيوول أتوودا   األ وورا 
 شبكات يادر  ذات درعات عاليل. )اعااه هة ل التدا   أالطب   أتر ةر 

إلوى أةور   (Yurdabakan &Uzunkavak,2012)عشواات  اادول أ ي الضوياا ذاتو، 
 وي ، الطب  د) ال داا  ال ختل ول  رأا ذات  رلل إيصاجيل طة) اتجاهاتأ اتجاهات إ جاطيل. 

ا علووى يووة) لوو  تظووور الحتوواج  اوتب ووات طووة) اتجاهووات الطووب  تجوواه التقةووي  اتلرترأحووي اعت وو ا  
 اادووول  ، أكووو ا عشوووااتدتغةووورات الجوووح  أال ضوووترن األكوووا   ي أ تووورة ادوووتخدا  التقةوووي  اتلرترأحوووي

(Tella & Bashorun, 2012) ،اروتبوواا  اتجوواه إ جوواطي ححوور الطووب يرةوود لوودن : إلووى عحوو
ووووا  ر  ووووا للن ووووا ة  ووووي ع اجووووو  . CBTال عت وووود علووووى الحادوووو  االووووي  ووووا إ ااك  عظووووور ال جة وووورن ع ا 

دوو) حاييوول عوووورن، توو  تحديوود دشوواك  دثوو  حقووة عةوووونة أ ، CBTي ووي حتيجوول ألووو  اوتبوواا التعل
أالشووبكل البطة وول أوطوور ، CBTأ قوودان ال ياحووات  ووي ع ليوول كتابوول ، أحقووة ال وووااات، الر  ةوورتر

ال شوكلل األكثوور  إلووى عن (Jawaid et al., 2014) اادوول  ك وا ترصول  القوراهة علوى الشاشوول.
ا التووي أاةووووا ال  عتقوود ال ن وود دوو) الطووب  عن التقةووي  الوورا ي أ ، طووب  هووي تضووجة  الودورلشوةرع 

يال يوول الطووب  صووّحف أ . CBA التقةووي  القوواج  علووى الر  ةوورتر ادووتغرا أ ت ووا عطوورل تك الوو، دوو)
CBA  (على عح، ع ا  دPBA .الخبصل: كاح  تصرااتأ  على الري  د) تجرةت، ألأل درة 

ووا. ألبدووت ا ة القصوورن أ رصوورن بادووتخدا ةةةوود CBAالطووب  لووو  د،  ووي التقةووي  ال ضووتق لي ع ا 
 جوو  توودا   ععاوواه هة وول التوودا   علووى تطوور ر األدوو لل لووي   قووط دوو  ، دوو) هوو ه الترحرلرةيووا

 الحة أالصرا ألر) د   ع  الصرت أال ةدير.
لو، توأثةر دباشور  )اردوت تاع  عن ال ور  (Maqableh et al.,2015) ك وا ع ورت  اادول

 وي الر  ةورتر،  أ اجدت،، أ عاليول الو ات، أك ل  دورلل ادتخدا  الر  ةرتر، CBAعلى ادتخدا  
ا ك ةووور ا دووو) إلوووى عن  (Samson& Okon,2015) اادووول  أعشووواات أالتوووأثةر ارةت ووواعي. عووود  

عن  أ ووورأن ال جة وووة) يت قووورن علوووى عحوووو   قاووورن أ ت وووا ع ووو   وووي إةوووراه اروتبووواا ع ووور اتحترحووو  
 علووى ، ألوو  يرا وو  العديوود دوو) ال شووااكة)  بووالتع ةر عوو) وااجووو اروتبوواا ع وور اتحترحوو   ضوو ب لووو

التصورا الخوواص بووأن الطوب  الوو كرا   اوولرن اروتبواا ال ضووتحد إلووى الر  ةورتر علووى ادتحاحووات 
 دشووووكلل عحوووود الحظوووور  ووووي اروتبوووواا ال عت وووود علوووووى الجووووح ر  جوووو  اعتبوووواا عي ، الرا وووول أالقلوووو 

ا ك ةوور ا دوو) ال جة ووالر  ةوورتر، أاعتوور   الوورعي القاجوو  بووأن اتحووا   عت وورن اروتبوواا  علووىة) عوود  
أةور  اتجاهوات إ جاطيول  (Da’asin, 2016) اادولأعظوورت  القواج  علوى الر  ةورتر عكثور إاها  وا.

الضول يل التوي تجعونن  ألر) كاح  هحاك بع  ارتجاهوات، لدن الطب  ححر اردتحان اتلرترأحي
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عد  أةور   ورأا ذات  رلول إيصواجيل  وي أ ، لطب إلى ال ضترن العالي د) القل  أالترتر لدن ا
 . الطب  تعنن إلى دتغةرات الجح  اتجاهات

ترصوول  أالتووي   2017) اادوول والوود عي وود يضووة)  أتتشوواب، حتوواج  الداادووات الضووابقل دوو 
إلووى حتوواج  تسكوود دةوو  الطووب  إلووى ادووتخدا  اروتبووااات اتلرترأحيوول أت اووةلوا علووى اروتبووااات 

الداادل طتور ةر ال حوى التحتيول الب دول للتردو   وي إةوراه اروتبوااات اتلرترأحيول  أعأص ، الرابيل
أتوور ةر األةووونة أال ردجيووات ال حادووبل لوو ل  أتأهةوو  الطووب  أععاوواه هة وول التوودا   للتعادوو  دوو  

أةووور  تصوووراات إ جاطيووول لووودن  (Alsadoon, 2017) اادووول  أعكووودت. هووو ه اروتبوووااات بك ووواهة
: د ةناتوو، دثووو  ترأحيوول الضووعر  ل يوورل التقةووي  اتلرترأحووي أع وورت عوود ا دوو)طووب  الجادعوول اتلر

 التغ  ل الراةعل ال را ل أالداةات يةر ال تحةنة.
االختبننارات : دراسننات اسننتهدلت التعنن ا علننى اتجاءننات أعلنناي ءيئننة التنندري   حننو

 تصووورااتأالتوووي ادوووتود   التعووورف علوووى  (Jamil et al.,2012)اادووول   :انل ت و ينننة م نننل
 إلوى  ترصولأ  . PBT  دقاطو  اردتحاحوات الرابيول )CBTال عل ة) يرل ادتحاحوات الر  ةورتر )

 اادول  وي يوة) عظوورت . CBال عل ة) اتة اليل كاح  إ جاطيل ححر حظا  ادتحوان  عن اتجاهات
  عن ارتجاهووات ال عرةيوول كاحوو  ا جاطيوول لوودن 2016)دح وود واوور يضوو) ودح وود ع وودا درعووي

، لودن الطوب  )ا جاطيول طداةول دتردوطل طةح ا كاحو  ا جاطيول إلوى يود دوا ، ا  اعااه هة ل التد
الطوب  أاعاوواه هة وول  لوودن عدوا ارتجاهووات الرةداحيول أالضوولركيل  قود ظووورت ا جاطيوول إلوى يوود دوا

ك ووا عظووورت . أ وود ظووورت ارتجاهووات االرةداحيوول كووأ حي ارتجاهووات لوودن ع وورا  العةحوول، التوودا  
ا  الووول ايصووواجيا طوووة) ادوووتجابات الطوووب  أادوووتجابات الطالبوووات علوووى الحتووواج  عووود  أةووور   ووورأ 

 ي ية) ترةد  رأا  الل ايصواجيا  وي ال جوال الرةوداحي طوة) الطوب  تعونن ، دجارت اردتباحل
أكوو ل  ترةوود  وورأا  الوول ايصوواجيا  ووي ال جووال ، لل ضووترن الداادووي  ووي اتجوواه ال ضووترن الضووا  

 . اعااه هة ل التدا   لصالبب  ال عر ي طة) اعااه هة ل التدا   أالط
إلوى عن تصوراات ععاواه   2016) ردف عيا ات أ  دح د الع ري   اادلعشاات حتاج  أ 

إلوووى أةووور   ووورأا ذات  رلووول إيصووواجيل طوووة) ، أ دتردوووطل ةووواهت طداةووول أالطوووب هة ووول التووودا   
ا    ععاوواه هة وول التوود )طب  بادووتجابات ععاوواه هة وول التوودا   أالطلبوول تعوونن ل تغةوور الحالوول

  ، أل تغةر الرليل لصالب الرليات اتحضاحيل.لصالب الطب
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  عن ععاووووواه هة ووووول التووووودا    ح لووووورن 2017)عأاوووووح   اادووووول د لوووووب بوووووببن ةووووود   أ 
اتحوووا   التووودا   اتجاهوووات ا جاطيووول ححووور اروتبوووااات اتلرترأحيووول إر ان اتجاهوووات ععاووواه هة ووول

  التخصصووووات الحظر وووول كاحوووو  ك ووووا عن عصووووحا، كاحوووو  ععلووووى دوووو) اتجاهووووات  دبجووووو) الوووو كرا
ع اا عث ت  حتاج  الداادول عن هحواك ، اتجاهاتو  ععلى د)  دبجو  عصحا  التخصصات العل يل

أةحوواه علووى هوو ه ، دعر ووات تحوورل طووة) ععاوواه هة وول التوودا   أتط ةوو  هوو ا الحوورع دوو) اروتبووااات
الرليات  او  ةادعل الحتاج  عأص  الداادل باحشاه دركن اوتبااات الرترأحيل ك ةر لخددل ة ي  

 ,Ćwil) اادول ترصول   ك وا .ت رك أتنأ ده بالررا ا ال حيل أاألةونة أال وراد  أال عودات الب دول

تقوود  ب إةووراه اروتبووااات اتلرترأحيوول  ووي الجادعوول لوو، تووأثةر إ جوواطي ك ةوور علووى  عن إلووى (2019
ا  ال حااوور إلووى  حتووأ ، هأةووود ، وور ر الرثةوور دوو) أ توو)عاوور هة وول التوودا   ، أ ع اه ال حاار

يةووث   كوو) تعةووة) األدوو لل بشووك  عشووراجي دوو) ، إحشوواه دج رعووات دختل وول دوو) عدوو لل اروتبوواا
أدوو) الضوو   ووراهة إةابووات األدوو لل ،  راعود ال ياحووات. يووت  تصوحيب إةابووات األدوو لل ال غلقول تلقاجي ووا

 حادووووبل دوووو) ال ووووو  للغا وووول بالحضووووبل للجادعوووول توووور ةر الظوووورأف ال، ال  تريوووول. أ ووووي الر وووو  ح ضوووو،
دعودات  -دثو  ، لل حاار ) لت كةحو  د) إةراه اروتبااات اتلرترأحيول بطر قول د تعول لل عل وة)

 ال صرل الدااديل ال حادبل عأ الدع  التقحي ال حاد .

 :  اخلاصة باالختبارات اإللكرتونية تعليق على الدراسات السابقة
 ل عت ودة علوى الر  ةورتر علوى حطواا ت  تقةي  ع ليل إةوراه اروتبوااات ا،  ي األبحا  الضابقل

اهت وو  عيلوو  الداادووات بووالتعرف  قوود ، (Ćwil,2019)ر دووي ا دوو) دحظوورا الطووب  ، أادوو 
 . ححر اروتبااات اتلرترأحيل – أن ععااه هة ل التدا    –على اتجاهات الطب  

  جووواطي علووووى ع اه عاوووور هةة وووولإعأاوووح  الداادووووات عن اروتبووووااات اتلرترأحيووول لوووو، تووووأثةر  
 . (Ćwil, 2019)التدا   ك ا  ي  اادل 

   تبايحووو  حتووواج  الداادوووات يووورل اتجاهوووات الطوووب  أععاووواه هة ووول التووودا   ححووور اروتباااتووو
تبايحووو  حتووواج  الداادوووات يووورل ت اوووة  الطوووب  لبوتبوووااات اتلرترأحيووول علوووى أ  اتلرترأحيووول.

  .اروتبااات التقلةد ل

 :ات اإللكرتونيةعن التصحيح اآللي واالختبار الرضا: رابعا
 ختلوووف تعر وووف الراووووا بووواوتبف ال جووووال )دثووو  ال لضوووو ل أعلووو  ارةت وووواع أعلووو  الووووح   

. ،طتل يوول تر عاتوو ال وور   ووان الراووا  ضووتلن  إيضووا ، أار تصووا  . علووى الووري  دوو) هوو ه اروتب ووات
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 وةبوووول األدوووو أ  أه ووووا عكوووو  اتيبووووا ، رشووووباع أارحجووووا ا يجوووورا فالراووووا  ووووي دعظوووو  القوووورادي  أ 
  ا دوا  وا  بو، ال ور  عد الراا  شعرا ا بالضعا ة بضو   شوة، Merriam-Websterأ ق ا لو أ . طأالضخ

  عأ  حتيجووول التعادووو  دووو  دشوووكلل عأ شوووكرن بطر قووول دق رلل .أ شوووةر الراوووا إلوووى ،عأ شووويه يووود  لووو
عكوو  التجرةووول الشخصوويل أال اتيووول ،، عي  أتر عاتوو ال جوورة طووة) التجرةووول ال عليوول التووي   ووور طوووا ال ووور 

اتجواه الطالو  ححور الوتعل     واذا كوان ال ور   عأالتعلي ي يتعل  ب ر وف  الراا. أ عاد  د  األشياهللت
يالل  شعر طوا شوخة  ،أهر  ك) ادتحتا  اح، يت ت  بالراا،  جقدا ال حو  أ ظور اغبل  ي التعل 

 .(Alhazmi, 2015,205)شيه دعة) عأ حتيجل اشبع  تر عات، ع اه حتيجل و رت،  ي
 ,.Navarro et al)ذكورتوأثر بعرادو  دختل ول. يدتعود  األبعوا   د وور ب  ااوا الطوو

2005,508; Appleton-Knapp & Krentler, 2006,255)  دج وورعتة) دوو) العرادوو 
العرادووو  الشخصووويل أال سدضووويل. تتاووو ) : ال وووسثرة علوووى ااوووا الطوووب   وووي التعلوووي  العوووالي أهوووي

دعوووووودل حقووووووا  أ الووووووتعل  ال  اوووووو ،  الع وووووور أالجووووووح  أالترظيووووووف أعدوووووولر أ العرادوووووو  الشخصوووووويل 
ةور ة التعلوي  أدورعل  تش  أالعراد  ال سدضيل التي  GPA Grade point Averageالطال )

 يوووووووود أ ال علوووووووو  أأاوووووووور  التر عووووووووات أعدوووووووولر  التوووووووودا  .   وووووووو    وووووووول التغ  وووووووول الراةعوووووووول دوووووووو) أ 
(Wilkins & Balakrishnan, 2013,149) ( أةوور ة ال را وو  ال ا  وول ، ةوور ة ال حااوور

يتوأثر ، اجيضيل لراا الطب . باتاا ل إلى ذلو أ دا  ال عال للترحرلرةيا كعراد  ياد ل أاردتخ
، أحرعيوول التغ  ووول الراةعووول، الداادووول يجووراتااووا الطوووب   ووي الجادعوووات إلووى يووود ك ةوور بجووور ة 

 عأ عودات الأ ، أدحتورن ال قورا، أالعب ل طة) الطال  أال حاار، أالت اعو  دو   دبجوو  الطوب 
 & Sojkin, Bartkowiak) أال وورا  التعلي يوول، أدرا وو  ال كتبوول، تعلي يوول ال تايوولاألةووونة ال

Skuza, 2012,574;Garcl a-Aracil,2009,11) . توو  تحديوود القووداة ، باتاووا ل إلووى ذلوو
اعا ول ععاواه هة ول أ ، اردوتقبلأ ، أاو  الجادعول أدكاحتووا، ال حاه  الدااديل ال رحولأ ، التعلي يل
ال عاليوول ال سدضوويل ، دحوواا الحوور  الجووادعيأ ، دحوورا الطالوو أ ،   أتطووراه ح وور الطووبأ ، التوودا  

 أالظوووووووووووورأف ارةت اعيوووووووووووول ك حوووووووووووود ات اجيضوووووووووووويل لراووووووووووووا الطووووووووووووب   ووووووووووووي التعلووووووووووووي  العووووووووووووالي
(Douglas,Douglas & Barnes,2006,295)  . 

ادووتخد  العل وواه ح وواذ  دختل وول لتقةووي  ااوا الطووب   ووي التعلووي  العووالي أكوو  ح وورذ  أ ود 
تو  تطور ر الح واذ  القد  ول تودا جيا ، القلة  عأ الرثةر د)     العل اه. أحتيجل ل ل  يتعر  للحقد
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  اادوول أاعت وودت .(Weerasinghe et al., 2017,533-534)  ووي اووسه الوورؤي الجديوودة
Faniran & Ajayi (2016    ح ورذComputer-Based Assessment Acceptance 

Model (CBAAM)  (التقةوووي  ال عت ووود علوووى الر  ةووورتر  الووو ي )ح ووورذ  الق ووورل ب الراوووا عووو
 CBAAM  حتووري الح وورذ . كاطوواا حظووري  (Terzis & Economides, 2011b)أاووع، 

 لر  ةورتر وي اأال عاليل ال اتيل ، Perceived usefulness ال اجدة ال داكل: التاليل على ال  ا ي 
Computer self efficacy ،أدورلل اردتخدا  ال داكل Perceived ease of use ، ،الترة

أالتوأثةر ، Facilitating conditions أشرأ  التيضوةر، Behavioural intentionالضلركي 
أتر و  ، Perceived playfulness ال تعول ب ال ور  ال وداك، Social influence ارةت واعي

 . Content أال حترن  Goal expectancy الودف
التقةي  اتلرترأحي بجادعل أ  لي  اتلرترأحيللتع Pathfinderكجنه د) طرحاد  باث ايحدا أ 

 )علوى الححور التوالي هكاحو  عبعوا بادوتخدا  ادوت يان  ت  إةوراه دضوب لتصوراات الطوب ، طرا  را 

Dermo , 2009,204-210) : 

دوووووا دووووودن شوووووعرا الطوووووب  عثحووووواه ، )علوووووى دووووو ة  ال ثوووووالب الرةداحيووووول العرادووووو  ال وووووسثرة  -1
عأ دل يل؟ ه  يقيقل عن اردتحاحات ع ر اتحترح  إ جاطيل  -اردتحاحات ع ر اتحترح  

 تسثر على ع اجو ؟ ه  تن د د) الترتر ب القل  عأ تقلل،؟ 
الصووبييل )هوو  عحووراع دوووا  اروتبوواا ال راوورعيل ال رتبطوول باردتحاحووات ع وور اتحترحوو   -2

 دحادبل للداادات الجاد يل؟ 
؟ دوا ال راجود التوي CAAليل لو دا هي التحد ات الع ، التط ة  الع لي )على د ة  ال ثال -3

   ك) عن تجل وا؟ 

 ال رثربيل )عي ه  التقةي  ع ر اتحترح  عا ل دث  التقةي  الرا ي؟  -4
 األد) )عي ه  التقةي  ع ر اتحترح  طدي  ود) للتقةي  الرا ي التقلةدي؟  -5

  أا إ جوووووواطي يل بوووووو،  ووووووي الووووووتعل  أالتعلووووووي   CAAالتوووووودا   ب الترةيوووووول )عي هوووووو  لوووووودن  -6
 عل؟  ي الجاد

أ وود توو  طحوواه دقيادووي الراووا عوو) التصووحيب االووي أاروتبووااات اتلرترأحيوول  ووي البحووث 
 . الحالي  ي اره تل  األبعا  الض  الضابقل
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 : وم  الدراسات التي أج يت حول ال ضا ع  االختبارات انل ت و ية
دودن  اوتبواا أالتي ادوتود     2011النكري ) إطرا ي  ودح د الخني  ع دا  اادل  ود

الترا س طة) اروتبااات اتلرترأحيول، أاروتبوااات الرابيول  وي بيوا  التحصوة  الداادوي الجوادعي، 
أددن تأثةر تعر  الطلبل لبوتبااات اتلرترأحيل علوى اتجاهواتو  ححرهوا. أ ود ادوتخد  البايثوان 

لبل  ي كليل   طالبا  أطا316ال حو  التجر  ي، أت  تط ة  تجرةل الداادل على عةحل دكرحل د) )
الترةيووول بجادعووول الرر ووو ، أت ثلووو  ع اة الداادووول  وووي ادوووتباحل لقيوووا  ارتجاهوووات ححووور اروتبوووااات 
اتلرترأحيوووول، أ وووود عظووووورت حتوووواج  الداادوووول ترووووا س اروتبووووااات اتلرترأحيوووول، أالرابيوووول  ووووي بيووووا  

اروتبواا  التحصة  الداادي للطب  د  أةر   رأا ذات  رلل إيصاجيل  ي الر   الب   أل اه
لصالب اروتبااات اتلرترأحيل، ك ا عشاات الحتاج  إلى اات اع اتجاهات الطب  ححر اروتبااات 

التعرف على ااا طب  الجادعل  (Huang & Wang, 2012) اادل  دتود  أا اتلرترأحيل.
 ال ضووووتجدي) عوووو) ع اه ادتحاحووووات تدا  يوووول  ووووي اللغوووول اتحجلةن وووول علووووى اتحترحوووو  أطوووورا تط يقوووووا

ا د و)  ادورا  لتحضة) اردتحاحات دو) ووبل أةووات حظور الطوب . كوان ال شوااكرن طبب وا ةود  
األدوور الوو ي يتطلوو  دووحو  إةووراه ، اللغوول اتحجلةن وول علووى دضووترن الرليوول  صووب   اادووي ا  ووي  صوو 

 اوتبااات إلناديل للتدا   ب ل  اادل اللغل اتحجلةن ل ع ر اتحترح . تو  تصو ي  ادوت يان أتجر بو،
ردتقصاه ااا الطب  تجاه اوتبوااات د اادول اللغول اتحجلةن ول ع ور اتحترحو  لج و  ال ياحوات. 

اعت ووور الطوووب  عن  صووو  اللغووول اتحجلةن ووول دووو  اردتحاحوووات التدا  يووول ، طحووواه  علوووى حتووواج  الداادووول
ا دوو) يةوووث تح ةوون اي وووتو  أادووتعدا اتو  ال طر ووول  ووي الوووتعل   اتةباا وول ع وور اتحترحووو  كووان د ةووود 

 أتحضة) ك اهتو   ي اللغل اتحجلةن ل. 
الرشوووووف عووووو) عثووووور اروتبوووووااات   2013ك اادوووووتود    اادووووول صوووووالب عي ووووود النهراحوووووي )

أ وود كشوو   حتوواج  الداادوول عوو)  ،اتلرترأحيوول  ووي تقةووي  حتوواج  الووتعل  دقااحوول باروتبووااات التقلةد وول
أال ج رعول الاوابطل عحود أةر   رأا ذات  رلل إيصاجيل طة) دتردطات ال ج رعل التجر  يول، 

عادووو  الوووند) لصووووالب ال ج رعووول التجر  يوووول، ك وووا عشووواات الحتوووواج  إلوووى أةوووور   ووورأا ذات  رلوووول 
إيصوواجيل  ووي دقيووا  ارتجاهووات ححوور ادووتخدا  اروتبووااات اتلرترأحيوول لوودن طووب  ال ج رعوول 

 التجر  يل طة) التط يقة) الق لي أالبعدي لصالب التط ة  البعدي. 



  د/ فاطمة عبد الرمحن، د/ إنعام أمحد، د/ إميان صالح
 

 72 

  : 
 ال حو  الرص ي هر ال حو  األكثر دبهدل للودف د) البحث.

 تنقس  عينة البحث إلى:
طالوووو  أطالبووول دوووو) طوووب  ال ر ووول الثاحيوووول شووو بل علوووو   45تررحووو  دووو) : العيننننة االسننننتط  ية -1

  . 75,0أاححراف د يااي  7,20دحل ب تردط  21إلى 19ح  )تتراأ  اع ااه  الندحيل د) 

 ححووور ارتجووواه أدقيوووا  االوووي التصوووحيب ححووور ارتجووواه دقيوووا  حشووور تووو  :العيننننة األساسنننية -2
 الطووووب  دووو) لروووو  بالحضوووبل ارحترحووو  شووووبكل ع ووور الرترأحوووي بشووووك  اتلرترأحيووول اروتبوووااات

 ال صو  طدا ول  وي، طوددحورا الترةيول لرليل الرد يل الص حل وبل د) التدا   هة ل أععااه
 الو ي) التودا   هة ول ععاواه عود  أةلوغ ،2019ب 2018 الجوادعي العا  د) الثاحي الداادي
دوحل ب تردوط  59إلوى  27)تتوراأ  عع وااه  الندحيول دو)  عاورا44 ال قيادة) على ادتجاطرا

 ع اوا ال قيادوة) علوى ادوتجاطرا الو ي) الطوب  عود  أةلوغ  ، 35,1باححراف د يااي  3,40
أاححوراف د يوااي  5,21دحل ب تردوط  23إلي  18)تتراأ  اع ااه  الندحيل د)  طالبا 203

 دقيادوي تر  و  تو  الداادوي ال ص  ذات حوا ل أ ي . طالبل 138أ طالبا 65)   دحو 98,0
 شوووبكل ع ووور الرترأحوووي بشوووك  ع اوووا اتلرترأحيووول أاروتبوووااات االوووي التصوووحيب عووو) الراوووا

 . الضابقل العةحل ح   على ارحترح 

 : اجتاهات أعضاء هيئة التدريس والطالب حنو التصحصح اآللي واالختبارات اإللكرتونية اقياسم: أوال
را  الترةوري أالداادوات الضوابقل ال تعلقول ب راورع البحوث تو  اتبواع توبعد ارطبع على ال

 : الخطرات التاليل تعدا  دقيادي ارتجاه
التوودا   أالطووب  ححوور  أهوور بيووا  اتجاهووات ععاوواه هة وول: تحدينند الهنندا منن  الم يننا  -1

يةوووووث يترووووورن ارتجووووواه دووووو) ثوووووب  دكرحوووووات ، ب اروتبوووووااات اتلرترأحيووووولاالوووووي التصوووووحيب 
 ال وااي .  –الرةداحي  –)ال عر ي

 دج رعوول األ روواا ) ال علردووات أال عووااف  يوورل التصووحيب : المكننوا المع لنني ل تجنناه
 .ب اروتبااات اتلرترأحيلاالي 
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 الق وووورل أالوووور    يوووورل  دج رعوووول ال شوووواعرعأ العراطووووف: المكننننوا الوجنننندا ي ل تجنننناه(
 ب اروتبااات اتلرترأحيل.االي التصحيب 

 دج رعوول الضوولركيات عأ األ عووال التووي  قوور  طوووا ال وور  ححوور : المكننوا السننلوالي ل تجنناه
 .ب اروتبااات اتلرترأحيلاالي التصحيب 

  :ت  صياغة المف دات التي تناسب الل مكوا م  مكو ات االتجاه -2

  يةث ت  طحاه دقيا  اتجاه ععااه هة ول التودا   أالطوب  ححور التصوحيب االوي أالو ي
  د ر ات لر  بعد. 6الثب  طرا    بعا األدقض ل على ، د ر ة 18يتررن د) 

  أت  طحاه دقيا  اتجاه اعااه هة ل التدا   أالطب  ححر اروتبااات اتلرترأحيل أال ي
   د ر ات لر  بعد. 6الثب  طرا    بعا األدقض ل على ، د ر ة 18) ديتررن 

 : أعضاء هيئة التدريس عن التصحيح اآللي واالختبارات اإللكرتونيةالطالب ورضا  امقياس ثانيا:
ععااه هة ل التدا   ع) التصحيب الطب  أ أهر بيا  ااا : تحديد الهدا م  الم يا  -1

 ب  دكرحات هي:د) ثيةث يتررن الراا ، ب اروتبااات اتلرترأحيلاالي 

 دا ددن شعرا الطب  عثحاه اردتحاحوات ، )على د ة  ال ثال بالرةداحيل العراد  ال سثرة
إ جاطيل عأ دل يل؟ ه  يقيقل عن اردتحاحوات ع ور اتحترحو  توسثر علوى  -ع ر اتحترح  

 ع اجو ؟ ه  تن د د) الترتر ب القل  عأ تقلل،؟ 

  هوووووو  عحووووووراع دوووووووا  اروتبوووووواا للتط ةوووووو   أالقاطليوووووولالصووووووبييل عأ ال بهدوووووول للتخصووووووة(
 ال رارعيل ال رتبطل باردتحاحات ع ر اتحترح  دحادبل للداادات الجاد يل؟ 

  عي هوو  التقةووي  ع وور اتحترحوو  عووا ل دثوو  التقةووي  الوورا ي؟أاألدووانالثبووات عأ ال رثربيوول( ،
 التقةي  ع ر اتحترح  طدي  ود) للتقةي  الرا ي التقلةدي؟ ه  

 : ف دات التي تناسب الل مكوا م  مكو ات ال ضات  صياغة الم -2

  يةث ت  طحواه دقيوا  ااوا ععاواه هة ول التودا   أالطوب  عو) التصوحيب االوي أالو ي
  عبعووا  )هووي بعوود العرادوو  ال ووسثرة ب الرةداحيوول دقضوو ل علووى ثبثوول، د وور ة 15 يتروورن دوو)

 5 دووو) رن أ ترووو أةعووود ال بهدووول للتخصوووة أالقاطليووول للتط ةووو ، د ووور ات 5 أ ترووورن دووو)
 د ر ات   5  أاألدان أ تررن د) أةعد الثبات عأ ال رثربيل، د ر ات

  عااه هة ل التدا   ع) اروتبااات اتلرترأحيول أالو ي الطب  أع أت  طحاه دقيا  ااا
  عبعووا  )هووي بعوود العرادوو  ال ووسثرة ب الرةداحيوول د وور ة، دقضوو ل علووى ثبثوول 18يتروورن دوو) 
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 6 دووو) أ ترووورن  هدووول للتخصوووة أالقاطليووول للتط ةووو أةعووود ال ب، د ووور ات 6 أ ترووورن دووو)
 . د ر ات  6  أاألدان أ تررن د) أةعد الثبات عأ ال رثربيل، د ر ات

 :  اخلصائص السيكومرتية ألدوات البحث

 قد ت  عر  ال قايي   ي صراتوا األأليل على دج رعل د) : صدق المحكمين: أوال
رةري أترحرلرةيا التعلي  أالحاد  ال تخصصة)  ي )عل  الح   أالقيا  الح ضي أالت

د) يةث  ال قايي  )د ر ات االي أال حاه  أطرا التدا    للحك  على عبااات
لخاص طوا دبهدل ب احت اه ك  د ر ة للبعد ا –أالش رل  –)الصيايل اللغر ل أالرار  

 . ت  إةراه التعد بت ال قتريل أ ي اره عااه ال حك ة).   ي ال قيا  أعي دقتريات
ثوو  يضووا  دج وورع ، العةحوول اردووتطبعيل تط ةوو  ال قووايي  علووى توو : الصاادق اليميياا  : ثانيااا

ثوووو  ترتةوووو  هوووو ه ، الووووداةات الرليوووول أل وووورا  العةحوووول اردووووتطبعيل علووووى ال قووووايي  األاةعوووول
أاعت وور األ وورا  ، % دوو) الووداةات الرليوول27أتحديوود ععلووى ، الووداةات تحا ليووا عأ تصوواعد ا

ك ا اعت ور األ ورا  الو ي) يصولرا علوى ، داةات ع را  ال  ل العلياال ي) يصلرا على ه ه ال
ثوو  توو  يضووا  بي وول اوتبوواا )ت  للعةحووات . % دوو) الووداةات ع وورا  ال  وول الوودحيا27ع حووى 

ك سشور ، ال ضتقلل ل حة ال رأا طة) دتردط ال ج رعتة) العليوا أالودحيا  وي كو  دقيوا 
 : دأل التاليك ا يت ة) د) الج، للتحق  د) الصدا الت ةةني ل،

 (1) جدول
 اختبار )ت( ملتوسط الفروق بني اجملموعات العليا والدنيا يف املقاييس األربعة

 العدد الفئة 
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 )ت(

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

مقياس االجتاه حنو 
 التصحيح اآللي

 15,7 75 12 العليا
61,18 22 00,0 

 06,4 83,30 12 الدنيا
مقياس الرضا عن 
 التصحيح اآللي

 08,6 67,62 12 العليا
51,17 22 00,0 

 64,3 83,26 12 الدنيا
مقياس االجتاه حنو 

 االختبارات اإللكرتونية
 62,2 16,69 12 العليا

37,16 22 00,0 
 19,6 42,37 12 الدنيا

 مقياس الرضا عن
 االختبارات اإللكرتونية

 88,4 08,75 12 العليا
44,14 22 00,0 

 69,7 08,37 12 الدنيا
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  عحوو، ترةوور   وورأا  الوول ايصوواجيا  ووي الووداةات الرليوول علووى دقووايي  1يت ووة) دوو) الجوودأل )
طة) ع را  ال ج رعات العليوا أالودحيا ألصوالب ال ج رعوات العليوا )يةوث عن بي ول دضوترن الدرلول  البحث

ايي  كاحو   وا اة علوى الت ةةون طوة) ع ورا  ال ج رعوات العليووا أهو ا  عحوي عن هو ه ال قو.  05,0ع و  دو) 
 .  أد) ث    ك) اعتباا عن تل  ال قايي  تت ت  بالصدا الت ةةني ، أالدحيا د) الطب 

بعوود تط وويقو  علووى  توو  يضووا  دعادوو  ثبووات عل ووا كرأحبوواا لل قووايي  األاةعوول: اتااااااااالثب: ثالثااا
دعادوو  : ك ووا يلووي ا كرأحبوواا لل قووايي  األاةعوولأ وود ةوواه دعادوو  عل وو، العةحوول اردووتطبعيل

دعادوو  ثبووات دقيووا  ارتجوواه ححوور أ  946,0 :ثبووات دقيووا  ارتجوواه ححوور التصووحيب االووي
: دعادوووو  ثبووووات دقيووووا  الراووووا عوووو) التصووووحيب االوووويأ  904,0: اروتبووووااات اتلرترأحيوووول

 93,0: دعاد  ثبات دقيا  الراا ع) اروتبااات اتلرترأحيلأ  933,0
: تووو  ا جوووا  ارتضووواا الوووداولي لل  ووور ات عووو) طر ووو  يضوووا  دعادووو  االيسااااق الااادا لي ئابعاااا:

اراتبا  طة)  اةات ع را  العةحل علوى كو  د ور ة أالداةول الرليول للبعود الو ي تحت وي إليو،، 
أ اةوول كوو  بعوود دوو) األبعووا  أالداةوول الرليوول لل قيووا ، أ وود تراأيوو  بووي  دعووادبت ااتبووا  

طووووب  أععاوووواه هة وووول التوووودا   ححوووور التصووووحيب االووووي   د وووور ات دقيووووا   اتجاهووووات ال
  أةلغوو  بووي  دعووادبت 866,0 – 552,0بالداةوول الرليوول للبعوود الوو ي تحت ووي إليوو، طووة) ) 

    927,0   978,0: اراتبوووا  طوووة) األبعوووا  الوووثب  لل قيوووا  أالداةووول الرليووول لل قيوووا 
 ااوووا الطوووب   علوووى التووورالي  أتراأيووو  بوووي  دعوووادبت ااتبوووا  د ووور ات دقيوووا  0,963

أععااه هة ل التدا   ع) التصحيب االي   بالداةل الرليول للبعود الو ي تحت وي إليو، طوة) 
  أةلغ  بي  دعادبت اراتبا  طة) األبعا  الثب  لل قيا  أالداةل 0,862 -0,578) 

ك وووا تراأيوو  بوووي  دعووادبت ااتبوووا   علوووى التوورالي   0,921   0,946   0,947الرليوول 
    اتجاهات الطب  أععااه هة ل التدا   ححور اروتبوااات اتلرترأحيول د ر ات دقيا 

  أةلغوو  بووي  دعووادبت  0,819 -0,525بالداةوول الرليوول للبعوود الوو ي تحت ووي إليوو، طووة) ) 
علووى  0,949   0,94   0,948اراتبووا  طووة) األبعووا  الووثب  لل قيووا  أالداةوول الرليوول 

تبووا  د وور ات دقيووا   ااووا الطووب  أععاوواه التوورالي   أعوةوورا تراأيوو  بووي  دعووادبت اا 
هة وول التوودا   عوو) اروتبووااات اتلرترأحيوول   بالداةوول الرليوول للبعوود الوو ي تحت ووي إليوو، طووة) 

  أةلغ  بي  دعادبت اراتبا  طة) األبعا  الوثب  لل قيوا  أالداةول 0,833 -0,373)
دبت اراتبووا  علووى التورالي، أكاحوو  ة يوو  بوي  دعووا 0,951   0,941   0,950الرليول 

 . 0,01عأ دضترن  0,05 الل إيصاجيا إدا عحد دضترن 
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 :  االحصائية ةاملعاجل
ادووووووتخد   ووووووي البحووووووث الحووووووالي األدووووووالة  اريصوووووواجيل التاليوووووول: دعادوووووو  عل ووووووا كرأحبوووووواا 
 أال تردوووووووطات الحضووووووواطيل أارححرا وووووووات ال  ياا ووووووول أاوتبووووووواا ت لدرلووووووول ال ووووووورا طوووووووة) دتردوووووووطي 

 . عةحتة) دضتقلتة)

 :  ومناقشتهاالنتائج 
تتنننناول الباح نننات لننني ءنننأا الجنننزي منننا أسنننف  عننننه البحنننث مننن   تنننائج ومنا شنننتها  

 ال تردوطات علوى األيكوا  تطوبا الحضو ي التودا   ذي اتيصواجي الح ورذ  اعت وا  تو  أ ود

عاوواه ع باتجاهووات أااووا الطووب  أ  الخاصوول البحووث ع أات ب  وور ات الخاصوول الحضوواطيل
على الححوووور ال عت وووود  ووووي اتلرترأحيوووول، لووووي أاروتبوووواااتالتصووووحيب اا يوووورل هة وووول التوووودا  

 –ال وودن )ععلووى  اةوول  :ااتيوول ال عا لوول وووبل دوو) أذلوو ،  2010)عي وود دوولي ان عوور ة، 
أةووووووو ل  تصوووووووبب  1,33 = عوووووووالي ، دتردوووووووط، دوووووووحخ   3) عووووووود  ال ضوووووووتر ات÷ع ووووووو   اةووووووول  

 : ال ضتر ات الثبثل ك ا يلي
 ( 2جدول )

 البحث أدوات مبفردات اخلاصة احلسابية وسطاتعلى املت للحكم النسيب التدريج
 املقابلةأو فئة االجتاه  فئة املتوسط احلسابي املقابلة هلا  الدرجة

 اجتاه سليب/ منخفض 2,33  - 1 منخفضة
 إجيابي بدرجة متوسطةاجتاه  3,67 – 2,34 متوسطة
 / مرتفع اجتاه اجيابي 5 – 3,68 عالية 

 وأعلناي الطن   اتجاءنات منا" :ينن  علنى النأ  للبحنث األول ؤالبالسن المتعلقة النتائج: أوالا 

 الضوسال  هو ا عو) لإلةابول ؟ التصحيآل ا لي  حو بكلية الت بية بدمنهور التدري  ءيئة

ضو    علوى البحوث عةحول ع ورا  ردوتجابات ال  ياا ول أارححرا وات الحضواطيل ال تردوطات يج

بعووا ه، أكو ا ال تردووط الحضوواطي أعلوى كوو  بعود دوو) ع، ال قيووا  د وور ات دوو) د وور ة كو 
 :  ي الجدأل التاللي ك ا اتة الي ب الرلي، أذل 
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 (  3دول ) ـــــــج
 التدريس هيئة أعضاءلطالب ول االجتاه حنو التصحيح اآللي مقياس ملفردات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات

قرة
الف

قم 
ر

 

 مضمون مفردات االجتاه حنو التصحيح اآللي
 ةــــــــــــــــالاحل

 عضو هيئة تدريس طالب
االحنراف  املتوسط

االحنراف  املتوسط الدرجة املعياري
 الدرجة املعياري

 يــــــــــــد املعرفــــــــــــالبع
 مرتفعة 0,75 4,2 متوسطة 1,16 3 مزايا جهاز التصحيح اآللي تفوق عيوبه وتكلفته املادية  .1
 مرتفعة 0,69 4,5 مرتفعة 1,16 3,8 العدالة والشفافية يف التصحيححيقق التصحيح اآللي   .2
يتطلب التصحيح اآللي أن تتضمن االختبارات على األسئلة املوضـوعية    .3

 متوسطة 1,19 3,3 متوسطة 1,35 2,4 دون املقالية
 متوسطة 1,19 3,3 متوسطة 1,35 2,4 يؤثر التصحيح اآللي على تقييم القدرات واملهارات االبداعية للطالب  .4
 متوسطة 1,21 3,4 متوسطة 1,31 3,1  صحيحة عن مستوى الطالب التصحيح اآللي يقدم معلومات  .5
 متوسطة 1,21 3,4 متوسطة 1,31 3,1 نتائج التصحيح اآللي تتوافق مع توقعات الطالب  .6

 مرتفعة 0,53 3,68 متوسطة 0,52 2,97 مجالي البعد املعريفإ 
 يــــــــــــند الوجداــــــــــــالبع

 متوسطة 1,38 3,1 منخفضة 1,3 2 ال أفضل التصحيح اآللي   .7
 متوسطة 1,19 3,3 متوسطة 1,35 2,4  ضد مصلحة الطالب التصحيح اآللي  .8
 مرتفعة 1,18 4 مرتفعة 1,24 3,7 يقلل التصحيح اآللي من قلق الطالب   .9

مـع   تزيد أهمية التصـحيح اآللـي لتقليـل األخطـاء البشـرية خصوص ـا        .10
 مرتفعة 0,65 4,3 مرتفعة 1,2 3,7 األعداد الكبرية من الطالب

 مرتفعة 0,98 3,8 منخفضة 1,21 2,2 أرفض التصحيح اآللي   .11
عندما ٌيخطى الطالب يف التعامل مع مناذج االجابة اليت سوف تصـحح    .12

 متوسطة 1,17 2,8 منخفضة 0,88 1,8 آليا فإن ذلك يؤدي إىل ارتباك الطالب

 متوسطة 0,58 3,55 متوسطة 0,85 2,63 لبعد الوجدانيإمجالي ا 
 يــــــــــــد السلوكــــــــــــالبع

قد ُتفقد بعض البيانـات أثنـاء التصـحيح اآللـي عنـدما يـتم الت ليـل          .13
 متوسطة 1,17 2,8 منخفضة 0,88 1,8 اخلاطئ لرقم اجللوس 

قد يتعطل جهاز التصحيح مما يضـر مبصـلحة الطـالب وقـد نلرـ  مـرة         .14
 مرتفعة 0,98 3,8 منخفضة 1,21 2,2 أخرى للتصحيح اليدوي

يتيح التصحيح اآللي تصحيح ورصد أعداد كثرية مـن أوراق االجابـة يف     .15
 مرتفعة 0,69 4,5 مرتفعة 1,16 3,8 وقت قصري 

ك خطاء ، رى يف التصحيحيقلل التصحيح اآللي من أخطاء العامل البش  .16
 مرتفعة 1,18 4 مرتفعة 1,24 3,7 اجلمع والنسيان

قد يفقد الطالب درجات كثرية للسهو أولعدم اتباع التعليمـات الصـحيحه     .17
  ت ليل غري صحيح..وغريها–يف االختبار)أقالم غري مناسبة 

 متوسطة 1,38 3,1 منخفضة 1,3 2
الختبــارات مــن تصــحيح يقــوم التصــحيح اآللــي بــإدارة آليــة  ــاملة ل   .18

 مرتفعة 0,52 4,5 متوسطة 1,09 3,5 وحتليل ورصد الدرجات ونشر فوري وآلي للنتائج
 مرتفعة 0,71 3,78 متوسطة 0,93 2,83 إمجالي البعد السلوكي 
 متوسطة 0,58 3,67 متوسطة 0,75 2,81 مجالي االجتاه حنو التصحيح اآلليإ 
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 : نيائج السؤال األول ومناقشيها
 تتجواه الطوب  ححور التصوحيب االوي الرلوي الحضاطي ال تردط عن  3) الجدأل د) )يت ة

تجواه ععاواه هة ول التودا    ي ية) ال تردط الحضاطي الرلوي ر، 0,75باححراف د يااي  2,81
أد) ث   ان اتجاه الطب  أععااه هة ل التدا   ححر التصحيب  0,58باححراف د يااي  3,67
 . ردطلطداةل دت إ جاطياالي 

 حظوا   قود اكتضو ، (Powers et al. ,1997) اادول حتواج  أ ت و  البحوث الحوالي دو  
OSM (ع وووورت ،  ووووي ال قاطوووو . ا أ   عوووو    إ جاطيوووول إلووووى يوووود دووووا   دوووو)   وووو  دعظوووو  ال صووووححة

Zhang et al.,2003)   دوول يل . أهوور دووا ترصوو  إليوو، –أةوور  ا أ   عوو  دختلطوول )ا جاطيوول 
(Fowles and Adams,2005)ووا ع وور . ك (Twing et al., 2003)  طرةوور  القلوو  عثحوواه

 وووان ا أ  ، التصووحيب ع ووور الشاشووول بضووو   حقوووة ك ووواهة الر  ةووورتر طوووة) ال صوووححة). أدووو  ذلووو 
 عظوورت حتواج   اادولك وا . (Coniam, 2013) د تحضح  د  درأا الر    OSMال ع  تجاه 

((Riera Guasp et al.,2018 ا بع  ارحتقا ات يرل أار  األد لل أصرادل  عن هحاك ع ا 
دووو   إيجوووا  الطوووب  عووو) ، دووو) طوووة) عدووورا عوووورن ، حظوووا  الوووداةات.  ووود  كووورن هووو ان العوووادبن

 . أالتصحيب االي واصل اروتبااات ع ر اتحترح  عادل
 (Abbas,2009)أ  (Patole et al.,2016 ا توور  كوو  دوو) لتلوو  التح ظووات: أحظوورا

لتصوحيب دعوة) إلوى دادوب اورجي أةرحواد   طر قل ردوتخدا  ةووا  ك  ةورتر شخصوي باتاوا ل
  طر قول للتصوحيب االووي (Muangprathub et al., 2018 ك وا ا توور ، MCQأا ول اوتبواا 

أكو ل  الوراا دوحخ   الترل ول الو ي ، األأااا الخفي ول دو  وب  أتضوتخد  حورع دو) األعي  تضتخد 
دوورع دوورتة) أحصووف دوو)  ضووو  ادووتخداد،  ووي اروتبووااات العادوول أةوود عن الحظووا  ال قتوور   ع وو  ع

 الطر قل الةدأ ل التقلةد ل.
 2,97طلغ ال تردط الرلوي لوو ا البعود بالحضوبل للطوب  : م  الم يا  ولي البعد المع لي

أةالحضوبل ألعاواه هة ول التودا    ،طداةول دتردوطل إ جواطيأهر اتجواه ، 0,52أةاححراف د يااي 
ارتجاهووات ال عرةيول كاحوو  إ جاطيوول  عي عن. أهوور اتجواه ا جوواطي، 0,53أةواححراف د يووااي  3,68

لووودن الطوووب . عي عن أعوووي  طداةووول دتردوووطل جاطيووول إلووودن ععاووواه هة ووول التووودا   طةح وووا كاحووو  
دقااحل بعةحل  - ععااه هة ل التدا   بال علردات أال عااف ال تعلقل بالتصحيب االي كان عاليا

 .   ححر التصحيب االيشك  اتجاه دعر ي إ جاطي لدي ععااه هة ل التدا ت ل ا، -الطب 
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ححرهوووا   عبوووااة كاحووو  اتجاهوووات ع ووورا  العةحوول )طببوووا أععاووواه هة ووول التووودا   دتك ووا أةووو
 حق  التصحيب االوي العدالول : أهي ال  ر ة 3,67ا جاطيل يةث يصل  على دتردط ععلى د) 

  0,69   4,5)أ  1,16   3,8أالشوو اةيل  ووي التصووحيب  قوود طلووغ دتردووطوا أاححرا وووا ال  يووااي )
طببوووا أععاووواه هة ووول )أ  ووودأ عن ات ووواا العةحووول ، للطوووب  أععاووواه هة ووول التووودا   علوووى التووورالي

. طةح وا دحو الر   اأارأا    اا دشترك  ألن دا رحوا  عت ر شأح   دحطقياالتدا    على ه ه ال بااة 
ط دنا ووا ةوووا  التصووحيب االووي ت وورا عةرةوو، أترل توو، ال ا  وول  ووي ال وودن ال تردوو: أ عوو  ال  وور ة

أ وووووي ال ووووودن ال رت ووووو  ،  1,16أاححوووووراف د يوووووااي  3لل تردوووووطات بالحضوووووبل للطوووووب  )ب تردوووووط 
    أ  كوو) 0,75أاححووراف د يووااي  4,2لل تردووطات بالحضووبل ألعاوواه هة وول التوودا   )ب تردووط 

ااةوواع الت وواأت طووة) الطووب  أععاوواه هة وول التوودا   ألن داوو رن ال بووااة يوودأا يوورل ادوورا تقحيووا 
   .ععااه هة ل التدا   عكثر د) الطب  حظرا لقرةو  د) ات ااةأعور ا اا ا  شغ  

ذات  -بالحضووبل للطووب  أععاوواه هة وول التوودا    –ال عر ووي  البعوودأةوواهت بووا ي د وور ات 
طداةوووول  جوووواطى إعن د وووور ات ذات اتجوووواه   3,67 -2,34ال وووودن ) دتردووووطات دتردووووطل تقوووو   ووووي

 دتردطل.
أةاححراف  2,63لي لو ا البعد بالحضبل للطب  طلغ ال تردط الر للبعد الوجدا ي وبالنسبة

 3,55أةالحضوووبل ألعاووواه هة ووول التووودا    ،طداةووول دتردوووطل إ جووواطيأهووور اتجووواه ، 0,85د يوووااي 
. عي عن ارتجاهات الرةداحيل كاح  طداةل دتردطل إ جاطي، أهر اتجاه 0,58أةاححراف د يااي 

 . لدن الطب  أععااه هة ل التدا   طداةل دتردطلإ جاطيل 
ك ووا  بيووا أةوور  عبووااات كاحوو  اتجاهووات ع وورا  العةحوول )طببووا أععاوواه هة وول التوودا    

 قل  التصحيب االوي : أهي ال  ر ات 3,67ححرها ا جاطيل يةث يصل  على دتردط ععلى د) 
  للطوب   1,18   4)أ  1,24   3,7 قود طلوغ دتردوطوا أاححرا ووا ال  يوااي ) د)  ل  الطوب 

تن وووود عه يوووول التصووووحيب االووووي لتقلةوووو  األوطوووواه البشوووور ل  ا   علووووى التوووورالي أععاوووواه هة وووول التوووود
ووا دوو  األعوودا  الر ةوورة دوو) الطووب   قوود طلووغ دتردووطوا أاححرا وووا ال  يووااي )   1,2   3,7وصرص 

   للطب  أععااه هة ل التدا   على الترالي.0,65   4,3)أ
 وووودن ال تردووووط  ووووي ال، اوووود دصوووولحل الطووووب  التصووووحيب االووووي ك ووووا ةوووواهت ال  وووور ة:

  1,35   2,4لل تردووطات بالحضووبل للطووب  أععاوواه هة وول التوودا   ب تردووط أاححووراف د يووااي )
ألرووو) يت وووة) عن دتردوووط تلووو  ال  ووور ة الخووواص بوووالطب  بالروووا  .   علوووى التووورالي1,19   3,3)أ
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يتجاأ  الحد ال قاط  لل دن ال حخ   لل تردط أهوي د ور ة ذات صويايل دوالبل أدو) ثو   ووي ر 
  .ط   على الطب  أعحو  يرأن عن التصحيب االي  ي دصلحتو تح

تقو   دحخ اول ذات دتردوطات -بالحضوبل للطوب  –با ي د ر ات البعد الرةداحي  أةاهت
ر ع اووو  التصوووحيب : عن د ووور ات ذات اتجووواه دوووال  أهوووي ال  ووور ات   2,33 -1ال ووودن )  وووي

أاححووراف  2,2االووي ) ب تردووط     عا وو  التصووحيب 1,3أاححووراف د يووااي  2)ب تردووط  االووي
    عحددا   خطى الطال   ي التعادو  دو  ح واذ  ارةابول التوي دورف تصوحب وليوا 1,21د يااي 

 . أهوو ه ال  وور ات  0,88أاححووراف د يوواان  1,8 ووان ذلوو  يووس ي إلووى ااتبوواك الطالوو  ) ب تردووط 
ب  يووورأن ن الطوو ووا لووو ا، دحخ اوولجعوو  ال تردوووطات ت وودأ  د ووا ،  عكضووويل)ذات صوويايل دوول يل

بووال  ر ات أعن لووديو  اتجاهووا ا جاطيووا ححوور التصووحيب االووي عي ت اووة  الطووب   ةوواهعكوو  دووا 
  .للتصحيب االي أعد  ا او  ل، أعد  اراتباك عحد الخطأ  ي التعاد  د  ح اذ  ارةابل

ذات  -بالحضووووبل ألعاوووواه هة وووول التوووودا   –ك ووووا ةوووواهت بووووا ي د وووور ات البعوووود الرةووووداحي 
ر ع اوو  التصووحيب :   أهوو ه ال  وور ات هووي3,67 -2,34ال وودن ال تردووط ) دتردووطات تقوو   ووي

عحددا   خطوى الطالو   وي التعادو  دو  ح واذ       1,38أاححراف د يااي  3,1االي ) ب تردط 
أاححوووراف  2,8ارةابوول التوووي دوورف تصوووحب وليووا  وووان ذلوو  يوووس ي إلووى ااتبووواك الطالوو  )ب تردوووط 

أاححووووراف  3,8عا وووو  التصووووحيب االووووي )ب تردووووط : ةأعوةوووورا ةوووواهت ال  وووور      1,17د يووووااي 
 . أهر اتجاه ا جاطي عالي  أهي ذات دتردط  0,98د يااي 

 قود ، أ د ي دأ الت اأت طة) اعن الطب  أععااه هة ل التودا    وي تلو  ال  ور ة األوةورة
ةواهت ب تردووط دووحخ   بالحضووبل للطووب  أة تردووط درت و  بالحضووبل ألعاوواه هة وول التوودا   أ وود 

 ي  هوو ا التحووا   إلووى عن ععاوواه هة وول التوودا   لووديو  تح ظووات عكثوور علووى التصووحيب االوويرةوو
أالتوي تجط و   االويأعحو  عكثر يرصا أ لقا على دصولحل الطوب  حظورا لحداثول تجرةول التصوحيب 

 . 2019 – 2018ألأل درة بالرليل وبل العا  الجادعي 
أةوواححراف  2,83بالحضووبل للطووب   طلووغ ال تردووط الرلووي لووو ا البعوود: ولنني البعنند السننلوالي

 3,78أةالحضوووبل ألعاووواه هة ووول التووودا    ،طداةووول دتردوووطل إ جووواطيأهووور اتجووواه ، 0,93د يوووااي 
 الطوب  أععاواه هة ول التودا  أ جبيا عن اتجاه . أهر اتجاه ا جاطي، 0,71أةاححراف د يااي 

لترتةووو  ا اا  دووو يتعوووالبعووود الرةوووداحي أهووور  ححووور وووي البعووود الضووولركي ةووواه ععلوووى دووو) اتجاهو وووا 
تسثر ةي، ثبثل دكرحات  د ور ألن ال تعااف علي، عن ارتجاه ، ارتجاه د ور ال تعااف علي،  ي 

أ ود  كورن ذلو  ااةو  إلوى عن التصوحيب . ال كرن ال عر ي ثو  الرةوداحي أالضولركي: أهي بالترتة 
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تيوول الب دوول االووي و وورة ةديوودة  حوويط طوووا بعوو  الخوورف أالقلوو  إاووا ل إلووى اووعف ال حيوول التح
 .لتع ي ،، ل ل  دبق  الضلركيات ال شاعر

ك ووا  بيووا أةوور  عبووااات كاحوو  اتجاهووات ع وورا  العةحوول )طببووا أععاوواه هة وول التوودا    
يتيب التصحيب االي : أهي ال  ر ات 3,67ححرها ا جاطيل يةث يصل  على دتردط ععلى د) 

 قووود طلوووغ دتردوووطوا أاححرا ووووا  تصوووحيب أاصووود ععووودا  كثةووورة دووو) عأااا ارةابووول  وووي أ ووو   صوووةر
     قلوو  التصووحيب االووي دوو) عوطوواه العادوو  البشوورن  0,69   4,5)أ  1,16   3,8ال  يووااي )

  1,24   3,7كأوطوواه الج وو  أالحضوويان،  قوود طلووغ دتردووطوا أاححرا وووا ال  يووااي )،  ووي التصووحيب
 . للطب  أععااه هة ل التدا   على الترالي   1,18   4,5)أ

دحخ اول تقو   ذات دتردوطات -بالحضوبل للطوب  –ي د ر ات البعود الضولركي أةاهت با 
 ووود تج قووود بعووو  : هووويال  ووور ات  أهووو هعن د ووور ات ذات اتجووواه دووول ي   2,33 -1ال ووودن )   وووي

أاححوراف  1,8ال ياحات عثحاه التصحيب االي عحددا يت  التظلةو  الخواط  لور   الجلور  )ب تردوط 
لتصووحيب د ووا  اور ب صوولحل الطووب  أ ود حلجووأ دوورة عووورن      وود يتعطوو  ةووا  ا0,88د يوااي 

    د   قد الطالو   اةوات كثةورة للضوور 1,21أاححراف د يااي  2,2للتصحيب الةدأي ) ب تردط 
تظلةووووووو  يةوووووووور ، عألعووووووود  اتبووووووواع التعلي وووووووات الصوووووووحيح،  وووووووي اروتبووووووواا )ع وووووووب  يةووووووور دحادوووووووبل

، ال  ر ات ذات صويايل عكضويلأه ه .  1,3أاححراف د يااي  2) ب تردط   .أيةرها...صحيب.
أهر دا  عك  عن الطب  يرأن عك  دوا أا  بوال  ر ات ، د ا ةع  ال تردطات ت دأ دحخ ال

 قر  التصحيب االوي بوا ااة : ال  ر ة طةح ا ةاهت. أعن لديو  اتجاها ا جاطيا ححر التصحيب االي
 ي ال دن ، لي للحتاج وأ وليل شادلل لبوتبااات د) تصحيب أتحلة  أاصد الداةات أحشر  راي 

 روووان دتردوووطوا أاححرا ووووا  طداةووول دتردوووطل إ جووواطي  عي ذات اتجووواه  3,67 -2,34ال تردوووط )
 .  1,09   3,5ال  يااي )

ذات  طوووة) د ووور تة) –بالحضوووبل ألعاووواه هة ووول التووودا    –ك وووا احقضووو   ح ووو  ال  ووور ات 
يتعطو  ةووا    ود :  ور تة)  عي د ر ات ذات اتجواه ا جواطي أه وا ال 3,67دتردط عالي يتجاأ  

 3,8)ب تردوووط  التصوووحيب د وووا  اووور ب صووولحل الطوووب  أ ووود حلجوووأ دووورة عوووورن للتصوووحيب الةووودأي 
    درا قوول ععاوواه هة وول التوودا   علووى هوو ه ال  وور ة  وود  كوورن حوواب  دوو) 0,98أاححووراف د يووااي 

يرصووو  علووى دصوولحل الطووب  أعوود  الرغبوول  ووي الرةوورع للتصووحيب الةوودأي دوورة عووورن أإاوواعل 
 قوور  التصووحيب االووي بووا ااة وليوول شووادلل لبوتبووااات دوو) تصووحيب أتحلةوو  أاصوود لر وو  أالجووود. ا
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    أعوةووورا ةووواهت 0,52أاححوووراف د يوووااي  4,5)ب تردوووط  لوووي للحتووواج والوووداةات أحشووور  وووراي أ 
  د تج قد بع  ال ياحات عثحاه التصحيب االي عحددا يت  التظلة  الخاط  لر   الجلر : ال  ر تة)

 قد الطال   اةات كثةرة للضور عألعد  اتباع التعلي ات الصوحيح،  وي اروتبواا)ع ب  يةور      د
  3,1   2,8)   ب تردط3,67 -2,34 ي ال دن ال تردط ) تظلة  يةرصحيب..أيةرها–دحادبل 

  إ جووووووووواطي  لل  ووووووووور تة) علوووووووووى التووووووووورالي، عي ذات اتجووووووووواه 1,38   1,17أاححوووووووووراف د يوووووووووااي ) 
 طداةل دتردطل. 

ححوور التصووحيب  –بالحضووبل للطووب   –ترةوود دووتل د وور ات تعكوو  اتجاهووا دوول يا : إة ووار
  يةث تراأيو  دتردوطاتوا الحضواطيل طوة) 17 -14 -13-12 -11 -7االي أهي ال  ر ات )

 ر: توووحة هووو ه ال  ووور ات علوووى،  1,3 -0,88  أاححرا وووات د ياا ووول تراأيووو  طوووة)) 2,2 -1,8)
 التعادو   وي الطالو    خطوى  ، عحوددا11) االوي بالتصوحي عا و ،  7) االوي التصوحيب ع ا 

 تج قوود  وود،  12الطالوو  ) ااتبوواك إلووى يووس ي ذلوو   ووان وليووا تصووحب دوورف التووي ارةابوول ح وواذ  دوو 
 يتعطو   ، ود13الجلور  ) لور   الخواط  التظلةو  يوت  عحوددا االي التصحيب عثحاه ال ياحات بع 
   قود  ، ود14الةودأي) للتصوحيب عوورن  ةدر  حلجأ أ د الطب  ب صلحل  ار د ا التصحيب ةوا 

– دحادوبل يةر ع ب )اروتباا  ي الصحيح، التعلي ات اتباع عألعد  للضور كثةرة  اةات الطال 
د ووا ،  بيووا علووى هوو ه ال  وور ات عحوووا ذات صوويايل دووالبل.  17أيةرهووا )..صووحيب يةوور تظلةوو 

 .  عحي عن الطب  يرأن عك  دا أا   ي تل  ال  ر ات
اتجوواه العةحتووة) ) طببووا أععاوواه هة وول التوودا     ووي البعوود ال عر ووي ععلووى دوو)  عوةوورا  ووان

أ وود تجعوونن هوو ه ارتجاهووات ار جاطيوول ححوور . اتجاهو ووا ححوور البعوودي) ااووور ) الرةووداحي أالضوولركي
على حتاج  ع ليول التقةوي  للطوب  االي التصحيب االي إلى األثاا ار جاطيل ال حت لل للتصحيب 

.إلوووت . التقلةوو  دوو) األوطوواه البشوور ل،   وول الحتووواج  أدراوورعةتوا، ادووتخرا  الحتوواج دوورعل : دحوووا
ك ووا  جعوونن ع اووا إلووى الجووور  الر ةوورة التووي ، األدوور الوو ي احعكوو  ا جاطيووا علووى ارتجاهووات ححرهووا

ط لتوا ةادعل  دحورا بص ل عادل أأيدة القيا  أالتقر   بكليل الترةيل بص ل واصول لحجوا  هو ه 
 قد ت  تجوةن الريدة بجواا ال صحب االي  ا  ااك : لتي تجعد األألى  ي ه ا ال جالأا، التجرةل

دووو)  –تووودا   القووواج ة) علوووى أيووودة القيوووا  أالتقووور   ، اأةوووي   ذأ الر ووواهة العاليووول  وووي التصوووحيب
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ثو  بيوا  دضو رلى ، علوى ادوتخدا  ةووا  التصوحيب االوي بك واهة –ععااه هة ل التدا   أال حةة) 
أالتقووور   طتووودا   الطوووب  أععاووواه هة ووول التووودا   علوووى ح ووواذ  ارةابووول الخاصووول  أيووودة القيوووا 

، بالتصووحيب االووي أالتعادوو  دعوووا بشووك  دحادوو  دوو) وووبل عقوود عوود  دوو) الحوودأات أأا  الع وو 
 أ عرة الج ي  للحارا.

ءنل توجنند لنن و  الات داللننة  ن  علننى  ينن الننأ  للبحننث ال ننا ي بالسننؤال المتعلقننة النتننائج: ما ينا
 ا لي ؟  التصحيآل لي االتجاه  حو بدمنهور الت بية ئية بي  الط   والطالبات بكليةاحصا

لإلةابل على ه ا الضسال يجض   بي ل اوتباا ت لدرلل ال رأا طة) دتردوطة) دضوتقلة)، 
 : الجدأل التالي  ي أكاح  الحتاج  ك ا

 (4جدول )
 يف االجتاه حنو التصحيح اآللي نتائج اختبار ت لداللة الفرق بني متوسطى الذكور واالناث

 األبعاد
 االناث)الطالبات( الذكور)الطالب(

 الداللة درجة احلرية (1)قيمة ت
 االحنراف املعياري املتوسط االحنراف املعياري املتوسط

 غري دال 201 1,12 1,1 2,91 1,2 3,1 معريف
 غري دال 201 1,07- 1,22 2,7 1,35 2,5 وجداني

 غري دال 201 0,54- 1,3 3 1,1 2,9 سلوكي

 غري دال 201 0,22- 1,23 2,87 0,97 2,83 اجملموع

  عح، ر ترةد  رأا ذات  رلل ايصاجيل طة) اتجاهات 4يت ة) د) الجدأل الضاط  ةدأل) 
أت وودأ . الطووب  أالطالبووات )ال عرةيوول أالرةداحيوول أالضوولركيل أال ج وورع الرلووي  ححوور التصووحيب االووي

 . رلل حظرا لتشاب، الطب  أالطالبات  ي و راتو  الخاصل بالتصحيب االيه ه الحتيجل دق 

ءننل توجنند لنن و  الات داللننة   يننن  علننى  الننأ  للبحننث ال الننث بالسننؤال المتعلقننة النتننائج: مال ننا
 لننني االتجننناه  حنننو بننندمنهور الت بينننة بكلينننة التننندري  ءيئنننة وأعلننناي احصنننائية بننني  الطننن  

 ا لي ؟  التصحيآل
ضو   بي ول اوتبواا ت لدرلول ال ورا طوة) دتردوطة) دضوتقلة)، لإلةابل على  ه ا الضسال يج

 :  ي الجدأل التالي أكاح  الحتاج  ك ا
                                           

  05 0عحد دضترن  97 1أ ت =   01 0عحد دضترن  601 2=  201ير ل يةث بي ل ت الجدأليل عحد  اةل   1)
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 ( 5جدول )
 نتائج اختبار ت لداللة الفروق بني متوسطى الطالب وأعضاء هيئة التدريس يف االجتاه حنو التصحيح اآللي

 األبعاد
 أعضاء هيئة التدريس الطالب

 الداللة ة احلريةدرج (1) قيمة ت
 االحنراف املعياري املتوسط االحنراف املعياري املتوسط

 0,01دال عند 245 7,94 - 0 ,53 3,68 0 ,52 2,97 معريف

 0,01دال عند 245 6,8 - 0,58 3,55 0,85 2,63 وجداني

 0,01دال عند 245 6,32 - 0,71 3,78 0,93 2,83 سلوكي

 0,01دال عند 245 7,09 - 0,58 3,67 0,75 2,81 اجملموع

 اتجاهوات طوة) ايصواجيل  رلل ذات  رأا  ترةد عح،  5) ةدأل الضاط  الجدأل د) يت ة)
 التصوحيب ححور  الرلوي أال ج ورع أالضولركيل أالرةداحيول ال عرةيل) أععااه هة ل التدا   الطب 

 . لصالب ععااه هة ل التدا   0,01 ة يعوا  الل عحد دضترن  االي
ه ال رأا إلى ال ااا  ي الثقا ل أالخ رة أال وااا التعلي وي أال وااا  وي الع ور أ د ترة  ه 

 اوووب عووو) الحتووواج  ار جاطيووول التوووي دووويحققوا ععاووواه هة ووول التووودا   دووو) تط ةووو  حظوووا  ، الندحوووي
دوو   علووى عاوور هة وول التوودا   التعادوو التصووحيب االووي  ييضوور: التصووحيب االووي ك ووا تت ثوو   ووي

تصحيب أاصد ععدا  كثةرة دو) عأااا ارةابول  وي أ و  ل،  يتيبعن ،  األعدا  الر ةرة د) الطب
شووادلل لبوتبووااات دوو) تصووحيب أتحلةوو  أاصوود أ  ل قوور  التصووحيب االووي بووا ااة وليوو، ك ووا  صووةر

 . د ا  خ ف د) ععباه عار هة ل التدا   لي للحتاج والداةات أحشر  راي أ 

رضنا الطن    منا مسنتو   : علنى ينن  أ الن للبحنث ال ابن  بالسنؤال المتعلقنة النتنائج: رابعنا
ألول  بعند تج بتنه ا لنيوأعلاي ءيئة التدري  بكلية الت بية بدمنهور عن  التصنحيآل 

ال  ياا ول  أارححرا وات الحضواطيل ال تردوطات يضو   الضوسال  هو ا لإلةابول عو)؟   من  
 دقيوا  الراوا عو) التصوحيب د ور ات دو) د ور ة كو  علوى البحوث عةحول ع ورا  ردوتجابات

 ك وا أذلو د) عبعا ه، أك ا ال تردط الحضاطي اتة والي ب الرلوي،  أعلى ك  بعد، االي

 . الجدأل التالي  ي

                                           

 0,05عحد دضترن  1,96أ ت =   0,01عحد دضترن   2,592=  245بي ل ت الجدأليل عحد  اةل ير ل   1)
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  ( 6دول ) ــــــــج
 هيئة التدريس أعضاءو للطالب الرضا عن التصحيح اآللي مقياس ملفردات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات

قرة
الف

قم 
ر

 

 التصحيح اآلليمضمون مفردات الرضا عن 
 ةــــــــــــــــــــالــحــال

 أعضاء هيئة التدريس البـــــــط
االحنراف  املتوسط

االحنراف  املتوسط الدرجة املعياري
 الدرجة املعياري

 ةــــــــــل الوجدانيــــــــــــوامــالع
 مرتفعة 0,33 4,9 متوسطة 1,46 3,1 يتميز التصحيح اآللي لالمتحانات بالسرعة   .1
 مرتفعة 0,45 4,3 متوسطة 1,34 3,4 يزيد التصحيح اآللي من دقة النتائج  .2
 مرتفعة 0,33 4,6 مرتفعة 1,25 3,7 يتميز التصحيح اآللي لالمتحانات باملوضوعية  .3
 مرتفعة 0,53 4,5 متوسطة 1,4 3,4 أفضل استخدام التصحيح اآللي لسهولة تطبيقة   .4
حــل وادارة   لســهولة أفضــل اســتخدام التصــحيح اآللــي     .5

 مرتفعة 0,58 4,1 متوسطة 1,38 3,1 مشكالته

 مرتفعة 0,30 4,48 متوسطة 0,25 3,34 إمجالي بعد العوامل الوجدانية 
 قــــــة للتطبيــــص والقابليــــــة للتخصــــــــــاملالءم

أفضل طباعة مناذج اجابـة مناسـبة ألسـئلة كـل مـادة        .6
 مرتفعة 0,7 4,6 متوسطة 1,15 3,6 بدال من كونها موحدة 

ــي منــاذج   جيــب تــدريب الطــالب   .7 التــدريب الكــايف عل
 مرتفعة 0,68 4,3 مرتفعة 1,29 3,8 االجابة اليت سوف ٌتصحح أليا

 مرتفعة 0,7 4,6 مرتفعة 1,35 3,8 التصحيح اآللي يقلل من أعباء املعلم   .8
التصحيح اآللي يـوفر وقـت وجهـد املعلـم لريكـز جهـده         .9

 مرتفعة 0,7 4,2 مرتفعة 1,4 3,8 ه األخرىعلى مهام

يتيح التصحيح اآللي تقارير تفصيلية مفيـدة ألسـتاذ     .10
 مرتفعة 0,7 4,4 متوسطة 1,27 3,3 املادة تفيده يف تطوير املقرر واالمتحانات املقبلة

 مرتفعة 0,18 4,42 متوسطة 0,22 3,66 املالءمة للتخصص والقابلية للتطبيق إمجالي بعد 
 انــــــــــة( واألمــــــــات )املوثوقيــــــالثب

الدرجة اليت حيصل عليها الطالب من التصحيح اآللي   .11
 مرتفعة 1,25 4 متوسطة 1,45 3 وتتفق مع توقعاته تعكس مستواه الفعلي

تتطابق الدرجة اليت حيصل عليها الطالب بالتصحيح   .12
اآللي مع الدرجة اليت حيصل عليها إذا ما مت تصـحيح  

 وراق يدويا األ
 مرتفعة 1,25 4 متوسطة 1,27 2,5

نتـائج فحــص ت لمـات الطــالب تتطـابق مــع النتيرــة      .13
 مرتفعة 1 4 متوسطة 1,18 3,3 املعلنة يف حالة التصحيح اآللي دائما 

التعامـل   ميكن للقائمني على عمليـة التصـحيح األلـي     .14
بالشكل املناسب مع أخطاء الطالب يف الت ليـل خاصـة   

 جللوسيف أرقام ا
 مرتفعة 0,48 4,3 متوسطة 1,27 3,5

 مرتفعة 0,53 4,5 مرتفعة 1,4 3,7 التصحيح اآللي أكثر أمن ا وسرية   .15
 مرتفعة 0,23 4,16 متوسطة 0,47 3,2 الثبات )املوثوقية( واألمانإمجالي بعد  
 مرتفعة 0,27 4,35 متوسطة 0,37 3,4 مجالي الرضا عن التصحيح اآلليإ 

التصوحيب  ل ضترن ااا الطوب  عو) الرلي الحضاطي ال تردط عن  6) لالجدأ  د) يت ة)
 وووي يوووة) ال تردوووط الحضووواطي الرلوووي لراوووا ععاووواه هة ووول ، 0,37بووواححراف د يوووااي  3,4االوووي 
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أدوو) ثوو   ووان عةحوول الطووب  تت توو   0,27بوواححراف د يووااي  4,35التودا   عوو) التصووحيب االووي 
 .   ب ضترن ااا درت   ع) التصحيب االيب ضترن ااا دتردط أععااه هة ل التدا   تت ت

اتجاهووات  أالتووي  ادوو   Coniam, 2013 اادوول )تت وو  حتوواج  هوو ا البحووث دوو  حتوواج  
، ال حصوورا عي وود  اادوول )دووحاهأ . OSMدتنايوود للحظووا  ب ااووا اشوواات إلووى   وورل أ ، ال صووححة)

، ديره العواليإببال ععااه هة ل التدا   على ادتخدا  ال صحب االي أتقو التي عظورت  2016
الطالبووات  ووي عدالوول التووي عظووورت ثقوول    2007كعكووي أشوويخل العضووكر،  دح وود اادوول )دوووا  أ 

أعود  ، التقر   أت اوةلو) اتةابول علوى بطا ول ب شوة  إةابول ال صوحب عراوا عو) الرا ول أالقلو 
 )دوووحاه عي ووود . أ اادووول وووي ة يووو  ال قووورااتذاتووو، اي وووتو)  وووي ادوووتخدا  ح ووورذ  التصوووحيب االوووي 

 اروتبوووووااات أاووووو  علوووووى التووووودا   هة ووووول ععاووووواه إببوووووال عظوووووورت التوووووي   2011 را،ال حصووووو
 . وليا تصحيحوا تدكاحيل ال صليل اروتبااات  ي ال رارعيل

  أالو ي 3أعحود دقااحول إة والي اتجواه الطوب  أععاواه هة ول التودا   ال رةور  بجودأل )
باتجوووواهو  )دضووووترن    0,58بوووواححراف د يووووااي  3,67   0,75بوووواححراف د يووووااي  2,81طلووووغ ) 

، 3,4  أالتووي طلغوو  ) 6ااواه   عوو) و ووراتو  ال تعلقول بالتصووحيب االووي أال رةوور ة  وي ةوودأل )
. أةوور  تحضوو)  ووي ارتجوواه   حبيووا 0,27بوواححراف د يووااي ، 4,35   0,37بوواححراف د يووااي 

 عي  ا  ااووا )  وورل  الطووب  أععاوواه هة وول التووودا   عوو) التصووحيب االووي بعوود عن ل ضوورا   ووول
   أدرارعيل أدرعل حتاجج، اي  عحوا تعت ر تجرةت، األألى  ي كليل الترةيل طددحورا.

، ال تردوووطات ال رت عووول الطوووب  تأاةحوووا طوووة) تجظوووور ادوووتجابات:   ع اوووا6أدووو) ةووودأل )
يت ةوون : د وور ات أهوو ه ال  وور ات هووي 5 قوود طلووغ عوود  ال  وور ات ذات ال تردووط ال رت وو  ، أال تردووطل

    جو  تودا    1,25أاححوراف د يوااي  3,7)ب تردوط  ال راورعيلباحوات التصحيب االي لبدتح
أاححوووراف  3,8الطوووب  التووودا   الروووا ي علوووى ح ووواذ  ارةابووول التوووي دووورف ت صوووحب عليوووا )ب تردوووط 

    1,35أاححراف د يااي  3,8)ب تردط  التصحيب االي  قل  د) ععباه ال عل     1,29د يااي 
أاححوراف  3,8)ب تردوط   عل  لةركون ةووده علوى دوادو، األوورن الير ر أ   أةود التصحيب االي 

 وووي .  1,4أاححوووراف د يوووااي  3,7) ب تردوووط  التصوووحيب االوووي عكثووور عدح وووا أدوور ل    1,4د يووااي 
 .دتردطات دتردطل ذات د ر ات 10ية) ةاهت با ي د ر ات ال قيا  أالبالغ عد ها 

ال  وور ات  ووي ال وودن ال رت ووو   عدووا عوو) ادووتجابات ععاوواه هة ووول التوودا    قوود ةوواهت ة يووو 
أدووو) ثووو   وووان ععاووواه هة ووول التووودا    قووورأن ، 4,9إلوووى  4لل تردوووط أتراأيووو  تلووو  ال تردوووطات دووو) 

طددحورا أ د طودا ذلو  ةليوا دو) دورا قتو  علوى  التي عةر   بكليل الترةيلاالي بجر ة ع ليل التصحيب 
 . ا ذات صيايل درةبلالراا ع) التصحيب االي أالتي كاح  ة يعو ة ي  د ر ات دقيا 

اتجاءنات الطن    منا " :علنى ينن  النأ  للبحنث الخنام  بالسنؤال المتعلقنة النتنائج: خامسنا
لإلةابل    ؟ االختبارات انل ت و ية بكلية الت بية بدمنهور  حو وأعلاي ءيئة التدري 

 ع ورا  ال  ياا ول ردوتجابات أارححرا وات الحضواطيل ال تردوطات يضو   الضوسال  هو ا عو)

دو) عبعوا ه، أكو ا  أعلوى كو  بعود، ال قيوا  د ور ات دو) د ور ة كو  علوى البحوث عةحول
 : الجدأل التالي  ي ك ا أذل ال تردط الحضاطي اتة الي ب الرلي، 
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  ( 7جدول ) 
 لتدريسهيئة ا عضاءلطالب وأل االختبارات اإللكرتونيةاالجتاه حنو  مقياس ملفردات املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات

قرة
الف

قم 
ر

 

 مضمون مفردات االجتاه حنو االختبارات اإللكرتونية
 احلالة

 أعضاء هيئة التدريس طالب
االحنراف  املتوسط

االحنراف  املتوسط الدرجة املعياري
 الدرجة املعياري

 البعد املعريف

يف نتائج االختبارات اإللكرتونيـة   تتوافر املصداقية والشفافية والعدالة  .1
 مرتفعة 0,43 4,8 مرتفعة 1,15 3,7 قلل من األخطاء البشريةوت

 مرتفعة 1,1 3,9 متوسطة 1,27 3,2 ميكن لالختبارات اإللكرتونية أن تشمل كل موضوعات املقرر  .2
 مرتفعة 1,13 3,9 متوسطة 1,23 3,5 ميكن لالختبارات اإللكرتونية أن تقيس مجيع معارف ومهارات الطالب  .3
 مرتفعة 0,97 4,2 متوسطة 1,3 3,1 رتونية تناسب مجيع املقررات الدراسيةاالختبارات اإللك  .4
كـال مـن الطالـب وعضـو هيئـة       توفر االختبارات اإللكرتونية وقـت وجهـد    .5

 مرتفعة 0,66 4,3 متوسطة 1,3 3,3 التدريس

 رتفعةم 0,88 4 متوسطة 1,28 3,5 بسهولة التصحيح وسرعته وموضوعيته تتميز االختبارات اإللكرتونية  .6

 مرتفعة 0,34 4,18 متوسطة 0,22 3,38 إمجالي البعد املعريف  .7

 البعد الوجداني

منخفض 1,38 2,3 منخفضة 0,79 1,6 يشعر الطالب بالتوتر عند استخدام الكمبيوتر يف االختبار اإللكرتوني  .8
 ة

خيشــى الطالــب مــن األخطــاء الفنيــة كتعطــل اجلهــاز أو انقطــاع التيــار    .9
متوسط 1,19 2,2 منخفضة 0,96 2 ختبار اإللكرتونيالكهربي أثناء اال

 ة
ضعف مهارات الطالب يف التعامل مع الكمبيوتر يؤثر على درجاته رغـم    .10

منخفض 1,14 2,1 منخفضة 0,91 2 معرفته لالجابات الصحيحة
 ة

أقـدر كــل االـاوالت الــيت تبـذل يف تعمــيم االختبـارات اإللكرتونيــة يف       .11
 مرتفعة 0,84 4,4 متوسطة 1,26 3,1 اجلامعات

أوافـــق علـــى ميكنـــة االختبـــارات واســـتبدال االختبـــارات الورقيـــة         .12
 مرتفعة 0,84 4,4 متوسطة 1,1 3,5 باالختبارات اإللكرتونية

ال يتطلــب اجـــراء االختبـــارات اإللكرتونيــة امـــتالك الطالـــب مهـــارات     .13
 مرتفعة 0,79 4,1 متوسطة 1,2 3,1 تكنولوجية متقدمة

متوسط 1,12 3,28 متوسطة 0,78 2,55 دانيإمجالي البعد الوج 
 ة

 البعد السلوكي

تساعد االختبارات اإللكرتونية يف احلفاظ على بنـوك األسـئلة اخلاصـة      .14
 مرتفعة 0,52 4,5 متوسطة 1,13 3,5 باملقررات وعدم تسربها

 تفعةمر 0,52 4,5 متوسطة 1,13 3,5 االختبارات اإللكرتونية تنمي مهارات الطالب التكنولوجية  .15
 مرتفعة 0,65 4,5 متوسطة 1,12 3,6 تقدم االختبارات اإللكرتونية تغذية راجعة للمعلم وللمتعلم  .16
 مرتفعة 0,83 4,6 مرتفعة 1,25 4 ميكن أداء االختبار اإللكرتوني يف أى وقت ويف أي مكان  .17
يت ثر أداء الطالب على االختبار اإللكرتوني باخلربة والسـرعة يف األداء    .18

منخفض 1,25 2,2 منخفضة 0,86 2 مبيوترعلى الك
 ة

متوسط 1,41 3,1 متوسطة 1,4 2,4 أرفض تطبيق االختبارات اإللكرتونية يف االختبارات النهائية  .19
 ة

 مرتفعة 1,01 3,9 متوسطة 0,78 3,17 إمجالي البعد السلوكي 

 تفعةمر 0,92 3,79 متوسطة 0,71 3,03 إمجالي االجتاه حنو االختبارات اإللكرتونية 
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تتجواه الطوب  ححور اروتبوااات  الرلوي الحضواطي ال تردوط عن  7الجودأل ) دو) يت وة)
 ووي يووة) ال تردووط الحضوواطي الرلووي تتجوواه ععاوواه ، 0,71بوواححراف د يووااي  3,03 اتلرترأحيوول

أدوو) ثوو   ووان اتجووواه  0,92بوواححراف د يووااي  3,79 اتلرترأحيوولهة وول التوودا   ححوور اروتبووااات 
طةح وووا ةووواه اتجووواه ععاووواه هة ووول ، طداةووول دتردوووطلوتبوووااات اتلرترأحيووول إ جووواطي الطوووب  ححووور ار

 . التدا   ححر اروتبااات اتلرترأحيل إ جاطي
 ردووف أ  ، اادوول ) دح وود الع ووري  تت وو  حتوواج  هوو ا البحووث دوو  حتوواج : :بالنسننبة للطنن  

 ةواهت يورل اروتبوااات ال حردوبل الطوب  تصوراات عن إلوىالتوي ترصول    2016، عيوا ات

 يوورل تصووراات الطووب التووي عكوودت عن  (Jawaid et al., 2014) أ اادوول. طداةوول دتردووطل
CBA عظوووووووووورت  اادووووووووولال ضوووووووووتق ليل. ك وووووووووا  التقةي وووووووووات  وووووووووي بادوووووووووتخداد، أ رصووووووووورن  ةةةووووووووود 

 (Riera Guasp et al.,2018)  عح، على الري  د) عن الطب  دعتا أن على ادوتخدا  عةوونة
ك ا تت   حتاج   ى الثقل  ي الح   أل اه اروتبااات ع ر اتحترح .إر عحو    تقرأن إل، الر  ةرتر

 Jarrah, 2011; Mohammed, 2011; Shunnaq and Bani): هو ا البحوث دو   اادوات

Domi,2010;Yurdabakan,2012)  أالتووووووي عظووووووورت اتجاهووووووات ا جاطيوووووول ححوووووور اروتبووووووااات
 .  داا  اتلرترأحيلاتلرترأحيل أالتقةي  اتلرترأحي أالتعل  اتلرترأحي أال

أالتوي  (Tella & Bashorun,2012) اادل : طةح ا تختلف حتاج  ه ا البحث د  حتاج 
اروتبووواا ال عت ووود علوووى الحادووو  االوووي  ) ححووورةاتجووواه إ جووواطي لووودن ال ضوووتجة ترصووول  لرةووور  

CBT. اادووووووول  ،اكدتووووووو أهووووووو ا دوووووووا Darrell,2003)  ، أ اادووووووول(Da’asin,2016) ،أ اادووووووول 
(Yurdabakan, & Uzunkavak,2012) ، أ اادوول(Ogilvie, et al.,1999) ، أ اادوول

(Alsadoon, 2017) ، 2010، دح د ة ة  ال صري و ) ي دي يرح  عطر ةرا  اادل أ  . 

 اادول )دح وود : تختلووف حتواج  هو ا البحوث دوو  حتواج  :وبالنسنبة ألعلناي ءيئننة التندري 
 ةواهت التودا   هة ول ععااه تصراات عن إلىالتي ترصل    2016،  ردف عيا اتأ  ،الع ري 

  2017، ةوود   بووببن د لووب)  اادوول: طةح ووا تت وو  حتوواج  هوو ا البحووث دوو  حتوواج . لطداةوول دتردووط
 . اتلرترأحيل اروتبااات ححر ا جاطيل اتجاهات  ح لرن  التدا   هة ل ععااه التي عأاح  عن

 3,38ل للطوب  طلغ ال تردط الرلي لو ا البعد بالحضوب: ولي البعد المع لي م  الم يا 
أةالحضوبل ألعاواه هة ول التودا    ،طداةول دتردوطل إ جواطيأهر اتجواه ، 0,22أةاححراف د يااي 

ععاواه هة وول التودا   لووديو   أةالتووالي  وان. أهوور اتجواه ا جواطي، 0,34أةواححراف د يوااي  4,18
 ع راا أدعلردات عكثر إ جاطيل يرل اروتبااات اتلرترأحيل دقااحل بالطب .
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يوا أةور  عبوااة كاحو  اتجاهوات ع ورا  العةحول )طببوا أععاواه هة ول التودا    ححرهوا ك ا  ب
تتووورا ر ال صووودابيل أالشووو اةيل : أهوووي ال  ووور ة 3,67ا جاطيووول يةوووث يصووول  علوووى دتردوووط ععلوووى دووو) 

 قوود طلووغ دتردووطوا أاححرا وووا ، تقلوو  دوو) األوطوواه البشوور لأ  ووي حتوواج  اروتبووااات اتلرترأحيوول  أالعدالوول
 .    للطب  أععااه هة ل التدا   على الترالي 0,43   4,8)أ  1,15   3,7) ال  يااي 

دتردوطل تقو   ذات دتردوطات -بالحضوبل للطوب  –أةاهت با ي د ر ات البعود ال عر وي 
: عن د ووور ات ذات اتجووواه ا جووواطى طداةووول دتردوووطل أهوووي ال  ووور ات  3,67 -2,34ال ووودن )  وووي

أاححوراف د يوااي  3,2)ب تردوط    دراورعات ال قورا  ك) لبوتبااات اتلرترأحيل عن تشو   كو
 3,5)ب تردوط  تقي  ة ي  دعااف أدوااات الطوب       ك) لبوتبااات اتلرترأحيل عن 1,27

)ب تردوووط  اروتبوووااات اتلرترأحيووول تحادووو  ة يووو  ال قوووراات الداادووويل    1,23أاححوووراف د يوووااي 
الطالو  أعاور كوب دو)  أ و  أةوود ترأحيولاروتبااات اتلر تر ر    1,3أاححراف د يااي  3,1

بضوووورلل  اروتبوووااات اتلرترأحيووول تت ةووون   1,3أاححوووراف د يوووااي  3,3) ب تردوووط  هة ووول التووودا  
 .  1,28أاححراف د يااي  3,5)) ب تردط  التصحيب أدرعت، أدرارعةت،

ذات  –بالحضووبل ألعاوواه هة وول التوودا    – ووي يووة) كاحوو  كوو  د وور ات البعوود ال عر ووي 
   أد) ث   وي د ر ات ذات اتجاه ا جاطي   4,3أ 3,9طات درت عل تراأي  طة) دترد

 2,55طلووووغ ال تردووووط الرلووووي لووووو ا البعوووود بالحضووووبل للطووووب  : للبعنننند الوجنننندا ي وبالنسننننبة
أةالحضوبل ألعاواه هة ول التودا    ،طداةول دتردوطل إ جواطيأهر اتجواه ، 0,78أةاححراف د يااي 

أةالتوالي  وان دشواعر كوب  طداةول دتردوطل. إ جواطياتجواه  أهور، 1,12أةاححراف د يوااي  3,28
 د) الطب  أععااه هة ل التدا   ححر اروتبااات اتلرترأحيل إ جاطيل طداةل دتردطل.

ك ا  بيا أةر  عبااات كاح  اتجاهوات الطوب  أععاواه هة ول التودا   ححرهوا دول يل 
 شووعر : أهووي ال  وور ات    2,33 – 1يةووث يصوول  علووى دتردووط  قوو   ووي ال وودن ال ووحخ   )

 قوود طلووغ دتردووطوا أاححرا وووا ، الطالوو  بووالترتر عحوود ادووتخدا  الر  ةوورتر  ووي اروتبوواا اتلرترأحووي
  للطووووب  أععاوووواه هة وووول التوووودا   علووووى التوووورالي    1,38   2,3)أ  0,79   1,6ال  يووووااي )

اه اروتبووواا عثحووو دووو) األوطووواه ال حيووول كتعطووو  الجووووا  عأ احقطووواع التيووواا الرورةوووي الطالووو  خشوووى 
  للطوووووب   1,19   2,2) أ  0,96   2اتلرترأحووووي  قوووود طلوووووغ دتردووووطوا أاححرا ووووووا ال  يووووااي )

اووعف دوووااات الطالوو   ووي التعادوو  دوو  الر  ةوورتر يووسثر أععاوواه هة وول التوودا   علووى التوورالي   
  قوووووود طلووووووغ دتردووووووطوا أاححرا وووووووا ال  يووووووااي ، علووووووى  اةاتوووووو، ايوووووو  دعر توووووو، لبةابووووووات الصووووووحيحل

   للطب  أععااه هة ل التدا   على الترالي. 1,14   2,1) أ  0,91   2)
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، د ووا ةعوو  ال تردووطات ت وودأ دحخ اوول، أهوو ه ال  وور ات ذات صوويايل دوول يل )عكضوويل 
عن عن ، أهووور دوووا  عكووو  عن الطوووب  أععاووواه هة ووول التووودا   يووورأن عكووو  دوووا ةووواه بوووال  ر ات

خشووى األوطوواه أر  ، وتبوواا اتلرترأحويبوالترتر عحوود ادوتخدا  الر  ةوورتر  وي ارر  شووعر الطالو  
اوووعف عثحووواه اروتبووواا اتلرترأحوووي ك وووا عن  ال حيووول كتعطووو  الجووووا  عأ احقطووواع التيووواا الرورةوووي

 .يسثر على  اةات،ر دوااات الطال   ي التعاد  د  الر  ةرتر 
تقو   ذات دتردوطات دتردوطل -بالحضبل للطب  –أةاهت با ي د ر ات البعد الرةداحي 

: أهوووي ال  ووور ات طداةووول دتردوووطل إ جووواطيعن د ووور ات ذات اتجووواه    3,67 -2,34ن )ال ووود  وووي
 3,1) ب تردووط  الجادعوات  وي اتلرترأحيول اروتبوااات تع وي   وي ت و ل التوي ال حواأرت كو  ع ودا

 الرابيوووووول اروتبووووووااات أادووووووت دال اروتبووووووااات ديكحوووووول علووووووى     عأا وووووو 1,26أاححووووووراف د يوووووواان 
 اروتبووااات اةووراه يتطلوو      ر1,1أاححووراف د يوواان  3,5) ب تردووط  اتلرترأحيوول باروتبووااات
  .1,2أاححراف د ياان  3,1دتقددل ) ب تردط  ترحرلرةيل دوااات الطال  ادتبك اتلرترأحيل

ذات  -بالحضووووبل ألعاوووواه هة وووول التوووودا   –ك وووا ةوووواهت بووووا ي د وووور ات البعوووود الرةووووداحي 
 كو  ع ودا: أه ه ال  ر ات هي، ات اتجاه ا جاطيعن ذ  5 -3,68 ق   ي ال دن ) دتردط درت  

أاححووراف  4,4) ب تردووط  الجادعووات  ووي اتلرترأحيوول اروتبوااات تع ووي   ووي ت وو ل التووي ال حواأرت
 باروتبوووووااات الرابيووووول اروتبوووووااات أادوووووت دال اروتبوووووااات ديكحووووول علوووووى     عأا ووووو 0,84د يووووواان 

 اتلرترأحيوول اروتبووااات اةووراه يتطلوو  ر    0,84أاححووراف د يوواان  4,4اتلرترأحيوول) ب تردووط 
  .0,79أاححراف د ياان  4,1دتقددل) ب تردط  ترحرلرةيل دوااات الطال  ادتبك

أةوواححراف  3,17طلووغ ال تردووط الرلووي لووو ا البعوود بالحضووبل للطووب   :ولنني البعنند السننلوالي
 3,9دا   أةالحضووووبل ألعاوووواه هة وووول التوووو ،طداةوووول دتردووووطل إ جوووواطيأهوووور اتجوووواه ، 0,78د يووووااي 

 . أهر اتجاه ا جاطي، 1,01أةاححراف د يااي 
 الرةداحي البعد ححر اتجاهو ا د) ععلى ةاه الضلركي البعد  ي العةحتة) اتجاه عن أريا

 دكوورن  ارتجوواه عن عليوو، ال تعووااف ألن، ارتجوواه  اادوول  ووي عليوو، ال تعووااف للترتةوو  دخووالف أهوور
 أ وود. أالضوولركي الرةووداحي ثوو  ال عر ووي ال كوورن : بالترتةوو  أهووي دكرحووات ثبثوول ةيوو، تووسثر  راووي
 أالقلووو  الخووورف بعوو  طووووا  حووويط ةديوودة و ووورة اروتبوووااات اتلرترأحيوول عن إلوووى ااةوو  ذلووو   كوورن 

 .لتح ة ها الب دل التحتيل ال حيل اعف إلى إاا ل
ك ووا  بيووا أةوور  عبووااة كاحوو  اتجاهووات ع وورا  العةحوول )طببووا أععاوواه هة وول التوودا    

  كوو) ع اه اروتبوواا : أهووي ال  وور ة 3,67ل يةووث يصوول  علووى دتردووط ععلووى دوو) ححرهووا ا جاطيوو
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  0,83   4,6)أ  1,25   4ب تردط أاححراف د يااي ) اتلرترأحي  ي عن أ   أ ي عي دكان
 عي عن اروتبوووااات اتلرترأحيووول تت تووو  بال رأحووول . للطوووب  أععاووواه هة ووول التووودا   علوووى التووورالي

 .  ي تط يقوا
ذات  -بالحضووبل للطووب  أععاوواه هة وول التوودا   –ر ات البعوود الضوولركي أةوواهت عيوود د وو

يتأثر ع اه الطال  على اروتباا اتلرترأحي بالخ رة أالضورعل  وي : دحخ   أهي ال  ر ة دتردط
  للطوب  أععاواه 1,25   2,2  )0,86   2ب تردط أاححوراف د يوااي )األ اه على الر  ةرتر 

، د وا ةعو  ال تردوط ي ودأ دوحخ  ، ي د ر ة ذات صيايل دول يلهة ل التدا   على الترالي. أه
لووو ا  وووأن الطوووب  أععاووواه هة ووول التووودا   يووورأن عكووو  دوووا أا  بوووال  ر ة أعن ع اه الطالووو  علوووى 
اروتبووواا اتلرترأحةوووي ر يتوووأثر بوووالخ رة أالضووورعل  وووي األ اه علوووى الر  ةووورتر عن عن األ اه علوووى 

 . لر  ةرتر لدن الطال اروتباا اتلرترأحي ر  قي  دوااات ا
 ووي  عا وو  تط ةوو  اروتبووااات اتلرترأحيوول  ووي اروتبووااات الحواجيوولك ووا ةوواهت ال  وور ة 

لروب دو) الطوب    1,41   3,1)أ   1,4   2,4)  ب تردوط أاححوراف د يوااي  ،ال ودن ال تردوط
 رترأحيولأ ود  كورن  لو  الطوب  دو) تط ةو  اروتبوااات اتل، أععااه هة ل التدا   على التورالي

 ي اروتبااات الحواجيل ااة  لحداثل التجرةل أالح ا د وا  ود  طورع دو) دشوكبت اثحواه اروتبوااات 
أد) ث   ج  تجر   اروتبااات اتلرترأحيل  ي اروتبااات التدا  يل التوي ت ثو  التقور   . الحواجيل

 واجيل.ال ضت ر ال صاي  للع ليل التعلي يل عأر     تع ي وا  ي اروت رات الح
ذات دتردوطات  -بالحضوبل للطوب  –د ور ات   3البعود الضولركي ) أةاهت با ي د ور ات

تضاعد اروتبوااات اتلرترأحيول  وي الح واى علوى طحورك األدو لل الخاصول  :دتردطل أهي ال  ر ات
تح ووي    اروتبووااات اتلرترأحيوول 1,13أاححووراف د يووااي  3,5)ب تردووط بووال قراات أعوود  تضوورةوا 

تقووووووود  اروتبوووووووااات    1,13أاححوووووووراف د يوووووووااي  3,5)ب تردوووووووط  لطالووووووو  الترحرلرةيووووووولدووووووووااات ا
 .  1,12أاححراف د يااي  3,6) ب تردط اتلرترأحيل تغ  ل ااةعل لل عل  ألل تعل  

بالحضوبل ألعاواه هة ول  –البعود الضولركي  طةح ا ةاهت ح   ال  ر ات الثب  الضابقل د)
  .4,5لغ دتردط ك  د ر ة د) ال  ر ات الثب   قد ط، ذات دتردطات درت عل -التدا  

 يضوو) واوور دح وود) أإة ووار تت وو  حتوواج  البحووث الحووالي بشووك  ةنجووي دوو  حتوواج   اادوول
ال عرةيووووول ححووووور اروتبوووووااات  ارتجاهوووووات يةوووووث ات قوووووا  وووووي عن  2016، درعوووووي ع ووووودا ودح ووووود

 لودن طداةول دتردوطل لإ جاطيو كاحو  طةح وا، التودا   هة ول اعاواه لودن إ جاطيول كاح  اتلرترأحيل
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 أععاوواه الطووب  لوودن طداةوول دتردووطل ا جاطيوول ظووورت  قوود الرةداحيوول ارتجاهووات عدووا، الطووب 
طةح وا اوتل وا ، ةواهت ارتجاهوات الضولركيل إ جاطيول طداةول دتردوطل لودن الطوب أ  ،التدا   هة ل

أا جاطيل طداةل التدا    ي البحث الحالي  هة ل ععااه لدن  ي عن ارتجاهات الضلركيل إ جاطيل
ك وووا ات قوووا  وووي عن ،  2016، درعوووي ع ووودا ودح ووود يضووو) واووور دح ووود) دتردوووطل  وووي  اادووول

  .طببا أععااه هة ل التدا   العةحل ع را  لدن ارتجاهات هي ع حي الرةداحيل ارتجاهات
ين  على  ءنل توجند لن و  الات داللنة  الأ  للبحث الساد  بالسؤال المتعلقة النتائج سادسا:

ائية بني  الطن   والطالبنات بكلينة الت بينة بندمنهور لني االتجناه  حنو االختبنارات احص
ضووو   بي ووول اوتبووواا ت لدرلووول ال ووورأا طوووة)  انل ت و ينننة؟ لإلةابووول علوووى هووو ا الضوووسال يج

 : دتردطة) دضتقلة)، أكاح  الحتاج  ك ا  ي الجدأل التالي
 ب والطالبات نتائج اختبار ت لداللة الفروق بني متوسطى الطال: (8جدول )

 يف االجتاه حنو االختبارات اإللكرتونية

 األبعاد
 )الطالبات(االناث )الطالب(الذكور

 قيمة ت
درجة 
 احلرية

 الداللة
 االحنراف املعياري املتوسط االحنراف املعياري املتوسط

 غري دال 201 1,05 1,3 3,3 1,23 3,5 معريف

 دالغري  201 1,07 1,27 2,7 1,21 2,9 وجداني

 غري دال 201 0,73 - 1,3 3,33 0,95 3,2 سلوكي

 غري دال 201 0,52 1,23 3,11 0,97 3,2 اجملموع

  عحوووو، ر ترةوووود  وووورأا ذات  رلوووول ايصوووواجيل طووووة) 8يت ووووة) دوووو) الجوووودأل الضوووواط  ةوووودأل)
) ال عرةيول أالرةداحيوول أالضولركيل أال ج ورع الرلووي  ححور اروتبووااات  أالطالبووات الطوب اتجاهوات 

 وووي اتجاهووواتو  ححووور اروتبوووااات  أالطالبوووات الطوووب أةالتوووالي ر ترةووود  ووورأا طوووة) . رترأحيووولاتل
أالطالبوووات  ووود دووورأا طوووح   الخ ووورات أتعراووورا لوووح   ال علردوووات يووورل  اتلرترأحيووول ألن الطوووب 
 أ اادل (Da’asin,2016) اادل أتت   حتيجل البحث الحالي د  حتاج  اروتبااات اتلرترأحيل. 

(Yurdabakan& Uzunkavak,2012)  اادول دح وود واور يضو) ودح ود ع ودا درعووي أ 
 عوود  أةوور   وورأا ذات  رلوول إيصوواجيل  ووي اتجاهووات قود عظووورت حتوواج  تلوو  الداادووات   2016)

، لخوني اأتختلف حتيجل البحوث الحوالي دو  حتواج   اادول )  وود  .الطب  تعنن إلى دتغةر الجح 
أ اادول ، يتوداةرا علوى اروتبواا اتلرترأحوي عكثور  لقوا   التي عظورت عن الطب  ال ي) لو 2010

(Dermo, 2009)  طووة) الوو كرا  0,05التووي عأاووح  أةوور   وورأا  الوول ايصوواجيا عحوود دضووترن
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 ك ووووووووووووووووا عظووووووووووووووووورت  اادوووووووووووووووولأارحووووووووووووووووا   ووووووووووووووووي ارتجوووووووووووووووواه ححوووووووووووووووور اروتبوووووووووووووووواا اتلرترأحووووووووووووووووي. 
(Samson& Okon,2015) كرا عن الطووب  الوو علووى العديوود دوو) ال شووااكة) ر يرا قوورن  عن

ا ك ةور ا دوح ك وا عن،   الرن اروتباا ال ضتحد إلوى الر  ةورتر علوى ادتحاحوات الرا ول أالقلو  و  عود  
   عت رن اروتباا القاج  على الر  ةرتر عكثر إاها  ا. )الطالبات عااارا الرعي القاج  بأن اتحا 

لن و  الات داللنة  ءنل توجند  : ينن  علنى الأ  للبحث الساب  بالسؤال المتعلقة النتائج سابعا:
 لني االتجناه  حنو بدمنهور الت بية بكلية التدري  ءيئة وأعلاي احصائية بي  الط  

 االختبارات انل ت و ية ؟

ضوووو   بي وووول اوتبوووواا)ت  لدرلوووول ال وووورأا طووووة) دتردووووطة)  لإلةابوووول علووووى هوووو ا الضووووسال يج
 : الجدأل التالي  ي دضتقلة)، أكاح  الحتاج  ك ا

 )ت( لداللة الفروق بني متوسطى الطالب وأعضاء هيئة التدريس نتائج اختبار : (9جدول )
 يف االجتاه حنو االختبارات اإللكرتونية

درجة  قيمة ت أعضاء هيئة التدريس الطالب األبعاد
 االحنراف املعياري املتوسط االحنراف املعياري املتوسط الداللة احلرية

 0,01نددال ع 245 19,4 - 0,34 4,18 0,22 3,38 معريف
 0,01عند دال 245 5,16 - 1,12 3,28 0,78 2,55 وجداني

 0,01عند دال 245 5,27 - 1,01 3,9 0,78 3,17 سلوكي

 0,01عند دال 245 6,01 - 0,92 3,79 0,71 3,03 اجملموع

 اتجاهوات طوة) ايصواجيل  رلل ذات  رأا  ترةد عح،  9) ةدأل الضاط  الجدأل د) يت ة)
 ححووووور   الرلوووووي أال ج ووووورع أالضووووولركيل أالرةداحيووووول ال عرةيووووول)  لتووووودا  هة ووووول ا أععاووووواه الطوووووب 

 أتختلوف. لصوالب ععاواه هة ول التودا   0,01 ة يعوا  الول عحود دضوترن  اروتبااات اتلرترأحيل
   التوي ترصول  إلوى2016حتاج  ه ا البحوث دو  حتواج   اادول دح ود الع وري أ ردوف عيوا ات )

 ل تغةور تعونن  التودا   هة ول الطوب  أععاواه جاباتادوت طوة) إيصواجيل  رلول ذات  ورأا  أةور 

 . الطب  لصالب الحالل
رضنا الطن    منا مسنتو   ":علنى ينن  النأ  للبحنث ال نام  بالسنؤال المتعلقنة النتنائج: مامننا

وأعلاي ءيئة التدري  بكلية الت بية بدمنهور عن  االختبنارات انل ت و ينة بعند تج بتنه 
 ال  ياا ول أارححرا وات الحضواطيل ال تردوطات يضو   سال الض ه ا ع) لإلةابل ألول م   ؟ 
دو)  أعلوى كو  بعود، ال قيوا  د ور ات دو) د ور ة كو  علوى البحوث عةحول ع ورا  ردوتجابات

 :  ي الجدأل التاللي ك ا عبعا ه، أك ا ال تردط الحضاطي اتة الي ب الرلي، أذل 
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  ( 10جدول ) 
 هيئة التدريس للطالب وأعضاء الرضا عن االختبارات اإللكرتونيةمقياس  فرداتمل املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات

قرة
الف

قم 
ر

 

 ةــــالــــاحل مضمون مفردات الرضا عن االختبارات اإللكرتونية 
 عضو هيئة تدريس بــــطال

االحنراف  املتوسط
االحنراف  املتوسط الدرجة املعياري

 الدرجة املعياري

 ةــــــــــل الوجدانيــــــــــالعوام
استخدام جهاز الكمبيوتر ُيزيد من توتر الطالب أثناء االختبـارات    .1

 متوسطة 1,44 3,1 متوسطة 1,34 2,8 اإللكرتونية 

 متوسطة 1,2 3,3 متوسطة 1,23 3  يرفض الطالب االختبارات اإللكرتونية بصفة عامة  .2
 مرتفعة 0,86 4,1 متوسطة 1,4 3,1 ات الورقية يفضل الطالب االختبارات اإللكرتونية عن االختبار  .3
يسهل إجراء االختبارات اإللكرتونية العتياد الطالب وأعضاء هيئـة    .4

 مرتفعة 0,79 4 متوسطة 1,22 3,6 التدريس على استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة

االختبــارت اإللكرتونيــة ذات تصــميمات جذابــة قــد تتضــمن صــور ا   .5
 مرتفعة 0,65 4,5 متوسطة 1,35 3 ورسوم....إخل 

 مرتفعة 0,77 4,5 متوسطة 1,17 3,2 استمتع باجراء االختبارات اإللكرتونية  .6
 مرتفعة 0,59 3,92 متوسطة 0,27 3,12 إمجالي العوامل الوجدانية 

 قــــــــــة للتطبيــــــــــص والقابليــــــــــة للتخصــــــــــاملالءم
 مرتفعة 1,23 4,1 متوسطة 1,44 3 الختبارات اإللكرتونية مناسب لتخصصيالتقييم باستخدام ا  .7
تلعب االختبـارات اإللكرتونيـة دور ا مهم ـا يف التعلـيم العـالي ن ـرا         .8

 مرتفعة 0,63 4,6 مرتفعة 1,33 3,8 ألنها تواكب التطور التكنولوجي يف العصر احلديث 

 مرتفعة 0,69 4,5 مرتفعة 1,12 3,9 ن الطالب يف وقت قليلُتسهل االختبارات اإللكرتونية تقييم عدد أكثر م  .9
 مرتفعة 0,85 4,4 متوسطة 1,5 3,2   أنا على أمت استعداد إلجراء االختبارات اإللكرتونية يف اختباراتي املقبلة  .10
تتميز االختبارات اإللكرتونية بقدرتها على حتسـني تعلـم الطـالب      .11

 مرتفعة 0,96 4,1 مرتفعة 1,4 3,8 م واملتعلممن تغذية راجعة للمعل من خالل ما توفره

تتغلب االختبارات اإللكرتونية على كثري من عيـوب االختبـارات الورقيـة      .12
 ...)مشكالت الروتني وعدد املالح ني ومرونة الوقت وتكلفة األوراق

 مرتفعة 0,94 4,4 مرتفعة 1,39 3,7

 مرتفعة 0,21 4,35 متوسطة 0,37 3,57 إمجالي املالءمة للتخصص والقابلية للتطبيق 
 انــــــــــة( واألمــــــــــات )املوثوقيــــــــــالثب

 مرتفعة 0,47 4,7 مرتفعة 1,33 3,7 أثق يف نتائج االختبارات اإللكرتونية لدقتها   .13
 مرتفعة 0,47 4,7 مرتفعة 1,21 3,7 تتغلب االختبارات اإللكرتونية على كثري من األخطاءالبشرية  .14
وائية يف اختيار أسئلة االختبار اإللكرتوني مـن بنـوك األسـئلة    العش  .15

 متوسطة 1,22 2,4 منخفضة 1,11 2,3 تؤدي يف بعض األحيان لعدم تكافؤ االختبارات بني الطالب

من الصـعب تسـريب االختبـارات اإللكرتونيـة مقارنـة باالختبـارات         .16
 مرتفعة 0,99 4,3 متوسطة 1,41 3,4 الورقية 

بارات اإللكرتونية مـن الغـم مـن خـالل إمكانيـة تبـديل       ُتقلل االخت  .17
 مرتفعة 0,88 4,4 متوسطة 1,33 3,5 األسئلة وتقدميها برتتيب خمتلف لكل طالب

يوفر تسريل الدخول عن طريق اسم املستخدم وكلمة املـرور األمـان     .18
 مرتفعة 0,9 4 متوسطة 1,4 3,4 الكايف إلجراء االختبارات اإللكرتونية

 مرتفعة 0,87 4,08 متوسطة 0,52 3,33 ثبات)املوثوقية( واألمانإمجالي ال 
 مرتفعة 0,61 4,12 متوسطة 0,42 3,34 إمجالي الرضا عن االختبارات اإللكرتونية 



2020 (2ج) ينايـر (121)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 95 

ل ضووترن ااووا الطووب  عوو)  الرلووي الحضوواطي ال تردووط عن  10الجوودأل ) دوو) يت ووة)
ال تردووووط الحضوووواطي الرلووووي   ووووي يووووة)، 0,42بوووواححراف د يووووااي  3,34 اروتبووووااات اتلرترأحيوووول

 0,61بواححراف د يوااي  4,12 اروتبوااات اتلرترأحيولل ضترن ااا ععاواه هة ول التودا   عو) 
أدوو) ثوو   ووان عةحوول الطووب  تت توو  ب ضووترن ااووا دتردووط أععاوواه هة وول التوودا   تت توو  ب ضووترن 

اه هة ووول ععاوووأ إة وووالي اتجووواه الطوووب  دقااحووول  عحووودأ . اروتبوووااات اتلرترأحيووولااوووا درت ووو  عووو) 
بووواححراف  3,79   0,71بووواححراف د يوووااي  3,03  أالووو ي طلوووغ ) 7التووودا   ال رةووور  بجووودأل )

 باتجوووواهو  )دضووووترن ااوووواه   عوووو) و ووووراتو  ال تعلقوووول باروتبووووااات اتلرترأحيوووول   0,92د يووووااي 
بوواححراف ، 4,12   0,42بوواححراف د يووااي ، 3,34  أالتووي طلغوو  ) 10أال رةوور ة  ووي ةوودأل )

ععاواه هة ول التودا   أ عي  ا  ااوا الطوب  . أةر  تحض)  وي ارتجواه   حبيا 0,61د يااي 
   .ع) اروتبااات اتلرترأحيل

، أتت ووو  حتووواج  البحوووث الحوووالي دووو   اادووول ) وووود ع ووودا الخوووني ودح ووود إطووورا ي  النكوووري 
ر  لووا عصوبح  التعو بعود اتلرترأحيول اروتبوااات ححور ارتجاهات   التي ترصل  إلى عن2011

أعاة  البايثان ذل  إلى عن الطب  لو   جودأا د وراا للقلو  أالخورف .  جاطيل بعد عن كاح  دل يلا
،  اادوول )صووالب عي وود النهراحوويك ووا تت وو  دوو  حتوواج  ، دوو) اروتبوواا اتلرترأحووي بعوود تجوورةتو  لوو،

أةوور   وورأا ذات  رلوول إيصوواجيل  ووي دقيووا  ارتجاهووات ححوور ادووتخدا   التووي عظووورت  2013
ت اتلرترأحيوول لوودن طووب  ال ج رعوول التجر  يوول طووة) التط يقووة) الق لووي أالبعوودي لصووالب اروتبووااا

  أالتي 2017، تت   حتاج  ه ا البحث د  حتاج   اادل )والد عي د يضة)أك ا التط ة  البعدي. 
ترصووول  إلوووى حتووواج  تسكووود دةووو  الطوووب  إلوووى ادوووتخدا  اروتبوووااات اتلرترأحيووول أت اوووةلوا علوووى 

 . رابيلاروتبااات ال
كاح  ، د) أةول حظر الطب  - ي الترا  – CBAأعحد تقةي  اروتبااات اتلرترأحيل 

ا عك ووور دووو) الطوووب  كووواحرا يتر عووورن  هحووواك تصوووراات دتحرعووول.  ووو كرت إيووودن الداادوووات عن عووود  
كووان ،  Darrell,2003عكثوور د ووا يوود   عليووا   وو  إت ووا  التقةووي  ) CBAيوودأ  دشووكبت دوو  
عطوودن عوود  عك وور دوو) الطووب  ت اووةلو  لووو ، أدوو  ذلوو ، ك ةوور CBAقوول  ووي عوود  الطووب  األ وو  ث

CBA   بعوود تجوورةتو  األألووى لوووا. أةالحضووبل لت اووةCBA  علووىPBA  ع ووا ت بعوو  الداادووات
عن العةو  الرجيضووي هور   ووا ة القلو  طووة) عأل و  الوو ي)   تقورأن إلووى الخ ورة دوو  ادوتخدا  الر  ةوورتر 

(Lim , et  al.,2006) رف د) الترحرلرةيا . عتر و   وعي 
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ال وسثرة علوى ع اه اروتبوااات  ولي بعد العوامل الوجدا ية  ع اا 10أ ت ة) د) ةدأل )
أهور ، 0,27أةواححراف د يوااي  12 3طلغ ال تردط الرلي لو ا البعد بالحضبل للطوب   اركترأحيل

 3,92  )دضووترن ااووا دتردووط ، أةالحضووبل ألعاوواه هة وول التوودا طداةوول دتردطل إ جوواطياتجوواه 
ععاواه هة ول  ، أهر اتجاه ا جاطي )دضترن ااا درت و   . أةالتوالي  وان0,59أةاححراف د يااي 

 .عكثر إ جاطيل يرل اروتبااات اتلرترأحيل دقااحل بالطب  التدا   لديو  عراد  أةداحيل
تقو   ذات دتردوطات -بالحضوبل للطوب  – أ د ةاهت ك  د ر ات بعد العرادو  الرةداحيول

يةوث تراأيو  دتردوطاتوا ، طداةول دتردوطلعن د ور ات ذات اتجواه ا جواطى ، ن ال تردطال د  ي
  .1,4 -0,27أةاححراف د يااي يتراأ  طة)  3,6إلى  2,8د) 

إلى  -بالحضبل ألعااه هة ل التدا   –  ي ية) عحقض   د ر ات بعد العراد  الرةداحيل
ووووا  الر  ةووورتر يجن ووود دووو) تووورتر ادوووتخدا  ة: أهوووي ال  ووور ات، دتردوووطل د ووور تة) ذات دتردوووطات

   يوور   الطالوو  1,44أاححووراف د يووااي  3,1الطالوو  عثحوواه اروتبووااات اتلرترأحيوول )ب تردووط 
   أةوواهت ال  وور ات 1,2أاححووراف د يووااي  3,3)ب تردووط  اروتبووااات اتلرترأحيوول بصوو ل عادوول

وتبووااات اتلرترأحيوول   اوو  الطووب  ار: أهوو ه ال  وور ات هووي، ب تردووطات درت عوول األاةوو  البابيوول
    ضووووو  إةووووراه اروتبووووااات 0,86أاححووووراف د يووووااي  4,1عوووو) اروتبووووااات الرابيوووول )ب تردووووط 

اتلرترأحيول رعتيووا  الطووب  أععاواه هة وول التوودا   علووى ادوتخدا  الردوواج  الترحرلرةيوول الحديثوول 
ل  د تتا )     اروتباات اتلرترأحيل ذات تص ي ات ة اب0,79أاححراف د يااي  4)ب تردط 

    ادووووت ت  بوووواةراه اروتبووووااات 0,65أاححووووراف د يووووااي  4,5صوووورا ا أادوووور ....إلت ) ب تردووووط 
 .  0,77أاححراف د يااي  4,5)ب تردط . اتلرترأحيل

طلوغ ال تردوط الرلوي لوو ا البعود بالحضوبل  ولي بعد الم يمة للتخص  والقابلية للتطبين 
)دضوووترن ااوووا  طداةووول دتردوووطل جووواطي إاتجووواه أهووور ، 0,37أةووواححراف د يوووااي  3,57للطوووب  
أهور اتجواه ا جواطي ، 0,21أةواححراف د يوااي  4,35أةالحضوبل ألعاواه هة ول التودا    دتردط ،

ععاووواه هة وول التوودا   يووورأن عن اروتبووااات اتلرترأحيووول  )دضووترن ااووا درت ووو   . أةالتووالي  ووان
 .دبهدل للتخصصات ال ختل ل أ اطلل للتط ة   ةوا

إلى  -بالحضبل للطب  –  د ر ات بعد ال بهدل للتخصة أالقاطليل للتط ة  أ د احقض 
تلعوو  : عي ذات اتجوواه ا جوواطي )دضووترن ااووا درت وو   أهووي، د وور ات ذات دتردووطات درت عوول 4

ووا  ووي التعلووي  العووالي حظوورا ألحوووا تراكوو  التطوورا الترحرلوورةي  ووي  اروتبووااات اتلرترأحيوول  أا ا دو  
ضووو  اروتبووااات اتلرترأحيوول تقةووي     تج 1,33أاححووراف د يووااي  3,8دووط ) ب تر العصوور الحووديث 

تت ةوووون     1,12أاححووووراف د يووووااي  3,9) ب تردووووط  عوووود  عكثوووور دوووو) الطووووب   ووووي أ وووو   لةوووو 
دو) تغ  ول ااةعوول  اروتبوااات اتلرترأحيول بقوداتوا علووى تحضوة) تعلو  الطووب  دو) ووبل دوا توور ره
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تتغلووو  اروتبوووااات اتلرترأحيووول علوووى     1,4اف د يوووااي أاححووور  3,8) ب تردوووط  لل علووو  أال وووتعل 
كثةور دو) عةور  اروتبوااات الرابيول )دشوكبت الورأتة) أعود  ال بيظوة) أدرأحول الر و  أترل وول 

  أال  ر توووان البا ةتوووان دووو) بعووود ال بهدوووول   1,39أاححوووراف د يوووااي  3,7) ب تردوووط  ...األأااا
التقةوووووي  بادوووووتخدا  اروتبوووووااات : ردوووووطل أه ووووواللتخصوووووة أالقاطليووووول للتط ةووووو  ذات دتردوووووطات دت

  عحووا علووى عتوو  ادووتعدا    1,44أاححووراف د يووااي  3) ب تردووط  اتلرترأحيوول دحادوو  لتخصصووي
 . 1,4أاححراف د يااي  3,2) ب تردط  تةراه اروتبااات اتلرترأحيل  ي اوتباااتي ال ق لل

بالحضووووبل  –لتط ةوووو   ووووي يووووة) كاحوووو  كوووو  د وووور ات بعوووود ال بهدوووول للتخصووووة أالقاطليوووول ل
أةاححرا ووات د ياا وول  4,6أ 4,1 ذات دتردووطات درت عوول تراأيوو  طووة) –ألعاواه هة وول التوودا   

   أد) ث   وي د ر ات ذات اتجاه ا جاطي )دضترن ااا درت    . 1,23أ 0,63تتراأ  طة) 
طلوووغ ال تردوووط الرلوووي لوووو ا البعووود بالحضوووبل  ال بنننات )المومو(ينننة( واألمننناابعننند أعوةووورا  وووي 

)دضوووترن ااوووا  طداةووول دتردوووطل إ جووواطيأهووور اتجووواه ، 0,52أةووواححراف د يوووااي  3,33طوووب  لل
، أهور اتجواه ا جواطي 0,87أةواححراف د يوااي  4,08أةالحضوبل ألعاواه هة ول التودا    دتردط ،

 )دضترن ااا درت   .
دووووا طووووة)  –بالحضووووبل للطووووب  –أ وووود تأاةحوووو  د وووور ات بعوووود التبووووا  )ال رثربيوووول  أاألدووووان

العشووراجيل  ووي اوتيوواا عدوو لل اروتبوواا اتلرترأحووي دوو) : ال حخ اوول ك ووا  ووي ال  وور ةال تردووطات 
 2,3طحووورك األدووو لل توووس ي  وووي بعووو  األييوووان لعووود  تروووا س اروتبوووااات طوووة) الطوووب  )ب تردوووط 

دو) الصووع  تضوور   : أثوب  د وور ات ذات دتردووطات دتردوطل أهووي.  1,11أاححوراف د يووااي 
    1,41أاححووراف د يووااي  3,4باروتبووااات الرابيوول ) ب تردووط اروتبووااات اتلرترأحيوول دقااحوول 

تجقل  اروتبااات اتلرترأحيل د) الغب د) وبل إدكاحيل ت دي  األدو لل أتقود  وا طترتةو  دختلوف 
يووور ر تضوووجة  الووودورل عووو) طر ووو  ادووو     1,33أاححوووراف د يوووااي  3,5لرووو  طالووو  ) ب تردوووط 

أاححووراف  3,4ةوراه اروتبوااات اتلرترأحيول ) ب تردوط ال ضوتخد  أكل ول ال ورأا األدوان الروا ي ت
عثووو   وووي حتووواج  اروتبوووااات :  . ك وووا ةووواهت د ر توووان ذات دتردوووطات درت عووول أهوووي1,4د يوووااي 

تتغلو  اروتبوااات اتلرترأحيول علوى     1,23أاححراف د يااي  3,7اتلرترأحيل لد توا )ب تردط 
  . 1,21د يااي  أاححراف 3,7كثةر د) األوطاهالبشر ل ب تردط 

بالحضووبل ألعاوواه هة وول  – الثبووات )ال رثربيوول  أاألدووان ووي يووة) كاحوو  كوو  د وور ات بعوود 
 0,47باححرا ات د يااا ل تراأيو  طوة)  4,7أ 4ذات دتردطات درت عل تراأي  طة)  –التدا   

: ةي وووا عووودا ال  ووور ة التوووي توووحة علوووى عن،   أدووو) ثووو   ووووي د ووور ات ذات اتجووواه إ جووواطي  1,22أ
راجيل  ي اوتياا عد لل اروتباا اتلرترأحي د) طحرك األد لل تس ي  ي بع  األييوان لعود  العش
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عي عحوووا ، 1,11أاححووراف د يووااي  2,4أالتووي ةوواهت ب تردووط ، ترووا س اروتبووااات طووة) الطووب 
أةالتوووالي  ووووان ععاووواه هة وووول التووودا   يوووورأن عن . د ووور ة تقوووو   وووي ال وووودن ال تردوووط لل تردووووطات

تقد   عد لل اروتبوااات اتلرترأحيول طوح   الترتةو  لج يو  الطوب  ر  عت ور عةبوا العشراجيل أعد  
وصرصا د  ت كر عن ك  طال    كحو، عن يوس ي اروتبواا اتلرترأحوي  وي عي أ و  ، عأ دشكلل

 . أ ي عي دكان ألي  بالارأاة عن  كرن د   دبج،
عن التقةوي  القواج  علوى  ع ورأا   عن يال يول ال دادوة) أالطوب Jawaid et al., 2014أةد )أ د 

أةوود  ك ووا. تجرةتوو، ألأل دوورة ع اوو  دوو) التقةووي  الوورا ي علووى الووري  دوو) عن ذلوو  كووان CBA الر  ةوورتر
(Yuan & Kim, 2015 عن كب د) ال دادة) أالطب  ل ضرا ب ع ورأا  راجود  CBA  (علوى الوري  دو

ا عو) ال خواطر أاريتياةوات   & Yuanدول لتط يقو، بشوك  ع او  )ال تطلبوات الب  عأ عحو  ع رأا ع ا 

Kim ،2015 ر يووونال هحووواك بعووو  الجووودل يووورل وااه الطوووب  يووورل ،  . لووو لCBA.  ك وووا عشووواات
 اادووول أ  (Huang & Wang, 2012) اادووول أ  (Maqableh et al., 2015)بحوووث حتووواج  

((Samson & Okon,2015  بحوووث أترصووو  عووود ا دووو) د ةووونات اروتبوووااات اتلرترأحيووول،إلوووى 
  (Jamil et al., 2012)  ال عل ة) اتة اليل كاح  إ جاطيل ححر حظا  ادتحان  اتجاهاتإلى عنCB.   

أالتغةوور األهوو  ، تعوود ت التغةوورات الترحرلرةيوول أاتلرترأحيوول وووبل العقوور  القلةلوول ال ااوويل
التعلي يووول كوووان  وووي إدكاحوووات الر  ةووورتر الووو ي أةووود طر قووو، إلوووى دجوووارت عديووودة  اوووو  الع ليووول 

، التقةووي  اتلرترأحوويكادووتراتيجيل أأدووةلل تعلي يوول أعتووا  ال رصوول للتقوور   القوواج  علووى الر  ةوورتر عأ 
، أدور عل ثر ولللت اعو   وي طة ول تعلي يول  أال ي ير ر لر  د) ال عل ة) أالطب  إدكاحيات ةديودة

التقةووي  اتلرترأحووي د ووور  أ  لقلوو .أا للرا ووالقوواج  علووى اب ووا يتجوواأ  ال ة وول الثاطتوول لل ووحو  التقلةوودي 
للقيووا   أشووبكات،، الر  ةوورتر تقحيووات أةيوو، تجضووتخد  حاشوو  أعصووبب عكثوور ةاذطيوول  ووي التعلووي  العووالي.

 أتصوووحيحوا، ارةابوووات أادوووتقبال علوووى الطوووب  أعراووووا اردووو لل إعووودا : التقووور   عحشوووطل بكا ووول
 كوووو  تجضووووتخد   ووووي أدا الوووو  دوووواجدة كاحوووو  اروتبووووااات الرابيوووولو. الراةعوووول...إلت التغ  وووول أتقوووود  

الحيوووواة  قوووود  دجووووارت شووووتى  ووووي عثوووورت التووووي الترحرلرةيووووا ظووووورا ألروووو) بعوووود، الترةر وووول دسدضوووواتحا
أدوووو) األةووووونة . دسدضوووواتوا أإحجووووا  لتيضووووةر الع ليوووول التعلي يوووول الترحرلرةيوووول األةووووونة ادووووتخدد 

 ترورن  عحوددا ااتاروتبا تصحيب التي تجضتخد   ي االي التصحيب الترحرلرةيل ال ضتحدثل عةونة
 التعلي يووول ال سدضوووات  وووي االيووول ال صوووححات ادوووتخدا  حطووواا اتضووو  أ ووود، ك ةووورة الطوووب  ععووودا 

  قلو  لررحو، عليو، اتببوال  عور  أ ود.  قوط الر ةورة األعودا  علوى دقتصرا ترظي ،  عد أل  ال ختل ل،
 أدرعل. ، درارعيل د) ب، يتض  أل ا ال عل ة)، كاه  ع) التصحيب ع ه د)
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الحظوووور  ووووي تجوووواا  الوووودأل أالجادعووووات العرةيوووول أاألةح يوووول  ووووي دجووووال التصووووحيب االووووي  -1
 . أاروتبااات اتلرترأحيل

ال عووال دوو  ح وواذ  التصووحيب االووي  توودا   أتأهةوو  ععاوواه هة وول التوودا   علووى التعادوو  -2
 . واأعلى إعدا  اروتبااات اتلرترأحيل أتط يقوا أا ااتوا أعب  دشكبت

تووودا   أتأهةووو  الطوووب  علوووى التعادووو  ال عوووال دووو  ح ووواذ  التصوووحيب االوووي أعلوووى ع اه  -3
 . اروتباات اتلرترأحيل بك اهة

 . تدا جي بشك  ال حرد  التقر   تط ة   ي ال ده -4

 . لبحتقال د) اروتبااات التقلةد ل إلى اروتبااات اتلرترأحيل تر ةر طحيل تحتيل دبهدل -5

 عقود ووبل دو) ال حردو  التقور   ثقا ولأ  أالتعلوي  اتلرترأحوي ترأحيولحشور الثقا ول اتلر -6

 . الع   أأا  الحدأات

 التقور   راد طو تط ةو  دو  ةحبوا إلوى ةحو  دحووا ناهعةو عأ اادويلالد ااتال قور  يردوبل -7
 .ال حرد  اتلرترأحيب

تاووو ة) الثقا ووول الترحرلرةيووول بصووو ل عادوووول أالحادووورةيل بصووو ل واصووول  وووي ال  قووووراات   -8
ل د ووا ين وود دوو) تعادوو  الطووب  دوو  الحادوور  أ صووبحرن عكثوور عل وول أدوووااة أ  وول الداادووي

 .  ي التعاد  دع،

بووالررا ا ال حيوول إحشوواه دركوون اوتبووااات الرترأحيوول  خوود  ة يوو  كليووات الجادعوول أتنأ ووده   -9
 . ادتعدا ا للترد   ي تجرةل اروتبااات اتلرترأحيلأاألةونة أال راد  أال عدات الب دل 

 إةراه بحث د اث  للبحث الحالي على با ي كليات ةادعل  دحورا  -1

أالتقلةد ووول دووو) أةوووول حظووور كووو  دووو)  ةوووراه  اادووول دقااحووول طوووة) اروتبوووااات اتلرترأحيووولإ -2
 الطب  أععااه هة ل التدا  .

  ي عب ت، طبع  ال تغةرات الشخصويل إةراه  اادات يرل ع اه اروتبااات اتلرترأحيل -3
 . أالتعلي يل

 إةوراه  اادوول لتقةوي  تجرةوول اروتبواا اتلرترأحووي أالتوي توو  تط يقووا علووى طوب  الصووف ا -4
 . 2019 – 2018األأل الثاحري  ي العا  الداادي 
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 : املراجع العربية: أوال
ل  علووى عثوور اوووتبف شووك  اروتبوواا اتلرترأحووي أةة وول الووتع.  2008إطوورا ي  يردووف دح وور  ) .1

 . 526-475 ، 1)136،  هرةادعل األ، دجلل كليل الترةيل. التحصة  ال راي أال رةأ
 األدو   اا، إاةود،األا ن .التدا ضويل الع ليول  وي أالتقور   القيوا   .2010عي ود دولي ان عور ة ) .2

 للحشر أالتر   .

اات  . عثووور ثبثووول تصووو ي ات ألح وووا  اردوووتجابل علوووى اروتبوووا2010عدوووادل دوووعةد هحوووداأي ) .3
، اتلرترأحيل على دعدل األ اه ال راي أال سة  لطب  الجادعول  وي اروتبواا. العلور  الترةر ول

18(3  ،101- 143.  
 .  لووو  اتوتبووواا اتلرترأحوووي أاتتجووواه ححوووره  وووي اوووره كووو  دووو) 2015إيحوووا  دح ووود ور بووول ) .4

يل. دجلول كليول التحصة  الداادي أالت اة  اتوتبااي لدن طالبات  ض  عل  الح   بكليل الترة
 . 50 -11،  3)162،ةادعل األ هر، الترةيل

 .  اادوووول تقةي يوووول ل ووووراد  التقوووور   2010دح وووود ة ةوووو  ال صووووري )و ي وووودي يوووورح  عطوووور ةوووورا  .5
ال حردوو  أدوودن دحادوو توا لحاةووات الطلبوول بالجادعووات ال لضووطةحيل. دشوورأع تطوور ر الجراحوو  

جادعوووات ال لضوووطةحيل ب حا ظوووات يووونة الع ليووول  وووي طرحووواد  إعووودا  ال علووو  بكليوووات الترةيووول  وووي ال
(I.P.A.T.E)  الجر ة  تطر ر صحدأا  د) طدع(QIF). 

.  . اتجاهووات طلبووول التعلوووي  ال  توور  ححووور اروتبوووااات اتلرترأحيووول2017)، والوود عي ووود يضوووة) .6
 . 31-24 ،3)3، ةضر –دجلل ال عود الدألى للداادل أالبحث 

يل لووبع  دقووراات دريلوول البكووالرا ر  اروتبووااات ال راوورع.  2011ال حصوورا ) عي وود دووحاه .7
بكليوول الترةيوول تعوودا  دعل ووات ارطتووداجي  اادوول تحلةليوول. ال جلوول العل يوول لجادعوول ال لوو  ةيصوو  

 . 132-63 ، 1)12، )العلر  اتحضاحيل أات اا ل 
 اادول تقحيول التصووحيب االوي دو) أةوول حظور بعو  ععاوواه .  2016ال حصورا ) عي وددوحاه  .8

 -دجلوول ةادعوول ةووا ان . ليوول الترةيوول بجادعوول األدةوورة حووراة طحوو  ع وودالري )هة وول التوودا    ووي ك
 .57-36 ، 1)5، رع العلر  اتحضاحيل

 اروتبااات  ي اتلرترأحي تجرةل ال صحب تقر  .  2007شيخل العضكر )أ  كعكيدح د دوا   .9

  .191-170 ،40)15،أالتح يل الترةيل دجلل .حظر الطالبات أةول د)
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 . عثوووور ادووووتخدا  اروتبووووااات اتلرترأحيوووول  ووووي تح يوووول بعوووو  2013احووووي )صووووالب عي وووود النهر  .11
دوااات القراعد الححر ل لدن طب  الصف الثاحي الثاحري ب حا ظل ال حدا. ادالل داةضوتةر 

 دحشراة، كليل الترةيل، ةادعل البايل.يةر 

 -احشوووره -إحتاةووووا - . ال قوووراات اتلرترأحيووول، تصووو ي وا 2009)  إدووو اعة  اهووور الغر ووو   .11
 تقر  وا. القاهرة: عال  الرت . -تط يقوا

 ع اه طلبل على الد  ريراةيل ال تغةرات ةع أ  اروتباا  ل  عثر.  2010 ود ع دا الخني ) .12

 صوحعاه ةادعول دجلول. ااتباطيول  اادول أصوفيل: اتلرترأحيول اروتبوااات  وي الرر و  ةادعول

 . 270 – 219  ،1)7أالح ضيل، الترةر ل للعلر 

تروووا س اروتبوووااات اتلرترأحيووول دووو  .   2011ا الخوووني ودح ووود إطووورا ي  النكوووري ) وووود ع ووود .13
اروتبوووااات الرابيووول  وووي بيوووا  التحصوووة  الداادوووي:  اادووول تجر  يووول علوووى طلبووول كليووول الترةيووول 

 . 32-1، 143دجلل  اادات الخلي  أالجن رة العرةيل ، بجادعل الرر  
 يوورل أالطلبوول التوودا   هة وول ععاوواه تصووراات  .2016عيووا ات )  ردووفأ  الع ووري  دح وود .14

 العلور   وي األا حيول الةردرك.ال جلول ةادعول  وي التعل يول التعلي يول الع ليول ال حردبل  ي اروتبااات

 . 478 –469 ،4)12، الةردرك ةادعل العليا، أالداادات العل ي البحث ،ع ا ةالترةر ل

هة وووول التوووودا    اتجاهووووات ععاوووواه . 2016دح وووود واوووور يضوووو) ودح وووود ع وووودا درعووووي )  .15
 اادوول ادووتطبعيل. ةادعوول : أطووب  كليوول الترةيوول بجادعوول حجووران ححوور اروتبوواا اتلرترأحووى

 .51-19 ،163)42، دجلل  اادات الخلي  أالجن رة العرةيل. الرر  
 .  اعليل طرحاد  تدا  ي لتح يل دوااات  ع اه اروتبوااات 2009الضعدحي )ع دالري ) دح د  .16

دجلوول الثقا وول .  اادوول يالوول علووى دووديري ال ووداا  الضووعر  ل، ي التحصووة اتلرترأحيوول أعثووره  وو
 . 71 -53،  2)8، أاتح يل

 .  عاليوول طرحوواد  دقتووور   ووي التعلووي  اتلرترأحووي لتح يوول دووووااات 2014دح وود دح وود طوودأي ) .17
تصوووو ي  اتوتبووووااات اتلرترأحيوووول أارتجوووواه ححوووور التقوووور   اتلرترأحووووي لوووودن طووووب  الداادووووات 

 . 176 -146 ،5)3، لل الدأليل الترةر ل ال تخصصلالعليا.ال ج

 اروتبوووووااات إةووووراه ححوووور التوووودا   هة وووول ععاووووواه اتجاهووووات . 2017) ةوووود   بووووببن د لووووب .18
 .87-77، 2)6ال تخصصل، الترةر ل ال جلل.ت رك بجادعل تط يقوا أدعر ات اتلرترأحيل
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